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تُ َ
نشر مجلة "نِيتْ َشر" ـ وترقيمها الدولي هو ( )5587-2314ـ ِمن ِق َبل مجموعة نِيتْ َشر
وفقا
ً
تأسست
للنشر ( ،)NPGالتي
سما من ماكميالن للنشر المحدودة ،التي َّ
تعتبر ِق ً
َ
المس َّجل يقع في طريق
لقوانين إنجلترا ،وويلز (تحت رقم  .)00785998ومكتب ويلز
َ
برونيل ،هاوندميلز ،باسينجستوك ،إتش إيه إن تي إس ،آر جي  6 21إكس إس .وهي
أما بخصوص الطلبات واالشتراكات،
ُم َس َّج َلة كصحيفة في مكتب البريد البريطانيّ .
مصو َرة لالستخدام
بمنْ ح التفويض لعمل نُ سخ
َّ
رجى االتصال بمكتب دبي .وفيما يتعلق َ
في َ
ُ
مح َّددين ،فهذا األمر
الداخلي أو الشخصي ،أو االستخدام الداخلي أو الشخصي لعمالء َ
المس َّج َلة من خالل مركز إجازة
يتعلق بموافقة "نِيتْ َشر" للمكتبات ،والكيانات األخرى
َ
ومقرہ في  222روز وود درايف ،دانفيرز ،ماساشوسيتس ،01923
حقوق الطبع والنشر،
ّ
الواليات المتحدة األمريكية .والرقم الكودي لـ"نِيتْ َشر" هو ،03/0836-0028 :باتفاقية
النشر رقم .40032744 :وتُ َ
سنويا .والعالمة
نشر الطبعة العربية من مجلة "نِيتْ َشر" ربع
ً
الم َس َّج َلة هي (ماكميالن للنشر المحدودة) .2016 ،وجميع الحقوق محفوظة.
التجارية ُ
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الطبعة العربية

ً
أهل بكم ف ي� عدد ربع سنوي جديد من دورية « Natureالطبعة العربية» ،لنعرض لكم
مختارات من أهم ما نُ ش� ف� دورية  Natureالدولية خالل ت
الف�ة من يناير إىل مارس
ي
قدم العلوم.
 ،2021وإضاءات عىل آفاق تَ ُّ
جديدا يواصل العالَم فيه حربه ضد يف�وس "سـارس -كوف"2-
عامـا ً
ندخـل ً
مالي� أ
المتسـبب ف� جائحة مرض "كوفيد "19 -الذي أصاب ي ن
الشـخاص حول العالم،
ي
مالي� شـخص ت
وفتك ث
بأك� من ثالثة ي ن
يجا� هنا هو
الخ� إ
ح� كتابة هذه السـطور .ب
ال ب في
أ
ن
مالي� الشـخاص حـول العالم هذه اللقاحات ،ي� محاولة
ظهـور عدة لقاحات ،وتَ َلقِّي ي
انتشـارا ،وهو ما حدث بالفعل ف ي�
وأرسع
أقوى
سلاالت
الف�وس إىل
تحور ي
السـتباق ُّ
ً
نهاية العام ض
الما�.
ي
ف
المتحورة
و� قسـم "أخبـار ف ي� دائرة الضوء" ،وتحت عنوان "سلاالت كورونـا
ِّ
ي
ت
تشـهد على أهميـة جهود الرصـد الجينومـي" ،نتعرف عىل القيود الـ� يواجهها
ال� يكتسـبها يالف�وس .ف
ف
ت
و�
ي
ي
العلمـاء ي� بعـض المناطـق لرصـد الطفـرات الجديدة ي
التغ�ات ال�ت
ظـل اسـتمرار إجراءات إ
الغلاق والتباعـد االجتماعي ،نستكشـف ي
ي
تطـرأ على صعيـد الصحة النفسـية أ
نتيجةً
لتدابر مواجهة المرض ،وذلك
اد،
ر
فـ
لل
ي
تحـت عنـوان ض
"أ�ار «كوفيـد »19-عىل الصحـة النفسـية :العلمـاء يتتبعون ارتفاع
أ
مريك ،
مسـتويات االكتئـاب" ،كمـا نرصد ردود أفعـال العلماء عىل خطـة الرئيس ال ي
معا بوصول
جـو بايـدن ،لمكافحـة "كوفيـد."19-
ً
وبعيدا عـن الجائحة ،نحتفـي ً
المار ت يا� إىل مـدار المريخ ،ليصبـح أول بعثة عربيـة تحقق هذا
مسـبار "أمـل" إ
للت�ع
ِّمة
ظ
المن
القواعـد
بشـأن
الخالف
طبيعـة
اسـتطالع
إىل
ضافـة
بال
النجـاز ،إ
إ
ب
بالعينـات والبيانـات البيولوجيـة البحثيـة ف ي� أفريقيا.
ونستكشـف ف ي� قسـم التحقيقـات محاوالت العلماء لفـك غموض دور العوامل
ف
الجن� ،ت
تكون ي ن
حى البلوغ ،وذلك تحت
الميكانيكيـة المؤثـرة ي� الجسـم ،بـد ًءا من ُّ
عنـوان "القـوى المحركة للحياة" .وكما ذكرنا سـابقًا ،فإن يف�وس "سـارس-كوف"2-
مؤرقًا ت
لف�ة طويلة ،حسـبما يرى علماء
عـدوا شـديد البأس ،وربما يبقى
يبـدو ً
هاجس فـا ِّ
ً
"ف�وس كورونا
عنوان
تحـت
تحقيق
�
اءهم
ر
آ
Nature
دوريـة
اسـتطلعت
كثرون،
ي
ي
ي
سـيصبح متوط ًنـا" .وعلى صعيـد متصل ،نتعرف عىل المعوقات ت
الـ� تواجه التبادل
ي
ال� كانت أ
آن
ت
السـاس الـذي قامت عليه
الحـر وال ي� للمعلومـات للبيانـات الجينومية ي
ت
كث�ة ترمي إىل فهم
أبحـاث اللقاحـات
وال� تقوم عليها أبحـاث ي
المضـادة للمـرض ،ي
المراض أ
وعلاج مئات أ
الخرى.
م�وع الجينوم ش
بعـد مـرور عقدين على اكتمال ش
البري ( ،)HGPما زال علينا أن
الكثر ،لضمـان خدمة علـوم الجينوم للصالح العام عىل مسـتوى العالم،
نحقـق ي
ولـذا يسـتعرض أم�واز وونكام ،مديـر الجمعية أ
الفريقية لعلـم الجينات ش
الب�ية،
ب
مروع "ثالثة ي ن
ف ي� قسـم التعليقـات ،ش
مالي� جينوم أفريقـي" ،الذي يهدف إىل بناء
قـدرات القـارة أ
الفريقية ف ي� مجـال البحوث الجينوميـة وتطبيقاتها.
ش
جديدا عن تاريخ النيازك،
أما ف ي� قسم «كتب وفنون» ،فتعرض
ميناك� وادوا كتابًا ً
ي
وآخر المستجدات بشأنها ،حيث تُ َش ِّبهها بأنها "كبسوالت زمنية كونية" ،إذ تسجل
ِ
بواك� حياة نظامنا الشمس .وتُحاور أليكساندرا ت ز
في�ه المؤرخة
تفاصيل أحداث من ي
ِ
ي
رسما من رسوم
باتريشيا فارا حول كتابها الذي لم يخرج إىل النور بعد ،والذي يضم ً 42
الكاريكات� ،تعود إىل القر ي ن
ع� والتاسع ش
ن� الثامن ش
ع� ،وتتناول موضوعات علمية،
ي
ف
ف
ض
وكيف كانت هذه الرسومات ي� وقتها ذاك هي المقابل ِل َما بات يُعرف ي� عرصنا الحا�
بالرسوم الفكاهية الساخرة (أو "ميمز" .)memes
ف
و� قسـم «أخبار وآراء» ،يسـتعرض كريسـتوفر تومسون ،تحت عنوان "قنابل
ي
كهرومغناطيسـية كونية تكشـف أرسارها" ،ثالث أوراق بحثية ،يضع باحثوها بعض
أ
السـس لدراسـة مجموعة من مصادر االنفجارات الفلكية المولِّدة ألشـعة جاما خارج
مجرتنا ،وهي مصادر توجد نظائر مشـابهة لها بالقرب من كوكبنا ،ودرسـت جيدا �ف
َِ
ً ي
ّ
ُِ
ت
ال� تُ َعد من
حالـة السـكون .وقد تكون مرتبطة بأحـداث التدفق الراديوي الرسيعة ،ي
أكرث موضوعـات علم الفلك إثارة لالهتمـام .وتحت عنوان " إغالق حلقة إعادة تدوير
البالسـتيك الحيوي" ،يتناول شـارلوت كيه .ويليامز ،وجورجينا إل .جريجوري دراسـةً ،
أَنتج باحثوها مواد بالسـتيكية عالية أ
الداءُ ،مشـتقَّة من زيوت متجددة ،ومصممة عىل
َْ َ
ئ
الجزي� ،بحيث تكـون قابلةً بالفعل إلعادة التدوير.
المسـتوى
ي

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.
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synergy and maximize scientific and societal impact.
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•
•
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•
•
•
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في مواجهة ُّ
التغير
المناخي ..ال ِغنى عن بيانات
موثوق بها بشأن التمويل
ال بد من االتفاق على نظام لتسوية الخالفات القائمة
حول مقدار التمويل الذي تقدمه الدول الغنية إلى
الدول الفقيرة إلقامة المشروعات صديقة البيئة.
ين
تغ� المناخ ،ف ي� عام  ،2015شن�ت
قبل
أسبوع� من إقرار اتفاق باريس بشأن ي ُّ
ن
تب� هذا االتفاق.
الهندية
الحكومة
تقريرا كاد يعصف بالمحادثات المؤدية إىل يِّ
ً
كان على الـدول الناميـة ت ز
االل�ام بخفض انبعاثـات الكربون الناجمة عن
ف
المقـرر أن تتلقَّى تلك الدول
و� مقابل ذلك ،كان من
االحتبـاس الحـراري .ي
َّ
ماليا يصـل إىل  100مليار
مـن الـدول المتقدمـة ،بحلول عـام ً ،2020
دعما ًّ
التغ�ات المناخية.
دوالر
خصص لتمويل جهود مواجهـة ي
أمريك� سـنويًّا ،يُ َّ
ي
وقـد كشـفت البيانـات ت
الـ� شن�تهـا منظمـة التعـاون االقتصـادي والتنمية
ي
ت
غنيـة ،أن تلـك الـدول المتقدمـة كانـت ف ي�
الـ� تمثـل عـدة دول َّ
( ،)OECDي
حوال  50مليار دوالر سـنويًّا إىل
طريقهـا إىل تحقيـق تلك الغاية؛ إذ َّ
قد َم ْت ي
الـدول ذات الدخل المنخفـض والمتوسـط (.)go.nature.com/3rrmvoe
أن الهنـد أفـادت بـأن الرقـم الحقيقـي لـم يزد على  2.2مليـار دوالر
ي
غر َّ
تقريبـا ،وأن أ
الرقـام ت
قدمتها منظمـة التعاون االقتصادي والتنمية ربما
ال� َّ
ً
انطـوت عىل "تالعـب يومبالغـة" ()go.nature.com/3rx5u0p؛ أ
المر الذي
َ ْ
ين
أ َّدى إىل تأجيـج الخالفـات القائمة ي ن
الجانب�.
بـ�
مر بسالم ،بعد تع ُّهد ٍّكل من الدول المتقدمة والدول
َّ
لكن اجتماع باريس َّ
النامية بخفض انبعاثات الكربون الناجمة عن االحتباس الحراري ،والعودة إىل
ال�امات ث
مناقشة ت ز
طموحا ف ي� عام  .2020ومع ذلك ،فقد استمر الجدل
أك�
ً
ت
حول بيانات التمويل .وح� يومنا هذا ،بعد انقضاء خمس سنوات عىل
دخول اتفاق باريس ي ز
دائرا ،ويلقي بظالله
ح� التنفيذ ،ال يزال هذا
الجدل ً
أ
أ
ف
ش
عىل الدورة السادسة والع�ين لمؤتمر الطراف ي� اتفاقية المم المتحدة
نوفم� المقبل،
تغ� المناخ ( ،)COP26المقرر انعقادها ف ي�
إ
ب
الطارية بشأن ي ُّ
الدول أ
العضاء ف ي� مدينة جالسجو بالمملكة المتحدة ،من
حيث ستجتمع
أجل تقييم إالجراءات الم َّتخذة للوفاء ت ز
التغ� المناخي.
بال�اماتها حيال قضية ي ُّ
مفصليـا فيمـا يتعلـق بجهـود مواجهـة
عامـا
سـوف يكـون هـذا العـام ً
ًّ
التغرات المناخيـة؛ فقـد تعهـدت ٌ
عـدة بالسـعي إىل القضـاء على
دول َّ
ي
تقـدم طفيـف عىل
الكربـون
انبعاثـات
نهائيـا .على أننـا لـم نشـهد سـوى ُّ
ًّ
طريـق تسـوية الخالفـات القائمة حـول التمويل الحكومي لجهـود مواجهة
أن الدول المتقدمـة قد وفَّرت ف ي�
ي
التغرات المناخيـة .هـذا عىل الرغـم من َّ
بحوال  80مليـار دوالر ،بلغ حجـم التمويل
قـدر
ي
ـا
مالي
ـا
دعم
2018
عـام
ُ
ً
ًّ
ي
أ
المقدمـة من القطاع
الحكومـي منـه  62.2مليـار ،بينمـا بلغ حجـم الموال َّ
الخـاص  14.6مليـار ،وذلـك وفقًـا ألحـدث البيانـات الصـادرة عـن منظمة

التعـاون االقتصـادي والتنمية ( .)go.nature.com/38fujndوإذا اسـتمرت
ين
قوسـ� أو
الزيـادة على هـذا المنـوال ،فسـوف تصبـح هـذه الدول قـاب
ف
ن
توف�  100مليار دوالر لرفد
أد� مـن تحقيـق الهدف المرصود (المتمثـل ي� ي
ف
تغر المناخ) ي� عـام .2020
جهـود مواجهـة ي ُّ
اسات أخرى تقدم بيانات مغايرة؛ ففي شهر أكتوبر
يغ� َّ
أن هناك در ٍ
ض
الما� ،كشف تقرير صادر عن منظمة "أوكسفام"  ،Oxfamالمعنية بتقديم
ي
ت
ال� وفرتها
المعونات وشؤون التنمية ،عن أن المساعدات المتعلقة بالمناخ ي
عامي  2017و 2018لم تتجاوز  22.5مليار دوالر
الدول المتقدمة خالل َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في نظر الكثيرين،
ُي َعد مؤتمر األمم
المتحدة السادس
والعشرون بشأن
المناخ آخر فرصة
التخاذ خطوات
موحدة وهادفة
في هذا الملف".

ف
و� العام ض
توصل باحثون مكلَّفون
الما�َّ ،
( .)go.nature.com/3hrgxklي
ي
أ
من قبل أ
ال ي ن
جوت�يش ،إىل أن
م� العام لمنظمة المم المتحدة ،أنطونيو ي
ِ
ت
ن
الدول المانحة تضيف إىل أرقام إسهاماتها الفعلية َمبالغ ت�اوح يب�  3و4
مليارات دوالر (.)go.nature.com/2mdzghp
ومقره
والتنمية،
المنـاخ
لتغ�
ويـرى سـليم الحـق ،مدير المركز
ي
الـدول ُّ
ُّ
ي
ف ي� العاصمـة البنجاليـة دكا ،أن هـذا التبايُـن ف ي� التقديـرات ليـس ش
بالـ�ء
ي
يصـب ف ي� اتجـاه غيـاب الثقـة مجـد ًدا ،قبيـل انعقـاد مثل
الجديـد ،ولكنـه
ُّ
والحـل أ
ُّ
المثل ،من وجهة نظره ،يتم َّثل
هـذا االجتمـاع المهم حول المناخ.
ف ي� أن يُع َهـد بعمليـة التحقُّـق مـن البيانات إىل منظمـات تحظى بثقة جميع
أ
ثقة من الجميـع ،وإال فال
اءات تُ َعـد موضـع ٍ
الطـراف ،أو أن تخضـع إلجـر ٍ
ف
أمـل ي� إيجـاد ٍّ
حل لهـذه التبايُنات.
وتتمثـل إحـدى نقـاط الخلاف الجوهرية ف
حـوال  %80ممـا تتلقَّاه
أن
�
ي
ي
قـدم إليها عىل هيئـة قروض.
الـدول الناميـة مـن تمويـل خـاص بالمنـاخ يُ َّ
ً
متواصل،
المقـدم ف ي� صـورة ِم َنح ،فتشـهد معدالتـه تر ُاج ًعـا
أمـا التمويـل
َّ
انخفض ْت ي ن
ب� عامي  2013و ،2018عىل سـبيل المثال ،من  %27إىل
حيث
َ
إشـكاليا،
ا
أمر
د
ع
ي
اض
ر
ق
ال
إىل
االتجـاه
أن
إليـه
شـارة
ال
تجـدر
وممـا
.%20
إ
إ
َ
ُ
ًّ
ً
لسـبب� :أولهمـا ،أن القروض ي ن
ين
يتع� سـدادها ،مضافةً إليهـا قيمة الفائدة؛
ن
ش
عائـد على
غالبـا مـا تُمنـح لتمويـل م�وعـات ذات ٍ
والثـا� ،أن القـروض ً
ي
ف
ش
و� الوقت ذاته ،تنخفض فرص
االسـتثمار ،مثـل م�وعات توليد الطاقـة .ي
الحصـول على قروض لتمويل ش
م�وعات من شـأنها أن تجعل الدول أقدر
ش
ربحـا ،مثل م�وعات التشـييد
على مجابهـة التحديـات ،ولكنهـا ال تجلب ً
الهادفة إىل مواجهـة الفيضانات.
الموجه إىل مواجهة
ومما يعزز الشكوك القائمة ،فيما يتعلق بالتمويل
َّ
التغ�ات المناخية ،غياب أية قواعد متفَق عليها لحرص تلك أ
الموال .ففي
ي
التقرير الصادر عن الهند ف ي� عام  ،2015عىل سبيل المثال ،حرص الباحثون
مبلغً ا مقداره  2.2مليار دوالر ،قالوا إنه إجمال ما تم إنفاقه بالفعل ،ف� ي ن
ح�
ي
ي ُّ
ت
ال� تعهدت
جاءت البيانات َّ
المقدمة من الدول المانحة متضمنةً كافة أالمبالغ ي
بغض النظر عما إذا كانت تلك الموال قد وصلت إىل
تلك الدول بتقديمهاِّ ،
الجهات المستهدفة ،أم ال .كما جاءت الحسابات الصادرة عن منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية متضمنةً أمو ًال موجهة إىل ش
م�وعات ال ترتبط ارتباطًا وثيقًا
ورد ضمن
بمساعي التخفيف من آثار ي
التغ�ات المناخية ،حيث نجد أنها تُ ِ
م�وعات ث
تقاريرها ،عىل سبيل المثال ،تمويل إقامة ش
أك� كفاءة للحصول عىل
الطاقة من الفحم ،عىل اعتبار أن تلك ش
الم�وعات تسهم ف ي� خفض انبعاثات
الكربون ،بالمقارنة بتقنيات أقدم لتوليد الطاقة من الفحم.
يعمل الباحثون ف ي� منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وفقًا للكتيب
والع�ين لمؤتمر أ
إالرشادي الذي أُ ِق َّر خالل الدورة الرابعة ش
الطراف ف ي� اتفاقية
أ
ف
تغ� المناخ ( ،)COP24الذي ُعقد ي� بولندا
الطارية
المم المتحدة إ
بشأن ي ُّ
أ
أ
ف
عام  .2018وتعكف الدول العضاء ي� منظمة المم المتحدة عىل محاولة
ولكن ت
إيجاد طرق للحصول عىل بيانات ث
ح� إذا تم التوصل إىل
أك� دقةْ .
معاي� واضحة ،وآليات ث
يتغ�،
أك� شفافية إلعداد التقارير ،فهناك أمر لن ي
ي
أن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية هي منظمة حكومية ،ال تمثل
وهو َّ
غالبية الدول .ولو أردنا تجنب ثك�ة أ
الخذ والرد ف ي� هذا الملف ،يلزم التوصل
ُّ
التغ�ات
إىل آلية للتحقُّق من المبالغ المدفوعة لتمويل جهود مواجهة ي
المناخية ،تشمل وجهات نظر الدول غ� أ
العضاء ف ي� المنظمة.
ي
رغب ْت الدول المتقدمة والنامية ف ي� االتفاق عىل قواعد لحساب مبالغ
وإذا َ
الدعم ،فعليها أن تنظر ف ي� إمكانية االستعانة بطرف ثالث ،يكون محل ثقة
أ
ف
معاي� التحقق من البيانات ،عىل أال
دورا ي� وضع ي
الطراف كافة ،فويلعب ً
يكون منخرطًا ي� تجاذبات الدبلوماسية الدولية .قد يكون هذا الطرف هو
اللجنة الحصائية التابعة أ
للمم المتحدة ،أو المنظمة الدولية لتوحيد
إ
أ
أ
ن
المعاي� .وحول هذا الشأن ،قال سلوين هارت ،مستشار ال يم� العام للمم
ي
التغ�ات المناخية :ي ن
"يتع� عىل الدول
المتحدة بشأن تمويل جهود مواجهة ي
مش�ك ،يجعل كافة أ
مق�حات ،وأن تتوصل إىل تفاهم ت
أن تقدم ت
الطراف
مطمئنة إىل تحقق اعتبارات الدقة والمساءلة".
الطبعة العربية
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افتتاحيات

والع�ين لمؤتمر أ
ش
الطراف ف ي� اتفاقية
بقي عىل انعقاد الدورة السادسـة
أ
المـم المتحـدة الطارية بشـأن تغر المناخ ( )COP26أقل مـن عام .و�ف
إ
ي
ُّ
ي
الكث�يـن ،يُ َعـد هـذا المؤتمـر آخـر فرصـة التخـاذ خطـوات موحـدة
نظـر ي
التغ�ات المناخية؛ ولـذا ،فال بديل عن نجاح هذا المؤتمر.
وهادفـة بشـأن ي
وهو ما يسـتلزم من الدول المتقدمة والنامية االتفاق عىل أهداف طموحة
أ
فقـرا ،وكـذا الـدول
لخفـض االنبعاثـات ،وضمـان حصـول الـدول الشـد ً
أ
التغرات المناخيـة ،على الدعـم اللازم لتطويـر
الكرث ُعرضـة لتبعـات
ي
آ
رث
اقتصادهـا بصـورة أك اسـتدامة ،بمـا يمكِّ نها مـن مواجهة الثـار الحتمية
أن هـذا المبلـغ الذي
الناجمـة عـن االحتبـاس الحـراري .بقـي أن نُ ي
شر إىل َّ
تع َّهـدت الـدول المتقدمـة بتقديمـه ( 100مليار دوالر) ال يمثل سـوى جزء
تغير مسـار االسـتثمار
ضئيـل مـن المبلـغ المطلـوب ،وهـو مـا يسـتدعي ي
حـول العالـم على النحـو الـذي يدعـم التنميـة المسـتدامة .إذا اسـتطاع
قـادة العالـم تحقيـق هذه الغاية ،فسـوف يكون ذلك بمثابـة طوق النجاة
الحقيقـي لكوكب أ
الرض.

ُ
فلنح ِّدث اإلرشادات
الخاصة بكيفية انتشار
فيروس كورونا
شخص إلى
من النادر أن ينتقل مرض "كوفيد "19-من ٍ
آخر عبر مالمسة سطح ما .ويجب على منظمة الصحة
العالمية ووكاالت الصحة الوطنية توضيح نصائحها
في هذا الصدد.
بعـد مـرور عـام عىل انـدالع جائحة "كوفيـد ،"19-أضحت لدينـا آ
الن أدلةٌ
ٍ
واضحـة ،إذ تَ ي َّ ن
فروس كورونـا المعـروف باسـم "سـارس-كوف"2-
أن ي
بـ� َّ
 SARS-CoV-2ينتقـل ف� أ
الكب�ة
السـاس عـن طريـق الهواء ،بع�
القطرات ي
ي
ي
ت
الـ� تَ ْص ُـدر مـن
والجسـيمات
ي
الصغر فة المعروفـة باسـم الهبـاء الجـوي ،ي
ين
بالفروس بع�
بالفروس ي� أثنـاء الـكالم
والزفر .أمـا إ
الصابـة ي
ي
المصابـ� ي
مسـتبعدة (E.
مالمسـة سـطح مـا ،فتبدو نـادرة الحدوث ،رغـم كونها يغ�
َ
.)Goldman Lancet Infect. Dis. 20, 892- 893; 2020
أن السطوح تشكل
ومع ذلك ،ما زالت بعض وكاالت الصحة العامة يؤكد َّ
رسالة عامة مربكة،
تهديدا ،وأنَّه ينبغي ي
ً
تطه�ها باستمرار .وهذا يسفر عن ٍ
ف
إرشادات واضحة عن كيفية ترتيب أولوياتهم
وقت يحتاج الناس فيه إىل
ٍ
ي� ٍ
الف�وس.
فيما يخص جهود منع انتشار ي
تحديث للإرشادات العامة لمنظمة الصحة
وعىل سبيل المثال ،ف ي� ِآخر
ٍ
ض
الما� ،أوصت المنظمة باتباع
العالمية ( ،)WHOصدر ف ي� شهر أكتوبر
ي
أ
ف
مجموعة من االحتياطات ،منها" :تج ّنب لمس السطوح ،خاصةً ي� الماكن
ٍ أ
شخصا مصابًا بعدوى "كوفيد "19-ربما يكون قد لمسها قبلك.
العامة ،ل َّن ً
التطه� المتعارف
لذا ،نظِّف السطوح المختلفة بانتظام باستخدام محاليل
ي
ف
و� شهر يناير ض
ممثل المنظمة لدورية Nature
عليها" .ي
رصح أحد ي
ي
الما�َّ ،
بأن هناك أدلةً محدودة عىل انتقال يف�وس كورونا بع� السطوح الملوثة،
َّ
ت
أن
أن المنظمة ّنوهت إىل َّ
ال� تُعرف باسم "أدوات العدوى"  ،Fomitesبيد َّ
ي
أ
أدلة
هذه الدوات ما زالت تُ َعد وسيلةً محتملة النتقال ي
الف�وس ،وأشارت إىل ٍ
ين
الري� ف"� ي ز
بالمصاب� به" .كذلك
الح� المحيط
تثبت اكتشاف أحمضه النووي ب ي أ ي
المراض والوقاية منها ( )CDCعىل موقعها
تش� المراكز المريكية لمكافحة
ي
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ينبغي أن تركز
الجهود المبذولة
لمنع انتشار
العدوى على
تحسين التهوية،
أو تركيب
ٍ
أجهزة لتنقية
الهواء ،تكون قد
ُ
اخت ِب َرت فعاليتها
بصرامة".

إ ت ن
الف�وس بع� السطوح "ال يُعتقد أنَّه طريقةٌ شائعة
أن انتقال ي
و� إىل َّ
اللك� ي
أيضا أنَّه "من المهم أن نُط ِّهر
النتشار مرض «كوفيد ،"»19-إال أنَّها تذكر ً
ال� يلمسها العديد من أ
أ
ت
من ي ن
الشخاص".
ح� إىل َآخر السطوح والغراض ي
ولهـذه الضبابيـة المحيطـة بخطـر أدوات العـدوى تداعيـات جسـيمة،
ت
الـ� يشـكلها
رغـم كـون هـذا الخطـر أقـل ي ً
كثرا ،إذا مـا قـورنأ بالمخاطـر ي
ينصب
الفروس بع� الهـواء ،فما زال اهتمـام الفـراد والمنظمات
انتقـال ي
ّ
لتطه� السـطوح المختلفة ،ف� ي ن
ح� أنـه ِمن الممكن
ِّفـة
ل
المك
الجهـود
على
ي
ي
تخصيـص المزيـد مـن المـوارد ت
لل� ي ز
كـ� على أهميـة الكمامـات ،ودراسـة
أ
ين
خ�ة سـيكون
التدابر الالزمـة
لتحسـ� التهويـة .وعلاج هـذه المسـألة ال ي
ي
أكرث
أك�.
تعقيـدا ،لك ّنـه يمكـن أن يصنـع فارقًـا ب
ً
رض
قـدر هيئـة النقـل الح ي لمدينـة نيويـورك
وعلى سـبيل المثـال ،تُ ِّ
وحدهـا أنـه بد ًءا مـن العام الحال ،ت
ح� عام  ،2023سـوف تبلغ التكاليف
ي
السـنوية المرتبطـة باسـتخدام المطهـرات لمواجهـة مرض "كوفيـد "19-ما
الشـارة إىل أنـه ف ي� أواخر العام
يقـارب  380مليـون دوالر أمريك� .وتجـدر إ
المـا� ،طلبـت الهيئة مشـورة يالحكومة الفيدرالية أ
ض
المريكية بشـأن ما إذا
ي
التعامـل مع جسـيمات الهبـاء الجوي،
كان ينبغـي لهـا أن تركـز فقـط على
ُ
وح� آ
أيضـا .ت
الن،
بـأن تُ َركِّـز على
تطهر أدوات العدوى ً
ي
أم ال .وكان الـرد ْ
تطه� السـطوح المختلفة،
أك� من مواردها لجهود ي
قدرا ب
خصصـت الهيئـة ً
كرسـته للتعامل مع جسـيمات الهبـاء الجوي.
مقارنـةً آبمـا َّ
القط�ات،
الف�وس ينتقل بع� الهواء من خالل ي
َّأما الن ،وقد اتُّ ِف َق عىل َّأن ي
الصغ�ة ،فينبغي أن تركز الجهود المبذولة لمنع انتشار
الكب�ة ،أم
ي
سواء ي
ين
أجهزة لتنقية الهواء ،تكون قد
تحس� التهوية ،أو تركيب
العدوى عىل
ٍ
تذك� الناس بارتداء الكمامات،
اخ ُت ِب َ�ت فعاليتها برصامة .كما أنه ال بد من ي
بعضا .ف
ن
و� الوقت نفسه ،تحتاج
والبقاء عىل
إ
ٍ
مسافة ِآمنة يب� بعضهم ً أ ي
أ
الوكاالت ،مثل منظمة الصحة العالمية ،والمراكز المريكية لمكافحة المراض
والوقاية منها ،إىل تحديث إرشاداتها بناء عىل المعلومات الحالية .أ
فالبحاث
ً
بف�وس كورونا ومرض "كوفيد "19-ض
تم� بخطى رسيعة ،ولذا،
المتعلقة ي
ي
وم َح َّدثَة ،توفر
معلومات
ينبغي لوكاالت الصحة العامة أن تقدم
ٍ
واضحة ُ
للناس ما يحتاجونه للحفاظ عىل سالمتهم وسالمة آ
الخرين.

