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

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

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

ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس
خالل مركز إجازة حقوق الطبع والنشر،
ّ
 ،01923الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية
النشر رقم .40032744 :وتُ َ
سنويا .والعالمة التجارية
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر" ربع
ً
الم َس َّجلَ ة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2016 ،وجميع الحقوق محفوظة.
ُ
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ً
أهل بكم ف ي� عدد ربع سنوي جديد من دورية « Natureالطبعة العربية» ،لنعرض لكم
مختارات من أهم ما نُ ش� ف
ت
ديسم�
إىل
أكتوبر
من
ة
الف�
خالل
الدولية
Nature
دورية
�
ب
ي
قدم العلوم.
 ،2020وإضاءات عىل آفاق تَ ُّ
ئ
ت
واحدا ،تَم َّثل ف ي�
يأ� هذا العدد ف ي� نهاية عام
عدوا ً
استثنا� ،واجه العالَم خالله ًّ
ي
ي
ف
ت
جاوز
سبب ي� مرض "كوفيد ،"19-الذي تَ َ
شكل يف�وس ،ال يتجاوز قطره  0.1ميكروم� ،تَ َّ
المصاب� به حول العالم ت
ين
ح� كتابة هذه السطور  86مليون حالة ،فيما بلغ عدد
عدد
الوفيات الناتجة عن إالصابة بالمرض مليون و 869ألف حالة وفاة.
ورغم ما خلقته هذه الجائحة من تحديات أمام الجميع ،إال أنها لم تنجح ف ي� وقف
ين
الباحث� والعلماء من مواصلة جهودهم الرامية إىل
كث� من
مس�ة العلوم ،إذ تمكّن ي
ي
ف
إلقاء مزيد من الضوء عىل ألغاز الكون ،وحل مشكالت ش
الب�ية .ونقدم ي� هذا العدد
لأ
ت
مزيدا من الأمل ف ي� مستقبل أفضل ،بعد
ال� تمنح ً
مجموعة من ا خبار والتحقيقات ي
القضاء عىل يف�وس "سارس -كوف  "2-المسبب لهذه الجائحة ،وذلك بفضل الجهود
المستميتة لهؤالء الذين تشبثوا بالعلم ف ي� مواجهة الشائعات والتشكيك.
ف
تياح ي ن
ب� العلماء لفوز جو بايدن
ففي قسم "أخبار � دائرة الضوء" ،وتحت عنوان "ار ٌ
باالنتخابات الرئاسية ا يلأمريكية" ،نتعرف عىل ردود أفعال العلماء بعد فوز جو بايدن �ف
ي
ف
العلْم .كما نتعرف
تسببت قراراته مر ًارا وتكر ًارا ي� تقويض ِ
مواجهة دونالد ترامب ،الذي ّ
ن
المصاب� بمرض
عالج
عىل
قادرة
مضادة
أجسام
نتاج
أيضا عىل محاوالت العلماء إل
ً
ي
"كوفيد ،"19-وذلك تحت عنوان "سباق إلنتاج أجسام مضادة ث
أك� فعالية ف ي� مواجهة
«كوفيد ."»19-ومن الأرض إىل الفضاء ،نتأمل كيف تحولت أول صورة لثقب أسود إىل
مقطع مصور ي ن
تغ� شكل الحلقة المحيطة بالثقب بمرور السنوات ،وكذلك نتعرف
يب� ي
ف
عىل خطة إالمارات إلطالق أول بعثة عربية إىل القمر ،بعد أن نجحت ي� وقت سابق من
هذا العام ف ي� إطالق أوىل بعثاتها نحو المريخ.
ونتساءل ف ي� قسم التحقيقات "هل يمكن لعدوى ميكروبية أن تسبب إالصابة بمرض
ألزهايمر؟" ،حيث نبحث ف� نظرية يغ� شائعة ،تربط ي ن
والصابة بعدوى
ب� داء الخرف ،إ
ي
ف
و� ظل ش
التف� المستمر لمرض
ميكروبية ،وربما الوصول إىل عالجات ممكنة للمرض .ي
ي
"كوفيد ،"19 -وتأخر الوصول إىل عالج له ،نستكشف كيف يمكن للكمامات بمختلف
تحد من انتشار المرض ،وربما تقليل حدته ف ي� حال إالصابة به ،وذلك تحت
أنواعها أن ّ
عنوان "ما تكشفه البيانات المتاحة عن فعالية الكمامات".
وال الموافقات الطارئة عىل اللقاحات المختلفة لمرض "كوفيد ،"19-يصبح من
ض ومع تَ ِ ي
ال�وري بحث سبل ضمان التوزيع العادل لتلك اللقاحات ي ن
ب� البلدان ذات الدخل
المرتفع ،والبلدان ذات الدخل المنخفض ،عىل حد سواء .وتحت عنوان "لقاحات
ين
مسؤول� من
«كوفيد :»19-كيف نضمن الوصول إليها ف ي� أفريقيا" ،يستعرض أربعة
لأ
لأ
ت
ال� يجب اتباعها لضمان
المراكز ا فريقية لمكافحة ا مراض والوقاية منها إالجراءات ي
تحقيق هذا الهدف.
تأث� َضعف أو
عن
ا
ب
كتا
نوفيك
سايمون
بيث
فتعرض
وفنون»،
«كتب
أما ف ي� قسم
ي
ً
لأ
لأ
فشل إالحصاءات عىل أداء الحكومات ،وبا خص حكومة الواليات المتحدة ،وا سباب
وراء ذلك تحت عنوان "الديمقراطية ض
تت�ر عندما تفشل إالحصاءات الحكومية" .كما
ت
ن
دف� كتاب" ،حيث تستعرض
ناتال كوفلر ف ي� "رحلة تقنية
ب
تأخذنا ي
كريس� بع� التاريخ يب� ي
ن
كتاب "تعديل ش
ً
الجي� ،حيث يتتبع
التحرير
علم
إىل
مدخل
يوفر
الذي
ية"،
الب�
ي
لأ
ف
وإن كان يغفل تال� ي ز
ك� عىل إشكالياته.
المحطات ا ساسية ي� هذا العلمْ ،
وبينما تي�كز اهتمام العالَم أجمع عىل مواجهة يف�وس "سارس -كوف ،"2 -ال تتوقف
والتأث� عىل قطاعات مختلفة عىل سطح كوكب
درجات الحرارة العالمية عن االرتفاع
ي
لأ
ف
و� قسم «أنباء وآراء» ،يستعرض آندي أشواندن دراسة تقيم انحسار الجليد ف ي�
ا رض .ي
ف
ض
ض
ن
الما� والحا� والمستقبل ،وتُ ي ِّب� أن معدالت انحساره
صفيحة جرينالند الجليدية ي�
ي
ت
ش
بكث� عنها ف ي� أي نقطة زمنية سالفة عىل مدار 11,700
بو
س�
والع�ين
ف ي� القرن الواحد
ي
لأ
ض
عام مضت .وتحت عنوان " َدف ُْع الفقراء إىل المطالبة بفرض �ائب عىل ا ثرياء"،
كول� تريدو ،وجون ديكسون تجربة ميدانية تكشف عن أن الأفراد يصبحون ث
يتناول ي ن
أك�
لأ
ض
ً
تذك�هم بانعدام المساواة
مزيد من ال�ائب عىل ا ثرياء عند ي
ميل للمطالبة بفرض ٍ
المستمر ،من خالل تعريضهم لأحد مظاهر ثال�اء.

رئيس التحرير
علياء حامد
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

LAUNCHING IN 2021

OPEN FOR
SUBMISSIONS

Launching in January 2021, Nature Aging will publish research from across the basic biology of
aging, geriatrics, and gerontology to the impact of aging on society. The journal will also feature
translational and clinical research focused on diseases that primarily affect older individuals, as
well as Reviews, Perspectives, Comments and more on recent developments in the field.
Nature Aging aims to foster interactions among different areas of this diverse field of research
and to promote new and exciting ideas within and beyond the research community, to enable
synergy and maximize scientific and societal impact.
Visit nature.com/nataging to learn more, register for free monthly content E-Alerts from launch,
and find out how to submit research.

Topics covered in the journal include:
•
•
•
•
•
•

Geriatric medicine
Gerontology
Geroscience
Molecular and Cellular Biology
New techniques and resources
Nutrition and metabolism

nature.com/nataging
A88036

•
•
•
•

Public and global health
Rejuvenation and repair
Systems biology
Translational and clinical research
Read our full Aims & Scope online

@natureaging
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المحتويات

تغير المناخ يكسو سهول التندرا القطبية أ
بالخضر ص12.
ُ
ُّ

ما تكشفه البيانات المتاحة عن فعالية الكمامات ص30.

لم لن تُفيدك مقارنة نفسك آ
بالخرين؟ ص59.
َِ

افتتاحيات

أخبار في دائرة الضوء

كتب وفنون

 7تقرير  Natureالثاني عن تطورات الجائحة
ضروري لتطوير
	الفهم المتعمق للمناعة
ٌ
لقاحات آمنة وفعالة
ٍ

تياح بين العلماء لفوز جو بايدن باالنتخابات
	19ار ٌ
الرئاسية الأمريكية

42

	21سباق إلنتاج أجسام مضادة أكثر فعالية في مواجهة
«كوفيد»19-

	44رحلة تقنية “كريسبر” عبر التاريخ بين دفتي كتاب
ناتالي كوفلر

التصرف في بياناتهم الجينومية
 9ألبناء إفريقيا حق
ّ
	ثمة حاجة إلى تنويع مصادر تمويل أبحاث الجينوم
في القارة

22

لأ
مصور
تتحول إلى مقطع َّ
َّأول صورة للثقب ا سود َّ

رؤية عالمية

23

بعثة عربية إلى القمر
إ
علن اعتزامها إطالق أول ٍ
المارات تُ ِ

سالحنا في مواجهة
	10تعزيز الرفاهية العامة ُ
نظريات المؤامرة
خير من محاولة
َ
	م ْنع تَ َجذُّ ر المعلومات المضللة ٌ
التخلص منها .أليكساندرا سيتشوكا

أضواء على البحوث
تغير
12
	نساء ما قبل التاريخ امت َه ّن صيد الطرائد الكبيرةُّ /
المناخ يكسو سهول ال ُتندرا القطبية بالأخضر /كيميائيون
ينجحون في ابتكار «العقدة الال نهائية» /تعقيم
المعدات الطبية باستخدام أشعة الشمس /المعادن
سر الشباب
السامة تعرف طريقها إلى أعماق المحيطاتُّ /
ربما يكمن في النوم

موجز األخبار
	18دوريات  Natureتعلن أولى اتفاقياتها للوصول المفتوح/
فوضى هبوط مركبة «فيالي» /ازدهار البحث العلمي في
محطة الفضاء الدولية /تفعيل نموذج “ما قبل النشر
ً
أول ” /انهيار تلسكوب “أريسيبو” في مشهد مروع

46

الحصاءات الحكومية
الديمقراطية تتضرر عندما تفشل إ
بيث سايمون نوفيك

دروس في العمل الجماعي من قلب وكالة ناسا
ألكساندرا ويتزي

مهن علمية

	24كيف يُمكن للصين تحقيق الحياد الكربوني بحلول
ُمنتصف هذا القرن؟

	59لم لن تُفيدك مقارنة نفسك آ
بالخرين؟
َِ
	المقارنة العادلة الوحيدة بالنسبة إلى طالب دراسات عليا
هي المقارنة بنفسه في الماضي

الصابة
26
	هل يمكن لعدوى ميكروبية أن تسبب إ
بمرض ألزهايمر؟
	باحثون يتعمقون في دراسة نظرية تربط بين داء الخرف
والصابة بعدوى ميكروبية
إ

	60كيف تتجنب الوقوع في معضلة اختالف المناطق الزمنية؟
	على منظمي المؤتمرات االفتراضية وضع التنوع العالمي
لجمهورهم في االعتبار

تحقيقات

 30ما تكشفه البيانات المتاحة عن فعالية الكمامات
	من شأن الكمامات أن تسهم في إنقاذ حياة البشر ،لكن
مستمرا حول كيفية حدوث ذلك وسببه
مازال الجدل
ً

حيث أعمل
64

أودري تيه
فرجينيا جيوين

	هل يمكن أن تصبح العض َّيات الدماغية المستز َرعة
34
مخبريًّا أدمغة واعية؟
وكيف يمكن للعلماء أن يجزموا بذلك؟

تعليقات
	39لقاحات كوفيد :19-كيف نضمن الوصول إليها في إفريقيا
	ال بد من التعاون الدولي لتفادي تكرار تجارب الماضي.
جون إن نكينجاسونج ،وزمالؤه

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أبحاث
ملخصات األبحاث

أنباء وأراء
 47علم المناخ
	توقعات بانحسار جليدي أسوأ في صفيحة
جرينالند الجليدية
	فقدان الكتلة الجليدية في جرينالند على
مدار  12ألف عام
آندي أشواندن
 49السلوك البشري
	د ْفع الفقراء إلى المطالبة بفرض ضرائب على أ
الثرياء
َ ُ
	التعرض لأشكال عدم المساواة يؤدي إلى المطالبة
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تقرير  Natureالثاني عن
تطورات الجائحة
ضروري لتطوير
الفهم المتعمق للمناعة
ٌ
لقاحات آمنة وفعالة.
ٍ
لأ
فروس كورونا
مـا يـزال السـباق
لقاح يحمـي ا فراد من ي
ً
مسـتمرا لتطويـر ٍ
عـام
الجديـد" ،سـارس-كوف .SARS-CoV-2 "2-فبعـد مـرور أقـل مـن ٍ
ت
لقـاح قيـد التطويـر،
الفروس ،صـار لدينـا
على اكتشـاف ي
ي
حـوال ي
مائـ� ف ٍ
كمـا يخضـع أكرث
الحـال.
الوقـت
�
كلينيكيـة
ال
للتجـارب
ـا
لقاح
40
مـن
إ
ً
ي
ي
ف
المشركة يغ� المسـبوقة ال�ت
ت
ويرجـع الفضـل ي� ذلـك جز ًّئيـا إىل الجهـود
ي
يبذلهـا الباحثـون ف ي� جميـع أنحاء العالم .ورحلة البحث الشـاقة هذه عن
ين
تسـاؤالت حـول كيفية
الباحث� أن يجيبوا عن
لقـاح للمـرض تسـتلزم مـن
ٍ
ٍ
للف�وس ،وحول السـبب الـذي يجعل بعض
اسـتجابة أجهزتنـا المناعيـة ي
لأ
ف
رسيعا.
ا شـخاص يعانـون أعر ً
اضا حادة ،بينمـا يتعا� آخرون من المرض ً
ف
ن
الثا� من سلسـلة تقارير دورية  Natureعن
وكمـا نوضـح ي� هذا التقرير ي
فإن أقـوى أسـلحتنا ف ي� مواجهة
تطـورات جائحـة ي
فروس كورونـا الجديـدَّ ،
لأ
ً
وفعال،
لقاحا آم ًنا
ي
الفروس عىل مسـتوى ا فراد والجماعات هـو أن نطور ً
لك َّنـه لـن يكـون السلاح الوحيـد ،فممارسـات ارتـداء الكمامـات ،وغسـل
الأيـدي ،والتباعـد االجتماعـي يجب أن تسـتمر لبعـض الوقت.

تحدي المناعة

NATACHA PISARENKO/AP/SHUTTERSTOCK

ف ي� بدايـة الجائحـة ،لـم يفهـم الباحثـون كيـف يمكـن أن تتطـور المناعـة
تغر ذلك.
الطبيعيـة ضـد ي
فروس "سـارس -كـوف ،"2 -لكـن رسعـان مـا ي َّ
ين
المصابـ� قد تتكـون لديهم
أن
ففـي غضـون أشـهر ،أظهـرت الدراسـات َّ
للفروس ،1وخاليـا تائيـة يمكنهـا التعـرف على
ٌ
حيـدة ي
أجسـام مضـادة ُم ِّ
وتدم�ها.2
الخاليـا المصابـة بـه،
ي
أبحاث أخـرى أنَّه ت
بالف�وس
كمـا كشـفت
ٌ
ح� أولئك الذين لـم يُصابوا ي
2
3
أجسـام مضـادة وخاليا تائية تتعـرف عليه .وقد
يمكـن أن تكـون لديهم
ٌ
ف
بف�وسـات كورونـا أخـرى
وقـت سـابق ي
يكـون هـذا نتيجـةً إلصابتهـم ي� ٍ
عـرف
سـبب نـزالت ب
منتميـة إىل العائلـة نفسـها تُ ِّ
الرد .ومـع ذلـك ،لـم يُ َ
حمايـة
بعـد مـا إذا كانـت هـذه االسـتجابات الموجـودة مسـبقًا توفـر أي
ٍ
فروس "سـارس-كوف ،"2-أم ال.
مـن إ
الصابـة بعدوى ي
وقـد كان وجـود هـذه الأجسـام المضـادة واسـتجابات الخاليـا التائية
تلـك ش
مبرا فيمـا يخـص تطويـر اللقاحـات؛ لأنـه إذا كانـت العـدوى
ً
ز
تحفـ� هـذا النـوع مـن االسـتجابات ،فقـد يمكـن
الطبيعيـة قـادر ًة على
ي
اسـتجابات وقائيـة مماثلـة ،أو أكرث فعاليـة.
للتطعيـم إذَن أن يُحفِّـز
ٍ

أيضا
للمناعـة تبعات عىل العالجات ً

ف� شـهر أغسـطس ض
الما� ،منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ()FDA
ي
ي
ن
المتعاف�" .وينطوي
سـمى "بالزمـا
ترصيحا باالسـتخدام الطارئ
ي
لعالج يُ َّ
ً
ٍ
ين
ين
المتعافـ� منه،
المصابـ� بالمرض بالزمـا دماء
هـذا العلاج عىل إعطـاء
كب� من الأجسـام المضادة ال�ت
عدد
عىل
تحتوي
أن البالزما
ي
عىل أسـاس َّ
ٍ
ي
ن لأ
ين
كلينيكي�
ال
فـإن
الباحثـ� وا طبـاء إ
ي
تتعـرف على ي
الفروس .ومـع ذلـكَّ ،
الدارة كان سـابقًا لأوانه ،لأ َّن بعض هذه الأجسـام
أن قرار إ
جمعون عىل َّ
يُ ِ
ح� آ
دليل قاطع ت
المضـادة لـن يوفـر حماية من المرض .كمـا ال يوجد ٌ
الن
4
أن التجارب ما زالت مسـتمر ًة لدراسـة ما
على فعاليـة هـذا العالج  ،رغم َّ
ن
مسـتويات
متعاف� لديهم
إذا كان يمكـن أن تكـون البالزمـا المأخوذة من
ي
ٌ
لأ
للفروس مفيدة ف ي� عالج الحالة
حيدة ي
مرتفعـة من ا جسـام المضادة ُ
الم ِّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

خيارات عالجية أكثر لمرضى "كوفيد."19-
تحتاج وحدات الرعاية المركزة إلى
ٍ

الشـديدة من مرض "كوفيد ،"19-أم ال.
ين
المتعاف�،
نهـج آخر قـد يحقق نتائج أفضـل من العالج ببالزمـا
وثمـة ٌ
عـزل مجموعة محـددة وفعالة من الأ
المحيدة
المضادة
جسـام
يتمثـل ف ي�
َّ
ٍ
ُ
ِّ
ن
عالجـات قائمـة عليها .وقـد نجح هذا
المصابـ� ،وتطويـر
للفروس مـن
ي
ي
ٍ
النهـج ف ي� حـال أمـر ٍاض يف�وسـية أخرى .وعىل سـبيل المثال ،ف ي� الأسـبوع
ن
الثـا� من شـهر أكتوبـر ض
الما� ،اعتمدت إدارة الغـذاء والدواء الأمريكية
ي
ي
حاليـا
فروس إ
واحـدا مـن هـذه العالجـات لمواجهـة ي
ً
اليبـوال .وتجـري ًّ
تجـارب الختبـار فعاليـة هذه الأجسـام المضادة أحادية النسـيلة ف ي� عالج
مـرض "كوفيد."19-

الصابة
احتمالية تكرار إ

ٌ
سـؤال آخر ُملح يتعلق بما إذا كان المتعافون من المرض يكتسـبون
هناك
حمايـةً تمنـع إصابتهـم بـه مجـد ًدا ،أم ال .فقـد شـهد شـهر أغسـطس
ض
شـخص بالمـرض،
البلاغ عـن أول حالـة مؤكـدة لتكـرار إصابـة
المـا� إ
ٍ
ي
السلالت�ن
تسلسل
بعـد تعافيـه منـه ،وقد ُح ِس َـم هذا من خالل تحديد
ي
َي
وسـيت� ي ن
الف� ي ن
اللتـ� تسـببتا ف ي� إصابتـه بالمـرض ف ي� المـرة الأوىل والثانية.5
ي
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افتتاحيات

الح� ،ظهـر عدد قليل مـن الحاالت الأ
ت
ومنـذ ذلـك ي ن
الـ� تأكد تكرار
خرى ي
آ
ف
6
الصابـات بـه ي� الونـة نفسـها على
أن عـدد إ
إصابتهـا ي
بالفروس  ،رغـم َّ
مسـتوى العالـم تجـاوز  40مليـون حالة.
ين
للمتعاف� من أنواع يف�وسـات كورونا الأخرى أن يُصابوا
ومـن الممكـن
لأ
ف
أن اسـتجابة ا جسـام المضـادة ي� تلـك الحـاالت
نظـرا إىل َّ
بهـا مجـد ًدا ،لأ ً
نسـبيا .7أمـا ف ي� حـال "كوفيـد ،"19-فمـا زلنـا نجهـل
مـد
قصرة ا
تكـون ي
ًّ
المدة المحتملة السـتمرار مفعول أشـكال الحماية ت
ال� يمكن أن يكتسـبها
ي
بالضافة إىل مدى نجاحنا
الصابة بالمرض ،إ
الجسـم ،ومدى شـيوع تكرار إ
ف� رصـد مـن تتكـرر إصابتهـم بـه .ف
ين
حالتـ� على الأقـل مـن الحـاالت
و�
َ
ي
ي
ف
6
لكن
الموثقـة لتكـرار إ
الصابـة بالمـرض ،كان أكرث حـد ًة ي� المرة الثانيـة َّ ،
رصد.
الحـاالت الطفيفـة لتكـرار إ
الصابـة به قـد ال تُ َ
أن المراكـز الجرثوميـة -تلـك البىن
وتشر الدراسـات ش
إىل
يحيـة
الت�
ي
َّ
ِ
الموجـودة ف
ت
تنضـج فيهـا الخاليـا
والطحـال،
الليمفاويـة
العقـد
�
الـ� ُ
ي
ي
البائية المنتجة للأجسـام المضادة وتتمايز -يمكن ألَّ تكون موجود ًة لدى
َمـن يصابـون بالحالـة الحـادة مـن المرض ،وهو مـا يتسـبب ف ي� افتقارهم
إىل تلـك الخاليـا البائية .8وقد ينتج عن هذا ِق َص أمد اسـتجابة الأجسـام
ين
المصاب�
اسـات أخـرى أُجريت عىل
لكن در ً
المضـادة للعدوى الطبيعيةّ ،
أن مسـتويات
قدمـت أدلـةً عىل وجود
اسـتجابات أطول ً
أمدا؛ فأوضحت َّ
ٍ
الأجسـام المضـادة تبلـغ ذروتها بعـد العدوى ت
بفر ٍة ي ز
وج�ة ،ثـم تت�اجع
ت
ال�
بعـد القضـاء عليهـا ،وتظـل عنـد
ٍ
مسـتويات أقـل بعـد ذلـك للمـدة ي
تناولتهـا الدراسـات 9عىل الأقل.

كيف تؤثر االسـتجابة المناعية ف ي� شدة المرض؟

إحـدى الخصائـص البـارزة للحالـة الشـديدة من مـرض "كوفيـد "19-هي
لأ
ف
ين
رسيعا
أن صحـة
المصابـ� بهـا تبـدو ي� ي
َّ
كثر مـن ا حيـان أنهـا تتدهـور ً
خلال الأ
ف
ن
كثر من الحـاالت ،يحدث ذلك
صابـة.
ال
مـن
الثـا�
سـبوع
إ
و� ٍي
ي
ي
نسـبيا ف ي� البدايـة .وقـد أشـارت الدراسـات
بعـد ظهـور أعـر ٍاض طفيفـة
ًّ
لأ
الـ� أُجريت عىل هؤالء ض
ت
اختالل ف ي� اسـتجاباتهم
المر� إىل وجود
ٍ
ا وليـة ي
ف
استجابات التهابية مفرطة تفشل ي� السيطرة
المناعية ،إذ تُ ب ْ ِ�ز أجسامهم
ٍ
وتفاقـم المرض ً
بدل مـن ذلك.10
الفر
على ي
وس ،بـل ِ
وحى آ
ت
الن ،لـم يُ ْث ِبـت إال عـدد قليـل مـن العالجـات فعاليتـه ف ي�
خفـض معـدل الوفيـات الناجمـة عن تلـك الحاالت الشـديدة .ومن هذه
العالجـات عقـار "ديكسـاميثازون"  ،dexamethasoneالـذي يعمـل عىل
نطاق واسع ف ي� عالج العديد
تثبيطلأاالسـتجابة االلتهابية ،ويُسـتخدم عىل ٍ
مـن ا مـراض االلتهابية.
وقـد أظهـرت دراسـةٌ نُ ش�ت ف
سـبتم� ض
أن مـا ال يقل عن
شـهر
�
ب
الما� َّ
ِ
َ ي
ي
ين
ويعانـ� هذه
 %10مـن الرجـال ،ونسـبةً أقـل من النسـاء ،ممـن يعانون
أجسـام مضـادة ذاتية.12
الحالـة الشـديدة مـن المـرض لديهـم ولديهـن
ٌ
ال�وتينـات ،تُعرف
وهـذه الأجسـام المضـادة تعرقـل عمل
مجموعـة من ب
ٍ
ف
ت
باسـم إ ت
حاسـما ي� االسـتجابة المناعية
عنصرا
الـ� تُ َعـد
ً
"الن� يف�ونـات" ،ي
ً
للف�وس.
المضـادة ي

أسـئلة عن اللقاحات تحتاج إىل إجابة

الجابة
تسـارع الجهـود المبذولة لتطوير
مع
لقاحـات للمرض ،نحتاج إىل إ
ٍ
ُ
أسـئلة رئيسـة ،للتأكـد من أمان تلك اللقاحـات وفعاليتها.
عن
ٍ
أن يف�وس "سـارس-كوف "2-ال
يجـا� ف ي� الوضع
الجانـب إ
الحال هو َّ
ال ب ي
ي
النفلونـزا ،عىل سـبيل المثال.
فروس إ
رسيعـا ،بخالف ي
يبـدو أنـه يتحـور ً
لأ
رسيعـا ليتجنـب االسـتجابات
ويعن ي هـذا أنَّـه على ا رجـح لـن يتحـور ً
ف
ت
و� الوقت نفسـه ،مـا زلنا نجهل مـا إذا كانت
الـ� سـتحفزها اللقاحـات .ي
ي
ت
ت
ت
قصرة ،أم لفرة
الـ� سـتحفزها اللقاحـات ستسـتمر لفرة
ي
المناعـة ي
فعالـةً
طويلـة .كذلـك لـم نعـرف بعـد إىل
أي مـدى سـتكون اللقاحـات َّ
ّ
مـع حـاالت كبـار السـن ،الذيـن تسـتجيب أجهزتهـم المناعيـة ف ي� الأغلب
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قص�ة الأمد،
للتطعيمات اسـتجابةً أضعف .وإذا ولَّدت اللقاحات مناعة ي
جرعـات معـ ِّززة بانتظام.
فسـيحتاج َمـن يحصلـون على التطعيـم إىل
ٍ
كب� من المسـائل المتعلقة بالنواحي
كمـا ستسـتغرق إ
الجابة عـن عدد ي
المـداد بعـض الوقـت .فإعطـاء اللقاحـات للنـاس
اللوجسـتية وسالسـل إ
ف
و� بعض البلدان،
الحق
يتطلـب وجـود ّ
معـد ٍات  ،مثل القوارير ،وإبر َ
ْـن .ي
مخـازن بـاردة ،و�ف
قـد تكـون هنـاك حاجـة إىل حفـظ مخـزون اللقـاح ف
�
ي
ي
ين
العديـد مـن الأماكـن سـتكون هناك حاجـةٌ إىل ي ن
العامل�
مزيد مـن
تعيـ� ٍ
أيضا مسـألة تحديد البلدان
ف ي� مجـال الرعايـة الصحية ،وتدريبهم .وثمة ً
ت
الـ� ينبغـي أن تكـون لهـا الأولوية ف ي� الحصـول عىل اللقاحـات ،والفئات
ي
أول ف� كل دولـة .وتعمل عـدة منظمات �ف
ت
ي
الـ� ينبغـي أن تحصـل عليهـا ًلأ ي
ي
الحـال للإجابة عن تلك ا سـئلة.
الوقـت
ي

الثقة والتحقُّق

ال يمكن َس ْلك
طرق مختصرة
للحصول على
موافقة الهيئات
التنظيمية؛
فثقة الجمهور
في اللقاحات
ضرورية".

قيـم منظمـة الصحـة العالميـة لقاحـات "كوفيـد–"19
مـن المزمـع أن تُ ِّ
مـن أجـل النظـر ف ي� اعتمـاد اسـتخدامها بموجـب إجـراءات االسـتخدام
ت
الـ� يُصرَّ ح فيها باسـتخدام اللقاحـات ،بينمـا تجاربها ما زالت
الطـارئ ،ي
ضغط هائل
جاريـة .وتعمـل المنظمة والهيئات التنظيميـة الوطنية تحت ٍ
مـن الحكومـات ش
و�كات صناعـة الأدويـة ،لكـن على جميـع الأطـراف أن

يدركـوا أنَّـه ال يمكن َسـلْك طرق مختصرة للحصول عىل موافقـة الهيئات
التنظيميـة؛ فثقـة الجمهـور ف ي� اللقاحـات ض�ورية ،ولذلك يجب السـماح
لتلـك الهيئـات باسـتكمال عملهـا ،دون َتد ُّخل.
سـاورهم شـكوك
ت
ن
م
بموقـف
تحديـات أخـرى تتعلـق
أن هنـاك
ُ
كمـا َّ
ٍ
َ
ِ
لقـاح جديـد بعنايـة ،لرصـد
أي
متابعـة
تجـب
لذلـك،
اللقاحـات.
بشـأن
ٍ
آثـاره الضـارة ،وبالأخـص آثـاره عىل الفئـات المعرضة للخطر .وكمـا كتبنا
فـإن التغلب عىل هـذا الموقف المتشـكك ف ي� اللقاحات سـوف
مـن قبـلَّ ،
و�كائهـا الأ
ين
كب�ة مـن ش�كات الأدويـة ش
كاديمي�.
يتطلـب ً
أيضـا شـفافيةً ي
لف�وس
إىل
ل
التوص
أجـل
من
المبذولة
الجهـود
هـذه
ومعظـم
لقـاح ي
ُّ
ٍ
ين
كورونـا يُ َع ّـد ً
الباحثـ�،
مثـال لمـا يمكـن تحقيقـه عندمـا تتضافـر جهـود
لأ
ين
ين
والممولـ� ،والهيئـات التنظيميـة ،ش
والركات،
كلينيكيـ�،
ال
وا طبـاء إ
ن
ش
معا .وبينما
لتحقيـق المصلحـة العامة ،أي باختصار ،ي
حـ� يتعاون الب� ً
لأ
ً
وفعـال،
أيضـا أن يكـون آم ًنـا
يُ َعـد توفُّـر لقـاح ف ي� غايـة ا هميـة ،يجـب ً
ف
ماسـة إليه .وإىل
وأن يُـو َّزع بإنصـاف ،وعلى أولئـك الذيـن هـم ي� حاجة ّ
أن يتوفَّـر هـذا اللقـاح ،يجـب على الجميـع ت ز
االلـ�ام بالحلـول الناجعة،
ين
المصابـ� ،وتتبـع مخالطيهـم،
مثـل إجـراء الفحـوص الدقيقـة ،وعـزل
الحـد مـن انتشـار
يغر النـاس سـلوكياتهم ،للمسـاعدة على
ّ
وال بـد أن ي ِّ
لمـدة طويلـة ،ت
الفروس .وربمـا ي ن
حى
يتعـ� انتهـاج تلـك الممارسـات
ي
ٍ
بعـد توفُّـر اللقاح.
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افتتاحيات

ألبناء إفريقيا حق التصرّف
في بياناتهم الجينومية
بدأت الدراسات الجينومية في القارة السمراء تحظى
أخيرا باالهتمام الذي تستحقه ،بيد أن ثمة حاجة إلى
ً
أ
تنويع مصادر تمويل هذه البحاث.
ين
إفريقي� عن
موسعة أُجريت عىل بيانات جينومية تعود إىل
كشفت دراسة َّ
المتغ�ات الجينية ت
ث
أك� من ثالثة ي ن
ال� لم يسبق توصيفها من
من
مالي�
ي
ي
ف
كث� منها ي� أفراد مجتمعات سكانية لم تؤخذ عينات حمض
قبل ،كان ي
نووي منهم ف ي� السابق.
بـارزا وعالمـة فارقـة ف ي� مجـال الأبحـاث
وتُعـد هـذه الدراسـة حدثًـا ً
الجينوميـة؛ فهـي تمثـل بداية سـد فجـوة هائلـة ف ي� قواعد بيانـات الحمض
حى آ
الـ� لـم تتضمـن ت
ت
الن إال القليل من
النـووي على مسـتوى العالـم ،ي
ف
و� الوقت نفسـه ،فـإن أغلب
البيانـات الجينيـة عـن الشـعوب إ
الفريقيـة .ي
مؤلفـي الدراسـة ينتمـون إىل مؤسسـات مقرهـا إفريقيا .وينبغـي أن يُحتفى
لأ
ت
كب�ة إىل
ف�ض بفجوة البيانات عـن القارة أن تكون ي
بهذيـن ا مريـن ،إذ ال يُ َ
ث
هـذا الحـد ،فإفريقيـا هـي أك� القـارات تنو ًعا مـن الناحية الجينيـة ،ومنها
النسـان المعـارص العاقـل  .Homo sapiensوالمجموعـات السـكانية
نشـأ إ
ت
الـ� تعيـش ف ي� القـارات الأخـرى تنحـدر أصولهـا مـن مجموعـات هاجـرت
ي
آ
ن
ش
السـن� .ورغم أن هـذه المجموعات
مـن إفريقيـا قبـل عرات الالف من
ي
صغرا مـن التنـوع الجين ي ف ي� القـارة السـمراء ،إال أنهـا تهيمن
تمثـل جـز ًءا
يً
على دراسـات الحمـض النـووي ،ت
وت�تب عـاد ًة على ذلك عواقـب وخيمة.
فعىل سـبيل المثال ،اعتقد الباحثون خطأ لسـنوات عديدة أن اضطراب
ين
كبرة،
الكيس� الـور ث يا� ،الـذي يقلِّـص عمـر
التليـف
المصابـ� بـه بدرجـة ي
ي
لأ
لـم يكـن يصيـب سـكان إفريقيـا .1ونتيجـة لهـذا ،اقتصر بحـث ا دوات
متغ�ات جينية تحملها المجموعات السـكانية الأوروبية.
التشـخيصية عىل ي
المتغرات الجينية
الكث� من
ومـن ثـم ،أغفلـت هذه الأدوات
َ
ي
البحـث عن ي
لأ
الفريقية.
ا خـرى الموجـودة لدى المجموعـات السـكانية إ
ف
ف
ف
ش
مؤخـرا ي� دوريـة  ،Natureأورد الباحثـون ي� "االتحـاد
و� بحـث نُر
ي
ً
المع ِن بعلـم الوراثـة ش
اختصارا
الب�ية والصحـة ف ي� إفريقيا"( ،المعـروف
ً
يّ
شـخصا من أنحاء
باسـم  ،)H3Africaالتسلسلات الجينومية الكاملة لـ426
ً
شى مـن إفريقيـا ،ف�  50مجموعـة إثنيـة لغويـة) وهـي المجموعـات ت
ت
الـ�
ي
ي
2
ن
والثنية ).
بـ� أفرادهـا كل مـن اللغـة ،إ
توحـد ي
ِّ
متغرات جينيـة جديـدة،
وقـد عرث الباحثـون ف ي� هـؤالء الأفـراد على
ي
جديـدا ،تطـرأ عليهـا عمليـة انتخاب
كروموسـوميا
موقعـا
إ
ً
بالضافـة إىل ً 62
ف ًّ
جين قويـة ،بمعىن
دورا
الوقـت
�
تتطور
أنهـا
الحال ،ويلعب ي
كثر منها ً
ي
ي
ف ي
الف�وسـية ،وإصلاح الحمض النـووي ،وعمليـات الأيض .ومن
ي� المناعـة ي
ثـم ،قـد تكون لهـا تطبيقات ف ي� عالج بعض الأمـراض .كما احتوى الحمض
النـووي لهـؤالء الأفـراد عىل أدلة على هجرات سـابقة ،وكذلك عىل حدوث
اختالط ي ن
بـ� المجموعات السـكانية.
الفريقيـة،
كبرة للدراسـات الجينوميـة إ
وتمثـل هـذه الدراسـة خطـوة ي
ت
ً
أكاديميـا" ،على حد وصـف نيل هانتشـارد،
"اسـتعمارا
طويلا
الـ� عانـت
ً
ًّ
ي
ف
ف
المؤلف المشـارك ي� الدراسـة ،وعا ِلم الجينات بكلية بايلور للطب ي� مدينة
تن
هيوسـ� ،وذلـك ف ي� إشـارة منـه إىل أن غالبيـة الدراسـات السـابقة قادهـا
الشـمال.
باحثـون ووكاالت تمويـل مـن نصـف الكرة
ي
ُسـلط الضـوء على تداعيـات هـذا الوضـع الظالـم ف ي� دراسـة 3صـدرت
ف
أمرواز وونـكام ،وهـو عا ِلـم طب الوراثـة بجامعة
ي� عـام  ،2011قادهـا ب
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اتخذ العلماء
خطوة مهمة
إليضاح إمكانات
الدراسات
الجينومية
األفريقية".

كيـب تـاون ف ي� جنـوب إفريقيـا ،إذ حدد فريقه  50دراسـة جينية لأشـخاص
الكامرون ،نُ شرت ي ن
ب� عامي ، 1989و .2009ووجـد أن  %28فقط من
مـن
ي
ف
ً
وفضل عن ذلك،
الكام�ون.
مؤلفي هذه الدراسات كانت
مقار أعمالهم ي� ي
ّ
ركـزت هذه الدراسـات ،بالدرجة الأوىل ،عىل مسـائل كانـت موضع اهتمام
ت
ين
الباحثـ� ،مثـل أنمـاط الهجـرةً ،
الـ� قـد تفيـد سـكان
بـدل مـن المسـائل ي
لأ
البلـد .ولـم يُ ْج َـر إال القليل من ا بحاث عن مشـكالت الصحة العامة ،كما
تقريبـا ُحفـظ ف ي� بقـاع خـارج إفريقيـا ،بمعىن أن اتخاذ
أن جميـع العينـات ً
ين
إفريقي�.
القرارات النهائية بخصوص اسـتخدامها كان بأيدي أشـخاص يغ�
المسـتن�ة عىل
وبالضافـة إىل هـذا ،فثمـة مشـكالت متعلقـة بالموافقة
إ
ي
المشـاركة ف ي� الأبحاث ،فالأشـخاص الذين تطوعوا َلم ْنح الدراسات البحثية
َ
عينـات مـن أحماضهم النووية لم تكن تُق ََّدم إليهـم عاد ًة معلومات كافية
ت
ال� سـوف تُسـتخدم بهـا بياناتهم،
باللمـام
تسـمح لهـم إ
التـام بالكيفية ي
كثرا ف ي� هذه المسـألة ،وهو مـا أدى إىل فقدان الثقة
ولـم تُطلـب آراؤهـم ًي
ين
ين
ين
والمشـارك�.
الباحث�
ب�
لأ
ف
ف
عارض أفراد ومؤسسـات ي� إفريقيا هذا االتجاه.
و� السـنوات ا ي
خرةَ ،
ي
وقد تجىل ذلك ف� أوضح صوره ف� عام  ،2017ي ن
ح� وضع شعب البوشمن
ي
ي
ف ي� جنـوب إفريقيـا مدونـة خاصة بـه للقواعد الأخالقيـة المنظِّمة للأبحاث.
ونتيجـة لهـذه الجهـود جز ًّئيـا ،فـإن  23مـن أصـل  32مؤ ِّلفًـا ف ي� الدراسـة
مقارهـا ف ي�
الفريقيـة الأحـدث سـالفة
إ
الذكـر ينتمـون إىل مؤسسـات تقـع ّ
ف
إفريقيـا ،مـن بينها مؤسسـات ي� جنوب إفريقيا ،ومصر ،وتونس ،وأوغندا،
ونيج�يـا ،والمغرب.
ي
وأن ت
التغي�
يـأ� هذا
المسـيطرة،
الرسدية
تغي�
المهمة
الخطـوت
"مـن
ي
ي
ْ
ي
ف
انيـه
–� ترصيـح لدوريـة  –Natureز فْ
مـن داخـل إفريقيـا" ،هكـذا قالـت ي
ف
مشـاركة أخـرى ي� الدراسـة ،تعمـل باحثـة أوىل ي�
لومبـارد ،وهـي مؤلفـة
ِ
علم الوراثة ش
جوهانسرج بجنوب إفريقيا.
الب�ية بجامعة فيتفاتررساند ف ي�
ب
ف
ن
ش
المع� بعلم الوراثة الب�ية والصحة ي� أفريقيا" مبادرة
يمثل "االتحاد ِ ي ّ
أمريك� ،تسـتمر ش
لعر سـنوات ،بهـدف دعـم
دوالر
قيمتهـا  150مليـون
ي
إفريقيـة .ف
و� ضـوء نتائج الدراسـة الحالية ،اتخذ
دولـة
المؤسسـات ف ي� 12
ي
الفريقيـة.
العلمـاء خطـوة مهمـة إليضـاح إمكانـات الدراسـات الجينوميـة إ
المت�عون لالتحاد -معاهد الصحة الوطنية الأمريكية (،)NIH
وسـاعد ًّ
أيضا ب
ت
بإنجل�ا-
الخ�ي لأبحاث الطب البيولوجي
وصنـدوق ِ"وي ْلكَم"  Wellcomeي
ين
ف� ي ن
الباحث�.
تمكـ� جيـل جديد مـن
ي
ف
ض
المـا� ،رصح
الشـارة إىل أنـه ي� مثـل هـذا الوقت مـن العام
وتجـدر إ
ي
فرانسـيس كولينز  ،مديـر معاهـد الصحـة الوطنيـة ،أمام اجتمـاع لبعض
لت�عـات للأبحـاث ف ي� أديـس أبابـا بـأن معاهـد
المقدمـة ب
الجهـات الدوليـة ِّ
الفريقية للأبحـاث ت
ال� تمولها ف ي�
ْكية
ل
الم
بضمـان
تتعهد
الصحـة الوطنيـة
إ
ِ
ي
القـارة .وهـو هدف شـديد الأهمية .بيـد أن ِملْكية إفريقيـا للأبحاث تحتاج
كذلـك إىل جهـات تمويـل مـن داخـل القـارة نفسـها ،ال سـيما مـن الجهات
ين
الخ�يـة ،ش
للباحثـ� ،على
والركات؛ وذلـك لخلـق فـرص تمويـل جديـدة
ي
لأ
ممـا يتصـل با بحاث مـن إشـكاليات بحثية،
نحـو يسـمح بصياغـة المزيـد ّ
والقليمي.
وأولويـات ،ونتائـج مرجـوة على الصعيد
المحل� ،والوطن ي  ،إ
ي
الفريقية بإمكانات هائلة لدفع عجلة البحث
تزخر الدراسات الجينومية إ
ين
وتحسـ� فهـم الأمراض وعالجهـا داخل القـارة وخارجها ،بالنظر
العلمـي،
ت
ش
إىل الأصـول المشركة للبر .ومن أجل تحقيق االسـتفادة الكاملة من تلك
ت
تـأ� مـن خاللـه التمويلات
إ
المكانـات ،سـنحتاج إىل بنـاء ُ
تعـاون حقيقـي ،ي
البحثيـة مـن مصادر مناسـبة داخل إفريقيـا ،ومن جميع أنحـاء العالم.
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رؤية كونية
في مواجهة الجوائح
المستقبلية :علينا
االستعداد من اآلن
المعن ّي بلقاحات مواجهة جائحة
ترى رئيسة فريق العمل ِ
كورونا في المملكة المتحدة أن بطء العمليات اللوجيستية
يجب أال يقف عائقًا أمام إسراع وتيرة أ
البحاث.

TOM KATES

ف
كب� من اللقاحات الواعدة ف ي� التصدي لمرض
الحال ،يخضع عدد ي
ي� الوقت ي
ت
ش
ال� تُجرى عىل الب� ،وتواجهه
"كوفيد– Covid-19 "19لمراحل من الدراسات ي
كلينيكية ،عىل حساب سالمة ض
المر�،
وت�ة الدراسات إال
مخاوف تتعلق بإرساع ي
بيد أنه ال تحدث ممارسات كهذه ،وبالتال ،ليس هذا ما ن
يؤرق� .إن مثار قلقي
ي
ي
لأ
ت
ال� تحول دون طرح لقاحات مكافحة الجائحة
بالدرجة ا وىل -هو العوائق يعىل مستوى العالم ،وذلك حال ثبوت أمان هذه اللقاحات وفعاليتها ،إذ
ت
ال يُلتفت إال ً
ال� من شأنها
قليل إىل معظم مشكالت العمليات اللوجيستية ي
عرقلة إمداد هذه اللقاحات .لذا ،يجب علينا أن نضع خططًا لهذه العمليات،
ت
رسع عملية تلقِّي اللقاحات ،دون تعريض سالمة الأشخاص للخطر.
ح� نُ ّ
لأ
ف
الف�وسات ،وال ا وبئة .وقد
لست متخصصة ي� مجال المناعة ،وال ي
ُ
عملت عىل مدار ي ن
مستثمرة ف ي� ش
م�وعات جريئة ف ي� حقل
عاما الماضية
ِ
الثالث� ً
ف
و� مايو ض
ينت رئيسةً لفريق عمل المملكة
الما�ُ ،ع ُ
التكنولوجيا الحيوية .ي
ي
لأ
ف
ن
المع� باللقاحات .وتتمثل مهمتنا ا ساسية ي� تحديد اللقاحات
المتحدة ِ ي ّ
ف
ت
أك� ي� مواجهة الجائحة ،وتصنيعها ،وتطويرها،
نجاحا ب
ال� يُحتمل أن تحرز ً
ي
ن
للمواطن� الذين يحتاجون إليها .فقد أتاحت لنا جائحة
رسيعا
وتوف�ها
ي
ي
ً
وآمن،
"كوفيد– "19فرصة إلرساء نظام دائم ي
لتوف� اللقاحات عىل نحو رسيع ِ
تحسبا لأي جائحة مستقبلية ،إذ يجب أن تصبح هذه إالجراءات اعتيادية
ً
وموثوقًا بها ،مثلما هو الحال فيما يخص إنتاج لقاحات إالنفلونزا سنويًّا.
الحظت مر ًارا وتكر ًارا دراسات علمية مذهلة يعرقلها الواقع "الممل"
وقد
ُ
ف
وتأخر صدور
لتلك إالجراءات ،بما ي� ذلك بطء توسيع نطاق إنتاج اللقاحاتُّ ،
الموافقات القانونية الخاصة بها أو البطء الناجم عن قصور العمليات اللوجيستية
ف
الكا� عن البيانات ،مثلما رأينا ف ي� جائحة
أو الخالفات التنظيمية أو عدم إال
فصاح ف ي
لأ
ف
كث� من الأحيان ي� ِالبنية التحتية نظمة إالمداد ،ال
إاليبوال .وتكمن المشكلة ي� ي
آ
الأبحاث العلمية ،وال التجارب إالكلينيكية .لذا ،يجب علينا الن بذل جهود مضنية،
ت
ال� نحتاجها ف ي� أي جائحة مستقبلية.
للتأكد من أن هذا لن يعطل ي
توف� اللقاحات ي
لت قيادة فريق العمل ن
ش
وضعت �وطًا تسمح
المع� باللقاحات،
وعندما ِقب ُ
ُ
ِيّ
توف� اللقاحات .فعىل سبيل المثال ،تتطلب عاد ًة إالجراءات
وت�ة ي
بترسيع ي
الحكومية سلسلة من االعتمادات من كل إدارة معنية ،بيد أن فريقنا يعمل عىل
فنمول عمليات توسيع نطاق تصنيع اللقاحات بالتوازي
وجه الرسعة وبالتوازيِّ ،
مع الدراسات إالكلينيكية .كما وضعنا إجرا ًء محد ًدا الستصدار الموافقات
ال�امات إالنفاق .وتنسيق العمليات هذا ال ن
الوزارية؛ من أجل مواجهة ت ز
غ�
تداب� مضادة للجائحة ،واتخاذ القرارات.
عنه ،لضمان رسعة وضع ي
المثال للجائحةُ ،فيتوقع أن يكون آم ًنا بدرجة مقبولة للجميعً ،
وفعال
ف أما اللقاح ي
� يز
تحف� استجابة مناعية وقائية دائمةً ،
رسيعا ،وأال يتأثر بدرجة
وقابل لزيادة إنتاجه ً
ي
حرارة الغرفة ،وأن يحقق فعاليته بجرعة واحدة ،ويتسم بسعر مناسب ،يغ� أن
حاليا لمواجهة الجائحة ال يتمتع بكل هذه الخصائص،
جميع اللقاحات المرشحة ًّ
ت
النووي
الحمض
فح� اللقاحات القائمة عىل
الف�وس -وهي
الري� المرسال من ي
فبي
ف
المتقدمة ي� سباق اللقاحات -تتطلب ْأن تُ َخ َّزن ي� درجات حرارة شديدة بال�ودة،
و ْأن تُعطَى منها جرعتان عىل الأقل .وعلينا أن نضع نصب أعيننا تسهيل تصنيع
 | 10ديسمبر | 2020

الطبعة العربية

كتب بواسطة
كيت ِبنجهام

الحظت مرا ًرا
وتكرا ًرا دراسات
علمية مذهلة
يعرقلها الواقع
"الممل"
لإلجراءات".

كيت بنجهام رئيس فريق
عمل المملكة المتحدة
إلنتاج اللقاحات ،شو�يك
إداري ف ي� ش�كة "إس ف ي�
هيلث أنفستورز" SV
 ، Health Investorsت
ال�
ي
مقرها لندن.
ّ
لك� ن
بال�يد إال ت
و�kate@ :
ي
svhealthinvestors.com

اللقاحات ،ونقلها ،وإعطاءها للأفراد ،وأن نستثمر ف ي� تحقيق هذه الغاية.
ف
ت
ويُ َعد لقاح إالنفلونزا الموسمية السنوي ً
ال� يجري
مثال يُحتذى به ي� الرسعة ي
بها استخراج الموافقات التنظيمية الالزمة له ،دون تعريض سالمة َمن يتلقّونه
للخطر ،إذ يُن َتج لقاح جديد سنويًّا ضد يف�وس إالنفلونزا الموسمي ،ويسلك
مسارا معتا ًدا .وبمجرد الموافقة عىل شكل
استصدار الموافَقات الخاصة به ً
ين
سيتع� عىل الجهات التنظيمية أن تدرس أي مخاطر جديدة
لقاح للجائحة،
صمم تجارب إكلينيكية رسيعة ،بهدف تخفيف
قد يشكلها هذا اللقاح .ومن ثم تُ َّ
ً
مستقبل.
وت�ة استصدار الموافقات
هذه المخاطر ،وترسيع ي
ويمكن أن تضع البلدان ،من آ
الن ،بنو ًدا إلصدار موافقة ش
م�وطة عىل
رسيعا ،ت
ح� قبل االعتماد
لقاحات الجائحة ،بما يسمح بتوزيع هذه اللقاحات ً
لأ
ئ
النها� لها .وعىل سبيل المثال ،سلكت إدارة الغذاء والدواء ا مريكية ()FDA
ي
ف
معاي� محددة العتماد اللقاحات.
خطوة ي� االتجاه الصحيح ،من خالل وضع ي
أيضا بحاجة إىل ِبنية تحتية عالمية تم�ابطة تسمح برقابة استباقية ً
أول
ونحن ً
تحسبا لوقوع أي آثار ضارة ناجمة عن تلقِّي اللقاحات ،ولرصد فاعليتها
بأول،
ً
فور بدء استخدامها؛ فهذا ض�وري للحفاظ عىل ثقة الناس وسالمتهم.
لأ
وبمرور الوقت ،ينبغي لنا أن ن
عقاق�
نتب� تلك ا ساليب المتبعة لتطوير ي
ين
تحديدا عن طريق ربط االستجابات
لتحس� تجارب اللقاحات،
الرسطان،
ً
لأ
ش
والمؤ�ات الحيوية ا خرى بنتائج الدراسات إالكلينيكية .أما فيما
المناعية
الب�ي ،ت
يخص"كوفيد– ،"19فإن دراسات التحدي ش
ال� تشمل مجموعات
ي
ف
رسيعا
دورا ي� ي
توف� بيانات عن أمان اللقاحات وفعاليتها ً
مقارنة ،قد تلعب ً
ن
الخط�ة بالمرض.
المتطوع� من إالصابة
عندما تتوفر عالجات لحماية
ي
ي
ين
تحس� عمليات تصنيع اللقاحات ،وتعزيز القدرة العالمية
أيضا
ويجب ً
عىل إنتاجها ،فعلينا بناء منشآت لتصنيعها حول العالم تتسم بالمرونة،
وإمكانية التوسعة ،إضافة إىل إمكانية توظيفها لالستخدامات المتعلقة
بالجائحة ،إذا دعت الحاجة إىل ذلك .ويجب أن تتمتع هذه المنشآت بقدرة
مالية عىل االستدامة ،وبقوة عاملةِ ،وب ْنية تحتية .واالستثمار ف ي� تقنيات
كب�ة لتوسيع نطاقها،
التعبئة المعقمة ،منخفضة التكلفة ،والقابلة بدرجة ي
كب�ة (لتحل محل الق ن
ت
َنا� الزجاجية
ال� تُن َتج بكميات ي
ي
مثل القوالب البالستيكية ي
الكث� من الناس.
عالية التكلفة) ،يمكن أيضا أن ينقذ حياة ي
ن
ولكن� أؤمن بحاجتنا الماسة إىل كيان عالمي دائم شل�اء لقاحات مكافحة
ي
ن
ت
الفق�ة،عىل حد سواء ،الحصول
الجائحة ،وتمويلها ،ح� يتس� للدول الغنية و ي
عىل هذه اللقاحات بالتوازي .ونرى البداية الواعدة لذلك ف ي� مبادرة " كوفاكس"
ت
ال� تشارك ف ي� قيادتها منظمة التحالف
 COVAXلمواجهة جائحة
"كوفيد– ،"19ي
التحص� ف
ين
توف� اللقاحات
العالمي للقاحات و
ممولة لعمليات ي
"جا�"  ،GAVIوهي ِّ
ي
ف� الدول محدودة الدخل ،تدعمها -من ي ن
ب� جهات أخرى -المملكة المتحدة
ي
ت ن
ت
أمريكيا)
دوالرا
لي� (ً 647
ًّ
ال� تعهدت برصد مبلغ بقيمة  500مليون جنيه إس� ي
ي
للمبادرة .وتسمح مبادرة "كوفاكس" للدول الغنية شب�اء اللقاحات لمواطنيها
الفق�ة ،بيد أن تسعة أشهر كانت قد انقضت بالفعل منذ بداية الجائحة
وللدول ي
رسميا عليها .ولو كانت هناك آلية عالمية قائمة
المبادرة
اف
ر
أط
اتفقت
عندما
ًّ
البعض بعد جائحة يف�وس
بالفعل لتمويل إنتاج لقاحات للجائحة –كما طالب
ُ
إاليبوال -الستغرق الوفاء ت ز
باالل�امات التمويلية ف ي� هذا الصدد أقل من شهر،
ول َت ِب َع ْته ش
مبا�ة اتفاقات إالمداد ،والنْ َتف َْت الحاجة إىل االتفاقات الثنائية.
نسق ،وتستمر لما بعد جائحة "كوفيد–."19
ّإن كل هذه الجهود يجب أن تُ َّ
فهناك عىل الأقل تسع سالالت من يف�وس كورونا لم تنتقل بعد من الخفافيش
إىل ش
الب� .وهذه السالالتً ،
فضل عن الأمراض الأخرى حيوانية المنشأ والطفرات
لأ
ف ي� السالالت الحالية ،تجعل ا وبئة المستقبلية واردة الحدوث ،ويتمثل التحدي
ف
توف�
الذي نواجهه ي� االنتقال من مرحلة الجهل بطبيعة العدوى إىل مرحلة ي
ف
اللقاح بأرسع ما يمكن ي� أقل من ستة أشهر ،عىل أفضل تقدير.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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رؤية كونية
تعزيز الرفاهية العامة
ُ
سالحنا في مواجهة
نظريات المؤامرة

كتب بواسطة
أليكساندرا سيتشوكا

ALEC PADRON

خير من محاولة
َم ْنع ت ََج ُّذر المعلومات المضللة ٌ
التخلص منها.