نظرة عامة على دراسات
الجينوم البشري على
مدار  20عامً ا
على الباحثين والصحفيين وجهات التمويل أن
بتحري سياسات منصفة،
يجددوا التزامهم ِّ
وبالمشاركة المفتوحة للبيانات ،حتى تتحقق أهداف
"مشروع الجينوم البشري".
أ
ت
ش
ال� شن�تها دوريتا
َ
فتح ْت المسودات البحثية الوىل عن الجينوم الب�ي ،ي
ش
عاما ،الباب عىل مرصاعيه أمام ما
 ،Natureوساينس  Scienceقبل ع�ين ً
تنبأ البعض بأنه سيكون "قرن ثورات حقل البيولوجيا" .ففي غضون السنوات
الع�ين أ
ش
الحال ،تطورت حصيلتنا المعرفية عن الجينوم
الوىل من القرن
ي
أ
ن
ن
ش
جينومي� ،إىل
لتسلسل�
الب�ي من مجرد بيانات مليئة بالثغرات والخطاء
ي
ي
أ
آ
ن
ن
الجي� يب� مئات الالف من الفراد من أنحاء العالم
وصف شامل للتنوع
ي
كافة .كما بدأ عدد أ
الدوات المتاحة لدراسة هذا التنوع ت ز
ي�ايد .ويعرض هذا
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

افتتاحيات

آ
ت
ال� وصلنا إليها بفضل تسلسل
العدد الخاص من
دورية  Natureالفاق ي
الب�ي ،أ
والشواط ت
الجينوم ش
ال� ما زال علينا أن نقطعها للوصول إىل آفاق
ي
ش
يتغ�
أبعد ،بيد أن ً
بعضا من جوانب منظومة أبحاث الجينوم الب�ي لم ي
إال بالكاد ،أ
المر الذي يبقى مدعاة للقلق.
ت
ال� ينطوي عليها مبحث
حسم ي
وإىل اليوم ،لم يُ َ
الكث� من أ المشكالت ي
الجينوم ش
الخالقية ،أم القانونية ،أم االجتماعية،
الب�ي ،سواء من القضايا
ف
ن
المشارك� ي� الدراسات
بما ف ي� ذلك موضوعات معينة ،مثل خصوصية
ي
الجينومية ،والحصول عىل موافقات طوعية ومستن�ة منهم ،للإسهام �ف
ي
ي
مثل هذه الدراسات ،والتمثيل المنصف لمختلف أ
ين
الباحث�
الطياف ف ي� جموع
والمشارك� ف� هذه أ
ن
البحاث .كما تتفاوت إىل اليوم إتاحة الوصول الحر
ي ي
أ
ف
والمفتوح للبيانات الجينومية .عىل سبيل المثال ،أشار باحثون ي� السبوع
ن
الثا� من بف�اير ض
ت
ال� ترتبت عىل القيود المفروضة
ي
الما� إىل المشكالت ي
ي
ح� ونحن �ف
عىل الوصول إىل بيانات جينومات يف�وس كورونا الجديد ،ت
ي
ين
ين
والصحفي� وجهات التمويل التصدي لتلك
الباحث�
غمرة جائحة .لذا ،عىل
القضايا ،إذا كانوا ي ن
ش
ش
عازم� عىل تحقيق أهداف "م�وع الجينوم الب�ي"
 Human Genome Projectالواعدة ،من أجل الوصول إىل فهم أفضل
أ
للمراض ،وتطوير أدوات تشخيصها ووسائل عالجها.
ت
ش
ُ
ال� ن�تها دورية  Natureعن
أتيحت المسودة البحثية سالفة الذكر ي
الجينوم ش
فورا ،بل ف ي� الواقع كانت أوىل النتائج
الب�ي للوصول الحر إليها ً
ت
ش
ش
رقميا قبل ذلك
ال� أسفرت عنها جهود تجميع الجينوم الب�ي قد نُ ِ�ت ًّ
ي
س�ا عىل "مبادئ برميودا" ،Bermuda Principles
بسبعة أشهر .وجاء ذلك ي ً
الدول الذي جعل
االتحاد
أعضاء
ه
َّع
ق
و
البيانات،
وهو اتفاق بشأن مشاركة
َ
َ
ي
"م�وع الجينوم ش
تنفيذ ش
الب�ي" ممك ًنا.
ف
ت
ز
وقبل ذلك ،ي� عام  ،1996أعلنت دورية  Natureال�امها بمبادئ إتاحة
وع� شن� أول
الوصول المفتوح إىل البيانات المتعلقة بأبحاث الجينوم .ب
لم�وع الجينوم ش
ورقة بحثية ش
تعاونها مع مبادرة ذات
الب�ي ،أبدت ُ
ت
ز
تمويل حكومي ،تل�م بمبادئ المشاركة المفتوحة للبيانات ،بيد أن دورية
ت
ال� ستواجه الجهود الساعية إىل ضمان استمرار
 Natureأقرت بالتحديات ي
يتع� عىل المجتمع البح�ث
بحرية ،وبال قيود ،وبأنه قد ي ن
انتقال البيانات ُ ّ
ي
تقديم بعض التنازالت ف ي� سبيل إنفاذ تلك المبادئ ،عندما تكون ش
ال�كات
الخاصة هي مصدر البيانات ،عىل سبيل المثال .وبالفعل ،ف ي� عام ،2001
ف
ن�
استطاع زمالؤنا ي� دورية "ساينس"  ،Scienceبعد عدد من المفاوضات ،ش ْ
ت
ش
ش
سيل�ا" Celera
المسودة البحثية عن
ال� أنتجتها "�كة ي
الجينوم الب�ي ،ي
بوالية م�يالند أ
المريكية .وبالرغم
 ،Corporationالكائنة ف ي� مدينة روكفيل
ي
فورا ،فقد كان هناك
من أن هذه الورقة البحثية أُتيح الوصول الحر إليها ً
بعض القيود عىل مطالعة بياناتها كاملة.
عاما ،بدأنا نعهد المساومات والعراقيل ت
ال� تعطل عجلة
وبعد مرور ً 20
ي
البحث العلمي ف ي� ثالثة من مجاالت أبحاث الجينوم ،هي :جمع البيانات
المشارك� ف� أ
ن
البحاث ،وإيداع هذه البيانات ف ي� قواعد بيانات متاحة
من
أي ي
ف
ن
ن
والعامل� ي� مجاالت الرعاية
للباحث�
لعموم الفراد ،وإتاحة البيانات
ي
ي
الصحية .ت آ
أ ف
تماما
وح� الن ،لم يتحقق المل ي� خلق بيئة بحثية يُتاح فيها ً
الوصول المفتوح إىل البيانات.
وإذا كان لدراسات الجينوم أن تُط ِْلق ثورة حقيقية ف ي� الطب ،فيجب
وب� بيانات أ
دمج بينها ي ن
النماط الظاهرية ،أي تلك البيانات المتعلقة
أن يُ َ
َّز
والتاريخ
الفسيولوجية،
بالخصائص
مم�ة يمكن أن
الط� ،وسمات أخرى ي
بي
الب�ي ،بيد أن العملية ت
ترتبط بتبايُن الجينوم ش
ال� تُجمع بها هذه البيانات
ي
المشارك� ف� الدراسات ،الذين بدأوا النآ
ين
تعزز احتمالية خرق خصوصية
ي
–عن وجه حق– يتملكون المزيد من مقاليد السيطرة عىل مجريات هذه
ت
ستخدم بها بياناتهم .كما
العملية ،عىل سبيل المثال،
ال� تُ َ
باختيار الكيفية ي
يجب تقييم ممارسات العلماء ف ي� الدراسات لضمان الحصول عىل الموافقات
ين
المشارك� وحماية مصالحهم.
الالزمة من
ف
ت
ال� ُج ِمعت
الجينومية
التسلسالت
بيانات
إيداع
�
التالية
الخطوة
وتتمثل
ي
ي
المصاحبة ف ي� قواعد بيانات دولية معتمدة ،قادرة عىل
وغ�ها من البيانات
ي
ِ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ين
الباحث� يفيدون عاد ًة بعجزهم
االستمرار ف ي� حماية هذه المصالح ،بيد أن
مش�ين إىل مشكالت تتعلق بخصوصية
عن إيداع هذه البيانات
رسيعا ،ي
ً
ين
المشارك� ف ي� الدراسات ،وبالحصول عىل موافقاتهم ،أو وجود اتفاقات
ت
ش
بعضا من البيانات .كما أن بعض أوجه
ال� قدمت ً
مسبقة مع ال�كات ي
جدا من الوقت،
الكث� ًّ
القصور الفنية تجعل عملية إيداع البيانات تستغرق ي
ت
ت
كما ت ز
وال� تفوق
م� ً
إذ ينتج العلماء ًّ
ال� يتفاقم تعقيدها ،ي
ايدا من البيانات ي
القدرة االستيعابية لمستودعات تخزينها محدودة الموارد.
ف
ت
ال� ينبغي
وأخ�ا،
ي
يواجه الباحثون صعوبة ي� العثور عىل البيانات ،ي
ً أ
ت
فورا .وح� بعد العثور عليها ،فقد يواجهون
إتاحتها مع ف البحاث المنشورة ً
صعوبات ي� الوصول إليها.

قصور ف ي� التنوع

إن سرعة
مشاركة البيانات
قد تعود بمنافع
كبرى على
ِ
الع ْلم ،الذي من
خالله تعود هذه
المشاركة بالنفع
على المجتمع
ككل".

ت
"م�وع الجينوم ش
ال� تلت شن� ش
الب�ي" ألوىل مسوداته
خالل السنوات ي
ن
َّن
ش
للباحث� أن بيانات الحمض النووي
عن التسلسل الجينومي الب�ي ،تَ يب�
ي
الصول أ
بالشخاص من ذوي أ
الخاصة أ
الوروبية ،الذين يعيشون ف ي� دول ذات
ف
دخول مرتفعة ،مم َّثلة بصورة مفرطة ي� قواعد بيانات الجينوم.
ومن ال�ض وري لما يُعد ً
شامل بحق من قواعد البيانات ومستودعات
ن
ش
الجي� الشاسع للب�ية.
تخزين البيانات الرقمية أن يعكس كما ينبغي التنوع
ي
والخفاق ف ي� تحقيق ذلك عىل مدار عقدين من الزمان يُذَ ِّكرنا بما للعلم من
إ
تاريخُ ،ه ِّمشت فيه قطاعات من ش
الب�ية ،وتعرضت إلساءة المعاملة ،ال
فريقي� والسكان أ
سيما من أ
ال ي ن
ال ي ن
كث�ون من أفراد
صلي� .ومن هنا ،يتخوف ي
أ
ف
المشاركة ي� أبحاث يجدون
هذه المجتمعات –لسباب يمكن تف ُّهمها– من
َ
ً
فيها ً
محتمل لهم،
أمل ضعيفًا ف ي� تقديم النفع لهم ،بل ويرون فيها ض� ًرا
فعىل سبيل المثال ،عندما يعزى بعض أ
المراض إىل فئة بعينها من ش
الب�،
ُ َ
يز
والتمي�.
فقد يؤدي ذلك إىل َتع ُّرض أفراد تلك المجموعة السكانية للوصم
الكاديمية أ
الباحث� ،شكّلتها أ
الفريقية للعلوم،
وقد دعت لجنة من
ين َ
أك� الحتياجات َمن يسهمون
بعض جهات التمويل الدولية إليالء اهتمام ب
ببياناتهم ف ي� دراسات الجينوم ولرغباتهم .ويتضمن ذلك إبرام اتفاقات
معهم لطلب موافقة طوعية مستن�ة منهم عىل المشاركة ف� أ
البحاث،
ي
ي
أك� أغراض البحث العلمي المحددة،
بحيث توائم هذه االتفاقات بدرجة ب
أ
ف
ف
ً
و� النهاية،
بدل من طلب موافقتهم
العامة ،كما يحدث ي� أغلب الحيان .ي
لمبا�ة أ
فإن الطريقة المثىل ش
البحاث هي أن تقوم عىل البحث ِف َرق مكونة
من أشخاص من عدة مجتمعات ،يضطلعون بأدوار متساوية ف ي� العملية
البحثية ،ويتساوون ف ي� إسهامهم ف ي� مخرجات البحث.
النجاز البارز المتمثل ف ي� شن� أوىل المسودات البحثية
ومع حلول ذكرى إ
عن تسلسل الجينوم ش
الب�ي ،يجب عىل مجتمع أبحاث الجينوم حول
ين
ين
ين
والمشارك�
والباحث�،
والصحفي�،
العالم –وهو يشمل جهات التمويل،
ف� هذه أ
ف
البحاث -تجديد ت ز
و� الوقت
للبيانات.
المفتوحة
بالمشاركة
ال�امه
ف ي
ي
أ
ن
ن
المشارك� ي� البحاث،
تعاون أقوى مع
ذاته ،يجب عىل
ي
ي
الباحث� بناء عالقات ُ
أك� للتواصل معهم ،وبناء عالقة قائمة عىل
من خالل تخصيص وقت ب
الثقة معهم ،واالستماع لهم ،والتصدي لمخاوفهم .ويجب أن تُ َعد هذه
مهما من أبحاث الجينوم ،كما أنها ستكون محورية لمستقبل
الخطوة جز ًءا ًّ
هذه أ
البحاث.
ت
ن
ز
بتحس� جودة مستودعات تخزين البيانات
أيضا إىل االل�ام
نحتاج ً
ي
أك� ،وال تثقل كاهل َمن يريد
الرقمية ،بحيث يُتاح الوصول إليها بدرجة ب
السهام فيها أ
قدرا
إ
بالعباء .كما يجب أن تعكس طريقة إدارة هذه المنصات ً
أك� من التنوع ف ي� وجهات النظر ،ليس فقط وجهات نظر مجتمع أبحاث
ب
الجينوم العالمية ،ولكن كذلك وجهات نظر أ
الشخاص الذين تستخدم
ْ
هذه المنصات بياناتهم.
وكما رأينا بصورة متكررة خالل الجائحة ،فإن رسعة مشاركة البيانات قد
العلْم ،الذي من خالله تعود هذه المشاركة بالنفع
تعود بمنافع بك�ى عىل
عىل المجتمع ككل .وقد ِحان الوقت لدعم هذه أ
السس ،وتطوير ممارسات
ت
واالح�ام.
النصاف
دائما عىل أسس من إ
مشاركة البيانات ،عىل أن تقوم ً
الطبعة العربية
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رؤية كونية
ُ
تعلمته من َس ْحب
ما
ورق ِتي البحثية
يجب أن تُكافئ الحوافز المهنية الفضول عندما يشترك
فيه الباحثونً ،
بدل من مكافأة ا ِّدعاء الكمال

MAREN URNER

ن
تلقيت ف� غمرة الجائحة رسالة بريدية ت
بإمكا�
إلك�ونية تتساءل عما إذا كان
ي
ُ ي
ف
ش
الوصول إىل بيانات التجارب الخاصة بورقة بحثية نُ ِ�ت يل ي� عام .2014
َبت َس ْحب هذه الورقة البحثية .ولم أجد صعوبة
وبعدها بثالثة أشهرَ ،طل ُ
ف
الجراء ،بل عىل العكس من ذلك ،أحيت هذه التجربة دوافعي
ي� تقبل هذا إ
أ
أ
الساسية من إجراء البحاث.
لك�ونية حول عمل ث
ال ت
ت
بح�
يدية
ال�
الرسالة
تها
ال� َح َو
إ
ب
ي
دارت التساؤالت ي
المشارك�،ن
ش
شعرت بالفخر به .ففي تجربة لتصوير الدماغ ،ضمت ع�ات
ي
ُ
كنت قد توجهت أنا وبعض من ئ
بالجابة عن بعض
زمال� بطلب إليهم إ
ي
أ
السئلة ،ف ي� مهمة برصية كلّفناهم بها ،اتسمت إما بالسهولة ،أو الصعوبة،
اللهاء عىل معالجة مؤثرات برصية ليست ذات
تأث� إ
إذ أردنا استقصاء ي
يشوش تمثيل الصور ف ي� ش
الق�ة البرصية
أهمية .وأشارت نتائجنا إىل أن إاللهاء ِّ
للدماغ ،ليحفز بذلك نو ًعا من الرؤية النفقية العصبية .وقد وجدناها نتائج
نتاجا إلحصاءات
ي
مث�ة لالهتمام آنذاك ،لكن تَ َب ي َّ ن� أن من المحتمل أن تكون ً
خادعة ،ترتبت عىل انحياز خفي ف ي� البيانات.
ن
ت
ت
ال�
ساعد� ف ي� هذه التجربة،
وكان مما
ي
معرف� بالباحثة سوزان ستول ،ي
ي
َدقّت ناقوس الخطر بلفت االنتباه إىل ذلك االحتمال ،وهي طالبة دكتوراة
تحت شإ�اف عالم أ
العصاب سام شفارتزكوبف من كلية لندن الجامعية.
ِ
ف
ففي مؤتمر عقد ف
المح�ة ال�ت
النتائج
ناقشنا
،2019
عام
�
بروكسل،
�
ي
ي
ُِ ي
ي
ستول ف
بح� ،بُ ن
م�وع ث
ش
�
توصلت إليها
كنت قد قُمت به
� عىل بحث يلُ ،
َّ
ي
ي ِيَ
ف� أثناء در ت
اسا� للحصول عىل درجة الدكتوراة ،بالتعاون مع سام وآخرين.
ي
ي
ن
تعامل� سـوزان وزمالؤها كمشـتبه فيه مطلقًا ،بل كزميل شـاركهم
ولم
ي
جميعا أن نعرف بالضبط السـبب وراء نتائجها يغ�
الموقف نفسـه ،إذ أردنا ً
أخ� ن ي� فريقها كيف يمكن لمشكلة ما ف ي� تحليل البيانات أن
المتوقعة .وقد ب
اسـ� (وربما على نتائج العديد من الدراسـات أ
تؤثـر عىل نتائج در ت
الخرى).
ي
وقـد ارتبطـت المشـكلة باالنحـدار نحـو المتوسـط ،فعندما تُقـاس بصورة
ت
الـ� ُح ِّرفـت بفعـل عوامل تشـويش (بيانـات إضافية يغ�
متكـررة البيانـات ي
ذات أهميـة) ،سـتبدو القيـم أقل انحيـا ًزا التجاه ما عما كانت سـتبدو عليه
ف� الوهلـة أ
ف
و� النهايـة ،جاءت
الوىل .ومـن ثـم ،اعتمـل الشـك ف ي�
نفس� .ي
ي
ي
ت
ورقـ� البحثيـة مغايرة لما توصل إليه فريق سـتول ،إذ ابتعدت
النتائـج ف ي�
في
ث
بح� عن المتوسـط.
قيـم ُ
الم َع ِامالت ي� ي
ئ
أَ
مـر� ،ثـم قررنـا أن تُر ِاجـع سـوزان عمليـات
الجتمـاع
العـدة
عددنـا
ي
ت
ت
بيانـا� القديمـة إذا تمكنـت مـن
الـ� تجريهـا ،بينمـا أتفحـص
ي
المحـاكاة ي
ت
جامع� الحالية لهجوم
تعرضت
إذ
ا،
ي
تحد
ذلك
شـكل
وقد
العثور عليها.
ً
ي
ت ن
و� قبلها ش
وصول إىل محرك حفظ البيانات
ر
ظ
وح
أشهر،
بعدة
ة
مبا�
ِ
ُ
إلك� ي
ي
آ
أ
ف
االحتياطـي ي� بـادئ المر .وقد كان ً
أخر الخرين بأن البيانات
سـهل يل أن ب
كثرا).
قـد ف ُِقـدت (كما يحدث ي ً
سر اللغـز ،وقد انتقل ذلـك الفضول
َع َـز َم كل من سـوزان وسـام عىل ب
إل ،إذ قضيـت أسـبو ًعا ف� جمـع الملفـات ال�ض وريـة ،ي ز
وترم� مسـار بيانات
ي
ي َّ
النتائـج أ
ف
ف
ن
مخـاو� هـو أن ي ي� أثنـاء
الصليـة .ومـا أثـار
للتحقـق مـن صحـة
ي
ت
الـ� وجدتها
محاولـة تكـرار النتائـج ،اصطدمـت بـدوري إ
بالشـكالية ذاتهـا ي
سـوزان .وكان مكمن الشـكالية بالدرجة أ
الوىل هو ن
أن� اسـتخدمت البيانات
إ
ي
نفسـها لالختيـار منهـا ،والمقارنـة بينهـا ،لكنهـا أنتجت حلقـة مفرغة أخرى
ئ
وزمال�
مـن المعطيـات والنتائـج ،أخـذت تَ ب ُ� ُز مـر ًارا وتكر ًارا .ولـم أدرك أنا
ي
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كتب بواسطة
بن دي هاس

ما أثار مخاوفي
هو أنني في
أثناء محاولة
تكرار النتائج،
اصطدمت
باإلشكالية
ذاتها"

بن دي هاس عا ِلم
تجري� من جامعة
نفس ب ي
يوستوس ليبيش ف ي� مدينة
جيسن ف ي� ألمانيا.
ِ
لك� ن
بال�يد إال ت
و�:
ي
@benjamin.de-haas
psychol.uni-giessen.de

أن هـذه النتائـج قـد تخلـق إشـكالية ف ي� سـياقنا ،كمـا لم يفطـن إىل ذلك أي
شـخص آخـر ف ي� المجـال قبـل اكتشـاف سـوزان .وقـد جـاءت االنحرافـات
ت
وفرتْها الدراسـة ،وهو ما لـم يتضح إال
الناتجـة مغايـرة ً
ال� َ
تمامـا للنمـاذج ي
مـن خالل اختبـارات المحـاكاة ،وتأكيـد البيانات.
وفجأة ،بدا أن كل ش�ء يأخذ منعطفًا ث
بكث� ،إذ أَ ْع َد ْد ُت عىل
أك� جدية ي
ي
المشارك�ن
ن
المؤلف�
ملخصا يوجز نتائجي الجديدة ،وقمت بإرساله إىل
الفور
ي
ي
ً
أ
ال ي ن
صلي� ،وأرفقته بمسودة أولية مكملة كإخطار بسحب الورقة البحثية.
ف
ف
ش
ولن أنىس مطلقًا الرد الذي تلقيته آنذاك من م� ي� ي� مرحلة الدكتوراة،
ال�يدية
ج�انت ريس من كلية لندن الجامعية ( ،)UCLالذي استهل رسالته ب
ي
إال ت
ً
تحري منهجيتنا ،ونتائجنا!"
محاولة
واصلنا
أننا
ائع
ر
ال
"من
:
قائل
إل
ونية
لك�
ّ
ي
شجع� َّعىل التعمق ث
ن
أك� ف ي� البحث ف ي� المسألة وإجراء تحليل محايد.
كما
ي
أ
وهو ما أسفر عن اتجاهات إحصائية تتفق مع نتائجنا الصلية ،إال أنها كانت
بكث� مما كنا نعتقد.
أقل
ً
رسوخا ي
من هنا ،قررنا سحب الورقة البحثية .وتُفس مذكرة الوقائع ت
ال� أ ّدت
ِّ
ي
ح� ن
تش� إىل دراسة متخصصة قادتها سوزان ،ت
يتس�
إىل َس ْحبها .كما أنها ي
آ
للخرين التعلم من أخطائنا (انظر S. Stoll et al. Preprint at bioRxiv
 .)https://doi.org/fqs8; 2020وعىل مر السنوات ،كشف مجال التصوير
ت
أن تكون قد شابَ ْتها أخطاء ،ومن
حتمل ْ
ال� يُ َ
العص� عن عدد من المواضع ي
بي
ف
ثم َع ّدل ممارساته وفقًا لهاُ .
وآمل أن نسهم ي� هذا التطور ،وأن نعزز إدخال
تحسينات عىل المجال ،مثل فحوص التحقق من صحة النتائج باستخدام
بيانات محاكية ،إال أن الدروس المستفادة هنا ليست فنية فحسب.
وأعتقـد أن معظـم العلمـاء يَ َـو ُّدون أن ينظـروا أكرث
ين
بعـ� النقـد إىل
بياناتهم واسـتنتاجاتهم ،مدفوعون برغبة طبيعية ف ي� التعلم ،إال أننا نواجه
البلاغ عن الخطـأ ،وعن النتائـج المغايرة
جميعنـا حوافـز وظيفيـة تُ َع ِاقـب إ
حى آ
لنتائجنـا أ
ئ
وزملا� المؤلفـون ت
الن تداعيـات
الصليـة .ولـم أواجـه أنـا
ي
لس ْـحب ورقتنـا البحثيـة ،لكننـا كنـا على اسـتعداد لمواجهـة أي مخاطـر.
َ
وكباحـث رئيـس مبتـدئ ،ذي منصـب جامعـي يغ� دائـم ،أُوازن ي ن
بـ� دوري
ِ
المنزل الجامعـي الـذي فرضتـه الجائحـة ،والعمـل عـن بُ ْعد،
ف ي� التعليـم
ي
ت
ن
الـ� تُكَ ِّبدها إعـادة تحليل ورقة
فإن ي على درايـة تامة بالخسـائر الباهظـة ي
السرة
المسـتنفَد ،وعلى صعيـد وزن ي
وس ْـحبها ،مـن حيـث الوقـت ُ
بحثيـة َ
الذاتية .وقد طُلب ِم ن ِّ� ف� أثناء در ت
اسـا� أال أحاول التحقق من رسـوخ نتائج
ي
ي ي
ت
ش
لكن لحسـن
الـ� أنشـدهاْ ،
الدراسـات قبـل ن�هـا .وهـذه ليسـت المهنـة ي
ن
ش
نقيض ذلك.
ّم� الم�ف عىل رسـالة الدكتوراة الخاصـة ب ي� َ
الحـظ ،فقـد عل ي
أن
شجع االنفتاح والفضول اللذَ ين دفعانا إىل ْ
ونحن بحاجة إىل حوافز أتُ ِّ
ين
نصبح ي ن
كمذنب�،
الول ،بيد أن تصوير بعضنا البعض
باحث� ف ي� المقام
ف
ت
الفراط ي� ال�ويج لبيانات بعينها أو إخفائها ،أو شن هجوم عىل
ومحاولة إ
َمن يَ ْث ُبت خطأهم لن يحقِّق إال العكس.
إن النظـر إىل بعضنـا البعـض كأقـران يجمعهـم هـدف ت
مشرك ،هـو
ّ
فهـم العالـم ،يعـد مكسـبا لجميـع أ
ف
ش
الطـراف .فعندمـا بـدأت ي� نر
َ
ُ
ً
ت
وترم�هـا ف� عـام  ،2017فعلـت ذلـك أل ن
بيانـا� ي ز
أي مدى
ن� كنت أعـي إىل
ّ
ي
ي
ي
آ
بالـ�ء نفسـه .وتلـك الرغبـة �ف
ت
ش
اسـتفادت دراسـ� مـن قيـام الخريـن
ي
المعرفـة هـي مـا يدفعـت سـوزان إىل االسـتمر يار ف
المح�ة
تقص� النتائـج
�
ي
ي
ي ت
ن
ت
ت
بيانا� ،وشـجعت
ال�
دفعت� إىل إعادة تحليل ي
ي
الـ� توصلـت إليها ،وهـي ي
ي
ت
زمالءنـا على دعمنـا طـوال تلـك الف�ة.
دوما عىل اكتشاف أخطاء
وختاما ،يُتوقع أن ينطوي التقدم العلمي ً
ً
الم َنح ف ي� سؤال
�ع ُ
وتصحيحها .وقد ش ََ
بعض لجان التعيينات الدائمة ووكاالت ِ
ت
ين
وأق� ُح أن
المرشح� عما إذا كانوا ِّ
يطبقون سياسة الوصول المفتوح ،أم الِ .
يضيفوا إىل أسئلتهم ً
سؤال ،هو" :ماذا تعلّمت من أخطائك؟"

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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رؤية كونية
لماذا ينبغي على الدول
الغنية أن تتبرع ُ
بعشر
لقاحاتها؟
تشير نظريات أ
اللعاب إلى أن التبرع بجرعات من
لقاحات مكافحة الجائحة يمكن أن يساعد الدول من
جميع مستويات الدخل.

JENNIFER SPARROW

ف� أثناء ت
كتاب� لهذه السطور ،تم إعطاء  191مليون جرعة من اللقاحات
ي
ي
ف
ث
ُ
المضادة لـ"كوفيد ،"19-أك� من ثالثة أرباعها أعطي ي�  10دول فقط .وتسهم
المحل ،بينما
جمال العالمي للناتج
هذه الدول
ٍ
بنسبة قوامها  %60من إال ي
ي
ف
حوال  130دولة ،بها  2.5مليار شخص ،لم تُ ْع َط جرعة واحدة من هذه
ي� ي
اللقاحات .وتمثل البلدان ذات الدخل المرتفع  %16فقط من سكان العالم،
اش�ت ث
لكنها ت
أك� من نصف جرعات اللقاحات المضادة لمرض "كوفيد."19-
أ
أ
إن مبلغ الربعة مليارات دوالر الذي تع ّهد البيت البيض برصده هذا
ّ
الكث� من العون ف ي� تغطية
الشهر من أجل التوزيع العادل للقاحات يقدم ي
الطار الذي ينظِّم إبرام
الفق�ة.
وتغي� إ
ي
تكلفة اللقاحات الخاصة بالدول ي
و�ح حيثياته لعموم أ
صفقات اللقاحات ش
الفراد ف ي� الدول الغنية من شأنه
مزيدا من القوة.
يكسب هذا التعهد ً
أن ِ
أن� من الفئة أ
إن� أقيم ف� الواليات المتحدة أ
المريكية .ورغم ن
ن
القل
ُ
ي
ي
ي
بالف�وس ،سأتلقّي تطعيم ضد "كوفيد "19-قبل
عرضة لمخاطر إ
الصابة ي
الشخاص أ
العامل� ف� القطاع الصحي ،وقبل أ
ين
ال ثك� عرضة
العديد من
ف ي
الدول الفق�ة .وهذا ف
ينا� إالنصاف ،ومن شأنه أن يؤدي
�
وس
الف�
لمخاطر
ي
ي
ي
ي
إىل إطالة أمد الجائحة .فعندما يخرج انتشار يف�وس كورونا "سارس-كوف"2-
للتطور إىل سالالت خطرة .ومن ثم،
فسح له مجال أوسع ف ُّ
عن السيطرةُ ،
سي َ
ش
مكان إىل تفش له ف ي� كل مكان.
أي
�
"كوفيد"19-
مرض
تف�
ٍ
ي
يمكن أن يتحول ي
تت�ع ُبع ش ْ�
وللحيلولة دون حدوث ذلك ،يجب عىل الدول الغنية أن ب
أ ث
فقرا ،وأن تتفاوض عىل صفقات ش�اء
مخزونها من اللقاحات إىل البقاع الك� ً
ِش
المداد العالمي من هذه اللقاحات.
مبا�ة مع ُم َص ّنعي اللقاحات ،لزيادة إ
ف
ن
العامل� ي� مجال الصحة العامة جاهدين إىل
وقد سعى العديد من
ي
تجنب التفاوت الذي نشهده آ
الن ف ي� توزيع اللقاحات ،إذ نَ ِعي أن الدول
اكت�ت اللقاحات خالل أ
الغنية قد نز
الوبئة السابقة ،كما حدث ف ي� جائحة
ف
ش
إنفلونزا الخنازير ي� عام  ،2009عىل سبيل المثال .لذا ،حاول الع�ات منا
ممن يعملون ف ي� مجال الصحة العالمية -خالل مكالمات أسبوعية طويلة،
عىل مدار عدة أشهر ،بع� تطبيق "زووم" - Zoomالحد من ممارسات االكتناز
شارك لقاحات "كوفيد ."19-وقد
هذه ،والعمل عىل وضع آلية عالمية ل َت ُ
تمخضت تلك الجهود عن "مبادرة إتاحة لقاحات "كوفيد "19-عىل الصعيد
ت
ال� يتشارك ف ي� قيادتها كل من التحالف العالمي
العالمي" ( ،)COVAXي
ئ
ين
الوبا� ،ومنظمة
والتحص� ( ،)Gaviوتحالف ابتكارات التأهب
للقاحات
ي
ئ
ش
الصحة العالمية .وهذه المبادرة تمثل أول "اتحاد � يا�" من نوعه ،يمكن
التعاون عىل ش�اء اللقاحات وتمويل تطويرها وتصنيعها،
فيه للدول الغنية
ُ
والحرص عىل أن يتم إرسال بعض من إمداداتها إىل البلدان أ
ال ث
فقرا.
ك�
ً
حوال  190دولة إىل مبادرة "كوڤاكس" ،ففي نهاية المطاف،
ورغم انضمام ي
ت
اش�ى ما يقرب من  36دولة غنية معظم جرعاته بع� صفقات ش
مبا�ة مع
ش
ش�كات إنتاج اللقاحات ،بدال ً من �ائها بع� اتحاد مبادرة "كوڤاكس" .وال تزال
المبادرة تتوقع ي ن
حوال ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام
تأم� ي
اش�ت بالفعل  5.8مليار جرعة ،تعاقُدوا عليها �ف
 .2021لكن الدول الغنية ت
ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كتب بواسطة
جافين يامي

إذا استمرت دول
العالم الغنية في
اكتناز اللقاحات،
فإن الجائحة
العالمية سوف
تستمر ،ربما
لفترة تمتد إلى
سبع سنوات
أخرى".

ين
جاف� يامي مدير مركز
تأث�ات السياسات
دراسة ي
عىل الصحة العالمية ف ي�
جامعة ديوك ف ي� دورهام
بوالية نورث كارولينا
أ
المريكية.
ن
ت
و�gavin. :
بال�يد إاللك� ي
yamey@duke.edu

أ
الكلينيكية ،من خالل صفقات ثنائية.
أغلب الحيان قبل اكتمال التجارب إ
آ
فما العمل الن؟ يجب عىل الدول الغنية أن تسهم ببعض من جرعات لقاحاتها.
الت�ع بجرعة واحدة لمبادرة
فربما مقابل كل تسع جرعات تقدمها لمواطنيها ،يمكنها ب
"النصاف" ،لكنه ف ي� حدود ما هو ممكن،
"كوڤاكس" .وهذا بعيد كل البعد عن إ
ومن شأنه أن يحقق فوائد أخرى إىل جانب تقليل فرص حدوث فاشيات لسالالت
ت
ال� يجري اكتنازها أقل ضدها.
دخيلة عىل البلدان ،قد تكون فعالية
اللقاحات ي
ووفقًا لتحليل لنتائج نز
ال�عات القومية ف ي� توزيع اللقاحات ،انظرgo.( :
أ
ف
فورا
ف ،)nature.com/37wrحيث يتلقى الفراد ي� الدول الغنية التطعيمات ً
� ين
الفق�ة لسنوات بدون تلقّي هذه التطعيمات ،قد
ح� يُ ت�ك أفراد الدول ي
ي
أمريك .وسوف تتكبد الدول
يخرس االقتصاد العالمي  9تريليونات دوالر
ي
ت
ال� قد تُ ِكبح صادراتها ،نصف هذه الخسائر .وسوف تستمر عرقلة
الغنية ،ي
التوريد العالمية .بيد أن بعض الدول بدأت تتخذ زمام المبادرة �ف
سالسل
ي
هذا االتجاه .وعىل سبيل المثال ،تُ َعد ن
بالت�ع
ال�ويج أول دولة غنية تعهدت ب
بجرعات التحاد "كوڤاكس" ،بالتوازي مع تطعيم مواطنيها ت ز
(وتع�م المملكة
الت�ع بالجرعات الفائضة لديها بعد تطعيم جميع مواطنيها).
المتحدة ب
وزمال� إىل استخدام نظريات أ
ئ
اللعاب ،ل َت َوقُّع ما يمكن
أنا
لجأت
وقد
ُ
ي
حدوثه إذا أعادت الدول الغنية تنظيم إبرام صفقات ش�ائها للقاحات،
لزيادة إالمداد العالمي من هذه اللقاحات (D. McAdams et al. BMJ Glob.
ف
الحال ،تُ َعد كل عملية ش�ائية للقاح
 .)Health 5, e003627; 2020ي
و� الوقت ي
آ
لعبة صفرية ،يسفر فيها مكسب طرف عن خسارة مكافئة للطرف الخر.
يغ� أن صفقات ش�اء اللقاحات يمكنها أن تتضمن بنو ًدا تُ ِلزم ش�كات تصنيع
اللقاحات بمشاركة بعض معلوماتها وتقنياتها لدعم عملية إنتاج لقاحاتها
عن طريق ش�كات مصنعة أخرى .وكمثال من أرض الواقع عىل ذلك ،يمكن
لمعهد أ
ت
توف�
المصال ف ي� الهند تصنيع لقاح
"أكسفورد-أس�ازينيكا" ،بهدف ي
جرعات للبلدان ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة.
أيضا االستثمارات المحفوفة بالمخاطر،
وقد تمول اتفاقية ش�اء متقدمة ً
ت
ال� من شأنها ترسيع عجلة تصنيع اللقاحات .فإذا فشل أحد اللقاحات
ي
ف
الواعدة ي� التجارب ،يمكن استخدام منشأة تصنيعه إلنتاج لقاح مختلف
الفق�ة .وتخلق هذه الصفقات
وناجح ،مع تخصيص جزء من جرعاته للبلدان ي
ما يسميه االقتصاديون بـ"التداعيات إاليجابية" .فمع هذا التعاون ،لن تكون
عملية توزيع اللقاح العالمية لعبة تسفر عن خسارة طرف بسبب مكسب آخر.
ف
شارك جرعات اللقاحات ،بحجة
وقد يرفض البعض ي� الدول الغنية تَ ف ُ
أ
أن الحكومات بحاجة إىل أن تضع مواطنيها ي� المقام الول ،وأنه ال يوجد
بالتخل عن بعض هذه الجرعات ،لكن استطالعات
سياس قد يجازف
أي
ي
ي
ين
المواطن� يريدون من
الرأي العام داخل العديد من تلك الدول تُظ ِْهر أن
أك� تعاونا مع الدول أ
حكوماتهم أن تكون ث
الخرى .عىل سبيل المثال ،توصل
ً
ث
ثل� السكان ال يريدون
استطالع للرأي ف ي� المملكة
المتحدة إىل أن ما يقرب من ي
منح الدول الغنية أ
ف
الولوية ي� تلقي اللقاحات المضادة لـ"كوفيد "19-عىل
َْ
ف
الفق�ة .وإذا استمرت دول العالم الغنية ي� اكتناز اللقاحات،
حساب البلدان ي
فإن الجائحة العالمية سوف تستمر ،ربما ت
لف�ة تمتد إىل سبع سنوات أخرى.
فق�ة عديدة
شارك اللقاحات أن بلدانًا ي
معارضة ل َت ُ
وتزعم ُح َجج أخرى ِ
مثل منغوليا ،وڤيتنام -قلصت بالفعل فاشيات مرض "كوفيد "19-بهات
ال� استخدمت مثل
باستخدام تدخالت يغ� دوائية ،إال أن معاقبة الدول ي
الجراءات بحرمانها من اللقاحات ،فتلك المعاقَبة إجرا ٌء يغ� منصف،
تلك إ
فكيف سيستجيب المواطنون لنصائح الصحة العامة ف ي� الجائحة القادمة،
إذا اعتقدوا أنها ستحرمهم من الحصول عىل اللقاح؟
التعاون لدعم الوصول إىل التطعيمات .ومخالفة
الجميع
ِمن مصلحة
ُ
ِ
ذلك تستجلب هزيمةً للذات.
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
NASA/JHUAPL/SWRI/SPL
MENG ZHU, ZERNICKA-GOETZ LABORATORY, CAMBRIDGE UNIVERSITY/SPL

رصد العلماء انبعاثات أشعة سينية
غريبة ،صادرة عن نجم يُدعى
نتاجا
يرجحون أنها كانت ً
ِّ ،J005311
لالندماج االنفجاري الذي حدث
شديدي
لنجمين قزمين أبيضين
َ
الكثافة .وهو المصير الذي ستؤول
إليه الشمس في نهاية عمرها.
النوي الذرية
ومن المعلوم أن
َّ
واللكترونات الخاصة بنجم قزم
إ
معا ،ما يتيح للكتلة
أبيض تنضغط ً
النجمية الطبيعية أن تحتشد في مدار
بحجم كوكب أ
الرض .بيد أن النجم
القزم أ
البيض ال يمكن أن تزيد كتلته
على  1.4من كتلة الشمس ،ذلك أنه
لو تجاوز هذا الحد ،النهار إلى نجم
حجما.
نيوتروني أصغر ً
وعندما وصف العلماء النجم
 J005311في عام  ،2019أفادوا
بأنه كان مفرط السطوع ،ما ُّ
يدل على
قزما
نجما ً
أنه أضخم من أن يكون ً
أقدم ْت ليديا
أبيض معتا ًدا .وعليهَ ،
أوسكينوفا ،الباحثة بجامعة بوتسدام
أ
عدد من الباحثين
اللمانية ،بمعاونة ٍ
أ
آ
الخرين ،على دراسة انبعاثات الشعة
السينية الصادرة عن النجم المذكور،
وتوصلوا إلى أدلة على وجود تركيبة
َّ
غريبة ،يغلب عليها عنصرا النيون
أ
والكسجين.
يشير هذا االكتشاف إلى أن هذه
نتاجا غير مستقر
التركيبة ربما تكون ً
لنجمين قزمين أبيضين ،ما يجعلها
تماما من النجوم .وتوقع
نو ًعا
ً
جديدا ً
الباحثون أنه سينهار إلى نجم نيوتروني
في غضون  10آالف سنة من تكوينه.

التوصل إلى ترتيب الحمض
بإمكان العلماء ُّ
النووي داخل الخاليا السليمة ،وتسلسله،
فعالة ،تجمع بين
اعتما ًدا على منهجية َّ
التصوير المجهري والتحليل الجينومي.
وسعيا إلى تطوير مثل تلك المنهجية،
ً
قصد فاي تشن ،الباحث بمعهد برود،
التابع لكل من معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا ،وجامعة هارفارد الواقعة في
مدينة كامبريدج بوالية ماساتشوستس،
بمعاونة زمالئه ،إلى تثبيت الخاليا للحفاظ
إنزيما يعمل
على ِب ْنيتها .وأضاف الفريق ً
على قَطع الجينوم الخاص بالخاليا،
وأدرجوا قصاصات الحمض النووي في
الشظايا الناتجة ،التي بقيت في مواقعها
أ
الصلية داخل الخاليا .وتساعد قصاصات
الحمض النووي على إنتاج ماليين النسخ
من الشظايا الجينية ،وإضافة شفرات
خيطية مميزة خاصة بالحمض النووي.
ثم أضاف أعضاء الفريق واسمات
فلورية إلى الخاليا ،وراقبوها من خالل
الميكروسكوب ،فالحظوا أن شرائط الحمض
النووي قد اندمجت مع الواسمات؛ ما أتاح
للباحثين قراءة الشفرات الخيطية ،وتحديد
مواضعها على الشرائط الموجودة داخل
الخاليا .وفي النهاية ،فتح الباحثون الخاليا،
ووضعوا الشظايا الجينومية في ماكينة
تحديد التسلسل الجيني ،بغرض فك شفرة
جينوم الخلية بأكمله .ومما ساعد الباحثين
على تحديد موضع كل شظية داخل الخاليا،
أنهم عثروا على شفرات خيطية جزيئية في
تلك الشظايا.
وعبر هذه المنهجية ،تمكّن الفريق من
تصور إلعادة ترتيب الجينوم داخل
وضع ُّ
(موضح بالصورة).
جنين فأر َّ

(Astron. Astrophys. (2020

الغطاء الجليدي
الذي يكسو بلوتو
باللون األزرق
يشير أحد التحليالت إلى أن الغالف الجوي
يعج بجسيمات المركبات
لكوكب بلوتو ُّ
سر
تفسر
ربما
التي
المتجمدة،
العضوية
َّ
اكتساء ضبابه باللون أ
الزرق المميز.
ثمة خاصية تجمع بين كوكب بلوتو
وقمر كوكب زحل ،المعروف بقمر
الجرمين يمتلك
"تيتان" ،تتمثل في أن كال ُ
ضبابيا ،وتركيبات جوية
غالفًا جويًّا
ًّ
متشابهة .ومن هنا ،اعتقد اختصاصيو
علم الكواكب أن ضباب بلوتو -شأنه
شأن ضباب قمر "تيتان" -يتكون بفعل
التفاعالت الكيميائية التي يحفزها الضوء،
تَن ُتج عنها مركبات عضوية معقدة.
أقد َم
ومن أجل بحث هذه الفرضيةَ ،
بانايوتيس الفاس ،من جامعة ريمس
شامبين آردن الفرنسية ،بمعاونة زمالئه،
على تحليل البيانات المأخوذة من
مركبة "نيو هورايزونز" New Horizons
الفضائية ،وغيرها من المصادر ،بح ًثا
عن تفسير "أكثر برودة" لضباب بلوتو
(الموضح بالصورة)؛ إذ وجدوا أن
َّ
المركبات العضوية أكثر قابلية للتكاثف في
نظرا
سماء بلوتو منها في سماء "تيتان"ً ،
إلى أن الغالف الجوي الخاص بالكوكب
القزم ي َّتسم بأنه أكثر برودة .وجسيمات
الجليد العضوي الناتجة هي على أ
الرجح
أ
تكون ضباب بلوتو.
المساهم الكبر في ُّ
وقد أدخل الفريق جسيمات الجليد
العضوي في النماذج الخاصة بالغالف
الجوي لكوكب بلوتو ،مما أدى إلى تحسين
توقُّعات النماذج لكمية الضوء الذي يتخلل
الضباب المحيط به .ويقول الباحثون إن
السماء الضبابية لقمر "ترايتون" ،أكبر أقمار
كوكب نبتون ،ربما يعود سببها إلى الجليد
العضوي كذلك.
(Nature Astron. (2020
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لقاء سماوي ُينتِ ج
نجوما من نوع
ً
جديد

تصميم خريطة
ثالثية األبعاد
لجينوم الخلية الحية

نصيحة اللياقة
البدنية التي يجب
حِ ْف ُظها عن ظهر قلب
من المعلوم أن ممارسة التمارين الرياضية
بانتظام ضرورية لتعزيز الصحة .وتشير
الدراسات إلى أنه كلما زاد النشاط البدني،
زادت الفوائد التي تعود على القلب
أ
يصد ُق هذا حتى على
والوعية الدمويةُ ،
أ
أكثر الشخاص حفاظًا على اللياقة البدنية.
فقد أجرى تيرينس دواير ،الباحث
بجامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة،
شخصا
بمعاونة زمالئه ،دراسة على ً 90,211
وافقوا على ارتداء مستشعر حركة خفيف
الوزن ،لجمع بيانات عن نشاطهم البدني
على مدار  7أيام .وتابع الباحثون المشاركين
على مدار فترة بلغت في المتوسط خمسة
شخصا
أعوام ،اك ُتشف َْت أخاللها إصابة ً 3617
بأمراض القلب والوعية الدموية.
والحظ الفريق وجود عالقة عكسية
مباشرة بين مقدار النشاط البدني الذي
ِ
وتعرضه لخطر إالصابة
الفرد،
به
يقوم
أ ُّ
والوعية الدموية .ولم
بأمراض القلب
حدا أقصى للمنافع التي
يلحظ الباحثون ًّ
يجنيها المرء من زيادة إقباله على ممارسة
التمارين الرياضية .كما لوحظ أن أداء
الشخاص أ
أ
الشد التز ًاما بالتريُّض كان يفوق
أداء جميع المشاركين الذين أ َّدوا نشاطًا
(وإن كان مقدار النشاط الذي
بدنيا أقل ْ
ًّ
نسبيا).
ا
كبير
المشاركين
هؤالء
يؤديه بعض
ً ًّ
ويقول المؤلفون إن النتائج تظل
صحيحة ،حتى بعد مراعاة االختالفات في
العوامل أ
الخرى ،مثل الوضع االجتماعي
واالقتصادي .وأشاروا إلى أن بياناتهم
نحو أكثر ثقة،
ترصد النشاط البدني على ٍ
مقارنة بالبيانات المستخدمة في دراسات
أخرى ،اس ُتند فيها إلى إجابات المشاركين
على استبيانات حول عاداتهم المتعلقة
بممارسة التمارين الرياضية.
(PLoS Med. (2021
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حارة :ماذا يجعل
وجبة َّ
طعام أحد البلدان
حريفا أكثر من غيره؟
ً
NARINDER NANU/AFP/GETTY
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(مثل تنوع المحاصيل المحلية) ترتبط
المستخدمة في مطبخ منطقة
بالتوابل
َ
بعينها ،أم ال .وعلى خالف دراسات
أيضا
سابقة ،أخذت دراستهم في االعتبار ً
العالقات الجغرافية والثقافية بين مطابخ
البلدان المختلفة.
وجد الفريق أن هناك عوامل أخرى
كثيرة ،كان ارتباطها باستخدام التوابل
بلد
تعرض ٍ
أقوى بكثير ،أمقارنةً بعامل ُّ
للمراض التي تنتقل عن
من البلدان
طريق الطعام .كما الحظوا أن استخدام
التوابل ال يعكس بالضرورة درجة
الحرارة المحلية ،وإنما ارتبطت أنماط
وطيدا بالعوامل
استخدام التوابل ارتباطًا ً
االجتماعية واالقتصادية ،ومنها متوسط
الجمالي.
العمر المتوقع ،والناتج المحلي إ

الدوامات الناشـئة
اكتشـف العلماء َّ
أن ّ
عن تعريض السـوائل للموجات
الصوتيـة يمكن اسـتخدامها لتحريك
أ
الجسام الحيوية.
أ
يزداد اعتمـاد علماء الحياء على
"المالقط
الموجات فـوق الصوتية (أو َ
الصوتية") فـي احتجاز الخاليا
الجذعية ،وغيرهـا من العينات،
ومعالجتهـا دون إتالفها .أما في
حدث
السـوائل ،فيمكـن للموجات أن تُ ِ
بالدوامات،
حلزونيـا ،يُعرف
تدفقًا
ّ
ًّ
المالقط.
ّ
ويحـد من دقة َ
طور توني جون هوانج ،الباحث
وقد َّ
بجامعة ديوك في مدينة دورهام بوالية
نورث كاروالينا أ
المريكية ،بمعاونة
زمالئه ،جها ًزا منخفض الطاقة يستعين
بتلك الدوامات لتحريك أ
الجسام على
سطح سائل .فقد ابتكر الفريق مجموعة
من الصفائح العمودية ،التي تتناوب
التعامد فوق قاعدة صغيرة .ويمكن
ُ
صدر ًة
لبعض الصفائح أن تهتزُ ،م ِ
موجات صوتية ،بينما يشكل البعض
آ
الخر حواجز تعترض تدفق السائل.
وعمد الباحثون إلى غمر مجموعة
الصفائح في حوض ضحل من الزيت.
وعند اهتزاز إحدى هذه الصفائح،
دوامتان ،تقع
تنشأ عن هذا االهتزاز ّ
كل منهما على أحد جانبي الصفيحة.
وتدفع الدوامتان أ
الجسام الطافية على
سطح السائل باتجاه النقطة الواقعة
بينهما فوق الصفيحة .ومن خالل تفعيل
مبرمج ،تمكَّن
الصفائح في تسلسل
الفريق من التحكم في َحركة أ
الجسام
على سطح السائل ،وكان من بين هذه
أ
الجسام جنين سمكة الزرد.
(Sci. Adv. (2021

SHUTTERSTOCK

إزاحة جنين سمكة على
سطح سائل باستخدام
الموجات الصوتية

المأكوالت الهندية تحتوي على باقة واسعة من التوابل.

عديد من البلدان
السر و أراء ارتباط ٍ
ما ُّ
حير هذا
لقد
يفة؟
الحر
طعمة
بال
الحارة
َّ
ِّ
السؤال العلماء على مدى عقود ،إال
أن تحليل ما يقرب من  34ألف وصفة
َّ
طعام ،من جميع أنحاء العالم ،خليق
بأن يقدم لنا إجابة واضحة.
ْ
ذهب ْت إحدى النظريات إلى أن بعض
َ
الثقافات في البلدان الحارة شرعت
في استخدام الفلفل الحار ،وعشب
الليمون ،وغيرهما من التوابل ،من أجل
االستفادة من خصائص مكوناتها المضادة
للميكروبات ،وتقليل مخاطر التسمم
الغذائي أو فساد الطعام .والختبار هذه
عمد ْت ليندل برومهام ،الباحثة
النظريةَ ،
بالجامعة الوطنية أ
السترالية في كانبيرا،
بمعاونة زمالئها ،إلى تحليل عدد من
بلدا ،تحتوي في جملتها
الوصفات من ً 70
على  93نو ًعا من التوابل.
وقد وضع الباحثون نماذج إحصائية
لمعرفة ما إذا كانت بعض المتغيرات

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

رحلة اإللكترونات
من االستثارة إلى
االستقرار
بدقة غير مسبوقة ،رصد الفيزيائيون
ٍ
اللكترونات الطاقة عند
كيفية اكتساب إ
استثارتها بالضوء ،وإعادة توزيعها بمرور
الوقت؛ وهي ظاهرة لم تتمكن الدراسات
السابقة من قياسها على هذه النطاقات
الزمنية القصيرة.
فقد أجرى دانيال نيومارك ،وستيفن
ليون ،الباحثان بجامعة كاليفورنيا في
بيركلي ،وزمالؤهما ،عدة تجارب متكررة،
استطاعوا من خاللها توجيه شعاع ليزر
مرئي صوب عينة من معدن النيكل،
نانومترا ،بغرض إثارة
يبلغ سمكها 50
ً
إلكترونات المعدن .وعلى فترات متباينة،
وجه الباحثون صوب العينة نبضات من
َّ
أشعة الليزر فوق البنفسجية القصوى ُّ
يقل
المدى الزمني لكل منها عن  4فمتوثانية
(أربعة أجزاء من ألف تريليون جزء من
الثانية) .ثم قاسوا مدى قدرة العينة على
امتصاص تلك النبضة ،وهو ما أتاح لهم
استنتاج كيفية تغير الخصائص المشتركة
للإلكترونات في النيكل بمرور الوقت.
اللكترونات
أن إ
خلُص الباحثـون إلى َّ
المثـارة وصل َْت إلـى حالة من التوازن
ُ
بإعـادة توزيع الطاقة فيمـا بينها ،ضمن
زمنيا تراوح بين
عملية اسـتغرق َْت ً
مـدى ًّ
 13و 34فمتوثانية ،حسـب الطاقة
الجماليـة لنبضـة الضوء المرئي أ
الولى،
إ
ثـم بر َد ْت الجسـيمات في غضون 640
تقريبا.
فمتوثانيـة
ً
)Phys. Rev. B (2021

(Nature Hum. Behav. (2021
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
QING-HE ZHANG

ثمة العديد من المواد التي تتفكَّك
عند َر ِّجها ،أو َس ْحقها ،غير أن العلماء
تمكَّ نوا من تصميم مادة هالمية
بأن تُصبح أكثر
تستجيب لالهتزازات ْ
تماسكًا ،ال تفككًا.
أراد آرون إيسر كان ،الباحث
بجامعة شيكاجو في والية إلينوي
أ
المريكية ،ومعه زمالؤه ،تسخير
المستمدة من القوى
الطاقة
َ
الميكانيكية ،إلنشاء روابط كيميائية في
فصمموا مصفوفة ِّلينة من
ِب ْنية المادةَّ ،
كربوهيدرات السليولوز البنيوي ،ثم
عمدوا إلى َملئها بمركّب أكسيد الزنك،
ونوعين من البوليمرات.
رج هذه ِالب ْنية المركّبة بقوة
وعند ِّ
حول أكسيد الزنك
لعدة ساعات ،يُ ِّ
الطاقةَ الناتجة عن االهتزاز إلى تيار من
اللكترونات .ويعمل هذا التيار بدوره
إ
على تنشيط تفاعل يقوم بتشكيل
روابط بين نوعي البوليمرات ،مما يؤدي
إلى إنشاء شبكة بوليمرات معقدة
داخل سقالة السليولوز .ونتيجة لذلك،
يصبح المركّب أكثر تماسكًا وصالبة بما
يصل إلى  66مرة ،ويكون أقل عرضة
للتشوه بسهولة ،مقارنةً بالمادة ذاتها
ُّ
إذا لم تتعرض لالهتزاز.
ويقول الباحثون إن هذه المادة قد
تكون لها تطبيقات عملية متعددة،
ومن بينها استخدامها في صناعة
المواد الالصقة ذاتية التقوية ،وكذلك
أ
الجهزة الطبية.