إ ّن إغفال
معالجة
أزمة الصحة
النفسية
يجعلنا ُعرضة
الستمرار أزمة
المعلومات
الكاذبة"

قد تؤدي نظريات المؤامرة إىل خفض معدالت المشاركة السياسية ،وإعاقة الجهود
الرامية إىل حماية البيئة ،وكذلك التحريض عىل العنف .كما يمكن لالنخراط ف ي�
جماعات ن
تتب� نظريات المؤامرة عىل شبكة إال تن�نت ،مثل "كيو أنون"  ،QAnonأن
يُسهم ف� تأجيج التطرف الذي ينطوي عىل ممارسة العنف .هذه هي النتائج ال�ت
ِ ي
ي
خلص إليها تحليل صادر ف ي� عام A. Amarasingam and M.-A. Argentino( 2020
 .)CTC Sentinel 13(7), 37–44; 2020رصد التقرير كذلك أن الأشخاص الذين
يؤمنون بنظريات المؤامرة تقل احتمالية امتثالهم إلجراءات الصحة العامة ،مقارنةً
بغ�هم ممن ال يعتنقون أيًّا من هذه النظريات؛ وهو ما دفع منظمة الصحة العالمية
ي
إىل دعوة الدول إىل العمل عىل التصدي النتشار المعلومات الزائفة.
عل االختيار ،ضمن شبكة
ولكن ثكيف لهذا الهدف أن يتحقق؟ لقد وقع ي َّ
أك� من مائة شخصية أكاديمية ،للمشاركة ف ي� إنجاز إصدار  2020من
ضمت
َّ
"دليل راوتليدج لنظريات المؤامرة" Routledge Handbook of Conspiracy
فصل ،نجد أن ً
 .Theoriesف ي� هذا الدليل ،الذي يقع ف ي� ً 48
واحدا فحسب
فصل ً
ش
هو ما ُخصص للبحث ف ي� كيفية التغلب عىل نظريات المؤامرة بصورة مبا�ة.
وقد َخل َُص الفصل إىل أن شن� نظريات المؤامرة أسهل من دحضها ،بالنظر
إىل أن تصحيح المعتقدات الراسخة أمر شديد الصعوبة.
ولذا ،فإن َم ْنع تجذُّ ر الأكاذيب ،من البداية ،أفضل من محاولة اقتالعها بعد
لأ
وتتبع المنصات
ذلك ،وهو ما يستلزم إمعان النظر فيما وراء محتوى تلك ا كاذيبُّ ،
ال� تغذي انتشارها .نحن بحاجة إىل التفتيش عن الأسباب ال�ت
ت
ي
والخوارزميات ي
لأ
ن
تأث� السمات والدوافع
تجعل الناس رسيعي التأثر با كاذيب.
وإن� معنية بدراسة ي
يلأ
تصدر من
النفسية عىل المعتقدات .فالمعتقدات ا يدولوجية هي نتاج إشارات ُ
الساسة ووسائل الأعالم (متجهةً من القمة إىل القاعدة) من جهة ،ونتاج آليات نفسية
جهة آخر .وقد طُبق هذا النموذج النظري عىل
(تنبع من القاعدة إىل القمة) من ٍ
معتقدات المؤامرة ف ي� مئات الدراسات .أما الطرح الذي نقدمه -أنا والزمالء المشاركون
أساسا لالعتقاد ف ي� نظريات
معي -فيقول بوجود ثالثة احتياجات نفسية عامة تشكل ً
المؤامرة ،وهي :حاجتنا إىل َف ْهم العالَم ،والحاجة إىل الشعور بالأمان ،والحاجة إىل
ت
ال� ننتمي إليها.
الشعور باالنتماء،لأإضافةً إىل الرضا عن الذات والفئات االجتماعية ي
والمالحظ أن ا شخاص الذين يتخذون موقف الدفاع ث
أك� ُعرضةً من يغ�هم
َ
لتب ن ِّ ي� نظريات المؤامرة ،ربما ف ي� محاولة منهم لتفادي اللوم عندما يتعرضون
َ
إلخفاقات .وقد ربطت الدراسات كذلك ي ن
ب� أفكار المؤامرة ،والشعور ِبقلّة
ت
واالغ�اب .فالأشخاص الذين يشعرون بأنهم تروس
الحيلة ،والقلق ،والعزلة،
ف آ
ت
تأث�ات
الكب�ة ،يميلون إىل اف�اض أن ثمة ي
منعدمة القيمة ي� اللة السياسية ي
شيطانية تلقي بظاللها عىل حياتهم.
يلجأ الساسة إىل إزكاء هذه المخاوف ي ن
ح� يشعرون بالتهديد .ففي خضم
لأ
ت
تح َّدث الرئيس دونالد ترامب عن
ع�ك االنتخابات الرئاسية ا مريكيةَ ،
ُم َ
ن
بالخارج� عىل القانون .وعىل نحو مماثل،
"عمليات تالعب" ،وطائرات تعج
ي
كاتشينسك ،زعيم حزب القانون والعدالة البولندي ،إىل أن
ألمح ياروسالف
ي
الجهاض تقف وراءها قوى تهدف إىل إسقاط
االحتجاجات ضد قانون حظر إ
متخصصا.
تدريبا
الدولةَّ ،
ً
وأن ثمة دالئل عىل ت َلقِّي أفرادها ً
مثاليا للوقوع ف ي�
ا
وضع
ت
أنتج
قد
"كوفيد"19-
جائحة
إن
القول
ويمكن
ً
َ
ًّ
براثن نظريات المؤامرة ،مع ارتفاع منسوب الريبة والقلق ي ن
إن
ب� الناس ،كما ّ

أليكساندرا سيتشوكا
أخصائية علم النفس
السياس بجامعة ِكنت ف ي�
ي
مدينة ت
كان�بري ف ي� المملكة
المتحدة ،وباحثة منتسبة
إىل جامعة نيكوالس
كوبرنيكوس ف ي� تورون ف ي�
بولندا.
لك� ن
بال�يد إال ت
و�:
ي
a.k.cichocka@kent.
ac.uk
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الغالق والتباعد االجتماعي يقود إىل حالة من العزلة ،فال عجب
تداب� إ
فرض ي
أن يلجأ الأشخاص الذين يجدون صعوبةً بالغة ف ي� ف ْهم هذه المالبسات يغ�
تفس�ات يغ� عادية.
المسبوقة إىل ي
ف
ن
تعاف من "وباء المعلومات"
أن
يع� ذلك
التعا� من الوباء سيعق ُُبه ٍ
ي
هل ي
ش
كذلك؟ أخ� أن هذا لن يحدث.
ً
أك� قد تؤدي إىل التخفيف
بح ّرية ب
أول ،صحيح أن القدرة عىل االختالط ُ
من بعض االحتياجات االجتماعية ،ولكن مشاعر الأىس ،والريبة ،والعجز،
والتهميش لن تت�ك هؤالء الذين فقدوا صحتهم ،أو أحباءهم ،أو وظائفهم،
ف
التعا� إىل ما هو
أو فرص تعليمهم ،وما إىل ذلك .ولذا ،فال بد أن ترمي خطط
ي
إن إغفال معالجة أزمة
أبعد من االنتعاش االقتصادي والصحة البدنية؛ حيث ّ
الصحة النفسية يجعلنا ُعرضة الستمرار أزمة المعلومات الكاذبة.
ت
تتغ� بها قابلية
ال� ي
ً
وثانيا ،نحن ال نعرف سوى أقل القليل عن الكيفية ي
الأفراد للتأثر بنظريات المؤامرة بمرور الوقت .ت
وح� التقلبات النفسية اليومية
ف
وأك� الظن أن الناس يركَنون إىل نظريات المؤامرة ف ي�
دورا ي� ذلك ،ب
قد تلعب ً
آ
ت
تث� القلق لديهم .كما أنه من المهم كذلك ف ْهم الثار الممتدة
ال� ي
اللحظات ي
لأ
الك�ى .وقد رصد تحليل للرسائل الموجهة إىل محرري جريد�ت
ل حداث ب
ي
ت
ن
عامي  1890و،2010
"النيويورك تايمز" ،و"شيكاجو تريبيون" ،خالل الف�ة يب� َ
ارتفا ًعا ف ي� المحتوى الذي تجلَّت فيه نظرية المؤامرة وصل إىل حد الذروة ف ي�
أوائل الخمسينات من القرن ض
الما� ،أي ف ي� أعقاب الحرب العالمية الثانية (J.
ي
E. Uscinski and J. M. Parent American Conspiracy Theories https://
 .)doi.org/ggtcsb;2014ومع ذلك ،فإن الأبحاث الطولية ف ي� هذا المجال
ت
ال� تتتبع االستجابات النفسية
تتسم بالصعوبة والندرة .وإذا زادت الدراسات ي
وأفكارا ترشدنا إىل التدخالت الالزمة.
للوباء ،فمن شأن ذلك أن يُ ِثمر رؤى
ً
ف
و� الوقت نفسه ،ينبغي أال ننرصف عن يغ� ذلك من الطُّرق ت
ال� يُقصد بها
ي
ُ ي
تصحيح المعلومات الخاطئة ،ووقف انتشارها .فإذا كان من الصعوبة بمكان
كشف زيف المعلومات ،فإنه يبقى هدفًا ممكن التحقيق .ولما كان الأمر كذلك،
فال بد أن يعمد القائمون عىل كشف الأكاذيب إىل ش�ح السبب الذي يجعل تلك
ت
ت
ال� تُستخدم بغرض
المعلومات كاذبة ،وأن يلفتوا االنتباه إىل االس�اتيجيات ي
الخداع ،وأن يقدموا الحقائق الفعليةً ،
بدل من االكتفاء بوصف المعلومات
المذكورة بأنها خاطئة ،أو مضلِّلة.
ق
أك� فاعلية ،تتمثل ف� ت
وثمة وسيلة ث
االستبا�" .تهدف هذه
"التصحيح
اتيجية
اس�
ي
ي
لأ
تعرضهم لمعلومات مضللة ،قبل أن تعرف
الطريقة إىل تحذير ا شخاص من احتمال ُّ
لعب� "باد نيوز"
سبيلها إليهم ،ويقتنعوا بها .وتُظ ِْهر ألعاب متاحة بع� إال تن�نت ،مثل ت يَ
 ،Bad Newsو"جو فايرل"  ،Go Viralكيفية انتشار الأخبار المزيفة ،ويبدو أنها تعزز
ميل الأشخاص إىل التشكك فيما يتلقون من أخبار ومعلوماتّ .إن دفْع الأشخاص برفق
التفك� ف ي� مدى دقة الأخبار يثنيهم عن مشاركة الأخبار المزيفة.
صوب ي
التأث�ات من خالل التجاوب مع احتياجات الناس
ويمكن أن تتوسع هذه ي
وغ�ها من المعلومات المضللة،
النفسية ،وهو ما قد يجعل نظريات المؤامرة ،ي
سهم التعليم ف ي�
ي
كما
العامة.
أقل إغوا ًء ،إضافةً إىل رفع مستوى الرفاهية
ُ
ِ
َ
التحليل لدى
التفك�
َة
ك
ل
م
ي
نم
التصدي لنظريات المؤامرة ،بالنظر إىل أنه ي
ي
ُ
َ
ِّ
ي
الفرد ،ويجعله ث
أك� استعدا ًدا لمجابهة تلك الأفكار .وثمة إجراءات أخرى تُعزز
ن
ت
مع� للحياة.
الشعور بالهوية المش�كة ،وترسيخ مشاعر االنتماء ،ووجود ً
مشجعا ،فقد شددت
نموذجا
ولنا أن نرى ف ي� مواجهة نيوزيلندا للجائحة
ً
ً
ف
رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن عىل مبادئ التضامن والشفافية ي� اتخاذ القرار،
ين
وتش� البيانات
المواطن�
وغرست ف ي�
شعورا إ
بالرصار عىل تحقيق هدف بعينه .ي
ً
َ
ت
الغالق ،لم
المبكرة إىل أنه عىل الرغم من زيادة معدالت االضطراب أثناء ف�ة إ
ف
مزيدا من الثقة ف ي�
يسقط النيوزيلنديون ي� ش�اك نظريات المؤامرة ،بل أظهروا ً
ش
العلْم .ولذلك ما أحرانا بن� هذا النموذج ،وتعميمه عىل الصعيد العالمي!
ِ
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أضواء علي األبحاث
GETTY
T. FERNÁNDEZ-CRESPO ET AL./ANTIQUITY

)Sci. Adv. (2020

ٌ
وآخر ال يتجاوز عمره بضع
طفل رضيعُ ،
سنوات ،وفتاة مراهقة َّ
محلة بالأساور...
هؤالء بعض َمن قُتلوا ،و ُعثر على ُرفاتهم
في بلدة تعود إلى عصر ما قبل التاريخ.
أن مذبحة قد
يشهد هذا االكتشاف على َّ
تغير المناخ يكسو
ُّ
وقعت قبل ما يربو على  2300عام.
يُذكر أن مستوطنة الهويا ،الواقعة فيما
سهول التُ ندرا
يعرف آ
الن بدولة إسبانيا ،كانت قد اك ُتشفت
ُ
َ
القطبية باألخضر
في عام  ،1935غير أنها لم ت َنل من
االهتمام البحثي إال ً
أقد َم ْت
قليل .وعليهَ ،
الباحثة تيريزا فيرناندز كريسبو من جامعة
اكتشف الباحثون أن أجزا ًء من سهول
أكسفورد بالمملكة المتحدة وزمالؤها على
ال ُتندرا القطبية الجرداء أصبحث أكثر
تحليل مجموعة من العظام البشرية التي
اخضر ًارا بفعل االرتفاع المستمر في
ُعثر عليها هناك ،وحددوا من بينها بقايا
درجات الحرارة ،الذي يحفز نمو النباتات.
شخصا في مراحل عمرية مختلفة ،من
كانت صور الأقمار االصطناعية منخفضة
ً 13
لأ
لأ
الر َّضع ،حتى ا شخاص البالغين.
االستبانة ،وكذلك بعض المشاهدات العينية ا طفال ُّ
تبين للباحثين أن العظام تحمل
على الأرض ،قد أظهرت أن هذه منطقة ،التي
وقد َّ
تضم ً
سهول يغطيها الجليد عادةً ،وتتناثر فيها عالمات بتر ،ما يشير إلى أن مرتكبي المذبحة
ُّ
بتروا أطراف الضحايا قبل إالجهاز عليهم،
النباتات الصغيرة شديدة التحمل ،أصبحث
وقطعوا رأس واحد منهم على الأقل .كما
أكثر اخضر ًارا منذ ثمانينات القرن العشرين.
لوحظ أن بعضهم قد هوجم من الخلف،
ومؤخرا ،أقدم الباحث لوجان بيرنر من
ً
أي أسلحة ُّ
تدل
جامعة نورثرن أريزونا في مدينة فالجستاف
ولم يُعثر مع ُرفاتهم على ّ
على محاولتهم الدفاع عن أنفسهم .وقد
وزمالؤه على تحليل صور عالية االستبانة
حمل َْت العظام كذلك آثار حروق.
التقطتها مجموعة الأقمار االصطناعية
َ
ويعتقد الباحثون أن هناك المزيد
المستخدمة في رصد الأرض.
"الندسات"
َ
انتهى الفريق إلى أنه خالل الفترة الممتدة من البقايا التي لم تُكتشف بعد في هذه
المستوطنة ،التي هجرها سكانها عقب
بين عامي  1985و 2016أصبحت أجزاء من
بشكل ملحوظ ،بلغت وقوع المذبحة .وتشير هذه البقايا إلى
السهول أكثر اخضر ًارا ٍ
نسبتها  ،%37وشملت أجزا ًء من غرب أوراسيا أن الشعوب التي سكنت هذه المنطقة
وأمريكا الشمالية .ومنذ مطلع هذا القرن ،تركَّز في عصور ما قبل التاريخ كانت قادرة
االخضرار عند خطوط العرض الأكثر ارتفا ًعا .على ممارسة العنف المفرط والمنظم،
قبل وقت طويل من مجيء الرومان،
وتوضح سجالت درجات الحرارة أن
المشهورين بالعنف.
درجة حرارة الهواء والتربة في القطب
تفع ْت في المتوسط
الشمالي صيفًا ار َ
خالل فترة إجراء الدراسة .ورغم ذلك ،لم )Antiquity 94, 1245–1262 (2020
تتحول النسبة الأ كبر من هذه الأراضي إلى
لأ َّ
إن هناك مناطق ،مساحتها
ا خضر ،بل َّ
 %5من سهول التندرا القطبية ،أصبحت
البني منها إلى الأخضر.
أميل إلى اللون ُ
َ
التغيرات التي تطرأ على الغطاء
يُذكر أن ُّ
النباتي في القطب الشمالي تؤثر على كيفية
دوران الكربون في التربة والغالف الجوي،
وعلى كيفية استخدام الأحياء البرية والبشر
للأراضي الطبيعية ،ومدى عرضة سهول
ال ُتندرا لمخاطر اندالع الحرائق الطبيعية.

DAVID A. LEIGH

نساء ما قبل
امته ّن صيد
التاريخ
َ
الطرائد الكبيرة
أن أقدم قبر معروف
ِمن المدهش ّ
لأ
يخص أنثي
لصياد في ا مريكتين ّ
ّ
شابة ،مما يعزز تقويض الصورة
النمطية المأخوذة عن "الصياد
ذكرا".
باعتباره ً
ِفمن الالفــت للنظر أنه في
المعتمــدة على الصيد
المجتمعــات
ِ
وجمــع الثمار ،التي جــرى توثيقها على
ْ
مدار القــرن الماضي ،جرت العادة
أن يتولــى الرجل عمليــة الصيد ،فيما
يقتصــر دور المرأة علــى جمع الثمار،
قبر ُع ْمره  9000ســنة،
ولكــن بتحليل ٍ
ممتلــئ بأدوات الصيــد ،تبين أنه كان
يخــص أنثى ال يتجاوز عمرها تســعة
عاما .أجرى هــذا التحليل راندي
عشــر ً
هــاس في جامعــة كاليفورنيا بديفيس
وزمالؤه.
يحتـوي القبر ،الواقع أعلى جبال
الأنديـز جنوب بيرو ،على رؤوس
ستخدم في
أسـهم حجرية كانت تُ َ
قتل الحيوانـات البرية الضخمة،
وشـفرات حجرية لتقصيب الطرائد
كثيرا
ميدانيا .والحـظ
ًّ
الباحثون أن ً
مرصوصا
من هـذه القطع الأثرية كان
ً
بعنايـة ،وكأنها كانت موضوعة داخل
ِكنانة أحـد الصيادين .عندئذَ ،ج َّمع
مؤلفو الدراسـة بيانات عن قبور
واقعة فـي الأمريكتين ،تضم معدات
لصيد الحيوانـات البرية الضخمة،
وتعود إلـى حقبة ما قبل التاريخ.
أن هناك 11
ووجد مؤلفو الدراسـة ّ
أنثى مـن بين إجمالي عدد قدره 27
فر ًدا مدفونيـن داخل هذه القبور ،مما
الناث مهنة
يشـير إلى شـيوع امتهان إ
الصيـد فـي الأمريكتين خالل عصور ما
قبل التاريخ.

بقايا بشرية قديمة
تكشف النقاب عن
مذبحة وحشية

كيميائيون ينجحون
في ابتكار «العقدة
الال نهائية»
ابتكر كيميائيون أول جزيء يتخذ شكل
بنية يُطلق عليها العقدة الال نهائية،
ٍ
وهي أحد رموز التفاؤل الثمانية لدى
بعض العقائد الشرقية ،ومنها البوذية
والهندوسية .وبذا ،تكون هذه إحدى أكثر
العقد الجزيئية
العقد
ً
تعقيدا ،من بين ُ
التي أمكن تركيبها حتى آ
الن.
تلقائيا في
غالبا ما تتشـكل العقـد
ً
ً
الحمـض النووي وغيره مـن البوليمرات،
وهـي جزيئات تتألـف من وحدات فرعية
متكـررة ومتصلة في سلسـلة طويلة.
إال أن علمـاء الكيميـاء بإمكانهم تركيب
عقـدة جزيئية معينة عـن طريق توجيه
الجـزيء نحو االلتواء والـدوران بالطريقة
المرغوب فيها.
وعوضا عن ذلك ،أخذ ديفيد لي،
ً
الباحث بجامعة مانشستر بالمملكة
المتحدة ،ومعاونوه ،في ترتيب مجموعة
بوليمرات عضوية تتسم بقدر مالئم
من المرونة ،بحيث تتخذ هيئة نسيج
متشابك .ثم عمدوا إلى ربط النهايات
المفتوحة للبوليمرات ،لتشكِّل حلقة
واحدة ال نهائية.
ونتجت عن هذه العملية عدة أنواع
من العقد ،منها عقدة ال نهائية ،تحوي
 258ذرة و 7تقاطعات .واستعان
أعضاء الفريق بتقنيتين ،هما الرنين
المغناطيسي النووي ،وتصوير البلورات
بالأشعة السينية ،للتأكد من نجاحهم في
استحداث ُعقد ال نهائية .ويقول الباحثون
إن من الممكن تطوير هذه التقنية إلنتاج
َّ
حجما.
جزيئات ومواد منسوجة أكبر ً
)Nature Chem. (2020

)Nature Commun. (2020
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السر وراء
ُّ
اشتهاء
البعوض للدم
SMITH COLLECTION/GADO/GETTY
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كما أظهرت التجارب التي أجراها
المرود،
الفريق أن الخاليا العصبية في ِ
أيضا عند
التي تستجيب للدم ،تنشط ً
مكون من أربعة من
تعرضها
لمزيج َّ
ٍ
العناصر التي تدخل في تركيب الدم،
وهي :كلوريد الصوديوم ،والجلوكوز،
وجزىء  ATPالحامل للطاقة ،وبيكربونات
الم ِنظم الرئيس لدرجة
الصوديوم ،وهي ُ
الحموضة في الدم .وكذلك فقد لوحظ
أن تلك الخاليا العصبية لم تستجب
كونًا
للجلوكوز الخالص ،الذي يُعد ُم ّ
كونات الرحيق.
أساسيا من ُم ّ
ً
ويرى الباحثون أن الوقوف على
الطريقة التي يتعرف بها البعوض على
الدم من شأنه أن يُسهم في منع هذه
الحشرات من نشر الأمراض الف ّتاكة (مثل
الحمى الصفراء) عن طريق لدغاتها.
ُ
)Neuron (2020

يمكن لمادة عازلة رقيقة أن تضاعف
يحول أشعة الشمس
كفاءة الجهاز الذي ِّ
إلى حرارة ،مما يتيح استغالل الطاقة
المستخدم
الشمسية في إنتاج البخار
َ
في تعقيم المعدات الطبية.
ويُ َعد التعقيم الطبي لمنع انتقال
العدوى إجرا ًء معتا ًدا في البلدان ذات
الدخل المرتفع ،لكنه أقل اعتيا ًدا في
البلدان التي تفتقر إلى مصدر موثوق
للحصول على الطاقة .ومن المعلوم
أن أجهزة امتصاص الطاقة الشمسية
حاليا يمكنها تجميع الحرارة
َ
المستخدمة ًّ
من ضوء الشمس ،لكنها ال تنجح في
تركيزها بما يكفي لتوليد البخار.
أقدم ْت إفيلين وانج ،من
وعليهَ ،
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في
مدينة كامبريدج الأمريكية ،وزمالؤها
على إجراء تعديالت على أحد أجهزة
امتصاص الطاقة الشمسية المتوفرة
في الأسواق ،عن طريق إضافة طبقة
رقيقة من القراميد المصنوعة من الفوم
إلى سطح الجهاز النحاسي الذي يتولى
تجميع الحرارة .ويحتوي الفوم على
جسيمات نانومترية الحجم من مادة
السيليكا توفِّر الشفافية ،كما أنه غني
بالثقوب التي تساعد على احتباس
الحرارة ،مما يتيح للضوء النفاذ من
خالله إلى الداخل ،وفي الوقت نفسه
الفالت.
يمنع الحرارة من إ
وقد وضع الباحثون كميةً من الماء
في غرفة مغلقة متصلة بالجهاز المعدل
فوق سطح أحد الأبنية في مدينة
مومباي الهندية .ولُوحظ أن الماء أخذ
يغلي في غضون خمس دقائق .وعلى
مدى  30دقيقة ،نجح الجهاز في إنتاج
كاف َيين للقضاء
بخار عند حرارة وضغط ِ
على الميكروبات.
ويأمل الباحثون في أن يساعد
سكان المناطق
ُ
جهازهم غير المكلف َ
فقيرة الموارد على تجنب العدوى
المك َت َسبة في المنشآت الطبية.
ُ
)Joule (2020
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تعقيم المعدات
الطبية باستخدام
أشعة الشمس

بالبرة لدى أنثى بعوض "الزاعجة المصرية" على خاليا عصبية متخصصة ،تُميز بين الدم والرحيق.
يحتوي الخرطوم الشبيه إ

اكتشف العلماء أن إناث البعوض تشتهي
تبين لهم أن الخرطوم
الدم .فقد َّ
بالبرة لدى أنثى بعوض "الزاعجة
الشبيه إ
المصرية" ( Aedes aegyptiموضحة
بالصورة) يحتوي على خاليا عصبية
متخصصة ،تُميز بين الدم والرحيق.
ومن المعلوم أن إناث البعوض
تتغذى على رحيق النبات ،غير أنها
أيضا عن الدم لتحصل منه على
تُ ِفتش ً
العناصر الغذائية الالزمة إلنتاج البيض.
وقد رصدت الباحثة ليسلي فوشال،
من جامعة روكفلر في مدينة نيويورك،
وزمالؤها ،نشاط الخاليا العصبية الحسية
الموجودة في الزائدة المعروفة باسم
"المرود"  ،styletوالتي تستخدمها هذه
ِ
الحشرات في التغذية على الدم .وتَ ّبين
لهم أن هذه الخاليا العصبية ال تبدأ
إطالق إشاراتها إال في وجود الدم ،وليس
عندما تتعرض للمواد السكرية ،مثل سكر
الفركتوز ،الذي يوجد فقط في الرحيق.

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

الصدق خير طريقة
للتعامل مع
«فيسبوك» ..لماذا؟
بسيل
عندما ُتموج وسائل التواصل االجتماعي ٍ
من الأخبار إاليجابية على صفحات الأصدقاء،
مضخمة
صورة َّ
قد يقع المرء في إغواء رسم ٍ
المنجزات الشخصية .إال َّأن
عن الذات ،و ُ
ً
تحليل أَ ْجرته إريكا بيلي ،وساندرا ماتس ،من
جامعة كولومبيا الواقعة في مدينة نيويورك،
تحري الصدق ربما
وزمالؤهما ،يشير
إلى أن ِّ
يكون هو السبيل الأفضل.
عدد من
فقد جمع الفريق إجابات ٍ
استبيان على موقع
المشاركين في
ٍ
التواصل االجتماعي "فيسبوك" ،بلغ
 10,560مشاركًا ،لتقييم شخصياتهم،
ومدى رضائهم عن حياتهم ،ثم قارنوا
هذه البيانات بنتائج نماذج ط ُِّورت من
أجل استنباط السمات الشخصية للأفراد،
استنا ًدا إلى نشاطهم على الموقع نفسه.
ووجدوا أن من جاءت تقييماتهم
حد
مطابقةً إلى ٍّ
لسماتهم الشخصية ِ
معقول لسلوكهم على الموقع –أي الذين
بدرجة أعلى من الصدق في التعبير
تحلَّوا
ٍ
عن أنفسهم -أفادوا بأنهم أكثر رضا ًء
جاءت
عن حياتهم ،مقارنةً بأولئك الذين
ْ
لأ
مغاير ًة لسلوكهم.
أوصافهم نفسهم ِ
هل يعني ذلك َّأن توخي الصدق على
وسائل التواصل االجتماعي يجعلك أكثر
سعادة ،أم أن صدق المرء في التعبير عن
نفسه هو انعكاس لسعادته؟ وللإجابة عن
أجرا لبعض
هذا السؤال ،رصد الباحثون ً
احد على
المشاركين ،مقابل قضاء
أسبوع و ٍ
ٍ
وسائل التواصل االجتماعي ،يتوخون خالله
أسبوع آخر
الصدق في منشوراتهم ،و ٍ
يقدمون خالله "صورة مثالية عن أنفسهم".
وتشير النتائج الأولية لدراسة هذه المجموعة
المصغَّ رة من المشاركين إلى أن الصدق في
حسن الحالة المزاجية.
التعبير عن الذات يُ ِّ
)Nature Commun. 11, 4889 (2020
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
PAUL YANCEY
JOSE CALVO/SPL

من جوف وعاء مملوء بصمغ الراتنج
السائل ،تنبثق قطعة ملساء متماسكة،
مطبوعة بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد،
على شكل راقصة باليه في وضع الدوران
ونظرا إلى الطبيعة
حول نفسهاً .
المتحولة التي يتم َّتع بها صمغ الراتنج
ِّ
تخرج الراقصة التالية
فقد
السائل،
ُ
صلبةً
ومتحجرة ،أو ِلدنةً ومطاطة.
ِّ
ومـن المعلوم أن غالبية تقنيات
لأ
نهجا
الطباعـة ثالثية ا بعاد ت َّتبع ً
متدر ًجا في تشـكيل منتجاتها ،بحيث
ِّ
تتراكـم طبقات رقيقة من المادة الخام،
واحـد ًة فوق الأخرى ،ويفتقر المنتج
التقان ودقة الصنع.
النهائـي إلى إ
وثمة طريقـة بديلة للطباعة ،تعتمد
على تشـفير الشكل ثالثي الأبعاد
المطلـوب في راتنج قد ُو ِضع داخل
دوارة ،وذلك بتسـليط أشعة
قارورة ّ
متعددة عليه ،حيث يتخثر
ضوئيـة ِّ
لكن حتى
الشـكل المنشود خالل دقائقْ ،
آ
الن ،لـم يثبت نجاح هذه التقنية،
إال فـي حالة أصماغ الراتنج القابلة
للتصلُّب ،لتصبح هشـة كالزجاج.
حدد ماكسـيم شوستيف،
وعليهَّ ،
من مختبـر لورانس ليفرمور الوطني في
مدينـة ليفرمور بوالية كاليفورنيا ،وزمالؤه
أقدموا
ثالث لبنـات جزيئية مالئمة ،ثم َ
معا لتخليق الراتنجات.
على دمجهـا ً
توصل فريق البحث ،عن طريق
وقـد َّ
التحكم في نسـبة هذه الجزيئات في
الراتنج ،إلى إنتاج أجسـام ذات خواص
مادية بالغة التنوع.
وقـد أمكن م ُّط بعض هذه
المنتجـات ،حتى تجاوز طولها أربعة
أمثال طولها الأصلي ،قبل أن تنكسـر.
أمـا بعضها آ
الخر ،فقد تجاوز في
صالبته معظم أنواع اللدائن الهندسـية
عاليـة الأداء ،التي تدخل في صناعة
الطائرات ،والسيارات.

آ
ني سوى في
لعلَّنا ال نقرأ عن السفر ال ّ
آ
روايات الخيال العلمي .أما الن ،فربما لم
يعد اعتماد المرء على عقله في االنتقال
ضوئيا عبر المكان ضربًا من الخيال .فقد
ًّ
اكتشف العلماء أن تنشيط خاليا بعينها
في أدمغة الفئران يؤدي بتلك الحيوانات
إلى التصرف كما لو كانت في مكان مغاير.
فالخاليا المسؤولة عن إدراك المكان لدى
الفئران ،وتُعرف بالخاليا المكانية -وهي
(موضحة
نوع فرعي من الخاليا الهرمية َّ
بالصورة) ،التي تُ َع ّد بدورها نو ًعا من الخاليا
طلق إشاراتها عندما تكون
العصبية -تُ ِ
الفئران في مكان معين .ومن خالل التعديل
الجيني للخاليا المكانية لدى الفئرانَ ،تمكَّن
ِنك روبنسون ،ومايكل هويسر ،الباحثان
بكلية لندن الجامعية ،وزمالؤهما من مراقبة
سلوك الخاليا ،واستخدام نبضات ضوئية
لحث الخاليا على إطالق إشاراتها.
ّ
وضع الفريق الفئران على مضمار
مصمم بتقنية الواقع االفتراضي ،حيث
َّ
تعلمت الحيوانات أن تلعق ف ُّوهة في
"منطقة محددة للمكافأة" ،كي تحصل
سجل العلماء
على مياه محالة بالسكرّ .
الخاليا المكانية التي أطلقت إشاراتها
عندما كانت الفئران في تلك المنطقة،
ثم عمدوا إلى تنشيط الخاليا نفسها
عندما كانت الفئران في موقع مختلف،
فما كان من الفئران إال أن أخذت في
اللعق ،كما لو كانت في منطقة المكافأة.
يقول الباحثون إن من شأن هذه
النتائج أن تساعد على تفسير طريقة
تخزين الذكريات المكانية ،وكذلك وضع
استراتيجية جديدة لالستعانة بالضوء في
إعادة تنشيط ذكريات معينة.

)Adv. Mat. (2020

المعادن السامة
تعرف طريقها إلى
أعماق المحيطات
قد يُظ َُّن أن خندق ماريانا ،الذي يقع على
عمق يزيد على  10كيلومترات تحت سطح
ٍ
البعد بحيث ال يمكن
المحيط الهادئ ،من ُ
أن فوجئ
ولكن سبق ْ
التلوثْ .
أن يبلغه ُّ
المستكشفون بوجود نفايات بالستيكية
في ذلك الخندق ،وها هم قد عثروا آ
الن
أيضا على آثار تلوث بالزئبق.
ً
ومن المعلوم عن جسيمات الزئبق
سهولة انتشارها في الهواء الجوي،
حتى إنها تصل إلى القطبين الشمالي
والجنوبي .وقد قصد جول بلوم ،من
جامعة ميشيجان في مدينة آن آربر،
وزمالؤه إلى قياس كمية الزئبق المتسرب
إلى أعماق المحيطات.
وعليه ،جمع الباحثون عد ًدا من
أسماك الحلزون (من نوعي Notoliparis
 kermadecensisوPseudoliparis
 ،swireisموضحة في الصورة) ،وكائنات
بحرية صغيرة ،تُعرف بمزدوجات الأرجل،
بالضافة إلى
من قاع خندق ماريانا ،إ
خندق كرماديك ،بالقرب من نيوزيالندا،
على أعماق تتراوح بين  6000و10250
مترا .ثم عمدوا إلى قياس كمية الزئبق في
ً
أجسام تلك الحيوانات ،وتحليل تكوينه
الكيميائي .وتَ َّبين أن النتائج مقاربة لتلك
النتائج المستخلصة من كائنات تعيش
على عمق ال يزيد على  500متر تحت
سطح المحيط.
وقد عزا الباحثون هذه الظاهرة إلى
أن التلوث بالزئبق ،الناتج عن الأنشطة
يتسرب إلى مياه المحيطات
البشريةَّ ،
القريبة من السطح ،ومن ثم يُخا ِلط
طعام الأسماك .وعند موت تلك
الأسماك ،تهوي إلى الخنادق العميقة،
حاملةً معها جسيمات الزئبق.

)Cell (2020

سر الشباب
ُّ
ربما يكمن
في النوم
رصد العلماء أن كبار السن ،ممن
يحتفظون بأنماط نوم شبيهة بتلك التي
لأ
عمرا ،عاد ًة ما
تميز البالغين ا صغر ً
يتمتعون بصحة بدنية وإدراكية أفضل
ممن يعانون من اضطرابات النوم.
فقد عكف شون بارسل ،من كلية
طب هارفارد في مدينة بوسطن بوالية
ماساتشوستس ،وزمالؤه على تتبع
شخصا ،تتراوح
أنماط النوم لدى 3819
ً
عاما ،عن طريق
أعمارهم بين  54وً 96
تسجيل موجاتهم الدماغية بواسطة
مستشعرات التخطيط الكهربائي للدماغ،
التي التزم المشاركون بارتدائها طوال
الليل .قام الباحثون بعدها بتقييم نوم
قياسا إلى ما يزيد على 150
كل شخصً ،
ً
عامل متعلقًا بخصائص النوم وأنماط
النشاط الدماغي .ومن بين هذه العوامل
اضطراب النوم ،وطول دورات النوم
التي تحدث خاللها الأحالم ،وتفضيل
صباحا ،أم مسا ًء.
الأشخاص للنوم
ً
اكتشف الفريق أن كبار السن الذين
يتبعون أنماط نوم "الشباب" عاد ًة ما
الدراكية ،وانخفاض
تميزوا بقوة قدراتهم إ
نسبة إصابتهم ببعض المشكالت
الصحية ،مقارنةً بأولئك الذين تعكس
أنماط نومهم أعمارهم بصورة أوثق.
بعد ما إذا كان النوم
غير أنه لم يتضح ُ
الصحي يحسن الحالة الصحية ،أم أن
العكس هو الأقرب إلى الصواب .ومع
ذلك ،يُشير الباحثون إلى أن ثمة أساليب،
منها التحفيز الكهربائي للدماغ ،من شأنها
تحسين أنماط النوم لدى كبار السن،
وتحسين حالتهم الصحية.
)Nature Hum. Behav. (2020
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طريقة للطباعة
ثالثية األبعاد عالية
المرونة

نبضة ضوئية تُ مكِّ ن
الفئران من السفر
عبر الزمن
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الشريكية القولونية الكربون من الغذاء لكن يمكن تعديلها لتحصل عليه من الهواء.
عادة ما تستخلص بكتيريا إ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المؤلَّف من
الم َّ
فضلُ ،
عن نظامها الغذائي ُ
السكريات وغيرها من الجزيئات العضوية.
لكن الباحثين الحظوا َّأن هذه البكتيريا،
َّ
التي تعتمد على إنزيم "روبيسكو" ،لم
النمو إال عند مستويات مرتفعة
تستطع َّ
صطنعا من ثاني أكسيد الكربون.
ارتفا ًعا ُم
ً
وبهدف تحسين هذه الساللة ،أضاف
جينية ُمكونة من 20
الباحثون مجموعة َّ
جي ًنا ،تتولى تشفير آلية تركيز ثاني أكسيد
الكربون في بكتيريا Halothiobacillus
 .neapolitanusوتستطيع ساللة بكتيريا
الشريكية القولونية الناتجة من هذه
إ
العملية العيش عند مستويات ثاني أكسيد
الكربون الجوي.
الشريكية القولونية
ويقول الباحثون إن إ
تعديالت عليها ،ومن
تتميز بسهولة إجراء
ٍ
كمنصة اختبار
ثم يمكن االعتماد عليها ّ
لفهم أنواع أخرى من الجينات المسؤولة
عن تركيز ثاني أكسيد الكربون.

يُ َع ّد الليثيوم والصوديوم من الفل َّزات
شديدة التفاعل ،ما يجعل من الصعب
دراستهما في حالتهما العنصرية ،غير
مؤخرا
أن فريقًا من الباحثين قد تمكَّن
َّ
ً
من االستعانة بمجهر نقل إلكتروني نافذ
( )TEMفي إنتاج أشكال نقية من كل
عنصر منهما ،وتصوير هذه العملية.
اللكتروني
يُذكر أن مجهر النقل إ
المستهدفة
صورا للمادة
َ
النافذ يلتقط ً
حزمة إلكترونية عليها،
عن طريق تسليط ٍ
اللكترونات المر َّتدة منها.
ثم التقاط إ
وعليه ،استعان يي يو ،الباحث في
جامعة شنجهاي التقنية في الصين،
وزمالؤه بهذا المجهر إلطالق وابل من
اللكترونات على ُمركَّبات تحتوي إما
إ
على الليثيوم ،أو الصوديوم ،ما أدى
إلى تحلُّلها.
وفي أثناء عملية التحلل ،ترسبت
نقية من الليثيوم أو الصوديوم،
بلورات َّ
سريعا ،حتى تجاوز طول
وتمددت
َّ
ً
ثوان،
غضون
في
نانومتر
100
قطرها
ٍ
قبل أن تتباطأ عملية التبلور.
كما رصد الباحثون وجود أصابع
تمتد خارج بلورات
بلورية طويلة ُّ
أن مثل هذه ِالب َنى
ورجحوا َّ
الليثيومَّ ،
التكون شي ًئا فشي ًئا داخل
تأخذ في ُّ
بطاريات أيون الليثيوم ،مما يؤدي إلى
تقصير ُعمرها ،أو حتى نشوب الحرائق.
ويأمل الباحثون في أن تسهم المجاهر
اللكترونية النافذة في كشف غموض
إ
هذه الأصابع البلُّورية.
)Nature Commun. 11, 5367 (2020
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نظرة عن ُقرب
ٌ
متفجر
إلى فلزٍّ
ّ
تمدده
أثناء ُّ

وفرة
بكتيريا ُم ِّ
تتغذى على ثاني
أكسيد الكربون

من المعلوم أن النباتات ،والطحالب،
وما إليهما من الكائنات التي تعتمد في
غذائها على عملية التمثيل الضوئي ،تستمد
الكربون الالزم إلتمام هذه العملية من غاز
ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغالف
الجوي .وفي هذه العملية ،يقوم إنزيم
"روبيسكو"  Rubiscoبدور العامل الحفَّاز،
غير أنه ال يعمل بكفاءة عند مستويات ثاني
أكسيد الكربون في الهواء الجوي .ولذا،
فإن كائنات عديدة من تلك التي تعتمد على
التمثيل الضوئي تستعين بآليات تركيز ثاني
مقربة
أكسيد الكربون ،لرفع مستوياته على ُ
من هذا إالنزيم ،من أجل تحسين كفاءته.
كان الباحثان ديفيد سافاج ،من جامعة
كاليفورنيا في مدينة بيركلي ،ورون ميلو من
معهد وايزمان للعلوم في مدينة رحوفوت
في إسرائيل ،وزمالؤهما قد عمدوا في وقت
سابق إلى إجراء تعديل جيني على بكتيريا
إالشريكية القولونية Escherichia coli
(موضحة في الصورة) ،بحيث تستطيع أن
عوضا
تعيش على غاز ثاني أُكسيد الكربونً ،

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

خفاش صغير الحجم
قياسيا
رقما
ًّ
يحطم ً
في الهجرات الطويلة
استطاع مخلوق صغير بُ ِّن ّي أزغب أن
كيلومترا
يقطع مسافة ال تقل عن 2224
ً
محطما بذلك الرقم
من التفيا إلى إسبانيا،
ً
القياسي لأطول هجرات الخفافيش.
من المعروف أن خفافيش ناتوزيوس
( ،Pipistrellus nathusiiموضحة في
الصورة) ،التي عا ًدة ما تزن أقل من
 10جرامات ،تهاجر من مناطق التزاوج
الصيفية في شمال شرق أوروبا ،لتمضي
الشتاء في المناطق الأ كثر دف ًئا من القارة،
حيث تدخل في سباتها الشتوي أعلى
الأشجار والمباني.
عمد خوان توماس ألكالده ،من
السبانية لأبحاث الخفافيش
الجمعية إ
والمحافظة عليها الواقعة في مدينة
السبانية ،وزمالؤه إلى
ألكاال دي إيناريس إ
وضع حلقة تَ َعقُّب على ظهر أحد ذكور
خفافيش ناتوزيوس داخل متنزه يقع في
جنوب غرب التفيا في أغسطس ،2015
في إطار مشروع بحثي يتناول الخفافيش.
وبعدها بعامينُ ،ع ِثر على الخفاش نفسه
السبانية.
مي ًتا في مدينة نبرة إ
يرى الباحثون أن هذه المسافة
رقما
البالغة 2224
كيلومترا ،التي تُ َعد ً
ً
جديدا ،أقل من المسافة الفعلية
قياسيا
ً
ًّ
المقطوعة؛ فهي تمثل أقصر مسافة بين
هاتين النقطتين ،في حين أن الخفافيش
تتبع أثناء هجرتها الخط الساحلي الملتف
لبحر البلطيق ،كما هو معروف عنها.
ويعتقد الباحثون أن شمال شبه
لأ
مهما
الجزيرة ا يبرية ربما يمثل مشتى ًّ
لجماعات خفاش ناتوزيوس المهاجرة.
)Mammalia (2020

)eLife 9, e59882 (2020
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دوريات Nature
تعلن أولى اتفاقياتها
للوصول المفتوح
أبرمت دار النشر المسؤولة عن إصدار
اتفاقية تسمح لبعض
دورية  Natureأول
ٍ
الباحثين بالنشر بموجب شروط الوصول
دورية أخرى من
المفتوح فيها ،وفي 33
ٍ
الدوريات التابعة لها.
ففي شـهر إبريـل الماضي ،كانت
دار النشـر "سـبرينجر نيتشر" قد
أعلنـت اعتزامهـا توفير طرق للنشـر
مفتـوح الوصول فـي دورياتها ا لأ كثر
تخصصـا ،التـي من المقـرر أن تمتثل
ً
لمتطلبـات الخطـة "إس"  ،Plan Sوهي
مبـادرة تقودها أوروبـا إلتاحة الوصول
المفتـوح للمؤلفـات العلمية (دورية
 Natureمسـتقلة تحرير يًّـا عن دار
النشـر القائمـة عليها).
وقد أبرمت مكتبة ماكس بالنك الرقمية
الألمانية ( )MPDLفي ميونيخ أولى
هذه االتفاقيات مع الدار ،ويبدأ سريان
االتفاقية في عام  .2021وهي معروضةٌ
في الوقت الحالي على ما يقرب من 120
مؤسسة ألمانية ،وكانت جمعية "ماكس
الم َوقِّعين عليها.
بالنك" أول ُ
ومن المزمع أن تدفع المؤسسـات
التـي تُوقِّع على هـذه االتفاقية مبلغً ا
إجماليـا دفعةً واحدة ،يتيح لها النشـر
ًّ
مفتـوح الوصول دون قيود في الدوريات
الأربع والثالثين سـالفة الذكر .كما
سـيتاح لأعضاء هذه المؤسسات قراءة
هـذه الدوريات ،إلى جانب  21دوريةً
إضافية من دوريات مجموعة "نيتشـر
حسـب
ريفيوز"  .Nature Reviewsويُ َ
هذا المبلغ على أسـاس سعر 9,500
يـورو ( 11,200دوالر أمريكي) لقاء
كل تقرير بهذه الدوريات ،وهو سـعر
أعلى من رسـوم الوصول المفتوح التي
تتقاضاها الدوريـات المتخصصة الأخرى
عـن كل تقريـر ،والتي تقل عن  6آالف
دوالر أمريكي.
وانتقد بعض أنصار سياسة الوصول
المفتوح هذه االتفاقية .وعلى سبيل
المثال ،يرى ٌّكل من جيرون بوزمان،
وبيانكا كرايمر ،اللذين يعمالن أمي َني
مكتبة في جامعة أوتريخت في هولندا،
وأن
أن كلفة التقرير الواحد "باهظة"َّ ،
َّ
االتفاقية ال تقدم شي ًئا لتحسين الوصول
إلى المؤلفات العلمية في منظومة النشر
البحثي الأ كاديمي.
 | 16ديسمبر | 2020
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ازدهار البحث العلمي في
محطة الفضاء الدولية
فوضى
هبوط مركبة
«فيالي»
أسفر الهبوط االرتطامي الفوضوي للمركبة
الفضائية الروبوتية المسماة "فيالي" بالصدفة
عن معلومات حول ليونة المذَ نّبات.
ففي عام  ،2014هبطت مركبة
النزال الرائدة هذه ،التابعة لوكالة
إ
الفضاء الأوروبية ،على سطح المذَ نّب
 67بي /تشوريوموف-جيراسيمنكو ،بعد
لكن ً
بدل من
رحلة استمرت  10أعوامْ ،
االستقرار على سطح المذَ نّب ،ارتدت
المركبة مرتين عنه ،وانتهى بها المطاف
راسيةً على جانبها تحت ظل نتوء صخري،
سريعا.
مهمتها
ً
وهو ما أنهى ّ
وبعد بحث دقيق ،تمكّن فريق من
مؤخرا من اكتشاف
وكالة الفضاء الأوروبية
ً
موقع الهبوط الثاني لمركبة "فيالي" ،الذي
لم يكن معروفًا في السابق .كما اكتشف
بصمة خلّفتها المركبة في جليد المذَ نّب
الذي يبلغ عمره مليارات السنوات.
سمحت هذه البصمة للباحثين بقياس
قوة الجليد تحت سطح المذَ نّب ،واكتشفوا
أنه يتمتع بليونة فريدة" .إنه أكثر هشاشة
من أخف الثلوج ،ومن الرغوة على مشروب
الكابوتشينو ،أو حتى الفقاعات في مغطس
استحمام" ،حسبما أوضح لورانس أوروركي،
عا ِلم وكالة الفضاء الأوروبية في المركز
الأوروبي لعلم الفلك الفضائي في مدريد،
الذي قاد جهود البحث ،لتحديد موقع
المركبة ،التي عثر عليها في عام .2016
وحول ذلك ،تقول جيسيكا صنشاين،
التي تدرس المذَ نّبات في جامعة ميريالند
لأ
"إن
في مدينة كوليدج بارك ا مريكيةّ :
هذه لَجهو ٌد استقصائية رائعة"،مشيرة
إلى أن جليد المذَ نّبات يمكن استخراجه
ودراسته في المستقبل .وقد نشرت نتائج
الدراسة في الثامن والعشرين من أكتوبر
الماضي (L. O’Rourke et al. Nature
.)586, 697–701; 2020

وتحديدا في الثاني من نوفمبر من عام
تقريبا،
ً
قبل عشرين ً
عاما ً
 ،2000حلَّق رائد فضاء أمريكي واثنان من رواد الفضاء الروس
في محطة الفضاء الدولية ( )ISSالمنشأة حدي ًثا .وكان ذلك بداية
لعقدين أصبحت فيهما المحطة آهلة برواد الفضاء بصورة دائمة.
وقد أجرى رواد الفضاء منذ ذلك الوقت حوالي  3آالف تجربة
علمية على متن المحطة .وتنوعت مجاالت أبحاثهم ،بد ًءا من
لأ
ً
وصول إلى دراسات
مرورا بأبحاث رصد الأرض،
الفيزياء ا ساسيةً ،
الطب الحيوي .وبعد أن ُو ِّجهت انتقادات للبحث العلمي الذي
لأ
نسبيا ،وال
يُجرى على متن المحطة،
بدعوى أنه محدود ا همية ًّ
العلْم على متن المحطة
عالقة له بالبشر على كوكب الأرض ،شهد
ِ
ازدهارا مع تخصيص رواد الفضاء فيها وق ًتا أطول للأبحاث.
ً
وتتضمن النتائج التي خلص إليها الباحثون في المحطة معلومات
تكيف البشر والحيوانات مع الرحالت الفضائية طويلة
حول كيفية ُّ
آ
الأمدً ،
تعج محطة
فضل عن سلوك المواد في الفضاء .والنّ ،
الفضاء الدولية بالمعدات البحثية الحديثة ،منها مجهر بؤري على
أعلى مستوى ،جرى تركيبه في عام  .2017وتهدف معظم تلك
التجارب إلى دراسة السلوك المختلف للأشياء تحت ظروف الجاذبية
تطور خاليا
متناهية الصغر ،مثل آلية احتراق الشعالت ،أو كيفية ُّ
الفئران ،لبحث إمكانية تطبيق الدروس المستفادة من التجارب في
تطوير التقنيات أو الأدوية على الأرض .وحول ذلك،تقول كيت
روبينز ،رائدة الفضاء في وكالة ناسا وعالمة البيولوجيا الموجودة
حاليا على متن محطة الفضاء الدولية" :يشبه ذلك نقل جامعة
ًّ
عالمية بالكامل ،وتقليصها لتصبح في حجم محطة فضاء".
اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﺪار اﻷرض
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كشفت دورية "إي اليف"  eLifeمفتوحة
الوصول عن خطط لتقديم نموذج نشر
جديد .فبد ًءا من شهر يوليو المقبل،
سوف تنتهج الدورية سياسة "النشر
ثم المراجعة" ،وتتيح جميع تقارير
مراجعات الأقران للجمهور.
بموجب هذه السياسـة ،التي أعلنت
عنهـا دورية "إي اليف" في الأول من
شـهر ديسمبر الماضي (M. B. Eisen
،)et al. eLife 9, e64910, 2020
سـوف تقتصر عمليات المراجعة
والنشـر على الأوراق البحثية التي
نُ ِش َـرت بالفعل على أحد خوادم
ما قبل النشـر ،مثل "بيو أركايف"
 ،bioRxivأو "ميـد أركايف" ،medRxiv
أو "أركايـف"  .arXivأما الأوراق البحثية
المقدمة التي لم يسـبق لها النشر
على أحد خوادم ما قبل النشـر،
نشر على خادم "بيو أركايف"
فسـوف تُ َ
أو خادم "ميد أركايف".
وأحد الأسـباب الرئيسية وراء
هـذا التغيير في السياسـات ،تحليل
داخلي أجرته الدورية كشـف أن
نحـو  %70مـن الأوراق البحثية التي
راجعتهـا خالل أشـهر مايو ويونيو
ويوليو  ،2020كان قد سـبق نشـرها
بالفعل كنسـخ ما قبل النشـر.
لن تُف ََّعل السياسة الجديدة في
الحال .فعلى مدار الأشهر الستة
المقبلة ،سيكون بمقدور المؤلفين
الذين سلَّموا مسوداتهم البحثية التراجع
عن نشرها كنسخ ما قبل النشر ،ولكن
سيطلَب منهم إيضاح السبب.
ُ
كذلك تنوي الدورية بدء نشـر
جميـع تقاريـر مراجعة الأقران الخاصة
بها على خوادم ما قبل النشـر ،سـواء
أق ُِبلَـت الورقة البحثية للنشـر أم
سـمح للمؤلفين ،الذين
ال ،وسـوف يُ َ
ُر ِف َضت أوراقهـم البحثية ،بتأجيل
نشـر المراجعـات الخاصة بها إلى أن
قبل نشـرها فـي مكان آخر .جدير
يُ َ
طور منصة تُد َعى
بالذكـر أن الدوريـة تُ ّ
"سـايتي"  ،Scietyلمشاركة مراجعات
الأقران العامة.

تَدا َعى تلسكوب مرصد "أريسيبو"
الراديوي الشهير في إقليم بورتو ريكو
شعورا
في الواليات المتحدة ،مخلفًا
ً
عميقًا بالأسى لخسارته في أوساط علماء
القليم.
الفلك والمجتمع العلمي في إ
كان مصممو التلسكوب قد حذّ روا من
المعلّقة
أن المنصة البالغ وزنها  900طنَ ،
فوق صحنه البالغ عرضه  305أمتار ،قد
تنهار في أي لحظة ،ال سيما مع انقطاع
أحد الكابالت الرئيسة التي تدعمه في
مطلع شهر نوفمبر الماضي .وعليه ،في
الشهر نفسه ،أعلنت المؤسسة الأمريكية
الوطنية للعلوم ،التي تمتلك المرصد ،أنها
نهائيا تشغيل التلسكوب ،و َع َز ْت
ستوقف ًّ
ذلك إلى اعتبارات متعلقة بالسالمة ،بالنظر
إلى عدم استقرار التلسكوب ،وتعرضه
ل َتل ٍَف مكلف إلى حد يَ ُحول دون إصالحه.
وقد َه َوت المنصة على صحن
التلسكوب بعد انقطاع بعض الكابالت
به في شهر ديسمبر الماضي قبل الساعة
صباحا مباشرة بالتوقيت المحلي.
الثامنة
ً
ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.
وجدير بالذكر أن مرصد "أريسيبو"،
الذي امتلك فيما مضى أكبر التلسكوبات
الراديوية المؤلَّفة من صحن واحد على
مستوى العالم ،قد شهد الكثير من
االكتشافات الفلكية المهمة عبر السنين،
الدوارة المعروفة
بما في ذلك النجوم ّ
بالنجوم النابضة ،وهو اكتشاف حاز
جائزة نوبل في الفيزياء لعام .1993
وتعليقًا على هذا الحادث ،قال
توماس زوربوخن ،مساعد مدير الشؤون
العلمية بوكالة ناسا في أثناء انعقاد
اجتماع الستشاريِّي الوكالة" :إن الألم
يعتصر قلوبنا لهذه الخسارة".
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إنتاج قارب
مجهري بالطباعة
ثالثية األبعاد
يبلغ طول هذا الجسـيم الذي
ميكرومترا فقط.
يشـبه القـارب 30
ً
ومع ذلك ،فهـو مجهز بالكامل
بمقصورة ،ومدخنة ،وسـارية َعلَم،
ويسـتطيع دفع نفسـه عبر محلول
تركيـز مقداره  %10من بيروكسـيد
ذي
ٍ
الهيدروجيـن .وقد أُنتج القارب
بالطباعـة ثالثية الأبعـاد بتقنية تُدعى
البلمـرة ثنائيـة الفوتون ،ثم ُد ِه َن بعد
ذلـك بمزيج مـن البالتين والبالديوم،
يحفـز تحلل بيروكسـيد الهيدروجين.
وينتـج هذا التفاعـل فقاعات غازية
تدفـع الجسـيم إلى الأمام .وقد أنتج
فريـق دانييال كرافـت بجامعة اليدن
فـي هولندا الكثير من الأشـكال العائمة
باسـتخدام الوسـيلة ذاتها ،منها كرات،
ولوالب ،ومثلثات ،وحتى سـفينة
فضائيـة مصغرة (R. P. Doherty et
al. Soft Matter https://doi.org/
 .)fjrf: 2020ويأمـل الفريق في أن
يسـاعدهم هذا العمـل البحثي على
دراسة تأثير الأشـكال في الكائنات
المجهرية التي تسـبح ،مثـل البكتيريا.
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تفعيل نموذج
"ما قبل
أول"
النشر ً

انهيار تلسكوب
"أريسيبو" في
مشهد مروع

"هورايزون يوروب"
يحصل على تمويل
في اللحظة األخيرة
في الجولة الأخيرة من مباحثات مكثفة
انعقدت حول ميزانية االتحاد الأوروبي،
وافق صناع السياسات في االتحاد على
منح تمويل بقيمة  85مليار يورو (100
مليار دوالر أمريكي) للبرنامج البحثي
الرئيس التابع لالتحاد الأوروبي "هورايزون
يوروب" ،المزمع أن يمتد لسبعة أعوام،
وهو مبلغ أكبر بمقدار  4مليارات يورو عما
مقترحا من قبل.
كان
ً
وتأتي هذه الزيادة التي أفضت إليها
المباحثات في اللحظة الأخيرة منها كجزء
الجمالية لالتحاد،
من اتفاق على الميزانية إ
عن الفترة بين عامي  2021و ،2027بين
الدول السبع وعشرين الأعضاء فيه،
والبرلمان الأوروبي .وقد قفزت قيمة هذه
الميزانية إلى رقم قياسي بلغ  1.8تريليون
يورو ،منه  750مليار يورو ُرصدت للتعافي
من آثار جائحة "كوفيد ."19-كما اتفقت
حكومات الدول الأعضاء باالتحاد والبرلمان
الأوروبي في نوفمبر الماضي على زيادة
اني َتي الصحة والتعليم؛ بحيث
كل من ميز ّ
يحصل برنامج "هورايزون يوروب" ،وبرنامج
تبادل الطالب "إيراسموس ،"+وحزمة
تدابير التصدي لـ"كوفيد  "19-ضمن برنامج
"إي يو فور هيلث"  EU4 Healthمجتمعين
على  15مليار يورو إضافية.
وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية
بقيادة أورسوال فون دير الين (فيالصورة) -كانت قد اقترحت سابقًا ميزانية
بقيمة  94.4مليار يورو لبرنامج "هورايزون
يوروب" ،بيد أنه في شهر يوليو الماضي،
َقلَّصت المفاوضات هذا الرقم إلى 81
مليار يورو .وقد صرحت المنظمات
البحثية ،التي ضغطت من أجل تمويل
أكثر سخا ًء ،بأن االتفاق النهائي مخيب
آ
للمال.
الطبعة العربية
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توجه جو بايدن بكلمة إلى الشعب أ
المريكي في يوم السابع من نوفمبر ،بعد أن أعلنت منصات إعالمية كبرى فوزه باالنتخابات الرئاسية.
ّ
ٍ

ارتياح بين العلماء لفوز
ٌ
جو بايدن باالنتخابات
الرئاسية األمريكية

لكن
الرئيس
َ
المعادية ِ
المنتخب لديه فرصةٌ لوقف السياسات ُ
للع ْلم ،التي استمرت على مدار أربع سنواتّ ،
منقسم على نفسه.
شعب
أمامه طريق ٌ
ٍ
شاق مع تَ َس ُّلمه قيادة ٍ
جيف توليفسون
ِمن المزمع أن يتقلَّد جو بايدن منصب رئيس الواليات
عم شعور باالرتياح بين
قريبا .وعلى أثر ذلكَّ ،
المتحدة ً
لكن تظل هناك مخاوف؛
العلماء في جميع أنحاء العالمْ ،
تقريبا منحوا أصواتهم الرئيس
إن نصف الناخبين
حيث ّ
ً
تسببت قراراته مر ًارا وتكر ًارا في تقويض
الذي
امب،
ر
دونالد ت
ّ
مهمة صعبة مع تولّيه زمام الحكم
العلم .وسيواجه بايدن ّ
في بلد يعاني حالةً من االستقطاب السياسي.
وحول ذلك ،تقول ألتا تشارو ،وهي اختصاصية في
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أخالقيات علم الأحياء ،من كلية الحقوق بجامعة ويسكونسن
في مدينة ماديسون الأمريكية" :انتهى الكابوس الذي جثم
ً
طويل على أنفاس هذه الأمة .ال يمكنني أن أجد وصفًا أفضل
مستشهد ًة بمقولة الرئيس جيرالد فورد الشهيرة في
للوضع"،
ِ
عام  1974في حديثه عن عهد َسلَفه ريتشارد نيكسون ،بما
زخر به من فضائح.
ورغم أن ترامب وحملته قد ق ََّدما طعونًا قضائية ضد
عدد من الواليات ،فقد أعلنت منصات
نتيجة االنتخابات في ٍ
إعالمية أمريكية كبرى فوز بايدن بالرئاسة في السابع من
نوفمبر الماضي ،بعد تأكيد حصوله على نسبة كافية من

المجمع االنتخابي .وفور تسلُّم بايدن مهام منصبه
أصوات
ّ
في العشرين من يناير  ،2021سيسنح له َوقْف العمل
وأضرت
بالعديد من السياسات التي أطلقتها إدارة ترامب،
ّ
والصحة العامة .ومن بين هذه السياسات ما يتعلق
بالعلم
ِ
ّ
بتغير المناخ ،وملف الهجرة ،وجائحة "كوفيد "19-التي من
ُّ
المتوقع أن يبلغ عدد ضحاياها أكثر من ربع مليون شخص
رسميا منصبه في
في الواليات المتحدة قبل تَ ْرك ترامب ًّ
يناير المقبل.
كما يحدو الأمل الباحثين في إصالح الكثير من الأضرار
الأخرى التي نجمت عن والية ترامب؛ حيث يقول بيرفيز
الطبعة العربية
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مهمة
أولويات ّ

الم ِل ّحة التي تقع على رأس أولويات بايدن
من بين المهام ُ
الشارة إلى
حزما .وتجدر إ
التصدي للجائحة بإجراءات أكثر ً
العالن عن نتيجة االنتخابات الرئاسية ،أعلن
أنه عقب إ
بايدن وهاريس عن تشكيل مجلس استشاري لمواجهة
يضم خبراء من مجال الصحة العامة؛
جائحة "كوفيدّ ،"19-
لمساعدتهما على وقف انتشار الجائحة .ففي السادس من
نوفمبر الجاري ،أعلنت الواليات المتحدة عن إصابة أكثر
من  130ألف شخص بعدوى فيروس كورونا الجديد في
يوم واحد ،وهو رقم قياسي جديد على مستوى العالم.
وقد َع َمد ترامب إلى االستخفاف بخطورة جائحة "كوفيد-
أيضا الجهود الرامية إلى
 ،"19في الوقت الذي عارض فيه ً
التصدي لفيروس كورونا ،باعتبارها مكلّفة للغاية .وفي
المقابل ،تع ّهد فريق بايدن بالعمل مع المسؤولين على
المستويين الوطني والمحلي لتنفيذ قرارات ارتداء الكمامات
وأيضا تعزيز َمرافق الصحة العامة.
على مستوى الدولةً ،
العلْم في اتخاذ
َو َع َـد فريق بايدن كذلك باالسـتناد إلـى ِ
همشـت إدارة ترامب مر ًارا
القـرارات .فعلى مدار الجائحةّ ،
وتكـر ًارا دور العلماء الحكوميين في هيئات الصحة العامة،
مثـل "مركـز مكافحـة الأمـراض والوقايـة منهـا" .مـن هنـا،
تقـول تشـارو إنـه مع تولّـي بايدن منصـب الرئيـس" ،باتت
الفرصـة سـانحة أمـام العديد من الهيئـات الحكومية لأداء
عملها كمـا ينبغي".
أيضا الباب أمام عقد
ومن المزمع أن تفتح إدارة بايدن ً
شراكات دولية من جديد في إطار جهودها للتصدي لفيروس
كورونا .وكان ترامب قد أعلن عن انسحاب الواليات المتحدة
من عضوية منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من
موج ًها انتقادات للمنظمة الدولية بدعم الصين
هذا العامِّ ،
الصابة بمرض "كوفيد."19-
التي ظهرت فيها أولى حاالت إ
وعن ذلك ،تقول مارجا جوال سولر ،وهي مستشارة معنية
بالدبلوماسية العلمية والسياسات العلمية لدى االتحاد
الأوروبي" :يدرك جو بايدن وكاماال هاريس أنه ال يمكن لأي
بمعزل عن الدول الأخرى.
دولة أن تواجه التحديات الحالية
ٍ
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هودبوي ،وهو عا ِلم فيزياء واختصاصي في مجال الحد من
انتشار الأسلحة النووية في إسالم آباد ،إنه بعد خروج ترامب
من المشهدً ،
التناحر ،ربما نتمكّن من تحقيق ولو
"بدل من ُ
قدر ضئيل من التعاون الدولي ،ومزيد من االلتزام بالقوانين
والمعاهدات ،ومن الكياسة في السياسة العالمية ،والحد من
"الأخبار الزائفة" ،ونشر االبتسامة ،وتخفيف مشاعر الغضب".
اطي ،وشغل منصب نائب الرئيس
كان بايدن ،وهو ديمقر ٌّ
في عهد الرئيس السابق باراك أوباما ،قد وعد بتكثيف
برامج فحوص الكشف عن المصابين بـ"كوفيد ،"19-وتتبع
مخالطيهم؛ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد .كما
تع ّهد بتجديد انضمام الواليات المتحدة إلى اتفاقية باريس
للتصدي لالحتباس الحراري،
للمناخ ،المبرمة في عام 2015
ّ
وبرفع القيود المفروضة على منح التأشيرات ،التي أضعفت
رغبة الباحثين الأجانب في الوفود إلى الواليات المتحدة.
المنتخبة كاماال هاريس -وهي محامية،
وستكون نائبة الرئيس
َ
وعضو بمجلس الشيوخ عن والية كاليفورنيا -أول امرأة تشغل
أيضا أول سوداء
واحدا من أعلى منصبين في الدولة ،وهي ً
ً
نائبا للرئيس في بلد
نتخب
ت
آسيوية
أصول
من
أمريكية
وأول
ُ
ً
مزقته الصراعات العرقية.
وحول ذلك ،يقول جيمس ويلسدون ،وهو عا ِلم اجتماع
العلم في
من جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة" :صمود ِ
الواليات المتحدة على مدار السنوات الأربع الماضية ّ
يدل
على قوته ومرونته .ويمكننا آ
الن أن نتطلّع إلى فترة من
العلم إليها!".
االستقرار ،ما أحوج ِ

كاماال هاريس أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس على مدار تاريخ الواليات المتحدة.

يجددا تلك الشراكات ،ويساعدا على إعادة إصالح
ونأمل أن ّ
المؤسسات العلمية الدولية الكبرى".
ومن بين الأولويات الرئيسة الأخرى التي سينهض بها
بايدن ،وقف العمل بالعديد من سياسات ترامب التي تؤثر
سلبا على المناخ ،والبيئة ،والصحة والعامة.
ً
وتأتي السياسات المتعلقة باتفاقية باريس للمناخ على
رسميا
رأس هذه القائمة .فقد انسحبت الواليات المتحدة ًّ

"باتت الفرصة سانحة أمام
العديد من الهيئات الحكومية
ألداء عملها كما ينبغي".
صرح
من االتفاقية في الرابع من نوفمبر الماضي ،لكن بايدن ّ
بأنه سيعيد انضمام البلد إلى االتفاقية بعد تولّيه منصبه في
يناير  .2021وقد أعلن هو وهاريس عن خطة ،بقيمة تريليونا
دوالر أمريكي؛ لدعم الطاقة النظيفة ،وتحديث البنية التحتية،
والحد من االنبعاثات المسببة لالحتباس الحراري.
ّ
ويم ّثل انتخاب بايدن أهميةً بالغةً للعلماء في "وكالة
حماية البيئة الأمريكية"  ،EPAالتي عانت من أثر مساعي
ترامب إللغاء لوائحها التنظيمية ،ودعم نفوذ القطاع
العلْم في وضع السياسات.
الصناعي ،وتقويض دور ِ
ويقول دانييل كوستا ،وهو عا ِلم سموم ،ترأس البرنامج
المعن ّي بالهواء والمناخ والطاقة لدى الوكالة حتى
البحثي
ِ
يناير من عام  ،2018وأحد العلماء المخضرمين الكُ ثر في
وكالة حماية البيئة ممن اختاروا في نهاية المطاف ترك
عملهم خالل فترة والية ترامب" :سعت إدارة ترامب إلى
مشيرا إلى أن الوكالة ستحتاج إلى
تحريف أسس الوكالة"،
ً
وقت للتعافي ،لكن ها هي غيمةٌ قد انقشعت .ويضيف:
بأن العاملين في وكالة حماية البيئة يتنفسون
"إنني موقن ّ
الصعداء آ
الن".

منافسة انتخابية محتدمة

المشاركة غير المسبوقة
صرح بايدن في بيان له بأن نسبة
َ
في تلك االنتخابات تؤكّد أن "الديمقراطية راسخة الأساس
في الواليات المتحدة" .وأضاف ً
قائل" :آن الأوان لنبذ خطاب

معا بروح الأ ّمة الواحدة .آن
الغضب والعنف ،وأن نحيا ً
لأ
تتوحد أمريكا ،وتُشفَى من جروحها" .لم يعترف
الوقت ْن ّ
ترامب بنتيجة االنتخابات حتى وقت طباعة هذا المقال،
وقال إن "النتيجة لم تُحسم بأي حال من الأحوال".
لأ
ويقـول علـي نوري ،وهـو اختصاصي في علـم ا حياء
الجزيئـي ،ورئيـس اتحاد العلمـاء الأمريكيين في العاصمة
الأمريكيـة واشـنطن" :مـا زلـت أشـعر بالقلـق؛ فليـس
واضحـا بعـد مـا الـذي يمكـن أن يفعلـه ترامـب للطعـن
ً
لأ
قـوض بعض
فـي نتيجـة االنتخابـات .ل سـف ،أعتقد أنه ّ
المبـادئ الديمقراطيـة الراسـخة ،التـي طالمـا تشـبثنا بهـا
فـي هـذا البلد".
لم تحقِّق نتيجة التصويت ،التي جاءت متقاربة أكثر
تقريع لترامب،
من المتوقع ،ما تم ّناه الكثير من العلماء من
ٍ
ً
فضل عن أنها لم تسفر عن اكتساح الديمقراطيين لمقاعد
قد ًما
لبايدن
ل
ه
يس
قد
الذي
النحو
على
الكونجرس
المضي ُ
ّ
ّ
في أجندته العلمية ،إذ خسر الديمقراطيون مقاعد في
لكن من المتوقع أن يواصلوا االستحواذ
مجلس النوابْ ،
على أغلبية مقاعده .وقد ال ينتزعون السيطرة على مجلس
حاليا الجمهوريون ،والذي
الشيوخ ،الذي يهيمن عليه ًّ
حسم قائمة أعضائه النهائية قبل عقد جول َتي إعادة
لن تُ َ
النتخاباته في والية جورجيا في يناير .2021
عهد رئاسي
ورغم أن انتخاب بايدن ينبئ بقرب انتهاء ٍ
والعلْم ،والأدلة ،يخشى علماء
َ
كثيرا الحقائقِ ،
تجاهل ً
الحق آثار سياسات ترامب الواليات المتحدة،
كثيرون ِم ْن ْأن تُ ِ
حتى بعد تركه المنصب بوقت طويل.
ويقـول زيـا ميـان ،وهـو عا ِلـم فيزيـاء ،ومديـر مشـارك
المعن ّـي بالعلـوم والأمـن العالمـي فـي جامعـة
للبرنامـج
ِ
برينسـتون بواليـة نيوجيرسـي" :لهزيمـة ترامـب السياسـية
داللـة بالغـة الأهميـة ،لكنهـا ال تبطـل أثـر هـذا االعتـداء
اطية في الواليـات المتحدة".
الهائـل على
المدنيـة الديمقر ّ
ّ
قـوض ترامـب القيـم الراسـخة للحقيقـة والمسـاواة.
فقـد ّ
الق َيـم" ،ال سـبيل
وعلـى حـد قـول ميـان :مـن دون تلـك ِ
إلـى حـوار ديمقراطـي".