عثر العلماء على َج َّرة من البرونز في مقبرة
أحد النبالء الصينيين ،مدفونة منذ حوالي
ً
تحليل
 2700عام .وبتحليل محتواها
تبين أنه دهان للبشرة ،مصنوع
كيميائياَّ ،
ًّ
من دهون حيوانية ،وطحين الصخور
المتدلية من أسقف الكهوف (متدليات
الكهوف)؛ وهو الخليط الذي ربما
شكَّل أ
الساس الذي قامت عليه صناعة
مستحضرات التجميل في الصين.
الج َّرة البرونزية
عندما اكتشف الباحثون َ
(الموضحة في الصورة) في
المزخرفة
َّ
موقع ليوجياوا أ
الثري في شمال الصين،

)Nature Mater. (2021

أمطار من
اإللكترونات في أول
«إعصار فضائي»

B. HAN ET AL./ARCHAEOMETRY

كشفت أ
الرصاد الفلكية عن حدوث
"إعصار فضائي" غير مسبوق في الطبقات
العليا من الغالف الجوي لكوكب أ
الرض،
ما يشير إلى أن مثل هذه أ
الحداث الكونية
يمكن أن تقع على أجرام كوكبية أخرى.
كان قد سبق توثيق حدوث أ
العاصير في
السفلى من الغالف الجوي ٍّ
لكل من
الطبقات ُّ
المشتري ،وزحل .أما أ
"العاصير
المريخ ،و
الفضائية" –التي يُقصد بها ظواهر الدوران
الشبيهة أ
بالعاصير ،وتحدث في الطبقات
العليا من الغالف الجوي للكوكب– فلم يكن
ُ
أمرا محققًا.
حدوثها
ً
وقد استعان تشين-هي تشانج ،الباحث
بجامعة شاندونج في الصين ،وزمالؤه،
ببيانات أ
القمار الصناعية ،للتعرف على
تخيلي له)
رسم
إعصار فضائي (في الصورة ٌ
الشمالي ُّ أ
للرض.
فوق القطب المغناطيسي
دوامية ،ال في الهواء،
ورصد الفريق ظاهر ًة َّ
وإنما في طبقة البالزما (التي تتألَّف من غاز
مؤيَّن منتشر في جميع أنحاء المجموعة
الشمسية ،بما في ذلك الطبقات العليا
من الغالف الجوي أ
للرض) .وكما هو حال
أ
العواصف التقليدية على سطح الرض،
كان لتلك العاصفة الفضائية مركز هادئ،
وأذرع لولبية ،ودوران واسع النطاق .وقد
صاح َب تلك العاصفة كذلك سقوط أمطار،
َ
أمطارا من المياه ،وإنما من
غير أنها لم تكن
ً
إاللكترونات عالية الطاقة.
وقد وجد الباحثون أن بإمكان نموذج
ثالثي أ
البعاد إعادة تمثيل السمات
الرئيسة للحدث ،ومن ثم تفسير تشكُّل
العصار .وربما تكون أ
العاصير الفضائية
إ
أ
ظاهرة عامة ،تشترك فيها الجرام
الكوكبية التي تحتوي على مجاالت
مغناطيسية وبالزما.
)Nature Commun. (2021
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كانت ال تزال ُمحكمة الغلق .وبفضل هذا
االكتشاف ،أصبح في وسع ِيمين يانج،
الباحث في جامعة أ
الكاديمية الصينية
للعلوم في بكين ،وزمالئه ،تحليل مكونات
الجرة.
الكتل الصفراء المحفوظة في َّ
مكونة
وجد
الباحثون أن هذه الكتل َّ
من دهون أ
البقار الممزوجة بالمعادن

التي تمتص العرق وزيوت البشرة .وهذه
مستم َّدة من مادة "حليب
المعادن
َ
القمر"  ،cave moonmilkوهي مسحوق
متدلِّيات الكهوف البيضاء ،التي ُعثر عليها
في كهوف الحجر الجيري .ومن المعلوم
بمكانة مهمة في
أن الكهوف كانت تحظى
ٍ
الفلسفة الطاويَّة ،التي سادت في عصر
النبالء في الصين .وأكبر الظن أن الدهان
كانت له قوة رمزية ،إضافةً إلى قدرته على
ترطيب الوجه ،وتفتيح لونه.
ويشير وجود مثل هذه أ
الواني في
عديد من مقابر الملوك والنبالء إلى ظهور
صناعة مستحضرات التجميل في الصين،
التي كانت تلبي احتياجات النخبة من
العمالء ،قبل الميالد بنحو  700عام.
)Archaeometry (2021

DOUGAL WATERS/GETTY

المادة التي
تصبح أكثر
تماسكً ا بعد َر ِّجها

دهان للوجه من بقايا
الكهوف واألبقار
عمره  2700عام

السؤال الصعب:
متى ينبغي إنهاء
المحادثة؟
حين يتحادث شخصان ،عاد ًة ما يرغب أحد
طرفي الحديث في إنهائه قبل آ
الخر ،ولكن
آ
أي من الطرفين بمراد الخر،
ُ
يندر أن يدري ٌّ
وذلك وفقًا لتحليل شمل قرابة ألف محادثة.
دورا
غني عن البيان َّ
أن للمحادثات ً
ٌّ
أن العلماء
كبيرا في حياتنا اليومية ،إال َّ
ً
ال يعرفون سوى القليل عن آلياتها :كيف
تبدأ ،وكيف تمضي ،وكيف تنتهي؟ ومن
الجابة عن هذه التساؤالت،
أجل محاولة إ
استعان آدم ماسترياني ،الباحث بجامعة
هارفارد في مدينة كامبريدج بوالية
ماساتشوستس ،وزمالؤه ،بأكثر من 800
شخص ،وطلبوا منهم ملء استبيان على
النترنت حول محادثة أجراها ٌّكل
شبكة إ
مؤخرا .وإضافةً إلى
آخر
شخص
مع
منهم
ً
شخصا ،ال يعرف
ذلك ،جمع الفريق 252
ً
آ
وقسموهم إلى أزواج في
أحدهم الخرَّ ،
دراسات معملية ،وطلبوا من ِّكل اثنين
اوح ْت بين دقيقة
أن يتحادثا ً
معا لمدة تر َ
واحدة ،و 45دقيقة.
وفي كلتا المجموعتين ،شعر ثلثا
تقريبا باستعدادهم إلنهاء
المشاركين ً
المحادثة قبل انتهائها الفعلي ،بينما رغب
الثلث الباقي في مواصلة الحديث .وفي
أي من
الدراسات المعملية ،لم يكن لدى ٍّ
المشاركين أي فكرة عن النقطة التي رغب
عندها الطرف آ
الخر في إنهاء الحديث.
وعندما طُلب من هؤالء المشاركين
تقييم حجم االختالف بين رغباتهم
مح ِّدثيهم في هذا الشأن ،كانت
ورغبات َ
جميعا َّ
أقل من الحقيقية.
تقديراتهم
ً
أن توقيت إنهاء
وانتهى الباحثون إلى َّ
المحادثة يم ِّثل مشكلة تنسيقية ،راجعة
المتحدثين بعض المعلومات
حجب
ِّ
إلى ْ
عن شركائهم في الحديث.
)Proc. Natl Acad. Sci. USA (2021
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

nature.com

ALEX MAISEY

الناث.
ذكور "طائر القيثارة" تستعين بأساليب ترهيبية في محاولة الجتذاب إ

يلجأ بنو البشر أحيانًا إلى الكذب عندما
يُسألون عن أعمارهم ،من أجل الظفر
بشريك للحياة .وكذلك تلجأ بعض
الطيور إلى الخداع .فقد اكتشف
الباحثون أن بعض ذكور "طائر القيثارة"
تُصدر إنذارات زائفة ،تشير إلى وجود
كائن مفترس في الجوار ،لتعزيز فرصها
في التزاوج.
اشتهر طائر القيثارة أ
السترالي الفاتن
ُ
( )Menura novaehollandiaeبأدائه
البارع في الغناء والرقص ،الذي يقوم
الناث.
به الذكور من أجل َلفْت أنظار إ
اقب ْت أنستازيا دالزيل ،الباحثة
وقد ر َ
بجامعة كورنيل في مدينة إيثاكا بوالية
نيويورك ،ومعها زمالؤها ،كيف يتو َّدد
الناث .ووجدوا أنه
ذكور "القيثارة" إلى إ
عندما تشرع أ
النثى في مغادرة منطقة
نفوذ الذكر ،دون تزاوج ،يلجأ الذكر إلى
عديد من الطيور مختلفة
تقليد أصوات ٍ
أ
النواع ،بينما يط ِْلق صيحات إنذار،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وأصواتًا ُّ
تدل على وقوع فريسة في براثن
الناث التي
أحد
المفترسات .ولوحظ أن إ
ِ
سمع ْت هذه التحذيرات الزائفة كانت في
َ
بعض أ
الحيان تبقى في الجوار ،أو تعود
إلى منطقة نفوذ الذكر.
ـت
الذكور
كما رصد الفريق أن
مارس ْ
َ
الخدعـة الصوتية ذاتها في أثناء التز ُاوج،
اجعا إلى أن تلك
وربمـا كان ذلك ر ً
الناث إلى البقاء إلى جوار
الخدعـة تدفع إ
ثوان إضافية ،وهو ما
الذكـور لبضع ٍ
يسـاعد الذكر على إيداع السائل المنوي
عنـد أبعد موضع ممكن من الجهاز
التناسـلي أ
للنثى .وفي أثناء التز ُاوج،
أيضا بتغمية عيني شـريكته،
يقوم الذكر ً
عن طريق تغطية رأسـها بجناحيه؛ وهو
سـلوك يقول الباحثون إن الهدف منه قد
الناث من اكتشـاف الخداع
يكون منع إ
الذي يمارسه الذكور.
)Curr. Biol. (2021

االستعانة
بالبكتيريا في
إنتاج مواد صلبة
ابتكر فريق من الباحثين مادة مركّبة
جديدة ،تدخل البكتيريا في تركيبها ،تجمع
بين صالبة المعادن ،ومتانة البالستيك،
تبين أنها أقوى من العظام.
وقد َّ
أن المركّبات الطبيعية
ومن المعلوم َّ
تجمع بين المعادن الصلبة ،والبوليمرات
اللدنة ،بما يحقق قوة وصالبة فائقتين.
فعلى سبيل المثال ،تساعد طبقة
"عرق اللؤلؤ" المركبة (التي يُطلَق عليها
أيضا "أم اللؤلؤ") ،المعروفة بمتانتها
ً
الشديدة ،على مقاومة أصداف البحر
للكسر .وتتطلب صالبة هذه المواد
وجود نسبة عالية من المعادن المو َّزعة
منتظما؛ وهي توليفةٌ واجه
توزيعا
ً
ً
الباحثون صعوبة في استنساخها في
المركّبات الصناعية.
أن تشـيمنج وانج ،الباحث
إال َّ
بجامعـة جنـوب كاليفورنيا في مدينة
لوس أنجلـوس أ
المريكية ،ومعه زمالؤه،
اسـتعانوا ببكتيريا Sporosarcina
الشـكالية.
 pasteuriiلحل هذه إ
بدأ الباحثون بوضـع البكتيريا على
طعموها
سـطح شبكة بالسـتيكية ،ثم َّ
بمسـتنبت مغذٍّ يحتوي على أحد
مركّبات الكالسـيوم ،ومادة اليوريا،
إنزيما أدى إلى تحلل
فأفـرزت البكتيريـا ً
اليورياُ ،م ِنتجـةً أيونات الكربونات ،التي
عمل َْت بدورها على ترسـيب كربونات
الكالسـيوم حـول البكتيريا ،فتراكم هذا
المعدن على مدى عشـرة أيام ،حتى
أ
مل فتحات الشـبكة.
وقد أثبت المركّب الناتج فعالية عالية
يتحمل ما يقرب
في مقاومة الكسر ،إذ َّ
تتحملها
من عشرة أضعاف الطاقة التي َّ
مادة عرق اللؤلؤ.
)Adv. Mat. (2021
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القيثارة الكاذبة :طيور
خادعة
حيل ِ
تستخدم ً
الجتذاب األزواج

لالطالع على آخر أ
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«االتحاد قوة»..
مبدأ تعرفه إناث
أيضا!
الزراف ً
النسان الكائن الوحيد الذي يمكن أن
ليس إ
يدفع ثمن الوحدة ،فقد وجد الباحثون أن
احتماالت بقاء الزرافات المنفردة على قيد
الحياة أقل ،مقارنةً بنظيراتها التي تعيش
في جماعات.
تتبعت
سنوات،
خمس
مدار
فعلى
َّ
مونيكا بوند ،الباحثة بجامعة زيورخ
في سويسرا ،وزمالؤها ،الشبكات
االجتماعية الخاصة بأكثر من  500من
إناث زراف الماساي (من نوع Giraffa
المبين
َّ ،camelopardalis tippelskirchi
في الصورة) في تنزانيا .وعلى خالف
الذكور ،تميل إناث هذا النوع من الزراف
إناث أخريات.
إلى تكوين روابط دائمة مع ٍ
فقد رصد الباحثون أن احتماالت بقاء
إناث الزراف على قيد الحياة ترتفع عندما
تكون عاشت في صحبة إناث أخريات،
مقارنةً بغيرها من الزرافات التي ت َّتسم
بدرجة أكبر من العزلة االجتماعية .وربما
ٍ
يرجع ذلك إلى أن الروابط االجتماعية تزيد
قدرة الزراف على العثور على الطعام،
وتربية الصغار.
كما الحظوا أن أ
المهات التي تعيش
برفقة صغارها تميل إلى القرب من
التجمعات البشرية ،التي يتركز نشاطها
ووجد أن الروابط
في رعي الماشيةُ .
أ
والناث
االجتماعية بين تلك المهات إ
أ
الخريات كانت أضعف ،مقارنةً بالتي
وإن لم
تعيش ً
بعيدا عن تلك التجمعات؛ ْ
يؤثِّر ذلك على بقائها .وقد يرجع ذلك إلى
أن وجود جيران من البشر قد حماها من
المفترسات ،التي تفترس الصغار .ويقول
المؤلفون إن إناث الزراف قد يكون عليها
االختيار بين اتباع هذه االستراتيجية،
واالنخراط في روابط اجتماعية وثيقة.
)Proc. R. Soc. B (2021
الطبعة العربية
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إنشاء أسرع مولِّ د
لألرقام العشوائية
على اإلطالق

ساللة جديدة من
كورونا في مدينة
منكوبة بالفيروس

 | 16مارس | 2021

الطبعة العربية

تزايد الثقة في
لقاحات "كوفيد"19-

يبدو أن ردود أ
الفعال تجاه لقاحات" كوفيد "19-بدأت تشهد تحس ًنا
أ
آ
في بعض مناطق العالم ،وفقًا الستطالع لراء آالف الشخاص في 15
دولة (انظر .)go.nature.com/3u9homd :وقد ّرحب الباحثون بنتائج
االستطالع التي تشير إلى تزايد نسبة أ
الشخاص المستعدين لتلقي
ُ
اللقاحات المضادة لهذا المرض.
ويمثل هذا االستطالع جز ًءا من أنشطة لرصد السلوكيات في أثناء
جائحة "كوفيد ،"19-تجريها جامعة إمبريال كوليدج لندن ،وشركة أبحاث
السوق البريطانية "يوجوف"  .YouGovوقد أُجري استطالع الرأي في
الفترة من شهر نوفمبر من عام  ،2020حتى يناير من عام  ،2021وشمل
تقريبا كل مرة عبر أوروبا ،وآسيا ،وأستراليا .وفي شهر
 13,500شخص ً
نوفمبر الماضي ،قبل أن تشرع الدول في اعتماد لقاحات "كوفيد،"19-
سي ِقبلون على تلقّي
أجاب حوالي  %40فقط من المـُس َتطلَعين بأنهم ُ
خالل أ
السبوع الذي
لقاح مضاد لمرض "كوفيد ،"19-إذا ُع ِر َض عليهم
يُ ْج َرى فيه استطالع الرأي .وفي شهر يناير الماضي ،ارتفعت هذه النسبة
لتعبر عن أكثر من نصف المـستطلَعين ،وانخفضت نسبة أ
الشخاص
ُ
من َ أ
العراض الجانبية للقاحات (انظر الشكل
الذين أشاروا إلى تخوفهم
"الثقة في اللقاحات").
وتقول ديبوراه جونز ،وهي طبيبة من مركز إيرفينج الطبي ،التابع
لجامعة كولومبيا في مدينة نيويورك" :من الرائع أن نجد أن المزيد من
أ
الشخاص أصبحوا أكثر ً
"لكن
تقبل لتلقي لقاح للمرض" .وتستدرك قائلةْ :
أ
القبال على
ما يصدمني هو عدد الشخاص الذين ما زالوا مترددين في إ
تَ َلقّيه .فهذا التردد من شأنه أن يبطئ عودتنا إلى الوضع الطبيعي".
اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪون
ﻳﺸﻴﺮ اﺳﺘﻄﻼع رأي ﻋﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ ُ
اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﺘﻠﻘﻲ ﻟﻘﺎح ﻣﻀﺎد ﻟﻤﺮض "ﻛﻮﻓﻴﺪ."19-
ً
أرﻓﺾ ﺑﺸﺪة

أواﻓﻖ ﺑﺸﺪة
ﻣﻀﺎدا ﻟـ"ﻛﻮﻓﻴﺪ ،"19-إذا ﺗَ َﻮ ﱠﻓﺮ ﻟﻲ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻷﺳﺒﻮع
ﻟﻘﺎﺣﺎ
ﺳﺄﺗﻠﻘﻰ
ً
ً
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قد تكون ساللة متحورة من فيروس كورونا
الجديدُ ،ر ِّصدت في مدينة ماناوس
الصابات
البرازيلية ،هي السبب في تكرار إ
بمرض "كوفيد "19-في المدينة ،واندالع
موجة ثانية من تفشي المرض هناك.
شهدت مدينة ماناوس أحد أعلى معدالت
إالصابة بالمرض في العالم ،في أثناء الموجة
أ
الولى من الجائحة ،إذ أشارت تقديرات
إلى إصابة حوالي ثلثي السكان بحلول شهر
أكتوبر من عام  ،2020لذا ظن باحثون أن
المنتشرة على مستوى سكان
المناعة المكتسبة ِ
المدينة قد تؤدي إلى تضاؤل أعداد إالصابات
الجديدة فيها .بيد أنه في شهر يناير الماضي،
رصد الباحثون ساللة جديدة من الفيروس،
تسمى " ،"P.1بالتزامن مع تزايد أعداد حاالت
إالصابة بالمرض ،المودعة في مستشفيات
المدينة ،وعزوا تكرار بعض حاالت إالصابة
بالفيروس هناك إلى الساللة الجديدة.
ولتحديد خصائص الساللة الجديدة،
إمبريال كوليدج
حلل نونو فاريا -من كلية ِ
لندن -وزمالؤه جينومات فيروسية ُج ِمعت
من  184عينة بشرية في ماناوس في الفترة
بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين
(N. R. Faria et al.Preprint at https://
 .)go.nature. com/3sor3jj; 2021وتَ َّبين
أن الساللة سالفة الذكر تحمل  17طفرة،
حدث تغييرات في بروتينات
من شأنها أن تُ ِ
الفيروس «سارس-كوف.»2-
ومن خالل وضع نموذج يحاكي أنماط
تفشي الساللة " ،"P.1ويتوقع آثارها
المحتملة في أثناء الموجة الثانية في
ماناوس ،خرج الباحثون بتقديرات تفيد بأن
الساللة الجديدة أقدر على االنتشار بمقدار
يتراوح ما بين  1.4وِ 2.2ضعف ،مقارنة
بغيرها من السالالت ،وأنها قادرة على
إالفالت من بعض االستجابات المناعية
التي اكتسبها المتعافون من إصابات سابقة.

صمم باحثون أسرع مولِّد أ
للرقام
الطالق باستخدام جهاز
العشوائية على إ
ليزر بسيط يستغل تذبذُ ب شدة الضوء
لتوليد أرقام عشوائية بمعدل  250ترليون
ِبت في الثانية .وقد يسفر ذلك االبتكار عن
إنتاج مولدات أرقام عشوائية صغيرة بما
يكفي لتثبيتها على شريحة كمبيوتر.
والعشوائية الحقيقية مطلوبة في
تطبيقات معينة ،مثل تشفير البيانات
والمحاكاة العلمية ،لكن الوصول إليها
صعب .وتستطيع الخوارزميات في أجهزة
الكمبيوتر التقليدية إنتاج تسلسالت رقمية
تبدو عشوائية للوهلة أ
الولى ،لكن مع
أ
مرور الوقت ،تميل هذه الجهزة إلى
عرض أنماط تجعلها عرضة لفك شفرتها.
ولزيادة أمان التشفير ،لجأ الباحثون
إلى ميكانيكا الك َّم ،حيث تضمن قوانين
الفيزياء أن تكون نتائج بعض القياسات
عشوائية بالفعل ،مثلما يحدث عند قياس
ناتج اضمحالل ذرة مشعة .وإحدى الوسائل
الشائعة لالستفادة من العشوائية الكمية هي
استغالل التقلبات في انبعاث الفوتونات
خدمة في أجهزة الليزر.
من المواد المـُس َت َ
تح ّد
وتُصمم أجهزة الليزر النموذجية بحيث ُ
من هذه التقلبات إلنتاج شدة ضوء ثابتة،
فهي تجعل الموجات الضوئية ترتد داخل
هذه المواد ،لتدفع ذراتها إلى إصدار المزيد
من الفوتونات بصورة متزامنة.
ولنتاج أرقام عشوائية ،يستهدف
إ
الباحثون تحقيق العكس .تقول هوي كاو
عالمة الفيزياء التطبيقية من جامعة ييل
في مدينة نيو هايفن بوالية كونيتيكيت:
"نريد أن تتقلب شدة الضوء على نحو
عشوائي ،بحيث نترجم هذه الشدة إلى
صيغ رقمية إلنتاج أرقام عشوائية".
المستخدمة
صممت كاو وفريقها المادة
َ
في جهاز الليزر من أشباه الموصالت شبه
الشفافة ،وتأخذ شكل ربطة عنق فراشية .وترتد
الفوتونات عدة مرات بين الجدران المنحنية
في الجهاز ،ثم تخرج في صورة شعاع
مشتت .ويستطيع الباحثون بعد ذلك رصد
هذا الضوء بكاميرا فائقة السرعة .وقد سجلوا
ًّ
مستقل ،أنتجت
الناتج الضوئي لـِ 254بك ِْس ًل
مجتمعةً وحدات ِبت عشوائية بمعدل يقارب
 250تير ِاب ًّتا في الثانية ،وهو معدل أسرع بعدة
سية من أجهزة مماثلة سابقة (K. Kim et
قيم أُ َّ
.)2021 ;952-al. Science 371, 948
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دوريات استغاللية
ُم ْد َرجة في قاعدة
بيانات مهمة

هل يوجد كوكب
تاسع بمجموعتنا
الشمسية؟

اكتشفت دراسة أن قاعدة بيانات
الدراسات أ
الكاديمية شائعة االستخدام
"سكوبوس"  Scopusتضم أوراقًا
بحثية من أكثر من  300دورية يُحتمل
أنها تص َّنف كدوريات استغاللية
(V. Machacek and M. Srholec
;Scientometrics https://doi.org/ft4s
 .)2021ويزيد عدد المقاالت البحثية
التي أسهمت بها هذه الدوريات مجتمعة
في قاعدة البيانات على  160ألف مقال،
نشرت خالل ثالثة أعوام ،أي ما يعادل
المدرجة بفهرس
تقريبا من الدراسات َ
ً %3
قاعدة البيانات خالل تلك الفترة.
تقول آنا سيفيرين ،اخصائية علم
االجتماع وأستاذ مراجعة أ
القران في
جامعة بيرن ،التي كتبت عن ظاهرة
تسلل الدوريات االستغاللية إلى قواعد
بيانات االستشهادات المرجعية ،ولم
تشارك في الدراسة المذكورة" :قد تترتب
عواقب وخيمة على إدراج المقاالت
المنشورة بدوريات استغاللية في
فهارس قواعد البيانات العلمية ،فقد
يبني الباحثون أبحاثهم المستقبلية على
مفبركة،
نتائج متدنية الجودة ،أو حتى َ
ويستشهدون بها في منشوراتهم
العلمية ،ومن ثم يزيدون نشر أ
البحاث

ظل العلماء لعدة أعوام يتجادلون
حول وجود كوكب غير مرئي ،تبلغ كتلته
الرض على أ
خمسة أضعاف كتلة أ
القل،
ويقع على أ
الطراف الخارجية لمجموعتنا
آ
الشمسية .والن ،تلقّت هذه الفرضية
ضربة قوية بعد صدور نتائج دراسة
جديدة ألجرام متجمدة بعيدة.
اف ُت ِر َض وجود الكوكب التاسع في
عام  ،2016عندما الحظ علماء أن
مدارات ستة من أ
الجرام التي تلي كوكب

العلمية غير الجديرة بالثقة".
وتميل الدوريات االستغاللية إلى نشر
أبحاث منخفضة الجودة ،وتحيد عن
الممارسات التحريرية المثلى .وسبق أن
اكتشف باحثون أن مثل هذه الدوريات
مدرجة في فهارس قواعد بيانات
َ
علمية مشهورة ،مثل موقع أبحاث
الطب الحيوي "بَب ميد" PubMed
(A. Manca et al. Arch. Phys. Med.
 ،)2017 ;1056-Rehabil. 98, 1051لكن
يصعب حصر حجم المشكلة.
ولجراء الدراسة أ
الخيرة ،قارن
إ
المدرجة
الباحثون بين أسماء الدوريات َ
في فهرس قاعدة بيانات "سكوبوس"،
وقائمة للدوريات التي يُشتبه في أنها
استغاللية .ووجد الباحثون أن  324من
مدرجة على
هذه الدوريات المثيرة للشك َ
عدد أ
الوراق
قاعدة البيانات ،وبلغ إجمالي
البحثية التي نشرتها هذه الدوريات في
قاعدة البيانات حوالي  164ألف ورقة
بحثية في الفترة بين عامي  ،2015و.2017

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يحد
تجربة تشير إلى أن لقاح "فايزر" قد ّ
من انتشار "كوفيد"19-
ظهر لقاح بارز ضد "كوفيد "19-فعالية
يً ِ
الصابة بفيروس
شديدة في الوقاية من إ
الصابة به
"سارس-كوف ،"2-سواء أكانت إ
اضا ،أم ال .ويُ َعد هذا أقوى
تسبب أعر ً
دليل حتى آ
الن يثبت أن اللقاحات قد
تسيطر على انتشار الفيروس.
وقد تتبعت سوزان هوبكينز ،من
وكالة الصحة العامة البريطانية ،الواقعة
في لندن ،وزمالؤها فعالية اللقاح الذي
و"بيونتك"
أنتجته شركتا "فايزر" ،Pfizer
ِ
 ،BioNTechوذلك بين  23ألف عامل في
مجال الرعاية الصحية ،كانوا بالفعل جز ًءا
من دراسة طويلة أ
المد حول المناعة ضد
فيروس "سارس-كوفV. J. Hall et( "2-
al. Preprint at SSRN https://doi.org/
 .)fw7v; 2021وقد خضع المشاركون في
تحسبا
الدراسة لفحوص بصورة منتظمة،
ً
إلصابتهم بفيروس "سارس-كوف،"2-
بغض النظر عن أعراضهم.
وبعد ثالثة أسابيع من حصول
المشاركين على الجرعة أ
الولى من اللقاح،
أظهر فعالية بنسبة  %70في الوقاية من
الصابات بمرض "كوفيد ،"19-سواء
جميع إ
اضا ،أم َخلَت منها .وزادت
تضمنت أعر ً
هذه النسبة إلى  %85بعد وقت قصير
من الحصول على الجرعة الثانية من
اللقاح .ويقول الباحثون إن هذه النتيجة
تُ َعد أول دليل على أن لقاح شركة "فايزر"
قد يَ ُحول دون انتقال الفيروس.
وفي الوقت نفسه ،تشير دراسة شملت
أكثر من مليون شخص في إسرائيل إلى أن
اللقاح ذاته شديد الفعالية في الوقاية من
أ
العراض الشديدة لمرض "كوفيد،"19-

إذ قارن ران باليسر ،من منظمة كالليت
للخدمات الصحية في تل أبيب،
شخصا
وزمالؤه ما بين حاالت 596,618
ً
تلقّوا اللقاح ضمن حملة تطعيمات
وطنية بـ"نظراء" لهم لم يحصلوا على
والعرق
اللقاح ،من العمر ،والنوعِ ،
نفسه ،ومن المنطقة السكنية نفسها.
كما تشابه أ
الزواج موضع المقارنة في
عدد أ
المراض المصابين بها ،وفي سمات
أخرى (N. Dagan et al. N. Engl. J.
)Med. https://doi.org/fw7w; 2021
واكتشـف الباحثون أن لقاح شركة
"فايزر" أبدى فعالية بنسـبة  %94في
الوقايـة من مرض "كوفيد "19-بعد مرور
سـبعة أيام أو أكثر على تَ َلقّي الجرعة
الثانية منه ،وأنه كان ً
فعال بنسـبة %92
الصابة بحاالت شـديدة
في الوقاية من إ
مـن هذا المرض .وقد تكررت هذه
ال ِّنسـب في جميع الفئات العمرية،
بما في ذلك في أوسـاط َمن يبلغون
عاما فأكثر .واقتربت
مـن العمر ً 70
إلى حـد مذهل من تقديرات الفعالية
الكلينيكية ،على
التي أظهرتهـا التجارب إ
الرغم مـن أنها كانت قائمة على جرعات
أُعطيـت أ
للفراد في ظروف ال تخضع
َ
لضوابـط صارمة ،وفي مجموعات
سكانية أكثر تنو ًعا.
كما شـملت الدراسـة فتر ًة كانت فيها
السلالة الجديدة " "B.1.1.7شديدة
االنتشـار في إسـرائيل ،وهو ما يشير
إلـى أن اللقاح فعـال في الوقاية من
مرض "كوفيد "19-الذي تسـببه هذه
الساللة الجديدة.

معا جز ًءا من
نبتون ( ،)TNOsوتشكل ً
حزام كايبر –وهو مجموعة من أ
الجرام
الصغيرة التي تدور حول الشمس خلف
كوكب نبتون– بدت متكتلة مع بعضها
البعض (K. Batygin and M. E. Brown
 .)Astron.J. 151, 22; 2016وأشار علماء
الفلك آنذاك إلى أن هذا التكتل ال بد أن
سببه قوة جذب ناشئة عن كوكب ضخم
في مكان ما على أ
الطراف الخارجية من
مجموعتنا الشمسية ،إال أن هذه الفرضية
لم تقنع جميع الباحثين .كما ألقت
عمليات مسح أخرى أُجريت لمجموعتنا
الشمسية بظالل من الشك حول ما إذا
كانت هذه أ
الجرام الستة التالية لنبتون
متكتلة بالفعل ،أم ال.
وفي آخر أ
البحاث التي تتناول هذا
ِ
جمع فريق بقيادة كيفين نابيير،
الصددَ ،
عا ِلم الفيزياء من جامعة ميشيجان
في آن أربور ،بين نتائج ثالث عمليات
مسح ،بهدف دراسة مدارات هذه
أ
الجرام التالية لنبتون .ووجد الفريق أنه
بأخذ التحيز االنتقائي في االعتبار (أي
ْ
صغيرا
ا
ء
جز
رصدوا
الفلكيين
أن
حقيقة
ً
ً
فقط من أ
الطراف الخارجية لمجموعتنا
الشمسية) ،تشير بيانات عمليات المسح
إلى أن أ
الجسام كانت موزعة بانتظام عبر
السماء (K. J. Napier et al. Preprint at
;https://arxiv.org/abs/2102.05601
 .)2021ورغم ذلك ،لم ت ْن ِف النتائج
احتمالية وجود كوكب تاسع يدور حول
الشمس .وستكون هناك حاجة إلى
الحصول على المزيد من البيانات لحسم
هذا الجدل.
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متحورة سريعة االنتشار من فيروس "سارس-كوف."2-
ساللة
للمرة الثالثة ،بعدما أسفرت جهود الرصد الجينومي عن اكتشاف
فرضت المملكة المتحدة إجراءات إ
ِّ
ٍ
الغالق َّ

المتحورة
سالالت كورونا
ِّ
تشهد على أهمية جهود
الرصد الجينومي

سالالت مثيرة
ساعدت الجهود المبذولة لتتبع التسلسالت الجينومية لفيروس "سارس-كوف "2-في اكتشاف
ٍ
لكن الباحثين في بعض المناطق عاجزون عن رصد الطفرات الجديدة التي يكتسبها الفيروس.
للقلقَّ ،
ديفيد سيرانوسكي
المتحورة لفيروس
يبدو َّأن عام  2021سيكون عام السالالت
ِّ
المسبب للإصابة مرض "كوفيد ."19-فخالل شهري
كورونا
ِّ
الماضيين ،اكتشف العلماء عد ًدا من
وديسمبر
نوفمبر
َ
السالالت الفيروسية سريعة االنتشار ،ما دفع الحكومات
قيود على الحركة والتنقل في بلدان ش َّتى .ولم
إلى فرض أ ٍ
المر عند هذا الحد ،فاكتشاف السالالت الجديدة
يتوقف
للفيروس يمضي بوتيرة متسارعة.
عهد جديد من الرصد
لقد ف ََر َضت هذه الجائحة بدء ٍ
الجينومي ،يتتبع العلماء فيه التغيرات التي تطرأ على
نطاق
جينومات الفيروسات
ٍ
بسرعة غير مسبوقة ،وعلى ٍ
لم يُش َهد له من ُ
قبل مثيل .ومع ذلك ،لم تَ ْر َق الجهود
المبذولة على مستوى العالم لرصد جينومات إلى المستوى
تفش
خاصةً في الواليات المتحدة ،التي تشهد أكبر ٍّ
المقبولَّ ،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كثير من البلدان شبكات الرصد
لمرض "كوفيد "19-في العالم ،وكذلك في ٍ

ذات الدخل المنخفض والمتوسط .ولذا ،يحذِّ ر العلماء
متحورة مثيرة للقلق في تلك
من احتمال انتشار سالالت
ِّ
المناطق ،دون أن يرصدها الباحثون.
وحـول هـذا الشـأن ،يقـول الباحـث أوليفـر بايبـس،
الـذي يعكـف علـى دراسـة تطـور أ
المـراض المعديـة
بجامعـة أكسـفورد فـي المملكـة المتحـدة" :لقـد ازدهـر
علـم الوبائيـات الجينومـي ،وبـرزت أهميتـه خلال هـذه
أن هـذا العلـم قـد نهـض مـن حالـة
الجائحـة" .وأوضـح َّ
"الركـود النظري" التي كان عليها ،ليصبح أدا ًة تسـاعد على
بالصحة العامة بسـرعة ،غير أن
اتخـاذ القـرارات المتعلقة
ّ
العلمـاء يـرون أنَّه لكي تصـل جهود الرصـد الجينومي إلى
طبق على
أقصـى مسـتوى ممكن من الفعالية ،ينبغـي أن تُ َّ
دمج في
نطاق واسـع ،وأن تخضع لمعايير موحدة ،وأن تُ َ
ٍ
البرامـج الوطنيـة الهادفـة إلـى مكافحـة الجائحة.

كاف
عدد ٍ
تتوقَّف جودة الرصد الجينومي على تحديد تسلسالت ٍ
المتحورة
لتتبع الطفرات والسالالت
ِّ
من الجينومات الفيروسيةُّ ،
بالضافة إلى مشاركة بيانات هذه
المقلقة عند ظهورها ،إ
الجينومات .وفي العام الماضي ،تمكَّن العلماء من تحديد
تسلسالت أكثر من  360ألف جينوم لفيروس "سارس-كوف،"2-
وحفظت هذه الجينومات في قاعدة  ،GISAIDوهي قاعدة
ُ
بيانات إلكترونية غير ربحية لمشاركة الجينومات الفيروسية.
المخ َّزنة
ورغم اتساع النطاق الجغرافي لتوزيع التسلسالت ُ
الحظ أن
في هذه القاعدة ،إذ يغطِّي أكثر من  140دولة ،يُ َ
عدد
حمل على قاعدة البيانات سوى ٍ
غالبية هذه البلدان لم تُ ِّ
قليل من التسلسالت ،فيما عدا دولتين اثنتين ،هما :المملكة
المخ َّزنة على
المتحدة ،التي وفَّرت  %45من جينومات الفيروس ُ
قاعدة البيانات ،والدنمارك ،التي وفَّرت  %7منها.
وتتنوع الشبكات المنفِّذة لعمليات الرصد الجينومي
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لم تحرز الواليات المتحدة النجاح نفسه في االستفادة
نامجا يُدعى
من مجال الوبائيات الجينومي ،رغم إطالقها بر ً
"سفيرز"  SPHERESفي شهر مايو الماضي ،يستعين بمختبرات
الصحة الوطنية والمحلية ،والشركات الخاصة ،والمؤسسات
أ
الكاديمية ،من أجل توفير التسلسالت الجينومية الخاصة
بالفيروس ِلف َرق االستجابة المعنية بالصحة العامة.
يتطور مع الوقت
يرجع ذلك إلى َّ
أن هذا البرنامج لم َّ

جدير بالذكر أن هذه التحديات ال تواجهها الواليات المتحدة
ٌ
وحدها .ففي المنتدى الذي أقامته منظَّمة الصحة العالمية في
أ
السبوع الثاني من شهر يناير الماضي ،أوصت ماريا فان كيركوف
أ
بأن
الباحثة المتخصصة في المراض المعدية لدى المنظمةْ -تكثف الدول جميعها من جهود الرصد الجينومي التي تبذلها.
وقالت" :ما أحوجنا إلى توسيع نطاق هذه الجهود ،لكي نملك
صور ًة أدق عن التغيرات التي تطرأ على هذا الفيروس ،ال سيما
في المناطق التي يستشري فيها المرض!".
كما َح ّثت فان كيركوف الباحثين على رفع التسلسالت
الجينومية للفيروس على قواعد البيانات العالمية ،كي يتس َّنى
المنصات المتخصصة ،التي تساعد الباحثين
تحليلها على
َّ
الطفرات التي قد تتسم أ
بالهمية.
على اكتشاف
اءات
ويقـول بايبـس إنَّنـا نحتـاج كذلـك إلـى وضـع إجـر ٍ
موحدة لتسـجيل البيانـات الوصفية الخاصة بالتسلسلات
الجينوميـة ،مثـل ُع ْمـر الشـخص ،وموقعـه ،ومـدى حـدة
َمرضـه ،إذ مـن شـأن ذلـك أن يضمـن دقـة التحليلات
المتحـورة الجديدة،
الجينوميـة التي تخضع لها السلاالت
ِّ
ومـن ثـم يجعـل تلـك التحليلات مجديـة.
َّأمـا بيكـوك ،فتـرى أنَّنـا لـو اعتبرنـا مراكـز تحديـد
التأهب
التسلسلات الجينوميـة جـز ًءا ال
يتجـزأ مـن جهـود ُّ
َّ
حسـن ذلـك مـن اسـتجابتنا
لمكافحـة الجوائـح ،فسـوف يُ ِّ
الخاصة بفيروسـات أ
المراض
المتحـورة المقلقة
للسلاالت
ِّ
المعديـة ،وهـو الطـرح الـذي تعكـف المملكـة المتحـدة
علـى دراسـته فـي الوقـت الراهـن .فقـد اضطـرت الباحثـة
إلـى وضـع الترتيبات الالزمة إلنشـاء اتحـاد الجينوميات في
إرشـادات
أي
ٍ
المملكـة خلال أسـابيع قليلـة ،و"لـم تتوفـر ُّ
تعينهـا علـى فعـل ذلـك" ،حسـب تعبيرهـا.
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بين البرامج الوطنية الضخمة ،ومبادرات المجتمع المدني
محدودة النطاق .ففي يونيو عام  ،2020أطلق باحثون ما
يُعرف بشبكة الرصد الجينومي في جنوب أفريقيا ،لتحديد
تسلسالت جينومات فيروس "سارس-كوف "2-المنتشرة في
البالد .ويقول توليو دي أوليفيرا -أحد أعضاء تلك الشبكة،
وهو باحث متخصص في مجال نُظُم المعلومات البيولوجية
إن
بجامعة كوازولو-ناتال في مدينة دربان بجنوب أفريقياَّ -
المجموعة كانت تفتقر إلى الموارد الالزمة لتحديد تسلسالت
بعينة عشوائية،
عدد كبير من الجينومات ،ولذا ،اكتفت أ ٍ
ٍ
السبوع.
قوامها يتراوح بين  50و 100جينوم في
ومع ذلك ،كُلل َْت هذه الجهود المتواضعة بالنجاح .ففي
نوفمبر الماضي ،تَو َاصل مشفًى كبير في مقاطعة إيسترن كيب
مع دي أوليفيرا ،إلبالغه بارتفاع عدد المصابين بعدوى "كوفيد-
وحينئذَ ،ف َّتش فريقه
نحو يثير الريبة.
ٍ
 "19في المنطقة على ٍ
بعناية في قاعدة بياناتهم الخاصة بالتسلسالت الجينومية،
وسرعان ما اكتشف ساللةً
متحورة من الفيروس ،لم تكن
ِّ
تسببت في إحداث  %90من إالصابات الجديدة في
معروفةَّ ،
عرف باسم "501Y.
ت
التي
الساللة،
هذه
كانت
المناطق.
بعض
ُ
َ
 ،"V2قد خضعت لثماني طفرات في الجينات المتحكمة في
البروتين الشوكي الذي يستخدمه الفيروس لدخول الخاليا.
ويعد هذا عددا كبيرا من الطفرات ،مقارنةً بالسالالت أ
الخرى
َُ
ً ً
السائدة المنتشرة في جنوب أفريقيا .وافترض دي أوليفيرا َّأن
تلك التغيرات ربما تعزز قدرة الفيروس على إصابة البشر
فسر االنتشار السريع لهذه الساللة
بالعدوى ،وهو ما قد يُ ِّ
المتحورة (انظر الشكل" :ساللة متحورة مقلقة").
شارك دي أوليفيرا تحليله مع أندرو رامباوت ،الباحث
َ
المتخصص في علم البيولوجيا التطورية بجامعة إدنبره ،الذي
يسهم في مشروع الرصد الجينومي في المملكة المتحدة،
المعن ّي بمرض كوفيد"19-
المعروف باسم "اتحاد الجينوميات ِ
طفرة معينة
 .COG-UKوخالل تواصلهما ،أشار دي أوليفيرا إلى ٍ
انكب فريق
تثير القلق أكثر من غيرها ،تُعرف باسم "َّ ."N501Y
رامباوت على البحث في التسلسالت الجينومية المتوفرة لدى
اتحاد الجينوميات في المملكة ،التي يبلغ عددها عشرات آ
الالف،
وضمت هذه
وعثر على ٍ
متحورة تحتوي على تلك الطفرةَّ .
ساللة ِّ
حاليا باسم " ،"B.1.1.7مجموعة من
عرف
ت
التي
الساللة كذلك،
ُ
ً
الطفرات أ
الخرى المثيرة للقلق .وأشار فريق رامباوت في أواخر
فسر االنتشار السريع
العام الماضي إلى َّأن تلك التغيرات ربما تُ ِّ
المتحورة في أنحاء المملكة المتحدة وخارجها
لهذه الساللة
ِّ
متحورة سريعة االنتشار").
(انظر الشكل" :ساللة ِّ
وقد أ ْطلَع الباحثون المسؤولين في كال البلدين على ما
شد َد ْت حكومتا البلدين
أن َّ
توصلوا إليه ،فكان من أثر ذلك ْ
َّ
القيود المفروضة على التنقُّل.
ومما ُيب ُّث السرور في نفس شارون بيكوك ،عالمة البيولوجيا
المجهرية بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة ،ورئيسة
المعن ّي بمرض "كوفيد "19-في المملكةْ ،أن
اتحاد الجينومات ِ
تجد َّأن القرارات السياسية تستند إلى المعلومات المستقاة
قوبلت بالرفض حين
من جهود الرصد .تقول بيكوك إنَّها ِ
اقترحت تأسيس االتحاد في شهر مارس الماضي ،بالنظر إلى
بالنفلونزا ،وارتأى
َّأن فيروسات كورونا تتحور ببطء ،مقارنةً إ
بعض الباحثين َّأن جهود الرصد لن تكشف سوى حفنة من
الطفرات عديمة أ
الهمية ،غير َّأن اقتراحها حظي بالدعم في
بمنحة قدرها  20مليون جنيه استرليني
نهاية المطاف ،وفاز
ٍ
(ما يعادل  27مليون دوالر أمريكي).
أن شبكة الرصد الجينومي في
أما دي أوليفيرا ،فيرى َّ
نموذجا يُحتذى في البلدان ذات الدخل
جنوب أفريقيا تُ َعد
ً
المنخفض والمتوسط .وفي تعليقه على تجربتهم ،قال:
أعداد كبيرة من الجينومات،
"صحيح أننا لم نحدد تسلسالت ٍ
منهجية".
وبطريقة
لك َّننا كنا نفعل ذلك بانتظام،
ٍ
ٍ

ﻣﺘﺤﻮرة ُﻣﻘﻠِ ﻘﺔ
ﺳﻼﻟﺔ
ﱢ

ﻣﺸﺮوع ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﺠﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس ﺑﺠﻨﻮب
ﺳﺎﻋﺪ
ٌ
ﻣﺘﺤﻮرة ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﻘﻠﻖ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻼد،
ﺳﻼﻟﺔ
ٍ
أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻓﻲ اﻛﺘﺸﺎف
ﱢ
ﺣﻤﻠﺖ  13دوﻟﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﺴﻤﻰ " ."501Y.V2وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ،ﱠ
ﺗُ ﱠ
اﻟﺘﺴﻠﺴﻼت اﻟﺠﻴﻨﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺴﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت .GISAID

منظومة وطنية ،كما َّأن معظم جهود تحديد
ليتحول إلى
ٍ
التسلسالت الجينومية في الوقت الحالي تقوم عليه مختبرات
أكاديمية مستقلة ،ال مراكز أبحاث الجينوم الكبيرة في الواليات
المتحدة ،حسبما أوضح ناثان جروبو ،عا ِلم الوبائيات بجامعة
ييل في مدينة نيو هايفن بوالية كونيتيكت أ
المريكية.
عدد قليل من التسلسالت
ونتيجةً لذلك لم يُ َّ
حدد سوى ٍ
الجينومية للفيروس في الواليات المتحدة ،إذ تبلغ نسبة
الجينومات التي أتاحتها الدولة على قاعدة بيانات GISAID
الصابة بعدوى "كوفيد-
أقل من  %0.3من إجمالي حاالت إ
تقريبا في المملكة المتحدة،
 "19فيها ،مقارنةً بنسبة ً %5
و %12في الدنمارك ،وقرابة  %60في أستراليا (انظر الشكل:
"جهود الرصد حول العالم") .ويوضح جروبو أنَّه في حالة
متحورة جديدة في الواليات المتحدة ،فإنَّها على
ظهور ساللة ِّ
أ
واليات بعينها ،يتوفر لديها الكثير
سريعا في
الرجح س ُترصد ً
ٍ
من المختبرات النشطة التي تعمل على تحديد التسلسالت
الجينومية للفيروس ،فيما سيستغرق رصدها وق ًتا أطول في
المناطق التي تفتقر إلى مثل هذه المختبرات .وتُ َعد هذه
أ
تحوره.
مشكلة ،لنَّه كلما ازداد انتشار ٍ
فيروس ما ،زادت فرص ُّ
ستخدم باحثون أدوات التشخيص الرخيصة والسريعة،
ويَ ِ
تتبع ساللة
في
(،)PCR
المتسلسل
البلمرة
تفاعل
على
القائمة
أ ُّ
الدوات ،كما
أن الطلب مرتفع على هذه
 ،B.1.1.7غير َّ
توصلت إحدى الدراسات إلى أنَّها قد تخفق في التمييز بين
َّ
هذه الساللة وغيرها ،ولذا ،ينبغي استخدامها بحذر .يقول
نظام
جروبو" :لم نكن لنواجه تلك الفوضى ،لو كان لدينا ٌ
أقوى للرصد الجينومي".
ويأمل الباحث تحسن الوضع في عهد الرئيس أ
المريكي
ُّ
"أعتقد َّأن تطلُّعاتي سوف تتحقق
الجديد جو بايدن ،ويقول:
ُ
الدارة الجديدة ،التي ستعمل على االستفادة من
على يد إ
الخبرات التي يتضمنها برنامج «سفيرز»".

فرحة عارمة مع
بلوغ أول بعثة
عربية مدار المريخ

المل يستعد ألَخذ قياسات غير مسبوقة للغالف الجوي للكوكب أ
مسبار أ
الحمر.
ْ

إليزابيث جيبني
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خريطة جوية

إهليجيا،
مدارا
وفي الوقت الحالي ،يشغل المسبار مؤق ًتا ً
ًّ
ريثما يحاول مهندسو المشروع اختبار ُم ِع ّداته وتكليفها
بالمهام ،استعدا ًدا لالنتقال إلى "مدار المهام العلمية"،
حيث يمكنه أن يباشر أداء مهامه بصورة مكثفة في منتصف
الهليجي الشاسع هو ما يضفي
مايو القادم .وهذا المدار إ
أهمية خاصة على مهمة المسبار ،إذ يُفترض به أن يسمح
ألدوات المسبار الثالث –وهي كاميرا تصوير عالية النقاء،
أ
وآخر
ومقياس
ستخدم الشعة تحت الحمراءَ ،
طيف يَ ِ
يستخدم أ
الشعة فوق البنفسجية– برصد جميع المناطق
َ ِ
الجغرافية من الكوكب ،على مدار اليوم ،مرة كل تسعة أيام،
بهدف وضع خريطة عامة لتتبع أ
الحوال الجوية للمريخ.
ُّ
وهي أرصاد لم يسبق الحصول عليها من على ظهر المريخ.
وبعد معالجة بيانات هذه أ
الرصاد ،من المزمع إتاحتها
للمجتمع العلمي العالمي ،دون قيد أو شرط .ومن المقرر
صدر أول مجموعة منها بحلول سبتمبر القادم ،حسب
أن تَ ُ
ما أدلت به سارة أ
الميري ،نائبة مدير مشروع البعثة ،وقائدة
الفريق العلمي بها ،في مؤتمر صحفي وجيز قبل هذا الحدث.
ومن شأن هذه البيانات أن تسمح للباحثين بدراسة الغالف

نهضة سريعة

المارات العربية المتحدة إلى مكانتها الحالية في
ارتقت إ
ّ
سريعا ،إذ
مصاف القوى العظمى في حقل ريادة الفضاء
ً
عاما فقط ،عندما
َّ
دشن البلد أول مشروعاته الفضائية قبل ً 15
تعاونه مع شركة "ساتريك إنيشياتيف" Satrec Initiative
بدأ ُ
–التي يقع مقرها في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية– بهدف
تشييد قمر صناعي لرصد أ
الرض .وأعلن البلد خالل العام
الماضي اعتزامه إرسال مركبة جوالة إلى القمر في عام ،2024
بيد أنه من المزمع أن يجري بناء هذه المركبة بالكامل في
المارات العربية المتحدة فقط ،على العكس من "مشروع
إ
المارات الستكشاف المريخ" ،الذي على الرغم من مشاركة
إ
مئات الماراتيين فيه ،فإن الجزء أ
الكبر من المسبار جرى
إ
تصميمه وتشييده في الواليات المتحدة.
وقد انطلق مسبار أ
"المل" من مركز تانيجاشيما الفضائي
بالقرب من بلدة ميناميتانه في اليابان .ويُ َعد أحد ثالثة
مسابير فضائية استهدفت بلوغ المريخ ،وانطلقت في يوليو
من العام الماضي ،إذ وصلت مركبة "تيانوينTianwen-1 "1-
الصينية إلى الكوكب أ
الحمر في العاشر من فبراير الجاري،
في حين هبطت مركبة "بيرسيفيرانس" Perseverance
الجوالة -التابعة لوكالة ناسا -على سطح الكوكب في الثامن
عشر من الشهر نفسه.
الن ،على حد تصريح أ
وحتى آ
الميري في مؤتمر صحفي
وجيز ،أحاطت بالبعثة أجواء من "المشاعر المتقلبة".
وأضافت أ
لحظات
الميري قائلة" :أعقبت َّكل لحظة فرح،
ٌ
من القلق والترقب .ونحن في انتظار احتفالنا القادم".
الندن" :هذه البعثة هي
وتعقيبا على هذا الحدث يقول ِ
ً
حماسا يضاهي ما
أجد
مهمة جريئة لبلد حديث النشأة ،وال
ً
أشعر به لمشاركتي في هذا المسعى التاريخي".

AXEL MONSE/SHUTTERSTOCK

أ
الماراتـي  Hopeللولـوج إلى
كُللـت مهمـة مسـبار "المـل" إ
أ
مـدار المريـخ بالنجـاح ،ليتمـم بذلـك الجـزء الخطـر مـن
النجاز
مهمته ،التي سـوف تسـتغرق عامين .وبفضـل هذا إ
المـارات العربيـة المتحـدة المركـز
المبهـر ،احتلـت دولـة إ
الخامـس مـن بيـن عـدة جهـات نجحـت فـي بلـوغ هـذا
الكوكـب ،لتحـل بذلـك فـي المرتبـة التالية لـوكاالت فضاء
أوروبيـة ،وهنديـة ،وروسـية ،وأمريكيـة .كما يُ َعد المسـبار
الطلاق تُط ِْلقهـا دولـة عربيـة
جـز ًءا مـن أول بعثـة علـى إ
الستكشـاف فضـاء مـا بيـن كواكـب المجموعـة الشمسـية.
شيد مسبار أ
"المل" ،البالغة تكلفته  200مليون دوالر
ُ ِّ
أمريكي ،في جامعة كولورادو بولدر ،وفي مركز محمد بن راشد
للفضاء في دبي ،حيث اضطلع بتصميمه فريق مهندسين تابع
للجامعة المذكورة ومركز محمد بن راشد ،وشركاء آخرون من
الواليات المتحدة .ويُم ِّهد دخوله إلى مدار المريخ الطريق
لتحقيقه مهمته العلمية ،المزمع أن يرصد خاللها الغالف
الجوي للكوكب في مختلف بقاعه ،وفي شتى أ
الوقات.
ِ ِ
وأثناء العد التنازلي ،استعدا ًدا للحظة وصول المسبار
إلى المريخ ،أُضيئت نُ ُصب تذكارية عامة وعدد من المواقع
التراثية في المارات باللون أ
الحمر الذي يرمز إلى الكوكب.
إ
وقوبل نبأ نجاحه في بلوغ المدار بتصفيق حا ّد في غرفة
وتعقيبا على هذا النبأ ،قال
تحكُّم مركز بن راشد للفضاء.
ً
فهد المهيري ،وهو مسؤول كبير بوكالة إالمارات للفضاء ،في
تصريح للقناة التليفزيونية "دبي وان" " :Dubai Oneأشعر
بقشعريرة تسري في بدني .يا له من إنجاز مذهل!".
دخل المسبار إلى مدار المريخ في قرابة الساعة الرابعة
عصرا بالتوقيت العالمي الموحد ( )UTCفي التاسع من فبراير
ً
الماضي ،بعد رحلة استغرقت سبعة أشهر منذ انطالقه من
اليابان في العشرين من يوليو من عام  .2020وجدير بالذكر
أن المسبار مزود بست وحدات دفع ،تستمر عملية االحتراق
بها لـ 27دقيقة ،وبذا ،يُتوقع أن تكون سرعة انطالقه قد
انخفضت من  121ألف كيلو متر في الساعة إلى حوالي 18
ألف كيلومتر في المدة نفسها ،ليستهلك بذلك نصف مخزونه
تقريبا من الوقود .وكان ال بد أن يبلغ المسبار نقطة
إالجمالي ً
ُم ْثلَى من المدار تغطي مسافة قدرها  600كيلومتر ،ليتسنى
له دخوله بعد رحلته التي يقطع فيها  494مليون كيلومتر.
وقد شكَّل هذا "الجزء أ
الخطر" من البعثة ،على حد قول
عمران شرف ،مدير "مشروع إالمارات الستكشاف المريخ" في
مركز محمد بن راشد للفضاء .وقد بدا أن المناورة لدخول مدار
المريخ" ،فرص نجاحها وفشلها متساوية" ،على حد قول بريت
الندن ،المهندس في جامعة كولورادو بولدر ،وقائد الفريق
ِ
ً
بصبر
"ننتظر
:
قائل
أضاف
الذي
البعثة،
في
بالمسبار
ي
المعن
ِ
ٍ
ّ
نافد أن يؤكد فريق المالحة بلوغنا المدار المنشود في غضون
ِ
الساعات القادمة ،فهذا يتيح لنا نافذة غير مسبوقة نطل منها

أيضا -على الظروف الجوية
على المدى القصير ،والطويل ًأ
والنماط المناخية التي تميز هذا الكوكب المجاور".
وتجدر إالشارة إلى أن مهندسي المشروع قد عجزوا عن
نظرا إلى أن
إدارة المسبار عن بُ ْعد ًّ
آنيا من غرفة أ التحكمً ،
الحمر وإليه يستغرق 11
وصول إشارات التحكم من الكوكب
دقيقة .وعليهً ،
ذاتيا ،باستخدام
بدل من ذلك ،يعمل المسبار ًّ
أوامر جرى تحميله بها قبل أربعة أيام من وقت تنفيذها.
وفوق ذلك ،يقول بيت ويثنيل ،مدير برنامج البعثة من جامعة
كولورادو ،إن المسبار ُصمم بحيث يتمتع بـ"قدر من الذكاء"
َيمكِّ نه من التأقلم مع ما قد يطرأ من مفاجآت خالل المناورة.

تهب في أدنى
الجوي للكوكب ،بد ًءا من العواصف الترابية التي ّ
ً
وصول إلى أعلى طبقات غالفه الجوي الخارجي الذي
قاعه،
ِب ِ
يسرب الهيدروجين أ
والكسجين إلى الفضاء .كما يُتوقع أن
ِّ
تساعد هذه البيانات العلماء على اكتشاف كيفية تَأَثُّر أنشطة
الغالف الجوي المختلفة في الكوكب ببعضها البعض.
أ
بأن العلماء قد أخذوا بالفعل في
كما صرحت الميري ّ
تحليل بيانات تجارب أجراها المسبار في أثناء رحلته ،ولم
"اغتناما لهذه الفرصة" .وفي إحدى
يسبق التخطيط لها،
ً
هذه التجارب ،رصد المسبار في أثناء مسحه للمجموعة
المسافرة
الشمسية مركبة "بيبيكولومبو" ،BepiColombo
ِ
المركَبتين
إلى كوكب عطارد .ويُفترض مع رصد ٍّكل من َ
أ
أن ترصدا المستويات نفسها
للخرى عبر المسافة نفسها ْ
من الهيدروجين ،وهو ما يسمح لفريقيهما بمقارنة قياساتهما،
ودراسة توزيع الهيدروجين في منظومتنا الشمسية.

أ
عصرا بالتوقيت العالمي الموحد ،في التاسع من فبراير الماضي.
نجح مسبار "المل" في دخول مدار المريخ في الساعة الرابعة ً
الطبعة العربية
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أخبار في دائرة الضوء
المتحورة من فيروس كورونا "سارس-
السالالت الجديدة
ِّ
كوف.SARS-CoV-2 "2-
تركز خطة بايدن ،في أحد جوانبها ،على الفحوص ،إذ
تهدف الخطة إلى ضمان إخضاع جميع السكان لفحوص
الكشف عن إالصابة بفيروس كورونا بصفة دورية ،وذلك من
خالل زيادة عدد المواقع التي يمكن فيها إجراء تلك الفحوص،
التوسع في إنتاج الفحوص السريعة .وتقول هيلين
إلى جانب
تشو ،الباحثة ُّفي مجال أ
المراض المعدية بجامعة واشنطن في
مهما،
أمرا ًّ
مدينة سياتل ،إن توسيع نطاق الفحوص سيكون ً
كافيا ،ما لم تشمل تلك الفحوص المجتمعات
ولكنه لن أيكون ً
تضررا .وزا َد ْت على ذلك بقولها َّإن على الحكومة
المحلية الكثر ً
أ
المريكية التفكير في كيفية التوسع في إجراء الفحوص المنزلية
أ
للشخاص الذين ال يستطيعون الذهاب إلى مواقع الفحص،
الرتباطهم بالتزامات العمل ،أو واجبات رعاية أ
الطفال ،أو
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الرئيس أ
المريكي جو بايدن يقدم خطته لمكافحة مرض "كوفيد ،"19-وإلى يمينه تقف نائبته كاماال هاريس.

كيف يرى العلماء خطة
بايدن الطموحة لمكافحة
مرض«كوفيد »19-
تحمل االستراتيجية في طياتها تعهدا أ
بالخذ بالمنهج
ً
َّ
عدة.
العلمي ..والباحثون يتوقعون أن تواجهها عقبات ّ

إيمي ماكسمن ،ونيدهي سوبارامان
المساواة في الرعاية الصحية ،وتسريع وتيرة التحصين،
واتباع طريقة أكثر ذكا ًء في إجراء الفحوص ،تلك هي
الركان أ
أ
الساسية الستراتيجية التعامل مع مرض "كوفيد-
 ،"19الواقعة في  200صفحة ،التي أصدرتها إدارة الرئيس
أ
المريكي جو بايدن في الواحد والعشرين من يناير الماضي،
قبل أن يتخطى عدد الوفيات في البالد  420ألف شخص من
الدارة -حسبما
الصابة بفيروس كورونا .وقد تع َّهدت إ
جراء إ
ّ
العلْم" ،ما يمثل ً
تحول
ورد في الخطة -إ
"بالنصات إلى رأي ِ
عن نهج الرئيس السابق دونالد ترامب ،الذي أضفى في
الحيان طابعا سياسيا على أ
بعض أ
وتجاهل
الدلة العلمية،
َ
ً
ًّ
توصيات الصحة العامة.
وقد نشر عديد من الباحثين تغريدات على موقع "تويتر"،
أعربوا فيها عن شعورهم باالرتياح إزاء الدور المحوري الذي
تحتله أ
الدلة العلمية في خطة بايدن ،إذ راحوا يحتفون
درجة عالية من التنظيم
بوجود استراتيجية وطنية على ٍ
لمواجهة الوباء ،بعد شكواهم من أن فشل ترامب في إقرار
مثل هذه االستراتيجية قد عرقل عمليات فحص المصابين،
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وتتبع المخالطين ،وغيرها من التدابير الضرورية لكبح جماح
ُّ
الجائحة.
وحول هذه االستراتيجيةَ ،علَّق جيه .ستيفن موريسون
ً
فارقة" .وموريسون
قائل" :لنا أن ننظر إليها باعتبارها عالمةً ِ
هو مدير سياسة الصحة العالمية بمركز الدراسات االستراتيجية
والدولية بالعاصمة أ
المريكية واشنطن ،الذي َش َّبه استراتيجية
بايدن بحركة التعبئة الوطنية في أوقات الحروب.
وتقول جانيت هاميلتون ،المديرة التنفيذية لمجلس
اختصاصيي أ
المراض الوبائية على مستوى الواليات
ِّ
أ
والقاليم ،ومقره مدينة أتالنتا بوالية جورجيا ،إن المبادرة
بالعالن عن خطة فيدرالية ل َِهو أمر يبشر بالخير .وأضافت
إ
قائلة" :إنه لمن دواعي سرورنا حقًّا أن نشهد إصدار
إن دلَّت على شيء ،فإنما ُّ
تدل
االستراتيجية الوطنية ،التي ْ
على أن لدينا مسارا منسقًا يقودنا إلى أ
المام".
ً
ورغم ذلك ،يقول العلماء الذين عملوا لفترة طويلة على
االستجابة أ
المريكية لفيروس كورونا إن استراتيجية بايدن
بحاجة إلى مزيد من التفصيل ،ال سيما فيما يخص التمويل،
والجراءات الخاصة ببعض
وتوفير الكوادر الالزمة للتنفيذ ،إ
المبادرات ،مثل الخطة التي تهدف إلى توسيع نطاق رصد

نظرا إلى ندرة وسائل المواصالت.
ً
ثان من خطة إدارة الرئيس بايدن يتمثل
وهناك
ٌ
جانب ٍ
التوسع في رصد السالالت الجديدة ،محتملة الخطورة،
في ُّ
من فيروس "سارس-كوف "2-في أنحاء البالد ،غير أن تشو
تتطلَّع إلى إقرار استراتيجية منهجية ،لتحديد تسلسل جينوم
فيروس كورونا عبر البالد ،خالفًا لما يقوم به الباحثون آ
الن
من إجراء أ
البحاث على عينات تَصا َدف أن حصلوا عليها
من خالل مشروعات متفرقة .وقالت" :في اللحظة الراهنة،
أ
أ
جري عمليات الرصد
يُ َ
الحظ أن َمعامل البحاث الكاديمية تُ ِ
الفعالية،
الم
المستوى
على
ليس
أي
«بالقطعة»،
نسق عالي َّ
ُ
ّ
الالزم للتعرف على السالالت الجديدة من الفيروس،
والتصدي لها بالسرعة الواجبة".
تنادي استراتيجية بايدن بإنشاء لوحة متابَعة أفضل
النترنت ،بغرض تعقب تفشي الفيروس في
على شبكة إ
المدن والبلدات عبر الواليات المتحدة أ
المريكية ،بحيث
الفراد والمسؤولون اتخاذ قرارات مستندة إلى أ
يستطيع أ
الدلة
ِ
أ
بخصوص النشطة التي تنطوي على اختالط اجتماعي ،أو
فتح المكاتب والمدارس .وتتضمن الخطة تع ُّه ًدا بتحديث
المستخدمة داخل نظام الرعاية الصحية
نظم البيانات
َ
المريكية ،بالنظر إلى أنها غير محدثة في أكثر أ
أ
الحيان.
َّ
تنبه إلى
ال تُخفي هاميلتون سعادتها بهذا الهدف ،ولكنها ِّ
بالمكان تحقيقه حتى يتوفر التمويل ،مضيفة:
أنه لن يكون إ
"نحن بحاجة إلى استثمار جدي في الموارد ،بهدف بناء طرق
بيانات فائقة السرعة".
وعلى صعيد آخر ،تعرب هاميلتون وتشو عن قلقهما من
أن امتالك المزيد من البيانات ،بل وتنظيم مؤتمرات صحفية
المريكية لمكافحة أ
دورية من قبل المراكز أ
المراض والوقاية
ِ
جانبا آخر من خطة بايدن– لن
يمثالن
–اللذين
()CDC
منها
ً
يتغلبا على طوفان المعلومات الخاطئة التي تحيط بمرض
"كوفيد ،"19-إذ ترى هاميلتون أن أ
الفراد الذين يرغبون في
أ
الحصول على إجابات تستند إلى الدلة بخصوص الثقة
في الفحوص ،وأمان اللقاحات ،إلى غير ذلك من أ
السئلة،
يجدون مشقَّة في سبيل الحصول عليها من خالل شبكة
النترنت .وتقول" :إننا في حاجة حقيقية إلى البحث عن
إ
نقدم للجمهور معلومات واضحة
طريقة تُ ِعيننا على أن ِّ
كل الوضوح".