شارك في إعداد التقرير دافيديه كاستلفيكي ،وهايدي
ليدفورد ،ونيدهي سوبارامان ،وأليسكاندرا ويتزي.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

سباق إلنتاج أجسام
مضادة أكثر فعالية في
مواجهة «كوفيد»19-

قد يمنع حقْن الأجسام المضادة للفيروس المسبب لـ"كوفيد "19-في المصابين بهذا المرض
المع َت ِدلة به إلى إصابة وخيمة ،بيد أن هذه العالجات باهظة التكلفة.
تحول إ
الصابة ُ
ُّ

هايدي ليدفورد

SCIENCE LAB/ALAMY

عندمـا أُصيـب الرئيـس الأمريكـي دونالـد ترامـب بمـرض
"كوفيـد ،"19-قـام أطبـاؤه بإعطائـه الكثيـر مـن الأدويـة،
بعضهـا مثبـت الفعاليـة ،وبعضهـا آ
الخـر تجريبـي،
ُ
إال أن الرئيـس وصـف أحدهـا بأنـه "علاج" ،وهـو عقـار
تَ َم َّثـل فـي مزيـج مـن الأجسـام المضـادة لفيـروس كورونا
الجديـد ،تنتجه شـركة "ريجينيـرون"  Regeneronللأدوية
فـي تاريتـاون بمدينـة نيويـورك الأمريكيـة ،لكـن مـا تـزال
هنـاك حاجـة إلـى إثبـات فعالية هـذا العلاج القائم على
الأجسـام المضـادة .فبالرغـم مـن أنـه أظهر نتائـج واعدة
فـي بعض الدراسـات المبكرة محـدودة النطاق على بعض
لأ
اضا طفيفة من مـرض "كوفيد-
ا شـخاص الذيـن عانـوا أعر ً
الكلينيكية الكبيرة الختباره.
 ،"19لـم تكتمـل بعد التجارب إ
الشـارة إلى أن الباحثين شـرعوا
وفي الوقت نفسـه ،تجدر إ
تطـورا ،قائمـة علـى
بالفعـل فـي تصميـم عالجـات أكثـر
ً
الأجسـام المضـادة ،ويمكـن أن تكـون أرخص وأسـهل في
النتـاج ،وأكثـر فعالية.
إ
وفـي ذلـك الصـدد ،تقـول عالمـة الكيميـاء الحيويـة
باميلا بيوركمـان ،مـن معهـد كاليفورنيـا للتكنولوجيـا فـي
باسـادينا" :إن مـا ننشـده حقًّـا هـو عقـار يتمتـع بفعاليـة
تقريبـا أي علاج آخـر؛
مذهلـة ،لدرجـة ال تسـتلزم معهـا ً
تعـرض للعدوى،
بحيـث يمكـن إعطاء هـذ العقار لكل َمن ّ
سـواء فـي المنـازل ،أم المستشـفيات ،أم المـدارس ،أم
مصانـع تعبئـة اللحـوم".

"إن ما ننشده هو عقار يتمتع
بفعالية مذهلة ،لدرجة ال تستلزم
معها تقريبًا أي عالج آخر".
لأ
ئيسـا السـتجابة الجسم
تُ َعد ا جسـام المضادة مكونًا ر ً
المناعيـة الطبيعيـة لفيـروس كورونـا المسـبب للمتالزمـة
التنفسـية الحـادة الوخيمـة مـن النـوع الثانـي ،المعـروف
اختصـارا باسـم "سـارس-كوف ،SARS-CoV-2 "2-وقد بدأ
ً
سـخر قـدرة هذه
الباحثـون يتسـابقون لتطويـر عالجـات تُ ِّ
الأجسـام المضـادة علـى االرتبـاط مباشـرة بالبروتينـات
الفيروسـية ،ومنـع الفيـروس من االنتسـاخ .وأحد أسـاليب
القيـام بذلـك هـو أخـذ عينات مـن مصل دم الأشـخاص
المتعافيـن مـن مـرض "كوفيـد ،"19-واسـتخدامها لنقـل
الأجسـام المضـادة التـي أنتجوهـا إلـى أشـخاص آخريـن.
ويتمثـل أسـلوب آخر فـي تصنيع كميات كبيرة من أجسـام
مضـادة بعينهـا موجهة إلـى الفيروس ،وقـادرة على تعزيز
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
الجسام البشرية المضادة تهاجم فيروس كورونا
الجديد (صورة من انطباع الفنان).

االسـتجابة المناعية للجسـم.
ثبتـت فعالية هذا الأسـلوب في مواجهة أمراض أخرى.
ففـي الرابـع عشـر مـن أكتوبـر الماضـي ،اعتمـدت إدارة
مزيجـا من ثالثة أجسـام مضادة،
الغـذاء والـدواء (ً )FDA
أيضـا شـركة "ريجينيـرون" للأدويـة ،كعلاج مضاد
أنتجتـه ً
اليبـوال ،بعد أن ثبت أنه يقلـل الوفيات الناجمة
لفيـروس إ
عـن هـذا الفيروس فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية.

نجاح التجارب المبكرة

تقـود شـركتا "ريجينيـرون" ،و"إيلـي ِليلـي"  Eli Lillyفـي
إنديانابوليس بوالية إنديانا الأمريكية السـباق آ
الن لتطوير
عالجـات قائمـة علـى الأجسـام المضـادة لمـرض "كوفيد-
حاليا باختبار الأجسـام المضادة
 ،"19إذ تقـوم كل منهمـا ًّ
تقد َمتـا للحصـول علـى
الم َس َّـجلة ملكيتهـا باسـمه .وقـد ّ
ُ
تصريـح مـن إدارة الغـذاء والـدواء الأمريكية باالسـتخدام
العالجيـن
الطـارئ لعلاج كل منهمـا علـى خلفيـة نتائـج
َ
الواعـدة فـي الدراسـات المبكـرة ،إذ أ ّدى أول عقـار قائـم
علـى الأجسـام المضـادة تنتجـه شـركة "إيلـي ِليلـي" إلـى
خفـض زيـارات المصابيـن بالمـرض إلى المستشـفيات من
الممـوه إلـى  %1.7بيـن أولئـك
 %6فـي مجموعـة الـدواء
ِّ
الذيـن تلقـوا العقار .أما عقار شـركة "ريجينيرون" ،المركّب
مـن جسـمين مضا ّديـن ،فقـد أدى إلـى تقليـل الأعـراض
والأحمـال الفيروسـية فـي المرضـى.
ويأمـل الباحثـون بصـورة رئيسـة أن تمنـع عالجـات
لأ
تحـول إصابـات "كوفيـد "19-الطفيفة
ا جسـام المضـادة ُّ
إلـى إصابـات شـديدة ،بيـد أن ثمة ً
تفاؤل أقـل بقدرة هذه

العالجـات علـى تغيير المشـهد جذريًّا فيمـا يخص حاالت
ناتجا فقط
"كوفيـد "-19الشـديدة ،حيـث ال يكـون الضـرر ً
أيضا عن اسـتجابة الجسـم المناعية
عـن الفيـروس،
ولكـن ً
ْ
لـه .وحـول ذلك ،يقـول مايـرون كوهين ،طبيـب الأمراض
المعديـة مـن جامعـة نـورث كارولينـا فـي مدينـة تشـابل
هيـل الأمريكيـة" :ال أسـتطيع أن أتخيـل مدى حماسـي إذا
لأ
بالمكان االعتمـاد عليها".
توفـرت هـذه ا دوية ،وثبـت أن إ
حاليـا ما ال يقل عن عشـرة
تختبـر التجـارب إ
الكلينيكيـة ًّ
أجسـام مضـادة لـ"كوفيـد ،"19-وثمـة عـدد أكبـر بكثيـر
قيـد التطويـر مـن هـذه الأجسـام المضـادة .فبالنظر إلى
الكفـاءة التـي تتمتـع بها هذه الأجسـام المضـادة الواعدة
فـي االرتبـاط ببروتينـات فيروس"سـارس-كوف ،"2-مـن
المرجـح أن يقـدم العديـد منهـا بعض الفوائـد للمصابين
بـ"كوفيـد ،"19-علـى حـد قـول الكيميائـي جيتشـيانج آن،
مـن مركـز علـوم الصحـة بجامعـة تكسـاس في هيوسـتن،
الـذي أضـاف ً
قائلا" :قد تتفـاوت درجة هذه االسـتفادة".
ومـع ذلـك ،تنطـوي هـذه العالجـات علـى بعـض
العيـوب ،منهـا أن الأجسـام المضـادة باهظـة التكلفـة،
نسـبيا.
ويصعـب تصنيعهـا ،كمـا تُعطـى بجرعـات عاليـة
ًّ
وقـد سـلط العديـد من الباحثيـن الذين تحدثـوا إلى دورية
 Natureالضـوء على جرعة الأجسـام المضـادة التي تلقّاها
الرئيـس ترامـب ،والتي بلغت  8جرامـات ،وهي أعلى جرعة
الكلينيكية .ويعلـق على هذا
جـرى اختبارها فـي التجـارب إ
عا ِلـم الفيروسـات جيرالـد مكلنيرني -من معهد كارولينسـكا
فـي سـتوكهولم -بقولـه" :إنها جرعـة هائلة ،حتـى لو ثبتت
فعاليتها ،لأن جرعة قوامها  8جرامات ستكون باهظة الثمن
صـدق" .وتضيـف بيوركمـان قائلـة إنـه حتـى
إلـى حـد ال يُ َّ
الجرعـات الأقـل التـي يجـري اختبارهـا –وأقلها لدى شـركة
جدا،
تفعا ًّ
"ريجينيـرون" تـزن  2.4جرام– سـيكون ثمنهـا مر ً
إن اسـ ُتخدمت علـى نطـاق واسـع كعلاج وقائي".
ْ

الجسام المضادة من حيوان أ
أ
اللبكة

يعمـل جيرالـد مكلنيرنـي وآخـرون علـى تطويـر جزيئـات
لأ
تسـمى الأجسـام
صغيـرة تشـبه ا جسـام المضـادة،لأ َّ
النانويـة ،باالعتمـاد علـى نـوع مـن ا جسـام المضـادة
الجمـال ،مثل
التـي ينتجهـا بشـكل طبيعي بعـض فصائل ِ
حيوانـات الالمـا ،والألبكـة .ومقارنـة بالأجسـام المضـادة،
يُ َعـد صنع الأجسـام النانوية أسـهل؛ إذ يمكـن في الأغلب
إنتاجهـا فـي خاليـا بكتيريـة أرخـص بكثيـر فـي اسـتزراعها
والحفاظ عليها من الخاليا الثديية الالزمة إلنتاج الأجسـام
المضـادة المعتـادة .وفـي العـام الماضـي ،اعتمـدت
إدارة الغـذاء والـدواء أول جسـم نانـوي عالجـي يُسـمى
"كابالسـيزوماب"  caplacizumabلعلاج مرض تخثر نادر.
نسـبيا .ومـن ثـم ،فـإن
وهـذه التقنيـة ال تـزال جديـدة ًّ
عالجـات "كوفيـد "19-القائمـة علـى الأجسـام النانويـة
الكلينيكيـة التقليديـة القائمـة
تتخلـف عـن العالجـات إ
علـى الأجسـام المضـادة فـي الخضـوع للتجـارب .وعلـى
سـبيل المثـال ،قـام فريـق جيرالـد مكلنيرني بعزل جسـم
قاوم لبروتين أَ َس ِاس ّـي لفيروس "سـارس-كوف،"2-
نانـوي ُم ِ
يسـمى البروتين الشـوكي ،من حيوان ألبكة يُسمى تايسون.
وعـدل الفريـق الجسـم النانـوي ،بحيث يتحسـن نشـاطه
َّ
واسـتقراره ،وتـزداد احتمـاالت فعاليتـه فـي البشـر ،إال أنه
ختبـر بعـد علـى الحيوانات.
لـم يُ َ
وعـن هذا ،يقول عا ِلـم الفيزياء الحيوية رايموند أوينز،
مـن جامعة أكسـفورد بالمملكـة المتحدة" :تفصلنا مسـافة
كبيـرة عن اسـتخدام هذه الأجسـام النانوية فـي التجارب
قائل" :لكننـي متفائل ً
الكلينيكيـة ،غير أنه يسـتدرك ً
تفاؤل
إ
يشوبه الحذر".
الطبعة العربية
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أخبار في دائرة الضوء
ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ

ﺗﻌﺎون ﺗﻠﺴﻜﻮﺑﺎت أﻓﻖ اﻟﺤﺪث ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر ،ﺗُ ْﻈ ِﻬﺮ ﺗﻄﻮر اﻟﺜﻘﺐ اﻷﺳﻮد
اﺳﺘﺤﺪث ﻓﺮﻳﻖ
ُ
 *M87ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻋﻮام ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺻﺪﻳﺔ ،وﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻤﺬﺟﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ.
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ﻋﺎم 2017

أ َّول صورة للثقب
األسود تتح َّول إلى
مقطع مص َّور
أ
مرة على
تحولت الصورة التاريخية ،التي َ
رصد ْت لول ٍ
َّ
الطالق أحد الثقوب السوداء ،والتي أُزيح الستار عنها
إ
مصور .ويُظ ِْهر التتابُع القصير
إلى
،2019
عام
في
مقطع َّ
ٍ
ِل َّلقَطات كيف يتغ َّير شكل الحلقة المحيطة بهذا الثقب
بمرور السنوات ،تغ ُّي ًرا مدفو ًعا بقوة جاذب َّيته ،التي تؤدي
حركة
إلى اضطراب حركة المادة
المطوقة لهُ ،
لتدور في ٍ
ِّ
دوام َّية بال انقطاع.
وقد أظهرت اللقطات ما يشبه بقعة مائلة من الضوء،
تدور حول الثقب أ
المجرة
السود فائق الكتلة ،الواقع في مركز
ّ
"تعاون تلسكوبات أفق
 .M87وللخروج بهذه اللقطات ،نَقَّب
ُ
الحدث" - EHTالذي يستعين بشبكة من المراصد الموزَّعة
على امتداد كوكبنا -في بيانات قديمة عن هذا الثقب ،وقام
بالتوليف بينها وبين نموذج رياضي استند إلى صورة الثقب
التي صدرت في إبريل من عام  ،2019من أجل الوقوف على
تطور شكل الحلقة المحيطة بالثقب على مدار ثماني
طريقة ُّ
سنوات .ورغم أن النتيجة التي تمخضت عنها هذه الجهود
تعتمد في جانب منها على تك ُّهنات ،فإنها ُتمد علماء الفلك
بوفرة من المعلومات حول سلوك الثقوب السوداء ،التي
ٍ
تمتص المادة والضوء من حولها.
تمتلك جاذبية قويةّ ،
وحول ذلك تقول بريامفادا ناتاراجان ،عالمة الفيزياء
مقرها في مدينة نيو
الفلكية في جامعة ييل ،التي يقع ُّ
هايفن بوالية كونيتيكت" :تمثل هذه الدراسة مرحلة جديدة
تماما ،من حيث الرؤى التي تطرحها عن اضطرابات المجاالت
ً
المغناطيسية التي نعتقد أنها تتخلل أ
القراص التراكمية،
وكذلك عن طبيعة هذه المجاالت".
ُقدم هذه الدراسة ،المنشورة في الثالث والعشرين
ت ِّ
من سبتمبر الماضي في دورية "أستروفيزيكال جورنال"
ملمحا مما قد يتمكَّن فريقها من
ً ،Astrophysical Journal
 | 22ديسمبر | 2020
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تحسن مستوى التقنيات
تحقيقه في المستقبل القريب ،مع ُّ
التي ينتهجها (M. Wieglus et al. Astrophys. J.901,
 .)67,2020يقول ماشياك فيلجوس ،المؤلف الرئيس للدراسة،
وعا ِلم الفلك المتخصص في الموجات الراديوية بجامعة
هارفارد في مدينة كامبريدج بوالية ماساتشوستس" :في
غضون أعوام قليلة ،قد يكون في إمكاننا مطالعته ،وكأننا
فيلما حقًّا".
نشاهد ً
كانت صورة الثقب أ
"تعاون
السود ،التي ك ََشف
ُ
تلسكوبات أفق الحدث" النقاب عنها خالل العام الماضي،
قد احتلت واجهات الصحف في جميع أنحاء العالم،
وأظهرت الثقب أ
السود المعروف باسم * ،M87فائق
المجرة  M87التي تفصلها عن كوكبنا
الكتلة ،الواقع في مركز
ّ
مسافة تبلغ  17مليون فرسخ فلكي تقري ًبا (ما يعادل 55
مليون سنة ضوئية) .وقد تمكَّن الباحثون من تشكيل الصورة
عن طريق تجميع إشارات الترددات الراديوية المنبعثة من
الثقب ،التي التقطتها المراصد الموزَّعة في شتى أنحاء
الكوكب ،على مدى ليلتين في شهر إبريل من عام .2017
النجاز بذاك الذي ت ََحقَّق عندما ُرصد بوضوح
ُ
وش ِّبه هذا إ
شكل حلقة على سطح القمر من أ
الرض.
مطابقة لما
ورغم أن الصورة كانت غائمة ،فقد جاءت ِ
تن َّبأ به ألبرت أينشتاين في نظرية النسبية العامة فيما يتعلق
بشكل البيئة المحيطة مباشر ًة بالثقوب السوداء .وعلى وجه
التحديد ،قدمت الصورة أول دليل مباشر على وجود عتمة
سمى بأفق الحدث ،الذي يشير إلى السطح الذي يبتلع
ما يُ َّ
الشياء "بال رجعة" ،والذي يفصل الثقب أ
أ
السود عن محيطه.
وتُحدق بهذا القرص المعتم حلقةٌ من الضوء المنبعث من
المادة فائقة السخونة ،المتاخمة ألفق الحدث.
ومن الالفت للنظر أن أحد جانبي حلقة الضوء بدا أكثر
ال ر ،وهو أ
آ
متوقعا ،ويُعزى
المر الذي كان
سطو ًعا من خَ
ً
إلى مجموعة من التأثيرات التي تنطوي عليها العمليات
الديناميكية المعقدة التي تحدث فيما حول الثقب .كما
يرجع ذلك ،على وجه الخصوص ،إلى أن المادة النجمية
فترض أن تدور بسرعة كبيرة خارج
التي تسقط في الفر أاغ يُ َ
طلق عليه علما ُء فيزياء
مكونةً ما يُ ِ
خط استواء الثقب السودِّ ،
الفلك أ
"القراص التراكمية"َّ .أما الشكل المائل لبقعة الضوء،
جانب منه إلى "تأثير دوبلر" Doppler effect؛
فيرجع في ٍ
إن حركة المواد على جانب القرص التراكمي الذي يدور
حيث َّ

ﻋﺎم 2011

الشعاع المنبعث ليغدو أقوى،
في اتجاه الراصد تع ِّزز إ
ويحدث العكس عند الجانب الذي يبتعد عن القرص.
وانطال ًقا من هذه النتائج ،رجع فيلجوس إلى البيانات
"تعاون تلسكوبات أفق الحدث"،
القديمة
المستمدة من ُ
َ
و َق َصد إلى دراستها ،بهدف النظر في إمكانية تفسيرها،
"تعاون تلسكوبات أفق
مسترش ًدا بلقطة عام  .2017وكان
ُ
ِ
استمر في رصد الثقب * M87منذ عام ،2009
قد
الحدث"
َّ
باالستعانة في البداية بتلسكوبات مث َّبتة في ثالثة مواقع فقط،
مزيدا من المراصد إلى شبكة
بيد أنه مع إضافة
التعاون ً
ُ
تلسكوبات أفق الحدث ،ارتفع مستوى جودة عمليات رصد
التعاون ثمانية مراصد ،تغطي
ضم
ُ
الثقب .وفي عام َّ ،2017
كافة أرجاء كوكب أ
الرض ،من هاواي وتشيلي إلى أوروبا.
وللمرة أ
الولى ،أصبح نطاقه كاف ًيا إلنتاج صورة فعلية للثقب.
أما البيانات القديمة ،فقد تأ َّلف َْت من أربع دفعات من
البيانات ،جمعت في أ
العوام ،2009 :و ،2011و،2012
ُ
و ،2013منها دفعتان لم تكونا منشورتَين .وحول ذلك،
يقول فيلجوس" :كانت هذه البيانات قد طواها النسيان
حد ما ،ألن الجميع قد غمره الحماس إزاء بيانات
إلى ٍّ
عام  ."2017ومن هنا ،أقدم فيلجوس ،برفقة مجموعة
من باحثي "تعاون تلسكوبات أفق الحدث" آ
الخرين ،على
ُ
إعادة تحليل هذه البيانات ،ووجد أنها متسقة مع النتائج
التي أسفر عنها مشروع عام 2017؛ إذ أظهرت وجود قرص
معتم ،محاط بحلقة من الضوء الساطع .ومع أن دفعات
أ
تعوزها الدقة الالزمة
البيانات الربع في حد ذاتها كانت ُ
إلنتاج صور للثقب ،نجح الفريق في استحداث صور
صناعية للثقب في كل عام ،بد ًءا من عام  ،2009حتى عام
 ،2013من خالل التوليف بين البيانات المحدودة المتاحة،
ونموذج رياضي للثقب أ
السود يستند إلى بيانات عام 2017
(انظر الشكل" :حلقة مضطربة").
وقد تب َّين أن النتائج تحمل في ط َّياتها معلومات أكبر بكثير
مما توقع فيلجوس؛ فكما هو الحال في لقطة عام ،2017
أظهرت تلك النتائج أن أحد جانبي القرص كان أكثر سطو ًعا
من آ
الخَ ر ،بيد أن البقعة المضيئة كانت في حالة دوران .وقد
أن مناطق بعينها من القرص التراكمي أصبحت
يرجع ذلك إلى َّ
أكثر سطو ًعا ،أو خفوتًا ،وهو ما قد يعزز السطوع الناجم عن
"تأثير دوبلر" ،أو حتى يذهب به في بعض أ
الحيان.
ولم يكن في ذلك ما يدعو إلى االستغراب؛ فعلى الرغم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ترجمة
مفقودة

اإلمارات تُ علِ ن
اعتزامها إطالق أول
بعثة عربية إلى القمر
ٍ
مسبارا إلى المريخ،
المارات العربية المتحدة بالفعل
أطلقت إ
ً
وتطمح آ
مزيد من البعثات الفضائية.
إطالق
إلى
ن
ال
ٍ
ُ
إليزابيث جيبني

ﻋﺎم 2009

من أن الثقب * ،M87في حد ذاته ،ال تطرأ عليه تغييرات
فإن البيئة المحيطة به دائمة التغير،
من عام إلى آخرّ ،
يكمن في
على حد قول مؤلفي الدراسة .وتفسير ذلك إنما ُ
أن المجاالت المغناطيسية القوية في القرص التراكمي
المحيط بالثقب يُفترض أن تؤدي إلى اضطراب هذا
القرص في غضون أسابيع ،وتُنتج بقا ًعا أكثر سخونة ،تدور
توصل
عندئذ حول الثقب .وكان فريق بحثي منفصل قد َّ
في عام  2018إلى أدلة على وجود بقعة من الغازات
المسمى "ساجيتاريوس إيه
الساخنة تدور حول الثقب
َّ
ستار" * Sagittarius Aفي غضون ساعة تقري ًبا ،وهو
أ
ونظرا
مجرة درب التبانةً .
الثقب السود الواقع في مركز ّ
إلى أن الثقب *- M87الذي تعادل كتلته  6.5مليار كتلة
شمسية -يربو حجمه على حجم "ساجيتاريوس إيه ستار"
أن العمليات الديناميكية
بأكثر من ألف مرة؛ فهذا يعني َّ
حول هذا الثقب تستغرق وق ًتا أطول.
"تعاون تلسكوبات أفق الحدث" إلى رصد
ويسعى
ُ
الثقبين أ
السودين * ،M87و"ساجيتاريوس إيه ستار" كل
حينئذ أن
يرجح
عام في أواخر مارس ،أو أوائل إبريل ،إذ َّ
ٍ
تكون الظروف الجوية مواتية في الوقت نفسه في عدة
مواقع من شبكة التلسكوبات .وقد اضطر الفريق إلى
إلغاء مشروعه لعام  ،2020بسبب القيود التي فرضتها
جائحة "كوفيد ،"19-غير أنه يأمل في أن تسنح له فرصة
أخرى في عام  .2021وإن سارت جميع أ
المور وفق ما
ْ
هو مخطط لها ،فسوف تضم شبكة التلسكوبات مراصد
أخرى ،من بينها مرصد في جرينالند ،وآخر في فرنسا.
كما يتطلَّع الفريق إلى أن يشمل مشروعه خالل العام
القادم أولى عمليات رصد الثقوب السوداء على المستوى
الشعة ذات أ
العالمي ،اعتمادا على أ
الطوال الموجية
ً
أ
أ
القصر .ورغم أن الرصد عبر الغالف الجوي الرضي
سوف يغدو أصعب عندئذ ،فهذا من شأنه تحسين دقة
"تعاون تلسكوبات أفق الحدث".
الصور التي يحصل عليها ُ
تقول سارا إيساون ،عالمة الفلك المتخصصة في الموجات
الراديوية بجامعة رادبود في مدينة نايميخن بهولندا:
"عندئذ سيكون في إمكاننا إلقاء نظرة أقرب على عتمة
ٍ
الثقب أ
ووضوحا".
صور أكثر دقة
على
والحصول
سود،
ال
ً
ٍ
بقلم دافيديه كاستلفيكي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المارات العربية المتحدة أنَّها تُخ ِّط ُط إلرسال
أعلنت دولة إ
جوالة صغيرة الحجم إلى القمر ،بهدف دراسته في
ٍ
مركبة َّ
عام  .2024وقد أُطلق على تلك المركبة اسم "راشد".
المارات الصغيرة إلى تكثيف
العالن اتجاه دولة إ
يُ ْب ِرز هذا إ
طموحاتها في مجال ارتياد الفضاء .وفي حال نجاح بعثة
المارات للفضاء قد تصبح رابع
فإن وكالة إ
"راشد" الفضائيةَّ ،
سير مركبةً فضائية على
ت
العالم
مستوى
وكالة فضاء على
ُ
ِ
ِّ
سطح القمر ،والأ
عربيا في هذا الصدد.
ولى
ًّ
صرح مركز محمد بن راشد للفضاء ( )MBRSCفي
وقد َّ
بأن فريق عمله الداخلي سيتولى تطوير هذه المركبة
دبي َّ
بالضافة إلى بنائها
الجوالة ،البالغ وزنها  10كيلوجرامات ،إ
َّ
وجدير بالذكر َّأن المركبة ُس ِّم َيت بهذا االسم َتي ُّم ًنا
وتشغيلها.
ٌ
بالراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ،الذي تولَّى ُحكْم
دبي عندما تأسست إالمارات العربية المتحدة في عام .1971
عين الفريق وكالةً فضائية ،أو شريكًا تجاريًّا لم
وسي ِّ
ُ
الطالق والهبوط ،اللتين تُ َع ّدان
سمه بعد ،لتنفيذ عملي َتي إ
يُ ِّ
المرحلتين الأكثر خطورة في تلك البعثة .وإذا كُللت مهمة
مركبة "راشد" بالنجاح ،فسوف تصبح واحد ًة من بين عدة
مركبات جوالة تنتجها شركات أو وكاالت فضاء خاصة بهدف
ٍ
زيارة القمر بحلول عام .2024

الدراسة العلمية

مجموعة من التحديات
جوالة على
ٍ
ينطوي بناء ٍ
مركبة فضائية َّ
المارات ،التي ال تتعدى
دولة مثل إ
الجديدة بالنسبة إلى ٍ
عاما،
خبرتها في مجال استكشاف الفضاء -بوجه عامً 14 -
أيضا أولى مركباتها المدارية
والتي أطلقت في عام ً 2020
رحلة وجهتها المريخ.
المسافرة بين الكواكب في ٍ
بتصميم بسيط إلى حد ما ،ومن
وتتمتع مركبة "راشد"
ٍ
أجهزة مخصصة لأغراض علمية،
المقرر أن تحمل ستة
ٍ
سارجنت،
هانا
تقول
المركبة،
وعن
ات.
من بينها أربع كامير
ِ
اختصاصية ِعلْم الكواكب بالجامعة المفتوحة في مدينة
ميلتون كينيز في المملكة المتحدة" :يحاول فريق العمل
على المركبة في هذه المرحلة تحقيق ما يتناسب مع إمكاناته،
أن هذا في حقيقة الأمر ذكاء كبير من جانبه".
ُ
وأعتقد َّ
ومـن المزمـع أال تتعدى كتلـة المركبة ُعشـر كتلة نظيرتها
الصينيـة "تشـانج إي ،Chang’e-4 "4-التـي تُ َعـد المركبـة
حاليا على سـطح القمر .وسـتتضمن
الوحيدة قيد التشـغيل ً
مهمة مركبة "راشـد" إجراء تجربة تهدف إلى دراسـة الخواص
معلومات
الحراريـة لسـطح القمر ،وهذا من شـأنه أن يوفـر
ٍ
تجربة أخرى تركيب
مهمة عن تركيب تضاريسه .كما ستدرس ٍ
الغبـار القمري وحجم جسـيماته على المسـتوى المجهري،
على حد قول حمد المرزوقي ،مدير مشـروع البعثة القمرية

فـي مركـز محمد بن راشـد للفضاء.
إن أكثر أجهزة المركبة إثار ًة لالهتمام
سارجنت َّ
وتقول ِ
مسبار من نوع "النجميور"  .Langmuir probeفهذا
هو
ٌ
المسبار –الذي يُ َعد الأول من نوعه على القمر -سيدرس بالزما
الجسيمات المشحونة التي تحوم على سطح هذا الجرم،
إن تلك
والتي تنجم عن الرياح الشمسية المتدفقة؛ حيث ّ
حد
عملية غير مفهومة إلى ٍ
كهربيا عبر ٍ
البيئة تشحن الغبار ًّ
سارجنت.
كبير ،حسب قول ِ
إن التجارب التي سوف يجريها
وأضافت العا ِلمة قائلة ّ
المسبار على سطح القمر لفهم تلك البيئة المشحونة
كهربيا لها أهمية كبيرة ،لأ َّن الظروف هناك تجعل الغبار
ًّ
القمري يَعلَق بالسطوح ،وهو ما يمكن أن يشكل خطور ًة على
البعثات المستقبلية المزودة بأطقم بشرية .وأردفت قائلة:
حبيبات حا ّدة للغاية وصغيرة الحجم
"في الحقيقة ،هي
ٌ
جدا ،تنتشر في كل مكان ،وتلتصق بأي شيء ،ويمكن أن
ًّ
تمثل خطور ًة على رواد الفضاء ،إذا استنشقوا الكثير منها".
كشف
تهبط المركبة في موقع غير ُمس َت َ
ومن ُ
المزمع أن ِ
بالجانب القريب إلى الأرض من القمر ،يقع بين خطّي عرض
 45درجة ً
شمال ،و 45درجة جنوبًا من خط استواء القمر .وهذا
يسر التواصل بين المركبة والأرض ،مقارنةً بهبوطها
من شأنه أن يُ ِّ
على الجانب البعيد من القمر .كما يُفترض ْأن يجعل ذلك هبوط
المركبة أقل صعوبةً  ،وأكثر سالسة منه في حال هبوطها في
حدد
لكن الموقع المحدد للهبوط لم يُ َّ
مناطق القمر القطبيةَّ ،
بعد ،وسوف يجري اختياره من بين خمسة مواقع ُم َّرشحة.
ومن المقرر أن تستمر البعثة لنهار قمري واحد على الأقل،
لمسافة
تقريبا .ويمكن للمركبة أن تتحرك
ٍ
أي ً 14
أرضيا ً
يوما ًّ
مئات من الأمتار إلى عدة كيلومترات.
تتراوح من بضعة ٍ
أيضا في العمل خالل الليل
ويأمل الفريق أن تستمر المركبة ً
القمري ،الذي يضاهي طوله امتداد النهار القمري ،وتنخفض
تقريبا.
فيه درجة الحرارة إلى  173درجة مئوية تحت الصفر ً
الجوالة السابقة كانت تحمل،
وتجدر إال
شارة إلى ّأن المركبات َّ
لكن استمرار مركبة "راشد"
في أغلب الأحيان،
مصدرا للحرارةَّ ،
ً
تقنية جديدة
في العمل خالل الليل القمري يتطلب ابتكار ٍ
تناسب حجمها الضئيل ،على حد قول عدنان الريس ،مدير
الماراتية طويلة المدى لتوطين البشر على
برنامج المبادرة إ
الكوكب الأحمر ،التي تُعرف باسم "المريخ  ،"2117والتي
الفصاح
تتضمن ً
أيضا استكشاف القمر .وقد رفض الريس إ
إن البيانات العلمية كلها
عن ميزانية بعثة "راشد" ،لك َّنه قال َّ
ستتاح بشفافية للمجتمع الدولي بأسره.

مواجهة التحديات

الماراتية إلى القمر هي الأولى
إن البعثة إ
يقول الريس َّ
ستهدف منها خلق
ضمن
مجموعة من البعثات التي يُ َ
ٍ
تقنيات جديدة ،تدعم ،في نهاية المطاف،
منصة البتكار
ٍ
الطبعة العربية
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أخبار في دائرة الضوء

البعثات المنطلقة إلى سطح المريخ ،وتساعد على مواجهة
التحديات المرتبطة بتوفير الغذاء ،والطاقة ،والأمن المائي
المارات ،حيث قد تغدو الموارد الطبيعية شحيحةً ،
في إ
مثلما هي على سطح القمر .وعلَّقت على ذلك المهندسة سارة
المعيني ،التي تعمل على تطوير نظام اتصاالت المركبة،
تحد ،لك َّننا كما تعلمون نحب
قائلة" :تنطوي المهمة على ٍّ
المارات".
التحديات هنا في إ
أن خفة وزن المركبة تتيح لها التحليق
هذا ،إضافةً إلى َّ
على متن مركبة هبوط تجارية ،وهو ما قد يقلل التكلفة
الجمالية للبعثة .وكونها صغير ًة وخفيفةً معناه أنَّها "يمكن
إ
نحو أسرع ،وستجد وسيلةً تصعد بها إلى
على
تطويرها
ٍ
بسهولة أكبر" ،على حد قول المرزوقي ،الذي
سطح القمر
ٍ
أضاف أن هذا من شأنه أن يفتح الباب أمام إالمارات إلرسال
بعثات أخرى كثيرة إلى سطح القمر ،تختلف مواقع هبوطها
ٍ
وأهدافها العلمية.

تعاون دولية
جهود ُ

أن
ال يتجاوز عمر وكالة إ
المارات للفضاء ست سنوات ،كما َّ
ُع ْمر برنامج الأقمار الصناعية الخاص بتلك الدولة الخليجية
أن البلد لم يبدأ في منح
عاما .هذا إلى جانب َّ
ال يتعدى ً 14
مجال إال منذ عشر سنوات
أي
في
للباحثين
اة
درجات الدكتور
ٍ
فقط ،لك َّنه سرعان ما أصبح من بين الدول التي تخوض
سياسة تقوم على تعيين
حقل ريادة الفضاء ،من خالل
ٍ
شركاء دوليين من الأوساط الأكاديمية والصناعية ،للمساعدة
على إنشاء البعثات وتصميمها ،بينما يعكف على تدريب
مهندسين محليين.
ومع أن المارات تتمتع آ
الن بخبر ٌة في مجال الأقمار
َّ إ
الصناعية ،والمركبات المدارية ،وأجهزة االستشعار عن
فإن البعثات الروبوتية ،مثل تلك التي تنوي إطالقها
بُ ْعدَّ ،
إلى القمر ،ستحتاج إلى مهار ٍات جديدة ،تتعلق ببناء الهيكل
الجوالة ،وأنظمتها الخاصة بالتدفئة
الميكانيكي للمركبة َّ
إن التحدي الأكبر سيتمثل في
واالتصاالت .وتقول المعيني َّ
الشارات عبر  384ألف كيلومتر إلى كوكب الأرض،
إرسال إ
اعتما ًدا على الطاقة المحدودة لتلك المركبة خفيفة الوزن،
والهوائي القصير الخاص بها.
الجوالة في مركز
ويعمل أعضاء فريق تصميم المركبة َّ
محمد بن راشد للفضاء على هذا المشروع منذ حوالي عامين،
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الطبعة العربية

ويصممون المركبة استنا ًدا إلى مسابير سابقة نجحت في
مجموعة من النماذج
مهمتها .كما أنَّهم يخططون لوضع
ٍ
الأولية السريعة للمركبة ،وتطوير تلك النماذج ،على حد
قول المرزوقي .وعلى العكس من مسبار "الأمل" ،الذي
المارات إلى المريخ ،والذي ُش ِّيد في الأساس في
أطلقته إ
الواليات المتحدة على أيدي مهندسين أمريكيين وإماراتيين،

كيف ُيمكن للصين تحقيق
الحياد الكربوني بحلول
ُمنتصف هذا القرن؟

يتقصى هذا التقرير الخاص سيناريوهات تحقيق الحياد الكربوني في الصين ،وكيفية
َّ
االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة ،والطاقة النووية ،وعمليات احتجاز الكربون وتخزينه
في الدفع باتجاه هذا الهدف.
سمريتي ماالباتي
تتصدر قائمة دول العالم من حيث
تع َّهدت الصين ،التي
َّ
حجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،بتحقيق الحياد
الكربوني قبل حلول عام  ،2060على أن تَشرع في خفض
انبعاثاتها من الغاز خالل السنوات العشر المقبلة.
اضية للجمعية العامة للأمم الم َّتحدة،
ففي
ٍ
جلسة افتر ّ
ُعقدت في شهر سبتمبر الماضي ،أعلن الرئيس الصيني شي
جمع من زعماء
جين بينج تلك التع ُّهدات الطموحة أمام ٍ
كثير من الباحثين،
العالم .وقد كان للخبر وق ُْع المفاجأة على ٍ
صينيون ،إذ لم يكن في حسبانهم أن الصين
ومنهم باحثون ُّ
سوف تلتزم بتحقيق هذا الهدف الجريء .وسوف يتطلَّب
هدف مناخي طويل المدى
الوفاء بهذا الهدف ،الذي يُعد أول ٍ
تتع َّهد الصين بتحقيقه ،خفض صافي انبعاثاتها من غاز ثاني

أكسيد الكربون -وربما غيره من غازات الدفيئة الأخرى -إلى
عدد من التدابير التي
مستوى الصفر ،وهو ما يستلزم اتخاذ ٍ
التوسع في
ومنها
من شأنها معادلة االنبعاثات الكربونية،
ُّ
زراعة الأشجار ،أو احتجاز الكربون وتخزينه في باطن الأرض.
عمد ْت
وعلى أثر إطالق الرئيس الصيني تلك التصريحاتَ ،
تقدمت بها
دورية  Natureإلى النظر في
مقترحات ِع ّدةَّ ،
ٍ
مجموعات بحثية نافذة ،تربطها عالقات وثيقة بالحكومة
ٌ
السبل التي من شأنها
حول
المقترحات
هذه
تدور
الصينية.
ُّ
أن تمكِّن الصين من تحقيق الحياد الكربوني قبل عام .2060
تبين أن الخطط المطروحة تتفاوت فيما بينها في بعض
وقد َّ
المسائل التفصيلية ،إال أنَّها تتفق على ضرورة أن تكون نقطة
البدء هي اتجاه الصين إلى االعتماد على مصادر الطاقة
النظيفة (عديمة االنبعاثات) في توليد أغلب احتياجاتها من
التوسع في استخدام هذه الطاقة النظيفة
الكهرباء ،ثم ُّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

MBRSC

ات عالية الدقة ،وآلة
الجوالة ،التي تخطِّط إ
ٌ
رسم تَخ ُّيلي لمركبة "راشد" َّ
المارات العربية المتحدة إلرسالها إلى القمر ،والتي سوف تحمل على متنها كامير ٍ
تصوير حراري ،ومسبا ًرا من نوع "النجميور".

الجوالة المزمع إرسالها إلى
يؤكد المرزوقي على َّ
أن المركبة َّ
أن
المارات ،لك َّنه استدرك
القمر س ُتب َنى بالكامل في إ
موضحا َّ
ً
مشاركات دولية.
العملية مع ذلك ستتضمن َ
إن وصول مركبة "راشد" إلى القمر ليس مضمونًا،
ّ
فحتى آ
مركبة
الن ،لم تتمكن أي وكالة فضاء من إنزال
ٍ
على سطح القمر بأمان ،سوى وكاالت الفضاء الصينية،
لأ
شركة خاصة في
والسوفييتية ،وا مريكية ،ولم تنجح أي ٍ
أيضا ،إذ تحطمت أكثر من  20مركبة هبوط على
ذلك ً
سطح القمر ،كانت آخرها البعثة الهندية "تشاندرايان"2-
أن عام
 Chandrayaan-2في عام  .2019وبالرغم من َّ
المارات سيشهد
 2024الذي يُخطَّط أن تنطلق فيه بعثة إ
أيضا إطالق بعثة "أرتميس"  Artemisالدولية ،التي تقودها
ً
وكالة ناسا؛ بهدف إرسال البشر من جديد إلى سطح القمر،
وإن تعثرت بعثة
فإن البعثة إ
الماراتية ستمضى ق ُُد ًما ،حتى ْ
"أرتميس" ،وفقًا لما أدلى به الريس ،الذي أضاف ً
قائل:
تماما".
ُ
"خطَطنا مستقلةٌ ً
عدد كبير من
وقد تشهد السنوات القليلة القادمة إطالق ٍ
الجوالة ومركبات الهبوط إلى القمر قبل مشروع
المركبات َّ
كات تجارية؛
"أرتميس" ،إذ تخطط وكالة ناسا لالستعانة بشر ٍ
أجهزة مخصصة إلجراء تجارب علمية وتقنية
من أجل إرسال
ٍ
أن عدة دول تُخطِّط
إلى القمر ،بد ًءا من عام  .2021كما َّ
جوالة خالل السنوات
إلرسال مركبات هبوط أو
ٍ
مركبات َّ
الخمس القادمة ،منها الصين ،والهند ،وإسرائيل ،واليابان،
وروسيا ،إضافةً إلى وكالة الفضاء الأوروبية.
و َعلَّق المرزوقي على ذلك ً
قائل" :يبذل الجميع مساعي
حثيثة للصعود إلى القمر ،ونرغب في أن نكون ِمن الأطراف
الم ْس ِه َمة في هذه الجهود الدولية".
الرئيسة ُ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تعزيز إنتاج الطاقة النووية

تصور ٍات مختلفة لسيناريوهات
وضعت ِف ٌ
رق بحثية أخرى ُّ
ً
مستقبل ،ومنها السيناريو
تحقيق الحياد الكربوني في الصين
الذي أشرف على وضعه الباحث جيانج كيجون ،خبير نمذجة
الطاقة في معهد بحوث الطاقة ،التابع للجنة الوطنية
والصالح ( )NDRCفي العاصمة بكين .ووفقًا لذلك
للتنمية إ
السيناريو ،سوف تصل االنبعاثات إلى ذروتها بحلول عام
 ،2022لتبلغ  10مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون ،قبل
انخفاضا حا ًّدا ،ح َّتى يصل صافي االنبعاثات إلى
أن تنخفض
ً
مستوى الصفر بحلول عام .2050
ومن أجل بلوغ تلك الغاية ،ال بد من مضاعفة معدل إنتاج
الكهرباء ،ليصل إلى  14,800تيراوات في الساعة بحلول عام
المق َت َرح في
.2050
والمالحظ أن هذا المعدل يُ ِ
عادل نظيره ُ
َ
نموذج زيليانج ،إال َّأن الجزء الأكبر من الطاقة الكهربية سوف
يتولَّد في هذه الحالة اعتما ًدا على الطاقة النووية (،)%28
متبوعةً بطاقة الرياح ( ،)%21ثم الطاقة الشمسية (،)%17
والطاقة المائية ( ،)%14والكتلة الحيوية (َّ .)%8أما الفحم
والغاز ،فسوف تقتصر نسبتهما على  %12من إنتاج الكهرباء.
أن الصين سوف تحتاج إلى زيادة سعتها
ومعنى ذلك َّ
حاليا  49جيجاوات،
تبلغ
التيالنووية
النتاجية للطاقة
إ
ًّ
تنتجها قرابة  50محطة طاقة نووية في البالد -بمقدار خمس
مرات ،لتبلغ  554جيجاوات بحلول عام  ،2050وذلك عبر
محطات جديدة على وجه السرعة.
تشييد
ٍ
فإن الطاقة النووية تستطيع
وحسب تحليل جيانجَّ ،
لأ
نحو أكثر
توفير ِ
الحمل ا ساسي المطلوب من الطاقة على ٍ
انتظاما من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .وأضاف جيانج
ً

ستحتاج الصين إلى تعزيز إنتاجها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام .2060

تقليص االعتماد على الفحم

يتصدى جيانج في تحليله إلى مسألة جوهرية أخرى ،تبقى
َّ
خالف بين الباحثين ،وهي المتعلقة بدور عمليات احتجاز
مثار ٍ
الكربون وتخزينه .يذهب هذا النموذج إلى أنَّه قد يكون من
الممكن االعتماد على تقنيات احتجاز االنبعاثات الكربونية
وتخزينها في التعامل مع حوالي  850جيجاوات من الطاقة
الكهربية المولَّدة من الفحم ،والغاز ،والوقود الحيوي.
وعن ذلك يقول هونجبو دوان ،الخبير االقتصادي
المتخصص في شؤون المناخ بجامعة الأكاديمية الصينية
نموذجا يتطلَّب استخدام
أيضا
للعلوم في بكين ،الذي وضع ً
ً
تلك التقنيات بكثافة" :مثل هذه الأهداف المناخية الصارمة
استخداما مكثفًا لتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه"،
يتطلَّب
ً
لكن ذلك يتطلب استثمار ٍات ضخمة ،بالنظر إلى َّأن الصين ال
َّ
منشأة واحدة كبيرة قيد التشغيل الحتجاز
حاليا سوى
تمتلك
ٍ
ًّ
الكربون وتخزينه في أحد حقول النفط ،إضافةً إلى سبع
منشآت أخرى في طور التخطيط أو التشييد في الوقت
ٍ
الراهن .صحيح أن هذه التقنيات ستتيح للصين االستفادة
المولَّدة من الفحم على المدى الطويل،
قدر من الطاقة ُ
من ٍ
إال أنها -وفقًا لبعض الباحثين -ما زالت باهظة التكلفة ،مما
يحد من استخدامها.
ّ
يتعين على الصين التوقف
ه
ن
أ
الباحثين
من
كثير
ويرى
َّ
َّ
ٌ
محطات جديدة لتوليد الطاقة التي تعمل بالفحم.
عن بناء
ٍ
ويقول كار ساندهولت ،خبير نمذجة نظم الطاقة ،المقيم
في كوبنهاجن ،ويعمل لدى المركز الصيني الوطني للطاقة
والصالحّ ،إن العمر
المتجددة ،التابع للجنة الوطنية للتنمية إ
االفتراضي لمحطات الطاقة القائمة سوف يحين قبل الموعد
المعلَن لتحقيق هدف الحياد الكربوني ،خالل 40
النهائي ُ
عاما.
ً
لأ
إن الصين تحتاج
وأما جانج ِهي ،فيلفت ا نظار إلى َّ
َّ
التحول -إلى أن تأخذ في اعتبارها رفاهية
وهي تُنفِّذ هذاّ
عمال صناعات الطاقة وتعدين الفحم ،الذين يبلغ عددهم
قرابة  3.5مليون عامل ،وأن تُع َنى بأمنهم االقتصادي ،وأن
تلتفت كذلك إلى الكثيرين من مواطنيها الذين يعتمدون على
خدمات الكهرباء والتدفئة منخفضة التكلفة.
أن النهج الذي ستأخذ به الصين البالد،
وأكبر الظن َّ
سعيا إلى تحقيق هدف الحياد الكربوني ،سوف يُصبح أكثر
ً
وضوحا خالل الشهور المقبلة .فالصين ،شأنها شأن سائر
ً
الموقِّعة على اتفاقية باريس للمناخ لعام ،2015
البلدان ُ
أهداف أكبر لخفض االنبعاثات قبل نهاية
ُم َلزمةٌ بتقديم
ٍ
حاليا على
العام الجاري .كما يعمل المسؤولون الصينيون ًّ
إعداد النسخة الأولية من الخطة الخمسية الأحدث للتنمية
إصدارها
االجتماعية واالقتصادية في الصين ،التي من المقرر
ُ
سياسات تهدف إلى
في مارس المقبل ،ويُتوقَّع أن تشمل
ٍ
تحقيق الحياد الكربوني.
حد قول تشانج تشونج شيانج ،الخبير االقتصادي
وعلى ِّ
المفصل لأهداف الطاقة
بجامعة تيانجين ،فإن التحليل
َّ
والمناخ ٌ
جدية الصين في الوفاء بوعد
بأن يُ ّبين مدى ِّ
كفيل ْ
قطع ْته على نفسها.
الحياد الكربوني الذي َ
الطبعة العربية
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كأن ّ
تحل السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربية
حيثما أمكنْ ،
محل السيارات التقليدية .وإضافةً إلى ذلك ،ستكون الصين
تقنيات بمقدورها احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون
بحاجة إلى
ٍ
ٍ
الناجم عن احتراق الوقود الأحفوري ،أو المنبعث من الكتلة
الحيوية ،وتخزينه في باطن الأرض ،من خالل تلك العملية
التي تُعرف بعملية احتجاز الكربون وتخزينه (.)CCS
يقول مارك ليفين ،الباحث المتقاعد ،المختص بسياسات
الطاقة لدى مختبر لورانس بيركلي الوطني ،الواقع في مدينة
لأ
إن أنباء اعتزام الصين
بيركلي بوالية كاليفورنيا ا مريكيةَّ ،
تحقيق هدف الحياد الكربوني "تقلب الموازين" على صعيد
الخطى في
المناخ العالمي ،وقد تدفع بلدانًا أخرى إلى ِّ
حث ُ
بوتيرة أسرع مما لو لم تُق ِْدم الصين
هذا االتجاه،
والتحرك ٍ
ُّ
على تلك الخطوة.
مقترح طرحه تشانج زيليانج ،خبير نمذجة
وح ْسب
َ
ٍ
فإن وفاء الصين بذلك
المناخ بجامعة تسنجوا في بكينَّ ،
الهدف يستلزم زيادة معدالت إنتاج الكهرباء إلى أكثر من
ِضعف المعدالت الحالية ،بحيث تصل بحلول عام 2060
أن يُعتمد في إنتاج
إلى  15,034تيرا وات في الساعة ،على ْ
النسبة الأ كبر من تلك الكهرباء على مصادر نظيفة .وسوف
تتوقف هذه الزيادة على زيادة إنتاجية عمليات توليد الطاقة
الكهربية من المصادر المتجددة زياد ًة ضخمة خالل العقود
الأربعة المقبلة ،بحيث ترتفع إنتاجية توليد الكهرباء من
الطاقة الشمسية بمقدار  16مرة ،ومن طاقة الرياح بمقدار
 9مرات .ومن أجل تعويض الطاقة المولَّدة من الفحم،
يتعين على الصين زيادة حجم الطاقة النووية لديها بمقدار
َّ
 6مراتً ،
فضل عن ُمضاعفة حجم الطاقة الكهرومائية.
المقدم ،سيظل الوقود الأحفوري -مثل
وحسب
المقترح َّ
ْ
َ
المستهلَكة،
الفحم ،والنفط ،والغاز -يمثل نسبة من الطاقة ُ
تبلغ  ،%16ولذا يلزم أن يقترن هذا االستهالك بعمليات
احتجاز الكربون وتخزينه ،أو العمل على معادلة االنبعاثات
الكربونية ،عن طريق زراعة غابات جديدة ،واستحداث
تقنيات قادرة على امتصاص ثاني أكسيد الكربون مباشر ًة
ٍ
من الغالف الجوي.
طوره زيليانج بالتعاون
يُذكر أن هذا النموذج ،الذي َّ
مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في مدينة كامبريدج
مشروع وطني ضخم يستشرف أحد
الأمريكية ،كان جز ًءا من
ٍ
السيناريوهات المستقبلية لخفض االنبعاثات الكربونية في
الصين ،نُفِّذَ بقيادة معهد تغير المناخ والتنمية المستدامة
اجتماع
بجامعة تسنجوا الصينية .وقد ق ُِّدم النموذج في
ٍ
حضره مسؤولون بيئيون في الثاني عشر من أكتوبر الماضي،
وقال زيليانج عنه" :نموذجنا هو أول نموذج يدعم جهود
صنع السياسات الحكومية في هذا الصدد".
وحسب هذا النموذج ،سوف تواصل االنبعاثات االرتفاع،
ْ
من  9.8مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في العام الحالي
إلى ما يقرب من  10.3مليار طن في عام  ،2025ثم يستقر
لمدة تتراوح بين  5و 10سنوات ،قبل
عند ذلك
َّ
المعدل ٍ
انخفاضا حا ًّدا يبدأ في عام  ،2035ليصل صافي
أن يشهد
ً
أن
االنبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام  ،2060غير َّ
تحول في االقتصاد الصيني ،بحيث يعتمد على
تكلفة إحداث ُّ
لأ
فترة قصيرة كهذه،
مصادر أخرى غير الوقود ا حفوري في ٍ
إن الطاقة
ستكون تكلفةً باهظة ،على ِّ
حد قول ليفين ،حيث ّ
المتولدة من المحطات التي تعمل بالفحم تمثل حوالي
إن هناك أكثر من
 %65من إنتاج الصين من الكهرباء ،كما ّ
حاليا،
نشاء
ال
قيد
 200محطة طاقة جديدة تعمل بالفحم
إ
ًّ
أو جرى التخطيط إلنشائها في المستقبل القريب .وأضاف
ليفين ً
التوجه سوف "يُقابَل ُبمعارضة هائلة" من
قائل ّإن هذا ُّ
ِقبل الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
َّأما فرانك جوتزو ،خبير االقتصاد البيئي في الجامعة

الوطنية الأسترالية بمدينة كانبيرا ،فيلفت الأنظار إلى تكلفة
أخرى ال يُستهان بها ،تتم َّثل في عمليات تخزين الطاقة الالزمة
إلدماج ناتج طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنظومة
على هذا النطاق الواسع.
ومع ذلك ،يقول جانج ِهي ،المتخصص في نمذجة نظم
إن كلفة تخزين
الطاقة بجامعة ستوني بروك في نيويوركَّ ،
العقد
الطاقة باستخدام البطاريات قد انخفضت على مدار ِ
وإن ذلك ربما يقلل من التكاليف .وأضاف أنه إذا
الماضيّ ،
استمرت تكاليف تقنيات الطاقة المتجددة في االنخفاض
بالمعدالت الحالية ،فقد يصبح بإمكان الصين توليد ما يزيد
على  %60من احتياجاتها من الكهرباء ،اعتما ًدا على الوقود
غير الأحفوري بحلول عام  .2030وتابع ً
قائل" :إنه لأمر
يبعث على التفاؤل حقًّا".

أن محطات الطاقة النووية ،في أحدث تصميماتها ،تتسم
ّ
لأ
المشعة.
با مان ،وال تُنتج سوى قدر ضئيل من النفايات ُ
كثير من الباحثين إلى الطاقة النووية
ورغم ذلك ينظر ٌ
أن التكلفة والوقت الالزمين
بعين الريبة؛ إذ يرى زيليانج َّ
أن واقعة
لبناء محطات الطاقة قد شهدا زياد ًة هائلة ،كما َّ
االنصهار التي شهدتها محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة
النووية في اليابان خالل عام  2011جعلت إقامة تلك
أمرا غير مقبول
المحطات في المناطق الداخلية من البالد ً
بالنسبة إلى الكثيرين.

هل يمكن لعدوى
ميكروبية أن
تسبب اإلصابة
بمرض ألزهايمر؟
تحقيقات

والصابة
على مدى عقودُ ،طرحت نظريةٌ غير شائعة ،تربط بين داء الخرف ،إ
حان الوقت لدراسة ما قد يكون بينهما من
بعدوى ميكروبية .وها قد َ
صالت .بقلم أليسون أبّوت

كان ذلك قبل عامين ،حين أعلن ليزلي نورينز ،اختصاصي
المناعة ،ورائد الأعمال في مجال نشر البحوث الطبية ،أنَّه
سيمنح جائز ًة قدرها مليون دوالر أمريكي من ماله الخاص
لأ َ
أن نو ًعا من الجراثيم هو ما يقف
ّي عا ِل ٍم ينجح في إثبات َّ
الصابة بمرض ألزهايمر.
وراء إ
على مدى عقود ،ترددت في الأوساط البحثية المعنية
لأ
إن هذا النوع من
بدراسة علم ا عصاب نظرية تقول ّ
أن
ناجما عن إ
الصابة بعدوى ما .غير َّ
الخرف قد يكون ً
غالبية المتخصصين في أبحاث ألزهايمر يعتقدون ،استنا ًدا
لأ
بأن المسؤول الأول عن
إلى ك َّم هائل من ا دلة العلميةَّ ،
إالصابة بهذا المرض يتمثل في جزيئات لزجة في الدماغ،
لأ
وأن هذه الجزيئات تتكتل
تُعرف با ميلويدات (َّ ،)amyloids
مكونةً مناطق تُعرف باسم اللُّويْ َحات ،التي تتسبب بدورها
في حدوث التهابات ،وتقتل الخاليا العصبية ،ثم جاء نورينز
جهد بحثي يكون
بإعالنه عن هذه الجائزة،
ً
قاصدا مكافأة أي ٍ
من شأنه أن تُصبح فكرة العدوى أقرب إلى التصديق ،وأقدر
لأ
تحولت -حسب
على إالقناع؛ حيث ّإن فرضية ا ميلويدات قد َّ
لأ
قوله -إلى "الفكرة الوحيدة المقبولة ،والمدعومة با دلة،
وكأنما قد حاز ختم التصديق في الأوساط البحثيةَّ .أما الرواد
ممن تناولوا فرضية الميكروبات ،ونشروا أبحاثًا في
القالئلَّ ،
هذا الصدد ،فقد قوبلوا إما بالسخرية ،أو بالتجاهل".
بعضا
جانب كبير منه ،إلى َّأن ً
يُع َزى هذا الموقف ،في ٍ
من أوائل مؤيدي نظرية العدوى قد طرحوها بوصفها ً
بديل
لأ
لكن بعض الأبحاث الحديثة َوفَّر لنا أدلةً
لفرضية ا ميلويداتَّ .
مثير ًة لالهتمام ،تُ ِلمح إلى إمكانية التوفيق بين كلتا الفكرتين ،أي
َّأن إالصابة بالعدوى يمكنها أن تتسبب في نشوء بعض حاالت
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مرض ألزهايمر ،من خالل تحفيز إنتاج تكتالت الأميلويدات.
لأ
أن
تشير البيانات المستقاة من هذه ا بحاث إلى َّ
لأ
دورا محوريًّا في الخاليا العصبية؛ ً
فبدل من
ل ميلويدات ً
نوع من الفضالت السامة الناتجة ،قد تكون لها
كونها مجرد ٍ
وظيفةٌ مهمة ،تتمثل في المساعدة على حماية الدماغ من
العدوى .غير أن التقدم في السن ربما يعطل آ
الليات التي
َّ
تضبط الوظائف المختلفة في منظومة الجسم ،أو ربما
تفعل ذلك بعض العوامل الجينية ،مما يُ ِحيل الأميلويدات
ِمن ُمدافع عن الجسم إلى عدو يهاجمه.
مقاربات جديدة الستكشاف العالجات
تطرح هذه الفكرة
ٍ
مزيد من الفحص
المحتملة للمرض .إ
ولخضاع الفرضية إلى ٍ
حاليا على تطوير نماذج حيوانية
والتمحيص ،يعكف العلماء ًّ
متوخين درجةً أكبر من الدقة .وفي هذا
تحاكي مرض ألزهايمرِّ ،
الصدد ،يقول بار دو ستروبيه ،عا ِلم الأعصاب الذي يشغل
منصب مدير معهد المملكة المتحدة لأبحاث الخرف ،التابع
لكلية لندن الجامعية" :إنَّنا نأخذ هذه الأفكار على محمل الجد".

تك ُّتالت خانقة

لأ
أن مرض ألزهايمر ينتج عن
تذهب فرضية ا ميلويدات إلى َّ
بروتينات لزجة قابلة للذوبان في الفراغات الفاصلة
تراكم
ٍ
عرف باسم ببتيدات "أميلويد-بيتا"
ت
الدماغ،
خاليا
بين
ُ
َ
بروتين آخر موجود
عن
الببتيدات
هذه
تنفصل
.amyloidβ
ٍ
إن تنفصل هذه الببتيدات،
في أغشية الخاليا العصبية .وما ْ
حجما.
معا في
وتتحرك ِب ُح ّرية ،حتى تتكتل ً
ٍ
تكوينات أكبر ً
إنزيمات بعينها في التخلص من هذه
وفي حال لم تنجح
ٌ
سمى
التكوينات بالكفاءة الكافية ،فإنَّها تتجمع لتكوين ما يُ َّ

يذهب بعض العلماء إلى أنَّ الميكروبات،
مثل النوع أ
الول من فيروس الهربس البسيط
(الموضح في الصورة فوق إحدى الخاليا
الصابة ببعض حاالت
الظهارية) قد تحفز إ
مرض ألزهايمر.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أما الرواد
َّ
القالئل ،الذين
تناولوا فرضية
الميكروبات،
ً
أبحاثا
ونشروا
في هذا الصدد،
فقد قوبلوا إما
بالسخرية ،أو
بالتجاهل".
باللويحات ،التي تحفز بدورها حدوث سلسلة قاتلة من
التفاعالت؛ فتسبب التهابًا في الخاليا العصبية ،وتُ ِنتج ِح َز ًما
سمى "تشابكات تاو" ،وتكون
من البروتينات الليفية اللزجة ،تُ َّ
النتيجة هي موت الخاليا العصبية إثر تعرضها لهذه النكبات.
أن هنـاك الكثيريـن
يشـير منتقـدو هـذه الفرضيـة إلـى َّ
وتبين بعـد وفاتهم
َّ
ممـن لـم يعانـوا مـن مـرض ألزهايمـرَّ ،
أن أدمغتهـم تحتـوي علـى هـذه اللويحـات .كمـا ينوهـون
َّ
الكلينيكيـة للعالجات
إخفاق
إلـى
ـا
أيض
ً
كثيـر من التجـارب إ
ٍ
صممـة إلذابـة لويحـات الأميلويـدات ،التـي لـم ينجـح
الم َّ
ُ
تطـور المـرض .وفـي المقابـل،
أي منهـا فـي إبطـاء وتيـرة ُّ
ٌّ
يـرد الباحثـون المؤيـدون للفرضيـة بأنَّـه علـى الرغـم مـن
فـإن
أن كثافـة اللويحـات تتفـاوت مـن
شـخص إلـى آخـرَّ ،
ٍ
كثافـة تشـابكات تـاو التـي تنتجهـا هـذه اللويحـات ترتبـط
أن إخفـاق التجارب
ارتباطًـا وثيقًـا بحدة المـرض .كما يرون َّ
عزى على الأرجـح إلى بدء هذه العالجات
إ
الكلينيكيـة إنمـا يُ َ
مرحلـة متأخـرة مـن تطـور المرض.
فـي
ٍ
وال تعو ُزهم الأدلة القوية الخليقة بتعزيز موقفهم هذا.
صور معينة نادرة وعنيفة من مرض ألزهايمر ،تنشأ
فهناك ٌ
عائالت
مبكرا ما بين سن الثالثين والستين ،وتُصاب بها
ٌ
ً
ات
بأكملها
تقريبا ،وهذه الحاالت المرضية تسببها طفر ٌ
ً
الميلويدات ،ونشوء
في الجينات المنظِّمة عملية إنتاج إ
أيضا الكثير من الجينات الأخرى
االلتهابات الدماغية .وهناك ً
الصابة بالنوع الأ كثر
التي ربط العلماء بينها وبين خطر إ
شيو ًعا من المرض ،الذي ينشأ في مراحل عمرية متأخرة.
بروتينات تُ َع ّد
وقد ُرصد أن العديد من هذه الجينات يُ ِّرمز
ٍ
من العوامل التي تدخل في عملية ترسيب الأميلويدات،
وبعضها يؤثر على عمليات الجهاز المناعي الفطري ،وهي
آ
الم ْم ِرضات
مجموعة من الليات تنشط بسرعة لمنع انتشار ُ
في الجسم ،وتُحفِّز حدوث االلتهابات.
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عكف الباحثون الذين يطمحون إلى اختبار صحة فرضية
العدوى على البحث عن الميكروبات في أدمغة آ
الالف
من مرضى ألزهايمر بعد وفاتهم ،وقد عثروا بالفعل على
لأ
أن دو ستروبيه
كثير من هذه ا دمغة .غير َّ
ميكروبات في ٍ
يستدرك ً
"لكن هذه الدراسات تكشف فقط عالقات
قائلَّ :
نحو ال عالقة له بآليات المرض".
على
تأويلها
ارتباط يمكن
ٍ
تثير هذه االنتقادات حفيظة روث إتخاكي ،عالمة الفيزياء
البيولوجية بجامعة مانشستر في المملكة المتحدة ،التي
أفادت في التسعينات بأنَّها قد رصدت النوع الأول من
فيروس الهربس البسيط ( )HSV1في أدمغة مرضى ألزهايمر
1
أن وجود الميكروبات داخل
بعد وفاتهم  .وترى إتخاكي َّ
دورا ما ،وتعتقد ،ضمن
الدماغ يدل بالضرورة على َّ
أن لها ً
دورا
بأن ثمة أدلةً مقنعة على َّ
آخرينَّ ،
أن الفيروسات تؤدي ً
الصابة بمرض ألزهايمر .وتضيف قائلة" :لطالما
محوريًّا في إ
لأ
دور مهم في تطور مرض
َّ
أقر أغلبنا بما ل ميلويدات من ٍ
المسبب لنشوء المرض".
ألزهايمر ،لك َّنها ليست العمل
ِّ
بات
وقد ط ُِر َحت أنواع َّ
سب ٍ
عدة من الميكروبات بوصفها ُم ِّ
للمرض ،من بينها ثالثة أنواع من فيروسات الهربس
أنواع من البكتيريا ،وهي "المتدثرة الرئوية"
البشرية ،وثالثة ٍ
 ،Chlamydia pneumoniaeالتي تصيب الرئتين بالعدوى،
و"البوريليا البرغدورفيرية"  ،Borrelia burgdorferiالمسببة
لمرض "اليم"  ،Lymeوآخرها بكتيريا "وحيدات الخلية
البورفيرينية اللثوية"  ،Porphyromonas gingivalisالمسببة
لأ
المعدية ،متى
مراض اللثة .ويمكن القول إن أيًّا من العوامل ُ
قادرا على غزو الدماغ ،يمكنه نظريًّا أن يؤدي هذا الدور
كان ً
التحفيزي في نشوء المرض (ومع ذلك ،ال توجد أدلة كافية
سبب
على تم ُّتع فيروس "سارس-كوفُ ،SARS-CoV-2 "2-
الم ِّ
لمرض "كوفيد ،"19-بهذه القدرة).
والمالحظ أن غالبية المجموعات العاملة في هذا المجال
َ
المسبب لمرض
اعتباره
إلى
تميل
واحد،
ميكروب
لديها
ٌ
ِّ
ألزهايمر .وقد نُشرت ورقتان بحثيتان مثيرتان لالنتباه في
أعدت
عام  ،2018تناولتا دور فيروسات الهربس في نشوئهَّ .
إحدى هاتين الورقتين مجموعة الباحث جول دادلي ،في كلية
طب آيكان بمستشفى ماونت سايناي ،الواقعة في مدينة
كميات ضخمة من
نيويورك .تتناول هذه الورقة بالتحليل
ٍ
بيانات الجينات والبروتيناتِ ،وبنى الأنسجة المتاحة في
ألف من أدمغة
خل َصت من قرابة ٍ
قواعد بيانات مختلفة ،اس ُت ِ
أي شواهد
المتوفِّين .وقد بحث الفريق في تلك الورقة عن ّ
فيروسات في أنسجة الدماغ ،كأجزاء الجينات
على وجود
ٍ
الخاصة بفيروسات الهربس ،أو بروتيناتهاً ،
مثل .وخلصوا إلى
مستويات أعلى من فيروسي
أن مرضى ألزهايمر كانت لديهم
َّ
ٌ
الهربس البشريين من نوع " 6إيه" ( ،)HHV-6Aومن النوع
السابع ،مقارنةً بالمجموعة الضابطة.2
وفي مقابل ذلك ،أخفق باحثون آخرون في التوصل إلى
نتائج دادلي نفسها .3من هؤالء عا ِلم الفيروسات ستيفن
جايكوبسون ،الذي يعمل في المعهد الوطني لالضطرابات
العصبية والسكتات الدماغية في مدينة بيثيسدا بوالية
عينة قوامها أكثر
ميريالند ،الذي عكف فريقه على دراسة ّ
ألف من أدمغة المتوفين.
من ٍ
وعلى الرغم من ضخامة عدد الأدمغة التي شملتها دراسة
توصل إليها فريقه سوى
دادلي ،لم تكشف النتائج التي َّ
فإن مصدر بياناتها
عن عالقات ارتباط .وإضافة إلى ذلكَّ ،
يثير الشكوك ،حسبما يرى مايكل هينيكا ،الباحث في المركز
الألماني لأبحاث الأمراض العصبية التنكسية بمدينة بون
لأ
إن أدمغة مصابي ألزهايمر تصل إلى حالة
ا لمانية؛ حيث ّ
لأ
لمزيد من التحلل
متدهورة قبل الوفاة ،وتتعرض ا نسجة ٍ
فإن الميكروبات قد تتخللها بسهولة
قبل التشريح ،ولذاَّ ،
الطبعة العربية
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العوامل المس ِّببة للإصابة بالعدوى

تحقيقات

الثبات
عبء إ

المجراة على البشر سوى عالقات
عندما ال تكشف الدراسات ُ
غالبا ما يتجه الباحثون إلى إجراء التجارب على
ارتباطً ،
لأ
أن النماذج
عن
ا
ث
بح
الحيوانات،
ً
مسببات ا مراض ،غير َّ
ِّ
الحيوانية لمرض ألزهايمر ليست مثالية ،فالفئران -على سبيل
قدمها
ميزة للمرض مع تَ ُّ
المثال -ال تتكون لديها اللويحات ُ
الم ِّ
جينيا إلنتاجها ،كما في حالة
في السن ،ما لم يتم تعديلها ًّ
نطاق
على
م
ستخد
الم
،5xFAD
جينيا
نموذج الفأر
َ
ُ
َّ
المهجن ًّ
ٍ
واسع ،إذ تظهر لديه خمس طفر ٍات مرتبطة بالمرض في
كون لببتيدات "الأميلويد-
الجينات التي تُ ِّرمز البروتين ُ
الم ِّ
النزيمات التي تُقطِّعه إلى تلك
بيتا" ،وتُ ِّرمز كذلك أحد إ
الببتيدات .وتبلغ القدرة على التعبير عن تلك الجينات لدى
مستويات فائقة ،وتبدأ في تكوين اللويحات
هذه الفئران
ٍ
حين تبلغ من العمر شهرين فقط.
بنمـوذج الفـأر هـذا رودولـف تانـزي،
وقـد اسـتعان
َ
اختصاصـي علـم جينـات الجهـاز العصبـي ،ومعـه زمالؤه
فـي مستشـفى ماساتشوسـتس العـام بمدينـة تشـارلزتاون
لأ
مسـتبعدة خطرت لهم في
فكرة
َ
ا مريكيـة ،وذلك لدراسـة ٍ
ظهيـرة أحـد أيـام الجمعـة مـن عـام  ،2008أثنـاء تنظيـم
الجعة" ،التي
القسـم فعاليةً ُمعتادة ،تُعرف باسـم "ساعة ّ
تُعـرف فـي أوسـاط أعضـاء هيئـة التدريـس والطلاب فـي
أيضـا باسـم "سـاعة تعديـل المواقـف".
المستشـفى ً
كان تانزي يبحث عن الجينات التي تزيد فرص إالصابة
بعض من البيانات الجديدة الخاصة
بمرض ألزهايمر في ٍ
بالجينومات البشرية ،حين رصد جي ًنا يُ ِّرمز بروتين  ،CD33الذي
وعندئذ،
بدرجة كبيرة في الجهاز المناعي الفطري.
عبر عنه
ٍ
ٍ
يُ َّ
أصابته الحيرة ،وما كان منه إال أن تَ َو َّجه إلى صديقه وزميله،
عا ِلم الأعصاب روب موير ،ليسأله عن رأيه في تلك الفكرة
الغريبة القائلة ّإن الجهاز المناعي الفطري في استطاعته إنتاج
ً
مسؤول عن مرض ألزهايمر.
جين يُحتمل أن يكون
ٍ
ً
منشغل بمطالعة أحدث التطورات في
حينئذ
كان موير
ٍ
أدبيات علوم الحياة العامة ،وصادف ورقةً بحثية تتناول
كثير من
الببتيدات المضادة للميكروبات ،التي توجد في ٍ
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أن اﻟﻌﺪوى
ﺗﺘﻮاﺗﺮ اﻷدﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﱠ
ﻟﻮﻳﺤﺎت ﺑﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ
ٍ
رﺑﻤﺎ ﺗﺤﻔﺰ ﺗﺮاﻛﻢ
ﺳﻤﺔ
ً
ﻟﺰﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻣﺎغ ،ﻓﻴﻤﺎ ُﻳ َﻌ ّﺪ
ﻣﻤﻴﺰة ﻟﻤﺮض أﻟﺰﻫﺎﻳﻤﺮ .وﺗﻘﻮل
إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ
إن
إﻟﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬه اﻟﻈﺎﻫﺮة ﱠ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت ﺗﺤﻔﺰ ﺧﻼﻳﺎ دﻣﺎﻏﻴﺔ،
ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺪﺑﻘﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة،
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﻨﺎﻋﻴﺔ ،وﺗﺰﻳﺪ
ً
ﻓﺘﺜﻴﺮ
إﻧﺰﻳﻢ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ
ٍ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻷﻣﻴﻠﻮﻳﺪات،
ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻮﻳﺤﺎت .وﻗﺪ
اﻟﺘﻲ ﱢ
ﺗﻌﻤﻞ ﻫﺬه اﻷﻣﻴﻠﻮﻳﺪات ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ
آﻟﻴﺔ دﻓﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺘﻠﺘﻘﻢ اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت
ٍ
ﻟﻜﻦ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﺴﻢ
وﺗُ َﺤ ﱢﻴﺪﻫﺎ ،ﱠ
ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻷﻣﻴﻠﻮﻳﺪات ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ
ﺣﺪة اﻻﻟﺘﻬﺎب؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ
ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻣﻦ
ٍ
إﻃﻼق
اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻀﺎرة.

SOURCES: REF. 9; NATURE 559, S4–S7 (2018).

في الأيام الأخيرة من حياة المريض ،أو عقب وفاته .ويُعلِّق
هينيكا على ذلك ً
كثير من االفتراضات
قائل" :ال يمكننا طرح ٍ
تقريبا باالعتماد
عقود
ثالثة
تطوره
يستغرق
مرض
ٍ
بشأن نشأة ٍ
ً
على مواد مأخوذة من الجسم بعد الوفاة".
اسة تايوانية
وقد نُ ِش َـرت دراسة دادلي هذه في أعقاب در ٍ
أخـرى ،اسـتغرق العمل عليها عشـر سـنوات ،تابَـع خاللها
الباحثـون أكثـر مـن  8آالف شـخص ،تَ َب َّيـن أنهـم مصابـون
بفيـروس الهربـس البسـيط ،وعقـدوا مقارنـةً بينهـم وبيـن
شـخص غير مصابين
مجموعـة ضابطـة مؤلَّفة مـن  25ألف
ٍ
ٍ
أن أفـراد مجموعـة المصابيـن بالهربـس
بالفيـروس .وتَ َّبيـن َّ
المرة،
يزيـد خطـر إصابتهم بمرض ألزهايمر بمرتين ونصف ّ
أن هذه الزيادة تالشـت
مقارنـةً بالمجموعـة الضابطة ،غير َّ
دوائيـا مكثفًا.4
تقريبـا لـدى من تلقّـوا عالجا
ًوحتى قبل َ الرواج الذي ًشهدته ًّنظرية العدوى في آ
الونة
َْ
لأ
تسبب العدوى في نشوء مرض
ا خيرة ،كانت احتمالية ُّ
هوى في أوساط الباحثين ،إلى الحد الذي
ألزهايمر تُ ِ
صادف ً
دفعهم إلى إطالق تجربة إكلينيكية لدراستها .ففي عام
بحثي في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك
 ،2017شرع ٌ
فريق ّ
في اختبار قدرة عقار "فاليسيكلوفير"  ،valacyclovirالمضاد
الدراكية،
للفيروسات ،على إبطاء وتيرة تدهور الوظائف إ
لأ
الصابات
وتَك َُّون لويحات ا ميلويدات ،وذلك في حالة إ
أن لدى
الطفيفة بمرض ألزهايمر ،التي ثبت بالفحص ً
أيضا َّ
أجساما مضادة لفيروس الهربس البسيط .ومن
أصحابها
ً
المتوقع ظهور نتائج تلك الدراسة في عام .2022

ﺗﻜﻮن
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﱡ
اﻟﻠﻮﻳﺤﺎت ﺑﻔﻌﻞ
اﻟﻤﻴﻜﺮوﺑﺎت

ﺧﻠﻴﺔ ﻋﺼﺒﻴﺔ

ﻣﻴﻜﺮوب
ﺧﻠﻴﺔ دﺑﻘﻴﺔ
ﺻﻐﻴﺮة

ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺮﺗﻔﻊ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺰﻳﻢ
اﻟﺬي ُﻳﻨﺘﺞ ﺑﺒﺘﻴﺪات
"أﻣﻴﻠﻮﻳﺪ-ﺑﻴﺘﺎ"

مسارات تأشير المناعة الفطرية ،فنادى زميله تانزيً ،
قائل:
تعرض
"ألق نظر ًة ُهنا يا صديقي" ،وإذا ِبشاشة حاسوبه ِ
ِ
ً
جميعا في الطول نفسه
جدول يصف الببتيدات ،التي كانت ً
لببتيدات "أميلويد-بيتا" ،وتشبهها في بعض خواصها .وعندما
أن ببتيدات أميلويد-بيتا يمكن أن تكون
سأله موير" :أتظن َّ
ببتيدات مضادة للميكروبات؟" ،سرعان ما أجابه تانزي بال
ٍ
تردد" :دعنا نختبر هذه الفرضية!".
المستبعدة .وعنه يقول تانزي
اعتنق موير تلك الفكرة
َ
متذكرا" :كان شديد التعلق بها ،ولم يكن ليتخلى عنها قط".
ً
كثيرا أمام إمكانية أن
في تلك المرحلة ،لم يتوقَّف ٌ
أحد ً
دور محدد خاص بها ،رغم كونها من
يكون لتلك الببتيدات ٌ
العناصر التي احتفظت بها نسبةٌ كبيرة من أنواع الكائنات
مؤشرا قويًّا على َّأن
الحية المختلفة عبر تطورها ،وهو ما يُ َعد ً
فع ْمر تسلسل هذه الببتيدات ال ُّ
يقل عن
لها فائد ًة بيولوجيةُ ،
 400مليون عام ،ويوجد لدى حوالي ثلثي الفقاريات .ومن
عنصر خبيث ،بل
هنا ،افترض الفريق أنَّها ربما ليست مجرد
ٍ
قد تكون لها وظيفةٌ نافعة ،تتمثل في محاصرة الميكروبات
وم ْنعها من التسبب في
التي تصللأ إلى الدماغ البشريَ ،
بأن تختل مع
إن منظومة كهذه خليقة ْ
إصابته با مراضَّ .
عمر الدماغ ،وفقدانه القدرة على التخلص بكفاءة
ُّ
تقدم ْ
من الأميلويدات.
تخصـص في علم
وهكـذا ،طلـب تانـزي ،الـذي كان قد َّ
البيولوجيـا المجهريـة ،مـن إحـدى طالباتـه فـي مرحلـة
الدراسـات العليـا ،وتُدعـى سـتيفاني سوشـا ،أن تـدرس
سـريعا ما إذا كانت ببتيدات "أميلويد-بيتا" تستطيع القضاء
ً
مسـببات الأمراض الشـائعة
من
دقيقة
كائنـات
ثمانيـة
علـى
ٍ
ِّ
فـي أنبـوب اختبـار ،مـن بينهـا بكتيريـا "المكـورة الرئويـة"
"الشـريكية
 ،Streptococcus pneumoniaeوبكتيريـا إ
أن
القولونيـة"  ،Escherichia coliأم ال .واكتشـفت سوشـا َّ
الببتيدات بإمكانها فعل ذلك ،على الأقل بالمسـتوى نفسـه
لفعاليـة الببتيـدات المعروفـة المضـادة للميكروبـات.
وسارع الفريق بنشر ذلك االكتشاف 5في عام ،2010
وقاد موير على مدار السنوات التالية سلسلةً من التجارب
الأكثر تعمقًا ،لدراسة ما صاروا يُط ِْلقون عليه فرضية الحماية
المضادة للميكروبات ،فحقنوا أدمغة فئران النموذج ،5xFAD
المكونة للويحات مباشر ًة ببكتيريا "السلمونيال المعوية"
 ،Salmonella typhimuriumووجدوا َّأن الفئران قد صمدت
كون
ٍ
لمدة أطول من الفئران غير ُ
الم َّ
جينيا ،التي ال تُ ِّ
هجنة ًّ

ﺗﺤﻔﺰ اﻟﻌﺪوى
إﻓﺮاز ﺟﺰﻳﺌﺎت
اﻟﺴﻴﺘﻮﻛﻴﻨﺎت

اﻟﻤﻨﺘﺞ
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ ُ
ﻟﺒﺒﺘﻴﺪات
"أﻣﻴﻠﻮﻳﺪ-ﺑﻴﺘﺎ"

ﺗﺰﻳﺪ اﻟﻠﻮﻳﺤﺔ
ﻣﻦ ﺣﺪة
اﻻﻟﺘﻬﺎب

أﻣﻴﻠﻮﻳﺪ-ﺑﻴﺘﺎ
ﺗﻔﺸﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ
اﻟﻠﻮﻳﺤﺎت ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﻌﻤﺮ ،أو
ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺠﻴﻨﻴﺔ

ﺗﺤﺎﺻﺮ
اﻟﻠﻮﻳﺤﺔ
اﻟﻤﻴﻜﺮوب

أيضا إلى نتائج مشابهة في
أدمغتها اللويحات .وتوصلوا ً
حالة الديدان الأسطوانية ،باستخدام فطريات "المبيضة
البيضاء" المسببة للأمراض (من نوع .)Candida albicans
شبكات لزجة ،أحدق َْت
كونت الأميلويدات
وفي كلتا
ٍ
الحالتينَّ ،
لأ
وح َّيدتها( 6انظر" :كيف يمكن للميكروبات
بمسببات ا مراض َ
أن تتسبب في نشوء اللويحات").
حول الفريق اهتمامه بعد ذلك صوب فيروسات الهربس،
َّ
مسببات الأمراض ارتباطًا بمرض
أكثر
الباحثون
ها
عد
التي
َّ
ِّ
ألزهايمر ،فحقنوا أدمغة فئر ٍان صغيرة السن من فئران
النموذج  5xFADبالنوع الأول من فيروس الهربس البسيط،
وكرروا الأمر ذاته مع أدمغة فئر ٍان طبيعية .وفي غضون ثالثة
َّ
أسابيع ،انتشرت لويحات الأميلويدات في أدمغة الفئران
مستخد ًما جرعةً
جينيا .وعندما كرر الفريق التجربة
ِ
ُ
الم َّ
هجنة ًّ
لمدة أطول من فئران
قاتلة من الفيروس ،عاشت تلك الفئران ٍ
فترة
مجموعة الضابطة ،وظهرت اللويحات في أدمغتها خالل ٍ
حد مذهل ،ال تزيد على يومين فقط .7ويقول
قصيرة إلى ٍّ
ده ًشا".
كان
"لقد
ذلك:
تانزي عن
أمرا ُم ِ
ً
واسع االنتشار إلى
يُذكر َّأن هذا النوع من فيروس الهربس ُ
حد َّأن أكثر من نصف سكان العالم يحملونه في أجسامهم،
ِّ
أيضا أن يختبر آثار فيروس الهربس البشري
لكن موير أراد ً
َّ
من النوع السادس ( ،)HHV-6الذي تحمله نسبةٌ تصل إلى
لأ
وإن كان يوجد فيها في الغالب
 %10من ا دمغة السليمةْ ،
يتسن الوقوف
بمستويات منخفضة ،وتكون له تأثير ٌ
ٍ
ات لم َّ
عليها .ولأ َّن الفئران تتمتع بمناعة ضد إالصابة بهذا الفيروس،
مزرعة ثالثية الأبعاد من الخاليا
درس الفريق تأثيراته على
ٍ
العصبية البشرية ،تحاكي بعض جوانب مرض ألزهايمر .عاد ًة
المصغَّ رة
زرعة ُ
ما تبدأ مثل هذه العضيات الدماغية ُ
المس َت َ
في مراكمة لويحات الأميلويدات ،وحزم "تشابكات تاو" بعد
ولكن -مثلما الحظ
ستة أسابيع من وجودها في المزرعةْ ،
الباحثون في حالة الفئران -ظهرت اللويحات بعد يومين
فقط من إضافة الفيروس.7
ومضى موير وتانزي في دراسة تأثيرات فيروسات الهربس
العضيات ،وما إذا كان
تكون ِح َزم "تشابكات تاو" في
على ُّ
َّ
بإمكان تلك التشابكات أن تمنع انتشار الفيروسات عبر الخاليا
أن وافت المنية موير في شهر ديسمبر
العصبية ،أم ال ،إلى ْ
من عام  ،2019إثر تعرضه لأ
زمة صحية لم ُتدم ً
طويل ،غير
ٍ
ُّ
َّأن تانزي أوضح َّأن مجموعته ماضية في إجراء تلك الأبحاث.
ويشـير تانـزي إلـى َّأن الخالصـة النهائيـة لتجاربـه التـي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أجراهـا لثبـات الفكـرة حتـى آ
الن هـي أنَّـه "إذا كان دمـاغ
إ
معر ًضـا لتكويـن ببتيـدات "أميلويد-بيتـا" ،فسـوف
إالنسـان َّ
يقر ،في المقابل،
ه
ن
لك
العدوى".
أمام
أفضل
بشكل
ّ
ّ
يصمد ٍ
ً
التوصـل إلـى أي
بـأن طريقًـا
َّ
طويلا مـا زال يفصلهـم عـن ُّ
كأن يرصـدواً ،
مثلا ،عـدوى مـا وهـي تُحفِّـز
دليـل فعلـيْ ،
ٍ
لأ
سبب إالصابة بمرض ألزهايمر.
ترسـب ا ميلويدات ل ُت ِّ
عملية ُّ
ويضيـف ً
بعد إلى الدليل القاطع" .وتابع
قائل" :لم نتوصل ُ
تانـزي موضحـا أن أحـدا ال يعـرف حتـى آ
الن مـا إذا كانـت
ً َّ ً
الخصائـص المضـادة للميكروبات لـدى ببتيـدات "أميلويد-
عملية فسـيولوجية طبيعية
فعليا فـي إطار ٍ
بيتـا" تُسـتخدم ًّ
فـي أجسـام البشـر ،أم ال ،وأنَّنـا نجهل حجم الـدور الذي
تلعبـه وسـط ترسـانة آ
الليـات الدفاعيـة العامة فـي الدماغ.
وقـد ال تعـدو العـدوى كونهـا ً
محفـزا للإصابة بمرض
عاملا
ً
ألزهايمـر ،أقـرب إلـى احتـكاك عود الثقـاب الذي يـؤدي إلى
انـدالع اللهـب ،كما هو الحال في الطفـرات الجينية النادرة.
خلو جسم
وانطالقًا من إدراك مختبر تانزي الحتمال ِّ
المريض عند وفاته من ذلك العامل الغامض الذي يحفز
حاليا
نشوء المرض ،أيًّا ما كانت ماهيته ،يعكف باحثوه ًّ
تقنيات تهدف إلى عزل اللويحات ،بحيث
على تطوير
ٍ
تكون منفصلةً عن بعضها ،ثم تحليلها ،بح ًثا عن أي بقايا
للميكروبات عالقة بها .ويصف تانزي هذه العملية بأنَّها ٌ
شكل
من أشكال التنقيب الأثري.

دراسات ُمسا ِندة
ٌ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في عام  ،2018عن جهودهم البحثية في مجال ألزهايمر.
بمبلغ صغير" على
ويقول هاردي إنَّه "على استعداد للرهان
ٍ
صحة نظرية الحماية المضادة للميكروبات ،مستدركًا بقوله:
"لكنني ال أعتقد أنَّه سيمكن إثباتها ،وأظن أنَّه ،فيما عدا
الجوانب الجينية المتصلة بمرض ألزهايمر ،لم يعد هناك
سوى القليل من الجوانب التي ُّ
بحاجة إلى تفسير" .كما
تظل
ٍ
تقول تارا سبايرز-جونز ،عالمة الأعصاب في جامعة إدنبره
أن البيانات المتاحة حتى
بالمملكة المتحدة ،إنَّه بالرغم من َّ
آ
الن ال تستبعد إمكانية أن تكون العدوى مسؤولةً عن بعض
يبعد أن
حاالت ألزهايمر ،من خالل تحفيز االلتهابات ،فال ُ

أليسون أبّوت كاتبة تُ ِقيم في مدينة ميونيخ الألمانية.
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لم يسع أي باحث من خارج فريق تانزي حتى آ
الن إلى تكرار
َ
ٍ
تجاربه البحثية ،ليرى إذا كان سيصل إلى النتائج نفسها،
لكن هناك تجارب أخرى وفّرت أدلةً ظرفية داعمة
أم الْ ،
لفرضية الحماية المضادة للميكروبات ،فعلى سبيل المثال،
أثبت العلماء في شركة التكنولوجية الحيوية "جينينتك"
 ،Genentechالواقعة في مدينة ساوث سان فرانسيسكو
بوالية كاليفورنيا الأمريكيةَّ ،أن هناك طفر ًة ترتبط بتراجع خطر
إالصابة بمرض ألزهايمر ،8توجد في جين  ،PILRAالذي يجري
كثير من الخاليا المناعية .يُ ِنتج هذا
التعبير عن بروتيناته في ٍ
الجين بروتي ًنا يساعد فيروسات الهربس وغيرها على النفاذ إلى
أن هذه الطفرة
داخل الخاليا العصبية ،ويعتقد الباحثون َّ
تصد هذه الفيروسات ،وتَ ُحول دون دخولها.
ربما ُّ
والأد َعى إلى إثارة االهتمام أن ورقة بحثية 9نُشرت خالل
أعدها مختبر عا ِلم البيولوجيا الكيميائية يو-مينج
هذا العامَّ ،
لحق بجامعة كورنيل في مدينة نيويورك ،أزاحت
ليُ ،
الم َ
الستار عن آلية ربما تربط االلتهابات العصبية بإنتاج ببتيدات
أن هناك بروتي ًنا يحمل
"أميلويد-بيتا" .فقد وجد فريق لي َّ
اسم  ،IFITM3ينشط عند وصول الفيروسات إلى الدماغ،
المنتجة للأميلويدات ،يُسمى
ويرتبط
بواحد من إ
النزيمات ِ
ٍ
"جاما-سيكريتاز"  ،γ-secretaseفيزيد من إنتاجها.
عينات مأخوذة من بنوك الأدمغة،
فحص يو-مينج وفريقه ٍ
ووجدوا َّأن مستويات التعبير الجيني في جين  IFITM3تتزايد
ورصد ارتفاعها في أدمغة مرضى
مع التقدم في العمرُ .
ً
وفضل عن ذلك،
ألزهايمر ،مقارنةً بالمجموعة الضابطة.
اكتشفوا في التجارب التي أجروها على خاليا دماغية ُمس َت َزرعة
أن جزي ًئا ُمع ِّز ًزا لاللتهابات يزيد من مستويات كل من بروتين
َّ
 ،IFITM3وببتيدات "أميلويد-بيتا" ،وهو نو ٌع من السيتوكينات
"النترفيرون" ( interferonوالحظوا ذلك في عينات
سمى إ
يُلأ َّ
أيضا ،فمع ارتفاع مستويات بروتين ،IFITM3
ا دمغة البشرية ً
تزداد مستويات إالنترفيرون) .وكل ذلك يشير -حسب ما أورده
كوسيط في نشوء
أن هذا البروتين ربما يعمل
الفريق -إلى َّ
ٍ
الميلويدات.
االلتهابات ،وكذلك في عملية إنتاج إ
ويعكف يو-مينج آ
الن على دراسة إمكانية استخدام
كمؤشر حيوي يساعد على اختيار المرضى
بروتين IFITM3
ٍ

الكلينيكية
الذين يمكن استقدامهم
للمشاركة في التجارب إ
َ
للعالجات أو العقاقير المضادة لاللتهابات ،التي تستهدف
إنزيم "جاما-سيكريتاز" .كما ينظر الباحث كذلك في إمكانية
استهداف هذا البروتين ضمن جهود تطوير العقاقير.
ويصف دو ستروبيه هذه النتائج بأنَّها "خطو ٌة كبيرة إلى
الأمام"؛ بالنظر إلى أنها تُنبئ عن ماهية مراحل العمليات
لكثير من الأمراض المعقدة ،ومنها السرطان .وأوضح
المميزة ٍ
أن تحفِّزها الطفرات
"إما ْ
َّ
أن عملية نشوء مرض ألزهايمر َّ
مزيد من
المسببة للنوع الوراثي منه ،التي تؤدي إلى إنتاج ٍ
لأ
تسبب االلتهابات ،أو تحفِّزها عدوى
ا ميلويدات ،ومن ثم ِّ
تسبب حالةً من االلتهاب ،تؤدي بعد ذلك إلى فرط إنتاج
ما ِّ
الأميلويدات".
ويرى دو ستروبيه أنَّه لو صح هذا التصور ،فربما تترتَّب
عليه نتائج مهمة ،تتعلق بعالج مرض ألزهايمر ،وذلك لأ َّن
زيادة مفاجئة
تثبيط إنتاج تلك الببتيدات قد يؤدي إلى
ٍ
"لكن هذا
في خطر حاالت العدوى على الدماغ .ويقول:لأ َّ
عتمد على مقدار ا همية التي
تماما ،ويَ ِ
االستنتاج افتراضي ً
قد نكتشفها لتلك الببتيدات وسط ترسانة الأساليب الدفاعية
العامة للدماغ".
دورا
أن الفكرة القائلة ّ
وجدير بالذكر َّ
إن العدوى تؤدي ً
الصابة بمرض ألزهايمر ما زالَت تحوم حولها
كبيرا في إ
ً
قسم من الباحثين .ومن هؤالء الباحثين جون هاردي،
شكوك لأ ٍ
قاسم مع
عا ِلم ا عصاب بجامعة كوليدج لندن ،الذي تَ َ
دو ستروبيه ،وباحثين آخرين ،جائزة "برين" لأبحاث الدماغ

يُعزى المرض إلى الشيخوخة الطبيعية كذلك ،مشير ًة إلى َّأن
لأ
الصابة بالمرض.
الشيخوخة هي عامل الخطورة ا كبر في إ
أن االلتهاب الدماغي الشامل،
وقالت" :رأيي الشخصي َّ
المصاحب للتقدم في العمر ،هو السبب على الأرجح".
عتقد بعض العلماء
وفي حالة توفُّر النماذج المناسبة ،يَ ِ
أنَّه قد يتس َّنى إثبات نظرية العدوى ،حتى مع الأخذ في
المحتملة التي ينطوي عليها تحديد نسبة
الحسبان الصعوبة
َ
حاالت ألزهايمر التي سببتها الميكروبات .وهذه االحتماالت
الجديدة تثير حماس باحثين ،مثل جايكوبسون ،الذي يأمل
عتمد على حيوانات قرود القشة،
في تطوير
نموذج للمرض يَ ِ
ٍ
الختبار صحة نظرية العدوى ،على اعتبار َّأن هذه الرئيسيات
بدقة أكبر
الصغيرة
تحاكي عملية تطور المرض لدى البشر ٍ
من النماذج الأ
بنموذج لفأر،
االستعانة
تانزي
يعتزم
كما
خرى.
ٍ
قد اس ُتبدلت بجيناته الخاصة بالأميلويدات نظائرها البشرية،
يعبر عن ببتيدات "أميلويد-بيتا" البشرية بالمعدالت
بحيث ِّ
الفسيولوجية الطبيعية .وهناك خطو ٌة أخرى مهمة ،هي أن
ات مستقلة إلى تكرار التجارب ،لترى إذا كانت
تَ ْع َمد مختبر ٌ
ستتوصل إلى النتائج الحالية نفسها.
قدم أربعون باح ًثا
َّأما فيما يخص جائزة نورينز ،فقد تَ َّ
حتى آ
الن بأعمالهمً ،
أمل في الظفر بالجائزة النقدية حين
تُعلَن نتائج المنافَسة في مارس القادم .وال تخفى جسامة
هذه المهمة على نورينز ،الذي يصف ذلك الدليل ،الذي من
الصابة بمرض ألزهايمر،
أن ميكروبًا يتسبب في إ
شأنه إثبات َّ
ً
دليل كهذا من أصعب الأمور".
على
"العثور
قائل إن
ٍ

الحيان ،تحتوي عينات أ
في بعض أ
النسجة الدماغية المأخوذة من مرضى ألزهايمر على ميكروبات.
الطبعة العربية
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تحقيقات

تدعم الأسانيد العلمية فكرة إسهام
الكمامات في إنقاذ حياة البشر .ومع
ذلك ..ما زال هناك ٌ
جدل ال ينتهي
حول فعاليتها .فك َْم نحتاج من
الأدلة ،كي نحسم هذه المسألة؟
بقلم لين بيبلز
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الطبعة العربية

لأ
مرة توزيع
حين اقترح زمالء كريستين ِبن الدنماركيون ّول ّ
كمامات قماشية واقية على المواطنين في جمهورية غينيا بيساو،
ٍ
لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد في هذا البلد الأفريقي ،لم
تكن كريستين متيقنةً من جدوى تلك الخطوة .تعمل ِبن باحثة
متخصصة في الصحة العالمية بجامعة جنوب الدنمارك في
لعقود في قيادة حمالت الصحة العامة
كوبنهاجن ،وقد شاركت ٍ
بهذا البلد الواقع في غرب أفريقيا ،الذي يُ َع ُّد أحد أفقر دول
العالم .وإزاء اقتراح زمالئها هذا ،قالت" :حس ًنا ،قد يكون ذلك
لكن البيانات التي تجزم بفعالية الكمامات محدودة".
ً
مفيداَّ ،
حدث ذلك في مارس الماضي ،لكن بحلول شـهر يوليو،
طريقة
توصلـوا إلـى
ٍ
كانـت ِبـن وأفـراد فريقهـا البحثـي قـد َّ
يتسـ َّنى لهـم بهـا توفيـر بعـض البيانـات الضروريـة عـن
الكمامـات ،ومسـاعدة النـاس في غينيا بيسـاو كمـا يأملون.
فـو َّزع الفريـق على المواطنين آالفًا من الكمامات القماشـية
مقارنة ،قد
كجـزء مـن
ٍ
محليـاٍ ،
المصنوعـة ًّ
تجربـة عشـوائية ِ
تكون الأكبر على مسـتوى العالـم الختبار فعالية الكمامات

فـي وقف انتشـار مرض "كوفيـد."19-
وتُ َع ّد الكمامات رم ًزا واسع االنتشار لجائحة كورونا الحالية،
شخصا ،وأودت بحياة أكثر من مليون
التي أمرضت  35مليون ً
منهم .وفي المستشفيات َومرافق الرعاية الصحية الأخرى،
يحد استخدام الكمامات الطبية بوضوح من انتقال فيروس
ّ
"سارس-كوف SARS-CoV-2 "2-المسبب للمرضَّ .أما فيما
يخص أنواع الكمامات المختلفة الأخرى التي يستخدمها
غالبا
تباينة ،وتُ َ
ّ
جمع ً
العامة ،فالبيانات حول فعاليتها مربكةُ ،وم ِ
محاطةٌ
بجدل سياسي محتدم
ها
ن
أ
ذلك
إلى
أضف
عجل.
على
َّ
ٍ
استخف فيه الرئيس الأمريكي باستخدامها قبل
مثير لالنقسام،
َّ
ٍ
بالصابة بالمرض.
أيَّ ٍام فحسب من تشخيص حالته هو نفسه إ
وعن ذلك الوضع يقول باروخ فيشهوف ،عا ِلم النفس بجامعة
كارنيجي ميلون في مدينة بيتسبرج بوالية بنسلفانيا الأمريكية،
"إن َمن ينظرون في الأدلَّة
المتخصص في السياسة العامةَّ :
يتباين فهمهم لها .الوضع ُم ِربك حقًّا".
العلْم يدعم
ومنعا لسوء الفهم ،ينبغي أن نوضح َّ
ً
أن ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ILLUSTRATION BY BEX GLENDINING

ما تكشفه البيانات المتاحة
عن فعالية الكمامات

ؤخرا تشير
استخدام الكماماتَّ ،
وأن الدراسات التي أُجريت ُم ً
لأ
إلى أن بإمكانها إنقاذ الأ
بس ُب ٍل ش َّتى ،إذ توضح ا بحاث
رواح
َّ
ُ
والصابة بها
أنَّها تُقلِّل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا ،إ
أيضا .كذلك تُ ِلمح بعض الدراسات إلى أنَّها قد تخفف من
ً
حدة العدوى ،إذا أُصيب الناس بالمرض بالفعل.
بحسم أكبر عن الأسئلة
الجابة
تصعب إ
ومع ذلكُ ،
ٍ
المتعلقة بمدى فعاليتها ،أو متى ينبغي استخدامها.
بيئات مختلفة .وثمة
فهناك أنوا ٌع عديدة منها تُرتَ َدى في ٍ
تساؤالت حول مدى استعداد الناس الرتدائها ،أو
أيضا
ً
ٌ
استعدادهم للقيام بذلك على النحو الصحيح .كما تتعذَّ ر
الجابة عن التساؤالت المتعلقة بأنواع الدراسات التي قد
إ
تُوفِّر لنا ً
قاطعا على فعاليتها.
دليل ً
ويُعلِّق فيشهوف على ذلك ً
أي مدى ينبغي أن
قائل" :إلى ّ
يكون الدليل قويًّا؟ هذا ٌ
سؤال جوهري".

فعالية الكمامات العادية غير الطبية

في بداية الجائحة ،كان خبراء الطب ال يملكون أي أدل ٍَّة
قوية توضح طرق انتشار فيروس "سارس-كوف ،"2-ولم
توصيات مق ِْنعة بشأن
تكن لديهم المعرفة الكافية لتقديم
ٍ
الكمامات ضمن توجيهات الصحة العامة.
فإن النوع القياسي
ومن بين أنواع الكمامات المختلفةَّ ،
الم َعد لالستخدام في َمرافق الرعاية الصحية هو قناع
ُ
صمم لحماية ُمرتديه عبر ترشيح
التنفُّس ْ
الم َّ
"إنُ ،N95 "95
 %95من الجسيمات التي يحملها الهواء ،ويبلغ قطرها 0.3
تفشي الجائحةُ ،سرعان ما تضاءلت
ميكرومتر فأكثر .ومع ِّ
الكمية المتاحة من تلك الأقنعة .وأ ّدى هذا إلى إثارة السؤال
الذي يثير حالةً من الجدل في الوقت الحالي ،أال وهو:
العامة أن يحرصوا على ارتداء الكمامات
يتعين على ّ
هل َّ
الجراحية البسيطة أو القماشية؟ وإذا كان ينبغي لهم ذلك،
ظروف عليهم أن يرتدوها؟ في هذا الصدد تقول
ففي أي
ٍ
كايت جرابوسكي ،خبيرة ِعلْم وبائيات الأمراض المعدية بكلية
طب جامعة جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور بوالية ميريالند
الأمريكية" :هذه هي الأسئلة التي نجيب عليها عاد ًة في
التجارب إالكلينيكية ،لك َّننا ببساطة لم نملك الوقت إلجرائها".
من هنا ،اعتمد العلماء على الدراسات القائمة على
جرى في المختبرات للإجابة عن هذا
المالحظة ،وتلك التي تُ َ
السؤال .وتَ ِردنا أدلةٌ غير مباشرة على مدى فعالية الكمامات من
الدراسات حول الأمراض المعدية الأخرى .وتقول جرابوسكي
فردة ،فلن تجد ضالتك
عن ذلك" :إذا َ
أي در ٍ
نظرت في ّ
اسة ُم َ
لكن إذا أخذنا الدراسات كافة في االعتبار ،فأنا على
بسهولةْ ،
يقين من أنَّنا سنكتشف أن الكمامات مفيدة".
ٍ
تزايدت الثقة في فعالية الكمامات في شهر يونيو الماضي،
أنباء عن اثنين من ُمصففي الشعر في والية ميزوري
مع انتشار ٍ
الأمريكية ،تأكَّدت في الفحوص إصابتهما بعدوى "كوفيد-
كمامات قطنية مزدوجة
("19المرجع  ،)1إذ كانا يرتديان
ٍ
كمامات جراحية أثناء العمل .ورغم أنَّهما نقال
الطبقات أو
ٍ
أن زبائنهما لم يُصابوا
العدوى إلى أفراد أسرتيهما ،بدا َّ
(لكن ورد َّأن أكثر من نصفهم قد رفض إجراء فحوص
بالمرض ْ
ات أخرى على فعالية الكمامات من
مجانية) .وتجلَّت إشار ٌ
التجمعات الكبيرة .ففي أثناء االحتجاجات التي نظَّمتها
خالل ُّ
همة"  Black Lives Matterفي المدن
حركة "حياة السود ُم َّ
الأمريكية ،كان معظم الحاضرين يرتدون الكمامات ،ولم
زيادة كبيرة في
أن تلك
ُ
يبد َّ
تسببت في أي ٍ
ُّ
التجمعات قد َّ
أعداد إالصابات ،2بيد َّأن العدوى اجتاحت في أواخر شهر
صيفيا في والية جورجيا الأمريكية ،لم
يونيو الماضي
معسكرا ًّ
ً
يُل َزم الأطفال الحاضرون فيه بارتداء الكمامات .3بيد أن ثمة
الكثير مما يجب أخذه في االعتبار ،فاالحتجاجات المذكورة
آنفًا كانت في الهواء الطلق ،حيث تقل احتمالية انتشار مرض
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

"كوفيد ،"19-بينما كان المشاركون في المعسكر يتشاركون
الأكواخ ً
ليل ،على سبيل المثال .كما َّأن كثيرين ممن لم يشاركوا
التجمعات ،وربما أسهم
في االحتجاجات لزموا منازلهم خالل ُّ
الحد من انتشار الفيروس في المجتمع .ومع ذلك،
ذلك في ّ
حسبما يقول ثيو فوس ،الباحث المتخصص في السياسات
لأ
فإن
الصحية لدى جامعة واشنطن في مدينة سياتل ا مريكيةَّ ،
لأ
الم ِرويَّة "ترسم لنا صور ًة عن الوضع".
ا دلة َ
لأ
لأ
مزيدا من ا دلة
َّرت التحليالت ا كثر
إحكاما ً
لقد وف ْ
ً
4
المباشرة على جدوى الكمامات ،إذ أفادت مسود ٌة أولية
لدراسة نُشرت في مطلع أغسطس الماضي (لم تخضع
لأ
لأ
معدل
بأن الزيادات ا سبوعية في َّ
بعد لمراجعة ا قران) َّ
مرات
ِّ
الوفيات بالنسبة إلى عدد السكان كانت أقل بأربع َّ
في المناطق التي اعتاد ساكنوها ارتداء الكمامات ،أو التي
توصي الحكومات فيها بارتداء الكمامات ،مقارنةً بالمناطق
الأخرى .وقد نظر الباحثون في تلك الدراسة في بيانات
مائتي دولة ،من بينها منغوليا ،التي فرضت ارتداء الكمامات
ّ
سجل منذ شهر مايو الماضي أي
في يناير الماضي ،ولم تُ ِّ
5
وفيات ذات صلة بعدوى "كوفيد ."19-وتناولت دراسةٌ أخرى
آ ٍ
الثار المترتبة على تعليمات حكومات الواليات الأمريكية
الم ِلز َمة باستخدام الكمامات في شهري إبريل ،ومايو .وتشير
ُ
عدل
أن تلك التعليمات قد خفَّضت ُم َّ
تقديرات الباحثين إلى َّ
بنسبة تصل إلى
تزايُد أعداد المصابين بعدوى "كوفيد"19-
ٍ
أن تلك
يوميا .كما يشير الباحثون إلى أنه من المحتمل َّ
ًّ %2
الصابات،
التعليمات قد حالت دون وقوع
عدد ضخم من إ
ٍ
يبلغ  450ألف حالة ،بالأخذ في االعتبار التدابير الأخرى
لمكافحة انتشار المرض ،مثل التباعد الجسدي.
وتعليقًا على هذه الأدلة ،يقول جيريمي هوارد ،الباحث
العلمي من جامعة سان فرانسيسكو في والية كاليفورنيا
لأ
فريق ر َاجع الأدلة على فعالية
ا مريكية ،الذي شارك في ٍ
نطاق
ارتداء الكمامات في
ٍ
مسودة أولية ،جرى تداولها على ٍ
إن ارتداء هذه
التفكير
إلى
واسع" :6ال تحتاج
كثيرا لتقول َّ
ً
الكمامات فكر ٌة جيدة بالطبع".
اضات
لكن ِم ْثل هذه الدراسات يعتمد بالفعل على افتر ٍ
َّ
وأن الناس
بأن تعليمات ارتداء الكمامات تُنفَّذ في الواقعَّ ،
َّ
يرتدونها كما ينبغي .كما َّأن ف َْرض استخدام الكمامات يتزامن
التجمعات.
غالبا مع تغيير ٍات أخرى ،مثل فرض القيود على ُّ
ً
اسات
وتشير جرابوسكي أنَّه مع إلغاء تلك القيود ،قد تبدأ در ٌ
التدخالت
رصدية أخرى في تمييز تأثير الكمامات عن تأثيرات ُّ
الأخرى .وقالت عن ذلك" :سيس ُهل حينها رصد تأثيرات كل
إجر ٍاء على ِحدة".
وفي حين يتعذَّ ر على العلماء أن يأخذوا في اعتبارهم
الم ِربكة في المجموعات السكانية البشرية
ً
عديدا من المتغيرات ُ
فإن ذلك يصبح ممك ًنا في الدراسات
أثناء دراسة تلك التأثيراتَّ ،
تجربة أجراها باحثون بقيادة
جرى على الحيوانات .ففي ٍ
التي تُ َ
كووك يونج يون ،عا ِلم البيولوجيا الدقيقة بجامعة هونج
كونج ،وضع العلماء حيوانات هامستر مصابة بالعدوى،
أقفاص متجاورة ،وفصلوا بين بعضها
وأخرى غير مصابة في ٍ
بعضا بحواجز من الكمامات الجراحية .وحسب ورقة الدراسة
ً
التي نُشرت في مايو الماضي ،7ففي غياب هذه الحواجز انتقل
فيروس "سارس-كوف "2-إلى حوالي ثلثي الحيوانات التي لم
تكن مصابةً بالمرض ،مقارنةً
بنسبة بلغت فقط حوالي %25
ٍ
بين الحيوانات المحمية بمادة الكمامات ،وكانت إالصابات
في الحيوانات المحمية أقل حد ًة منها بين الحيوانات التي
لم تفصل بينها الكمامات (استنا ًدا إلى النتائج إالكلينيكية،
والتغيرات التي طرأت على أنسجة هذه الحيوانات).
مؤخرا
يظهر
مبر ًرا للإجماع الذي بدأ
ً
وتوفر تلك النتائج ِّ
حول فعالية الكمامات في حماية ُمرتديها وغيرهم من الناس
فكرة أخرى قد تقلب
ً
أيضا .وتشير هذه الدراسة كذلك إلى ٍ

أن "ارتداء الكمامات ربما ال يحميك من
الموازين ،وهي َّ
بمرض حاد" ،حسبما
العدوى فقط ،بل ً
أيضا من إ
اللأصابة ٍ
تقول مونيكا غاندي ،طبيبة ا مراض المعدية بجامعة
كاليفورنيا في مدينة سان فرانسيسكو.
ورقة بحثية 8نُ ِشرت في
فقد شاركت غاندي في تأليف ٍ
أن ارتداء الكمامات يقلل
أواخر يوليو الماضي ،أشارت إلى َّ
يتعرض لها َمن يرتديها ،وهو ما
كمية الفيروس التي قد َّ
يخفف ِحدة العدوى في حال إصابته ،أو ح َّتى يجعلها بدون
تسفر عن
أعراض .وتشير غاندي إلى َّ
أن زيادة هذه الكمية ِ
استجابة التهابية أكثر ِح ّدة في أجسام المرضى.
حدوث
ٍ

ال تحتاج إلى التفكير كثيرًا
لتقول إ َ ّن ارتداء هذه الكمامات
ٌ
فكرة جيدة بالطبع".
عدالت إيداع
حاليا على تحليل ُم ّ
وتعكف هي وزمالؤها ًّ
مرضي "كوفيد "19-في المستشفيات قبل ف َْرض ارتداء
أيضا ،لمعرفة
الكمامات في ألف
مقاطعة أمريكية ،وبعده ً
ٍ
حدة المرض قد تراجعت بعد ورود توجيهات
ما إذا كانت ّ
بارتداء الكمامات في الأماكن العامة ،أم ال.
وحول ذلك ،يقول بول ديجارد ،عا ِلم الفيروسات بجامعة
إدنبرة في المملكة المتحدة -الذي لم يشارك في البحثَّ -إن
لكمية أكبر من الفيروس
فكرة تزايُد حدة العدوى بسبب التعرض ٍ
تماما ،وهي ُح َّجةٌ أخرى تدعم استخدام الكمامات".
"منطقية ً
حتملة للكمامات؛ وهي أنَّه
وتشير غاندي إلى ٍ
فائدة أخرى ُم َ
عدد أكبر من الناس بحاالت العدوى الطفيفة،
في حال إصابة ٍ
قد يساعد ذلك على تعزيز المناعة على مستوى السكان ،دون
زيادة العبء الناتج عن حاالت العدوى الحادة والوفيات.
لقاح للفيروس ،هل يمكن
وتتساءل قائلةً " :بينما ننتظر تطوير ٍ
لزيادة ِن َسب حاالت العدوى عديمة الأعراض أن تساعد على
تعزيز المناعة على مستوى السكان؟".

ِل َن ُع ْد إلى كيفية انتقال العدوى

بسـؤال
يرتبـط الجدل حول جـدوى الكمامات ارتباطًا وثيقًا
ٍ
آخـر ُمثيـر للجـدل ،وهـو كيـف ينتقـل الفيروس عبـر الجو
وينشـر العدوى؟
يسعل،
عندما يتنفَّس إالنسان ،أو يتكلم ،أو يعطس ،أو ُ
ينطلق منه رذا ٌذ دقيق من الجسيمات السائلة ،بعضها
كبير الحجم ،وربما يمكننا حتى رؤيته ،ويُشار إليه باسم
آ
جوي.
ال ُقط َْيرات ،وبعضها الخر مجهري ،ويُص َّنف َك َه َب ٍاء ِّ
وتنتقل الفيروسات -مثل "سارس-كوف -"2-على متن تلك
الجسيمات ،التي يتحدد سلوكها حسب حجمها .فبإمكان
سريعا عبر الهواء ،لتسقط على عين
القُطيرات االنطالق
ً
لكن
ٍ
شخص قريب ،أو على أنفه ،أو فمه ،ل ُتصيبه بالعدوىَّ ،
الجاذبية سرعان ما تسحب ذلك النوع من الجسيمات إلى
الجوي يمكنها أن
أسفل .وعلى النقيضَّ ،
فإن جسيمات الهباء ِّ
تَ ْعلَق في الهواء لفتر ٍات تتراوح بين دقائق وساعات ،وتنتشر
دخان السجائر.
في أنحاء الغرف عديمة التهوية على غرار َّ
فما الذي يعنيه ذلك فيما يخص قدرة الكمامات على
الحيلولة دون انتشار عدوى "كوفيد"19-؟ َّإن ُقطْر الفيروس
نظرا إلى َّأن الفيروسات ال
نفسه ال يتجاوز  0.1ميكرومترْ ،
لكن ً
غادر جسم إالنسان بمفردها ،ال يلزم للكمامات أن تحجب
تُ ِ
لأ
هم
الجسيمات الصغيرة إلى هذا ّ
الحد كي تتسم بالفعالية .وا ّ
الطبعة العربية
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مزو ًدا بصمام لطرد هواء الزفير.
شخص يرتدي قناع "إنَّ ،"95
صور بتقنية ال َّتصوير ُ
الم َت َقطِّع ،تُب ِّين كيفية انتشار القطيرات الناتجة عن سعال ٍ

الممرضات ،كالقُطيرات ،أو جسيمات
هو ْأن تحجب نواقل ْ
الجوي ،التي تتراوح أقطارها بين  0.2ميكرومتر ،ومئات
الهباء ّ
متوسط قُطر الشعرة
يبلغ
الصورة،
(لتقريب
ات
ر
الميكرومت
ِّ
ميكرومترا) .وأغلب هذه
80
الي
و
ح
نسان
ال
شعر
من
الواحدة
إ
ً
القطيرات والجسيمات يتراوح قطره بين ميكرومتر واحد ،و10
لفترة طويلة ،حسبما
ميكرومترات ،وبإمكانه البقاء في الهواء ٍ
أوضح خوسيه لويس هيمينيز ،خبير الكيمياء البيئية من جامعة
"وهنا تنتقل العدوى".
كولورادو بولدر ،الذي أضافُ :
أي حجم من أحجام الجسيمات
ولم يحسم العلماء ُ
بعد َّ
لأ
هم في انتقال عدوى "كوفيد ،"19-وبعضهم ال يتفق
هو ا ّ
حتى مع تعريف الحجم الذي يُفترض أنه يميز جسيمات
الهباء الجوي عن غيرها .وللأسباب نفسها ،ما زال العلماء
النفلونزا ،الذي
يجهلون الوسيلة الرئيسة النتقال فيروس إ
لفترة أطول بكثير.
تناولته الدراسات ٍ
أن انتقال العدوى من الحاالت عديمة
كما يعتقد كثيرون َّ
الأعراض هو السبب في قدر كبير من إصابات جائحة "كوفيد-
أن الفيروسات ال تنتقل عاد ًة
 ."19ولو صح هذا فقد يعني َّ
مع الجسيمات التي يفرزها السعال أو العطس .وفي تلك
الجوي أهم ُسبل انتقال
الحالة ،ربما تكون جسيمات الهباء ِّ
العدوى .ومن ثم ،من المهم أن نبحث ما أنواع الكمامات
حجب تلك الجسيمات.
التي يمكنها ْ

السر يكمن في نسيج الكمامات

إن أقنعة التنفُّس "إن "95التي تتوفر بمقاسات مناسبة
ّ
أيضا بدرجة طفيفة خالل االستخدام الفعلي في
تخفق ً
تحقيق نسبة ترشيح الجسيمات المذكورة في تصنيفها،
البالغة  ،%95إذ تحجب في واقع الأمر حوالي  %90فقط
الجوي الواردة ،باستثناء تلك التي يقل
من جسيمات الهباء ِّ
فإن
اسة غير منشورةَّ ،
قطرها عن  0.3ميكرومتر .وحسب در ٍ
مامات لترشيح الزفير،
أقنعة "إن  "95التي ال تحتوي على ِص ٍ
حجب نسبةً
ت
ترشيحه،
أي تلك التي تطرد هواء الزفير دون
َ
ِ
مشابهة من جسيمات الهباء الجوي الخارجة مع الزفير .كما
أن المعلومات المتوفرة عن الكمامات الجراحية والقماشية
ّ
في هذا الصدد أقل بكثير ،حسبما أوضح كيفن فينيلي،
اختصاصي أمراض الرئة لدى المعهد الوطني الأمريكي
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لأمراض القلب والرئة والدم ،الواقع في مدينة بيثيسدا
بوالية ميريالند الأمريكية.
9
فريق
قدر ٌ
اجعة لعدة دراسات رصديةَّ ،
وخالل ُمر ٍ
أن نسبة فعالية الكمامات الجراحية والكمامات
بحثي دولي ّ
المكافئة لها في حماية َمن يرتدونها تَبلغ .%67
القماشية
ِ
اسة غير منشورة ،وجدت الباحثة لينزي مار،
وفي در ٍ
المتخصصة في الهندسة البيئية من معهد فرجينيا للعلوم
بالكسبرج الأمريكية،
التكنولوجية والتطبيقية في مدينة
ِ
حجب نصف
وزمالؤها أنَّه حتى القمصان القطنية بإمكانها ْ
الجوي المستنشقة ،وقرابة  %80من جسيمات
جسيمات الهباء ِّ
الهباء الجوي الخارجة مع الزفير ،التي يبلغ قطرها ميكرومترين.
الجوي ،التي يبلغ قطرها من  4إلى 5
أما جسيمات الهباء
ميكرومترات ،فتقول مار ّإنه يمكن لأ
تقريبا
النسيج
من
نوع
ي
َ
ً
ٍ
أن يحجب أكثر من  %80منها ،سواء في الشهيق ،أَم الزفير.
طبقات من الأنسجة يوفر
أن استخدام عدة
وتضيف ّ
ٍ
ً
إحكاما،
على
مغزول
النسيج
كان
وكلما
فعاليةً أكبر،
نحو أكثر ً
ٍ
10
أن
وتوصلت دراسةٌ أخرى إلى َّ
كان أفضل في فعاليتهَّ .
خامات مختلفة،
طبقات من
الكمامات التي تحتوي على
ٍ
ٍ
الجوي
مثل القطن والحرير ،يمكنها ْ
حجب جسيمات الهباء ِّ
خامة واحدة.
بفعالية أكبر ،مقارنةً بتلك المصنوعة من ٍ
ٍ
وقد تعاونت كريستين ِبن مع مهندسين دنماركيين في
جامعتها ،الختبار تصميم ِكماماتهم القماشية ثنائية الطبقات
صممة
الم َّ
قيم بها أقنعة التنفس ُ
حسب المعايير نفسها التي تُ َّ
أن
ن،
ب
ته
ر
ذك
لما
ًا
الطبية .ووفق
تبين لهم َّ
َّ
لالستخدامات ّ
ِ
نسبة تراوحت بين  ،11و %19من
ِكماماتهم لم تحجب سوى ٍ
الجوي التي يزيد قطرها على  0.3ميكرومتر،
جسيمات الهباء ِّ
بيد أنه بالنظر إلى َّأن العدوى تنتقل على الأرجح من خالل
الجسيمات التي ال يقل قطرها عن ميكرومتر واحد ،حسبما
فإن هذا قد يجعل الفارق الحقيقي
أوضح ٌّكل من مار وهيمينيزَّ ،
في الفعالية بين أقنعة "إن ،"95وأنواع الكمامات الأخرى طفيفًا.
كما نُ ِش َرت دراسةٌ أخرى في شهر أغسطس الماضي،11
الكلينيكي بكلية
شارك في تأليفها إريك ويستمان ،الباحث إ
طب جامعة ديوك الأمريكية ،الواقعة في مدينة دورهام
بوالية كارولينا الشمالية .وتستعرض هذه الدراسة طريقةً
الختبار فعالية الكمامات ،وقد استخدم فيها فريق ويستمان

أشعة الليزر ،وكاميرات الهواتف الذكية ،لمقارنة مدى فعالية
حجب
 14نو ًعا مختلفًا من الكمامات القماشية والجراحية في ْ
تح ُّدث مرتديها .وقال ويستمان عن فعالية
القُطيرات أثناء َ
أداء الكمامات القماشية والجراحية" :لقد طمأنتني تلك
أن كمامات كثيرة من تلك التي نستخدمها تؤ ِّدي
التجربة إلى َّ
أن أوشحة الرقبة
الغرض منها بالفعل"،
لكن بدا من التجربة َّ
ْ
الرقيقة القابلة للتمدد ،المصنوعة من البوليستر والألياف
اللدنة (السبانديكس) ،التي يمكن ُلمرتديها َس ْحبها إلى أعلى
لتغطية فمه وأنفه ،تُقلِّل ،في الواقع ،حجم القطيرات التي
تَ ْع ُبر أنسجتها .وحول ذلك يقول ويستمان" :قد يكون ذلك
الطالق".
شيء على إ
أي ٍ
أسوأ من عدم ارتداء ّ
وينصح بعض العلماء بعدم المبالغة في أهمية تلك النتائج،
شخص
تح ُّدث ٍ
المستندة إلى ٍ
ِ
تجربة تختبر فعالية الكمامات أثناء َ
واحد .بيد أن مار وأفراد فريقها البحثي كانوا من بين العلماء
تصدوا للمسألة بإجراء تجاربهم الخاصة ،ووجدوا َّأن
الذين ّ
أوشحة الرقبة تحجب أغلب القطيرات كبيرة الحجم .وقد قالت
مار عن ذلك إنَّها تُ ِع ُّد ورقةً عن نتائجها بغرض نشرها.
اسموسن ،خبيرة
وعن تلك النتائج المختلفة تقول أنجيال ر ِ
علم الفيروسات بكلية ميلمان للصحة العامة في جامعة
كولومبيا ،الواقعة بمدينة نيويورك الأمريكية" :ثمة الكثير
الجمع بين الأدلة يغدو
لكن عند ْ
من المعلومات المتوفرةْ ،
لأ
وم ِربكًا .وحينما تعتمد المسألة على ذلك ،نجد
صعبا ُ
ا مر ً
أن ثمة الكثير مما ما زلنا نجهله".