تسريع جهود توفير اللقاح

سعيا إلى تحقيق الهدف الطموح ،المتمثل في توفير
ً
مئة مليون جرعة لقاح لسكان الواليات المتحدة خالل
المئة يوم أ
الولى من رئاسة بايدن ،يعتزم الفريق إنشاء
مئة مركز تطعيم ،تديرها الحكومة الفيدرالية ،ووحدات
تطعيم متنقلة في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

واستغالل المحال التجارية والمالعب الرياضية لهذا الغرض،
بحيث تُجرى فيها عمليات التطعيم .ومن بين هذه الجهود
المتالحقة ،زيادة عدد متلقي التطعيمات ،ليشمل أ
الطباء
أ
بالضافة إلى طالب
المتقاعدين ،أو المتدربين الجانب ،إ
كليات الطب ،إلى جانب توجيه العاملين (مثل أطقم
الطباء ،أ
التمريض ،ومساعدي أ
والطباء) من مختلف الجهات
الفيدرالية لمساعدة الواليات.
سوف يتطلَّب تنظيم العمل بين هذا العدد الكبير من
أ
الطراف الفاعلة الجديدة وجود تعليمات واضحة ،على حد
قول سعد عمر ،اختصاصي اللقاحات ،ومدير معهد ييل
للصحة العالمية في مدينة نيو هيفن ،بوالية كونيتيكت.
فعلى سبيل المثال ،في بداية طرح اللقاح في الواليات
المتحدة ،لم تتلق غالبية مراكز التطعيم تعليمات بخصوص
الكيفية التي تُجرى بها عملية إعادة توزيع الجرعات غير
المستخدمة ،المتبقية بحلول نهاية اليوم .وال عجب في
َ
ذلك ،أ
فالشخاص الذين يحجزون مواعيد لتلقِّي التطعيم ال
دائما ،على حد قول عمر ،غير َّأن بعض الواليات
يتقيدون بها ً
َّ
قد َش َرع بالفعل في وضع هذه التعليمات.
إن هذه المواقع سوف تواجه عقبات استثنائية ،غير
ّ
متوقعة في أ
يتعين على مسؤولي
ولذلك،
العادية،
حوال
ال
َّ
أيضا .يقول عمر" :نجاح برامج
الصحة االستعداد لمواجهتها ً
التطعيم أو فشلها متوقف على «التخطيط الجزئي» الذي
المحلي".
يُجرى على المستوى
ّ
قدم ،تشدد خطة بايدن على مبدأ
وإضافةً إلى كل ما تَ َّ
المساواة في الرعاية الصحية .كان الرئيس قد شكّل "فرقة
العمل المعنية بالمساواة في الرعاية الصحية المرتبطة
بمرض "كوفيد ،"19-من أجل ضمان تحقيق "استجابة عادلة
للجائحة"ِ .ومن المعلوم أن احتمالية وفاة شخص ذي أصول
الصابة بالمرض في الواليات
جراء إ
هسبانية أو سوداء من ّ
المتحدة أعلى بمقدار  2.8مرة من نظرائهم البيض غير
الهسبانيين ،وتكون هذه النسبة  2.6مرة في حالة أ
الشخاص
الذين ينتمون إلى سكان أمريكا أ
الصليين.

يوليو الماضي ،شرع ترامب في إجراءات االنسحاب من منظمة
الصحة العالمية ،إثر اتهامها بتجاهل تقارير حول انتشار
الفيروس في الصين .وما هي إال فترة وجيزة ،حتى بعث 750

"نحن بحاجة إلى استثمار
جدي في الموارد ،بهدف بناء
طرق بيانات فائقة السرعة".
خبيرا في الصحة العالمية خطابا إلى الكونجرس أ
المريكي،
ً
ً
وأن
تَ َض َّمن ً
تأكيدا على أن تلك االتهامات ال تقوم على دليلّ ،
الرجح خسائر في أ
"االنسحاب سيكبدنا على أ
الرواح".
ِّ
جاء في استراتيجية بايدن لمكافحة "كوفيد "19-أن
الواليات المتحدة سوف تعود إلى منظمة الصحة العالمية،
تقدم التمويل والدعم الالزمين إلجراء إصالحات
وسوف ِّ
تخص المنظمة ،بحيث تكون أكثر استعدا ًدا لالستجابة إلى
ّ

أضرار «كوفيد »19-على الصحة
النفسية :العلماء يتتبعون
ارتفاع مستويات االكتئاب
باحثون يستعينون بمجموعات هائلة من البيانات لفك شفرة العالقة بين تدابير التصدي
لفيروس كورونا ،والتغيرات التي تطرأ على صعيد الصحة النفسية أ
للفراد.

يتوجب على فرقة العمل هذه أن تعمل بالتنسيق مع
َّ

فريق االستجابة الفيدرالي بأكمله ،وأن يكون لديها إدراك أليسون أبوت

واضح أ
للهداف ،على حد قول جويل مولين ،نائبة عميد
قسم المساواة في الرعاية الصحية بكلية طب ديل بجامعة
تكساس بمدينة أوستن ،التي تقول" :ينبغي أن تُرا َعى المساواة
عند كل جانب من جوانب هذه العملية".
وبعيدا عن فرقة العمل ،تتناول االستراتيجية طرقًا لتوفير
ً
اللقاحات للمجموعات السكانية أ
الكثر عرضة للخطر،
ومجتمعات الملونين ،وتقديم المعلومات عنهم .كما تشير
الدارة "مراعاة العدالة في إعادة فتح" الكليات،
إلى اعتزام إ
ُ
سر منخفضة
أ
إلى
ينتمون
الذين
الطالب
أن
مشير ًة إلى
ٍ
الدخل كانوا أكثر عرضة إللغاء خطط التحاقهم بالكليات
خالل العام الماضي.
ّإن إجراء تغيير جذري في إمكانية الحصول على خدمات
الرعاية الصحية سيستغرق وق ًتا ،حسبما أوردت رايتشيل
هاردمان ،التي تُع َنى بالبحث في مجال المساواة في الصحة
إالنجابية بكلية الصحة العامة بجامعة مينيسوتا في مدينة
مينيابوليس ،في رسالة بريد إلكتروني لدورية  ،Natureحيث
كتب ْت تقول" :إن أزمة «كوفيد »19-قد فاقمت أوجه عدم
َ
وإن كانت حاضرة
المساواة والعنصرية الممنهجة في منظومتناْ ،
بطريقة أو بأخرى منذ  400عام ،وأبرزتها بشكل واضح" .وأردف َْت
قائلة" :ينبغي أن تُتخذ من جهود التصدي لمرض "كوفيد"،
والتخفيف من وطأته ،نقطة انطالق لتأسيس منظومات ِوبنى
جديدة ،من شأنها أن تقود إلى تحقيق المساواة".
المحاور التي ترتكز عليها خطة بايدن :العمل
ومن بين َ
على تضافر الجهود العالمية المبذولة لمكافحة الجائحة .ففي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أيضا على
الطوارئ الصحية في المستقبل .وتنص الخطة ً
أن البالد تعتزم االنضمام إلى مبادرة "كوفاكس" ،COVAX
التابعة لمنظمة الصحة العالمية ،التي تهدف إلى توفير
اللقاحات في جميع أنحاء العالم .وفي إطار سعي بايدن
يدشن المركز القومي
إلى مكافحة الجوائح المستقبلية ،سوف ّ
لتقصي أ
الوبئة وتحليل الفاشيات.
ويقول موريسون إن االنضمام إلى منظمة الصحة
العالمية ومبادرة «كوفاكس» يمثل "خطوة بالغة أ
الهمية"،
ً
طويل لتوفير
مؤكدا أن أمامنا طريقًا
غير أنه يستدرك
ً
اللقاحات للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط .يقول:
أ
الدارة
"إلى أي مدى سيكون هذا المر ضمن قائمة أولويات إ
أ
الجديدة ،إذا كنا نعاني سلسلةً من الزمات الطاحنة على
المستوى الوطني :من الجائحة المستشرية في ربوع البالد،
إلى أ
الزمة االقتصادية ،إلى الصراع العنصري ،إلى تلك
أ
الشريحة التي ال يُستهان بها من المريكيين الذين ال يصدقون
أن بايدن قد فاز في االنتخابات؟"

مع دخول جائحة "كوفيد "19-عامها الثاني ،تسببت سالالت
جديدة سريعة االنتشار من الفيروس المسبب لهذا المرض
الصابات به في العديد
في ارتفاع هائل ومفاجئ في عدد إ
الغالق.
من البلدان ،وهو ما أدى إلى تجديد فرض تدابير إ
الشارة إلى أن الدمار الذي أسفرت عنه الجائحة
وتجدر إ
الذي تَم َّثل في ماليين الوفيات ،ونشوب صراعات اقتصادية،وفرض قيود غير مسبوقة على التواصل االجتماعي -قد أثر
تأثيرا ملموسا على الصحة النفسية أ
للفراد .ومن هنا ،يتقصى
ً
ً
الجهاد النفسي
باحثون في جميع أنحاء العالم أسباب هذا إ
أن هذا التدهور الذي شهدته
وآثاره ،إذ يخشى البعض من ّ
الصحة النفسية أ
للفراد قد يطول أمده بعد انحسار الجائحة.
ويأمل العلماء في نهاية المطاف في أن يتمكنوا من تطويع
أطنان البيانات التي تجمعها الدراسات المعنية بالصحة
النفسية من أجل ف ْهم أثر تدابير بعينها لمكافحة الجائحة
على التغيرات التي تطرأ على رفاهية أ
الفراد ،وإرشاد سياسات
ً
مستقبل من جوائح.
التصدي لما قد يَظ َهر
وفي هذا الشأن ،يرى جيمس نازرو ،عالم االجتماع من
أن هذه الدراسات
جامعة مانشستر بالمملكة المتحدةّ ،
هائل من البيانات ،حيث يصفها ً
فيضا ً
قائل" :إنها
س ُت ِنتج لنا ً
لدراسات طموحة بمعنى الكلمة".
ويذكر أنه وفقًا الستطالع أجراه مكتب الحصاء أ
المريكي
إ
ُ
في ديسمبر من العام الماضي ،أفاد حوالي  %42من
المستطلعين بأنهم عانوا بعض أعراض القلق أو االكتئاب

في ذاك الشهر ،مقابل نسبة قوامها  %11ممن شملهم
االستطالع نفسه في العام السابق على ذاك .وتشير
البيانات في استطالعات رأي أخرى إلى أن الوضع مماثل
"الجهاد النفسي الناجم
على مستوى العالم (انظر الشكل إ
وتعقيبا على ذلك ،قالت لوانا
عن جائحة كوفيد.)"19-
ً
الكلينيكي بكلية
ماركيز ،المتخصصة في الطب النفسي إ
الطب بجامعة هارفارد في بوسطن بوالية ماساتشوستس
المريكية ،التي ترصد تأثيرات أ
أ
الزمة على الصحة النفسية
للسكان في الواليات المتحدة وبقاع أخرى" :ال أعتقد أن هذا
المنحنى سيعود إلى الصفر في وقت قريب".
أ
هزت
وتضيف ماركيز قائلة ّ
إن الحداث الكبرى التي ّ
المجتمعات ،كهجمات الحادي عشر من سبتمبر إالرهابية في
عام  ،2001التي شهدتها مدينة نيويورك ،قد خلفت وراءها
إصابات بضوائق نفسية استمرت على مدار سنوات .ففي دراسة
شارك فيها أكثر من  36ألف شخص من المقيمين في تلك
المدينة وعمال إالنقاذ بها ،تَبين أن بعد مرور أكثر من 14
عاما على الهجمات ،ما زال  %14من المشاركين في الدراسة
ً
يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة ،بينما يعاني %15
منهم من االكتئاب .وهاتان النسبتان أعلى بكثير مما هما عليه
المناظرة ( ،%5و %8على الترتيب،
لدى المجتمعات السكانية ِ
انظر.)H. T. Jordan et al. Environ. Health 18, 12; 2019 :

الخوف والعزلة

تقول مارسيال ريتشيل – وهي طبيبة نفسية من المعهد
المركزي للصحة النفسية في مانهايم بألمانيا – إن الضوائق
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العزلة والخوف من العدوى من العوامل التي تسهم في زيادة القلق واالكتئاب.

الجائحة ،بيد أن دراسات أ
التراب الكبيرة التي كانت قائمة
قبل الجائحة تمضي بخطى بطيئة ،وال تُجمع العينات فيها
التراب أ
بانتظام .أما دراسات أ
الحدث ،فتفتقر إلى بيانات
خط أساس من وقت سابق على الجائحة ،إال أنه يمكن للعديد
منها متابعة آليات تطور أ
الزمة بطرق أكثر سالسة.
ُّ
حاليا إحدى كبرى الدراسات الجديدة
وتقود فانكورت ًّ
في هذا الصدد ،تحمل عنوان "الدراسة االجتماعية المعنية
بكوفيد 19-بالمملكة المتحدة" UK COVID-19 Social
 .Studyوقد استعانت هذه الدراسة -عن طريق وسائل
التواصل االجتماعي في أغلب الوقت -بأكثر من  72ألف
شخص بالغ من المملكة المتحدة في أ
السابيع القليلة
أ
الولى من فرض تدابير إالغالق ألول مرة في البالد في مارس
أ
أسبوعيا
الماضي .ويمل المشاركون في تلك الدراسة استبيانًا
ًّ
عبر إالنترنت ،مدته عشر دقائق ،ويتضمن أسئلة كاشفة ترصد
مشاعر القلق أو االكتئاب.

بيانات آنية

تقول فانكورت"ِ :ب ُو ُرود الردود على االستبيان ،بمعدل رد
آنيا على معلومات عن الكيفية
واحد كل  20ثانية ،نحصل ًّ
اﻹﺟﻬﺎد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺟﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮﻓﻴﺪ"19-

ﺗُ ْﻈ ِﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺳﺘﻄﻼﻋﺎت رأي وﻃﻨﻴﺔ ارﺗﻔﺎع
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ أﻋﺮاض
اﻻﻛﺘﺌﺎب واﻟﻘﻠﻖ ﺧﻼل ﺟﺎﺋﺤﺔ "ﻛﻮﻓﻴﺪ."19-
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
أﺛﻨﺎء اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
أﻋﺮاض اﻛﺘﺌﺎب ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻋﺎم ،2019
ﺣﺘﻰ ﻣﺎرس ﻋﺎم 2020

%10

ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم 2020

%19

اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﻠﺒﺎﻟﻐﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﻹﺑﻼغ ﻋﻦ
أﻋﺮاض ﻗﻠﻖ أو اﻛﺘﺌﺎب ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋﺎم ،2019
ﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ ﻋﺎم 2019
دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم 2020

%11
%42

أ
واجتماعيا بالجائحة ،كما نرصد
نفسيا
ًّ
التي يتأثر بها الفراد ًّ
أ
تحديدا كيف تتغير هذه االستجابات كر ّد فعل لمور بعينها،
ً
الجراءات الحكومية الجديدة ،أو تخفيف
مثل فرض بعض إ
بالشارة
الغالق" .وتعطي فانكورت مثاال ً على ذلك إ
تدابير إ
إلى أن مستويات القلق واالكتئاب المرتفعة التي كشفت
السابيع أ
عنها الدراسة في أ
الولى من الجائحة انخفضت
الغالق ،بدال ً من مواصلة االرتفاع،
في فترة فرض تدابير إ
كما توقع البعض.
من هنا ،فإن نازرو -الذي يشارك في دراسة أتراب بعنوان
"استقصاء االتحاد أ
الوروبي حول الصحة ،والشيخوخة،
والتقاعد في أوروبا" Survey on Health, Ageing and
 ،Retirement in Europeودراسات استقصائية أخرى
متعلقة بـ"كوفيد "19-والصحة النفسية -يقول" :إن دمج هذه
معا سينبئنا بكيفية تعامل مختلف
النوعيات من الدراسات ً
شرائح المجتمعات مع السياسات الحكومية ،كما سيساعدنا
على ف ْهم كيفية إدارة هذه الجائحة والجوائح المستقبلية".
وتهدف دراسة أخرى ،عنوانها "العاملون في مجال
الرعاية الصحية في ظل كوفيدCOVID-19 Health "19-
 ،Care Workers Studyإلى قياس درجة التأقلم مع أ
الزمة
في أوساط العاملين في مجال الرعاية الصحية ،ممن واجهوا
مستويات غير مسبوقة من المرض والوفاة .وتجمع هذه
بلدا ،منها بلدان منخفضة الدخل
الدراسة بيانات من ً 21
في أمريكا الالتينية وأفريقيا ،حيث تندر بشدة موارد العناية
بالصحة النفسية .يقول أوالتوندي أييندي ،أحد الباحثين
المعن ّي بنيجيريا" :نستهدف المقارنة بين
في فرع الدراسة ِ
تطور الجائحة
البلدان المختلفة ،لنعرف أوجه االختالف في ُّ
بها" .ويرى أييندي أن من المحتمل أن تتباين بيانات الدراسة
تبعا لالختالفات في جودة خدمات
عبر المناطق الجغرافية ً
الصحة النفسية ،ومدى توفُّر خدمات الرعاية االجتماعية
وتنوعها ،وتعدد مستويات الفقر .وعلى سبيل المثال ،ال
ُّ
توجد لدى بلدان عديدة في أفريقيا إال نسبة ضئيلة من
ممارسي الصحة النفسية المتوفرين في البلدان ذات الدخل
المرتفع .ومن هنا ،يضيف أييندي ً
قائل" :نريد أن نعرف ما
الذي يُ ْن ِتج هذه االختالفات".
شارك في التغطية بول أديبوجو.
َ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SOURCE: OFFICE FOR NATIONAL STATISTICS (UK DATA); CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (US DATA).

النفسية الملحوظة خالل الجائحة ربما تنبع من الخوف من
المرض ،والقيود المفروضة على التفاعالت االجتماعية ،وتوتر
بعضا في أثناء فترة
العالقات بين أفراد العائالت وبعضهم ً
الغالق.
فرض تدابير إ
وحتى آ
الن ،يثبت باستمرار في كل من الدراسات
واستطالعات الرأي التي أجريت في أثناء الجائحة أن الشباب
وليس كبار السن -هم أالكثر عرضة لتزايُد حدة الضوائق
النفسية ،ربما أل ّن حاجتهم إلى التفاعالت االجتماعية أقوى
أيضا إلى أن إالناث من
منها لدى كبار السن .وتشير البيانات ً
الشباب أكثر عرضة للإصابة باالضطرابات النفسية من الذكور
من الفئة العمرية نفسها ،وأن َمن لديهم أطفال صغار ،أو
مع َّرضون بشدة
سبق تشخيص مرضهم باضطراب نفسي َ
وبدرجة أكبر من غيرهم لخطر إالصابة بمشكالت الصحة
النفسية .وفي ذلك الصدد ،يقول فيكتور يوجو ،وهو
متخصص في سياسات الصحة النفسية بمنظمة "متحدون من
أجل الصحة النفسية العالمية" في لندن ،ومسؤول في إحدى
حمالت المنظمة" :تزايدت بوجه عام أ
السباب التي نعلم أنها
تجعل أ
الفراد عرضة لمشكالت الصحة النفسية وأمراضها".
ويرى العلماء الذين يجرون دراسات دولية ضخمة ومفصلة
في ذلك الصدد أنهم قد يتمكنون في نهاية المطاف من إظهار
كيف قد تقل وطأة الضغوط المؤثرة على الصحة النفسية أو
تتفاقم باتخاذ إجراءات بعينها للسيطرة على "كوفيد،"19-
على سبيل المثال ،فيما يخص تدابير إالغالق أو القيود على
التفاعل االجتماعي .كما يعتقد العلماء أنهم قد يتمكنون من
معرفة ما إذا كانت فئات سكانية معينة -مثل أ
القليات إالثنية-
تتأثر بسياسات معينة أكثر من غيرها .ويقول باحثون إن هذا
قد يرشدنا إلى سياسات للتصدي للمراحل القادمة من هذه
ً
مستقبل من جوائح.
الجائحة ،وما قد يُستجد
من هنا ،تقول كاثلين ميريكانجاس ،المتخصصة في علم
أ
الوبئة من المعهد الوطني للصحة النفسية في بيثيسدا
أ
بوالية ميريالند المريكية" :لدينا فرصة حقيقية وتجربة
تظهر الكيفية التي تؤثر بها السياسات في البلدان
طبيعية ِ
على الصحة النفسية أ
للفراد".
المختلفة
ولجمع نتائج تلك الدراسات ،أطلقت ديزي فانكورت،
متخصصة المناعة العصبية النفسية بكلية لندن الجامعية،
الممول من صندوق
برنامج "كوفيدمايندز" CovidMinds
َّ
ِ"وي ْلكَم"  ،Wellcomeالذي شمل حوالي  140دراسة طولية
من أكثر من  70دولة .وتستعين هذه الدراسات بأعداد كبيرة
من المشاركين ،وتُجمع فيها المعلومات الصحية على فترات
منتظمة .كما يؤسس البرنامج شبكة عالقات بين العلماء في
مختلف البلدان ،ويشجع على استخدام استبيانات موحدة،
بحيث يمكن المقارنة بين نتائج هذه الدراسات وبعضها
للتعاون الدولي.
البعض مباشر ًة فيما يسنح من فرص
ُ
وتضيف فانكورت قائلة في هذا الشأن" :قد يتيح لنا ذلك
المقارنة بين االستجابات النفسية أ
للزمةً ،
فضل عن المقارنة
َ
بين االستجابات السياسية لها عبر مختلف البلدان".
وهذه المجموعة من الدراسات تتألف من مزيج من
دراسات لمجموعات أتراب كانت قائمة بالفعل ،ودراسات
انطلقت في وقت مبكر من الجائحة .ويعد النوع أ
الول من
َُ
الدراسات أفضل ،إذ إن المشاركين فيه يمثلون في أغلب
الوقت جميع شرائح المجتمعات السكانية ،ومن ثم يمكن
تعميم نتائجه .وحسبما يوضح كالوس برجر- ،اختصاصي
الوبئة من جامعة مونستر أ
علم أ
اللمانية ،ورئيس "دراسة
أ
أ
التراب الوطنية اللمانية" ،German National Cohort
إحدى كبرى الدراسات المتعلقة بالصحة على مستوى
العالم -يمكن للدراسات طويلة أ
المد أن تحدد بدقة
التغييرات التي تطرأ على صعيد الصحة النفسية في أوساط
نظرا إلى امتالكها لبيانات عنهم من قبل
المشاركين فيهاً ،

علماءَ :فلْ نُ ْع ِط المشاركين في
مزيدا من
األبحاث األفريقية
ً
التحكم في بياناتهم
تَصا ُعد حدة الخالف بشأن القواعد المن ِّظمة للتبرع بالعينات والبيانات البيولوجية البحثية.
ليندا نوردلينج

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

القارة السمراء.
لكن حتى عندما يقود باحثون أفريقيون هذه المشروعات
دوليا ،فقد ال يشعرون بامتالكهم صالحيات تكفل
الممولة ًّ
لهم معارضة جهات التمويل ،على حد تعبير تانجوا،
الذي يعقِّب على ذلك بقوله" :يخشى الجميع إزعاج جهات
التمويل ،أو مضايقتها ،ولذا ،يلزم الكل الصمت".
ويوصي التقرير بأن تتبنى المشروعات البحثية فكرة
الموافقات "المتدرجة" ،التي تتيح للمشاركين في أ
البحاث أن
يحددوا من خالل قائمة اختيار ٍات ما يوافقون عليه من أوجه
استخدام بياناتهم .فعلى سبيل المثال ،يمكنهم اختيار
عدم السماح باستخدام بياناتهم ،إال ألغراض الدراسة
التي ُجمعت هذه البيانات ألجلها ،أو يمكنهم ً
بدل من ذلك
السماح باستخدام هذه البيانات في دراسات مستقبلية ذات
بمرض معين .أما المستوى الثالث من الموافقة ،فقد
صلة ٍ
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يُطلَب من المشاركين في العديد من دراسات الجينوم
استمارة ال تتيح لهم إال درجة بسيطة
البشري التوقيع على
ٍ
من التحكم المباشر في طرق استخدام بياناتهم ،بيد أن
الممارسة تعزز
لجنةً من الباحثين في أفريقيا وجدت أن هذه
َ
انعدام الثقة بين الباحثين والمشاركين في الدراسات ،وأن
هذا الوضع ينبغي أن يتغير.
تأتي هذه الرسالة الصارمة ضمن تقرير بعنوان "توصيات
بشأن إدارة البيانات والعينات البيولوجية في أفريقيا"،
بطلب
عالما
أصدرته لجنة
مؤلَّفة من ً 13
ًّ
أفريقيا ،تشكلت ٍ
الكاديمية أ
من أ
الفريقية للعلوم ،الكائن مقرها في نيروبي،
أ
ووكالة االتحاد الفريقي للتنمية ،ومقرها أديس أبابا .وقد
ُكلِّفت اللجنة بإعداد هذا التقرير ،استجابةً لمخاوف بشأن
تضخم نفوذ وكاالت تمويل أ
البحاث الدولية ،والباحثين من
أ
الدول مرتفعة الدخل ،في عملية تحديد الولويات البحثية،
ووضع قواعد مشاركة البيانات في قارة أفريقيا.
حاليا في أبحاث الجينوم أن
ِومن
َ
الممارسات المقبولة ًّ
تضطلع لجان معنية بالوصول إلى البيانات (مجموعات تتألف
من خبراء مستقلين عن الباحثين وجهات التمويل) بتحديد
الجهات التي يتسنى لها االطالع على بيانات الجينوم ،وكيفية
استخدام هذه البيانات .ويرغب واضعو التقرير سالف
الذكر أن تتاح للمشاركين في أ
البحاث في أفريقيا مساحةٌ
ُ
أكبر للإسهام في اتخاذ القرارات المتعلقة ببياناتهم ،ال سيما
لتجنب ما يُطلق عليه "الموافقة العامة" ،التي تسمح للباحثين
بإعادة استخدام بيانات المشاركين للإجابة عن أسئلة بحثية
جديدة ،وفق لوائح تنظِّم الوصول إلى البيانات.
يقول جودفري تانجوا ،الفيلسوف والمتخصص في
أخالقيات علم أ
الحياء ،من جامعة ياوندي في الكاميرون،
وأحد واضعي التقرير" :أصبح طلب الموافقة العامة مبدأً
أ
أن ممولي
ر ً
اسخا لدى ممولي البحاث" .ويضيف تانجوا ّ
أ
أ
البحاث يعطون االعتبارات الخالقية أولويةً بالفعل في
أ
أبحاثهم ،لكن التوجيهات الخالقية التي يضعونها تخدم
مصالحهم عادةً ،ال المشاركين في أ
البحاث.
وقد كتب واضعو التقرير أنه ينبغي على جهات التمويل
أ
أن
الدولية" ،ال سيما تلك التي تنفق من الموال العامةْ ،
تقدم مخرجات ملموسة للبلدان التي أخذت على عاتقها
ِّ
وأن تشكل العينات والبيانات بصورة متزايدة هذه
تمثيلهاْ ،
المخرجات" .ويحاجج واضعو التقرير بأن جهات التمويل
الخالقية أ
هذه يتاح لها وضع التوجيهات أ
للبحاث ،في
أ
تمول فيه هذه البحاث ،وهو ما قد
الوقت نفسه الذي ِّ
يؤدي إلى نشوء تضارب بين مصالح هذه الجهات.
ويضيف التقرير" :يعمل الباحثون في أفريقيا تحت وطأة
قيود مالية خانقة .ونتيجةً لذلك ،يظلون في كثير من أ
الحيان
ٍ
مدينين بالفضل لجهات التمويل أ
الجنبية" .وهذا يسفر عن

عالقة غير متكافئة ،تكون لجهات التمويل أ
الجنبية فيها
اليد العليا ،وهذا يسمح لها بالتأثير دون وجه حق على
قدرة الباحثين أ
الفريقيين على إجراء أبحاثهم ،أو طريقة
إجرائهم لهذه أ
البحاث".
ومن بين الجهود المبذولة لتعزيز القدرة على إجراء
الدراسات الجينومية في أفريقيا ،مشروع بميزانية قيمتها
 180مليون دوالر أمريكي ،يُطلق عليه "مبادرة الوراثة
البشرية والصحة في أفريقيا"  .H3Africaوهذا المشروع،
الممول من المعاهد الوطنية أ
المريكية للصحة (،)NIH
َّ
ومؤسسة ِ"وي ْلكَم"- Wellcomeوهي جهة بريطانية لتمويل
أ
البحاث الطبية البيولوجية -يقدم الدعم للباحثين المقيمين
أ
أ
في أفريقيا من أجل دراسة السباب الجينومية للمراض في

يسمح للباحثين باستخدام البيانات في أي دراسات مرتبطة
لكن
بالصحة .وسيكون هذا الخيار مشاب ًها للموافقة العامةْ ،
مع اختالف جوهري ،وهو أنه يتيح للمشاركين حرية االختيار
في هذه المسألة.
بيد أن اختيار عدم ف َْرض إعطاء الموافقة العامة على
أ
تناقض بلدانًا أخرى
المشاركين قد يجعل البلدان الفريقية ِ
يشيع فيها تطبيق هذا الشرط فيما يتعلق بأبحاث الجينوم.
أيضا أن يعقِّد تخزين العينات في البنوك
ويمكن لذلك ً
لمشاركة العينات والبيانات المستقاة
البيولوجية المجهزة
َ
ورد بحثي يمكن استخدامه لعقود،
منها ،على اعتبار أنها َم ِ
أو حتى لقرون مقبلة.
وحول ذلك ،في حديث مع دورية  ،Natureقالت جينيفر
تروير ،مديرة برنامج المعاهد الوطنية أ
المريكية للصحة في
إن البرنامج
"مبادرة الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا"ّ ،
يوصي بإعطاء الموافَقة العامة ،كي يمكن تضمين البيانات
الجينومية أ
الفريقية في التحليالت العالمية .وتعلل تروير
لهذا بقولها إنه من دون الحصول على الموافقة العامة
الخاصة بالمشاركين ،قد تُستثنى هذه البيانات من التحليالت
المستقبلية .وتضيف قائلة" :هذا سيزيد الفجوة المعرفية
عن المجتمعات التي ال تحظى بتمثيل كاف في مجموعات
البيانات المتاحة".
ويقول أمبرواز وونكام ،عا ِلم الجينات من جامعة
كيب تاون في جنوب أفريقيا ،وعضو اللجنة التي وضعت
التقرير ،إن خبراته تؤكد أن أغلب المشاركين في الدراسات
سيختارون الدرجة أ
الرحب من درجات الموافقة .فالفكرة وراء
الموافقات المتدرجة ليست الحد من استخدام البيانات،
بل َخلْق منظومة تفا ُعل تعزز بناء عالقة قائمة على الثقة مع
المشاركين في الدراسات .ويُ ِردف وونكام ،وهو رئيس مشارك
في ائتالف "مبادرة الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا"
وباحث مشارك في أحد مشروعات المبادرةً ،
قائل" :إذا
تواصلنا حقًّا مع المرضى ،وأشركناهم في اتخاذ القرارات،
فسنجد أنهم مهتمون بمشاركة بياناتهم" .ويضيف ّأن اللجنة
تعارض الوصول المفتوح إلى البيانات العلمية ،بل في
ال
واقع ِ أ
تماما لذلك.
ًا
ف
موق
تتبنى
مر
ال
مغايرا ً
ً
أن أيًّا منا يملك
ويؤكد وونكام على ذلك بقوله" :ال أظن ّ
لكن هذا
أي رغبة في منع الوصول إلى البيانات أ العلمية"ّ ،
البحاث التي يثق فيها
االنفتاح ال يمكن أن يأتي على حساب
المشاركون ويدعمونها ،وهي مسألة يرى وونكام أنها بالغة
أ
الهمية في أفريقيا في ضوء تاريخ القارة مع االستعمار.