السلوك البشري طرف في المعادلة

الجابة عن الأسئلة حول فعالية الكمامات من علوم
ال تأتي إ
البيولوجيا والوبائيات والفيزياء فحسب .ففعاليتها على
عامل جوهري آخر ،هو السلوك
أرض الواقع تعتمد على ٍ
البشري .وعن ذلك ،يقول مايكل أوسترهولم ،مدير مركز
أبحاث الأمراض المعدية وسياساتها في جامعة مينيسوتا
لشخص ُمصاب موجود
بمدينة مينيابولس الأمريكية" :ال أريد
ٍ
منطقة مزدحمة أن يشعر باالطمئنان إلى ارتدائه إحدى
في
ٍ
هذه الكمامات القماشية".
أن هناك أدلةً أخرى 12تشير إلى
ولعل من حسن الحظ َّ
ومن حوله إلى االلتزام
َّ
أن ارتداء الكمامات قد يدفع ُمرتديها َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بالجراءات الأخرى ،مثل التباعد االجتماعي ،إذ
بدرجة أكبر إ
ٍ
لكن
ربما تُذكِّرهم تلك الكمامات بمسؤوليتهم المشتركةَّ ،
هذا يتطلَّب أن يرتديها الناس ً
أول.
وفي أنحاء الواليات المتحدة الأمريكية ،ظلت نسبة
تقريبا منذ أواخر يوليو
استخدام الكمامات ثابتةً عند ً %50
الماضي .وتُ َع ُّد تلك النسبة أكبر بكثير من نسبة االستخدام
التي شهدها البلد خالل شهري مارس وإبريل من عام
 ،2020والتي بلغت  %20فقط ،وفقًا لبيانات معهد تقييم
الصحة ومؤشراتها بجامعة واشنطن في مدينة سياتل (انظر:
أيضا
 .)go.nature.com/30n6kxvوتوقَّعت نماذج المعهد ً
أنَّه في الفترة من الثالث والعشرين من سبتمبر  ،2020ح َّتى
الأ ّول من يناير من عام  ،2021قد يمكن إنقاذ حياة حوالي
 100ألف شخص في الواليات المتحدة ،من خالل زيادة نسبة
استخدام الكمامات إلى  ،%95وهي النسبة المرصودة في
ودول أخرى.
سنغافورةٍ ،
ويقول فوس ،الذي أسهم في إجراء هذا التحليل" :نو ّد
لكن بالنظر إلى َّأن هذه
معرفة معلومات أكثر من ذلك بكثيرْ ،
الكمامات تُ َعد ًّ
حل بسيطًا ومنخفض التكلفة ،ويُحتمل أن يكون
لأ
فمن قد ال يرغب في استخدامها؟".
لها مثل هذا ا ثر الكبيرَ ،
العامة من الكمامات يزداد ارتباكًا ،بسبب بعض
ّإن موقف َّ
الملتبسة
الدراسات المثيرة للجدل ،وكذلك بسبب الرسائل ُ
التي تصل إليهم ،إذ َو َج َدت إحدى الدراسات في شهر إبريل
13
فعالة ،ثم ُس ِح َبت تلك الدراسة
الماضي َّأن الكمامات ليست ّ
14
في شهر يوليو .ودعمت دراسةٌ أخرى نُشرت في شهر يونيو
الماضي استخدام الكمامات ،قبل أن يكتب عشرات العلماء
خطابًا يهاجمون فيه الوسائل التي انتهجتها هذه الدراسة (انظر:
حاليا الدعوات
ويقاوم مؤلفوها ًّ
ِ ،)go.nature.com/3jpvxpt
إلى َس ْحبها .وفي الوقت نفسه ،في بداية الجائحة ،أحجمت
منظمة الصحة العالمية ( ،)WHOوالمراكز الأمريكية لمكافحة
الأمراض والوقاية منها ( )CDCعن التوصية باستخدام الكمامات

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ال يمكنك إجراء تجارب
عشوائية لدراسة كل شيء،
وال ينبغي لك ِف ْعل ذلك".
فأكثر .وبعد ذلك سيتابع الفريق جميع هؤالء الأفراد على مدى
عدة أشهر ،لمقارنة معدالت استخدام الكمامات بمعدالت
َّ
ظهور الأعراض الشبيهة بأعراض "كوفيد ."19-وأشارت ِبن إلى َّأن
أسرة ستتلقَّى نصائح بشأن كيفية حماية نفسها من المرض،
كل ٍ
باستثناء الأ ُ َسر التي تشملها مجموعة المقارنة ،فهذه لن تتلقَّى
معلومات بشأن استخدام الكمامات .ويتوقَّع الفريق إتمام
أي
ٍ
مرحلة إلحاق المشاركين في شهر نوفمبر الجاري.
ويقول عدة علماء إنَّهم متحمسون لرؤية نتائج تلك
التجربة ،لكن يتخوف علماء آ
الخرون من ك َْون مثل تلك
ً
استغالل للمجموعات
التجارب باهظة التكلفة ،وأنَّها ربما تُ َع ُّد
عرضة للخطر .وعن ذلك يقول إريك توبول،
السكانية ُ
الم َّ
مدير معهد سكريبس التطبيقي للبحوث ،الواقع في مدينة
الهويا بوالية كاليفورنيا" :لو كان هذا ً
رضا أقل
عامل ُم ْم ً
لأ
ائعا ،إذ ال يمكنك إجراء تجارب عشوائية
خطورة ،لكان ا مر ر ً
لدراسة كل شيء ،وال ينبغي لك فعل ذلك" ،أو كما يحب
إن المظالت بدورها
الباحثون إ
الكلينيكيون أن يقولوا أحيانًا ّ
مقارنة.
عشوائية
لتجربة
قط
لم تخضع
ٍ
ِ
أن مجموعة
ومع ذلك ،تدافع ِبن عن عملها ،موضحةً َّ
المقارنة ستستفيد كذلك من المعلومات المتعلقة بمرض
كمامات في نهاية الدراسة.
"كوفيد ،"19-وستحصل على
ٍ
إن
واستنا ًدا إلى صعوبة تصنيع الكمامات وتوزيعها ،تقول َّ
حال من الأحوال "ليتمكن من توزيع
فريقها لم يكن ّ
بأي ٍ
إن فريقها ،في
كمامات تكفي الجميع في بدء الدراسة" ،بل ّ
ٍ

لين بيبلز صحفية علمية تقيم في مدينة سياتل في والية واشنطن.
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نطاق واسع .ويُعزى ذلك الموقف جز ًّئيا إلى تر ُّدد هاتين
على ٍ
تسببه في
الحتمالية
ا
تحسب
ذلك،
بشأن
الشيء
بعض
الجهتين
ُّ
ً
نفاد هذه إالمدادات الضرورية لأطقم الرعاية الصحية .وفي
إبريل ،أوصت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بارتداء
متاحا ،وحذت
خيارا ً
الكمامات حين ال يكون التباعد الجسدي ً
منظمة الصحة العالمية حذوها في يونيو.
أيضا متضاربة ،فعلى سبيل
كما أن مواقف القادة السياسيين ً
المثال ،أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دعمه الرتداء
نادرا ما يرتديها ،حتى إنَّه سخر من خصمه
الكمامات ،لك َّنه ً
السياسي جو بايدن ،الرتدائه الكمامات طوال الوقت ،وذلك قبل
شخصيا بفيروس كورونا من
أيّ ٍام فحسب من تأكيد إصابة ترامب
ً
بلدان
زعماء
اتجه
بينما
هذا
أكتوبر.
خالل الفحوص في الثاني من
ٍ
أخرى حول العالم إلى ارتداء الكمامات منذ بدايات الجائحة،
منهم رئيسة سلوفاكيا زوزانا تشابوتوفا ،ورئيس وزرائها إيجور
ماتوفيتش ،ويُقال إنَّهما فعال ذلك ليقتدي بهما شعبهما.
وكانت الدنمارك واحد ًة من آخر الدول التي فرضت على
مواطنيها ارتداء الكمامات ،إذ ألزمتهم بارتدائها في المواصالت
اعتبارا من الثاني والعشرين من أغسطس ،إال أنَّها
العامة
ً
حافظت ،بوجه عام ،على سيطرتها القوية على انتشار الفيروس،
من خالل أوامرها المبكرة للناس بالبقاء في منازلهم ،وكذلك عبر
وتتبع مخالطي المصابين .كما أنَّها في طليعة
إجراء الفحوصُّ ،
أبحاث لدراسة فعالية الكمامات في
الدول التي تُجرى فيها
ٌ
شهد ْت اثنتين من التجارب
التصدى لعدوى "كوفيد ،"19-إذ َ
ِّ
المقارنة .في إحداهما ،استعانت مجموعةٌ
الكبيرة
ائية
و
العش
ِ
مشارك ،وطلبت من نصفهم استخدام
آالف
6
الي
و
بح
بحثية
ِ
الكمامات الجراحية عند الذهاب إلى أماكن العمل .وعلى الرغم
من اكتمال الدراسة ،يقول توماس بينفيلد ،الباحث إالكلينيكي في
جامعة كوبنهاجن ،وأحد الباحثين الرئيسين في تلك التجربةَّ ،إن

مستعدا لمشاركة أيّة نتائج.
فريقه ليس
ًّ
ًّ
مستقل عن مجموعة
َّأما فريق كريستين ِبن ،الذي يعمل
مشارك في
حاليا على إلحاق حوالي  40ألف
ٍ
بينفيلد ،فيعكف ًّ
دراسته بجمهورية غينيا بيساو ،وذلك عبر اختيار نصف الأسر
كمامات قماشية ثنائية الطبقات ،بحيث
ائيا لتحصل على
ٍ
عشو ًّ
فرد من الأسرة يبلغ عمره عشر سنو ٍات
خصص كمامتان لكل ٍ
تُ َّ

الواقع ،اضطر إلى تصغير نطاق خطته الأصلية ،التي كانت
تهدف إلى تعيين  70ألف مشارك .وتأمل ِبن أن تعود التجربة
ببعض المنافع على جميع المشاركين فيها .وأضافت قائلة:
لأ
وضع أسوأ
"لكن ال ينبغي ي ٍ
ْ
فرد في المجتمع أن يصبح في ٍ
مما كان سيواجهه لو لم نُ ْج ِر هذه التجربة" .وتابعت قائلةً ّإن
َّ
معلومات يسترشد
المفترض بها أن توفر
ن
م
الناتجة
البيانات
ٍ
ِ
َ
بها ال ِّنقاش العلمي الدائر حول العالم.
وفي الوقت الراهن ،يرتدي أوسترهولم الكمامات في والية
شهدتْه المسألة حتى
مينيسوتا .ومع ذلك فهو يأسف على ما َ
آ
"افتقار إلى الدقة العلمية" .ويقول عن ذلك " :ننتقد
الن من
ٍ
لأ
بتصريحات ال
الناس طيلة الوقت في ا وساط العلمية إلدالئهم
ٍ
كثيرا في هذه المسألة".
تستند إلى أي بيانات ،بينما نفعل هذا ً
ورغم ذلك ،يثق معظم الباحثين في قدرتهم على توفير
بعض التوجيهات فيما يتعلق بارتداء الكمامات ،فتقول
إن ارتداءها ليس الحل الوحيد ،لك َّنها تعتقد "أنَّه
غاندي َّ
لأ
همية للسيطرة على الجائحة" ،أو كما يقول
ركيز ٌة بالغة ا ّ
حاف ْظ
ديجارد" :الكمامات َّ
فعالة ،لك َّنآها ليست مثالية .لذاِ ..
مسافة بينك وبين الخرين!".
على تَ ْرك
ٍ

ارتدى العبو البيسبول أ
النفلونزا في عام .1918
المريكيون
كمامات خالل المباريات إبان وباء إ
ٍ
الطبعة العربية
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تحقيقات

العضيات
هل يمكن أن تصبح
َّ
مخبريا
المستزرعة
الدماغية
ًّ
َ
أدمغة واعية؟
تساؤالت حول إمكانية توليد الوعي
عدد من التجارب التي تثير
ٍ
يعكف العلماء على إجراء ٍ
لأ
والشعور مخبريًّا في مجموعات الخاليا وا دمغة المعزولة من أجسام الكائنات الحية،
وكيفية اكتشاف هذا الوعي حال وجوده .بقلم سارة ريردون
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الطبعة العربية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في مختبر أليسون موتري ،عا ِلم الأعصاب بجامعة كاليفورنيا
أطباق مخبرية ،تُدعى "أطباق
في مدينة سان دييجو ،تطفو في ٍ
مئات من الأدمغة البشرية الضئيلة ،في
بتري" ٌ ،Petri dishes
ِ
حبات السمسمُ ،ومفعمة بالنشاط الكهربي.
حجم َّ
بالع َض َّيات الدماغية
هذه التكوينات الضئيلة ،التي تُعرف ُ
المس َت َزرعة ( ،)brain organoidsالتي يُعتمد في زراعتها على
ُ
عنصرا ثاب ًتا ومألوفًا في
أصبحت
البشرية،
الجذعية
الخاليا
ً
كثير من المختبرات التي تُعنى بدراسة خواص الدماغ .وقد
ٍ
ضيات
اكتشف موتري ُس ُب ًل غير تقليدية لتوظيف تلك ُ
الع َّ
روبوتات
في مختبره؛ إذ قام بتثبيتها ،على سبيل المثال ،في
ٍ
جينات تخص إنسان
مستخدما
عدل جينوماتها،
جوالة ،كما َّ
ٍ
ً
َّ
النياندرتال ،وبعث بها إلى الفضاء ،لتستقر على متن محطة
ذكاء
الفضاء الدولية ،واتخذ منها نماذج لتطوير أنظمة ٍ
كثير من العلماء،
اصطناعي أقرب شب ًها إلى البشر .وعلى غرار ٍ
اتجه موتري مؤق ًتا إلى دراسة مرض "كوفيد ،"19-إذ يستعين
زرعة في اختبار أداء العقاقير في
بالعضيات الدماغية ُ
المس َت َ
سبب للمرض ،المعروف بفيروس
الم
مواجهة فيروس كورونا
ُ
ِّ
"سارس-كوف."2-
اهتماما أكبر من غيرها.
أن إحدى تجاربه استر َع ْت
غير َّ
ً
ففي شهر أغسطس من عام  ،2019نشر فريقه ورقةً بحثية
في دورية "سيل ستيم سيل" - Cell Stem Cellالتي تركز
على أبحاث الخاليا الجذعية -تفيد بأنه قد تمكَّن من تخليق
زرعة ،ولَّدت موجات منظَّمة من
ٍ
عضيات دماغية بشرية ُمس َت َ
النشاط الكهربي ،تشبه الموجات المرصودة لدى الأطفال
المب َت َسرين .1وقد استمر نشاط هذه الموجات لأشهر ،حتى
ُ
انتهى الفريق من إجراء التجربة.
المنظَّم ،الذي
ويُ َعد هذا النوع من النشاط الكهربي ُ
المميزة
الخصائص
يسري في جميع أجزاء الدماغ ،إحدى
ِّ
للأدمغة الواعية .وقد دفعت نتائج الفريق ًّكل من العلماء
لأ
طائفة من التساؤالت
والمتخصصين في ا خالقيات إلى طرح ٍ
الأخالقية والفلسفيةُ ،تدور في ُجملتها حول ما إذا كان ينبغي
زرعة ببلوغ هذا المستوى من النمو
السماح للعضيات ُ
المس َت َ
المتطور ،وما إذا كانت تلك العضيات "الواعية" تتطلَّب
معاملةً خاصة ،وحقوقًا استثنائية ال تنبغي لمجموعات
الخاليا الأخرىً ،
فضل عن أسئلة أخرى تتعلق بإمكانية تخليق
الوعي من العدم.
والحق أن فكرة تخليق الأ
بمعزل
بذاتها
الواعية
دمغة
ُّ
ٍ
كثيرا من علماء الأعصاب
ت
د
او
ر
طالما
الحي
الجسم
عن
َ
ْ
ً
ّ
والمتخصصين في أخالقيات البيولوجيا .فقبل بضعة
فريق
أشهر من إقدام هذا الفريق على نشر دراسته ،أعلن ٌ
بحثي في جامعة ييل ،الواقعة بمدينة نيو هافن في والية
كونيتيكت الأمريكية ،أنَّه قد نجح -أو أصاب بعض النجاح
على الأقل -في إعادة الحياة إلى أدمغة خنازير ق ُِتلَت قبل
بضع ساعاتِ .فمن خالل استئصال أدمغة الخنازير من
مزيج كيميائي ،تمكَّن الباحثون من
جماجمها ،ونقعها في ٍ
تنشيط الوظائف الخلوية للخاليا العصبية ،واستعادة قدرتها
الشارات الكهربية.2
على نقل إ
وهناك تجارب أخرى ،ومنها المساعي الهادفة إلى إضافة
خاليا عصبية بشرية إلى أدمغة الفئران ،تثير كذلك عد ًدا
لأ
بعض من العلماء والمتخصصين في
من ا سئلة ،إذ يذهب ٌ
أخالقيات البحث العلمي إلى ضرورة حظر مثل هذه التجارب.
كما أثارت هذه الدراسات ً
جدل بين فريقين ،يرغب
أحدهما في حظر تخليق الوعي ،بينما يرى آ
الخر في هذه
المس َت َزرعة المعقدة فرصةً سانحةً لدراسة الأمراض
العضيات ُ
البشرية الفتاكة .فعلى سبيل المثال ،يذهب موتري ،وغيره
لأ
أن العضيات الدماغية
كثيرون من علماء ا عصاب ،إلى َّ
المس َت َزرعة ربما تكون هي السبيل إلى فهم الحاالت
البشرية ُ
التوحد ،والفصام ،التي
المرضية التي يتفرد بها البشر ،مثل ُّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تتعذَّ ر دراستها بالتفصيل من خالل نماذج الفئران .ولتحقيق
هذا الهدف ،يقول موتري إنَّه وغيره من الباحثين قد يحتاجون
عمدا.
إلى تخليق الوعي ً

َ
كنت تعتق ُد أ َنّ الذباب
إذا
واعِ ،
فمن الممكن أن
ٍ
تكون العضيات ُ
المس َتز َرعة
ً
واعية كذلك".
ومن هذا المنطلق ،يدعو الباحثون آ
مجموعة
الن إلى وضع
ٍ
من التوجيهات ،تشبه تلك المعمول بها في أبحاث الحيوانات،
لتكون ً
دليل لالستخدامات البشرية للعضيات الدماغية،
وتسترشد بها التجارب الأخرى التي قد تتمكن من تخليق الوعي.
وفي شهر يونيو ،بدأت الأكاديميات الوطنية الأمريكية للعلوم
اسة تهدف إلى الوقوف على
والهندسة والطب في إجراء در ٍ
القضايا الأخالقية والقانونية الأساسية المحتملة ،التي ترتبط
ستزرعة ،وكذلك الكائنات الحية
ببحوث العضيات الدماغية ُ
الم َ
مزيج من خاليا البشر والحيوانات.
المحتوية على ٍ
المستزرعة مخبريًّا
وقد سلَّطت المخاوف حيال الأدمغة
َ
أن علماء
الضو َء على نقطة أخرى يكتنفها الغموض ،وهي َّ
الأعصاب ال يتفقون على طريقة لتعريف الوعي وقياسه.
تعريف مبدئي مناسب ،يخشى المتخصصون
وفي غياب
ٍ
في الأخالقيات البحثية من أن يصبح من المستحيل كبح
تجاوز الحدود.
التجارب قبل ُ
أمرا ال
القضية
هذه
حسم
تجعل
قد
الحالية
إن التجارب
ّ
ً
مفر منه ،فإذا تحقَّق العلماء من تولُّد الوعي في العضيات
َّ
المس َت َزرعة في إحدى التجارب ،فقد يكون عليهم أن يُسارعوا
ُ
نظرية لتفسير كيفية حدوث ذلك ،حسبما
إلى االتفاق على
ٍ
لأ
الدراكي
قال أنيل سيث ،المتخصص في علم ا عصاب إ
بجامعة ساسكس ،الواقعة بالقرب من مدينة برايتون في
المملكة المتحدة .وقد أضاف أنَّه إذا اختلفت النظريات
المطروحة حول ما إذا كان الوعي قد تولَّد في تلك العضيات،
قوض الثقة في تحقُّق الأمر .وتابَع بقوله:
فمن شأن ذلك أن يُ ِّ
"تعتمد الثقة -إلى حد بعيد -على النظرية التي نأخذ بها.
فرغَة".
إنَّها حلقةٌ ُم َ

حاالت واعية

لأ
كثيرا من تعريفها.
ربما يكون
تخليق ا نظمة الواعية أسهل ً
فالباحثون والأ
بتعريفات
عرفون الوعي
ي
كلينيكيون
ال
طباء
إ
ٍ
ُ
ِّ
عدة ،ومتمايزة فيما بينها لأ
سباب شتى ،لكن من الصعب
ٍ
تعريف عملي واحد ودقيق ،بحيث
جمع تلك التعريفات في
ٍ لأ
زرعة مخبريًّا.
يمكن اعتماده في
توصيف حالة ا دمغة ُ
المس َت َ
ومن المعلوم أن الأ
يقيمون مستوى الوعي
ا
عموم
طباء
ً
ِّ
لدى المرضى المصابين بحاالت غياب الوعي واالستجابة
استنا ًدا إلى اختبار طرف العين ،واختبارات االستجابة للألم
أو غيره من المثيرات .وباستخدام قراءات ُمخطَّط النشاط
الكهربي الدماغي ( ،)EEGعلى سبيل المثال ،يستطيع
أيضا قياس كيفية استجابة الدماغ عند تعريضه
الباحثون ً
رصد
نبضة كهربية ،حيث ّ
إلى ٍ
إن النشاط الكهربي الذي يُ َ
في الدماغ الواعي سيكون غير متوقع ،ويتجاوز في تعقيده
النشاط المرصود في الدماغ غير الواعي ،الذي تتمثل
أنماط بسيطة منتظمة.
استجابته في توليد ٍ
قد ال تكون تلك االختبارات كافيةً للكشف عن وجود

الوعي ،أو غيابه .ففي الدراسات القائمة على التصوير
جرى على المصابين بحاالت الغيبوبة ،أو
الدماغي ،التي تُ َ
غياب الوعي واالستجابة ،أثبت العلماء أنَّه في المرضى الذين
تصدر عنهم أية استجابة قد يكون مقدار النشاط الدماغي
ال ُ
لأ
ً
رصد
مماثل لذلك المرصود في حالة ا شخاص الواعينْ ،
كأن يُ َ
في أدمغتهم نشاط في المناطق الحركية بالدماغ عندما
يُطلَب منهم التفكير في المشي.3
وعلى أي حالِ ،فمن الصعب تطبيق االختبارات الطبية
زرعة في
المعتادة لقياس الوعي على الخاليا الدماغية ُ
المس َت َ
الأطباق المخبرية ،أو على أدمغة الحيوانات المنعزلة عن
عضياته
أجسادها .وعندما أشار موتري إلى َّ
أن أنماط نشاط َّ
كانت تماثل في تعقيدها ذلك النشاط المرصود لدى الأطفال
حيرة من أمرهم .فبعض
بتسرين ،وقع العلماء في ٍ
ُ
الم َ
المبتسرين ليس
الباحثين يرون أن النشاط الدماغي لدى ُ
معقدا إلى الحد الذي يسمح باعتباره ضربًا من الوعي .كما
ً
أن تلك العضيات ليس في وسعها أن تطرف بعينيها ،أو أن
َّ
تنتفض عند التعرض للألم ،ما يعني أنها لن تجتاز االختبار
الكلينيكي إلثبات وجود الوعي.
إ
ً
احتمال أكبر الحتواء
وعلى النقيض من ذلك ،نجد أن ثمة
لأ
ستأصلة من خنازير مقتولة حدي ًثا على
ا دمغة السليمة ُ
الم َ
ِالب َنى الالزمة للتم ُّتع بالوعيً ،
فضل عن الوصالت العصبية
والتجارب التي مرت بها على
التي ك ََّونَتها ذكريات الخنازير،
ِ
مدار حياتها .وفي هذا الصدد ،قالت جانتين لونسهوف،
الفيلسوفة والباحثة المتخصصة في أخالقيات علم
الأعصاب بجامعة هارفارد ،الواقعة في مدينة كامبريدج
بوالية ماساتشوستس الأمريكية" :عند التفكير في الدماغ
تخيل أنَّه سيصبح فارغًا.
الذي يحوي هذا كله ،من
الصعب ُّ
لأ
ولكن
ُ
لست أعرف مدى قدرة هذه ا دمغة على التفكيرَّ ،
الشيء المحقَّق أن هذه القدرة غير منعدمة"َّ .
ولعل من
الممكن أن تستعيد الأدمغة الميتة درجة من درجات الوعي،
شكل من أشكال الحياة ،مثلما فعل
عن طريق إعادتها إلى ٍ
أن العلماء بذلوا قصارى جهدهم
فريق جامعة ييل ،رغم َّ
تثبيط كيميائية تَ ُحول دون
لتجنب هذا ،عبر استخدام عوامل ٍ
نشاط على مستوى الدماغ بأكمله.
حدوث ٍ
ويتفق الباحثون على أنَّهم بحاجة إلى أخذ االحتماالت
بجدية .ففي شهر أكتوبر من
المطروحة في تلك الدراسات ِّ
عام  ،2019عقدت جامعة كاليفورنيا -الواقعة في مدينة سان
حضرتْه نخبة من الفالسفة والمتخصصين في
مؤتمرا َ
دييجو-لأ ً
بالضافة إلى عدد من الطالب والمهتمين
علم ا عصاب ،إ
مجموعة من المبادئ
من عامة الناس ،وذلك بهدف وضع
ٍ
الأخالقية الحاكمة للتجارب المستقبلية ،ونشر هذه المبادئ،
تأخ ًرا يُعزى في
تأخر نشر ورقة المؤتمر لعدة شهور ُّ
لكن َّ
ْ
عدد من مؤلفيها عن االتفاق على الشروط
جانب منه إلى عجز ٍ
ٍ
الأساسية لوجود الوعي.

تعقُّد مطَّرد

ثمة ما يُشبه إالجماع بين العلماء والمتخصصين في أخالقيات
البحث العلمي على أن أحدا لم يتمكَّن حتى آ
الن من تخليق
ً
عما
الوعي في المختبر ،لك َّنهم يتساءلون،لأفي الوقت ذاتهَّ ،
يتعين االنتباه إليه عند وضع ذلك ا مر موضع الدراسة،
َّ
وانتقاء النظرية الأصلح لدراسة هذه الحالة من بين نظريات
الوعي المختلفة .وحسب الفكرة التي يُشار إليها بـ"نظرية
عرف الوعي على
المعلومات المتكاملة" ،على سبيل المثال ،يُ َّ
نتاج لمدى كثافة الوصالت بين الشبكات العصبية عبر
أنه ٌ
الدماغ ،فكلما زاد عدد الخاليا العصبية التي تتفاعل مع
بعضها ،ارتفعت درجة الوعي (التي تُقاس بالقيمة "فاي" ،)phi
واعيا.
فإذا كانت تلك القيمة أكبر من صفرُ ،ع َّد الكائن الحي ً
ووفقًا لهذه النظرية ،تصل غالبية الحيوانات إلى هذا
الطبعة العربية
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استعان عالم أ
العصاب نيناد سيستان بمنصة "برين إكس"  ،BrainExالستعادة النشاط العصبي في أدمغة الخنازير ،بعد استئصالها من الجسم.
ِ

أن كريستوف كوخ ،رئيس معهد ألين لعلوم
المستوى ،غير َّ
الدماغ الواقع في مدينة سياتل بوالية واشنطن ،يشك في
المستزرعة الحالية هذا الحد ،مع
أي من العضياتلأ ُ
بلوغ ٍّ
تطورا قد تنجح في بلوغه.
إقراره َّ
بأن العضيات ا كثر ً
نظريات أخرى في تفسير ظاهرة الوعي ،تشترط
وهناك
ٌ
أنماط منتظمة من النشاط الكهربي
وجود
مدخالت حسية ،أو ٍ
ٍ
في عدة مناطق من الدماغ .ومن هذه النظرياتً ،
مثل،
فكر ٌة تُد َعى "نظرية مساحة العمل الشاملة" ،التي تفترض َّأن
القشرة أمام الجبهية في الدماغ تعمل كالحاسوب ،ف ُتعا ِلج
وتفسرها لتوليد الوعي بالذات .وبالنظر
َ
المدخالت الحسية ِّ
زرعة ال تملك قشر ًة أمام جبهية،
إلى َّ
أن العضيات ُ
المس َت َ
ومن ثم ال تستطيع استقبال المدخالت ،فليس في إمكانها،
وفقًا لهذه النظرية ،أن تكون واعية .وعن ذلك تقول مادلين
النكستر ،عالمة البيولوجيا النمائية بجامعة كامبريدج في
المملكة المتحدة" :ربما تتواصل الخاليا العصبية مع بعضها
ولكن بدون المدخالت والمخرجات ،وذلك ال يعني
البعضْ ،
بالضرورة أننا بإزاء شيء يشبه التفكير البشري".
زرعة بالأعضاء ،فقد ال يكون
َّأما توصيل العضيات ُ
المس َت َ
بالمهمة العسيرة .ففي عام  ،2019زرع فريق النكستر
عضيات دماغية بشرية بجوار العمود الفقري وعضلة الظهر
ٍ
لدى أحد الفئران .وعندما اتصلت أعصاب العضية البشرية
تلقائيا.4
بالعمود الفقري ،بدأت العضالت تتقلص ًّ
صمم
تجدر إ
ُ
زرعة تُ َّ
الشارة إلى أن غالبية العضيات ُ
المس َت َ
جزء واحد فقط من الدماغ ،هو
نحو يتيح إعادة إنتاج ٍ
على ٍ
ولكن إذا ما تطورت الخاليا الجذعية البشرية
قشرة المخ،
ْ
لفترة كافية ،مع االستعانة بالأنواع المناسبة من عوامل النمو،
ٍ
تلقائيا تخليق مناطق كثيرة مختلفة من الدماغ ،ثم
تعيد
ها
فإنَّ
ًّ
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تبدأ تلك المناطق في تنسيق نشاطها الكهربي فيما بينها .ففي
اسة نُ ِش َرت عام  ،2017عملت باوال أرلوتا ،باحثة البيولوجيا
در ٍ
الجزيئية بجامعة هارفارد ،على تحفيز خاليا جذعية ،كي
أنواع مختلفة من
تتطور إلى
ٍ
عضيات دماغية ،تتألف من ٍ
الخاليا ،من بينها خاليا حساسة للضوء ،كتلك التي نجدها
في شبكية العين .5وعند تعريض تلك العضيات للضوء،
لكن نشاط
أخذت خالياها العصبية في توليد نشاط كهربيَّ ،
أن العضيات تمكَّ نت من
تلك الخاليا ال يعني في ِّ
حد ذاته َّ
البصار ومعالجة المعلومات البصرية ،حسبما أوضحت
إ
أرلوتا ،وإنما ُّ
يدل ببساطة على أنَّها قد تمكَّ نت من تكوين
الدوائر العصبية الالزمة.
أن عضياتهمـا
أن أرلوتـا ،والنكسـتر يعتقـدان َّ
والحـق َّ
نظرا إلى
الوعـي،
باكتسـاب
لها
تسـمح
ال
درجة
بدائيـةٌ إلـى
ٍ
ً
أنماط
افتقارهـا إلـى التكوينـات التشـريحية الالزمة إلنتـاج ٍ
معقـدة مـن مخططـات النشـاط الكهربـي الدماغـي .ومـع
ذلـكِ ،تق ّـر النكسـتر بأنـه عنـد الحديـث عـن العضيـات
فـإن الأمـر يعتمـد علـى تعريـف
زرعة المتطـورةَّ ،
ُ
المسـ َت َ
موضحـةً
واعِ ،فمن
الذبـاب
أن
تعتقـد
كنـت
"إذا
:
الوعـي،
ُ
َّ
َ
ٍ
زرعة واعيـةً كذلـك".
الممكـن أن تكـون العضيـات ُ
المسـ َت َ
آ
أن
ورغم ذلك ،ترى النكستر ومعظم الباحثين الخرين َّ
المعاد تنشيطها
احتمال توليد الوعي في أدمغة الخنازير ُ
وجدير بالذكر
المس َت َزرعة.
أكبر بكثير منه في حالة العضيات ُ
ٌ
أن الفريق الذي أجرى تجربة أدمغة الخنازير ،بقيادة عا ِلم
َّ
الأعصاب نيناد سيستان ،لم يكن يسعى إلى تخليق الوعي،
طرق جديدة إلعادة الحياة إلى أعضاء
وإنَّما إلى اكتشاف ٍ
نشاط
الجسد .وقد تمكن باحثو الفريق بالفعل من توليد ٍ
مجموعات من الخاليا،
كهربي في خاليا عصبية مفردة ،أو
ٍ

موجات واسعة النطاق
مع الحرص على محاولة تج ُّنب توليد
ٍ
من النشاط الدماغي .ومع ذلك ،فعندما رصد فريق سيستان
ما بدا أنه نشاط كهربي دماغي منتظم في أحد الأدمغة ،تم
تعليق المشروع على الفور .وحتى بعدما أكّد أخصائي في
علم الأعصاب َّأن النمط المرصود ال يتفق مع ظاهرة الوعي،
َخ َّدر الفريق الأدمغة كإجر ٍاء وقائي.
واصل مع هيئة معاهد
ولم ِ
يكتف سيستان بذلك ،إذ تَ َ
الصحة الوطنية الأمريكية ( )NIHلأ ْخذ المشورة في كيفية
أسند ْت الهيئة تقييم عمله إلى
مواصلة التجربة .وعليهَ ،
لجنة أخالقيات علم الأعصاب التابعة لها ،التي تضم
لونسهوف وإنسو هيون ،العا ِلم المتخصص في أخالقيات
أبحاث البيولوجيا بجامعة كايس ويسترن ،الواقعة في مدينة
أن سيستان
كليفالند بوالية أوهايو ،واتفقت اللجنة على َّ
ينبغي أن يستمر في تخدير الأدمغة ،لك َّنها لم تستقر على
ً
شمول ،كما أنَّها ال تشترط عاد ًة
إرساء قواعد توجيهية أكثر
زرعة من منظور
تقييم مقترحات تجارب العضيات ُ
المس َت َ
مجال أخالقيات أبحاث البيولوجيا ،العتقاد أعضائها َّأن نشوء
بعد
أمر
أن الهيئة لم تتوصل ُ
مستبعدِ .زد على ذلكَّ ،
َ
الوعي ٌ
تعريف للوعي .ويُعلِّق هيون على هذا بقوله" :الأمر
إلى
ٍ
يتسم بدرجة عالية من السيولةٍّ ،
فلكل تعريفه الخاص .وإذا
فإن هذا يضعنا
لم يكن
واضحا أنَّنا نتحدث عن الشيء ذاتهَّ ،
ً
أمام مشكلة كبيرة ،تعوق التقدم في النقاش الدائر".

تعريفات غامضة

أساسا من محاولة تعريف الوعي
يرى البعض أنَّه ال جدوى ً
أي من أشكال الأدمغة المحفوظة في المختبرات .وفي
في ٍّ
هذا الصدد ،يقول ستيفن لوريز ،عا ِلم الأعصاب بجامعة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

لييج في بلجيكا ،وأحد أوائل َمن وضعوا بعض المقاييس
القائمة على التصوير الدماغي لتقدير درجة الوعي في حاالت
غياب الوعي واالستجابة" :من المستحيل أن نقول شي ًئا ذا بال
حول ما قد يُمكن أن تفكر فيه تلك المجموعات من الخاليا
فحبذا لو
نظرا إلى أننا ال نفهم الوعيَّ ،
الدماغية أو تدركهً ،
توخي الحرص
نتحلَّى بشيء من التواضع" .وأشار إلى ضرورة ِّ
الشديد لدى إجراء الأبحاث القادمة.
أن الأمر في حالة العضيات
ويرى لوريز وآخرون َّ
المستزرعة يختلف على الأ
كبيرا عنه في حالة
ًا
ف
اختال
رجح
لأُ َ َ
ً
المب َت َسرين ،وكذلك عن البشر البالغين والخنازير،
ا طفال ُ
مباشرا للشبه بين هذه الحاالت .وإضافة
وجه
ومن ثم فال َ
ً
المس َت َزرعة
إلى ذلكَّ ،
فإن التكوينات الموجودة في العضيات ُ
المكان قياس
قد تكون من صغر الحجم بحيث ال يكون في إ
يبعد أن تكون التشابهات بين أنماط
نشاطها بدقة ،وال ُ
مخططات النشاط الكهربي الدماغي الخاصة بها ،وتلك
لأ
المب َت َسرين وليدة الصدفة .ويتفق علماء
الخاصة با طفال ُ
آخرون ،من المعنيين بدراسة تلك العضيات ،مع رأي لوريز
واعيا ،أم ال ،قد
القائل ّ
عما إذا كان أي ٍ
إن السؤال َّ
نظام ما ً
ً
إن الكثيرين يتجنبون
سؤال
يكون
عصيا على إ
الجابة ،بل َّ
ًّ
التعرض لهذا السؤال من الأصل .فعلى سبيل المثال ،يقول
ُّ
سيرجيو باسكا ،عا ِلم الأعصاب بجامعة ستانفورد في والية
"لست أدري ِل َم علينا أن نسعى إلى
كاليفورنيا الأمريكية:
ُ
صحيح
طرح سؤال كهذا ،فهذا النظام ليس دماغًا بشريًّا.
ٌ
سري فيها نشا ٌط
أن هذه العضيات َّ
مكونة من خاليا عصبية يَ ِ
لكن علينا أن نفكر بعناية في كيفية المقارنة بينهما".
كهربيْ ،
ضياته أن تشبه الأدمغة البشرية
لع
فيريد
موتري،
َّأما
ُ
َّ
حقًّا ،على الأقل في بعض النواحي ،كي يتمكن من دراسة
عالجات لها .ودافعه في
ويتوصل إلى
الأمراض البشرية،
ٍ
َّ
مصاب بالصرع
عاما
ذلك شخصي ،فابنه البالغ من العمر ً 14
ٌ
أن
والتوحد ،و"يعاني بشدة في حياته" ،حسب وصفه .كما َّ
ُّ
واعدا،
نهجا ً
لأاستخدام العضيات الدماغية ُ
زرعة يُ َعد ً
المس َت َ
نَّها تحاكي المراحل المبكرة للوصالت العصبية الدماغية،
التي تتعذر دراستها أثناء نمو الجنين البشري ،غير أنَّه يرى

أن دراسة أمراض الدماغ البشري ،دون أن يكون بين أيدينا
بنكرياس ال يُ ِنتج
دماغ يعمل بكامل وظائفه ،أشبه بدراسة
ٍ
إالنسولين ،مضيفًا " :لكي أتمكن من بلوغ هذا الهدف ،أحتاج
نموذج للعضيات الدماغية يشبه حقًّا الدماغ البشري.
إلى
ٍ
عضية قادرة على اكتساب الوعي".
وقد أحتاج إلى
ٍ

إذا لم يكن واضحً ا أ َنّنا
نتحدث عن الشيء ذاته ،فإ َ ّن
هذا يضعنا أمام مشكلة
كبيرة ،تعوق التقدم في
النقاش الدائر".
وفيما يتعلق بالسؤال حول التعريف الذي ينبغي اعتماده
لحسم ما إذا كانت العضيات قد اكتسبت الوعي ،أم ال ،يرى
مرحلة ما،
موتري أنَّه ال توجد له إجابةٌ قاطعة .وأضاف أنه في ٍ
الجابة عن
ربما تتمكن العضيات من مساعدة الباحثين على إ
الأسئلة المتعلقة بآلية توليد الوعي في الدماغ .فعلى سبيل
المثال ،يعمل جابرييل سيلفا ،عا ِلم الرياضيات بجامعة
كاليفورنيا في سان دييجو ،على دراسة النشاط العصبي في
خوارزمية لتوصيف كيفية نشوء الوعي
عضيات موتري ،لوضع
ٍ
6
تشارك
الذي
مشروعه،
اء
ر
و
من
الهدف
ويكمن
في الدماغ ُ .
ِ
نظام اصطناعي
في تمويله شركة "ميكروسوفت" ،في تطوير ٍ
بصورة شبيهة بالوعي البشري.
يعمل
ٍ
وفي الوقت الحالي ،ال توجد قواعد تنظيمية في الواليات
المتحدة أو أوروبا تمنع الباحثين من تخليق الوعي .وتعتزم
تقرير في أوائل عام
لجنة الأ كاديميات الوطنية إصدار
ٍ
بحاجة
 ،2021يستعرض أحدث الأبحاث ،ويقرر ما إذا كنا
ٍ
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تناول الأسئلة
إلى قواعد تنظيمية .كما يعتزم أعضاء اللجنة ُ
بعدد من القضايا ،مثل مدى ضرورة الحصول على
المتصلة ٍ
عضيات دماغية
القدام على زراعة
موافقة الشخص ،قبل إ
ٍ
بطريقة
من خالياه ،وكيفية دراسة العضيات ،والتخلص منها
ٍ
إنسانية .كما تعمل الجمعية الدولية لأبحاث الخاليا الجذعية
زرعة،
على وضع
ٍ
إرشادات خاصة ببحوث العضيات ُ
المس َت َ
العلْم لم يبلغ
لك َّنها لن تتناول مسألة الوعي ،العتقادها َّ
أن ِ
بعد هذه المرحلة.
ُ
إن لجنة أخالقيات ِعلْم الأعصاب ،التابعة
ويقول هيون َّ
لمعاهد الصحة الوطنية الأمريكية ،لم تطَّلع حتى آ
الن
ِ
زرعة معقدة
مقترحات تتعلق بتخليق
على أي
ٍ
ٍ
عضيات ُمس َت َ
وضع قواعد إرشادية جديدة .كما
واعية ،ومن َّثم تتطلب ْ
صرح موتري بأنَّه لم يسمع بوجود باحثين آخرين يقصدون
َّ
أن العضيات
إلى تخليق
زرعة واعية ،رغم َّ
ٍ
عضيات ُمس َت َ
بدرجة كافية قد تصل إلى حالة الوعي
زرعة المعقدة
ٍ
ُ
المس َت َ
َع َر ًضا ،حسب بعض التعريفات.
عبر موتري وباحثون آخرون عن ترحيبهم
ومع ذلكَّ ،
الرشادية .وقد تتضمن تلك القواعد
بوضع بعض القواعد إ
تفسيرا الختياره عدد العضيات
اشتراط تقديم العالم
ً
زرعة التي يستخدمها ،وقصر
الدماغية البشرية ُ
المس َت َ
طريقة
استخدامها على الأبحاث التي ال يمكن إجراؤها بأي
ٍ
الحد من الألم الذي قد يعرضها لهً ،
فضل
أخرى ،ومراعاة ِّ
بطريقة إنسانية.
عن التخلص منها
ٍ
مقدما من شأنه أن
إن إلمام الباحثين بتلك
ّ
التوجيهات ً
يُ ِعينهم على تقدير تكاليف تخليق الأنظمة الواعية ،والفوائد
كثير من الباحثين
التي يمكن أن تُج َنى من وراء ذلك .ويؤكد ٌ
بمعلومات مهمة،
تمدنا
أن تلك التجارب يمكنها أن ّ
على َّ
ٍ
بشر واعون ،يعانون
"هناك
تقول:
التي
النكستر،
هؤالء
ومن
ٌ
تقرر وقْف كل هذه
وإذا
العالج.
على
ة
عصي
عصبية
ا
اض
أمر
ً
َّ
َّ
لشيء إال للتفكير في هذه الأسئلة الفلسفية
البحوث ،ال
ٍ
فإن المتضررين هم الأشخاص الحقيقيون،
االفتراضيةَّ ،
عالجات جديدة".
الذين يحتاجون إلى
ٍ
أيضا اختبار العالجات على العضيات
الممكن ً
ومن ُ
الدماغية المخلَّقة باستخدام خاليا جذعية لفئران ،أو على
النماذج الحيوانية المعتادة .كما قد تسترشد النقاشات الدائرة
لأ
زرعة
حول االستخدام ا خالقي للعضيات البشرية ُ
المس َت َ
بتلك التجارب .وعلى سبيل المثال ،يرغب هيون في أن
يعكف باحثون على المقارنة بين أنماط مخططات النشاط
زرعة لفئران،
الكهربي الدماغي للعضيات الدماغية ُ
المس َت َ
وتلك الأنماط الخاصة بالفئران الحية ،إذ من شأن هذا أن
زرعة
يوضح مدى دقة محاكاة العضيات البشرية ُ
المس َت َ
للدماغ البشري.
ويرى موتري ،من جانبهَّ ،أن استخدام العضيات البشرية
كثيرا عن االستعانة بفئران المختبرات،
ُ
المس َت َ
زرعة ال يختلف ً
ويقول" :إننا نستخدم نماذج حيوانية واعية في أبحاثنا ،وال
المضي ق ُُد ًما في هذه
نجد في ذلك مشكلة .نحن بحاجة إلى
ّ
لأ
العضيات قادرة على اكتساب
أن هذه
ا بحاث ،وإذا تَ َّبين َّ
َّ
الوعي ،فالحق أنني ال أرى في ذلك مشكلة كبيرة".
سـارة ريردون مر ِاسـلة حرة ،تقيم في مدينة بوزمان
بواليـة مونتانا الأمريكية.
1.
2.
3.
4.

الحمر) إلى خاليا عصبية (باللون أ
أثناء نمو العضيات الدماغية البشرية المستزرعة ،تتحول الخاليا قبل العصبية (باللون أ
الخضر) ،وتتصل ببعضها البعض
ُ َ َ
على هيئة شبكات (باللون أ
البيض).
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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قضايا ومقترحات

تعليقات

TONY KARUMBA/AFP VIA GETTY

العامة على أساليب الوقاية من العدوى.
صحي في نيروبي يُد ِّرب
ممرضة
ّ
متطوعة تُجري ً
تقييما لزائرة في مركز ّ
ّ
ِّ

لقاحات "كوفيد :"19-كيف نضمن
الوصول إليها في إفريقيا
تشانجال ،وتاجودين راجي
إندمبي ،وأكونا
جون إن نكينجاسونج ،ونيكيز ِ
ِ

يجب ّأل يُعيد التاريخ نفسه ..والتعاون
أساسيان
والقاري
الدولي
ّ
ّ
ّ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

شـهد شـهر سـبتمبر الماضـي إطلاق تجربة كبـرى هدفها
السـراع من تطوير لقاحات "كوفيد ،"19-وضمان توزيعها
إ
توزيعـا ً
عـادل بيـن البلـدان ذات الدخل المرتفـع والدخل
ً
حد سـواء.
المنخفـض على ٍّ
يُعـرف هـذا الجهـد الجديـر بالثنـاء بمبـادرة إتاحـة
لقاحـات "كوفيـد "19-علـى الصعيد العالمـي "كوفاكس"
 ،COVAXوتقودهـا منظمـة الصحـة العالميـة ،واالئتالف
التأهـب لمواجهـة الأ وبئـة ،CEPI
المعنـي بابتـكارات
ّ
ّ
والتحالـف العالمـي مـن أجـل اللقاحـات والتمنيـع
واعتبـارا مـن  1أكتوبـر ،كانـت  167دولة
"جافـي" .GAVI
ً
قـد وقَّعـت هـذه المبـادرة ،وهـو مـا يم ِّثـل ثلثـي سـكان
أن ً
دول أخـرى أعربـت
العالـم
تقريبـا .وتوضـح جافـي َّ
ً

عـن رغبتهـا فـي االنضمـام إلـى المبـادرة.
عـدة لقاحـات ال تـزال فـي مرحلـة
تضـم "كوفاكـس" َّ
االختبـار ،وتهـدف إلـى ضمان إتاحـة اللقاحـات التي تثبت
فاعليتها ،وفي إطار المبادرة ،سـتحصل الدول الفقيرة على
الصحي
مـا يكفـي من اللقاحـات لحماية العامليـن بالمجال ّ
إضافـةً إلى نسـبة  %20من سـكانها الأ كثر عرضـة للإصابة.
رغـم ذلـك ،هنـاك مـن الأسـباب مـا يدعـو إفريقيـا
للقلـق .فقـد وقَّـع عديد من البلـدان ذات الدخل المرتفع
محـددة .عقدت
عقـو ًدا مع شـركات فردية لشـراء لقاحات ّ
الواليـات المتحـدة ،علـى سـبيل المثـال ،صفقـات تزيـد
قيمتهـا علـى  6مليـارات دوالر أمريكـي مـع عديـد مـن
الشـركات .ويشـير تحليـل أجرتـه منظمـة "أوكسـفام"
الطبعة العربية
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تعليقات
الخيريـة الدوليـة إلـى أنَّـه حتـى حـال نجـاح اللقاحـات
لأ
تقدما ،لـن تتوافر لقاحـات تكفي معظم
الخمسـة ا كثـر ً
سـكان العالـم حتـى عـام .2022
تنافسـا للحصـول علـى الأدويـة مـن قبل،
لقـد شـهدنا ً
مثلما حدث مع فيروس نقص المناعة البشـرية المكتسـبة
"اليدز"  ،HIVوفيروس إنفلونزا الطيور  H5N1على سـبيل
إ
المثـال ،إذ كان ينتهـي الحـال بإفريقيـا فـي نهايـة قائمـة
لكـن االقتصـاد العالمـي يعتمـد علـى
االنتظـار ّكل مـرةّ .
القـارة بسـبب صادراتهـا مـن المـواد الخـام ،والغـذاء،
ّ
والطاقـة ،والعمالة.
اضـا ُمعديـة
أن أمر ً
هـذه التجربـة ،إضافـةً إلـى حقيقـة َّ
أخـرى سـوف تظهـر ال محالـة ،يُح ِّتمان علـى إفريقيا وجود
منسـقة لتطوير اللقاحـات وتمويلها وتصنيعها
اسـتراتيجية َّ
وتوصيلهـا إلـى جميـع أنحـاء القـارة .وعلـى مـدار الشـهور
الفريقيـة لمكافحـة
القليلـة الماضيـة ،كانـت المراكـز إ
الأمـراض والوقايـة منها  ،Africa CDCوهي المؤسسـة التي
ومقرهـا أديـس أبابا ،تعمـل علـى تطوير هذه
نعمـل فيهـا ّ
االسـتراتيجية بالتعـاون مـع عـدد مـن القـادة مـن االتحـاد
الفريقـي ومجـال الصحـة العالميـة.
إ
الجراءات التي يجب القيام بها.
نستعرض في ما يلي إ

التع ّلم من التاريخ

ﺗُ ِﺮﻛﻮا ﻟﻴﻤﻮﺗﻮا

ﺣﻴﻦ ُﻃ ِﺮﺣﺖ ﻋﻘﺎرات ﻋﻼج ﻓﻴﺮوس ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺗﺴﻌﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ،واﺻﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت
اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮض ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺷﻬﺪت
ﺣﺎدا ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة .وﻟﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻت
ً
اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ًّ
اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ِﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن.
إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
 10ﺳﻨﻮات
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يُنفَّـذ أي برنامـج علـى هـذا النطـاق قـ ّط للبالغين.
منسـق يشـمل إفريقيـا
ثمـة حاجـة إلـى إعـداد نهـج َّ
بالكامل ،لتطوير أحد لقاحات "كوفيد "19-وشـرائه وتوفيره
ونشره ،وهو أمر ال بد أن يحدث آ
الن .سوف يتطلّب نجاح
ّ
القارة وقادة
هذا النهج التعاون بين القادة السياسـيين في ّ
بعـض الجهـات مثـل منظمـة الصحـة العالميـة ،وتحالـف
التأهـب لمواجهـة
"جافـي" ،واالئتلاف المعنـي بابتـكارات ّ
الأوبئة ،والهيئات التنظيمية ،والشركاء المنفِّذين ،والجهات
المانحـة ،والقطـاع الخاص.
الفريقي
فـي يونيـو الماضي ،عقـدت مفوضية االتحـاد إ
مؤتمرا
الفريقية لمكافحة الأمـراض والوقاية منها
والمراكـز إ
ً
اضيـا حضـره أكثـر مـن  3,000مـن القـادة السياسـيين
افتر ً
والخبـراء الفنيين الذين ناقشـوا االحتياجـات الالزمة لتوفير
لقـاح "كوفيـد "19-وسـبل وضـع اسـتراتيجية على مسـتوى
صـدق مكتب رؤسـاء دول االتحاد
القـارة .وفي أغسـطسَّ ،
المقدمة من المراكز
إ
الفريقـي وحكوماته على االسـتراتيجية ّ
لأ
أن
إ
الفريقيـة لمكافحة ا مراض والوقايـة منهاً ،
مؤكدا كيف َّ
التجـارب السـابقة في مجال الصحـة العالمية تح ّتم اتخاذ
وفعالة وجماعية مـن أجل توفير
إفريقيـا خطـوات حاسـمة ّ
اللقاحـات والأدوية التي تسـهم في إنقـاذ الأرواح.

ثالث ركائز

1,200
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻹﻳﺪز )ﺑﺎﻵﻻف(
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التكلفة والنطاق

لقارة إفريقيا وعديد من
تَ ِلأعد مبادرة "كوفاكس" بتحقيق النفع ّ
قارات أخرى ،إذ تسعى لتمكين البلدان ذات
ا شخاص في ّ
الدخل المنخفض من الوصول العادل إلى مجموعة متنوعة
من اللقاحات المحتملة بأسعار مدعومة إلى حد كبير .وهذا
التعاون والتضامن الدولي أمر محمود وضروري.
أيضا االسـتعداد إلجراء الفحوص والشـراء
من الضروري ً
فقـارة إفريقيا،
والتوصيـل علـى مسـتوى إفريقيـا بالكامـلّ .
قـارة أخـرى ،تحتـاج إلـى لقـاح سـهل المنـال إلنقـاذ
كأي ّ
لأ
وصحتهم،
حيـاة الفئـات ا كثر عرضة للإصابة من سـكّانها ّ
والحفـاظ علـى التنميـة االقتصاديـة .وحتـى  1مـن أكتوبـر
الماضـي ،كان أكثـر مـن  1.4مليـون فرد قـد أصيبوا بمرض
"سـارس-كوف "2-فـي إفريقيـا ،مـا أسـفر عـن حـدوث أكثر
مـن  36,000حالـة وفـاة .ومـع اسـتمرار مـرض "كوفيد"19-
قـدر عددهـم
فـي االنتشـار ،سـيفقد أشـخاص آخـرون -يُ َّ
آ
أيضا تشـير تقديرات البنـك الدولي إلى
بـالالف -حياتهـمً .
انخفـاض معـدالت النمـو االقتصـادي فـي إفريقيـا جنوب
الصحـراء الكبـرى مـن  %2.4عام  2019إلـى ما بين -%2.1
و -%5.1عام  ،2020وهو َّأول كسـاد تشـهده المنطقة منذ
عامـا .وعلاو ًة على جائحة فيـروس كورونا ،يعاني عديد
ً 25
الفريقيـة مـن أسـوأ هجـوم جـراد علـى مدار
مـن البلـدان إ
عامـا ،وهنـاك توقّعـات بحـدوث جفـاف شـديد شـرق
ً 50
إفريقيـا .ويمكـن للقـاح "كوفيـد "19-أن يخفف علـى الأقل
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تتضمن هذه االستراتيجية ثالث ركائز؛ أولها التعجيل بمشاركة
َّ
إفريقيا في عملية التطوير السريري للقاح .والركيزة الثانية
ضمان حصول إفريقيا على حصة كافية من اللقاحات المتاحة
عالميا ،أما الثالثة فتتمثل في تذليل العقبات أمام نشر
ًّ
اللقاح واستخدامه على نطاق واسع في جميع أنحاء إفريقيا.
المثلـى لضمـان أمـان
التجـارب فـي إفريقيـا .الوسـيلة ُ
اللقاحـات وفاعليتهـا لسـكان إفريقيـا ،اختبارهـا داخـل
إفريقيـا ،التـي لديهـا بالفعـل تاريـخ طويـل مـن المشـاركة
فـي التجـارب السـريرية .فـي يوليـو الماضـي ،شـكّلت
الفريقيـة لمكافحـة الأمراض والوقايـة منها "اتحاد
المراكـز إ
التجـارب السـريرية للقاحـات كوفيـد،CONCVACT "19-
حـدد قائمـة بالمواقـع التـي يمكـن اختبـار اللقاحات
الـذي َّ
فيهـا علـى البشـر (انظـر "اختبـار لقاحـات "كوفيـد"19-
حاليـا
فـي إفريقيـا" ومعلومـات تكميليـة) ،والـذي يعمـل ًّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SOURCES: UNAIDS/US CDC

دخلت العقاقير المضادة للفيروسات الرجعية والمستخدمة
في عالج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة إلى السوق
في منتصف تسعينيات القرن العشرين .في ذلك الوقت،
كان أحدنا ،وهو جون نكينجاسونج ،يعمل في ساحل العاج،
ضمن مشروع تابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض
والوقاية منها ،هدفه مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية
المكتسبة في الدولة ،دون الوصول إلى الدواء .فالأسعار
التي وضعتها الشركات لهذه العقاقير جعلتها صعبة المنال.
وفي حين انخفضت أعداد الوفيات في الدول الغنية ،تُ ِرك
المصابون بالمرض في إفريقيا فريسةً للموت (انظر الشكل
"تُ ِركوا ليموتوا") .وتشير التقديرات إلى أنه في الفترة ما بين
 1997و ،2007لقي  12مليون إفريقي حتفهم في انتظار
وصول ما يكفي من العقاقير التي قد تُنقذ حياتهم إلى القارة.
ويعود الفضل الأكبر في وصول هذه العقاقير إلى جهود
"خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإغاثة من إاليدز" ،PEPFAR
والس ّل والمالريا.
والصندوق العالمي لمكافحة إ
اليدز ُ
عام  ،2004ظهر فيروس إنفلونزا الطيور  H5N1شـديد
تحولـه إلـى
إ
المـراض مـن جديـدِّ ،
معـز ًزا المخـاوف بشـأن ّ
جائحـة عالميـة شـاملة .1فشـلت المفاوضـات التـي كانـت
تُجريهـا منظمة الصحـة العالمية من أجل مشـاركة جرعات
مـن أحـد اللقاحـات المحتملـة وتخزينهـا .وفـي مرحلة ما،
عينات
بلغ التوتر ّ
أشـده حتى َّ
إن إندونيسـيا رفضت مشاركة ّ
مـن فيروس  H5N1كانـت ضرورية لعمليـات الرصد .وبعد
النفلونزا الوبائية
خمس سـنوات ،ظهرت سلالة أخرى من إ
هـي إنفلونزا الخنازير  ،H1N1وتعاقدت الدول الغنية على
طلبات شـراء مسـبقة كبرى للقاح؛ ما جعلها تشـتري جميع
تقريباَ .و َعـد عديد من هذه
اللقاحـات المحتمـل تصنيعهـا ً
الـدول بالتبـرع باللقاحـات فـي إطـار خطـط تُشـرف عليهـا
منظمـة الصحـة العالميـة والأمـم المتحـدة ،لكنهـا نكثت
بوعدهـا بعـد ذلـك ،أو آثرت توفيـر احتياجاتها مـن اللقاح
قبل الـدول الأخرى.
في وقت سـابق مـن هذا العام ،اسـ ُت ِبعدت إفريقيا من
أن هـذا
سـوق التشـخيص لمـرض "سـارس-كوف ،"2-غيـر َّ
الوضع يشـهد تحسـنا آ
الن .كان نقص المواد أكبر العقبات
ّ ً
لأ 2
أمام مكافحة الجائحة على مسـتوى القارة في بادئ ا مر .
الفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية
ولهـذا أطلقت المراكز إ

السـراع من فحـوص كوفيد-
منهـا فـي شـهر أبريل "شـراكة إ
الفنيـون فـي
وأجـرى
التدريـب،
 .PACT "19أُ ِعـد برنامـج
ّ
إفريقيـا آ
الن ما يزيد على  14.5مليون فحص "كوفيد."19-
وبـدأت بعض الدول مثل كينيـا وإثيوبيا ونيجيريا والمغرب
والسـنغال وجنوب إفريقيا تصنيـع أدوات الفحص .ووقت
كتابـة هـذا المقـال ،فـإن إثيوبيـا فـي طريقهـا إلنتـاج مـا
يقـرب مـن  10مالييـن مـن أدوات فحـص "تفاعـل البلمـرة
قـارة
المتسلسـل"  PCRسـنويًّا السـتخدامها علـى مسـتوى ّ
إفريقيـا .ورغـم أن هـذا العـدد أقـل بكثير مـن احتياجات
القـارة ،فهـو أكبـر بكثير مما بـدا ممك ًنا عند إطالق "شـراكة
ّ
السـراع من فحـوص كوفيد."19-
إ

مـن وطأة هـذا الوضـع المتأزم.
القـارة (وهـو الحـد الأدنـى
لتحصيـن  %60مـن سـكان
ّ
المطلـوب لتحقيـق مناعة القطيـع ،)3سـتحتاج إفريقيا إلى
نحـو مليـار ونصف جرعة لقاح (لأن تعدادها السـكاني يبلغ
المرشـحة تتطلّـب
 1.2مليـار نسـمة ،ومعظـم اللقاحـات ّ
قدر تكلفة اللقـاح وبناء الأنظمة
الحصـول علـى جرعتين) .تُ َّ
والهيـاكل الالزمـة للتوصيـل بما يتراوح بيـن  7و 10مليارات
الفريقية لمكافحـة الأمراض
دوالر أمريكـي ،وفقًـا للمراكـز إ
والوقايـة منهـا .ولأغـراض المقارنـة ،بلغـت ميزانيـة خطـة
لأ
اليـدز  6.9مليـار
الرئيـس ا مريكـي الطارئـة للإغاثـة مـن إ
دوالر أمريكـي عـام .2020
هـذا المسـتوى مـن التحصيـن يفـوق بكثيـر المسـتوى
حصنـت
الـذي كان مطلوبًـا فـي المنظومـة الناجحـة التـي ّ
الأطفـال ضـد مجموعـة مـن الأمـراض ،إلـى أن عصفـت
الجائحـة بهـذه المنظومـة .وتتضمن هذه الأمـراض الدرن
والدفتيريـا والتيتانـوس والسـعال الديكـي وشـلل الأطفـال
والحصبـة والتهـاب الكبـد الوبائـي "ب" والحمـى الصفـراء
وعدوى المستدمية النزلية ( Haemophilus influenzaالتي
قـد تسـبب عـدوى خطيرة فـي الدم أو فـي بطانـة الدماغ
الموسـع
والنخـاع الشـوكي) .وقـد وفّـر برنامـج التحصيـن
َّ
التابـع لمنظمـة الصحة العالمية مالييـن من جرعات اللقاح
للأطفـال فـي إفريقيـا منـذ عـام  .1977ورغـم ذلـك ،لـم
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التوسـع فـي البنيـة الأساسـية ،مثـل توفيـر مزيـد من
علـى ّ
التدريـب علـى المعايير الدوليـة ،بما في ذلك الممارسـات
السـريرية الجيـدة وتشـكيل هيئـات مراجعـة مسـتقلة.
أيضا على تيسـير الشـراكات والتنسـيق بين
ويعمـل االتحاد ً
مطوري اللقاحات ،ومواقع التجارب السريرية في إفريقيا،
ّ
والممولـة ،بما في ذلـك منظمة الصحة
والجهـات المانحـة
َّ
العالميـة ،وبرنامـج "شـراكة البلـدان الأوروبيـة والبلـدان
الناميـة فـي مجـال التجـارب السـريرية".
التمويـل والتصنيـع .يجب توفيـر خيارات تمويـل جديدة
لدفع مليارات الدوالرات الالزمة للقاحات "كوفيد ،"19-بما
المقدمـة والالزمة لضمان التوريد .وقد
فـي ذلك الدفعات َّ
الفريقـي لالسـتيراد والتصديـر بتوفيـر إطـار
تع ّهـد البنـك إ
لتمويل اللقاحات إلفريقيا ،وهو ما سيتيح الشراء الجماعي
للإمدادات الطبية ودعم تصنيع اللقاحات .وسـوف تصدر
الفريقي لالسـتيراد والتصدير،
الدول سـندات إذنية للبنك إ
بمـا يوفـر ائتمانًـا متجـد ًدا بقيمـة  4مليـارات دوالر أمريكي
المعتمديـن مـن
المورديـن الأفارقـة
لدعـم الطلبـات مـن
َ
ّ
الفريقيـة لمكافحة الأمـراض والوقاية منها.
المراكـز إ
إذا اقتضـت الحاجـة الحصـول علـى لقـاح "كوفيـد"19-
سـنويًّا ،فـإن عمليـة اسـتيراده قـد ال تكـون موثوقـة أو
ثـم ً
سـيما إذا كان اللقـاح ً
ثقيل) أو
سـائل (ومـن َّ
ممكنـة ،ال ِّ
كان يتطلّـب التخزيـن فـي مـكان بـارد .ال تـزال القـدرة على
تصنيـع اللقاحـات فـي إفريقيـا في مهدهـا ،لكنهـا ممكنة.
فالسـنغال وجنوب إفريقيا تنتجان لقاحات بالفعل لبعض
لأ
أن هذه
ا مـراض ،مثـل الحمـى الصفـراء والـدرن .ورغـم َّ
اللقاحـات تُص َّنع باسـتخدام تقنيـات مختلفة عن تلك التي
س ُتسـتخدم علـى الأرجـح في تصنيـع لقاحـات "كوفيد19-
" ،ال يختلـف أسـلوب التفكيـر والتدريـب المطلـوب فـي
الحالتيـن .وربمـا تتمكَّـن "جالـف ميـد"  ،GALVMedوهـي
منظمـة عالميـة تركـز علـى إنتـاج لقاحـات الماشـية ولديها
مقـرات فـي كينيـا والهنـد والمملكـة المتحـدة ،مـن االتجاه
نحـو تصنيـع اللقاحـات البشـرية .وقـد حددنـا حتـى آ
الن
َّ
عـدة بلـدان إفريقيـة
ثمانـي شـركات أو منظمـات فـي ّ
بمقدورهـا أن تطمـح إلـى إعـادة تنظيم عملياتهـا من أجل
تصنيـع لقاحـات فعليـة لمـرض "كوفيـد ،"19-ونعمل آ
الن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مـع تلـك الجهات لتقييم االحتياجـات الالزمة في ما يتعلق
بنقـل التكنولوجيـا وتمويـل المشـروعات وتوسـيع النطاق.
طـرح اللقـاح والحصـول عليـه .سـوف تحتـاج الـدول
فعالـة لتسـريع ترخيـص السـوق
إ
الفريقيـة إلـى آليـة ّ
للقاحـات آمنـة وفعالـة ضـد مـرض "كوفيـد ."19-ويعمـل
"اتحاد التجارب السـريرية للقاحـات كوفيد "19-على إيجاد
طريقـة للتنسـيق بيـن قـرارات الهيئـات التنظيميـة علـى
مسـتوى الـدول والعمليـات العالمية (مثل برنامـج التأهيل
المسـبق التابع لمنظمة الصحة العالمية) والتعجيل بطرح
المرجـح أن ينطوي ذلك
اللقـاح علـى مسـتوى القارة .ومـن َّ
للمص ِّنعيـن ووضـع نظام
علـى تحديـد أحـكام آتعويضيـة ُ
الضـارة والتواصل مـع الهيئات
تيقّـظ دوائـي لرصـد الثـار
ّ
التنظيميـة الوطنيـة.
فـور اعتمـاد أحـد اللقاحـات ،سـتكون هنـاك حاجة إلى
إعطائـه للسـكان .وأنظمـة التحصيـن الحاليـة فـي إفريقيـا
صممـة إمـا لتلقيـح الأطفال ،وإمـا التّباع نهـج "التطعيم
ُم َّ
الحلَقي" لعائالت المصابين بأمراض مثل إيبوال ،وجيرانهم
َ
وزمالئهـم في العمـل .ولتحصين  %60من سـكان إفريقيا،
يجـب تغييـر الأنظمـة الحاليـة لتخـدم أعـدا ًدا كبيـرة مـن
البالغيـن ،مـع التركيـز على الفئـات السـكانية الأ كثر ُعرضة
للإصابـة ،وعـدم إهمال تطعيـم الأطفال.
الفريقيـة لمكافحـة الأمـراض والوقاية
أنشـأت المراكـز إ
المـدادات
منهـا ،بالشـراكة مـع جهـات أخـرى" ،منصـة إ
الفريقية" ،وهي منظومة لتنسـيق عمليات الشـراء
الطبية إ
طبـق علـى توزيـع اللقـاح .ومـن خلال
ت
ل
تعديلهـا
يمكـن
ُ
َّ
العمـل مـع القـادة الوطنييـن ،وظَّفنـا آالف العامليـن في
مجـال صحـة المجتمع وفرق االسـتجابة لحاالت الطوارئ
علـى مسـتوى القـارة ،إلدارة اسـتراتيجية الفحـص والتتبع
والعلاج .وسـوف يدعـم هـؤالء جهـود التحصيـن فـي
الـدول الأعضـاء في االتحـاد الفريقي ،وتدريـب آ
الخرين
إ
المخولـة
علـى المهمـة نفسـها .ومـن المهـام الأخـرى
ّ
إليهـم ،العمـل مـع أنظمـة التوزيـع الحاليـة إليصـال
اللقـاح بكفـاءة .علـى سـبيل المثـال ،توجـد زجاجـات
المبـردة فـي أبعـد المناطـق بإفريقيـا ،ويجـب
كوكاكـوال
ّ
علـى المنظومـة الصحيـة أن تتعلـم مـن -بـل وتتعـاون

مـع -هـذه المنظومـات التجاريـةً ،
فضل عـن الحاجة إلى
وجـود تقنيـة مبتكـرة لتتبـع عمليـة التوزيـع.
ستبوء كل هذه االستعدادات بالفشل إذا رفض الأفراد
الحصـول علـى اللقـاح ،بمـا فـي ذلـك الجرعـات الالحقة.
بـد مـن بنـاء الثقـة للتعويـض عـن ذلـك القدر
ولهـذا ،ال ّ
الهائـل مـن المعلومـات المغلوطـة عـن الصحـة العامـة
وظاهـرة مناهضـة اللقاحـات .ويمكن تحقيق ذلـك بتوفير
اللقاحـات والمعلومـات والمشـورة والدعـم للمجتمعات.
خصصـت منظمـة الصحـة العالميـة خدمـة رسـائل
وقـد َّ
عبـر تطبيـق "واتسـاب" لتصحيـح المعلومـات المغلوطـة
أيضـا
بخصـوص مـرض "كوفيـد ،"19-ونعتـزم نحـن ً
إطلاق حملات علـى مسـتوى القـارة بأكملهـا بالتعـاون
مـع منصـات التواصـل االجتماعـي ووكاالت التسـويق.
أيضـا التعـاون مـع كبـار المسـؤولين
ومـن الضـروري ً
فـي الـدول ،واالسـتعانة بقـادة الـرأي المحلييـن مـن
السياسـيين والصحفييـن والمشـاهير والزعمـاء الدينييـن،
لمشـاركة المعلومـات الدقيقـة وتشـجيع الحصـول علـى
اللقاحـات آ
المنـة .ويعمـل فريـق فنـي تابـع للمراكـز
لأ
حاليـا علـى
إ
الفريقيـة لمكافحـة ا مـراض والوقايـة منهـا ًّ
تطويـر إرشـادات للشـراكة مـع أصحـاب المصلحـة مـن
أجـل زيـادة فاعليـة حملات التثقيـف العامـة ،بمـا فـي
ذلـك اسـتخدام الرسـائل السـلوكية للتصـدي النتشـار
المعلومـات المغلوطـة.
سـيكون الطريـق إلـى الأ
صعبـا .دأبـت مجموعـة
مـام
ً
الفريقيـة المعنيـة بمواجهـة فيـروس كورونـا علـى
العمـل إ
أسـبوعيا منـذ فبرايـر الماضـي ،وهنـاك سـبع
االجتمـاع
ً
مجموعات عمل ُتركّز على جوانب مختلفة مثل التشـخيص
المخبري ،والتصنيف الفرعي للفيروسات ،وإدارة الحاالت،
والبلاغ عـن المخاطـر ،والوقايـة مـن العـدوى
والرصـد ،إ
المـداد ،والمعاييـر العلميـة.
ومكافحتهـا ،وإدارة سالسـل إ
وتغتنـم إفريقيـا هذه الفرصة لتعزيـز جاهزيتها في مجال
الصحـة العامـة ،وبنيتها الأساسـية لالسـتجابة علـى جميع
والقليمية والوطنيـة والمحلية.
القاريـة منهـا إ
المسـتويات؛ ّ
ونحـن نأمـل أن تحـذو بقيـة دول العالـم حذونـا وأن
تتب ّنـى نهـج التعـاون وتعدديـة الأطراف للتغلـب على هذه
المسببة للعدوى
الجائحة والجوائح المستقبلية .فالعوامل
ِّ
تنتشـر فـي العالـم كلـه فـي غضـون أسـابيع؛ ولهـذا يكون
لصحـة
توفيـر اللقاحـات لسـكان إحـدى القـارات ضروريًـا ّ
سـكّان القـارات الأخـرى وثرائهـم ورفاههم .فلا يمكن لأي
منطقـة أن تكـون بمنـأى عـن الخطـر قبـل توفيـر الحمايـة
وعادلـة مـن سـكان العالم ،من خلال توفير
مؤثـرة
لنسـبة
ٍ
ٍ
ٍ
جيـد مـن الخدمـات الأساسـية للصحـة العامـة
مسـتوى
ّ
وكذلـك توفيـر اللقاحات.
جون إن نكينجاسونج :مدير المراكز إالفريقية لمكافحة الأمراض
والوقاية منها ،أديس أبابا ،إثيوبيا.
إندمبي :كبير مستشاري العلوم في المراكز إالفريقية لمكافحة
نيكيز ِ
الأمراض والوقاية منها.
تشانجال :مدير برنامج رصد الوفيات في المراكز إالفريقية
أكونا
ِ
لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
تجودين راجي :رئيس قسم معاهد الصحة العامة والبحوث في
المراكز إالفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
البريد إاللكترونيnkengasongj@africa-union.org :
تتوافر معلومات تكميلية مصاحبة لهذا المقال على الموقع
إاللكتروني .go.nature.com/2s8eniu
1. Fidler, D. P. PLoS Med. 7, e1000247 (2010).
2. Nkengasong, J. Nature 580, 565 (2020).
3. Bartsch, S. M. J. Prevent. Med. 59, 493–503 (2020).
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العلم من منظور ثقافي

كتب وفنون
AI DRAGO/REUTERS

عدد غفير من الناخبين ينتظرون لساعات ،من أجل الدالء بأصواتهم في االنتخابات التمهيدية أ
المريكية ربيع .2020
إ
ٍ

الديمقراطية تتضرر عندما تفشل
اإلحصاءات الحكومية
تغير طريقة
ترى خبيرة استراتيجيات القياس جوليا الين أن الواليات المتحدة يجب أن ّ
قياسها للمؤشرات المجتمعية .بيث سايمون نوفيك
عاما .ومع ذلك،
ظهرت شبكة إ
النترنت إلى الوجود قبل ً 30
فعام  2020هو أول عام يُسمح فيه للأ ُ َسر في الواليات
المتحدة بالمشاركة عبر الشبكة في إحصاءات التعداد
التحول
السكاني التي تجريها البالد كل عشر سنوات .جاء هذا ّ
ّ
في لحظة حاسمة وحرجة –بالأخذ في االعتبار الحاجة إلى
ً
(معقول).
نجاحا
تطبيق تدابير التباعد
االجتماعي– وحقق ً
ّ
الحصاءات
فبحلول شهر سبتمبر الماضي ،أمكن ْأخذ إ
السكانية لأ كثر من  %88من الوحدات السكنية .وقد
الحصاءات
أدلى حوالي  %65.5من المشاركين في هذه إ
النترنت ،أو عبر الهاتف ،أو
ببياناتهم ،إما من خالل شبكة إ
الحصاءات
البريدً ،
الجابة على أسئلة جامعي إ
عوضا عن إ
السكانية في الزيارات المنزلية التقليدية.
وتحاجج جوليا الين ،عالمة االقتصاد من جامعة
نيويورك ،في كتابها "ديمقراطية البيانات :خطة عمل"
 Democratizing Our Data: A Manifestoبأن االفتقار
المعنية
إلى روح االبتكار في عمل الهيئات الفيدرالية
ّ
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بالحصاء ،مثل مكتب تعداد الواليات المتحدة ،يسهم
إ
في طبيعة أداء الحكومة الأمريكية الذي يتصف بالبطء،
والبيروقراطية ،وضيق الأفق .وهناك عوامل كثيرة وراء
تلك الأوصاف ،تتمثل في ندرة َتب ِّني التقنيات الحديثة،
وعدم وجود التدريب المالئم على تقنيات علوم البيانات
الجديدة ،مثل تعلّم آ
اللة ،واتباع القواعد القانونية البالية
"ديمقراطية البيانات:
خطة عمل"
جوليا الين
دار نشر معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا)2020( ،

التي تحافظ على استمرار الجمود ،وآليات إدارة الميزانيات،
التي تخلق إدارات منعزلة تعوق التعاون.
وإذا ُخ ِّيل لك أن كتابًا يجمع في مادته بين مجالَي إالحصاء
والعمل الحكومي يعني درجة مضاعفة من الملل ،فستكون
تماما؛ فكتاب "ديمقراطية البيانات" يعرض قضية
مخط ًئا ً
كاشفة ،تصوغها الكاتبة من خالل ُحجج ُمحكمة .وتتمثل
هذه القضية في ضرورة تغيير الواليات المتحدة لمنظومتها
صحيح أن هذا
الحصاءات العامة.
المستخدمة في إصدار إ
َ
ٌ
الكتاب قد كُتب قبل تفشي جائحة "كوفيد،COVID-19 "19-
إال أن الدروس التي يقدمها لنا تشير إليها عناوين الأخبار
اليومية ،إذ إن الأنظمة المتهالكة تعوق إدارة الأزمة؛ بداية
من مكافحة الوباء ،إلى البطالة ،وحتى الشؤون اللوجيستية
المرتبطة باالنتخابات القادمة.
عملت في السابق نائبة لكبير مسؤولي التكنولوجيا بالبيت
الأبيض (في ظل إدارة الرئيس باراك أوباما) ،وقد وجدت
تماما فيما يخص الوكاالت
الحجج التي يطرحها الكتاب مقنعةً ً
بالحصاءات ،التي تستخدمها الكاتبة كنموذج
المعنية إ
ّ
للكيفية التي تفشل بها الحكومات في االبتكار بوجه عام.
ومن شأن التعاون واسع النطاق مع الجامعات والكيانات
التي ال تندرج ضمن منظومة الحكومة الفيدرالية أن يطرح
أفكارا جديدة بوتيرة أسرع في سياق هذا االبتكار.
ً
أنتجت الين ً
أعمال رائدة البتكار طرق ،يمكن من خاللها
قياس الأثر االقتصادي لالستثمارات العامة في العلوم
والتكنولوجيا .وهي تؤكد بأسلوبها الجزل ،الذي يمتلئ
بالقصص الشخصية ،على فشل الواليات المتحدة في
تقصي أحوال سكانها ،واقتصادها ،ومجتمعها كما ينبغي.
فهيئاتها أصابها الركود ،وإحصاءات التعداد السكاني تبخس
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

بشكل هائل تقدير حجم الأقليات العرقية .كما ال توجد
قائمة شاملة بعدد الأسر المعيشية على مستوى البالد،
الحصائية ال تُتاح إال
وإضافة إلى ذلك ،فإن هذه البيانات إ
جمعها ،مما يجعلها قديمة بشكل ال
مضي عامين على ْ
بعد ّ
فعالة.
يسمح باستخدامها كأساس لوضع سياسات ّ
وحتى وقت قريب ،كانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اليا ،مثل مختبر "لورانس ليفرمور" Lawrence
ُ
الم َّ
مولة فيدر ًّ
تسرع عجلة الأبحاث
التي
نيا،
ر
كاليفو
والية
في
Livermore
ِّ
تصب في خدمة الصالح العام ،فسيتمتع هذا
المهمة التي ّ
المختبر بإمكانية الوصول إلى العمالة الماهرة من خارج
الحكومة ،وكذلك إلى البيانات من داخل الحكومة .وحيث إن
هذا المختبر سيكون "شبه" مستقل عن الحكومة ،فسيتمكن
من الخروج بابتكارات بوتيرة أسرع ،وسيكون أقدر على
االستجابة الحتياجات المواطنين ،وهو ما يؤدي إلى إنتاج
مزيد من البيانات المهمة.
وتجمع الين أدلة تدعم بها حجتها المؤيدة إلنفاذ
تشريعات جديدة ،تهدف إلى تأسيس هذه الهيئة الوطنية

بيث سايمون نوفيك أستاذة بكلية تاندون للهندسة بجامعة
نيويورك ،حيث تدير مختبر أبحاث الحوكمة.
اللكترونيnoveck@thegovlab.org :
البريد إ
DIANA SANCHEZ/AFP VIA GETTY

تنفق مليارات الدوالرات على أبحاث العلوم والتكنولوجيا،
ً
وفضل عن ذلك ،تفتقر
تصور لعائد هذا االستثمار.
دون ّ
هذه الحكومة إلى أشخاص مؤهلين قادرين على استغالل
الغني من البيانات ،بغرض االسترشاد به
هذا المخزون
ّ
في وضع السياسات .وال عجب في ذلك عندما نأخذ في
االعتبار أن متوسط الراتب الذي يحصل عليه عا ِلم بيانات
كبير في وادي السيليكون يبلغ ضعف راتب موظف حكومي
رفيع المستوى.
وفي الواليات المتحدة ،ال توجد هيئة وطنية بعينها
جمع البيانات العامة ونشرها
تختص إ
بالحصاءات .فعملية ْ
الدارات والهيئات الحكومية ،وهو
موزعة على العديد من إ
ّ
ما يصعب طرح أفكار جديدة تشمل المنظومة بأسرها .فكل
هيئة تتلقى ً
تمويل –وتخضع للمساءلة– من لجنة مختلفة من
قاضى الكونجرس وزار َة التجارة،
لجان الكونجرس .وذات مرةَ ،
الحصائية،
لجمع العينات إ
لمحاولتها طرح أساليب حديثة ْ
داعما بذلك عملية إحصاء معيبة للتعداد السكاني ،تضمنت
ً
شخص يدويًّا.
إحصاء كل
ٍ
الجمالي الأمريكي ،الذي يُ َع ّد
إن ًّكل من الناتج المحلي إ
أهم مقياس للرخاء االقتصادي الوطني ،وإحصاء البطالة
على مستوى البالد يشوبهما قصور ميئوس من عالجه .ومع
نثمنه حقًّا ظل
ذلك ،وبالرغم من أن فشلنا في قياس ما ِّ
موضع انتقاد لعقود ،ال نُق ِْدم على تغيير المقاييس التي
نستخدمها .وتكتب الين عن الناتج المحلي إالجمالي ،شارحةً
نقيم
آراء روبرت إف .كينيدي في هذا الصدد قائلة" :إننا ّ
النتاج؛ فنقيس تلوث الهواء،
الواليات المتحدة من خالل إ
المروجة للسجائر ،ونحصي الأقفال على
وحجم الدعاية
ِّ
أبواب منازلنا ،والسجون للأشخاص الذي يحاولون اقتحام
هذه المنازل .كما نحصي الدمار الذي يلحق بغابات
"السيكويا" دائمة الخضرة ،ونقيس إنتاج الرؤوس الحربية
النووية ،لكننا ال نقيس مدى صحة أطفالنا ،أو جمال الشعر،
أو ذكاء المناقشات العامة ،أو نزاهة مسؤولينا .باختصار،
[الناتج المحلي إالجمالي] يقيس كل شيء ،باستثناء ما يجعل
الحياة تستحق العيش" .وفي ضوء أننا قد ال نرغب في قياس
جمال الشعر ،فإن ما تقصده الين هو أننا سنتعرض لضربة
قاصمة ،إذا أصابتنا حالة من الجمود تجعلنا نفتقر إلى القدرة
على تجربة أشكال جديدة من القياس.
الحصاء الأمريكية تعتمد بالدرجة الأولى
وال تزال وكاالت إ
المرسلة عن طريق البريد .وفي المقابل،
على االستقصاءات َ
تستطيع الجامعات تحليل آراء المواطنين بدراسة التغريدات
على "تويتر"  ،أو عمليات البحث على محرك "جوجل"،
التوجهات السائدة .وعلى الرغم من أن هذا
بغرض فهم ّ
لأ
دائما (على سبيل المثال،
ا سلوب لم يُكتب له النجاح ً
لم تتنبأ عمليات البحث عن كلمة "إنفلونزا" بعدد الزيارات
إلى الأطباء على نحو صحيح)،فإن أفضل المناهج التي
يمكننا تطبيقها لن يتجلّى إال من خالل المحاولة ،والخطأ،
محبطًا في
والتجريبِّ .
مبهرا ْ
وتقدم الين ً
وإن كان ِشرحا ً
الوقت نفسه -للعناصر الالزمة لكتابة استقصاء إحصائي

عام وشامل على مستوى البالد ،وما يستلزم ِمن اختباره،
واعتماده ،وتدريب طواقم العمل عليه ،وإدارته ،وتحليل
نتائجه ،وهي عملية يُق َِّدر عا ِلم إحصاء أمريكي ّأول سابق
أنها يمكن أن تستغرق عشر سنوات.
أن أفضل شركات القطاع الخاص
وفي المقابل ،نلحظ ّ
ومجدية ،ويمكن بسهولة
تنتج بيانات أ ِن َّية شاملة مهمة ُ
الوصول إليها .ومن أجل إصدار بيانات عامة مماثلة ،تشير
الين إلى أنه ينبغي لنا التعلّم من نماذج تكون على غرار
برنامج "الدراسات الطولية لديناميكيات أصحاب العمل
والأ ُ َسر المعيشية" Longitudinal Employer–Household
بحثي جامعي،
 .Dynamicsوقد بدأ هذا البرنامج كمشروع ّ
من أجل قياس العوائد االقتصادية من التدريب في موقع
تطور سير البرنامج ،ابتكر الباحثون –بالتعاون
العمل .ومع ُّ
مع مكتب التعداد والواليات– مقاييس جديدة للديناميكيات
بالضافة إلى وسائل جذابة
َ
المؤثِّرة في القوة العاملة ،إ
للتمثيل البصري للبيانات .وعلى مدار عقود من الزمان،
الحكوميين والباحثين
أصبحت هذه الشراكة بين المسؤولين
ّ
وطنيا ق َِّي ًما على تدفق الأيدي العاملة،
الجامعيين
مؤشرا ًّ
ّ
ً
وحركة التوظيف ،ومعدالت دوران العمل ،باستخدام
والمستخدمة على نطاق واسع في
المجمعة سلفًا،
البيانات
َ
َّ
دوائر مخططي النقل ،والقوة العاملة.
"مختبرا
وترى الين أنه ينبغي للكونجرس أن يؤسس
ً
وطنيا للبيانات المجتمعية" ،يؤدي عمله بصورة مستقلة
ًّ
عن الحكومة .وعلى غرار مختبرات الأبحاث الوطنية الأخرى

فترض،
المستقلة للبيانات .وحيث إن القصد من ذلك ،كما يُ َ
هو بناء ُحجج تدعم االبتكار ،ال تنحاز إلى ِفكر ِحزبي ،فإن
بجالء النقاش في الشؤون السياسية؛ فال
الين تتجنب
ٍ
الحكوميين
الموظفين
عدد
عن
معلومات
الكتاب
نجد في
ّ
المهرة الذين استقالوا من الحكومة الفيدرالية ،بسبب عدم
تسامح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع االختالف
في الرأي ،وال معلومات عن الكيفية التي قررت بها وزارة
الزراعة الأمريكية في عام  2019أن تنقل ّ
محل خدماتها
البحثية المتخصصة التي تتمتع باحترام كبير واسع النطاق
من واشنطن العاصمة إلى كانساس سيتي بوالية ميزوري،
وهو ما لم يوافق عليه سوى أقل من ثلثي موظفي الوزارة،
وأسفر عن تدمير بياناتها وقدراتها البحثية.
كنت تبحث عن كتاب يسرد فضائح عن إدارة الرئيس
إذا َ
ترامب ،فلن تجد غايتك هنا .وبالنظر إلى أن النقاش حول
التعداد السكاني أصبح مساحة لالستقطاب السياسي ،حيث
تدور على سبيل المثال المعارك الشهيرة التي تجري في
المحاكم حول إحصاء المهاجرين غير الموثّقين ،وبالنظر
إلى الجدل الوطني المحتدم الأوسع نطاقًا حول تسييس
الوكاالت العلمية في أثناء جائحة "كوفيد ،"19-فإن إضافة
المزيد من النقاشات حول الشؤون السياسية في كتاب
"ديمقراطية البيانات" ربما تثمر عن تدعيم ُحجج الين الداعية
إلى التعاون مع أطراف خارج الحكومة .كما كان طرح ِنقاش
بالحصاءات في البلدان الأخرى
أعمق حول الوكاالت
المعنية إ
ّ
–من النماذج الناجحة وغير الناجحة حول العالم– ليغدو
موضع ترحيب ،إلى جانب دراسة كيفية التوسع في إشراك
الجماهير في هذه النقاشات المهمة.
إن هذا الكتاب البليغ هو سرد عن طبيعة وكاالت
الحصاء الفيدرالية الأمريكية ،والوظائف التي تؤديها،
إ
وعن الأسباب التي تجعل للإحصاءات العامة أهمية في
العملية الديمقراطية ،تجب قراءته .فإذا لم نكن ُممثلين في
الحصائيات ،فلن يكون لنا صوت مسموع.
إ

موظفو الحكومة المحلية في بوجوتا في شهر إبريل يستعدون لتفقد أ
ال ُ َسر التي تحتاج إلى غذاء.
الطبعة العربية
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كتب وفنون

"أغلب المشاركين الذين لم تؤخذ
موافقاتهم في تجارب العالج الجيني
تتح ّر النزاهة ،في عصرنا
التي لم َ
الحالي وفي الماضي ،كانوا من الفتيات
والنساء اليافعات".

مناهضون للهندسة الوراثية في برلين في عام .2015
متظاهرون ألمان ِ

رحلة تقنية "كريسبر" عبر التاريخ
بين دفتي كتاب
ً
مدخل إلى علم التحرير الجيني ،يتتبع المحطات الأساسية في هذا العلم ،لكنه
كتاب يوفر
يغفل التركيز بالقدر نفسه على إشكالياته .ناتالي كوفلر
اكتشفت جنيفر داودنا ،وإيمانويل شاربنتييه في عام 2012
أن من الممكن التال ُعب بجهاز مناعي بكتيري عتيق ،من أجل
تحرير التسلسالت الجينية للكائنات الحية .وبفضل فوزهما
بجائزة نوبل خالل الشهر الماضي ،تَذَ كّر العالَم أجمع هذا
ستخدم تقنية "كريسبر" في هندسة آالف
إالنجاز .واليوم ،تُ َ
اثيا .ومن الناحية النظرية ،يمكن لهذه التقنية
من الكائنات ور ًّ
شفاء الأمراض الوراثية ،وتعزيز الأمن الغذائي ،ومكافحة
التغير المناخي .وفي مثال شائن عليهاُ ،ولدت بالفعل
أثر ُّ
باستخدامها توأمتان في الصين ،جرى تحرير جينوميهما.
وبوصفي المديرة المؤسسة لمنصة "إديتينج نيتشر"
 ،Editing Natureوهي منصة تشجع َتب ّني قرارات مسؤولة
توسع استخدام
في شؤون الهندسة الوراثية ،فقد
ُ
شهدت ُّ
وتغيرها بسرعة هائلة؛ فيبدو في بعض
تقنيات "كريسبر"ُّ ،
أفعوانيا ،ال أحد يذكُر شراء
ا
قطار
الأحيان وكأننا نركب
ً
ًّ
تذكرة ركوبه .وما تزال هناك أسئلة مجتمعية عديدة حول
التقنية عالقة بال جواب ،منها على سبيل المثالَ :من يحق
ستخدم بها تقنية
له أن يشارك في تحديد الكيفية التي تُ َ
ومن يحق له أن يجني ثمارها؟
"كريسبر"؟ َ
وفي كتاب "تعديل البشر"  ،Editing Humanityيحاول
كيفين ديفيس تسليط الضوء على منعطفات رحلة تقنية
"كريسبر" .وبوصفه المحرر التنفيذي لدورية ذا "كريسبر
جورنال"  ،The CRISPR Journalوالمحرر المؤسس لدورية
"نيتشر جينيتكس"  ،Nature Geneticsفهو على معرفة
وثيقة بالأحداث والشخصيات التي شاركت في رسم مسار
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لتطور التقنية
هذه الرحلة .والنتيجة هي سجل وخريطة ُّ
يمتدان عبر تاريخها ،ويدعوان القارئ إلى التعلم من دروس
الماضي ،كي يبحر في الحاضر .ومع ذلك ،فهذه السردية
ال تمثل إال جز ًءا من قصة تقنية "كريسبر"؛ إذ ترك ديفيس
الكثير من القضايا الأخالقية الشائكة ،دون التطرق إليها.
والشخصيات التي يتناولها الكتاب كلها من نجوم هذا
فبالضافة إلى داودنا وشاربنتييه ،يبرز دور كل
المجال .إ
من ِفنج تشانج ،اختصاصي الهندسة البيولوجية ،وجورج
تشيرش ،اختصاصي البيولوجيا التخليقية ،اللذَ ين كانا أول
َمن استخدما تقنية "كريسبر للتحرير الجيني" في الخاليا
حقيقية النوى ،بما في ذلك خاليا البشر ،وهو ما أدى إلى
نشوب نزاع متعلق بالملكية الفكرية للتقنية ،استمر منذ عام
 ،2016حتى وقتنا هذا .كما يلقي ديفيس الضوء على مئات
الباحثين آ
الخرين الذين ساعدوا في تمكين استخدام التحرير
"تعديل البشرية :ثورة تقنية
كريسبر والعهد الجديد
لتحرير الجينوم"
كيفين ديفيس
دار نشر بيجاسوس ()2020

ويتخلل عرض ديفيس لهذه الرحلة سرد لتاريخ الهندسة
الوراثية والعالجات الجينية التي سبقت تقنية "كريسبر"،
وذلك بهدف إذكاء اهتمام القارئ ،وكذلك ليكون هذا السرد
على سبيل التحذير .ومثال على ذلك ،أنه في سبعينات
قدم الطبيب الأمريكي ستانفيلد روجرز،
القرن الماضيَّ ،
مختبرة
غير
جينية
عالجات
كالين
تن
ر
ما
واختصاصي الدم
َ
لمرضى بهدف عالج أمراض وراثية نادرة ،فقد عالَج روجرز
قصورا في
فتيات في ألمانيا ،كانت اثنتان منهن تعانيان
ً
النمو ،بسبب تراكُم الأرجنين في الدم ،في حين عالج كالين
نساء يافعات مصابات بثالسيميا بيتا في إسرائيل وإيطاليا.
وعمل كال الباح َثين في الخارج بهدف تج ُّنب الحصول على
موافقات المؤسسات المعنية في الواليات المتحدة.
بقوة
وفي السنوات القليلة الماضية ،طالب خبراءلأدوليون ٍ
الشراف ا خالقي .وفي
بإخضاع التحرير الجيني لمزيد من إ
عام  ،2015أجمعوا على أنه ال ينبغي السماح بالتحرير
الجيني للبشر في الحيوانات المنوية ،وال البويضات ،وال
الأجنة ،بيد أنه في عام  ،2018وعلى مرأى حشد مذهول من
العلماء واختصاصيي علم الأخالق والصحفيين في هونج
كونج ،وصف هو جيانكوي كيف استخدم فريقه (الذي
تض ّمن علماء صينيين وأمريكيين) تقنية "كريسبر" في تحرير
َ
الصابة بفيروس
أجنة بشرية ،في محاولة لتأمين وقاية من إ
نقص المناعة البشرية ( .)HIVونتيجة لذلكُ ،و َلدت توأمتان،
تُعرفان فقط باسميهما المستعارين ،لولو ونانا ،وقد ُعدلت
اثيا ،بما في ذلك الخاليا التكاثرية التي يمكن
كل خالياهما ور ًّ
أن تمرر هذا التعديل الجيني إلى الأجيال التالية.
إن سرد ديفيز لهذه القصة الملحمية ّأخاذ ،حتى بالنسبة
متاب ًعا لأحداثها .ويوجه ديفيس أصابع
إلى شخص مثلي كان ِ
االتهام إلى الدوائر الأمريكية التي وثق بها هو ،لعدم
أخالقيا (Nature
إيقافها مثل هذه التجربة المشكوك فيها
ًّ
تورط حكومات ومؤسسات في
 .)566, 427; 2019وبكشف ُّ
غريبا في نفس
ا
شعور
الكاتب
مثل هذه التجارب ،يترك
ً
ً
القارئ بأن التاريخ يكرر نفسه؛ إذ إن أغلب المشاركين الذين
لم تؤخذ موافقاتهم في تجارب العالج الجيني التي لم
تتحر النزاهة ،في عصرنا الحالي وفي الماضي ،كانوا من
الفتيات والنساء اليافعات.
وبغض النظر عن هذه المخالفات في استخدام
السلطة ،ال تزال تقنية "كريسبر" تدفع التقدم على صعيد
اكتشاف العالجات ،والزراعة ،والبيئة ،فيقدم ديفيس
وصفًا بار ًعا لقدرتها على شفاء أمراض ،بد ًءا من مرض فقر
الدم المنجلي إلى التليف الكيسي .كما يستفيض في بيان
طعما،
كيف يمكن استخدامها في تخليق ثمار طماطم ألذ ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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الجيني وتطبيقاته العديدة في الكائنات الدقيقة ،والنباتات،
والحيوانات .وعلى سبيل المثال ،بينما كان عا ِلم الأحياء
الم ِحبة للملوحة
الدقيقة فرانثيسكو موخيكا يدرس العتائق ُ
في إسبانيا في تسعينات القرن الماضي ،الحظ التكرارات
الجينية غير المعتادة ،التي تعد آ
الن من السمات الكاشفة
َُ
التي تميز الأجهزة المناعية التكيفية العتيقة .وتَل َْت هذا رحلة
عقدا من الزمن لفهم دور هذه التكرارات ،وهو
استمرت ً
ما أدى ،في نهاية المطاف ،إلى صك مصطلح "كريسبر".

وبرتقال أقدر على تحمل الشتاء القارس ،وقطعان ماشية
بدون قرون ،على الرغم من أنه كان بمقدوره أن يستعرض
بصورة أعمق كيف يمكن لهذه التقنية تغيير سالسل إمداد
الغذاء على مستوى العالم .فقد استثمرت الصين ،على
سبيل المثال ،مليارات الدوالرات في تقنية "كريسبر"ً ،
أمل
في توفير الغذاء للبلد ،وزيادة صادراته.
يستعرض ديفيس تكنولوجيا معقدة بأسلوب واضح،
ومحكم ،وجذاب .ومع ذلك ،فهو يخفق في إيالء قدر
اليكولوجية ،واالجتماعية،
مماثل من االهتمام لتبعاتها إ
والسياسية ،والأخالقية .ففي الفصل الذي يتناول تطبيق
تقنيات التحرير الجيني على الصعيد البيئي ،مثل استخدام
اثيا؛ بغرض كبح انتشار البعوض
الم َ
البعوض ُ
هندس ور ًّ
الحامل للمالريا ،ال يذكر ديفيس أي المنظومات القيمية
ستشكل القرارات الخاصة بإطالق هذا "الدفع الجيني"
القائم على تقنية "كريسبر" في البرية.
واف قصور الوكاالت
وبالمثل ،ال يتناول ديفيس على نحو ٍ
التنظيمية أو الهيئات الحكومية الدولية .فأغلب هذه الجهات
يشرك أصحاب الخبرة من ذوي التخصصات المتعددة،
ال ِ
وال المجتمعات المتأثرة باستخدام تقنية "كريسبر" ،في
عملية إرشاد القرارات المتعلقة بها .وعلى سبيل المثال،
ال تتضمن اللجنة االستشارية المعنية بتحرير الجينات
واحدا
البشرية ،التابعة لمنظمة الصحة العالمية،
عضوا ً
ً
العاقات الجسدية ،رغم أن أحد َمحاور تركيز
من أصحاب إ
هذه اللجنة هو وضع معايير حوكمة عالمية تنظِّم استخدام
العالجات القائمة على تقنية "كريسبر" ،التي يمكنها ذات
والتقزم.
يوم التخلص من إعاقات معينة ،مثل الصمم،
ُّ
البقاء
ستخدم في إ
تشكل السرديات المفاهيم ،وقد تُ َ
على الوضع الراهن ،أو رسم تَصورات لسيناريوهات
شعرت باالرتياح عندما
مستقبلية من نوع جديد .وقد
ُ
الناث المعاصرات
وجدت أن الكتاب يُعطي العالمات إ
الأدوار الرئيسة التي تستحق َّنها ،غير أنني انزعجت من
ملحوظة ال تنم عن مراعاة آ
للخر ،تشير إلى أن العلماء
ُّ
الصينيين يفتقرون إلى الدماثة ،وكذلك من صورة
مجازية امتدت إلى صفحة كاملة ،جرى فيها تشبيه
طية (بالنظر
الدفاعات المناعية البكتيرية بالمراقبة ُّ
الش َر َّ
إلى االحتجاجات المتواصلة ضد وحشية الشرطة ذات
إن قدرة تقنية "كريسبر" على تغيير
التوجه العرقي)ّ .
مجتمعيا يتحدد
ًا
ق
سيا
تتطلب
البشرية
الخبرة الجمعية
ًّ
بوجهات نظر متنوعة ،كتلك التي يمكن العثور عليها
"الع ْرق الأسمى"  ،Superiorلأنجيال سايني،
في كتاب ِ
و"التغير الوراثي"  ،Altered Inheritanceلفرانسوا بايليس،
ُّ
و"الحمض النووي الأمريكي الأصلي" Native American
 ،DNAلكيم تولبير ،و"الساحر والنبي" The Wizard and
 the Prophetلتشارلز مان ،و"الحياة االجتماعية للحمض
النووي"  The Social Life of DNAلألوندرا نيلسون.
إن كتاب "تعديل البشر" -وهو واحد من جملة من الكتب
شرت حدي ًثا ،أو في طريقها
الموجهة إلى عموم القراء ،التي نُ َ
لكن
إلى النشر -يوضح بجالء شكل هذا العالَم الجديدْ .
ِمثل أي خريطة ،فإنه ال يستطيع أن يخبرنا كيف نصل من
نقطة إلى أخرى .ولكي نصل إلى مستقبل مزدهر يتحقق فيه
والنصاف ،سنحتاج إلى بوصلة أخالقية ،تسترشد
العدل إ
بمجموع الخبرات النسانية المعاشة .إن التاريخ يسطَر آ
الن،
إ
ُ
ُ
وكل شخص يستحق أن يكون صوته مسمو ًعا.

مؤسسة منصة "إديتينج نيتشر" ،Editing Nature
ناتالي كوفلر ِّ
واستشارية بمبا َدرة المواطَنة العلمية في كلية طب هارفارد في
بوسطن بوالية ماساتشوستس.
اللكترونيnatalie_kofler@hms.harvard.edu :
البريد إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات الكتب
"التكنولوجيا الرقمية وزعزعة أنظمة التعليم" Failure to Disrupt
جاستن رايخ ،مطبعة جامعة هارفارد ()2020

في عام  ،1913زعم توماس إديسون ،مع انطالق حركة تعليمية تتبنى االستعانة بالأفالم ،أن
المزاعم المماثلة،
الكتب في المدارس ستصبح مهملة في المستقبل القريب .ويبدو بالفعل أن َ
التي ظهرت في العقد الأول من الألفية الثالثة بشأن الدور الذي يُتوقع أن تلعبه الدورات
النترنت ( ،)MOOCsبالية بدورها .لكن جاستن رايخ ،الباحث
التعليمية الهائلة المفتوحة عبر إ
في شؤون التعليم ،ينوه إلى هيمنة المقاطع المرئية آ
الن على التعليم غير النظامي ،بينما
المعلمين .ويتميز عرض رايخ لتقنيات التكنولوجية الرقمية
كثيرا من ُ
تجذب موسوعة "ويكيبيديا" ً
بأنه ال يتبنى نظرة وردية وال قاتمة لها؛ فيقدم لنا ً
مبدئيا لعملية تعلُّم واسعة النطاق"،
"دليل
ًّ
بهدف مالءمة النظام التعليمي المعقد في المدارس والجامعات ،ال السعي إلى زعزعته.

"شغف بالجهل" A Passion for Ignorance
ريناتا ساليسل ،مطبعة جامعة بريسنتون ()2020

بالشارة إلى
تبدأ ريناتا ساليسل ،الفيلسوفة وعالمة االجتماع ،استعراض دراستها حول الجهل ،إ
طريقة تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا الجديد .ففي مطلع
جليا،
عام  ،2020أساء ترامب فهم الخطر المحيق ببالده .ومع ذلك ،فعندما بات الخطر ًّ
"شعرت بأن الوضع ينم عن جائحة ،قبل وقت طويل من وصفها بأنها كذلك" .وهذا
قال:
ُ
السلوك ،الذي يشاركه فيه العديد من الزعماء ،كشف عن أمرين ،هما ":عدم العلم بالمشكلة
بعضا ،يدور
القرار بها (تجاهلها)" .وهما مسألتان وثيقتا الصلة ببعضهما ً
(الجهل)" ،وعدم إ
معاصرة ،بد ًءا من علم الجينات،
حولهما هذا الكتاب الجذاب ،الذي يتناول قضايا متنوعة ِ
حتى الأخبار الزائفة.

"مك ََّعب روبيك" Cubed
ُ
إرنو روبيك ،فالتيرون ()2020

مبتكره إرنو روبيك ،المهندس المعماري
ال يحتاج مكعب روبيك إلى مقدمة تعريفية ،على عكس ِ
الذي كان اب ًنا لمصمم طائراتُ .ولد روبيك في بودابست إبان الحرب العالمية الثانية ،وكان
مولعا منذ طفولته بالألغاز ،بيد أنه في سيرته الذاتية الممتعة والفريدة هذه -أول كتبه على
ً
الطالق -يقول إنه "يكره الكتابة" ،واصفًا نفسه بالهاوي على مدار حياته ،مضيفًا أنه كان يفتقر
إ
إلى الخبرة المهنية في تصميم الألعاب ،أو التصميم الصناعي ،عندما ابتكر المكعب في عام
لأ
تأمل اللعبة
 .1974وربما يفسر شعوره الداخلي هذا ِل َم يستمر ا طفال والكبار إلى اليوم في ُّ
"في لحظة نادرة ،يمتزج فيها النظام والفوضى ،بسالم".

"لغز حجر رشيد" The Riddle of the Rosetta

جيد زي .بوتشوالد ،ودايان جريكو جوسيفويكز ،مطبعة جامعة برينستون ()2020

ال يزال حجر رشيد ،وقصة فك شفرة اللغة الهيروغليفية المصرية ،يبهرانا إلى اليوم .ويمزج
هذا التحليل القيم ،الذي أجراه مؤرخ العلوم جيد بوتشوالد ،والكاتبة دايان جوسيفويكز ،بين
التنقيب الشامل في السجالت التاريخية ،وعناصر ُمنتقاه من السير الخاصة بالعا ِل َمين اللذين
النجليزي توماس يونج ،والعا ِلم الفرنسي جان
فكّكا شفرة هذه اللغة؛ وهما العا ِلم الموسوعي إ
فرانسوا شامبوليون ،الذي أتقن عدة لغات .ويوضح المؤلفان -بقدر فريد من التفصيل ،وبقدر
لأ
ستحق ينبغي أن يذهب إلى يونج،
كثيرا من التقدير ُ
الم َ
ما سمحت به ا دلة المتوفرة -كيف أن ً
يكرمه كما ينبغي".
الذي ال شك في أن شاملبيون حاد الطباع "لم ِّ

أ
"الصل الحراري لجميع الكائنات" Every life is on fire
جيريمي إنجالند ،بيزيك ()2020

ور ِّسم
درس جيريمي إنجالند الكيمياء الحيوية ،وحصل على درجة الدكتوراة في الفيزياءُ ،
مديرا لبرنامج الذكاء
ً
حاخاما ،وتخصص في الفيزياء في إحدى الجامعات ،كما عمل ً
االصطناعي في شركة الأدوية "جالكسوسميثكالين"  .GlaxoSmithKlineوكل هذه االهتمامات
شكلت مصادر إلهام له في كتابه حول نشأة الحياة ،الذي استعرض فرضيته غير المثبتة
إن مجموعات الجزيئات
في الديناميكا الحرارية المعروفة باسم "التكيف التبديدي" ،القائلة ّ
ذاتيا لزيادة كفاءة امتصاص الحرارة من البيئة وتبديدها.
العشوائية قادرة على االنتظام ًّ
ويتميز الكتاب بأنه مبتكر ،ومثير لالهتمام ،وذو عالقة بالأديان ،وهو على الأرجح ،ولكل هذه
ّ
الأسباب ،سيثير ً
علميا .أندرو روبينسون.
جدل ًّ
الطبعة العربية
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كتب وفنون

يتوصل إليها العلماء تعتمد على
ّ
توضح عالمة االجتماع جانيت فير ِتسي أن االكتشافات التي ّ
بعضا .اسم الكاتب
بعضهم
مع
تعاونهم
طريقة
ً
عاما من تغطية أخبار ِعلْم الكواكب في الواليات
على مدار ً 25
اعتدت رؤية أشخاص بعينهم في البيانات الصحفية،
المتحدة،
ُ
البث الشبكي ،وهم يعرضون اكتشافات
والمؤتمرات ،ومقاطع ّ
َمركبات فضائية تابعة لوكالة "ناسا" ،مكلَّفة باستكشاف مجموعتنا
استمتعت باستطالع طبيعة الشبكات المعقدة
الشمسية .وقد
ُ
ولكن لم يسبق أن
التي تربط بين أولئك الباحثين بعضهم ً
بعضاْ ،
أُتيح لي االطالع بشكل مباشر ودائم على التفا ُعل الشخصي فيما
بينهم .و آ
الن ،تزيح عالمة االجتماع جانيت في ِرتسي الستار عن
جميعا .وتجدر إالشارة
صور هذا التفا ُعل ،لتصبح رأي العين لنا ً
مهما في العديد من مشروعات وكالة
دورا ًّ
إلى أن في ِرتسي لعبت ً
رحلة إلى
تصحب
هي
وها
ات،
"ناسا" على مدار سنو
القراء في ٍ
ّ
قلب اثنين من هذه المشروعات؛ هما :بعثة "كاسيني" إلى كوكب
الجوالة الستكشاف المريخ".
زحل ،و"مشروع المركبات الفضائية ّ
مستحبا
ليس
الرحلة
هذه
وجدير بالذكر أن ما نراه في
ًّ
العلوم"Shaping
"تشكيل
مفيد .وفي كتاب
دائما ،لكنه ٌ
ً
علماء بعثة "كاسيني" يراقبون مركبة فضاء البعثة وهي تغوص في
 ،Scienceال تتناول في ِرتسي التفاصيل الدقيقة حول كيفية الغالف الجوي لكوكب زحل.
عمل تلك البعثات فحسب ،بل تعرض كذلك استنتاجات
كأن يقول أحدهم" :يمكنك تصوير حلقات الكوكب في هذا
عامة حول طبيعة االكتشافات العلمية ،وكيف أنها تتوقّف
ْ
ّ
استطعت تشغيل مطياف البالزما في وقت آخر".
الوقت ،إذا
بعضا.
تعاون العلماء مع بعضهم ً
ُ
على طريقة ُ
الجوالتين "سبيريت"
وعلى النقيض ،كان للمركبتين
وتستند في ِرتسي إلى الأبحاث الكالسيكية حول نشأة المعارف،
ّ
ُ
مثل أبحاث عا ِلم االجتماع هاري كولينز ،الذي قضى سنوات  ،و"أوبورتيونيتي" اللتين أطلقتا في عام  ،2003وانقضت
باحث رئيس واحد (هو
عامي  ،2010وٌ ،2018
من حياته بين العلماء الباحثين عن موجات الجاذبية ،وعالمة مهمتهما في َ
االجتماع دايان فون التي درست ثقافة مديري مشروعات ستيفن سكوايرز ،من جامعة كورنيل في مدينة إيثاكا بوالية
وإن كانت في ِرتسي قد رفعت عنه الحرج ،وأطلقت
المكاكيك الفضائية ،لف ْهم كيف انتهى بهم الحال إلى وضع نيويوركْ ،
إجراءات روتينية لمواجهة المخاطر .وترى في ِرتسي أن ِعلْم عليه اسم "جيريمي") .وقد قاد سكوايرز فريق البعثتين ،الذي
أرضا خصبة لدراسة تنظيم ِف َرق العمل المعقدة .كان أعضائه يشاركون بآرائهم التخاذ القرارات بصورة جماعية.
الكواكب يُ َعد ً
معا لتحديد نهج العمل
ففي حال َتي بعثة "كاسيني" ،وبعثة المريخ ،عملت مجموعات
وتعاون الباحثون في هاتين البعثتين ً
َ
المقررة دراستها
كبيرة من العلماء ،والمهندسين ،والمديرين على تصميم المتبع ،واالتفاق عليه ،مثل اختيار الصخور ّ
الجوالة.
روبوتات ،وبنائها،لأوتشغيلها إلرسالها في بعثات إلى كواكب الحقًا ،أو اختيار االتجاه الذي ستسلكه المركبة ّ
نجاحا ساحقًا،
بعيدة عن كوكب ا رض ،لكنها فعلت ذلك بطرق تختلف عن
وقد حقّقت بعثة "كاسيني" وبعثة المريخ ً
بعضااختالفًاجذريًّا(.استخدمتفيرتسياسمينحركيين وأسفرتا عن اكتشافات جوهرية في علم الكواكب .ورغم ذلك،
بعضها ً
للبعثتين ،هما" :هيلين" ،و"باريس" ،وأسما ًء مستعارة للباحثين ترى في ِرتسي أن طبيعة هذه االكتشافات شكّلتها طريقة طرح
فيهما ،ربما رغبةً في الحفاظ على خصوصيتهم .وما على الخبراء الباحثين للأسئلة.
لأ
فقد أسفرت بعثة "كاسيني" عن رؤى متعمقة قمار زحل
في هذا المجال إال تخمين تلك الشخصيات).
طلقت في عام  ،1997وانتهت وحلقاته ،وأجزاء أخرى من هذا الكوكب من منظور وسائل
كانت بعثة "كاسيني" ،التي أُ ِ
مع اقتحام الغالف الجوي لكوكب زحل في عام  ،2017محددة ،مثل الدراسات باستخدام الرادار للتغيرات التي طرأت
محفوفةً بالمخاطر منذ البدايةُ .ع َّدت البعثة من بين بعثات بمرور الوقت على البحيرات على قمر "تيتان" ،أكبر أقمار زحل.
الكواكب الرئيسة لوكالة "ناسا" ،إذ تكلّفت مليارات الدوالرات ،أما مركبتا "سبيريت" ،و"أوبورتيونيتي" ،فقد أسفرتا عن اكتشافات
طلقت بالشراكة مع وكالة الفضاء
و ُلأعلّقت عليها آمال كبرى ،وأُ ِ
"تشكيل العلوم :منظومات
ا وروبية ،وهو ما ترتّب عليه محاولة التوفيق بين العديد من
العمل وصناعة القرار
المصالح المتضاربة؛ للخروج بنظام متكامل يحقق أهدافه.
والثقافة في ِف َرق ناسا
مقاربةً تعتمد على منظومة معقدة ربطت
وقد تب ّنت البعثة َ
البحثية"
بين عدة فرق بحثية تركز على جانب محدد اس ُتهدفت دراسته
جانيت في ِرتسي ،مطبعة جامعة
في نظام كوكب زحل (مثل حلقات الكوكب ،وغالفه الجوي،
لأ
شيكاجو ،عام .2020
معا،
وأقماره ،إلخ) .وعمل قادة البعثة على دمج تلك ا هداف ً
وهو ما أسفر في كثير من الأحيان عن ِف َرق عمل مختلفة،
تتبادل في الأساس المساعدات لتحقيق أهدافها العلمية،
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فالي" التابعة لوكالة "ناسا" إلى القمر "تيتان".
ومن بين الدروس المستفادة الأخرى ،ما يتعلق بالتحديات
التي تنطوي عليها إدارة مجموعة من الأفراد ،ال يعملون في
المكان نفسه ،وهو تحد بات شديد الوضوح في ظل جائحة
"كوفيد ،"19-وفي نمط العمل القائم على المؤتمرات المرئية.
وعلى سبيل المثال ،على الرغم من أن ِف َرق مراقبة البعثات
الف َرق الأخرى
تعمل كمركز تنظيمي ،فإن كثيرين من علماء ِ
مقار المؤسسات التي
بهذه البعثات يعملون عن بُ ْعد من ّ
ينتمون إليها في بلدانهم .ويتنافس هؤالء العلماء على السلطة
من بعيد ،وهو نم ٌط بات مألوفًا إلى حد كبير آ
الن .وقد تغلّب
ٍّ
بلدان ومناطق
عبر
العمل
فريق بعثة "كاسيني" على تحديات
ٍ
زمنية مختلفة ،من خالل تعزيز الشعور باالنتماء إلى مجتمع
واحد في المؤتمرات االفتراضية ،فكان أفراد الفريق يضعون
صور المشاركين في المؤتمرات المرئية عن بُ ْعد على الجدران.
وقد أتاح هذا النهج للعلماء خارج الواليات المتحدة فرصة
مهمة رائدة كهذه ،ومنح باحثي "ناسا" فرصة
المشاركة في ّ
االستفادة من أفضل المواهب على مستوى العالم.
قد تكون هذه الدروس المستخلَصة ُمجدية في حال
المشروعاتالتعاونيةالتيتسعىلالنطالق؛فتشيرفي ِرتسيإلىأن
الشركات الناشئة في المجال التقني تميل إلى تفضيل المنظومات
الأفقية التي تلتف حول قائد ُملهم واحد ،على غرار منظومة بعثة
لأ
حجما ،مثل الجامعات التي تسعى
المريخ .أما المؤسسات ا كبر ً
للتوفيق بين مصالح عدة أقسام ومجاالت ،فهي تعمد عاد ًة إلى
منظومة أشبه بتلك الخاصة ببعثة "كاسيني".
وفيالنهاية،تجدر إالشارةإلىأناالكتشافاتالعلميةالتيأزيح
مباشرالجهودالأفرادالمشاركين
الستارعنهافيالبعثتينكانت ً
نتاجا ً
فيهما .وأيًّا كان ما تَك ََّشف عن سطوع البحيرات على القمر "تيتان"،
لصخرة ما على كوكب المريخ ،فإن الأفراد،
أو التكوين المعدني
ٍ
سواء من المسؤولين عن المركبات الفضائية ،أم ممن عملوا ِمن
عدد ال يُحصى
خلف شاشات حواسيبهم ،أم َمن شاركوا في ٍ
من االجتماعات عن بُ ْعد ،كانوا المحرك الرئيس لما اكتشفته تلك
تعرفت
سرني ْأن
الروبوتات
ُ
التي تؤدي مهمتها بين الكواكب .وقد ّ
على هؤالء الأفراد عن كثب من خالل هذا الكتاب.
ألكساندرا ويتزي مر ِاسلة لدى دورية  ،Natureتقيم في مدينة
بولدر بوالية كولورادو.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

JOEL KOWSKY/NASA

دروس في العمل الجماعي من قلب
وكالة ناسا

حول صخور ،وكثبان رملية ،وتضاريس أخرى محددة على سطح
المريخ من منظور آالت عديدة .ويتيح النهج الأول معلومات
في مناح شتى على دفعات صغيرة ،في حين أن النهج الثاني هو
أكثر ً
ميل إلى إتاحة مجموعة من المعلومات حول بيئات بعينها.
دروسا يمكن أن
البعثات
تلك
م
تقد
المنظور،
هذا
ومن
ّ
ً
تستفيد منها ِف َرق العمل بوجه عام .ولنأخذ مشاركة البيانات
على سبيل المثال ،حيث تحاجج في ِرتسي بأن بعثة المريخ
ممولة
تب ّنت مفهوم البيانات المفتوحة ،ليس لمجرد أنها بعثة َّ
من دافعي الضرائب ،بل لأن ذلك هو ما فرضه الهيكل الأفقي
لفريق البعثة .أما في حال بعثة "كاسيني" ،فقد انتهى الحال
بقائدة فريق التصوير بالوقوع في دائرة من العالقات التي
انعدمت فيها الثقة بينها وبين العلماء آ
الخرين عندما حاولت
فرض سيطرتها فيما يتعلق بالصور الخاصة بفريقها.
المؤسسي قد لعب
وتشير في ِرتسي إلى أن ّ
التحيز الجنسي ّ
دورا على الأرجح في المصاعب التي واجهتها قائدة فريق
ً
التصوير (فقد قال أحد العلماء في المشروع إنه سيجعلها
"تتصارع في الوحل" مع أحد الباحثين الذكور ّ
لحل مشكلة ما).
وقد تقلّدت نساء أخريات مناصب عليا في بعثة "كاسيني"،
لكن حدث ذلك مع اقتراب نهاية رحلة المركبة الفضائية ،إذ
ً
شرف النساء على بعثة قائمة بالفعل ،ال على
كان
مقبول أن تُ ِ
الفكر في طريقه إلى زو ٍال
بعثة جديدة .ولحسن الحظ أن هذا ِ
آ
الن؛ إذ تقود عالمة الكواكب إليزابيث تيرتل بعثة "دراجون

نظرة متعمقة على أحدث أ
البحاث

أنباء وآراء

SEAN GALLUP/GETTY

الشكل  | 1أنهار من ماء الجليد المنصهر تشق طريقها وسط صفيحة جرينالند الجليدية.

علم المناخ

توقعات بانحسار جليدي أسوأ في
صفيحة جرينالند الجليدية
آندي أشواندن
يكشف تقييم انحسار الجليد في صفيحة جرينالند الجليدية في الماضي ،والحاضر،
والمستقبل عن أن معدالت انحساره في القرن الواحد والعشرين ستربو بكثير عنها في أي
نقطة زمنية سالفة على مدار  11,700عام مضت.
يستمر ذوبان الجليد في صفيحة جرينالند الجليدية بمعدل
متزايد ،بسبب ارتفاع درجة حرارة الهواء والمحيطات.2،1
حاليا إلى تزايُد المتوسط
ويؤدي ذوبان جليد الصفيحة ًّ
العالمي لمنسوب سطح البحر بما يقرب من  0.7ملِّيمتر
لكن توقعات
سنويًّا؛ (انظرّ ،)go.nature.com/3mrkuw8 :
النماذج المناخية 3تشير إلى احتمالية وصول هذا المعدل إلى
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ما بين  2و 7ملِّيمتر سنويًّا بحلول عام  .2100وعلى الرغم
من ذلك ،لم يسبق تقييم المعدالت المرصودة والمتوقعة
لذوبان الصفيحة الجليدية في سياق التغيرات الطبيعية
مؤخرا في دورية ،Nature
التي تطرأ عليها .وفي بحث نُشر
ً
4
تطور
أس َند برينر وآخرون هذه الفجوة المعرفية إلى محاكاة ُّ
صفيحة جرينالند الجليدية خالل عصر الهولوسين؛ أي على

مدار  11,700عام مضت .ويوضح الباحثون أنه على الرغم
من أن معدالت الذوبان الحالية في الصفيحة الجليدية
تضاهي أعلى معدالت الذوبان بها خالل عصر الهولوسين،
المرجح أن تزداد تلك المعدالت في المستقبل.
ِفمن ّ
ويحدث االنحسار الحالي لحواف الصفيحة الجليدية
بفعل انحسار قنوات الأنهار الجليدية الكبيرة ،التي تنتهي
بأودية ِخاللية ضيقة تُنقص الأجزاء الداخلية من الصفيحة
تدريجيا .وينتج هذا االنحسار عن ارتفاع درجة حرارة
ًّ
المحيطات ،وسيستمر في لعب دور رئيس في فقدان
الكتلة الجليدية بالصفيحة في القرن الواحد والعشرين.3
محكوم بالتكوين
بيد أن تدفق قنوات الأنهار الجليدية
ٌ
الهندسي للقنوات البحرية السفلية التي تمتد إلى حوالي
 100كيلومتر فقط في الأجزاء الداخلية للأنهار الجليدية
الكبرى بالصفيحة .وهكذا ،فإن مساحة الجزء الذي يتصل
بالمحيط من الصفيحة الجليدية أقل بكثير من مساحة الجزء
المعرض للغالف الجوي (الشكل  .)1وعليه ،فعلى مدار آالف
ّ
السنين ،كان تأثير الظروف الجوية ،مثل التغيرات في هطول
الأمطار ودرجة حرارة الهواء ،على مساحة الجليد بالصفيحة
أكثر أهمية من تأثير انحسار الأنهار الجليدية المحيطية.
ولحساب مقدار تزايُد الجليد أو فقده سنويًّا خالل عصر
الهولوسين ،كانت الدراسات السابقة تعتمد عاد ًة على
تقدير درجات حرارة الهواء السابقة من النسب القياسية
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
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اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺰﻣﻨﻲ )ﺑﻌﺪد اﻟﺴﻨﻮات(
4
نموذجا للتغيرات
الشكل  :2انحسار الجليد في صفيحة جرينالند الجليدية في الماضي والحاضر والمستقبلَ .و َض َع برينر وزمالؤه
ً
في الكتلة الجليدية في غرب الجنوب الغربي بصفيحة جرينالند الجليدية منذ  11700عام مضت إلى عام  ،2100ووجدوا أن انخفاض
نسبيا بين  11700و 7000عام مضت ،ثم وصل إلى ذروته عند معدل يبلغ حوالي 6000
هذه الكتلة الجليدية قد حدث بوتيرة ثابتة ًّ
جيجاطن لكل مائة عام .وقد تضاءلت معدالت انحسار الجليد بعد ذلك إلى أن ارتفعت في العصر الحديث .ففي عصرنا الحالي،
تنخفض الكتلة الجليدية بمعدل يقارب  6100جيجاطن لكل  100عام ،غير أن المؤلفين يتوقعون أن معدالت انحسار الجليد ستتزايد
أيضا بشكل هائل في المستقبل ،لتكون قد وصلت إلى معدل يتراوح بين  8800جيجاطن (النقطة الزرقاء) ،و 35,900جيجاطن (النقطة
ً
الحمراء) لكل  100عام بحلول  .2100ويمثل الخط الرمادي في الشكل النسب المتوسطة في جميع عمليات المحاكاة التي أجراها
المؤلفون.