الخالقية قد تخدم احتياجات الجهات الممولة ،ال المشاركين في أ
التوجيهات أ
البحاث.
ِّ
الطبعة العربية
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تحقيقات

المحركة للحياة
القوى
ِّ

تكون الجنين،
علماء يسعون إلحراز تقدم في فك غموض دور العوامل الميكانيكية المؤثرة في الجسم ،بد ًءا من ُّ
حتى البلوغ .بقلم آمبر دانس

َـون الجنيـن ،ال يمكـن تمييز جـزء أمامي أو
فـي بدايـات تَك ُّ
خلفـي للمضغـة الجنينيـة ،وال رأس ،وال َذنَـب ،إذ تكـون
ولكـن سـرعان مـا
هـذه المضغـة مجـرد كُـرة مـن الخاليـا،
ْ
تغيـرات علـى هـذه الكتلـة اللينـة ،ويتجمـع سـائل
تطـرأ ُّ
فـي منتصـف الكـرة ،وتتدفـق الخاليـا كالعسـل ،لتشـغل
مواضعهـا مـن الجسـم الـذي سيتشـكل فـي المسـتقبل.
وتطـوى طبقـات مـن الخاليـا علـى غـرار فـن أ
الوريجامـي
ُ َ
اليابانـي ،كـي تنشـئ القلـب ،أ
والحشـاء ،والدمـاغ.
أي عملية من هذه العمليات ،دون
وال يمكن أن تحدث ّ
عوامل مؤثرة تعمل على َضغْ ط الحيوان الذي في ط َْور
وش ّده ،كي يتخذ شكله النهائي .وحتى عندما
التكون ،وثَ ْنيهَ ،
ُّ
واصل خالياه االستجابة
يصل الحيوان إلى مرحلة البلوغ ،تُ ِ
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لعوامل الدفع والجذب هذه ،التي تنجم عن تأثير من الخاليا
نفسها ،وكذلك عن عوامل من الطبيعة.
تتكـون بهـا أجسـامنا
ومـع ذلـك ،فـإن الطريقـة التـي َّ
وأنسـجتنا وتتخـذ أشـكالها ال تـزال تمثـل "أحـد أهـم ألغاز
عصرنا ،التي يشوب القصور َفهمنا إياها حتى آ
الن" ،حسب
ْ
مـا ذكرتـه اختصاصيـة أ
الحيـاء التطوريـة إيمـي شـاير ،التي
روكفلر بمدينة نيويورك.
تدرس التشكّل الحيوي في جامعة ِ
انصـب تركيـز اختصاصيي
فعلـى مـدار عقـود مـن الزمـان،
ّ
الحيـاء علـى دراسـة آ
أ
اللية التـي تعمل بها الجينـات وغيرها
من الجزيئات حيوية المنشـأ على تشـكيل أجسـادنا .ويرجع
السـاس إلـى أن أ
ذلـك فـي أ
الدوات الالزمة لتحليل إشـارات
هذه العملية متوفرة بالفعل ،وتشـهد تحسـينات مسـتمرة،

بيد أن القوى الميكانيكية التي تسـهم في هذا التشـكُّل كان
كثيرا.
حظّهـا مـن االهتمام أقـل ً
ودراسة الجينات والجزيئات حيوية المنشأ فقط "يشبه
محاولة صوغ كتاب باستخدام نصف حروف الهجاء فقط"،
على حد تعبير خافيير تريبات ،اختصاصي الميكانيكا الحيوية
من معهد كاتالونيا للهندسة الحيوية في برشلونة بإسبانيا.
عاما المنصرمة ،بدأ مزيد من
لذا ،على مدار العشرين ً
اهتماما بالدور المهم الذي تلعبه القوى
العلماء يولون
ً
الميكانيكية في مجموعة متنوعة من المراحل التطورية ،وفي
أ
الحية .وشرع باحثون
مختلف العضاء آالحيوية ،والكائنات ّ
في الوقوف على الليات التي تستشعر بها الخاليا التأثيرات
المختلفة ،وتستجيب لها ،وتولّدها .وقد تمكنوا من ذلك عن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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سلّطت الدراسات عن أ
الجنة -مثل جنين سمكة الدانيو المخطط الموضح بالصورة -الضوء على الدور الذي تؤديه عوامل مؤثرة في الخصائص البيولوجية.
َ

طريق ابتكار أدوات وحيل لهذا الغرض ،تدخل فيها تقنيات
والماصات الميكروية ،والجسيمات المغناطيسية،
الليزر،
ّ
والمجاهر المصممة لهذه الغاية .واليوم ،يدرس أغلب
الشارات الميكانيكية باستخدام خاليا أو أنسجة
الباحثين إ
مستزرعة في طبق ،بيد أن عد ًدا ً
قليل من الفرق البحثية
يدرس الحيوانات بأكملها ،وأحيانًا ما تكتشف هذه الفرق
اختالف المبادئ التي تؤثر في التشكٌّل الحيوي للحيوانات عن
تلك التي تتضح من دراسات أ
النسجة المعزولة .وتصاحب
هذه الدراسات المختبرية تحديات كثيرة ،منها أنها تقيس
ضئيل من التأثيرات التي تعتمل في أ
قدرا ً
النسجة المعقدة،
ً
إال أن هذه الدراسات محورية في فهم الدور الذي تؤديه
قوى مؤثرة في تشكيل مالمح الحياة ،حسب قول روبيرتو
مايور ،اختصاصي أ
الحياء التطورية من كلية لندن الجامعية.
ولما بدأت فرق من العلماء تتغلب على هذه التحديات
دورا
بفضل إصرارها ،الحظت وجود عوامل مؤثرة تلعب ً
حاسما في تشكيل الخصائص البيولوجية للحيوانات ،بد ًءا
الولى لنشوء المضغة الجنينية ،حتى أ
من ًالمراحل أ
المراض
التي تصيب الحيوان في مراحل حياته التالية .وربما تساعد
هذه المعلومات العلماء في المستقبل على تصميم تدخالت
عالجية أفضل ّ
لحل مشكالت معينة ،مثل العقم ،أو السرطان.
وفي ذلك الصدد ،يقول توما لوكوي ،اختصاصي أ
الحياء
ِ
التطورية من معهد مرسيليا أ
للحياء التطورية بفرنسا" :يُتوقع
دورا في كل حالة تتأثر فيها هيئة الكائن".
وجود قُوى تلعب ً

ﺿﻐﻮط ﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻨﻤﻮ

ﺗﺘﺸﻜﻞ أﺟﻨﺔ اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت ﺑﻔﻌﻞ ﻗﻮى ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﻀﻐﻮط؛ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻐﺔ اﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ،
ﺣﻮل ﺗﺠﻮﻳﻒ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﺰل اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺘﻲ
ّ
وﺗﻈﻬﺮ ﻓﻘﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎء اﻟﻤﻀﻐﻮط ﻫﺬه ،ﺛﻢ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﻫﺬا اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﺨﻠﻮي.
ﺗﺒﺪأ اﻟﻤﻀﻐﺔ
اﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻫﻴﺌﺔ ﻛُﺮة ﺻﻐﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ.

ﺗﺘﻜﻮن ﻓﻘﺎﻋﺎت
ّ
ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﺑﻴﻦ
اﻟﺨﻼﻳﺎ ،ﻟﺘﻔﺼﻞ
ﺑﻴﻦ أﺟﺰاء
اﻟﻤﻀﻐﺔ
اﻟﺠﻨﻴﻨﻴﺔ.

عوامل مؤثرة من البداية

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وقد تحقق الباحثون من الكيفية التي تَ ْح ُدث بها هذه
العملية بدراسة البروتينات المنتشرة عبر الفجوات بين
معا
الخاليا ،وتتصل ببعضها البعض كي تلصق الخاليا ً
بإحكام .2فمع ظهور هذه الفقاعات ،بدا أن هذه البروتينات
الالصقة تتكسر خالل ابتعاد الخاليا عن بعضها البعض .وقد
كانت الخاليا التي احتوت على بروتينات الصقة أقل أسهل
بعضا.
في دفعها إلى االبتعاد عن بعضها ً

"دراسة الجينات والجزيئات
حيوية المنشأ فقط يشبه
محاولة صوغ كتاب باستخدام
نصف حروف الهجاء فقط".
ويقـول جان-ليـون ِمتـر إن هـذه أول مالحظـة مرصـودة
تفيـد بوجـود سـائل مضغوط قادر على تشـكيل الجنين عن
طريـق تكسـير الروابـط بيـن الخاليا ،ويتسـاءل :لمـاذا إذَن
جبـر المضغـة الجنينيـة خالياها على االبتعـاد عن بعضها
تُ ِ
بعضـا مـن أجـل تشـكيل الجنيـن؟ يعلـق علـى ذلـك ً
قائل:
ً
"ال شـك أن هـذه طريقـة محفوفـة بالمخاطـر ،وال تنم عن
كفاءة" ،لكنه يرى أن أغلب الظن أن هذه االسـتراتيجية لم
الحل أ
تتطور ألنها ّ
المثل لهذه المشـكلة ،وإنما ألنها "جيدة
ّ
بالدرجـة الكافية" .وتنعقد آماله علـى أن الوصول إلى فهم
أكبـر آ
للليـات الميكانيكيـة الجنينيـة ،التـي يدرسـها فريقـه
آ
الن فـي الخاليـا البشـرية ،قـد يسـاعد عيـادات التخصيب
أ
التعـرف علـى الجنـة الممكـن اسـتزراعها من
المعملـي فـي
ّ
أجل نجـاح الحمل.
وفـي مرحلـة الحقـة مـن عمليـة النمـو ،تخـرق المضغة

كامبـاس بذاكرتـه إلى هـذا االكتشـاف ً
قائل "َ :و َع ْينـا إلى أن
الذيـل يتصلـب ،لكننا لم نعـرف آ
ال ّلية التي تسـبب ذلك".
لم يكن بين الخاليا ما يمكن أن يضفي صالبة ،إذ لم
تكن هناك جزيئات بينها تشكِّل مصفوفة بنيوية ،بيد أنه
عندما قاس الباحثون المساحات بين الخاليا ،اكتشفوا
اللين ،لكنها كانت أصغر
أنها كبيرة ًّ
جدا في طرف الذَّ نَب ّ
بالقرب من الرأس .4وعند تزاحم الخاليا مع بعضها ،تصلّب
التحول بتعبئة حبوب القهوة
يشبه كامباس هذا
ُّ
النسيجّ .
بح ّرية إلى داخل الحقيبة،
في حقائب ،فالحبيبات تتدفق ُ
لكنها تتكدس بعدئذ إلى حد أن ملمس الحقيبة الممتلئة
صلبا كالحجر .ويخطط كامباس لدراسة ما إذا كانت
يبدو آ ً
اللية مسؤولة عن تكوين ِبنى جنينية أخرى ،مثل براعم
هذه
أ
الطراف ،أم ال.

تكوين القلب والدماغ

تكون الجنين ،يبدأ تشكيل كل عضو
بمجرد أن يتحدد مخطط ُّ
تيموثي سوندرز ،اختصاصي أ
الحياء
من أعضائه .ويقول
التطورية من جامعة سنغافورة الوطنية" :في الواقع ،يُ َعد
ّ
أ
بأن
علما ّ
تكون العضاء الداخلية أغير واف"ً ،
ف ْهمنا لكيفية ّ
(االستثناء الوحيد الذي أشار إليه هو الحشاء).
وهـذا الوضـع بصـدد أن يتغيـر .فعلـى سـبيل المثـال،
تكون القلب لدى أجنـة ذبابة الفاكهة
َد َرس فريـق سـوندرز ُّ
حاسـما يقع عندما تلتقي
 ،Drosophilaووجد أن ثمة حدثًا
ً
قطعتان من النسـيج لتكوين أنبوب يصبح القلب في نهاية
المطـاف ،فـكل مـن هاتيـن القطعتيـن تحتوي علـى نوعين
مـن خاليا عضلة القلب ،ويجب أن تلتصقا بشـكل صحيح،
تكون قلب سـليم.
بحيـث تتطابقان عند اقترانهما من أجل
وعـن ذلـك ،يقول سـوندرز" :الحظنـا في ُّكثير مـن أ
الحيان
عـدم اتسـاق فـي شـكل القطعتيـن ،يتـم تصحيحـه بعـد
ذلـك ،فما المسـؤول عن هـذا التصحيح؟".
اتضح أن هذه النتيجة تنشأ بتأثير من داخل خاليا القلب
نفسها ،حيث يوجد بروتين يُطلق عليه ميوسين  ،2وهو قريب
الشبه بالبروتين المسؤول عن انقباض الخاليا العضلية .وقد
ُعرف عنه أنه يتدفق من منتصف كل خلية إلى حافتها ،جيئةً
وذهابًا ،خالل عملية االلتصاق .وقد تساءل شاوبو جانج
حاليا لتولي
–طالب الدراسات العليا آنذاك ،الذي يستعد ًّ
منصب بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ،بعد نيله
درجة الدكتوراة– حول ما إذا كان من المحتمل أن الميوسين
تكسر أي
يخلق قو ًة تجذب ّ
بشدة الخاليا المقترنة ،بحيث ّ
اتصال بين أنواع الخاليا غير المتطابقة ،أم ال.
والختبـار نظريتـه ،قطـع جانـج الخاليـا المقترنـة
باسـتخدام شـعاع ليـزر ،فاندفعـت الخاليـا مبتعـدة عـن
بعضـا ،مثل رباط مطاطي مشـدود انقطع بمقص.
بعضهـا ً
ويعقّـب سـوندرز على ذلـك ً
قائلا" :الحظنا عندئـذ ارتدا ًدا
الطبعة العربية
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قبـل أن يتخـذ الجنين شـكله ،عليـه ً
أول كسـر التناظُر الذي
الشـارة إلى
يميز كرة الخاليا الملسـاء سـالفة الذكر .وتجدر إ
أنـه بعـد أن بـدأ العلمـاء فـي فك شـفرة الضوابـط الجينية
والكيميائيـة التـي تتحكم في هذه العملية ،أخذوا في جمع
المزيـد مـن المعارف حول القوى الميكانيكيـة المؤثرة فيها.
يقـول جان-ليون متـر اختصاصي أ
الحياء مـن معهد كيوري
ِ
بباريـس" :شـي ًئا فشـي ًئا ،تتجمـع معالـم الصـورة الكاملـة
للـدور الـذي تؤديـه القـوى الميكانيكيـة فـي النمـو" .وعلـى
سـبيل المثال ،للخصائص الفيزيائية ،مثل ضغط السـوائل
وكثافـة الخاليـا ،دور محوري خالل تشـكيل أجنة الثدييات
لمقدمات أجسـادها ،وظهورها ،ورؤوسـها ،وأذنابها.
درس فريق اختصاصي أ
الحياء جان-ليون ِمتر الكيفية التي
ََ
ينشأ بها تجويف كبير مليء بالسوائل ،يسمى "اللُّمعة" Lumen
من كرة الخاليا البدئية التي تتألف منها أجنة الفئران في مراحلها
أ
الولى .وتبين أنه مع امتالء هذا التجويف بالسوائل ،تندفع
ستكون الجنين إلى أحد الجوانب .وتضمن
ً
معا الخاليا التي أ ّ
الولى لكسر تناظُر المضغة الجنينية انغراس
هذه الخطوة
الجنين في جدار الرحم بشكل صحيح ،كما تنظّم أي جانب
من الجنين سيشكّل ظهره ،وأي جانب سيشكّل بطنه ،بيد أنه
لم يتضح كيف يتكون هذا التجويف ويتحدد موضعه في
الجنين (انظر الشكل "ضغوط محفزة للنمو").
وعندمـا قـام فريق جان-ليون ِمتر بتصوير هذه العملية
بالتفصيل ،وقع على اكتشـاف غيـر متوقع .ويوضحه جان-
ليـون ِمتـر ً
قائلا" :الحظنا فقاعات صغيـرة ،أو جيوب الماء
الصغيـرة هـذه التـي تتكـون بيـن الخاليـا .وهـي تختفـي
سـريعا ،حتى إنك قد تفوت عليك مالحظتها إذا لم تتمكن
ً
مـن التقـاط الصـور بالسـرعة الكافيـة" .ويأتـي السـائل فـي
هـذه الفقاعـات من السـائل المحيـط بالمضغـة الجنينية،1
نظـرا إلـى أن تركيـز
الـذي يُدفـع إلـى داخـل الفقاعـاتً ،
جزيئـات المـاء خارجهـا أعلـى .بعـد ذلـك ،الحـظ الفريـق
مـا ًء يتدفـق مـن كل من هذه الفقاعات ،ربمـا عبر الفجوات
وحيـدا فـي المضغـة،
بيـن الخاليـا ليشـكل لُمعـة أو جوفًـا
ً
حسـبما يعتقـد ِمتر.

ﺗﺠﻮﻳﻒ

ﺗﺒﺪأ اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت ﻓﻲ
اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
ﺗﺠﻮﻳﻒ ﻛﺒﻴﺮ وﺣﻴﺪ،
ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺘﺮك اﻟﺨﻼﻳﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻨﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻨﺪ
أﺣﺪ اﻟﺠﻮاﻧﺐ.

الجنينيـة تناظرهـا في اتجاه آخر ،ليتمايز الرأس عن الذَّ نَب.
ومن هنا ،تتبع أوتجر كامباس ،اختصاصي الفيزياء الحيوية
مـن جامعـة كاليفورنيـا ،فـي مدينـة سـانتا باربـرا أ
المريكية،
عمليـة نمـو الذَّ نَـب لـدى أجنـة سـمك الدانيـو المخطـط
 .)Danio rerio)3وقـام فريقـه بقيـاس القـوى المؤثـرة على
محملـة
هـذه العمليـة عـن طريـق حقْـن قطيـرات زيـت ّ
بجزيئـات نانوية مغناطيسـية في المسـاحات بيـن الخاليا،
ً
مغناطيسـيا لتغييـر شـكل
مجـال
ثـم اسـتخدم الباحثـون
ًّ
تتفاعل أ
النسجة مع
القطيرات ،بحيث يمكنهم قياس كيف
عملية دفع الخاليا هذه ،فاكتشـفوا أن طرف الذَّ نَب النامي
حالـة يص ّنفهـا الفيزيائيـون بأنها "سـائلة" ،إذ كانت
كان فـي ٍ
تغير
لضغط،
تعرضـت
وعندما
يـة،
ر
بح
تنسـاب
الخاليـا به
ُ
ّ
ّ
شـكل نسـيج الذَّ نَـب بسـهولة .وباالبتعاد عن طـرف الذيل،
وجـد العلماء أن صالبة أنسـجة أ
الجنة قـد تزايدت .ويعود

تحقيقات

ضغوط متواصلة

يتحتم كذلك على الحيوانات مكتملة النمو أن تقاوم بعض
العوامل المؤثرة فيها في أثناء مواصلتها النمو ،أو لدى التغلُّب
أ
يتمدد الجسم،
على المراض .فعلى سبيل المثال ،عندما ّ
ّ
الجراحون هذه الميزة في
ينمو الجلد كي يغطيه.
ويستغل ّ
ِجراحات إعادة بناء الثدي ،حيث تكون هناك حاجة إلى مزيد
من الجلد لتغطية النسيج المخطط الستزراعهً .
دخل
فأول ،يُ ِ
تدريجيا بمحلول ملحي على
الجراحون "بالونًا" ،ثم ينفخونه
ًّ
يتمدد الجلد الموجود ،إلى أن ينمو
مدار عدة أشهر ،بحيث ّ
جلد جديد يكفي الستخدامه في جراحة ثانية.
والسـؤال آ
الن :كيـف تسـتجيب خاليـا الجلـد إلـى هـذا
الضغـط وتتكاثـر؟ أجابـت اختصاصيـة بيولوجيـا الخاليـا
الجذعيـة مارياسيليسـت أراجونـا علـى هـذا السـؤال فـي
أبحاثهـا فـي مرحلة مـا بعد الدكتـوراة في جامعة بروكسـل
الحـرة فـي بلجيـكا ،خلال عملهـا مع سـيدريك بالنبيـن ،إذ
ّ
التمدد تحت الجلد
قامـت بـزرع كُريَّة من ُهالم مائي ذاتـي ّ
لدى فئران .8ومع امتصاص ال ُهالم المائي للسـوائل ،وصل
إلـى حجـم نهائي يبلغ  4ملِّيلترات ،وتمدد الجلد من حوله.
وفـي غضـون يـوم واحـد مـن زرع هـذا الهلام ،الحظـت
أراجونـا أن الخاليـا الجذعيـة تحـت الطبقـة الخارجيـة مـن
جلـد الفئـران بدأت في التكاثـر ،لتنتج بذلك المـادة الخام
والتحـول إلى جلـد جديد.
التـي بإمكانهـا التمايـز
ُّ
غيـر أن الخاليـا الجذعيـة ال تتكاثـر جميعهـا اسـتجابةً
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ﺣﻤﻴﺪا ،ﻓﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ اﻟﺴﺒﺐ وراء أن ﺑﻌﺾ اﻷورام اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﻳﻜﻮن
ً
ﺣﻴﻦ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺴﻢ أﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﻦ اﻷورام ،ﺣﺴﺐ دراﺳﺔ أﺟﺮاﻫﺎ ﻓﺮﻳﻖ ﺑﺤﺜﻲ أﻣﺮﻳﻜﻲ.

ﺰو ّﻳﺔ
اﻷورام َ
اﻟﻐ ِ

ﺗﻜﻮن ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﺤﺮﺷﻔﻴﺔ ﻃﺒﻘﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﺻﻠﺒﺔ
ﱢ
ﻣﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻐﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻜﻴﺮاﺗﻴﻦ ،ﺗﺠﻌﻞ اﻷورام
اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة ﺿﺎﻏﻄﺔ ﻷﺳﻔﻞ .وﻳﺘﺴﻢ
اﻟﻐﺸﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪي ﻟﻬﺬه اﻟﺴﺮﻃﺎﻧﺎت ﺑﺄﻧﻪ أﻗﻞ ُﺳ ْﻤﻜًﺎ.
ﻃﺒﻘﺔ
ﻛﻴﺮاﺗﻴﻦ
ﺟﺎﻣﺪة

ﺰو ّﻳﺔ
اﻷورام ﻏﻴﺮ َ
اﻟﻐ ِ

ﺗﻀﻐﻂ ﺳﺮﻃﺎﻧﺎت اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪﻳﺔ ﻷﺳﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﻏﺸﺎﺋﻬﺎ اﻟﻘﺎﻋﺪي،
وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪه ُﺳ ْﻤﻜًﺎ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻜﺒﺢ ﻧﻤﻮﻫﺎ.
ﺧﻼﻳﺎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺘﻜﺪس ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ

اﻟﻐﺸﺎء
اﻟﻘﺎﻋﺪي

ﺗﻤﺪد ﻫﺬه اﻷورام ،ﻓﺈﻧﻬﺎ
ﻣﻊ ﱡ
ﺗُ ﻄﻮى ً
ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑﺮاﻋﻢ،
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة ﺿﻐﻄﻬﺎ،
ﻓﺘﺨﺘﺮق اﻟﻐﺸﺎء اﻟﻘﺎﻋﺪي.

لهـذا التمـدد ،إذ لم تبدأ سـوى مجموعة فرعيـة -كانت غير
مكتشـفة مـن قبل -في إنتـاج خاليا جذعية جديـدة بغزارة.
َ
وتعلّـق أراجونـا علـى ذلـك قائلـةً " :ال نعـرف السـبب حتـى
آ
الن" .ويضيـف بالنبيـن ً
إن ف ْهـم هـذه المنظومة قد
قائلا ّ
يقودنـا إلى اكتشـاف أسـاليب من شـأنها تحفيز نمـو الجلد
ألغـراض الجراحـات الترميميـة ،أو شـفاء الجروح.
كما تلعب الخواص الميكانيكية أ
دورا في النمو
لل
نسجة ً
أ
غير الطبيعي للخاليا ،مثلما يحدث في الورام السرطانية.
يقول خافيير تريبات :أ
"الورام الجامدة أكثر صالبة من
أ
النسجة الطبيعية" .ويرجع هذا في جزء منه إلى وجود
ليفية تحيط بالخاليا ،يُطلَق عليها المصفوفة
زوائد من شبكة ّ
خارج الخلوية ،وإلى أن خاليا الورم السرطاني نفسها تتكاثر".
ويضيـف تريبـات" :هـذه الصالبـة تجعـل الخاليـا
السـرطانية أكثـر خب ًثـا" ،ويسـتطرد ً
قائلا إنـه إذا اسـتطاع

"الحظنا فقاعات صغيرة ،أو
جيوب الماء الصغيرة هذه التي
تتكون بين الخاليا".
العلمـاء ف ْهـم السـبب وراء ذلـك ،فربمـا يتمكنـون مـن
تصميـم عالجـات تعمـل علـى تغييـر تلـك الخـواص
الفيزيائيـة ،وتجعـل أ
الورام السـرطانية أقـل خطـورة.
مشابهة ،اكتشف باحثون من جامعة روكفلر
وفي دراسة ِ
القـوى الميكانيكيـة التي تفسـر كون بعض أنواع سـرطانات
الجلـد حميـدا ،وكـون بعضهـا آ
الخـر خبي ًثـا ،إذ تتسـبب
ً
خاليـا الجلـد الجذعيـة في نوعيـن مختلفين من السـرطان:
متجـاوزا الجلد،
سـرطان الخاليـا القاعدية ،الذي ال ينتشـر
ً
ـزو ّي .وكال النوعين يضغط
وسـرطان الخاليـا الحرشـفية الغَ ِ
القاعدي أسـفله ،وهـو طبقة مـن البروتينات
علـى الغشـاء
ّ
البنيويـة التـي تفصـل الطبقـات الخارجيـة مـن الجلـد عـن
النسيج أ
العمق .وفي حين أن ورم الخاليا القاعدية الحميد
أ
نـادرا ما يخرق الغشـاء القاعدي ،فإن نظيره الكثر شراسـة
ً
الجملـة
غالبـا مـا يتسـلل عبـر هـذا الغشـاء ليطـوف فـي ُ
ً
الوعائيـة ،ويسـتقر فـي أعضـاء أخـرى مـن الجسـم (انظـر
الشـكل "القـوى الميكانيكيـة المؤثـرة في سـرطان الجلد").
وقد اكتشفت إلين فوكسِ ،وفنسنت فيوري ،اختصاصيا
أحياء الخاليا الجذعية ،في إطار دراسـاتهما لجلود الفئران،
أن أ
الورام السـرطانية الحميـدة كونـت غشـا ًء قاعديًّـا أكثـر

ﺗﻜﻮن اﻷورام ﻧﺘﻮءات ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻋﻢ،
ﱢ
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﺘﺴﻠﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﺮى اﻟﺪم.
ﻟﻜﻨﻬﺎ ً

SOURCE: REF.9

مبهـرا" ،لكـن عندمـا قطـع الفريـق الخاليـا التـي ال تحتوي
ً
الطلاق" ،إذ
علـى ميوسـين " ،2لـم يحدث أي شـيء على إ
تشـد رباطًا
كان الميوسـين ،الـذي يشـبه فـي عملـه أصابـع ّ
بشـدة روابط
مطاطيـا مـن كال الجانبيـن ،يخلق قوة تجذب ّ
ًّ
االقتـران بيـن الخاليـا مـن الداخـل .5وعندما تتكسـر روابط
اقتران الخاليا غير المتطابقة ،تسـنح لها فرصة أخرى لتجد
مناسـبا لالقتـران به.
نظيـرا
ً
ً
أيضا أن يُعطي تكاثر الخاليا البسيط إشارات إلى
ويمكن ً
الخاليا ،بحيث تحثها على ترتيب مواضعها بشكل صحيح،
وفقًا لما اكتشفه فريق باحثين من جامعة كمبريدج بالمملكة
المتحدة لدى أجنة ضفدع القيطم  .Xenopusفقد وعى
هذا الفريق ،الذي قاده اختصاصي أ
الحياء الفيزيائية
كريستيان فرانز ،إلى أنه في الوقت الذي تتصل فيه العين
تخرج الخاليا العصبية للعين محاورها العصبية،
بالدماغِ ،
وهي نتوءات طويلة تستخدمها الخاليا العصبية للتواصل
مع بعضها البعض ،6بحيث تمتد عبر مسار يتحدد بصالبة
النسجة أ
أنسجة الدماغ ،فتتبع هذه المحاور العصبية أ
القل
ً
المتكون.
وصول إلى مركز في الدماغ
صالبة،
ِّ
تكون هذا المسار ،وكيفية تشكُّله ،صمم
ولتحديد
توقيت ُّ
مجهرا ألغراض هذه الدراسة ،يمكنهم من متابعة
الفريق
العملية في ًالجسم الحي بينما يقيسون صالبة أ
النسجة
مجس ضئيل 7في الوقت ذاته .ويقول فرانز ،الذي يدير
معهد الفيزياء الطبية وهندسة أ
النسجة المصغرة في جامعة
تدرج
إرلَنجن-نورنبيرج في ألمانيا ،إن الفريق الحظ ظهور ّ
في صالبة أنسجة الدماغ قبل حوالي  15دقيقة من وصول
المحاور العصبية إلى هذه أ
النسجة ،كي تتبع هذا التدرج.
التدرج؟ كما في حال أذناب سـمك
كيـف إذَن ّ
تكـون هذا ّ
بدا أن النسـيج أ
الكثر صالبة في
الدانيـو المخطـط النامية،
أدمغـة الضفـادع يحتوي على الخاليا بكثافـة أعلى .وعندما
منـع الفريق انقسـام الخاليـا في أ
الجنة الناميـة ،لم يظهر
تـدرج الصالبـة هـذا قـط ،وعجـزت المحـاور العصبية عن
ّ
العثـور على المسـار الذي عليها أن تسـلكه .مـن هنا ،يبدو
وفعالة إلرشاد تكوين
أن ًّ
تكدس الخاليا يُ َعد وسـيلة سريعة ّ
الروابـط العصبية في الجهـاز العصبي وتوجيهه.