(يرمز إليها بالرمز )δ18Oلوفرة النظيرين المستقرين
أكسجين ،18-وأكسجين 16-في جزيئات المياه التي تشكل
العينات الل ُّّبية الجليدية .ولأن المياه التي تحتوي على
نظير الأ كسجين المستقر  ،18Oتتبخر بسرعة أقل ،وتتكثف
بصورة أسهل من تلك التي تحتوي على نظير الأ كسجين
ّ
نستدل من خالل النسب القياسية
المستقر  ،16Oيمكن أن
لأ
لهذين النظيرين على درجة حرارة الهواء في ا وقات التي
كانت تتساقط فيها الثلوج .وبعدها ،يمكن استخدام نهج
بسيط للتوفيق بين نماذج درجة حرارة الهواء في الماضي،
ومعدالت هطول الأمطار في الوقت الحالي؛ للوقوف على
معدالت الهطول في الماضي.
نهجا مختلفًا؛ ً
فبدل من
لكن برينر وزمالءه استخدموا ً
ّ
االعتماد فقط على نماذج مناخية قائمة على النسب القياسية
لهذين النظيرين ،استعانوا بسجالت تاريخية للمناخ ،نُشرت
خالل هذا العام ،5وجرى التوصل إليها من خالل الجمع بين
عتمد على محاكاة النسب القياسية للنظيرين،
نموذج مناخ يَ ِ
وقياسات ُس ْمك الصفيحة الجليدية المأخوذة من عينات
حسب نموذج المناخ هذا الذي استخدمه
جليدية ل ُِّبية .ويَ ِ
الباحثون التغيرات في معدالت الهطْل ،استجابةً للتغيرات
تصورا لمعدالت
في شكل الصفيحة الجليدية ،ويوفر
ً
الهطول بشكل أفضل من االكتفاء باستخدام نهج التوفيق
بين نماذج درجة حرارة الهواء في الماضي ،ومعدالت هطول
الأمطار في الوقت الحالي.
استخدم المؤلفون هذه السجالت التاريخية في وضع
نموذج لتطور غرب الجنوب الغربي من الصفيحة الجليدية
حد يكفي للكشف عن العمليات
باستبانة مكانية عالية إلى ّ
الفيزيائية الرئيسة هناك .وقد وقع اختيارهم على هذه
نسبيا لسببين؛ أولهما أن تقليل مساحة
المنطقة الصغيرة ًّ
المنطقة الخاضعة للدراسة يقلل من التكاليف الحسابية
ثانيا،
التي تكون مرتفعة في حالة النمذجة باستبانة عاليةً .
يقع هذا الجزء من الصفيحة الجليدية فوق اليابسة؛ وهو ما
يجعل وضع نموذج لتطوره أكثر سهولة ،لأن الحدود البحرية
عدا آخر من التعقيد .ويُعتقد أن هذه المنطقة تمثل
تضيف بُ ً
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الصفيحة الجليدية بالكامل ،6لكننا في انتظار تأكيد الأبحاث
المستقبلية لذلك.
حدد برينر وآخرون سلسلة
وباستخدام هذا النموذجّ ،
زمنية للتغيرات التي طرأت على الحواف الجليدية للصفيحة
ً
وصول إلى عام
الجليدية ،تبدأ من  11,700عام مضت،
 .2100وبالنظر إلى الماضي ،وجد المؤلفون أن الصفيحة
الجليدية في غرب الجنوب الغربي قد انحسرت شرقًا بين
 12ألف عام ،و 7000عام مضت ،وبعدها كانت التغيرات

تاريخية معروفة ،أو حظيت بتقدير تقريبي لنرى إلى أي مدى
طبق
تتطابق نتائج النموذج مع المالحظات السابقة .وقد ّ
برينر وزمالؤه هذا النهج ،وأوضحوا أن تقديراتهم لعصر
الهولوسين تتفق مع بيانات النمذجة الجيولوجية المنشورة
مؤخرا لأماكن الحواف الجليدية لصفيحة جرينالند في غرب
ً
الجنوب الغربي في عصر الهولوسين.7
وضع تصور دقيق النحسار الجليد في العصر
ويظل ْ
صعبا ،لكنه ضروري لوضع تنبؤات موثوقة
ا
ي
تحد
الحديث
ً
ً
بشأن تأثير التغيرات المستقبلية في صفيحة جرينالند على
زيادة مستوى سطح البحر .فالنموذج الذي يبخس تقدير
لأ
أيضا تقديره
انحسار الجليد اليوم سيبخس على ا رجح ً
في المستقبل .ومع أن برينر وزمالءه يوضحون أنه يمكن
تتبع أماكن الحواف الجليدية للصفيحة خالل
لنموذجهم ُّ
عصر الهولوسين ،يجب أن تثبت الأبحاث المستقبلية أن
أيضا على وضع تصور دقيق النحسار الجليد
النموذج قادر ً
في العصر الحديث ،بل يجب في الواقع تقييم أي نماذج
مستخدمة لتقدير انحسار الجليد في المستقبل على أساس
َ
معا.
مدى مطابقتها للمالحظات التاريخية
والمعاصرة ً
ِ
وبفضل العمل الذي قام به برينر وزمالؤه ،أصبحنا آ
الن
أقرب إلى وضع تنبؤات دقيقة وموثوقة النحسار الجليد في
صفيحة جرينالند الجليدية ،حيث يتزايد يقيننا أيضا آ
الن بأننا
ً
سنشهد معدالت غير مسبوقة النحسار الجليد في صفيحة
جرينالند الجليدية ،ما لم يحدث انخفاض كبير في انبعاثات
غازات الدفيئة.
يعمل أندي أشواندن في معهد الجيوفيزياء في جامعة أالسكا
فيربانكس ،مدينة فيربانكس ،أالسكا  ،99775الواليات المتحدة.
اللكترونيaaschwanden@alaska.edu :
البريد إ

"أصبحنا اآلن أقرب إلى وضع تنبؤات
دقيقة وموثوقة النحسار الجليد في
صفيحة جرينالند الجليدية"
التي طرأت عليها بمرور الزمن بسيطة .وفي ذروة انحسار
الجليد بالصفيحة ،كانت تتضاءل بمعدل يصل إلى 6000
جيجاطن كل  100عام .وتشير السلسلة الزمنية للتغيرات
التي طرأت على الصفيحة إلى أن معدل انحسار الجليد
بها اليوم يضاهي ذاك المعدل ،إذ يبلغ حوالي 6100
لأ
يأت بعد ،فمن
جيجاطن لكل  100عام ،لكن ا سوأ لم ِ
المتوقع أن يتراوح معدل انحسار الصفيحة الجليدية في
القرن الواحد والعشرين بين  8800و 35,900جيجاطن،
استنا ًدا إلى معدالت الزيادة في تركيز غازات الدفيئة في
الغالف الجوي بمرور السنوات (الشكل  .)2وقد يؤدي ذلك
إلى ارتفاع مستوى سطح البحر ارتفا ًعا يتراوح بين سنتيمترين،
و 10سنتيمترات بحلول عام .2100
ونظرا إلى أن التوقعات الدقيقة النحسار الجليد في
ً
صفيحة جرينالند وصفيحة القارة القطبية الجنوبية في
المستقبل لها أهمية مجتمعية كبرى ،فمن المهم أن
نتساءل عن مدى دقة النموذج الذي وضعه المؤلفون.
وتُ َعد المطابقة التاريخية إحدى الوسائل الجيدة لتقييم دقة
النماذج؛ حيث يُختبر النموذج بإدخال بيانات حول أحداث

1. Hanna, E. et al. J. Clim. 21, 331–341 (2008).
2. Holland, D. M., Thomas, R., de Young, B.,
Ribergaard, M. H. & Lyberth, B. Nature Geosci. 1,
659–664 (2008).
3. Aschwanden, A. et al. Sci. Adv. 5, eaav9396 (2019).
4. Briner, J. P. et al. Nature 586, 70–74 (2020).
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(2007).
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السلوك اإلنساني

َد ْف ُع الفقراء إلى المطالبة بفرض
ضرائب على األثرياء
كولين تريدو ،وجون ديكسون
تكشف تجربة ميدانية عن أن الأفراد يصبحون أكثر ً
مزيد من الضرائب على
ميل للمطالبة بفرض لأ ٍ
الأثرياء عند تذكيرهم بانعدام المساواة المستمر ،من خالل تعريضهم حد مظاهر الثراء.

PER-ANDERS PETTERSSON/GETTY

آثـار عديـدة علـى أفـراد
النعـدام لأالمسـاواة الماليـة ٌ
فقرا ،من بينها تدنّي مسـتوى المعيشـة،
المجتمع ا ّ
شـد ً
وانخفـاض متوسـط العمـر المتوقع .1على سـبيل المثال،
لأ لأ
ّ
فقـرا في إنجلتـرا بثماني
يقـل متوسـط عمر ا فراد ا ّ
شـد ً
لأ
لأ
2
سـنوات ونصـف السـنة عـن ا فـراد ا كثـر ثـرا ًء  .فمـا
الظـروف التـي قـد تدفـع هـؤالء الفقـراء إلـى المطالبـة
مؤخـرا في دوريـة ،Nature
بالنصـاف؟ فـي بحـث نُشـر
إ
ً
يطـرح سـاندز ،ودي كاد 3هذا السـؤال على سـكان إحدى
البلـدات فـي جنـوب أفريقيـا ،التـي تُ َعـد أحـد أكثـر
بلـدان العالـم تفاوتًـا بيـن السـكّان( 4الشـكل  .)1وجـد
المؤلفـان أن الناس في الأحيـاء ذات الأوضاع االجتماعية
واالقتصاديـة المترديـة يكونـون أكثـر ً
ميلا لتأييـد ف َْـرض
المزيـد مـن الضرائـب علـى الأثريـاء ،عنـد تذكيرهـم
بانعـدام المسـاواة التـي يعيشـونها.
بحثــت االســتطالعات والدراســات المخبريــة للســلوك
ـتفاضة تأثيــر المعلومات المتعلقــة بانعدام
البشــري باسـ
ٍ
المســاواة علــى اســتجابة الأفـراد لمجموعة مــن العوامل،
ـن الأمــر
بــد ًءا مــن الســخاء ،حتــى الثقــة بالحكومــة ،لكـ ّ
كافيــا مــن الدراســة هــو اســتجابة
الــذي لــم ينــل قـ ً
ـدرا ً
الأفـراد لعوامــل التذكيــر بانعــدام المســاواة علــى أرض
الواقــع .وعلــى وجــه الخصــوص ،تغيــب تلك الدراســات
الميدانيــة عــن الــدول البعيــدة عــن عالَم الغــرب الثري.
هنــا ،ظهــرت دراســة ســاندز ،ودي كاد ،حيــث اختــار
المؤلفــان ســبعة مواقــع فــي بلــدة ســويتو ،مســتويات
الث ـراء فيهــا أقــل بنســبة  %50مــن المتوســط القومــي،
وتعانــي فــي الوقــت نفســه مــن ارتفــاع مســتويات
التفــاوت فــي الثــروات بيــن الس ـكّان .وضــع المؤلفــان
ـارة
ســيارة فارهــة فــي شــارع مزدحــم ،وطلبــا مــن المـ ّ
ـوائيا؛
التوقيــع علــى إحــدى عريضتيــنُ ،و ّزعتــا
ً
توزيعا عشـ ًّ
إحداهــا تطالــب بزيــادة الضرائــب علــى الأثريــاء فــي
جنــوب أفريقيــا ،والأخــرى تطالــب باســتبدال مصــادر
طاقــة بديلــة بالطاقــة النوويــة .كانــت الســيارة غائبــة عن
المشــهد تحــت الظــروف الضابطــة للدراســة.
مهميــنً :
أول ،كانــت
توصــل الباحثــان إلــى اســتنتاجين ّ
َّ
احتماليــة تو ُّقــف المشــاة وتوقيعهــم إحــدى العريضتيــن
ثانيــا ،عنــد
أقــل بنســبة  %9فــي حالــة وجــود الســيارةً .
التحكــم فــي هــذا "الأثــر القمعي" باســتخدام الأســاليب
الحصائيــة ،زادت احتماليــة توقيــع المشــاة الذيــن
إ
توقّفــوا عريضــة الضرائــب بنســبة  %11عــن توقيعهــم
المناهضــة الســتخدام الطاقــة النوويــة
العريضــة
ِ
فــي حالــة وجــود الســيارة .اســتنتج ســاندز ،ودي كاد
أن الســيارة الفارهــة تعمــل كعامــل تذكيــر بانعــدام
المســاواة ،وهــو مــا يدفــع الأفــراد إلــى المطالَبــة
النصــاف.
بتحقيــق إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يقـدم المؤلفـان بيانـات داعمـة مـن اسـتبيان حـول
ّ
جـودة الحيـاة ،5أُجـري خلال عـام  ،2015فـي مقاطعـة
جاوتنـج التـي تضـم بلـدة سـويتو .كان أحـد أسـئلة
عمـا إذا كان ينبغـي رفـع الضرائـب المفروضـة
االسـتبيان ّ
علـى الأثريـاء ،أم ال .وأشـار الباحثون إلى أن الأشـخاص
الذيـن يعيشـون في مناطـق تعاني من انعدام المسـاواة
(حيـث تزداد احتماليـة رؤيتهم لمظاهـر الثراء في محيط
كيلومتـر واحـد فقـط مـن منزلهم) كانـوا أكثر ً
ميلا لتأييد
زيـادة الضرائـب ،مقارنةً بمن يعيشـون فـي أماكن أخرى.
هـذا ،ولـم يظهـر هـذا الأثـر علـى نطاقات أكبـر؛ أي في
الأماكـن التـي ُوجـدت فيهـا الالمسـاواة على امتـداد  5أو
 10كيلومتـرات ،علـى سـبيل المثـال.
توضــح دراســة ســاندز ،ودي كاد أن رســائل التذكيــر
ّ
اليوميــة بانعــدام المســاواة تدفــع الأفـراد نحــو أفعــال
المقاومــة .فتركي ُزهمــا علــى البيئــات المصغّ ــرة النعــدام
َ
المســاواة لــه أهميتــه ،ويتماشــى مــع المقترحــات
المقدمــة م ّنــا ومــن غيرنــا 6حــول دور البيئــة المصغّ ــرة
َّ
فــي الفصــل العنصــري.

وكمـا هـو الحـال مـع جميـع الأبحـاث ،هنـاك بعـض
التحفظـات التـي يجـب أن تؤخـذ فـي الحسـبان .وعلـى
سـبيل المثـال ،وبسـبب تصميـم الدراسـة ،لـم يُسـأل
لأ
عمـا إذا
ا فـراد الذيـن اسـ ُتوقفوا لتوقيـع العريضـة ّ
كانـوا قـد الحظـوا السـيارة ،أم ال .ربمـا لـم يُطـرح هـذا
السـؤال تفاديًـا لحـدوث انحيـاز فـي النتائـج ،لكـن أحـد
آ
الج ْزم بأن
الثـار المترتبـة على ذلك هـي لأأننا ال نسـتطيع َ
سـببا في تذكير ا فراد بانعدام المسـاواة.
السـيارة كانت ً
أيضــا ثالثــة جوانــب رئيســة في دراســة ســاندز،
هنــاك ً
مزيــدا مــن البحــث ،كــي تُوضــع
ودي كاد ،تســتدعي
ً
النتائــج فــي ســياقها .يتعلــق الجانــب الأول بشــكل
لأ
اضــا علــى انعــدام
المقاومــة الــذي انتهجــه ا فـراد اعتر ً
َ
لأ
المســاواة فــي الدراســة .فقد طلــب المؤلفان مــن ا فراد
المقاومــة المعيارية،
توقيــع عريضــة ،وهــو أحــد أشــكال
َ
الســلطات .ورغــم
ّمــه
بمعنــى أنــه إجــراء تقبلــه وتنظ
ُّ
ذلــك ،فالمقاومــة غيــر المعياريــة ،التــي تتخــذ صــورة
احتجاجــات مجتمعيــة ،والتــي قــد يغلــب عليهــا العنــف
فــي بعــض الأحيــان ،هي أمر شــائع فــي جنــوب أفريقيا؛
إذ تشــير إحــدى الدراســات إلــى حــدوث أكثر مــن 1,000
احتجــاج فــي جنــوب أفريقيــا ســنويًّا .7وعليــه ،فالفقـراء
فــي جنــوب أفريقيــا علــى درايــة تامــة بمــا هــم فيــه مــن
الجـ ْزم بــأن عوامــل
انعــدام المســاواة ،ولــذا ،ال يمكــن َ
التذكيــر التــي تحفــز المقاومــة المعياريــة تُ ْحـ ِـدث أثـ ًـرا
لأ
ومواقفهــم .مــن ناحيــة أخرى،
فار ًقــا فــي ســلوك ا فـراد َ
المقاومــة غير
أخالقيــا دراســة أشــكال
فإنــه مــن الصعــب
َ
ًّ
المعياريــة فــي الدراســات الميدانيــة .وأحــد إنجــازات
ســاندز ودي كاد أنهمــا توصــا إلــى وســيلة الختبــار
أخالقيــا لتحفيــز المقاومــة المعياريــة.
الطــرق المقبولــة
ًّ
الجانـب الثانـي هـو أن المؤلفَيـن ركّـزا علـى انعـدام
ئي في بلدة سـويتو .وال شـك
المسـاواة علـى مسـتوى جز ّ
أن هـذا هـو المسـتوى الذي يشـعر عنـده أغلـب الأفراد
يوميـا.
الذيـن يعيشـون فـي فقـر بانعـدام المسـاواة ًّ

الشكل  | 1الالمساواة في جنوب أفريقيا .أوضح ساندز ،ودي كاد 3أن تعريض الأفراد لوسيلة تذكير بصرية بانعدام المساواة
يجعلهم أكثر ً
ميل إلى المطالبة بإعادة توزيع الثروات.
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دروس في الصالبة تقدمها لنا
الخنافس الشيطانية
تشن
بو-يو ِ
الحظ باحثون وجود ِبنى مثيرة لالهتمام ،تربط بين أجزاء الدروع التي تتمتع بمقاومة كسر
مذهلة في الخنافس الشيطانية المدرعة .وتتيح هذه االكتشافات مقاربات جديدة البتكار
مفاصل صلبة ومتينة ،الستخدامها في التطبيقات الهندسية.
تتمتع الخنفساء االشيطانية المدرعة (Phloeodes
 ،diabolicusفي الشكل  )1بهيكل خارجي ذي متانة مدهشة،
المفترسات ،ويجعلها ال تتأثر
يتيح لها الصمود أمام هجمات
ِ
بدهس المشاة لها ،وال حتى َس ْحق السيارات .وفي بحث نُشر
مؤخرا في دورية  ،Natureكشف ريفيرا وزمالؤه 1سر مقاومة
ً
هذه الخنفساء للسحق .فقد توصل مؤلفو الدراسة ،بالجمع
بين تقنيات فحص مجهري متقدمة ،واختبارات ميكانيكية،
طبقات متداخلة
ومحاكاة حاسوبية ،إلى أن مفاصل ذات
ٍ
الب َنى الداعمة تربط بين الأجزاء
التعشيق ،وتشكيلة من ِ
المختلفة للهيكل الخارجي للخنفساء ،وتُ َشكِّل متانتها.
ظهر المواد الطبيعية ،مثل تلك الموجودة
وغالبا ما تُ
ً
العظام ،واِلأسنان ،والأ
فريدا
ء
أدا
صداف،
في
ميكانيكيا ً
ً
ًّ
ومثيرا للإ عجاب ،إذ تجتمع فيها خواص معينة ،مثل
ً
القوة ،والصالبة ،والقدرة على االلتئام الذاتي ،على نحو
3،2
ميزها
ال يتحقق في المواد الهندسية التقليدية  .ويرجع تَ ُّ
بهذه الخصائص في جانب منه إلى ِب ْنيتها التراتبية ،فمكوناتها
تتشكل من ِبنى أو أنماط متكررة بنطاقات حجمية مختلفة،
تتدرج من النطاقات الجزيئية ،حتى تلك المرئية بالعين
المجردة .4والأهم من ذلك ،أن مناطق االتصال البينية التي

توجد بين عناصر ِب ْنيتها ،في مختلف النطاقات الحجمية،6،5
7
صلبا.
تنتج آليات تآزرية تؤدي إلى تقوية الهيكل َ
وج ْعله ً
ولذلك بُذلت جهود كثيرة في تطوير مواد مركِّبة مؤلَّفة من
ِبنى تراتبية مستوحاة من الطبيعة.8
وتتمثل إحدى هذه ِالبنى الملهمة في الهيكل الخارجي
لمجموعة الكائنات الحية المنتمية إلى شعبة مفصليات
الأرجل ،التي تضم الحشرات والالفقاريات الأخرى ذات
المفاصل ،إذ يعمل الهيكل الخارجي لهذه الشعبة كدرع
متعدد الوظائف ،يتكون من ثالث طبقات رئيسة :الخارجية
مقاومة للماء ،تليها طبقة
منها تتألف من ُجل َْيدة علوية ِ
عرفان
ت
أعمق
طبقتان
ثم
الجليدة الخارجية،
ُ
تحتها تسمى ُ
َ
وتؤ ِّمن هاتان الطبقتان الداخليتان
ليدتين الداخليتينَ .
بالج َ
ُ
ميكانيكيا للكائن اللتان توجدان فيه.
ا
ودعم
حماية
ً
ًّ
الجليدات ،تتحد جزيئات من عديد السكاريد
وفي هذه ُ
المعروف باسم "ألفا-كايتين"  -⍺-chitinمع بروتينات،ل ُتك َِّون أليافًا تتجمع ل ُت َشكِّل ِبنى حلزونية ملتفّة .ويصنع
لأ
تركيبا دقيقًا
البنى الملتفّة ً
تراص ا لياف هكذا في هذه ِ
الجلّيدة .ويتسم
متعدد الطبقات
(صفائحي الطبقات) في ُ
ّ
هذا التركيب بالصالبة والقدرة على امتصاص الطاقة (أي
الصابة
يستطيع امتصاص طاقة التصادم) ،كما يتحمل إ
ببعض التلف ،بفضل قدرته على االنثناء وااللتواء ،واحتواء
تفاقم الشروخ في مناطق االتصال البينية الموجودة بين
7،6
الجليدات
الطبقات  .بيد أن هذه الخواص الفطرية في ُ

GETTY

وعلـى الرغـم مـن ذلـك ،تـكاد بلـدة سـويتو تقتصـر على
السـكّان السـود مـن مواطنـي جنـوب أفريقيـا ،فـي حيـن
يظهـر تفـاوت الدخـل بصـورة أكبـر بيـن مناطـق البيـض
والسـود ،التـي تشـكل وسـط جنـوب أفريقيـا الصناعـي
ً
ومسـتقبل ،سـيكون مـن المفيـد وضـع
والأوسـع نطاقًـا.
لأ
عـم للتقسـيم الطبقي
نتائـج المؤلفيـن ضمن السـياق ا ّ
العرقـي واالضطهـاد فـي جنـوب أفريقيـا .وينبغـي علـى
الباحثيـن التفكيـر فيمـا إذا كان وعـي الأفـراد بانعـدام
المسـاواة على المسـتوى الكلّي يؤثر هـو آ
الخر في تحفيز
المقاومـة ضـد انعـدام المسـاواة ،أم ال.
يتعلـق الجانـب الثالـث بالمعنى الـذي نُقل إلـى الناس
مـن اسـتخدام السـيارة الفارهـة .فالمقارنـات االجتماعية،
وانطباعـات انعـدام المسـاواة النابعـة مـن مظاهـر الثـراء
وإن كان ينبغـي
علـى المسـتوى الجزئـي ليسـت معروفـةْ ،
النظـر إليهـا بعيـن االعتبـار إذا أردنـا ف ْهـم العمليـات
النفسـية المؤثـرة فـي السـلوك االجتماعـي .فهـل يمكـن
لسـيارة فارهـة أن تحفّـز المقارنات بين الأفـراد (من الظلم
أن يقـود الشـخص مـا سـيارة كهـذه) ،أو المقارنـات داخل
المجتمـع (هـذه السـيارة مملوكة علـى الأرجح لأحـد أثرياء
العامـة بين الأغنيـاء والفقراء
بلـدة سـويتو) ،أو المقارنـات ّ
(الفجـوة بيـن الأغنيـاء والفقـراء فـي جنـوب أفريقيـا غيـر
عادلـة) ،أو حتـى المقارنـات الأوسـع نطاقًـا بيـن الأعـراق
(كالمقارنـات التـي تذكّـر السـود بالفـوارق االقتصاديـة بين
مجتمعـات البيـض والسـود)؟ يمكـن فـك التشـابك بيـن
ً
مسـتقبل مـن خلال إجـراء مقابلات
هـذه االحتمـاالت
مـع المشـاركين فـي الدراسـة مباشـرةً ،أو مـن خلال إجراء
اسـتبيانات ُم ْحكَمـة الصياغـة عقـب الدراسـة.
مبتكـرا للإجابـة
نهجـا
تتب ّنـى دراسـة سـاند ،ودي كاد ً
ً
عـن سـؤال ُمهـم .فالتفـاوت فـي الثـروة أمـر شـائع فـي
المجتمعـات التـي تعانـي مـن انعـدام المسـاواة ،ومـن
نحـدد بالتجربـة العمليـة العوامـل التـي من
الصعـب أن ّ
شـأنها أن تثيـر أفعـال المقاومـة لـدى الفقـراء .وتوضـح
الدراسـة الحاليـة أن الأشـخاص الذيـن يعيشـون في فقر
يميلـون إلـى القيـام بأحـد أشـكال المقاومـة المعياريـة،
واضحا ما إذا كان بوسـع
لكن ليـس
ً
إذا مـا ُد ِفعـوا لذلـكْ ,
ملموسـا فـي إحـداث
ا
إسـهام
هـذا الفعـل أن يسـهم
ً
ً
ً
فضلا عـن دور الفصـل الدائـم
تغييـر دائـم ،أم ال،
بيـن مجتمعـات الأغنياء والفقراء في عرقلـة هذا التغيير.

علم خواص المواد

مقاومة للسحق .تمتلك الخنفساء الشيطانية المدرعة
شكل  .1حشرة ِ
ً Phloeodes diabolicus
حدا يُ َمكِّن
هيكل
خارجيا يبلغ من الصالبة ًّ
ًّ
الحشرة من البقاء على قيد الحياة ،حتى إذا دهستها سيارة.

الكايتينية ليست كافية لتفسير الصالبة المذهلة التي يتميز
بها الهيكل الخارجي لهذه الخنفساء.
تمتلك الخنافس الطائرة جناحين أماميين قويين (جناحين
غمديين) ،وهما يحميان الجناحين الخلفيين اللذين يُستخدمان
في الطيران ،غير أن الخنفساء الشيطانية المدرعة فقدت
القدرة على الطيران ،وأصبح جناحاها الغمديان م َثب َتين إلى
بعضهما البعض بشكل دائم ،وذلك ما يوفر لها حماية ضد
المفترسات .وقد أجرى ريفيرا وزمالؤه اختبارات لهياكل خارجية
كاملة من هذه الخنافس ،لقياس قدرتها على تحمل مقادير
كبيرة من الضغط ،بقصد فحص مدى صالبة هذه الهياكل.
وقد وجد الباحثون أن هذه الحشرات الصغيرة (طولها حوالي
سنتيمترين) تستطيع أن تتحمل ضغطًا يصل حده الأقصى إلى
تقريبا وزنًا يبلغ  15كيلوجر ًاما .ويعادل
 149نيوتن ،وهو ما يناظر ً
هذا الوزن حوالي  39ألف ضعف وزن جسم الخنفساء ،ويربو
العض التي
تقريبا على قوة ّ
هذا الضغط بمقدار عشر مرات ً
المحتملة للخنفساء .وهذا يفوق
المفترسات
تتمتع بها فكوك
َ
ِ
أيضا ،بشكل ملحوظ ،الوزن الذي قد تتحمله الهياكل الخارجية
ً
لثالث خنافس برية أخرى تم اختبارها في تجارب الباحثين.
ً
تحليل لتركيب الهيكل
بعد ذلك ،أجرى ريفيرا وزمالؤه
الخارجي للخنفساء الشيطانية المدرعة ،وقاموا بتوصيف
الخصائص البنيوية الدقيقة له .وقد أظهرت التحاليل أن
الهيكل الخارجي غني بالبروتين ،لكنه ال يحتوي على فلزات
غير عضوية (كما في حال الهياكل الخارجية للقشريات) ،وأن
السمك بدرجة
ُ
الجليدة الداخلية لهيكل الخنفساء تزيد في ُّ
المناظرة لها في الحشرات الأخرى.
كبيرة عن ُس ْمك الطبقة
ِ
الس ْمك قدرة الهيكل الخارجي على امتصاص
وربما يعزز هذا ُّ
طاقة االصطدام ،لكنه يظل غير كاف لتفسير صالبته.
وباستخدام تقنية تسمى "التصوير المقطعي الميكروي
المحوسب" ،واصل ريفيرا وزمالؤه عملهم ،لينتهي بهم
الحال إلى رصد بعض الصفات المدهشة في مناطق
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االتصال البينية في الهيكل الخارجي (الشكل  ،)2تتمثل
في وجود دعائم جانبية في هذه المناطق بين الجناحين
والجليدة البطنية (القشرة الصلبة للناحية السفلية
الغمديينُ ،
للخنفساء) ،إضافة إلى مفصل صلب يُعرف باسم "الدرز"،
أيضا
معا بصورة دائمة .وقد تبين ً
يضم الجناحين الغمديين ً
ّ
أن ثمة ثالثة أنواع مختلفة من الدعائم الجانبية ،توجد في
مناطق بعينها ،ممتدة من الأمام إلى الخلف في الهيكل
الخارجي .ويصف الباحثون النوع الأول من هذه الأنواع
الثالثة بأنه متشابك على نحو يشبه تشابُك أصابع اليدين،
والنوع الثاني بأنه يُشبه المزالج .أما الثالث ،فيوصف بأنه
قائم بذاته ،وذلك اعتما ًدا على التركيب الهندسي لمناطق
االتصال البينية .وال يوجد مثل هذا التباين في ِب ْنية مناطق
االتصال البينية عند الخنافس الأخرى ،التي ال تمتلك في
جسمها كله سوى الدعائم المتشابكة كالأصابع.
لأ
وقد فحص ريفيرا وزمالؤه الأداء الميكانيكي لهذه ا نواع
الثالثة من الدعائم الجانبية ،باستخدام اختبارات ضغط
ومحاكاة حاسوبية ،والحظوا أن الدعائم المتشابكة كالأصابع
التعرض للضغط .وتتسم
هي الأقوى والأكثر صالبة عند
ّ
الدعائم التي تشبه المزالج بأنها أقل صالبة ،إذ تسمح بدرجة
تغير شكل الهيكل الخارجي ،ال تتيحها الدعائم
من ُّ
التشوه ،أو ُّ
المتشابكة كالأصابع .وكشفت تقنية المسح بالمجهر إاللكتروني
أيضا أن السطوح التي تتالمس مع بعضها البعض في هذه
ً
الدعائم الشبيهة بالمزالج مغطاة بكثافة بنتوءات دقيقة
عصوية الشكل ،وهو ما قد يعزز تشبث كل سطح آ
بالخر عند
ُّ
احتكاكهما ببعضهما البعض .أما الدعائم القائمة بذاتها ،فهي
لأ
والجليدة
ليست متصلة بقوة بالجناحين ا ماميين الغمديين ُ
البطنية ،ومن ثم تسمح للسطحين باالنزالق بسهولة على
التعرض للضغط.
بعضهما البعض عند ّ
وقد استنتج الباحثون أن الدعائم المتشابكة كالأصابع،
التي تتميز بالقوة والصالبة ،تفيد في حماية الأعضاء الحيوية

في جسم الخنفساء من السحق ،بينما تسمح الدعائم القابلة
للتطويع ،التي تشبه المزالج ،وتلك القائمة بذاتها ،بتغيير
شكل الهيكل الخارجي ،بحيث تستطيع الخنفساء أن تضغط
لتم ّر خالل شقوق الصخور ،أو لحاء الأشجار .وتتمتع
جسدها ُ
مشابهة على تغيير شكلها ،ألهمت تصميم
بقدرة
الصراصير
ِ
روبوتات قابلة لالنضغاط ،تستطيع أن تحشر نفسها وتتحرك
في فراغات ضيقة .9ويمكن استخدام مثل هذه الروبوتات
للبحث عن الناجين في المباني التي تداعت بسبب الكوارث.
آ
وظيفيا ،الموجودة
والن ،ربما تغدو ِالبنى الداعمة المتنوعة
ًّ
مصدرا الستلهام تصميمات
في الخنفساء الشيطانية المدرعة،
ً
لروبوتوتات قابلة لالنضغاط ،أو مركَبات مدرعة.
الغمديين
وتتألف في العادة المفصالت بين الجناحين
َ
في الخنافس الطائرة من ِب ْنية أشبه بالحز واللسان ،تيسر
المتكررين للجناحين الغمديين في أثناء
الفتح والغلق
َ
الطيران والهبوط .10وفي المقابل ،فإن الدرز بين الجناحين
الغمديين في الخنفساء الشيطانية المدرعة يحتوي على ِبنى
متشابكة تشبه أحجيات التركيب ،تُعرف بالنصال (شكل .)2
وقد درس ريفيرا وزمالؤه كيف يؤثر عدد النصال ،وتركيبها
الهندسي ،وخواصها البنيوية الدقيقة ،على الأداء الميكانيكي
للدروز ،وذلك باستخدام مزيج من المحاكاة الحاسوبية ،إلى
جانب اختبارات ميكانيكية لنماذج من هذه الدروزُ ،صنعت
باستخدام الطباعة ثالثية الأبعاد.
وقد أفاد الباحثون بأن الدروز التي تحتوي على نصال ذات
تراكيب هندسية إهليجية في الخنفساء الشيطانية المدرعة
كانت بوجه عام أكثر صالبة من تلك التي تحتوي على نصال
نصف كروية ،أو مثلثة ،في خنافس اليابسة الأخرى .وكانت
الدروز التي تم إنتاجها بالطباعة ثالثية الأبعاد ،والتي تتألف
من نصلين ،هي الأكثر صالبة ،بينما كانت تلك المكونة من
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لأ
للتشوه ،إذ تحملت أكبر قدر
مقاومة
خمسة نصال هي ا كثر َ
ُّ
من الضغط قبل أن تنكسر .ولهذا السبب ،فإن تحسين تركيب
التشوه والكسر.
الدروز يتضمن الموازنة بين الصالبة ،ومقاومة ُّ
وأخيرا ،استطاع ريفيرا وزمالؤه صنع نصال تشبه أحجيات
ً
التركيب ،ذات تركيب صفائحي دقيق ،يحاكي تركيب الهيكل
الخارجي للخنفساء ،ثم قارنوا بينها وبين نوعين من النصال
التي تفتقر إلى هذا التركيب الدقيق .وكانت النصال
الصفائحية المستوحاة من الخنفساء أكثر صالبة من النوعين
آ
قدرا أكبر من طاقة االصطدام.
الخرين ،وامتصت ً
والمفاصل التي يشيع استخدامها للربط بين المواد في
غالبا للكسر عند المنطقة الأقل
التطبيقات الهندسية تتعرض ً
ُس ْمكًا فيها ،وهي المنطقة التي يتركز عندها إجهاد الشد ،وهو
ما يؤدي إلى فشل هيكلي كارثي مفاجئ .11وفي المقابل ،فإن
النصال المستل َهمة من تركيب الخنفساء البيولوجي ،التي
صنعها ريفيرا وزمالؤه ،أدى تعريضها إلجهاد َش ّد إلى انفصال
سبب في إحداث تمدد جانبي لمنطقة
طبقات منها ،وهو ما تَ َّ
عنق النصل ،بحيث أمكن للنصال المتشابكة أن تتشابك
إحكاما.
ببعضها البعض على نحو أكثر ً
ويتسم انكسار النصال الصفائحية بأنه يحدث بصورة
تدرجا ،ويمكن التنبؤ به على نحو أفضل ،مقارنة
أكثر ً
المستخدمة في التطبيقات الهندسية،
بانكسار المفاصل
َ
لأ
شروخا
كون في البداية ً
وذلك ن كسور النصال الصفائحية تُ ِّ
غير متفاقمة عند أطرافها .ومن ثم ،إذا ق ُِّدر لهذه النصال
ستخدم
المستل َهمة من التركيب البيولوجي للخنفساء أن تُ َ
في صنع مواد تعمل كمفصالت في التطبيقات العملية،
بالمكان فحص هذه المواد بانتظام ،بقصد منع
سيكون إ
حدوث هذه الشروخ ،ومنع وصولها إلى درجة الكسر التام،
وبالتالي ،من شأن تلك النصال أن تكون آمنة وموثوقة بدرجة
حاليا،
أكبر من المواد التي تُستخدم في صنع المفاصل ًّ
غير أننا ما زلنا بحاجة إلى إخضاع تلك النصال التي صنعها
ريفيرا وزمالؤه لمزيد من الدراسة ،لتحديد خصائصها عند
التعرض للضغط ،والثني وااللتواء ،على سبيل المثال ،من
ّ
تعرضها للإجهاد بمرور الزمن ،قبل النظر
أجل اكتشاف طرق ُّ
في إمكان استخدامها في التطبيقات.
ويركز عمل هؤالء الباحثين بشكل رئيسي على الأداء الميكانيكي
في النطاقات الحجمية ،التي تتراوح من النطاق الملِّيمتري

إلى النطاقات المرئية بالعين المجردة ،مع الأخذ في االعتبار
سلوك مناطق االتصال البينية ،والتراكيب الصفائحية الدقيقة
للجناحين الغمديين بالخنفساء الشيطانية المدرعة ،غير أن
تأثير الخصائص البنيوية عند المستويات التراتبية المنخفضة
(أي نطاقات الأحجام الأصغر) على الجناحين الغمديين يظل
بحاجة إلى مزيد من الدراسة ،باستخدام تجارب ونماذج ذات
نطاقات حجمية متعددة .وربما تعمل التقنيات الحديثة،12
التي تستخدم الذكاء االصطناعي وتعلُّم آ
اللة ،على إسراع وتيرة
َ
البحث عن مواد ذات ِبنى تراتبية ،باالستناد إلى المعلومات التي
تم استقاؤها من خصائص الجناحين الغمديين لهذه الخنفساء،
اللذين يتفوقان في خصائصهما الميكانيكية على المواد المتاحة
حاليا فيما يخص التطبيقات الهندسية.
ًّ
وفي الوقت ذاته ،تُ َعد مقاربة ريفيرا وزمالئه ،التي تدمج
بين الطرق المتطورة لتحديد الخصائص ،واالختبارات
الميكانيكية ،وعمليات المحاكاة ،والطباعة ثالثية الأبعاد،
مبهرة
بمثابة نموذج تنطلق منه دراسات مواد طبيعية أخرى ِ
تملك هذا التكوين المعقد .كما يبين عمل أولئك الباحثين
أبدا بقدرات الحشرات.
أن علينا أال نستهين ً
ّ
تشن يعمل في قسم علوم المواد والهندسة في جامعة
بو-يو ِ
تسنج هوا الوطنية ،سين شو  ،300044تايوان ،جمهورية الصين.
اللكترونيpoyuchen@mx.nthu.edu.tw :
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درز
ﺟﻨﺎح ﻏﻤﺪي

ﻣﻘﻄﻊ ﻋﺮﺿﻲ
ﻓﻲ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
دﻋﺎﺋﻢ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ
دﻋﺎﺋﻢ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺬاﺗﻬﺎ

دﻋﺎﺋﻢ
ﻣﺰﻻﺟﻴﺔ

دﻋﺎﺋﻢ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ
ﻛﺄﺻﺎﺑﻊ اﻟﻴﺪﻳﻦ

ُﺟﻠﻴﺪة ﺑﻄﻨﻴﺔ
اﻟﺨﻨﻔﺴﺎء
اﻟﺸﻴﻄﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺪرﻋﺔ

تبين الدراسة التي قام بها ريفيرا وزمالؤه 1أن نوعية المفاصل والدعائم الموجودة
شكل  .2مفاصل ومناطق اتصال بينية صلبةِّ .
في الهيكل الخارجي للخنفساء الشيطانية المدرعة تساعد على تفسير مقاومة الحشرة المذهلة للسحق .فهناك مفصل يُعرف باسم
لأ
(الغ ْمديين) .ويتكون الدرز من ِبنى إهليجية متشابكة تسمى "النصال".
"الدرز" ،يربط بإحكام بين جناحي الحشرة ا ماميين القويين ِ
ويعزز هذا التركيب المتشابك ،إلى جانب ِالبنى الدقيقة متعددة الطبقات للنصال (التي ال تظهر في الصورة) ،من صالبة الدرز.
الجل َْيدة البطنية للحشرة ،والجناحين الغمديين ،هي دعائم متشابكة
وهناك ثالثة أنواع من الدعائم الجانبية التي تصل بين ُ
كالأصابع ،ودعائم مزالجية ،ودعائم قائمة بذاتها .وتتميز المفاصل ذات الدعائم المتشابكة كالأصابع بأنها الأصلب والأقوى تحت
تغير شكل الهيكل الخارجي عند تعرضه للضغط.
الضغط ،بينما تتيح الدعائم المزالجية والقائمة بذاتها ُّ
الطبعة العربية
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ملخصات األبحاث

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تناسق
ابتكار طبقة ُ
سطحي إلخماد
ّ
أكسدة النحاس

نظرا إلى ما يمتاز به النحاس من قدرة
ً
عالية على التوصيل الحراري والكهربي،
ً
فضل عن ليونته ،وانعدام ُس ّميته
فإن له تطبيقات واسعة
بوجه عامّ ،
ٍ
النطاق في الحياة اليومية ،مثلما هي
في الصناعة ،ال سيما في التقنيات
المضادة للأ كسدة ،غير أن الكثير من
المقاومة للأ كسدة الشائعة،
التقنيات
ِ
مثل تشكيل السبائك ،والطالء بالكهرباء،
غالبا ما يؤدي إلى تَر ُاجع بعض الخواص
ً
الفيزيائية للمعدن (مثل التوصيل
الحراري ،والتوصيل الكهربي ،واللون)،
ما يؤدي إلى اللجوء إلى بعض العناصر
الضارة ،مثل الكروم ،والنيكل.
وقد سبق أن بُذلت محاوالت ترمي
إلى ابتكار تقنيات إلخماد فاعلية السطح
باستخدام جزيئات عضوية ،أو مواد غير
عضوية ،أو مواد تعتمد على الكربون
كم ِّثبطات لعملية الأ كسدة ،إال أن النجاح
ُ
نطاق واسع
على
تطبيقاتها
ي
ن
تب
في
ِّ
ٍ
ال يزال محدو ًدا .وقد أشار الباحثون
سابقًا إلى عملية التوليف الحراري في
وجود ُمذيب لصفائح نانوية من النحاس
هوائيا ،وذلك باستخدام
مستقرة
ًّ
الفورمات كعامل اختزال.
وفي البحث المنشـور ،يكتشف
الباحثـون أن المعالجة الحرارية
للنحاس باسـتخدام ُمذيب ،وفي وجود
تكون
فورمـات الصوديوم ،يَن ُتج عنها ُّ
ِب ْنية بلورية لسـطح النحاس ،وتشكيل
تناسـق للسطح فائقة الرقة .كما
طبقة ُ
يوضـح الباحثون أن إجراء هذا التعديل
على السـطح ال يؤثر على قدرة النحاس
التراكميـة على التوصيل الكهربي
والحـراري ،لكنه يُولِّد مقاومة عالية
للأ كسـدة في الهواء ،كما يؤدي إلى إنتاج
الـرذاذ الملحي ،ومادة قلوية.
وإضافةً إلى ذلك ،وضع الباحثون
ً
بروتوكول للتوليف الكهروكيميائي السريع
عند درجة حرارة الغرفة .وقد أظهرت

J. Peng et al.
doi:10.1038/s41586-020-2783-x
المقاومة للتآكل،
الشكل أسفله | الخواص
ِ
التي تمتاز بها ُرقاقات النحاس ،بعد
معالجتها بالفورمات .أ) صور فوتوغرافية
لرقاقة نحاس ُمعالَجة بالفورمات (،)Cu-FA
ورقاقات
ُرقاقة نحاسُ ،رقاقات نحاس أصفر ُ
نحاس أحمر ُمغلفة بالجرافين ( )Cu-Gقبل
(في الأعلى) ،وبعد (في الأسفل) التعرض
لهيدروكسيد الصوديوم ( )NaOHبتركيز 0.1
موالر لمدة ثماني ساعات .ب) صور بالمجهر
الضوئي ،وما يقابلها من أطياف رامان لرقاقة
نحاس معالجة بالفورمات (على اليسار)،
ورقاقات النحاس (على اليمين) ،ال ُتقطت
ُ
بعد التعرض لهيدروكسيد الصوديوم لمدة
اللكتروني
ثماني ساعات .ج) صور بالمجهر إ
أ

تغيير استعمال
مركّ بات دوائية
لعالج «كوفيد»19-

أ ّدى ظهور الفيروس الجديد المعروف
باسـم "فيروس كورونا  2المسبب للمتالزمة
اختصارا
ويسمىالتنفُّسـية الحادة الوخيمة"
َّ
ً
(سـارس-كوف -)2-في عام  2019إلى انتشار
وبـاء "كوفيد "19-العالمي ،الذي ما زال
مسـتمرا ،والشبيه بااللتهاب الرئوي الحاد.
ًّ
ومن المحتمل أن يسـتغرق تطوير لقاح لهذا
شـهرا ،و18
المرض فترة تتراوح ما بين ً 12
شـهرا على الأقل .وفي المعتاد ،يمكن أن
ً
الطار الزمني للتصريح بنهج عالجي
يتجـاوز إ
جديد مضاد لأحد الفيروسـات عشر سنوات.
ومن ثم ،فإن تغيير اسـتعمال بعض الأدوية
عجل بصورة
المعروفة من شـأنه أن يُ ِّ
ملموسة من استخدام عالجات جديدة
لـمواجهة "كوفيد."19-
يوصف الباحثون
وفي البحث المنشورِّ ،
مجموعة من العقاقير ،تغطي ما يقرب من
 12ألف جزيء صغير ،ما تزال في طور
التجارب إالكلينيكية ،أو صرحت بها إدارة
الغذاء والدواء الأمريكية ( ،)FDAوذلك
بغرض تحديد أدوية واعدة كعالج لمرض
بتعرفهم
"كوفيد ."19-ويفيد الباحثون كذلك ّ
على مائة جزيء تمنع تنسخ فيروس "سارس-
ظهر عالقة
كوف ،"2-بما في ذلك ً 21
عقارا تُ ِ

Cu-FA

Cu

Brass

Cu-G

Cu-FA + NaOH

Cu + NaOH

Brass + NaOH

Cu-G + NaOH

Cu-FA + NaOH
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Cu-FA

Cu
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HOaN + uC
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اﻟﺸﺪة

أحـد التحديات التي ما زالت تواجه
بحـوث الكيمياء يتمثل في تصميم
ُمحفِّـزات قادرة على االنتقاء من
بين نواتـج التفاعالت بين الجزيئات
المعقـدة .يعتمد الكيميائيون على
المحفـزات العضوية ،أو المحفزات
الفلزيـة االنتقالية للتحكم في ثالث
صور مـن االنتقائية ،هي :االنتقائية
الفراغيـة ،واالنتقائية الموضعية،
واالنتقائيـة حول الحلقية (يُقصد
بهـا القدرة على االنتقاء من بين
التفاعالت حـول الحلقية المحتملة).
وتتحقَّـق صور االنتقائية الثالث
مجموعة متنوعة
في الطبيعـة عبر
ٍ
النزيمات ،مثل عائلة ُمح ِّفزات
مـن إ
المك َتشـفة
التفاعالت حول الحلقية ُ
حدي ًثـا .ومع ذلك ،فإن غالبية
النزيمية حول الحلقية
التفاعلات إ
وصفتها الدراسـات ترك ََّز ْت حول
التي َّ
الضافة الحلقية ،وكان من
تفاعلات إ
الصعب تفسـير كيفية تحقُّق صور
االنتقائية المرصودة.
وفي هذا البحث المنشـور ،يفيد
الباحثون باكتشـاف مجموعتين
متجانسـتين من ُمح ِّفزات التفاعالت
حـول الحلقية ،تحفز كل منهما
فئـة مختلفة من التفاعالت .تحفز
المجموعـة الأولى ً
تفاعل من تفاعالت
"ألدر-إيـن" لم يكن معروفًا من
قبل فـي علم البيولوجيا ،على
حد علـم الباحثين ،بينما تحفز
المجموعـة الثانية أحد تفاعالت
"ديلز-ألدر" المتمايزة ،التي تتسـم
فسـر الباحثون
بانتقائية فراغية .وقد َّ
االختالفـات المرصودة في معدالت
التفاعل ،مسترشـدين بالدراسات
إنزيمات طافرة
وصمموا
ٍ
الحوسـبيةَّ ،
َ
تعكـس االنتقائية حول الحلقية،
حـول التفاعل من تفاعل "ألدر-
ل ُت ِّ
إين" إلـى تفاعل "ديلز-ألدر" متمايز،
والعكس.
يتبين أنـه بالجمع بين
وهكـذا،
َّ
الدراسـات الحوسبية ،ودراسات
الطفرات ،إلى جانـب التوصيفات
الكيميائيـة البيولوجيـة المخبرية،
النزيمية،
والبنـى البلُّورية
المشـتركة إ
ِ
َ
يمكـن توضيـح كيفية تحقُّق درجة

M. Ohashi et al.
doi:10.1038/s41586-020-2743-5
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اﻟﺸﺪة

تفاعل
«ألدر-إين»
إنزيمي

عاليـة من االنتقائية حـول الحلقية،
واالنتقائيـة الموضعية في مواقع نشـطة
شبه متطابقة.

المواد الناتجة بالمثل أدا ًء قويًّا فيما
الخماد آنفة الذكر.
يتصل بعملية إ
كما نجحوا في رفع مقاومة الأ كسدة
في سطوح النحاس عن طريق إدخال
لُجينات الألكانيثيول ،بحيث يحدث
تنسيق بينها وبين الخطوات أو مواضع
الخماد.
الخلل غير المحمية بطبقة إ
ويُ ِّبيـن الباحثون أن ظـروف المعالجة
الطفيفـة تجعل هـذه التقنية قابلة
للتطبيـق على النحـو الذي يتيح إعداد
هوائيا
المواد النحاسـية المسـتقرة
ًّ
صور مختلفـة (مثل الرقاقات،
فـي ٍ
والأسلاك النانوية ،والجسيمات
النانويـة ،والمعاجيـن) بكميات كبيرة.
ويتوقـع الباحثون أن تسـهم تقنيتهم
المبتكرة في توسـيع نطـاق التطبيقات
الصناعيـة للنحاس.

الماسح ُلرقاقات نحاس معالجة بالفورمات،
التعرض لهيدروكسيد
ُ
ورقاقات النحاس قبل ُّ
الصوديوم (في الأعلى) ،وبعده (في الأسفل)
لمدة ثماني ساعات.

1,000800 600 400 200

1,000800 600 400 200
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اﻧﺰﻳﺎح راﻣﺎن ))cm -1
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ملخصات األبحاث
بين جرعاتها ،واالستجابة لها.
ومن بين هذه العقاقير ،وجد واضعو
عقارا تحتوي على تركيزات
الدراسة ً 13
فعالة تتناسب مع الجرعات العالجية التي
يُحتمل الوصول إليها في المرضى ،بما
في ذلك مثبط الكيناز  PIKfyveالمعروف
باسم "أبيليمود" ،وأربعة مثبطات لبروتياز
السيستين ،هي ،MDL-28170 :وZ LVG
 ،CHN2و ،VBY-825و.ONO 5334
وجدير بالذكر أن الباحثين قد وجدوا
الم ِّثبطات الثالثة ( ،MDL-28170و
أن ُ
 ،ONO 5334والأبيليمود) كلها تقاوم
التنسخ الفيروسي في الخاليا البشرية
الشبيهة بالخاليا الرئوية المشتقة من
المستح َّثة متعددة
الخاليا الجذعية ُ
القدرات .كما أظهر عقار "أبيليمود"
فعالية مضادة للفيروسات في نموذج أولي
مستزرع لرئة إنسان.
ونظرا إلـى أن معظم الجزيئات
ً
حددة في هذه الدراسـة قد
الم َّ
ُ
وصـل بالفعل إلـى مرحلة التجارب
الكلينيكيـة ،فـإن الخصائص الدوائية
إ
النسـان المعروفة
والمتعلقـة بأمان إ
المركَّبات سـوف تجعل
لتلك ُ
بالمكان تسـريع إجراءات التقييم
إ
والكلينيكي لهذه
الكلينيكـي إ
قبـل إ
الأدوية ،وذلك بغرض اسـتخدامها
لعلاج مرض "كوفيد."19-
L. Riva et al.
doi:10.1038/s41586-020-2577-1

بوابات منطقية
كَ ِّمية بصرية
متعددة األيونات

المستخدمة في التحكُّم الدقيق
البصرية
َ
تُشكِّل عائقًا أمام التحكم في نطاق عمل
لأ
المص َّنعة عن
ا نظمة .ويمكن للبصريات ُ
طريق ما يُعرف بالعملية المستوية (وهي
العملية الأساسية في تصنيع مكونات
دمجة داخل أجهزة
التر
الم َ
انزستور)ُ ،
لأ
عزز قوة هذه
مصائد ا يونات ،أن تُ ِّ
الأنظمة وقابليتها لالتزان في ٍآن واحد،
حسبما أشارت دراسات سابقة أجريت على
لأ
فردة.
ا يونات ُ
الم َ
وفي البحث المنشـور ،يستخدم
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فـي حزمة واحدة ،ومحاذاتها في أنظمة
فراغيـة وأجهزة ُم ّبردة ،وهو ما يُضفي
متانـةً على االهتزازات وانحرافات توجيه
الحزمةِ .من شـأن هذا أن يُتيح للباحثين
استخدام أشـعة الليزر في تبريد حركة
الأيونـات إلى حالة الطاقة الدنيا،
حاالت متشـابكة
بوابات تولِّد
وتنفيذ
ٍ
ٍ
ثنائية الأيونات بمسـتويات دق ٍَّة تتجاوز
.%99.3
يخلُـص هذا البحث إلى تصميم
جهـاز يُقلِّل الضوضاء واالنحرافات في
البوابات المنطقية الك َِّمية الحساسـة،
ويتيح في الوقت نفسـه طريقةً إلكساب
المعالجـات الكمية عالية الدقة توازيًا
َع َم ًّليـا .وربما يمكن لبعض الأجهزة
تطبيقات
ستخدم في
المشـابهة أن تُ َ
ٍ
ِ
في مجال االستشـعار ،وضبط الوقت
الك َّمـي القائم على الذرات ،وكذلك
القائم على الأيونات.
K. Mehta et al.
doi:10.1038/s41586-020-2823-6
أ

الجينومات اإلفريقية
تكشف بعض أسرار
هجرة البشر
النســان
تُعد قارة إفريقيا مهد إ
الفريقية
الحديــث ،وتنطــوي الجينومات إ
علــى تبايُن جيني يفــوق مثيالتها في أي
قارة أخرى ،غير أن الدراســات لم تشــمل
ســوى نســبة ضئيلة من هذا التنوع
الجينــي بين الأفراد الأفارقة.
وفي البحث المنشـور ،أجرى الباحثون
تحليالت لتسلسـل الجينوم الكامل
الخاص بأشـخاص أفارقة ،بلغ عددهم
شـخصا ،ينتمون إلى  50مجموعة
426
ً
إثنية ولغويـة ،من بينها مجموعات لم
يسـبق أخذ أي عينات منها ،بهدف بحث
مدى التنوع الجينومي على مسـتوى
القارة .وقد أزاح الباحثون السـتار عما
تنوع جيني لم
يزيد علـى ثالثة ماليين ٍ
يجر توصيفه من قبل ،اك ُتشـفت معظم
ِ
تلـك التنوعات بين أفر ٍاد ينحدرون من

ُﻣﺪﺧﻼت ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
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البشـرية ،بوصفهما عوامل قوية،
توجه تنوع المجموعات البشـرية على
أن
مسـتوى الجينوم .كما أنها تؤكّد َّ
ثمة ضرورة علمية للتوسـع في فحص
التنـوع الجينومي عند الأفارقة؛ من أجل
االقتراب من فهم أسلاف البشر من
جهة أخرى.
جهـة ،ولتعزيز الصحة من ٍ
A. Choudhury et al.
doi:10.1038/s41586-020-2859-7

3.5 mm

وفعالة
عالجة َعملية َّ
يتطلَّب إجراء ُم ٍ
تحسينات
للمعلومات الكمية إدخال
ٍ
كبيرة على الأنظمة الحالية ،سوا ٌء في
معدالت خطأ العمليات الأساسية ،أم
في نطاق عمل الأ
بوجه عام.
نظمة ٍ
لأ
للب َّتات
صحيح َّ
ٌ
أن الخواص ا ساسية ِ
فردة المستقرة في
الم
()qubits
الك َِّمية
ُ
َ
ُرصا واعد ًة
المصيدة إ
اللكترونية تحمل ف ً
للأنظمة طويلة المدى ،إال أن العناصر

الباحثون عناصـر بصرية قابلة لتعديل
دم ًجا مع
الحجـمُ ،م َص َّنعة
ً
تصنيعا ُم َ
أقطاب كهربائية
ذات
مصيـدة أيونات
ٍ
تقع في مسـتوى واحد ،بغرض ابتكار
بوابـات منطقية كمية عالية الدقة،
ٍ
ومتعـددة الأ
وغالبا ما تتم َّثل
يونات.
ً
حددة في
الم ِّ
هـذه البوابات في العناصر ُ
الكمي الدقيق
تكوين ظاهرة التشـابك ّ
واسـع النطاق ،الذي يحظى بأهمية
محوريّة في الحوسـبة الكمية ،إذ يجري
بكفاءة إلى شـريحة
توصيل الضوء
ٍ
ليفي
ان
ر
اقت
بر
ع
دة،
بر
م
بيئة
مصيـدة فـي
َ
ٍ
ُ
َّ
ّ
باشـر على قنوات متعددة ،مما يُغني
ُم ِ
عن الحاجة إلى تجميع الأشـعة الضوئية

الشكل أسفله | ُمخطط عام للجهاز .أ)
صورة بالمجهر الضوئي لجهاز مصيدة
لأ
جمع ،يحمل مصفوفةً ليفية
الم َّ
ا يونات ُ
لأ
ذات ثماني قنوات متصلة به ،وتمتد ا لياف
موص ٍل فراغي ،مع
البصرية من الجهاز إلى ِّ
تلقِّي ُمدخالت ضوئية عبر موصالت قياسية
خارج غرفة التفريغ .ب) ُمخط ٌط ذو درجة
يوضح الجزء القريب من المصيدة،
تكبير أعلى ِّ
ٍ
ظه ًرا فتحات الأقطاب الكهربائية التي تتلقى
ُم ِ
وصالت أدلة موجية عند مناطق
الضوء من
ٍ
خد َمت المنطقة الثالثة
المصيدة الثالث (اس ُت ِ
في التجارب المقدمة في هذا البحث).

مجموعـات إثنية ولغوية حصل الباحثون
على عينات منها في دراسـات حديثة،
كروموسـوميا لم
موقعا
إضافةً إلى ً 62
ً
لدرجة عالية
يسبق تسـجيلها ،وتخضع
ٍ
مـن االنتقاءُ .عثر على هذه المواقع
جينات
الكروموسـومية بشكل أساسي في
ٍ
ذات صلة بالمناعة الفيروسـية ،وإصالح
الحمـض النووي ،وعملية الأيض .كما
رصـد الباحثون أنماطًا معقد ًة من
المزج السلالي ،والتنوع الذي يفترض
دمر ،إلى جانب
أن يكـون له تأثير ُم ِّ
التنـوع الحديث ،وذلك داخل المجموعة
ّ
الواحدة ،وفيمـا بين المجموعات على حد
سـواء .وإضافةً إلى ذلك ،وقع الباحثون
على أدلـة تفيد بأن المجموعات التي
تنتمـي إلـى زامبيا كانت تم ِّثل على الأرجح
التجمعات
مسـتوطنين يعيشون خارج
ُّ
السـكانية ،على امتداد طرق التوسع
للمجموعـات الناطقة بلغة البانتو.
مرضة
الم
ُ
وقد كانـت تنويعات العوامل ِ
حاليا بأنها
في الجينـات التي تُوصف ً
مالئمة من الناحية الطبية ،غير شـائعة.
ولكـن في حالة جينات أخرى ،ك ُثرت
التنويعـات التي توصف في قاعدة بيانات
مرضة
"كلينفـار"  ClinVarبأنها "عوامل ُم ِ
على الأرجح".
إن هـذه النتائج تصقل في جملتها
الحالي لأحداث الهجرة في
فهمنـا
َّ
حدد التدفق
القـارة إ
الفريقية ،وتُ ِّ
الجيني ،وطبيعة االسـتجابة للأمراض

ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮا
ﻣﻮاﻗﻊ اﻷﻳﻮﻧﺎت ﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع 50
ً
وﺻﻼت ﺗﺘﺄﻟّ ﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺤﺰم اﻟﻀﻮﺋﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻷوﻟﻰ

ُﻗﻄﺐ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻲ رادﻳﻮي اﻟﺘﺮدد
أﻗﻄﺎب ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ذات ﺗﻴﺎر ﻣﺴﺘﻤﺮ

غياب المساواة
وفرض ضرائب
على األثرياء

أن
كشفت الدراسـات النفسية عن َّ
المقارنـات االجتماعيـة التي يعقدها
الأفراد بينهـم وبين أقرانهم ،أو
غيرهـم ،هي ما تُ َو ِّجه سـلوكهم .وتتزايد
احتمـاالت َعقْد مثـل هذه المقارنات
فـي ِّ
ظل غياب المسـاواة على الصعيد
العالمـي .ففي حياتنـا اليومية ،يمكن
لبعض المؤشـرات الدالَّـة على طبقة
اجتماعيـة بعينهـا أن تجعل التفاوت في
وضوحا.
أشد
المسـتوى االقتصادي َّ
ً
يوضح
وفـي البحث المنشـورِّ ،
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تعرض ا لأفراد
الباحثـون َّ
أن ُّ
المنتميـن إلـى الشـريحة االجتماعية
واالقتصاديـة الدنيـا لهذا النوع
من غياب المسـاواة في الوسـط
عزز
االجتماعـي المحيـط بهم يُ ِّ
تأييدهـم إلعـادة توزيع الثروة.
صمم الباحثـون تجربةً ميدانية
َّ
اليحاء الوهمي،
خاضعةً لتأثيـر إ
ـت في بعـض أحياء دولة جنوب
أُجريَ ْ
ضمت التجربـة أفرا ًدا ينتمون
أفريقيـاَّ .
إلـى الشـريحة االجتماعية واالقتصادية
التعرض
الدنيا ،من أجـل محاكاة
ُّ
الواقعـي لغياب المسـاواة في حياتهم
اليومية ،وذلك من خالل االسـتعانة
عشـوائيا ،تمثل
بسـيارة فارهة ُمختارة
ٍ
ًّ
العليا.
سـيارات أفراد الطبقات ُ
فـي هذه التجربة ،ط ُِل َب من
عريضة
المارة التوقيع على
ٍ
بعـض َّ
تُطا ِلـب بزيادة الضرائب المفروضة
على الأثرياء ،من أجل المسـاعدة
فـي إعادة توزيع الثروة .وقد رصد
الباحثـون زياد ًة بلغت  11نقطة مئوية
في احتماليـة التوقيع على العريضة
واقعا تحت
حينما يكون الشـخص ً
التعرض لغياب المسـاواة ،مع
تأثير ُّ
وضـع تأثير إيحاء التجربة الوهمي
ِ
تبين للباحثين
في الحسـبان .فقد َّ
اليحاء الوهمي يتجاوز
أن تأثيـر إ
احتماليـة توقيع الفرد على العريضة
فـي العموم ،وهو ما يتفق مع الأدلة
إن المقارنة االجتماعية مع
القائلـة ّ
طبقات أعلى تقلِّل الفاعلية السياسـية.
ٍ
وقـد ُروعي في تنفيـذ هذه التجربة
اتخـاذ بعض التدابير التي من شـأنها
إبراز غياب المسـاواة االقتصادية،
باسـتطالع لـرأي أفر ٍاد ينتمون
ور ِبطَت
ُ
ٍ
إلـى الشـريحة االجتماعية واالقتصادية
الحي .والحظ
الدنيا على مسـتوى ِّ
تعرض أولئك الأفراد
الباحثـون َّ
أن ُّ
لغياب المسـاواة في محيطهم
إيجابيا
االجتماعـي يرتبـط ارتباطًا
ًّ
بتأييد هـؤالء الأفراد لفرض ضرائب
على الأثرياء ،كوسـيلة لمعالجة
التفاوت فـي الأوضاع االقتصادية.
أن غياب المساواة
وهكذا ،يبدو َّ
يؤثِّر على تفضيالت الأفراد فيما يرتبط
بإعادة توزيع الثروة ،حينما يكونون
واقعين تحت تأثير غياب المساواة في
السياق االجتماعي المحيط بهم.
أن غياب
تشـير نتائج الباحثين إلى َّ
المسـاواة من شأنه أن يؤدي كذلك إلى
كبح المشـاركة السياسية من الأصل.
ومن ثم ،فإن التضمينات السياسـية
للنتائـج التي خرج بها الباحثون على
الدارية الأ كبر ،أو
مستوى التقسيمات إ
حسم بعد.
الدولة ككل ،لم تُ َ
M. Sands et al.
doi:10.1038/s41586-020-2763-1
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ب

أ
اﺻﻄﺪام

TD1

ج

ذي الخطوط المتقطعة ،الذي يحمل رمز
ولبراز مركبة الهبوط "فيالي" المختفية
 ،)TD2إ
في الظالل البعيدة (داخل المستطيل الأزرق
ذي الخطوط المتقطعة ،الذي يحمل رمز
 .)TD3الأشكال (من ه إلى و) :مشاهد للجليد
الموجود في الأخدود (ال ُت ِقطَت الصورتان على
التوالي يومي السادس من أغسطس ،والرابع
والعشرين منه في عام .)2016

اﺻﻄﺪام
TD2

TD2 and TD3

TD3

د

TD2

ﻩ

مركبة «فيالى» تكشف
أولي داخل
ٍ
وجود
جليد َّ
جلمودي مذنب

في الثاني عشر من نوفمبر عام ،2014
النزال "فيالي" Philae
هبطت مركبة إ
باتجاه مذنب " 67بي/تشوريوموف
جيراسيمنكو" 67P/Churyumov
 ،Gerasimenkoوار َّتدت مرتين عن
سطحه ،قبل أن تصل إلى المنطقة
جرف نا ِتئ في المنطقة
الواقعة أسفل ٍ
المعروفة باسم "أبيدوس"  .Abydosوقد
بمعلومات
زودتنا عملية الهبوط هذه
َّ
ٍ
مهمة عن خصائص نويات المذنبات.
وفي هذا البحث ،يستعرض الباحثون
نتائج دراستهم لموقع الهبوط الثاني الذي
لم يكن معروفًا سابقًا ،والذي أمضت فيه
تقريبا من زمن رحلتها
المركبة دقيقتين ً
عبر المذنّب ،المست خاللهما سطحه
أربع مرات على جلمودين متجاورين من
جالميده .وقد كشفت المركبة منطقةً من
لأ
جليد مائي يعود
الجليد المائي ا ولي -أي ٍ
تكون المذنب قبل  4.5مليار
إلى وقت ُّ
سنة– بداخل الجلمودين في أثناء تنقلها
أخدود بينهما.
عبر
ٍ
ومن خالل عمليات الرصد متعددة
الأدوات التي أجراها الباحثون بعد 19
أن هذا
تبين َّ
شهرا من هبوط المركبةَّ ،
ً
بمادة داكنة
الجليد المائي ،الممزوج ٍ
واسعة االنتشار وغنية بالمواد العضوية،
تبلغ النسبة بين كتلتي الغبار والجليد فيه
عند موضع مالمسة المركبة للجلمودين
 ،〗2.3〖_)-0.16(^)+0.2(:1وهي نسبة
مطابقة للنسب التي ُر ِص َدت من االنبثاق
المفاجئ للجليد والغبار في الجليد
المائي الذي اك ُتشف حدي ًثا بالمذنب وفي
جليده المائي القابع في الظل.

TD3

و

لأ
أثرا
وفي نهاية ا خدود ،تركت المركبة ً
بعمق  0.25متر في جليد الجلمودين،
أن
وهو ما وفَّر
قياسات موضعية تؤكد َّ
ٍ
مقاومة الجليد الأ ّولي للضغط منخفضة
للغاية (أقل من  12باسكال ،أي إنه أكثر
هشاشة من الثلج الخفيف المتساقط
حدي ًثا)ً .
فضل عن ذلك ،أتاح هذا الأثر
سمة أخرى مهمة ،وهي مدى
تقدير ٍ
مسامية الأجزاء الداخلية الجليدية
للجلمودين ( 7±75في المئة).
وتوضح هذه النتائج بعض العقبات
النزال على
التي تواجهها مركبات إ
المذنبات في سعيها للحصول على
عينات جليدية غنية بالمواد المتطايرة.
L. O’Rourke et al.
doi:10.1038/s41586-020-2834-3
الشكل أعاله | مسار هبوط مركبة "فيالي"،
وموقع الهبوط الثاني ( ،)TD2وموقع
الهبوط الثالث ( ،)TD3والجليد المرئي.
أ
الشكال (من أ إلى ج) :ثالثة مشاهد
توضح مسار هبوط مركبة "فيالي" في أثناء
ِّ
حركتها على سطح المذنب (المسار ُمم َّثل
بنموذج شكلي) ،وتُ ِبرز
في المشاهد الثالثة
ٍ
هذه المشاهد ًكل من موقع الهبوط الأول
( ،)TD1ونقطة االصطدام ،وموقع الهبوط
الثاني ( ،)TD2وموقع الهبوط الثالث
( .)TD3الشكل د :صورة ملتقطة بأداة
"أوزيريس" ( OSIRISال ُتقطت في الثاني
من سبتمبر عام  ،2016الساعة 19:59
حسب التوقيت العالمي ،بدقة تفاصيل
تبلغ  0.049متر لكل بكسل) ،توضح موقعي
الهبوط الثاني والثالث ،اللذين يشير إليهما
المستطيالن في الصورة (ج) .وقد تعرضت
لمقدار زائد من الضوء إلبراز
هذه الصورة
ٍ
لأ
سماه الباحثون "أخدود
ا خدود ،الذي َّ
لأ
أعلى الجمجمة" (داخل المستطيل ا خضر

نظام َهرمي للحوسبة
ٌ
المستوحاة من آلية
عمل الدماغ البشري

للبنى
تستمد تقنيات الحوسبة المحاكية ِ
اللهام من الدماغ
العصبية البيولوجية إ
البشري ،ل ُتوفِّر تقنيات وتصميمات
حوسبية قادرة على إطالق الموجة التالية
في مجال هندسة الحاسوب .وتُ َعد هذه
أيضا منصةً
التقنيات المستوحاة من الدماغ ً
واعدة لتطوير الذكاء العام االصطناعي.
ومع ذلك ،فعلى عكس أنظمة الحوسبة
التقليدية ،التي تتسم بنظام حاسوبي
فترة طويلة ،يقوم على
َه َرمي راسخ منذ ٍ
مفهوم الكَمال من منظور آالن تورينج،
والتصميم الحاسوبي من منظور فون
أي نظام َه َرمي
حاليا ُّ
نيومان ،ال يوجد ًّ
مفهوم للكمال يخص تقنيات
عمم أو
ٍ
ُم َّ
الحوسبة المستوحاة من الدماغ البشري.
وهذا يؤثِّر في التوافق بين البرامج
لأ
ضعف مرونة برمجة
وا جهزة ،وهو ما يُ ِ
تقنيات هذا النوع من الحوسبة ،ومدى
إنتاجية عمليات تطوير برامجها.
وفي هذا البحث ،يطرح الباحثون
للب َنى
ً
مفهوما "لكمال الحوسبة المحاكية ِ
العصبية البيولوجية" ،يُخفِّف من الحاجة
لأ
هرميا
إلى كمال ا جهزة ،ويقدمون ً
نظاما ًّ
يتكون من نموذج
ً
مالئما لهذا المفهومَّ ،
تجريد برمجي كامل من منظور تورينج،
وتصميم مجرد متعدد االستخدامات،
للب َنى العصبية البيولوجية.
ُم َح ٍاك ِ
وباستخدام هذا النظام الهرمي ،يمكن
تمثيالت
وصف البرامج المختلفة باعتبارها
ٍ
موحدة ،وتحويلها إلى برامج مكافئة قابلة
َّ
جهاز يحاكي ِالب َنى
أي
على
للتشغيل
ِّ
ٍ
العصبية البيولوجية ،ويتسم بالكمال من
أن هذا النظام يضمن
منظور تورينج ،أي َّ
إمكانية استخدام لغات البرمجة ضمن
أنظمة تشغيل مختلفة ،وكمال الأجهزة،
وسهولة ترجمة اللغات البرمجية إلى لغة
يمكن للأنظمة المستوحاة من الدماغ
البشري فهمها.
ويُ ِنتـج الباحثـون مجموعةً من
لأ
أنواع
ا دوات البرمجيـة ِ
لدعم تشـغيل ٍ
مختلفـة من البرامج علـى العديد من
لأ
موضحين
منصـات ا جهزة النموذجيـةِّ ،
ّ
بذلـك ميزة نظامهـم ال َه َرمي ،الذي
الطبعة العربية
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ملخصات األبحاث
جديدا فـي تصميم
عدا
ً
يتضمـن بُ ً
لأ َّ
حدث مـن مفهوم كَمال
ا نظمة ،اسـ ُت ِ
للب َنـى العصبية
الحوسـبة المحاكية ِ
أن
البيولوجيـة .ويتوقـع الباحثون َّ
فعال
دراسـتهم سـ ُتتيح إحراز ُّ
تقد ٍم َّ
يحقـق التوافق بيـن البرامج والأجهزة
فـي ِّكل جوانب أنظمة الحوسـبة
المسـتوحاة مـن الدماغ ،وهو ما
تطبيقـات مختلفة،
سيسـ ِّهل تطوير
ٍ
ُ
مـن بينها تطبيقـات الذكاء العام
االصطناعي.
Y. Zhang et al.
doi:10.1038/s41586-020-2782-y

عمليات منطقية
داخل الذاكرة بواسطة
مادة ثنائية األبعاد

تعـزز الأهمية المتزايـدة للتطبيقات
القائمـة على تعلُّم آ
اللـة الحاجةَ إلى
أجهزة إلكترونيـة مخصصة
ابتـكار
ٍ
لأغـر ٍاض معينة تتسـم بالكفاءة في
ومقارنـةً بتصميمات
اسـتهالك الطاقةُ .
فـون نيومان الحاسـوبية ،التي تحتوي
على وحـدات معالجة ،ووحدات
بعضا،
تخزيـن منفصلة عـن بعضها ً
فـإن الأجهزة القائمة على الحوسـبة
َّ
المسـتوحاة من الدماغ البشـري
والمجـراة داخل وحدات الذاكرة
ُ
تشـترك في اسـتخدام ِب ْنية بسيطة
إلجـراء كل من العمليـات المنطقية،
بشـر بأن
وتخزيـن البيانات ،وهو ما يُ ِّ
يقلـل بدرجـة كبيرة تكلفـة الطاقة في
الحوسـبة المتمحورة حـول البيانات.
وعلـى الرغم من وفـرة الأبحاث التي
تُركِّـز على استكشـاف تصميمات
جديـدة للأجهزة ،إال أن عملية هندسـة
منصـات مادية مناسـبة لمثل هذه
ٍ
التصميمـات ما زالـت تمثل تحديًا.
وقـد تكون بعض المـواد ثنائية الأبعاد
مثل ثانـي كبريتيـد الموليبدينومواعدا في
( )MoS2شـبه
الموصلً -
ِّ
تصميـم مثل هـذه المنصات ،وذلك
بفضـل مـا يتمتع به من خواص
كهربائيـة وميكانيكيـة فريدة.
وفي البحث المنشـور ،يشير
الباحثون إلى دراسـتهم الستخدام
طبقة ممتدة باتسـاع من ثاني كبريتيد
ناقل ً
الموليبدنـوم ،بوصفه ً
فعال
أجهزة ودوائر كهربائية
فـي تطوير
ٍ
جـري العمليات المنطقية داخل
تُ ِ
الذاكرة ،وتعتمد على الترانزسـتورات
القائمة علـى تأثير المجال الكهربي
ذات البوابات العائمة (.)FGFETs
ويُمكـن ضبط قدرة التوصيل لهذه
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الترانزسـتورات التي استخدمها
بدقة وباسـتمرار ،وهو ما
الباحثون ٍ
أتاح لهم اسـتخدامها كوحدات بناء
أساسـية إلنشاء دوائر منطقية قابلة
إلعادة التشـكيل ،تُجرى فيها العمليات
المنطقية مباشـرة باستخدام عناصر
الذاكـرة .وبعدما يدلل الباحثون على
ابتكارهم لبوابة اختيار منطقية سـالبة
 NORقابلـة للبرمجة بهذه المنهجية،
أن هذا التصميم يمكن
يوضحـون َّ
توسـيع نطاق تطبيقاته ببساطة لتنفيذ
تعقيدا قابلة
عمليـات منطقية أكثر
ً
ً
فضلا عن مجموعة مكتملة
للبرمجة،
وظيفيا مـن العمليات المنطقية .وتُ ِبرز
ًّ
وصل إليها الباحثون
النتائـج التي تَ َّ
إمكانات أشـباه الموصالت ذات
الذري الرقيق في تطوير
السـمك ِّ
ُّ
اللكترونيات ذات
الجيـل التالي من إ
االسـتهالك المنخفض للطاقة.

أ

ً
مناعة
لقاح يحفز
ٌ
وقائية ضد فيروس
«سارس-كوف»2-

يُصاب الجهاز التنفسـي بمرض
"كوفيـد ، "-19نتيجةَ عدوى فيروس
كورونا المسـبب للمتالزمة التنفسية
الحـادة الوخيمة من النوع الثاني،
اختصارا باسـم "سارس-
الذي يُعرف
ً
كوف ."-2وقد أدى انتشـار هذا
جائحة عالمية .ومن ثم،
المـرض إلى
ٍ
حاجةٌ
لقاح
تطوير
إلى
ماسـة
فهناك
ٍ

اﻟﻤﻨﺒﻊ

اﻟ

ﻤﺼﺐ

ﻃﺒﻘﺔ أﻛﺴﻴﺪ ﻧﻔﻘﻴﺔ
ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻬﺎﻓﻨﻴﻮم HfO2
ﻃﺒﻘﺔ أﻛﺴﻴﺪ ﺣﺎﺟﺰة
ﻣﻦ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻬﺎﻓﻨﻴﻮم HfO2

ﺑﻮاﺑﺔ ﻋﺎﺋﻤﺔ
ﺑﻮاﺑﺔ

ب
S
ﺷﺪة اﻟﺘﻴﺎر
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺒﻊ
واﻟﻤﺼﺐ

G. Marega et al.
doi:10.1038/s41586-020-2861-0
جهاز يُ ْج ِري
الشكل إلى اليسار | ِب ْنية ٍ
عمليات منطقية داخل الذاكرة .أ.
منظر ثالثي الأبعاد لوحدة ذاكرة ذات
بوابة عائمة مرتكزة على طبقة واحدة من
ٍ
ثاني كبريتيد الموليبدنومُ ،م َّنماة بتقنية
الترسيب الكيميائي العضوي الفلزي للبخار
ومصبه.
 ،MOCVDومتصلة بمنبع التيار
ّ
والبوابة العائمة منفصلة عن قناة ثاني
كبريتيد الموليبدينوم بطبقة أكسيد نفقية
،)HfOسمكها
من ثاني أكسيد الهافنيوم (2
ُ
 7نانومترات ،ومنفصلة عن بوابة التحكم
السفلية بطبقة أكسيد حاجزة من ثاني
نانومترا.ب.
أكسيد الهافنيومُ ،سمكها 30
ً
رسم تخطيطي لوحدة الذاكرة=D .
مصب التيار =S ،منبع التيار=FG ،
البوابة العائمة ،و =Gالبوابة .ج .صورة
ضوئية لمصفوفة ذاكرة البوابة العائمة
المص َّنعة والمؤلفة من ثماني خاليا ذاكرة
ُ
(مؤطَّرة بمستطيل) .مقياس الرسم10 :
ميكرومترات.

ﺛﺎﻧﻲ ﻛﺒﺮﻳﺘﻴﺪ
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ج
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴﻴﺪ
اﻟﻬﺎﻓﻨﻴﻮم HfO2
ﺑﻮاﺑﺔ
ﻋﺎﺋﻤﺔ

اﻟﻤﺼﺐ

وقائـي فعال مضاد لهذا الفيروس.
ومن الخطوات الأساسـية التي يقوم
بها الفيروس في أثناء إصابة الجسـم
بالعدوى اسـتخدامه لنطاق االرتباط
بالمسـ َت ِقبل في بروتينه الشوكي،
بمسـتقبل على سطح الخاليا
لالرتباط
ٍ
النزيم
المضيفة ،يُعرف باسـم إ
المحول للأنجيوتنسـين من النوع

الثاني (.)ACE2
وفي البحث المنشـور ،يوضح الباحثون
جينيا ،يتكون
لقاح مركَّب ًّ
أنَّه باسـتخدام ٍ
مجموعة من بقايا الحمض الأميني
مـن
ٍ
بالمسـتقبل
تباط
ر
اال
نطاق
في
الموجودة
ِ
في البروتين الشـوكي للفيروس (حيث تبدأ
المجموعـة بباقية الحمض الأميني رقم
 319في تسلسـل الحمض الأميني ،وتنتهي
اسـتجابة وظيفية
برقم  ،)545أمكن تحفيز
ٍ

ﺛﺎﻧﻲ ﻛﺒﺮﻳﺘﻴﺪ
اﻟﻤﻮﻟﻴﺒﺪﻧﻮم

ﺑﻮاﺑﺔ

اﻟﻤﻨﺒﻊ

قوية من الأجسام المضادة للفيروس
أنواع مختلفة من الحيوانات التي
لـدى ٍ
تلقت اللقاح ،شـملت الفئران ،والأرانب،
والرئيسـيات غير البشرية ِ(قردة المكاك
الريسوسي  ،)Macaca mulattaوذلك
بجرعة واحدة
وقت قصير من حقْنها
ٍ
بعـد ٍ
قدر بسـبعة أيام ،أو 14
من اللقاح ،يُ َّ
يومـا .وقد عرقلت أمصال دماء الحيوانات
ً
التـي ت َلقّت اللقاح عملية االرتباط بين
بالمستقبل ،وإنزيم
نطاق االرتباط
ِ
عبر عنه على سـطح الخلية،
ي
ُ
 ،ACE2الذي َّ
حيدت تلك الأمصال عدوى فيروسـات
كما َّ
"سارس-كوف "2-الزائفة ،وكذلك عدوى
الفيروسـات الحية منها في المختبر.
أن التطعيم
وجدير بالمالحظـة َّ
ٌ
بهـذا اللقاح وفَّر حمايةً للرئيسـيات
غير البشـرية مـن الفيروس عند إصابة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أجسـامها الحية به .كما وجد
مسـتويات زائدة من
الباحثون
ٍ
المسـتهدفة لنطاق
الأجسـام المضادة
ِ
بالمسـتقبل في أمصال
االرتباط
ِ
دماء المصابيـن بمرض "كوفيد."19-
أن العديد من مسـارات
وأوضحوا َّ
التأشـير المناعي والخاليـا الليمفاوية
التائيـة من النوع  CD4يشـارك في
تحفيز اسـتجابة الأجسام المضادة
الناجمـة عن اللقاح.
وبهـذا ،تُ ِبرز هـذه النتائج أهمية
بالمسـتقبل في
نطاق االرتباط
ِ
تصميم لقاحات فيروس "سـارس
منطقيا
أساسـا
ًّ
كـوف ،"2-كما تُ َوفِّر ً
لقـاح يقي من الفيروس،
لفكـرة تطوير ٍ
من خالل تحفيز الأجسـام المضادة
بالمسـتقبل.
لنطاق االرتباط
ِ

J. Yang et al.
doi:10.1038/s41586-020-2599-8

االستدالل على ُع ْمر
الكويكب «بينو» من
فوهات جالميده
ّ

الشـكل أسـفله | عنوان الشكل .يُالحظ
في الصور وبيانـات قياس االرتفاعات
بالليـزر الخاصـة بكويكب "بينو" وجود
فوهـات على جالميـد الكويكب .الصور
مـن أ إلى ج :نماذج من صـور كاميرا "بولي
للفوهـات الموجودة
كام" ّ PolyCam
أ

ترتَّب على انتشـار فيروس كورونا،
سـبب للمتالزمة التنفسية الحادة
ُ
الم ِّ
الوخيمـة من النوع الثاني ،والمعروف
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R. Ballouz et al.
doi:10.1038/s41586-020-2846-z

خاليا تائية تستجيب
لفيروس «سارس-
كوف»2-
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يمكـن تحديد تاريـخ الكويكبات إلى
حـد كبير من خالل القـوة التي تظهرها
فـي مواجهة أحداث االصطدام
مـع الأجرام الأخرى (مقاومة
االصطدام) .وقـد د َّعمت عمليات
التجـارب المختبرية
محـاكاة عددية
َ
المجـراة على الأحجـار النيزكية ذات
الأبعاد السـنتيمترية ،واسـ ُتخدمت في
اسـتقراء نتائج هـذه التجارب ،بهدف
اسـتنتاج مقاومة االصطدام على
نطاق الكويكبات.
وقـد وردت إلينا أدلة لأحداث
اصطدام علـى جالميد في أجرام
كوكبيـة ،ليس بهـا أغلفة جوية،
مـن عينات بعثـة أبولو إلى القمر،
وصـور الكويكب "( )25143إيتوكاوا"
(ُ ،Itokawa )25143جمعـت من
مواضع هـذه االصطدامات .وبالرغم
مقاومة االصطدام
من ذلك ،فـإن َ
فـي الجالميد التي تشـكّل ل َِب َنات بناء
المتكونـة من كومة أنقاض
الكويكبـات
ّ
مباشـرا،
ا
تقييم
تقييمها
لـم يمكن
ً
ً
وبالتالـي لم يمكن حسـم أعمار
سـطوح هذه الجالميد.
عرض
ي
المنشـور،
وفي البحث
َ
ِ
ً
تحليلا يتناول حجم
الباحثون
فوهات مرصـودة على جالميد في
ّ
الكويكـب "( )101955بينو" ()101955
وتبين الدراسـة
 ،Bennuوعمقهاّ .
مقاومة االصطـدام في الجالميد
أن َ
ذات الأحجـام التي تقع ضمن

النطـاق المتـري تتراوح بين  ،0.44و1.7
ميجاباسـكال ،وهي قيمـة منخفضة،
مقارنـةَ بمقاومـة االصطدام في المواد
الأرضيـة الصلبة .ويسـتنتج الباحثون أن
هـذه الجالميد تحفـظ تاريخ اصطدامها
بالأجرام التي يتـراوح حجمها من
النطـاق الملّيمتري إلى السـنتيمتري،
الموجودة فـي الفضاء القريب من
كوكب الأرض.
كما يسـتنتج الباحثون أن مجموعة
الأجـرام التصادمية القريبة من
كوكب الأرض تتسـم بتوزيع تكراري
لأحجامها ،يشـبه ذلك الخاص بالنيازك
المتفجـرة ذات الأحجام التي تقع
ضمن النطاق المتري ،وأنها نشـأت
من كويكبات .كما تشـير نتائج الدراسة
إلـى أن الكويكب "بينو" قد انفصل
ديناميكيـا عن حزام الكويكبات الرئيس
ًّ
منذ  0.75 ± 1.75مليون سـنة.

علـى الجالميد.الصـور من د إلى و:
تفاصيـل طوبوغرافيـة للفوهات ذاتها
من بيانات سـحابة نُقطيـةَ ،ج َم َعها جهاز
قيـاس االرتفاعات بالليـزر ،الخاص ببعثة
والفوهات
"أوسـايرس ِركس" .OSIRIS-REx
ّ
موضحة بدوائر
الكبـرى على كل جلمـود ّ
ذات خطـوط متقطعة.الصـورة أ :جلمود
تقريبا ،ذو سـطح خارجي
يبلـغ قطـره مترين ً
فوهات صدمية ذات
مسـتو ،يحوي عـدة ّ
أحجـام تقع في النطاق السـنتيمتري،
عنـد خـط العرض  35.4°جنوبًا ،وخط
الطول 316.2°شـرقًا.الصورة ب :جلمود
تقريبا ،يحوي عدة
يبلـغ قطره  5أمتـار ً
تقريبا،
ّ
فوهـات صدمية ب ُقطْر نصـف متر ً
ً
شـمال ،وخط
عند خط العرض9.6°
الطـول 16.2°شـرقًا.الصورة ج :جلمود يبلغ
تقريبـا ،ذو فوهة صدمية
مترا ً
قطـره ً 17
تقريبـا عند خط العرض
ب ُقطْـر  5أمتار ً
0.49°جنوبًا ،وخط الطول 81.7°شـرقًا.

اختصارا بفيروس "سـارس-كوف ،"2-حدوث
ً
ما بـات يُعرف بجائحة مرض "كوفيد19-
يوما بعد يوم.
" ،الذي َّ
تتكشـف أبعاده ً
لأ
الكلينيكية لهذا المرض،
وتتباين ا عـراض إ
الصابة بالعدوى دون أن
إذ تتـراوح من إ
الصابة بالفشـل
تصاحبها أية أعراض ،حتى إ
التنفسـي .غير أن آ
الليات التي تحدد مدى
َّ
الصابة لم تُك َت َشـف بعد.
حدة إ
َّ
وفي هذا البحث ،درس الباحثون
الخاليا التائية من نوع  ،CD4+التي
تستجيب للبروتين السكري الشوكي
لفيروس "سارس-كوف "2-في الدم
المحيطي لدى المصابين ،وكذلك
المتبرعين الأصحاء الذين لم يتعرضوا
تبين لهم وجود هذه
للإصابة .وقد َّ
الخاليا لدى  %83من المرضى ،إضافةً
إلى  %35من المتبرعين الأصحاء.
في حالة المتبرعين ،كانت هذه
الخاليا نشطةً
أساسا حيال ما يُعرف
ً
ستضديَة التي تنتهي
الم
ِّ
بالم ِّ
حددات ُ
ُ
بمجموعة كربوكسيل حرة (C-terminal
 )epitopesفي البروتين الشوكي
للفيروس ،والتي تُشبه إلى حد بعيد
نظراءها في البروتينات السكرية الشوكية
الخاصة بفيروسات كورونا المتوطنة
حددات
بالم ِّ
التي تصيب البشر ،مقارنةً ُ
بمجموعة أمينية
ستضديَة التي تنتهي
الم
ِّ
ٍ
ُ
(.)N-terminal epitopes
أن خطوط الخاليا
كمـا وجد الباحثـون َّ
التائيـة التي تسـتجيب للبروتين الشـوكي،
والتـي حصلـوا عليها مـن المتبرعين
ا لأصحـاء الذين لـم يتعرضوا للإصابة،
اسـتجابات متماثلة
قد اسـتجابت
ٍ
للمناطـق المنتهيـة بمجموعة كربوكسـيل
حـرة في البروتينات الشـوكية لفيروسـات
كورونـا المتوطنـة التي تصيب البشـر،
مـن نو َعي " ،"229Eو"ً ،"OC43
فضل عن
"سارس-كوف."2-
تشـير هـذه النتائج إلى وجود خاليا
تائية تسـتجيب لأ
نـواع مختلفة من
ٍ
البروتينات الشـوكية .وأكبر الظن
أن هـذه الخاليا قد تولَّدت خالل
مواجهات سـابقة مع فيروسات
ٍ
لكن تأثير هذه
كورونـا المتوطنـةَّ ،
الخاليـا التائية الموجودة مسـبقًا ،التي
تسـتجيب لفيروس "سارس-كوف،"2-
يتحدد
علـى النتائـج إ
الكلينيكية لم َّ
بعـد ،وثمة حاجة إلى دراسـته في
فإن
مجموعـات أتـراب أكبر .ومع ذلكَّ ،
قطاع كبير
وجـود هذه الخاليا لـدى
ٍ
من السـكان قد يؤثـر على ديناميات
أن له نتائج
الجائحـة الحاليـة ،كما َّ
مهمـة تتعلـق بتصميم التجارب
المقبلـة ،التي تُعنى بدراسـة لقاحات
"كوفيد ،"19-وتحليـل نتائجها.
J. Braun et al.
doi:10.1038/s41586-020-2598-9
الطبعة العربية
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أ
التقدم الذي يمكن أن يحرزه طالبان مختلفان.
ال يتقدم سير كل البحاث بالسرعة نفسها .ولذا ،من الصعب َعقْد مقارنة بين ُّ

لِ َم لن تُ فيدك مقارنة
نفسك باآلخرين؟
المقارنة العادلة الوحيدة بالنسبة إلى طالب دراسات عليا هي
المقارنة بنفسه في الماضي .جوليا نولتي
بعد مرور نصف مدة برنامج دراساتي للحصول على درجة
الدكتوراة في علم النفس في جامعة كورنيل ،الواقعة في
أفتقر إلى جميع
شعرت بأنِّي
مدينة إثاكا بوالية نيويورك،
ُ
ُ
مشروع بحثي ونشره،
تمام
ل
الالزمة
تلك القدرات السحرية
إ
آ ٍ
الخرين كانوا ينشرون
أن طالب الدراسات العليا
إذ بدا لي َّ
تجربة
أبحاث في الوقت نفسه الذي أستغرقه إلكمال
عدة
ٍ
ٍ
ُ
حرزه
أ
ما
أن
لي
بدا
لكن
جهدي،
قصارى
أبذل
وكنت
واحدة.
َّ
ُ
ْ
ِ
تقدم يُ َع ُّد ً
ضئيل ،مقارنةً بما يحققونه.
من ُّ
أطلعت مشرفتي على هذه المخاوف ،كان لها
وعندما
ُ
"أنت ال
أي مختلف حول هذا الوضع ،وطمأنتني قائلةً ِ :
ر ٌ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

لأ
اخترت نو ًعا مختلفًا من
ترلأتكبين أي خطأ .كل ما في ا مر أنَّ ِك ِ
بأن الباحثين المتخصصين في دراسات
ا بحاث" .وذ َّكرتني َّ
المدى العمري مثلي ،أي الذين يدرسون االختالفات بين
البالغين في مراحل العمر المختلفة (مرحلة الشباب،
غالبا وق ًتا أطول
ومنتصف العمرِ ،وك َبر السن) ،يستغرقون ً
بالباحثين آ
مشروع بحثي واحد ،مقارنةً
الخرين.
بكثير إلكمال
ٍ
هم على الأرجح ينشرون الأ
ونتيجةً
بمعدل
بحاث
ن
فإ
لذلك،
َّ
ٍ
أبطأ من زمالئهم في بعض المجاالت البحثية الأخرى.
أن سير تنفيذ الأعمال المدرجة على
وكنت أعي بالفعل َّ
ُ
بمعدل مختلف .ففي
يتقدم
طالب
لكل
البحثية
الأجندة
ُ
ٍ
ٍ

مجالي (وهو العلوم االجتماعية) يستخلص بعض الباحثين
البيانات من موقع "تويتر"  ،Twitterأو يجمعون ردو ًدا من
فترة ال
آالف المشاركين في تجارب عبر شبكة إ
النترنت ،في ٍ
تتجاوز بضعة أيام .أما الباحثون المتخصصون في المدى
لأ
ً
تفصيل
رسلةً أكثر
العمريَ ،فيجمعون في ا غلب ردو ًدا ُم َ
لمئات
شخص على حدة .ومع وجوب إجراء اختبارات ٍ
من كل ٍ
لقاءات معهم ،قد يستغرق إكمال
من المشاركين ،أو إجراء
ٍ
سنوات.
شهورا ،أو حتى
المشروع الواحد
ٍ
ً
ويختلف البحث الذي أُجريه عن معظم أبحاث العلوم
أيضا ،تبدأ بالتمويل ،وطاقم
نواح أخرى ً
االجتماعية من ٍ
الطبعة العربية
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العمل ،والمعدات الالزمة لجمع البيانات الجديدة ،وتنتهي
بالمهارات ،والتصاريح والأذون المطلوبة للحصول على
البيانات وتحليلها.
بحث يقضي فيه المشاركون من  30إلى 90
كما َّأن إجراء ٍ
اسة واحدة من شأنه أن يكون أكثر تكلفة بكثير
دقيقة إلكمال در ٍ
من االستعانة بمشاركين للإجابة عن استطالع ر ٍأي على إالنترنت
مشارك
أدفع لكل
ال يستغرق سوى  5دقائق .ففي المعتادُ ،
ٍ
أمريكيا أو أكثر ،كي نلتقي وج ًها لوجه ،في حين قد
دوالرا
ً 20
ًّ
يدفع القائمون على تلك الدراسات القصيرة التي تُجرى عبر
إالنترنت مبالغ زهيدة تصل إلى  20سن ًتا لكل مشارك (وبالطبع
أجرا على إالطالق).
يعتمد البعض على متطوعين ال يتلقّون ً
ً
وفضل عن ذلك ،أواجه تكاليف أخرى على صعيد المال
والوقت .فعلى سبيل المثال ،في أحد مشروعاتي البحثية،
أقيس استجابات المشاركين الشعورية تجاه الصور والأصوات
ُ
عن طريق قياس التغيرات في قدرة بشرتهم على توصيل
جرى على شبكة
الكهرباء .ومقارنةً باستطالعات الرأي التي تُ َ
قياسات فسيولوجية
فإن الدراسات التي تتضمن
إالنترنتَّ ،
ٍ
معدات تقنية ،وخبر ٍات
بتكلفة أكبر ،وقد تتطلب
تتسم
ٍ
ٍ
معلومات أكثر .وقد توقفت هذه
غالبا
تكشف
أنها
بيد
إضافية،
ٍ
ً
لأ
حاليا بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.
ا بحاث بالطبع ًّ
ثان ُ
أعمل عليه تحليل مقابالت مع 138
ويتضمن مشرو ٌع ٍ
فر ًدا ،اختيروا من مجتمعنا المحلي .وقد يستغرق تسجيل
هذا القدر الكبير من بيانات هذه المقابالت ،وتدوينها،
شهورا ،بل ربما سنوات.
وتشفيرها
ً
علي أن أتعلم لغ َتي برمجة جديدتين ،كي
كان
ا،
وأخير
ً
َّ
برمجيات بحثية
أتمكن من جمع البيانات وتحليلها باستخدام
ٍ
حاسوبية غير مألوفة لي .وهذه المشروعات الثالثة المختلفة
مسودات
حبذا ق َْدر ما ُآمل ،ثالث
مع بعضها ً
ٍ
بعضا ستنتجّ ،
حاليا للمراجعة.
وتخضع
بالفعل
إحداها
َّمت
أولية ،سل ُ
ًّ
وبالنظر إلى التحديات المختلفة التي قد ينطوي عليها
تقدم سير العمل البحثي
كل مشروع،
أن مقارنة ُّ
أدركت َّ
ُ
الذي يحققه طالبان مختلفان ليست بالعملية السهلة أو
العادلة إطالقًا.

تقييم التقدم المحرز

 | 60ديسمبر | 2020

الطبعة العربية

جوليا نولتي طالبة دكتوراة في مجال علم النفس التنموي بقسم
النمو البشري في جامعة كورنيل ،الواقعة في مدينة إثاكا بوالية
نيويورك الأمريكية.

كيف تتجنب الوقوع
في معضلة اختالف
المناطق الزمنية؟
جدير بالقائمين على تنظيم المؤتمرات االفتراضية أن يضعوا في اعتبارهم
وجود بعض المشاركين في مناطق زمنية مختلفة حول العالم .جيف جودهيل
بالعودة إلى عام  ،2019نجد أن السفر لحضور أحد المؤتمرات
في بلد يقع على بُ ْعد عدة نطاقات زمنية كان ينطوي على شيء
أمورا مثل قراءة محتوى الملصقات،
من الصعوبة ،إال أن ً
وصخب الحشود المحيطة ،وارتشاف بضع جرعات من
الكافيين ،كانت في العادة كافية لأ ْن تُ ِعين المرء على التغلب
على هذه الصعوبات .بيد أن التحول المفاجئ والهائل إلى
المؤتمرات االفتراضية جلب معه تحديات جديدة.
إيجابيا لهذا التحول ،يتمثل
جانبا
ًّ
صحيح أن هناك ً
في اختفاء كثير من العوائق المالية ،وعوائق أخرى ترتبط
بتأشيرات الدخول التي تَ ُحول دون الحضور ،حيث كانت
الأفضلية لمكالمات الفيديو عبر إالنترنت ،والربط الشبكي من
خالل لوحة المفاتيح ،وهي سبل تحمل في طياتها إمكانات
تَ ِعد بالمزيد من إالدماج للأفراد ،وكذلك تتيح للبشر التواصل
مع بعضهم البعض عبر وسائل غير ُم ِنتجة للكربون.
مقيما في أستراليا
ولكن ِمن منظوري الشخصي ،وكوني باح ًثا ً
صاحب ْت هذا التحول نزعة تحيز لضبط توقيت
حاليا ،فقد
َ
ًّ

المؤتمرات لصالح المشاركين من أوروبا والواليات المتحدة،
مؤخرا كلمة افتراضية في الثالثة
فعلى سبيل المثال ،ألقيت
ً
صباحا بالتوقيت المحلي لمدينتي ،دون مراعاة التوقيت.
ً
حدث هذا حتى عندما كان من المزمع أن يُعقد المؤتمر
النترنت في منطقة
في دولة بعينها ،ثم تقرر ب ّثه عبر شبكة إ
يختلف فيها التوقيت اختالفًا ملحوظًا ،ما يعني أن منظمي
المؤتمر كانوا ينتظرون من مشاركي البلد المضيف في الأساس
أن يظلوا مستيقظين لوقت متأخر من الليل بتوقيتهم
المحلي ،كي يتسنى لهم الحضور.
ليس من السهل التعامل مع فكرة وجود  38منطقة زمنية
مختلفة حول العالم ،فالأمر ال يقتصر على المناطق الزمنية
العشر الممتدة ما بين كاليفورنيا وأوروبا الشرقية ،البالغ
عددها حوالي عشر مناطق ،حيث يقطن كثير من العلماء
القائمين على تنظيم تلك المؤتمرات التي تُبث مباشرة .ورغم
ذلك ،فثمة بعض الخطوات البسيطة التي يمكن اتخاذها
للتغلب على هذه المشكلة.
ً
أول ،ال تضطر الأشخاص إلى إلقاء محاضراتهم في
ثانياَ ،س ِّج ْل كل العروض
المحلي.
بتوقيتهم
الليل
منتصف
ً
للمشاركين آ
الخرين على الفور،
التقديمية بحيث تكون متاحة
وليس بعد مرور عدة أسابيع ،كما هو الحال في بعض
لأ
بالضافة إلى جلسة الأسئلة والأجوبة التي
ا حيان .ثال ًثا ،إ
اعق ْد جلسة الحقة
تُعقد مباشرة بعد كل عرض تقديميِ ،
للأسئلة والأجوبة في وقت أكثر مالءمة للمناطق الزمنية
الأخرى ،فهذا من شأنه أن يعزز التفاعل مع الأشخاص الذين
لم يتمكنوا من حضور العرض التقديمي الأصلي ،والذين
تتوجب عليهم مشاهدة التسجيل في وقت الحق.
والأهم من هذا وذاك ،تجب مراعاة أنه ال توجد منطقة
زمنية واحدة يخضع الجميع لها.
جيف جودهيل أستاذ بمعهد كوينزالند للدماغ ،وكلية الرياضيات
والفيزياء بجامعة كوينزالند بسانت لوسيا في أستراليا.
اللكترونيg.goodhill@uq.edu.au :
البريد إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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َ لأ
فإن
أن الوسط ا كاديمي تنافسي بطبيعتهَّ ،
على الرغم من َّ
صعوبات مقارنة نفسي بالطالب آ
الخرين في برنامج دراساتي
تخصصت فيه ،ال تمنعني
لنيل الدكتوراة ،أو المجال الذي
ُ
بطرق أكثر جدوى .ولأ َّن كل
من تقييم تطوري الشخصي ٍ
مجموعة مختلفة من
اسات عليا يعمل في ظل
ٍ
طالب در ٍ
واحدا فقط من المقارنات يتسم
الظروف،
أن نو ًعا ً
أدركت َّ
ُ
بالعدل ً
تقدم حياتي المهنية في
فعل ،وهو المقارنة بين ُّ
الوقت الحالي ،وما كانت عليه في الماضي.
فمنذ تلك المحادثة مع مشرفتي في العام الثالث من
كنت المؤلفة
قدمت ثالث
برنامج الدكتوراة،
ورقات بحثيةُ ،
ُ
ٍ
جميعا ،وذلك دون أي قدرات سحرية كتلك
الرئيسة لها
ً
أغالب
كنت أظن َّ
أن زمالئي يمتلكونها .ومع أنِّي ما ُ
التي ُ
زلت ُ
مقارنة نفسي بالطالب آ
أنظر كذلك إلى ما
أنني
إال
خرين،
ال
ُ
ُ
النجازات
تقدم في الماضي،
وأسأل نفسي :ما إ
حقق ُته من ُّ
المهمة التي حقق ُتها في السنة الأ كاديمية السابقة ،أو منذ
بدأت برنامج الدكتوراة؟
أن ُ
النجازات
وبعيدا عن نشر المسودات ،تضم َن ْت تلك إ
ً
جهات أخرى،
السعي لتكوين عالقات ُ
تعاون مع باحثين من ٍ
َ
الرشاد لمساعدي الباحثين من الطالب الجامعيين
وتقديم إ
ً
طور سير مشروعاتي البحثية
وغيرهم.
وفضل عن ذلك ،تَ َّ
سجل موضوعاتها مسبقًا ،أي أحدد
أخيرا،
ُ
وأصبحت أُ ِّ
ً
فرضياتها ،ومناهجها ،وخطط تحليالتها كتابةً  ،قبل البدء
مزيدا
في جمع أي بيانات .وهذه العملية تضفي على أبحاثي ً

استغرقت بعض الوقت كي أتعلم
من المصداقية ،لك ّنني
ُ
سألتزم به.
أي المناهج البحثية
ُ
والن ،أحدد الأ
َّ آ
فصل
كل
تحقيقها
في
ل
آم
التي
هداف
ُ
ٍ
دراسي ،والخطوات التي أحتاج إلى اتخاذها كي أحقق تلك
لأ
أن تلك إالنجازات قد
ا هداف بالسرعة التي تناسبني .ورغم َّ
آ
دوما إنجازات طالب الدراسات العليا الخرين،
ال تضاهي ً

تقدمي منذ بدأت رحلة الدكتوراة يُ َعد
رصد مدى ُّ
فإن ْ
بدرجة ما.
نجاحا
ٍ
بالنسبة لي -في حد ذاتهً -

KACST
IMPAC T
KACST Impact Case Study
Saudi researchers identify
nearly 50 genes that may be
linked to autism. Read the
full story and others now on
KACST Impact.
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ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺮﺓ ،ﺇﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﺓ.
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مهن علمية  /تكنولوجيا /أدوات
جامعة جونز هوبكنز في مدينة بالتيمور بوالية ميريالند" :كل
كائن يعيش في ظروف قاسية يفرض مجموعة من التحديات
المرتبطة به على وجه التحديد .وكلما فكر الباحث في إجراء
خطوة ما ،عليه أن يفكر في كيفية تعديلها لتناسب الكائن
محل الدراسة".

النمو في أقسى البيئات

STEFAN GREEN/XMP

دراسة الحياة في
أقسى البيئات على
وجه األرض

ينقِّب الباحثون عن ميكروبات في عينات تربة من فوهة الغاز المشتعل في تركمنستان ،المعروفة باسم "باب جهنم".

باحثون يبتكرون ُط ُرقًا لدراسة الميكروبات التي تحيا في بيئات
هي الأقسى على ظهر الأرض .آمبر دانس
تتشبث الميكروبات (أو الكائنات المجهرية) بالحياة في
َّ
أشد البيئات قسو ًة على وجه الأرض ،بد ًءا من
بعض من ِّ
ٍ
ينابيع المياه الساخنة السامة ،حتى المناطق الصحراوية
تفاعات شاهقة .ومن بين تلك الكائنات التي
التي تقع على ار ٍ
"الكستريموفيالت"
تعيش في ظروف القاسية ،ويُطلق عليها إ
 ،extremophilesكائنات قادرة على الحياة في ظل حرارة
تقارب درجة الغليان ،أو برودة تكاد تصل إلى درجة التجمد،
ِ
أو في بيئات ترتفع فيها نسبة الملوحة ،أو مستوى الضغط،
المشبعة بالأحماض أو القلويات أو
وكذلك في البيئات
َّ
الشعاعي.
المعادن أو النشاط إ
تعترض ُه
وإجبار هذه الكائنات على الحياة في المختبرات
ُ
عدة .ورغم ذلك ،فقد تضاعف عدد الأبحاث
تحديات َّ
ٌ
المتكيفة مع الظروف القاسية
الكائنات
تناولت
التي
العلمية
ِّ
خالل العقود الماضية؛ حيث ّإن غرابة هذه الكائنات تسترعي
ممن يسعون وراء الأنواع التي لم
اهتمام بعض العلماءَّ ،
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يجر توصيفها بعد ،أو التي قد تحمل داخلها إنزيمات مفيدة
ِ
للعمليات الصناعية ،أو مضادات حيوية كفيلة بإنقاذ الأرواح.
وهناك ِمن العلماء َمن يرى ،ببساطة ،أن الكائنات الأمثل
لأ
تفضل الظروف القاسية.
بحاثهم العلمية يتصادف أنها ِّ
المعنيين بدراسة تلك
وقد حدا هذا الوضع بالباحثين
ِّ
الكائنات إلى ابتكار مناهج مختبرية جديدة للتعامل معها.
ولكي يتس َّنى لهم تحديد هذه الكائنات ،وإنماؤها مخبريًّا،
غالبا ما يلجأون إلى تعديل
جينياً ،
ومتابعتها ،وتعديلها ًّ
الم َّت َبعة في دراسة الكائنات العادية .وفي حين
مناهجهم ُ
يمكن توظيف بعض الأساليب بسهولة ،عن طريق استنباط
متكيف مع الظروف الحرارية
مطبقة على كائن بعينه ِّ
أساليب َّ
القاسية ،على سبيل المثال ،وتطبيقها على كائنات أخرى
تملك التفضيالت نفسها ،فال بد من تعديل أساليب أخرى،
كي تناسب كل كائن جديد.
وتقول جوسلين ديروجيرو ،عالمة الأحياء المجهرية في

في عام  ،2014استقطب سكوت تاي ،عا ِلم الأحياء
المجهرية بجامعة فيرمونت في برلنجتون ،مجموعة من
الشركاء الدوليين ،لالنضمام إلى مبادرة مستمرة ،تُعرف باسم
"مشروع ميكروبيوم الظروف القاسية"  .XMPويأمل الباحثون
جينات بإمكانها توضيح كيفية بقاء الكائنات
في العثور على
ٍ
التي تعيش في تلك الظروف على قيد الحياة ،وما إذا كانت
قادرة على تكوين ُمركَّبات تصلح كمضادات حيوية ،أم ال.
يصدق وصفها
وقد سافر العلماء إلى مناطق من تلك التي ُ
بالبيئات القاسية ،في إطار بحثهم عن ميكروبات جديدة
لتحليلها .ومن بين تلك الأماكن ينابيع المياه الساخنة السامة
في منخفض داناكل بإثيوبيا ،وهي منطقة مشبعة بالأمالح،
والأحماض ،والمعادن الثقيلة ،كما قصدوا كذلك فوهة الغاز
المشتعل في تركمنستان.
التحديات الرئيسة ،فقد كانت في انتظارهم لدى
أما
ِّ
عودتهم إلى المختبر ،إذ يقول تاي" :واجهنا عقبات
ضخمة في الحقيقة" .فالميكروبات التي كانت من القوة
قاوم ْت محاوالت العلماء
تحمل َْت الظروف القاسيةَ ،
بحيث َّ
طور تاي
تكسيرها ،واستخالص حمضها النووي .ومن ثمَّ ،
مزيجا من ستة
وفريق "مشروع ميكروبيوم الظروف القاسية" ً
متاحا للتداول التجاري تحت اسم
إنزيمات ،صار فيما بعد ً
"ميتابوليزيم"  ،MetaPolyzymeوذلك لتفكيك سطح أي
ومذيبات عضوية،
خلية يصادفونها ،ثم أضافوا منظفات ُ
لجمع الحمض النووي على حبيبات مغناطيسية .1ويقول
حد ما الستخالص
تاي" :كان علينا ابتكار طريقة عجيبة إلى ٍّ
الحمض النووي" .وهكذا ،شرع الباحثون في أداء عملهم،
مستعينين بهذه الطريقة داخل غرفة تجميد مليئة بالعينات،
على حد وصف تاي.
وهناك طائفة أخرى من الصعوبات التي ترتبط بدراسة
الكائنات الحية التي تعيش في الظروف القاسية في المختبر،
فعلى سبيل المثال ،يدرس فريق ديروجيرو الكائنات
التي تعيش في ظروف الملوحة العالية ،ويُطلق عليها
"هالوفيالت"  ،halophilesوالتي كشطوها من على سطوح
صخور صحراء أتاكاما التشيلية شاهقة االرتفاع .من السهل
بعض من تلك الكائنات مخبريًّاُّ ،
وكل ما عليك ِفعله هو
إنماء ٍ
إضافة الملح ،على حد وصف ديروجيرو ،التي أجرت بح ًثا
المتكيفة مع الحرارة الفائقة،
آخر على الكائنات الالهوائية
ِّ
التي تنمو في درجات شديدة الحرارة ،وفي غياب الأكسجين.
ولنماء تلك الكائنات مخبريًّا ،استخدمت ديروجيرو أوعية
إ
استنبات مقاومة للحرارة ،صنعتها وكالة ناسا .توضع تلك
لأ
حضانة تُضبط درجة حرارتها على  95درجة مئوية،
ا وعية في ّ
ماز ِحين لقب "فرن البيتزا"،
ِ
ويطلق عليها أعضاء الفريق ِ
لسخونتها الفائقة .وبالنظر إلى أن مادة الأغار الهالمية
العادية الموضوعة في أطباق "بتري" بالستيكية سوف تنصهر
بفعل هذه الحرارة ،فقد لجأ العلماء إلى استخدام أطباق
زجاجية ممتلئة بمادة مشتقة من صمغ الجيالن ،تُدعى
مقاومة للحرارة.
"جيلرايت"  ،Gelriteوهي مادة ِ

تعديل الجينات

قد يتطلب تعديل جينات الكائنات التي تعيش في الظروف
القاسية بذل جهود إضافية ،فبينما يعتمد الباحثون على
أدوات وأساليب مخبرية في التعامل مع الميكروبات التي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

"الشريكية القولونية" ،Escherichia coli
يفضلونها ،مثل إ
ومنها البالزميدات المستخدمة في تحويل المادة الجينية،
لأ
ومركَّبات
المتبعة لحقْن تلك المادة في ميكروبات ُ
وا ساليب َ
اكتسب ْت
جديدة ،بغرض انتقاء الكائنات المجهرية التي
َ
الجينات الجديدة بنجاح ،فإن هذه الأدوات والأساليب ال
تتناسب في كثير من الأحيان مع المستويات العالية من
الملح ،وال درجات الحرارة الفائقة ،وغير ذلك من الظروف
القاسية الأخرى.
أن العلماء عاد ًة ما يُخلِّقون الجينات التي
ومن المعلوم َّ
الشريكية القولونية،
يرغبون في استخدمها داخل بكتيريا إ
ثم يعزلون البالزميدات المطلوبة ،بما يتيح لهم نقلها بعد
المتكيفة مع الظروف القاسية .وفي إمكان
ذلك إلى الكائنات
ِّ
بعض تلك الكائنات امتصاص الأحماض النووية من الوسط
المحيط بها ،على حد قول كاري إيكرت ،عالمة البيولوجيا
التخليقية بجامعة كولورادو بولدر ،والمختبر الوطني للطاقة
المتجددة ،الواقع في مدينة جولدن بوالية كولورادو .وإذا لم
تُكلَّل هذه الوسيلة بالنجاح ،تقترح إيكرت االستعانة بتقنية
التثقيب الكهربائي ،التي تنطوي على استخدام نبضات
كهربية إلحداث ثقوب في أغشية الخاليا.
أنماط
وتُ ِّ
قدم إيكرت نصيحة أخرى ،تتم َّثل في تحديد ٍ
بعينها لعملية إضافة الميثيل إلى جينوم الكائن الذي يعيش
في الظروف القاسية ،وذلك من خالل وضع تسلسل للحمض
النووي .2وترجع أهمية تلك الخطوة إلى أن الأحياء المجهرية
سوف تدمر في كثير من الأحيان الأحماض النووية ذات
النمط "الخاطئ" ،كي تحمي نفسها من الغزاة .ويعكف
العلماء على تعلُّم كيفية تعديل أنظمة عملية إضافة الميثيل
الشريكية القولونية ،بهدف إنتاج حمض
تلك في بكتيريا إ
نووي جديد يماثل ذلك الخاص بالعائل.3
المزود
وبعد أن يتمكن العلماء من إنتاج الحمض النوويَّ ،
نحو سليم ،سيكون عليهم انتقاء نوع
بمجموعة ميثيل على ٍ
يتقبله .ولكي
سوف
الذي
القاسية
الظروف
المتكيف مع
الكائن
َّ
ِّ
يتمكن علماء الأحياء المجهرية من دراسة الجينات التي تقع

في نطاق اهتمامهم ،فعادة ما يعمدون إلى حقْنها داخل
بالزميدات تحتوي على جينات مختصة بمقاومة المضادات
إن المستعمرات التي نمت في بيئات تحتوي
الحيوية؛ حيث ّ
لكن في
على ذلك المضاد الحيوي تتقبل هذه الجيناتْ ،
كثيرا ما تخفق المضادات الحيوية
ظل الظروف القاسيةً ،
في أداء وظيفتها .ومن َّثم ،تكون هناك حاجة إلى اعتماد
وسيلة انتقاء بديلة ،تتم َّثل في هذه الحالة في قدرة الكائن
على النمو (أو عدم النمو) دون مغذيات معينة ،عاد ًة ما
تكون أقل حساسية للظروف االستثنائية.
تعديالت على تقنية التحرير
وقد أجرى الباحثون كذلك
ٍ
الجيني ،بحيث تصلُح لدراسة الكائنات التي تعيش في ظروف
نهجا يتألَّف من خطوتين
قاسية .فقد ابتكر فريق إيكرت ً
لتحرير جينوم بكتيريا "المطثية الحرارية السليولوزية"
 ،Clostridium thermocellumالتي تعيش في درجات حرارة
.4
نظاما لتبادل
مرتفعة
وسعيا إلى تحقيق ذلك ،استعاروا ً
ً
متكيف مع الحرارة ،إلدخال التسلسل
آخر
كائن
من
الجينات
ِّ
المطلوب في بكتيريا المطثية الحرارية السليولوزية .وفي
الوقت نفسه ،قاموا بتعديل المواقع القريبة ،التي عاد ًة ما
تسمح لنظام "كريسبر-كاس"  CRISPR-Casبتمييز الحمض
النووي وقطْعه ،بما يجعلها غير ظاهرة لنظام "كريسبر"،
معدلة،
ثم استخدموا النظام نفسه لقطع أية جينات غير َّ
جينيا.
مستبعدين الميكروبات غير المحررة ًّ
تصل نسبة كفاءة هذا النهج إلى  ،%94ومن المفترض
المتكيفة مع الحرارة ،على
أن ينجح مع الكائنات الأخرى
ِّ
أن مختبرات "نيو إنجالند
حد قول إيكرت.
وجدير بالذكر َّ
ٌ
بايوالبز"  ،New England Biolabsو"أميريكان تايب كالتشر
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كوليكشن"  American Type Culture Collectionتتيح
السالالت الميكروبية الالزمة لتطبيق هذا النهج .وتسعى
إيكرت ،من جهتها ،إلى إضافة البالزميدات إلى مستودع "آد
جين" .Addgene

الصغر من الأجاروز ،بغرض احتواء
تصنيع ُحجيرات بالغة ِّ
رصد محافَظة
نت
تمكَّ
وهكذا،
الخاليا بداخلها برفق.
أخيرا من ْ
ً
هذه العتيقة على حجمها بالطريقة ذاتها التي تستخدمها
البكتيريا ،حيث تضيف كل خلية حديثة الوالدة ً
طول ثاب ًتا إلى
تتكون منها ،قبل أن تنقسم مجد ًدا.6
العصا التي ّ

شأنه تمكين العلماء من فحص بيولوجيا خاليا الكائنات التي
تعيش في ظروف قاسية.
يُع َنى باز باوم ،عا ِلم البيولوجيا الخلوية في مختبر
البيولوجيا الجزيئية التابع لمجلس البحوث الطبية في
كامبريدج في المملكة المتحدة ،بدراسة انقسامات الخاليا
التي تحدث في بكتيريا  ،Sulfolobus acidocaldariusوهي
لأ
المزارع
من الكائنات
المتكيفة مع ا حماض والحرارة ،لكن َ
ِّ
سريعا ،مثل كوب من الشاي ،عند وضعها على
الحية تبرد ً
حالة يُطلق عليها
َر ّف الميكروسكوب ،وتدخل الميكروبات في ٍ
الحالة الحيوية المعلقة ،على حد وصف باوم ،الذي يضيف
ً
قائل" :ظل الفشل يالحقنا لسنوات عديدة".
مستخدمة في أجهزة تفاعل
قرر الفريق استعارة تقنية
َ
البلمرة المتسلسل ،من أجل تدفئة َمزارع الخاليا من أعلى
ومن أسفل في الوقت ذاته .وقد استعان على تحقيق ذلك
بمهندسي فضاء ،هما في واقع الأمر شقيقان ،أحدهما
َ
والد أحد أعضاء الفريق ،كي يصنعا ُحجيرة من الألومنيوم
المستخدم في صناعة الطائرات .وقد نشر الباحثون
َ
المخططات التصميمية ِل َما أطلقوا عليه "السولفوسكوب"
 ،Sulfoscope5لكن باوم يزعم أن أي حجيرة مزدوجة
التدفئة سوف تفي بالغرض .يتيح هذا النظام للفريق دراسة
البروتينات التي تحافظ على االنقسام التناظري للخاليا.
وليس من السهل ،كذلك ،دراسة الكائنات التي تعيش
في ظروف الملوحة العالية تحت عدسة الميكروسكوب؛
فهي تفتقد إلى الجدران الخلوية الصلبة ،التي توجد لدى
البكتيريا .كما َّأن بقاءها على قيد الحياة متوقِّف على الحفاظ
على مستوى الضغط الأسموزي نفسه في البيئة المحيطة،
ما يمنحها صالبة واهية ،تشبه جدار البالون نصف الممتلئ
للتشوه بسهولة عند
بالهواء .ونتيجة لذلك ،تصبح عرضة
ُّ
حشرها بين شريحة الميكروسكوب وغطائها ،ما يجعل من
الصعب دراسة حجم الخاليا وشكلها.
وقد واجهت الباحثة يي-جين أون المشكلة نفسها أثناء
عملها على دراسات ما بعد الدكتوراة بجامعة هارفارد في
مدينة كامبريدج بوالية ماساتشوستس ،وذلك في أثناء
التعرف على الكيفية التي تُمكِّن إحدى العتائق (أو البكتيريا
ُّ
المتكيفة مع الملوحة ،وتُدعى "الملحاء العصوية
القديمة)
ِّ
الملحية"  ،Halobacterium salinarumمن التحكم في
الع ِص ِّي
تشوهت الكائنات التي تتخذ شكل ُ
حجمها .فقد َّ
في المزارع السائلة ،متحولةً إلى أشكال مضلَّعة غريبة ،أو
فقاعات عديمة الشكل ،عندما استخدمت أون طبقة من
الأجار اللين لتثبيت الخاليا في أماكنها ،كي تفحصها تحت
الميكروسكوب .وحول هذا الشأن ،علَّقت أون ،التي تعمل
باحثة بيانات رئيسة في شركة "يانسن"  ،Janssenالتي يقع
مقرها في مدينة تيتوسفيل بوالية نيو جيرسي ،بقولها" :لم
ُّ
نتوقع أن تكون ُعرضةً لالنسحاق إلى هذا الحد" .وفي وسع
جهاز خاص بدراسة الموائع الدقيقة ،يُدعى "سيالسيك
أونكس"  ،CellASIC ONIXمن تصميم شركة "ميليبور سيجما"
 ،Millipore Sigmaالتي تتخذ من مدينة برلنجتون بوالية
مقرا لها ،أن يُ ِّثبت الميكروبات باستخدام
ماساتشوستس ًّ
ثنائي ميثيل بولي السيلوكسان اللين ،لكن اتضح أن لهذه
ضارا على الخاليا التي تدرسها الباحثة.
تأثيرا ًّ
المادة ً
وفي نهاية المطاف ،نجحت أون في مسعاها ،من خالل

التوصل إلى طرق
يتعين على اختصاصيي المجاهر كذلك ُّ
َّ
تمكِّ نهم من تصنيف البروتينات المراد دراستها في ظل
الظروف القاسية.
فعلى سبيل المثال ،واجه فريق دولي تحديًا في دراسة
متكيف مع الملوحة ،هو الميكروب Haloferax
كائن
ِّ
 ،volcaniiالذي يوجد في البحر الميت ،لأنه بطبيعته ينتج
صبغة َّبراقة .وهو ما جعل من الصعب استخدام لصيقات
لتتبع الجزيئات الفردية ،حسبما
البروتين الفلورية الالمعة ُّ
المسودة البحثية المنشورة في شهر يوليو
أور َد الفريق في
َّ
َ
الماضي .7ومن ثم ،فقد كان لز ًاما عليهم تعطيل الجين الذي
سهم في تخليق تلك الصبغة ً
ميكروبات
أول ،فاستحالت
ٍ
يُ ِ
عديمة اللون ،غير أنها ،فيما عدا ذلك ،حافظ َْت على السمات
الطبيعية نفسها.
وهكذا ،راح الباحثون يدرسون بيئة ذلك الميكروب.
وعلى غرار كثير من الكائنات التي تعيش في ظروف الملوحة
حمضا نوويًّا يحتوي على قدر
العالية ،يملك هذا الكائن ً
نسبيا من قواعد "الجواناين"  ،guanineو"السيتوزين"
مرتفع ًّ
أن شيفراته الجينية –أي التسلسالت
 .cytosineومعنى ذلك َّ
لأ
لأ
أيضا
المشفِّرة ل حماض ا مينية– سوف تميل ً
الثالثية ُ
وأن الجينات التي تستخدم
إلى استخدام تلك القواعدَّ ،
الشفرات نفسها سوف تحظى بمستويات أعلى من التعبير
الجيني .ومن هذا المنطلَق ،لجأ الفريق إلى تحسين الشفرات
الوهاجة ،التي تصلح
المستخدمة إلنتاج البروتينات الفلورية َّ
َ
في دراسة الكائنات التي ال تحيا في بيئات متطرفة ،لكي تالئم
تفضيالت هذا الميكروب الذي يعيش في ظروف قاسية.
ويعلِّق إيان دوجين ،عا ِلم البيولوجيا الجزيئية بجامعة
سيدني للتكنولوجيا بأستراليا ،والمؤلف المشارك في الدراسة
بقوله" :نجحت غالبية هذه الشفرات في أداء المهمة" .وقد
تبين أن نُسخ البروتين قرمزي اللون ،ويُدعى بروتين "إم
َّ
تشيري"  ،mCherryواللصيقة القابلة للتحول من اللون
لأ
لأ
التعرض للضوء ،وتُعرف باللصيقة
ا خضر إلى ا حمر عند ُّ
"ديندرا  ،Dendra2 "2مفيدتان للغاية في تتبع الجزيئات
التعرف على كيفية
المفردة .يقول دوجين" :نتطلَّع حقًّا إلى ُّ
تطبيق هذه التقنية على دراسات انقسام الخلية ،وشكلها،
وهيكلها الخلوي".
إن العلماء المعنيين بدراسة
ومن هنا ،يمكن القول ّ
المتكيفة مع الظروف القاسية يستطيعون بالمثابرة
الكائنات
ِّ
إنجاح التجارب التي تبدو مستحيلة .وكما قال دوجين" :الأمر
المهم هو أال نك ُّف عن المحاولة ..فدراسة هذه الكائنات
ُّ
الم ِح َّبة للظروف القاسية -إذا جاز إطالق هذا االسم عليها-
ُ
نتصورها لأ َّول وهلة".
ليس ْت بتلك الصعوبة التي قد
َّ
َ

حي مباشر
تصوير ّ
(الميكروسكوبات) كذلك تطورا جذريا ،من أصبا ٌغ أ
متللئة
الم َجاهر
ًّ
تشهد َ
ُّ ً
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ُ
صوبة زراعية ،أطلقنا عليها
بحثي في ٍ
فريق ٍّ
أعمل ضمن ٍ
"سكاي الب"  ،Skylabأو "مختبر السماء" .في هذه
الصوبة ،التي تقع في الطابق العلوي لمستشفى سانت
جورج ،التابع لجامعة لندن ،نستطيع زراعة مئات
اضطرتنا الجائحة إلى تعليق عملنا
النباتات .وعندما
َّ
بالصوبة بين شهري مارس ويونيو الماضيين ،خسرنا ما
يقرب من  %90من النباتات ،لك َّننا أعدنا زراعتها فيما
بعد ،لنستأنف تجاربنا من جديد.
أجسام
ويتضمن عملي استخدام نباتات التبغ في إنتاج
ٍ
َّ
مضادة ،من أجل تطوير عقاقير لمكافحة الأمراض ،مثل
السرطان ،و"كوفيد"19-؛ إذ نضيف الشفرات الجينية
الخاصة بالبروتينات الدوائية إلى النباتات ،التي تتولى
إنتاجها بعد ذلك .ويُعنى مختبرنا بتطوير المستحضرات
الدوائية المستخلصة من النباتات ،حتى مرحلة ما قبل
التجارب إالكلينيكية .وإذا بدا َّأن أحد هذه المركّبات
الدوائية يحمل فرصة واعدة ،نُسلِّمه للباحثين المتعاونين
تخول لهم
معنا ،الذين يحملون التراخيص القانونية التي ِّ
إجراء التجارب إالكلينيكية على البشر.
يُ َعد هذا النهج أقل تكلفةً بكثير من الأنظمة الصناعية
حاليا ،التي تعتمد على َمزارع الخاليا
المعمول بها ًّ
البشرية ،أو الثديية ،ومن ثم فإنه أكثر مالءمةً للتطبيق
في الدول النامية .إنني أُو ِلي أهمية خاصة للنباتات التي
أدوية ميسورة التكلفة في
يمكن استخدامها في إنتاج ٍ

الدول التي لها با ٌع في المجال الزراعي ،إذ إنني من ماليزيا،
شهدت
حيث ال تتوفر خدمات رعاية صحية حكومية ،وقد
ُ
علن إفالسها بسبب تكاليف الرعاية الطبية.
بنفسي
عائالت تُ ِ
ٍ
لذا ،سيكون من الرائع أن تستطيع الدول المختلفة إنتاج
محليا.
أدوية
ٍ
بأسعار زهيدة الستخدامها ًّ
ٍ
لدي طاولةً مخبرية تقليدية في الطابق الثاني
ورغم َّ
أن َّ
دائما
من المستشفى ،فإن الصوبة ال ِغنى عنها .فهناك ً
نباتات ينبغي االعتناء بها ،ومن ثم أستطيع مغادرة بيئة
ٌ
يوميا ،لأقضي وقتي في تلك الصوبة
َّمة
ق
ع
الم
المستشفى
ُ
ًّ
المريحة للأعصاب ،والنابضة بالحياة .ويمكنني القول إن
وقت للراحة
الوقت الذي أُمضيه في االعتناء بالنباتات هو ٌ
نمد
صافيا ،يمكننا أن َّ
واالسترخاء .وحينما يكون ُّ
الجو ً
كيلومترا.
11
بعد
على
لندن،
أبصارنا لنرى وسط مدينة
ً
وإنني ليحدوني الحماس إلنجاز مشروعي الجديد ،الذي
عالجات
يهدف إلى فحص إمكانية استخدام التبغ في إنتاج
ٍ
مناعية للسرطان .فبالنظر إلى ما للتبغ من آثار جسيمة على
أن نُ َح ِّسن سمعة هذا النبات عبر
الصحة ،سيكون من الخير ْ
عالجات للسرطان.
جينيا؛ إلنتاج
ٍ
تعديله ًّ
أودري تيه أخصائية المناعة الجزيئية في مستشفى سانت جورج
بجامعة لندن.
أجرى الحوار :فرجينيا جيوين.
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