اﻟﻘﻮى اﻟﻤﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﺳﺮﻃﺎن اﻟﺠﻠﺪ

ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ

ُس ْـمكًا وليونـة مـن نظيرتها الخبيثة .وقد شـابه هذا الغشـاء
القفـاز فـي احتوائه لخاليـا الورم عندما كانـت تضغط على
مـا أسـفلها .أمـا الـورم أ
الكثـر شراسـة ،فـكان يحفـز نشـأة
غشـاء قاعدي أقل ُس ْـمكًا.
وقد تبين أن قوة ضاغطة علوية قد ساعدت على
تكون
هروب الخاليا الغَ ِزويّة؛ فسرطانات الخاليا الحرشفية ِّ
طبقة صلبة من خاليا الجلد المتمايزة ،يُطلَق عليها "لؤلؤة
الكيراتين" .وبالضغط على أعلى الورم السرطاني ،تساعد
هذه اللؤلؤة الورم في اختراق الغشاء القاعدي الرقيق،
زجاجا.9
كقبضة ِّ
ٍ
تهشم ً
وتقول فوكس إنه قبل هذه الدراسة كان الباحثون
يفترضون أن خاليا الجلد المتمايزة ،التي تحمل هويات ثابتة،
ال يمكنها توليد قوى ميكانيكية .وتضيف قائلة" :أعتقد أن
هذه كانت المفاجأة الكبرى".
وتخطط فوكس وفيوري الحقًا لدراسة الكيفية التي
تحولها
تستشعر بها الخاليا تلك القوى الميكانيكية ،وكيف ّ
إلى برنامج تعبير جيني ،من شأنه إما إنتاج غشاء قاعدي
آخر ،أو تعزيز التمايز.
التطورية
رودريجز ،اختصاصـي البيولوجيا
ويقـول أالن
ّ
ِ
مـن جامعـة روكفلـر ،إن العالقـة بيـن قـوى التأثيـر فـي
الجسم والجينات هي مسألة محورية ،وليست قضية ذات
صلـة بسـرطانات الجلـد فحسـب .ويضيـف ً
قائلا" :يبحث
علـم الميكانيـكا فـي أسـئلة أكثـر عمقًـا ،تتمثـل فـي حقيقة
أ
المـر فـي عالقـة ذلـك بالجزيئات".
أيضا هذه العالقة .فعلى سبيل
ويدرس باحثون آخرون ً
لوكوي" :ليست الجينات وحدها هي المسؤولة
المثال ،يقول ِ
أيضا.
عن كل شيء ،كما تعلمون ،وال القوى الميكانيكية ً
مثيرا لالهتمام".
وسيكون الحوار بين المجالين ً
آمبر دانس صحفية علمية مقيمة في لوس أنجيليس بوالية
كاليفورنيا أ
المريكية.
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وفقًا الستطالع رأي أجرته دورية  ،Natureيتوقع علماء كثيرون أن فيروس
لكن يمكن أن تقل خطورته بمرور
"سارس-كوف "2-لن يزول عن قريبْ ،
الوقت .بقلم نيكي فيليبس
علـى مـدار فتـرة طويلـة مـن العـام الماضـي ،لـم يعكّـر
فيـروس كورونـا صفـو الحيـاة فـي واليـة أسـتراليا الغربية،
الصدقـاء يجتمعـون فـي الحانـات ،أ
حيـث كان أ
والقـارب
أ
بعضـا ،والطفـال يرتـادون
يُق َِّبلـون ويحتضنـون بعضهـم ً
المـدارس ،دون ارتـداء كمامـات الوجـه ،ودون اضطـرار
إدارات المـدارس إلـى التحقـق مـن درجة حـرارة كل منهم.
وقـد حافظـت الواليـة علـى هـذا الوضـع الذي قد تُحسـد
عليـه عـن طريـق فـرض قيـود مكثفـة علـى السـفر ،وإنفاذ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الغلاق ،وتقييـد االنتقـاالت .علـى سـبيل المثـال،
تدابيـر إ
فرضـت مناطـق تدابيـر إغلاق بشـكل عاجـل فـي مطلـع
العـام ،بعـد أن أشـارت عينـة فحـص طبـي إلـى إصابـة
بالفيـروس لـدى أحـد حراس أ
المـن في فندق خضـع زواره
ّ
ونـزالؤه للحجـر الصحـي ،بيـد أن هـذه التجربـة فـي والية
حيـاة فـي مأمـن مـن
أسـتراليا الغربيـة تقـدم لمحـة عـن
فيـروس "سـارس-كوف ،"2-فـإذا هدفت ٍالمناطـق أ
الخرى،
بمسـاعدة اللقاحات ،إلى تطبيق اسـتراتيجية مماثلة لتتمتع

عدو من الطفولة

بعـد مضي خمس سـنوات مـن آ
الن ،عندما يتصل شـخص
ّ
أ
مـا مـن مركـز رعاية أطفـال بأحـد أوليـاء المور ليخبـره بأن
طفلـه مصاب برشـح أنفـي وحمـى ،حينها قد تبـدو جائحة
"كوفيـد "19-وكأنهـا ذكرى مـن زمن بعيد ،لكـن ثمة احتمال
بـأن يكـون فيروس "سـارس-كوف "2-الـذي أودى بحياة
وارد ْ
الطبعة العربية
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فيروس كورونا
سيصبح متوطنً ا

أطفال من كوبنهاجن يلعبون خالل تفشي جائحة فيروس "سارس-كوف ،"2-حيث تصيب الفيروسات المتوطنة البشر غال ًبا في مرحلة الطفولة.

بحيـاة خالية من مرض "كوفيد ،"19-فهل يسـتطيع العالَم
أن يتخلـص مـن الفيـروس؟
إنـه لحلـم رائـع يراودنـا ،لكـن أغلـب العلمـاء يعتقدون
أنـه بعيـد المنـال .ففـي شـهر ينايـر مـن العـام الجـاري،
توجهـت دوريـة  Natureإلـى أكثـر مـن  100اختصاصـي
مناعـة واختصاصـي فيروسـات وباحث في شـؤون أ
المراض
المعديـة ممـن يعملـون علـى دراسـات متعلقـة بفيـروس
بالمـكان القضـاء علـى
كورونـا ،وسـألتهم عمـا إذا كان إ
الفيـروس ،فأجـاب حوالـي  %90منهـم بـأن الفيـروس
سـيصبح متوط ًنا ،أي أنه سـيواصل االنتشار في بؤر سكانية
محددة من العالَم لسـنوات قادمة (انظر الشكل "الفيروس
سـيغدو متوط ًنـا").
حول ذلك ،يقول مايكل أوسترهولم ،وهو اختصاصي
أوبئة من جامعة مينيسوتا في مدينة مينيابولس أ
المريكية:
فورا
"إن مطمح القضاء ً
تماما على هذا الفيروس ومحوه ً
من على ظهر البسيطة يشبه إلى حد كبير محاولة التخطيط
للصعود إلى القمر باستخدام سلم من الحجارة المتراصة.
إنه ضرب من الخيال".
تماما على
مـن زاوية أخرى ،ال يعني إ
الخفاق في القضاء ً
الفيروس اسـتمرار الموت ،أو المرض ،أو العزلة االجتماعية
بالمستويات التي شهدناها حتى آ
فالمستقبل سيعتمد
الن،
َ
أ
اعتمـا ًدا بالغً ـا علـى نـوع المناعـة التـي سيكتسـبها الفـراد
التطـور الذي
مـن خلال العـدوى ،أو التطعيمـات ،وعلـى
ُّ
سـيطرأ على الفيروس .على سـبيل المثال ،تتسـم فاشـيات
فيروسـات النفلونـزا ،وكذلـك فيروسـات كورونـا أ
الربعـة
إ
التـي تصيـب البشـر بنـزالت البـرد العاديـة بأنهـا متوطنـة.
الجمـع بيـن التطعيمات السـنوية والمناعة المكتسـبة
لكـن
يجعـل ْالمجتمعـات تتحمـل حـاالت الوفـاة أ
والمـراض
موسـميا التي تتسـبب فيها هذه الفيروسـات ،دون
المتكررة
ًّ
الغلاق ،وارتـداء الكمامات،
االضطـرار إلـى فـرض تدابيـر إ
وتطبيـق قواعـد التباعـد االجتماعي.
وقـد ذهـب أكثـر مـن ثلـث العلمـاء الذيـن أجابـوا علـى
اسـتطالع دوريـة  Natureإلـى أنـه قـد يمكـن القضـاء علـى
فيروس "سارس-كوف "2-في بعض المناطق ،لكنه سيواصل
انتشـاره في مناطـق أخرى .وحتى في المناطـق الخالية من
تفش له،
مـرض "كوفيد ،"19-سيسـتمر خطر اندالع حاالت ٍّ
سـريعا عن طريـق مناعة القطيع،
لكـن قـد يمكن احتواؤها
ً
إذا جـرى تطعيـم معظـم أ
الفـراد .يقـول كريسـتوفر داي،
اختصاصي أ
الوبئة من جامعة أكسـفورد بالمملكة المتحدة:
"أظـن أن مـرض «كوفيـد »19-سـيزول مـن بعـض البلدان،
موسـميا) يهدد بانتشاره
لكن سـيبقى هناك خطر (قد يكون
ْ
ًّ
مجـددا مـن خلال أ
الماكـن التي لـم تشـملها التطعيمات،
ً
والبقـاع التـي لـم تكـن تدابير الصحـة العامة فيهـا ُمحكمة
بالدرجـة الكافية".
اسموسـن ،وهـي اختصاصية فيروسـات
وتقـول أنجيلا ر ِ
مـن جامعـة جورجتـاون ،مقيمـة فـي مدينـة سـياتل بوالية
واشـنطن أ
المريكيـة" :مـن المرجـح أن يصبـح الفيـروس
متوط ًنـا ،لكـن يصعـب التنبـؤ بالنمـط الـذي سيسـلكه فـي
ذلـك" .وسـتتحدد بنـا ًء علـى ذلـك التكاليـف التـي سـوف
تتكبدهـا المجتمعـات لمكافحة الفيروس علـى مدار خمس
سـنوات ،أو عشـر ،أو حتـى خمسـين سـنة قادمـة.
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ﻳﺘﺤﻮل ﻓﻴﺮوس "ﺳﺎرس-ﻛﻮف "2-إﻟﻰ ﻓﻴﺮوس ﻣﺘﻮﻃﻦ؛
ﻓﻲ رأﻳﻚ ،ﻣﺎ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن
ّ
أي ﻓﻴﺮوس ﻳﻮاﺻﻞ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺑﺆر ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﻌﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﺴﻨﻮات ﻗﺎدﻣﺔ؟
ﺟﺪا
ﻣﺮﺟﺤﺔ ًّ
%60

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة 5
ﻣﺮﺟﺤﺔ
29

ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ أدﻟﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ
6

ﺟﺪا 1
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ًّ

ﻓﻲ رأﻳﻚ ،ﻣﺎ ﻣﺪى اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أن ﺗﻨﺠﺢ ﺟﻬﻮد اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻓﻴﺮوس "ﺳﺎرس-ﻛﻮف "2-ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ؟
ﺟﺪا
ﻣﺮﺟﺤﺔ ًّ
%14

ﻣﺮﺟﺤﺔ
25

ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة
35

ﺟﺪا
ﻣﺴﺘﺒﻌﺪة ًّ
17

ﻻ ﺗﺘﻮﻓﺮ أدﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬه
اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ 10

ﺑﻠﺪا .وﻻ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ  %100ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻷرﻗﺎم.
ﺷﺎرك ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع اﻟﺮأي  119اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺎﻋﺔ واﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻓﻴﺮوﺳﺎت وﺑﺎﺣﺜً ﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ﻣﻦ ً 23

العلمـاء الذيـن أجابـوا علـى اسـتطالع دوريـة  Natureإلـى
لتحول
أن َض ْعف المناعة سـيكون أحد المح ّفزات الرئيسـة ُّ
الفيـروس إلـى متوطن.
وحيـث إن الفيـروس قـد انتشـر حـول العالـم ،فربمـا
لكـن أل ّن
يبـدو مـن الجائـز تصنيفـه بأنـه متوطـن بالفعلْ ،
واصل االرتفاع في جميع أنحاء
أعـداد المصابين أبالعـدوى تُ ِ
كبيـرا جدا مـن أ
الفـراد ال يزالون
العالـمً ،
وأيضـا لن عـد ًدا ً ًّ
معرضيـن لخطـر العـدوى ،فالعلماء ،حتـى آ
الن ،يص ّنفون
الفيـروس علـى أنه ما زال فـي مرحلة الجائحة .وتقول الفين
الصابة
إنـه في مرحلـة الداء المتوطن ،يصبح عـدد حاالت إ
نسـبيا علـى مدار السـنوات ،على أنـه يرتفع
بالعـدوى ثاب ًتـا ًّ
ارتفا ًعـا حـا ًّدا مفاج ًئـا من وقـت إلى آخر.
وتضيف الفين أنه يمكن أن يستغرق الوصول إلى هذه
أ
العداد الثابتة بضع سنوات ،أو حتى عقود ،اعتما ًدا على مدى
سرعة اكتساب المجموعات السكانية للمناعة ضد الفيروس.
وسيكون السماح للفيروس باالنتشار دون قيود أسرع سبيل

من المرجح أن يصبح
الفيروس متوط ًنا ،لكن
يصعب التنبؤ بالنمط الذي
سيسلكه في ذلك".
الجراء سيسفر عن
للوصول إلى تلك النقطة ،لكن هذا إ
وقوع ماليين عديدة من الوفيات .وتعلق الفين على ذلك
قائلة" :سيكبدنا هذا المسار بعض الخسائر الفادحة .ولعل
السيناريو أ
الفضل هو االتجاه إلى التطعيمات".

اللقاحات ومناعة القطيع

تتوقع البلدان التي بدأت في توزيع اللقاحات المضادة
سريعا في الحاالت
انخفاضا
لمرض "كوفيد "19-أن تشهد
ً
ً
لكن اكتشاف مدى فعالية هذه
الشديدة من هذا المرضَّ ،
اللقاحات في خفض معدالت انتقال العدوى سيستغرق وق ًتا
أطول مما تتوقعه هذه البلدان .وتشير البيانات المستقاة من
الكلينيكية إلى أن اللقاحات التي تقي من العدوى
التجارب إ
أيضا دون انتقال الفيروس
المصحوبة بأعراض ربما تَ ُحول ً
من الشخص المصاب إلى غيره من أ
الفراد.
فـإذا نجحـت اللقاحـات فـي منـع انتقـال العـدوى،
واحتفظـت بفعاليتهـا فـي مواجهـة السلاالت أ
الحـدث

المـكان حينهـا القضـاء
مـن الفيـروس ،فربمـا سـيكون فـي إ
علـى الفيـروس فـي المناطـق التـي يتلقـى فيهـا عـد ٌد كاف
مـن أ
الشـخاص التطعيمـات ،بحيـث يمكـن لهـذه المناطق
أ
حمايـة الشـخاص الذيـن لـم يحصلـوا علـى التطعيمـات،
مـا يسـهم فـي نهايـة المطـاف فـي تكويـن مناعـة القطيع.
فاللقاح الذي يتسـم بفعالية تبلغ نسـبتها  %90في الوقاية
من نقل العدوى قد يسـتلزم أن يصل إلى  %55على أ
القل
ُ
مـن السـكان ،من أجـل تحقيق مناعـة قطيع مؤقتـة ،طالما
أن بعـض تدابيـر التباعـد االجتماعـي -مثـل ارتـداء كمامات
الوجـه ،وعمـل الكثيرين من المنزل -سـتظل نافذة من أجل
3
طورته
السـيطرة على انتقال العدوى ،وذلـك وفقًا لنموذج ّ
ألكسـندرا هوجان من كلية إمبريال كوليدج لندن وزمالؤها.
أ
تقريبـا مـن
(وسيسـتلزم المـر أن يصـل اللقـاح إلـى ً %67
السـكان ،مـن أجـل تحقيـق مناعـة القطيـع فـي حـال رفـع
جميـع تدابيـر التباعد االجتماعي) .أمـا إذا زاد معدل انتقال
العدوى بسـبب نشـوء سلالة جديـدة من الفيـروس ،أو إذا
َقلّـت فعاليـة اللقـاح فـي الوقايـة مـن انتقـال العـدوى عن
نسـبة  ،%90فسـيجب حينهـا أن تزيد الرقعـة التي تغطيها
التطعيمـات ،مـن أجـل تخفيف حـدة انتشـار الفيروس.
وحتى تطعيم نسبة قوامها  %55من السكان سيكون
محفوفًا بالتحديات في كثير من البلدان ،إذ يقول جيفري
شامان ،الباحث المتخصص في أ
المراض المعدية من جامعة
كولومبيا في مدينة نيويورك" :سيستمر انتشار الفيروس ،إذا
لم يتلق أ
الفراد في بعض مناطق العالم تطعيمات ضده".
وإذا استمر توطُّن الفيروس في كثير من مناطق العالم،
فمن المرجح أن تُستأنف حركة السفر العالمية عندما ينخفض
عدد حاالت العدوى الشديدة إلى مستويات تستطيع
خدمات الصحة مواكبتها ،وعندما يجري تطعيم نسبة عالية
من أ
الشخاص المعرضين للإصابة بالعدوى الشديدة ،حسب
ما ذكره كريستوفر داي.

هل تشبه فيروسات "سارس-كوف"2-
النفلونزا؟
فيروسات إ

النفلونزا التي ضربت العالَم في عام ،1918
تُ َعد جائحة إ
وأودت بحياة أكثر من  50مليون شخص ،المعيار الذهبي
الذي تقارن به شدة جميع الجوائح أ
الخرى .فقد أشعل
ُ َ
شرارة هذه الجائحة نوع من الفيروسات ،يُطلق عليه فيروس
"النفلونزا أ" ،وقد نشأ في أ
الصل لدى الطيور .وحاالت
إ
إالصابة بهذا النوع من إالنفلونزا التي وقعت منذ ذاك الحين،
تقريبا عن
وما تالها من جائحات إ
النفلونزا ،نتجت جميعها ً
سالالت منحدرة من ذاك الفيروس الذي ضرب العالَم في
عام  ،1918إذ تنتشر هذه السالالت حول العالم ،وتصيب
النفلونزا
ماليين البشر كل عام .وتندلع جائحات فيروسات إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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أكثـر مـن مليون ونصـف مليون شـخص في هـذه الجائحة
فـي عـام  2020هـو وحده المسـؤول عن تلـك أ
العراض.
وهـذا أحـد السـيناريوهات التـي يتوقعهـا العلمـاء مـع
لكن ما أن
هـذا الفيـروس .فهـو ال يزال
منتشـرا من حولنـاْ ،
ً
أ
قـدرا مـن المناعة لمقاومتـه ،إما من خالل
يكتسـب الفـراد ً
العـدوى الطبيعيـة ،أو التطعيمـات ،فلـن يُصابـوا حينهـا
بأعـراض شـديدة .وسـيتحول الفيـروس إلـى عـدو واجهـه
أ
مـرة فـي مرحلـة الطفولـة المبكـرة ،حيـث
الطفـل لول ّ
يتسـبب عـاد ًة فـي عدوى طفيفـة ،أو ال يُ ْح ِـدث أي أعراض
الطلاق ،حسـب مـا ذكرتـه جينـي الفيـن ،الباحثـة
علـى إ
المتخصصـة فـي أ
المـراض المعديـة مـن جامعـة إيمـوري
بأتالنتـا فـي واليـة جورجيا.
ويطـرح العلمـاء هـذا االحتمـال ألن هـذا هـو دأب
الربعة أ
فيروسـات كورونـا المتوطنـة أ
الخـرى ،التي يُطلق
عليهـا  ،OC43و ،229Eو NL63و .HKU1ومـن المرجح أن
ثالثـة علـى أ
القل مـن هذه الفيروسـات كانت منتشـرة بين
الجماعـات البشـرية لمئـات السـنين ،حيـث إن اثنين منها
تقريبـا مـن أمـراض عـدوى الجهـاز
مسـؤوالن عـن ً %15
النسـان .وباسـتخدام بيانات
التنفسـي التـي يُصـاب بهـا إ
يبين
طورت الفين وزمالؤهـا
من دراسـات سـابقة،
ً
نموذجا ّ
آليـات مـرض معظـم ّ أ
الطفـال دون سـن السادسـة ألول
مرة بهذه الفيروسـات ،وكيف يكتسـبون مناعة لمقاومتها.1
ّ
وتعقِّـب الفيـن قائلـة فـي هـذا الصـدد إن الدفاعات ضد
المـرض تضعـف بسـرعة بالغـة ،بحيـث ال تكفـي لتقـي
الصابـة بالعـدوى ،لكـن يبدو
تمامـا مـن تجـدد إ
الجسـم ً
أن هـذه الدفاعـات تحمـي البالغيـن مـن االعتلاالت التي
تسـببها الصابـة .وتكـون العـدوى أ
نسـبيا،
الولـى طفيفة
إ
ًّ
حتـى لـدى أ
الطفال.
ولم يتضح حتى آ
الن ما إذا كانت االستجابات المناعية
ضد فيروس "سـارس-كوف "2-ستسـلك المنحى نفسه ،أم
وإن كانـت دراسـة كُبـرى أُجريت على أشـخاص أُصيبوا
الْ ،
بمـرض "كوفيـد "19-تشـير إلـى أن مسـتويات أ
الجسـام
المحيـدة للفيـروس لديهـم -التـي تسـاعد على
المضـادة
ّ
الصابـة بالعـدوى -تبـدأ فـي التراجـع بعـد
تجـدد إ
منـع ُّ
مضـي فتـرة تتـراوح مـن سـتة إلـى ثمانيـة أشـهر ،2إال أن
الذاكـرة
تنتـج ً
أيضـا الخاليـا المناعيـة البائيـة ِ
أجسـامهم ِ
الصابة
التـي يمكنها بدورها تصنيع أجسـام مضـادة عند إ
ً
وفضلا عـن ذلـك ،تص ِّنـع أجسـامهم
بعـدوى جديـدة.
الخاليـا التائيـة التـي يمكنها القضاء علـى الخاليا المصابة
بالفيـروس ،حسـب مـا أدلـت بـه دانييلا فايسـكوبف،
اختصاصيـة المناعـة مـن معهـد الهويـا لعلـم المناعـة
فـي كاليفورنيـا ،التـي شـاركت فـي وضـع الدراسـة .ومـع
ذلـك ،فحتـى آ
الن ،تظـل هنـاك حاجـة إلـى إثبـات مـا
إذا كانـت هـذه الذاكـرة المناعيـة تسـتطيع الوقايـة مـن
الصابـة مجـد ًدا بالفيـروس ،أم ال ،بالرغـم مـن وجـود
إ
الصابـة بـه .وقـد تعـ ِّزز سلاالت
حـاالت موثَّقـة لتكـرار إ
الصابة بـه ،التي ال
الفيـروس
تجـدد إ
المتحـورة الجديـدة ُّ
ّ
يـزال تكرارهـا نـادر الحـدوث.
تكـون الذاكـرة
وال تـزال فايسـكوبف
يتقصـون ُّ
وزمالؤهـا ّ
المناعيـة ضـد الفيروس لـدى أ
الشـخاص المصابين بمرض
"كوفيـد ،"19-بهـدف اكتشـاف ما إذا كانت تسـتمر لديهم،
أم ال .وتقـول فايسـكوبف إنـه إذا اكتسـب أغلـب أ
الفـراد
مناعـة علـى مـدار حياتهـم ضـد الفيـروس ،إما عـن طريق
العـدوى الطبيعيـة ،أو التطعيمـات ،فحينهـا سـيكون مـن
المسـتبعد أن يصبـح الفيـروس متوط ًنـا ،بيـد أنـه ربمـا
َ
تضعـف المناعـة ضـد الفيروس بعد مضي عـام أو عامين.
وتوجـد بالفعـل بعض الدالئل التي تشـير إلى أن الفيروس
يتطـور للإفلات منهـا .ويذهـب أكثـر مـن نصف
يمكـن أن
ّ

اﻟﻔﻴﺮوس ﺳﻴﻐﺪو ﻣﺘﻮﻃﻨً ﺎ

ﻓﻲ اﺳﺘﻄﻼع رأي أﺟﺮﺗﻪ دورﻳﺔ  ، Natureأﻋﺮب  %89ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎدﻫﻢ ﺑﺄن ﻓﻴﺮوس "ﺳﺎرس-ﻛﻮف "2-ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ -أو ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻓﻴﺮوس ﻣﺘﻮﻃﻦ.
ﺟﺪا -أن
ّ
ًّ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اﻹﻓﻼت
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

71

ﺿﻌﻒ
اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ

59

اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

45

اﻟﺘﺮدد ﻓﻲ
ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

37

ﻏﻴﺎب اﻹرادة
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت
اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى

29
14
5
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﺘﻄﻠﻌﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ اﺧﺘﺎروا
ﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ )ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ(

يجهلـون مـا إذا كانـت حـاالت تكـرار العـدوى تلـك ترتبـط
بأعـراض أسـوأ ،أم ال .ويقـول بلوم" :أتوقع أنـه على مدار
سـنوات عديدة سـتؤدي الطفرات المتراكمـة التي تطرأ على
تماما على
فيـروس "سـارس-كوف "2-إلـى القضـاء
تدريجيـا ً
ً
مناعة أ
المحيدة له ،كما شـهدنا في حال
الجسـام المضادة
ّ
قطعيا
فيـروس " ،"CoV-229Eلكننـي ال أسـتطيع أن أجـزم
ًّ
الصابة بفيروسـي كورونا
إلـى أي مدى سـتختلف معـدالت إ
هذين عـن بعضهمـا البعض".
ويعتقد بلوم أنه قد يلزم تحديث لقاحات فيروس
"سارس-كوف ،"2-ربما كل سنة ،بيد أنه يرى أنه حتى مع
وضع كهذا ،من المرجح أن تؤدي المناعة المكتسبة -إما
من تطعيم سابق ،أو عن طريق العدوى -إلى تخفيف
خطورة المرض .وتشير الفين إلى أنه حتى إذا تكررت إصابة
أ
الشخاص بالعدوى ،فلن تكون هذه مشكلة عويصة ،فعلى
غرار ما يحدث مع فيروسات كورونا المتوطنة ،يبدو أن تكرار
يعزز المناعة ضد
حاالت إ
الصابة بالعدوى بشكل متواتر ّ
سالالت الفيروس ،وال يشعر المصابون عادة عندئذ سوى
أيضا أال تقي
بأعراض طفيفة ،لكن يرى شامان أنه من الوارد ً
أ
الصابة بأعراض شديدة،
اللقاحات بعض الشخاص من إ
وفي تلك الحالة سيظل الفيروس يشكّل عب ًئا على المجتمع.

شبيه لفيروس الحصبة

إذا نجحت لقاحات فيروس "سارس-كوف "2-في الوقاية من
يتحول
العدوى ،ومنع انتقال المرض مدى الحياة ،فربما ّ
الفيروس إلى ما يشبه فيروسات الحصبة .ويعلّق شامان على
ذلك ً
مستبعد الحدوث ،مقارنةً
قائل" :لعل هذا السيناريو
َ
بالسيناريوهات أ
الخرى ،لكنه ال يزال ممك ًنا".
وفي حال لقاحات الحصبة بالغة الفاعلية ،يحصل
الشخص على جرعتين ،وبعدها يصبح محص ًنا مدى الحياة
ضد فيروس الحصبة .من هنا ،قُضي على هذا الفيروس
في الكثير من المناطق حول العالم ،بيد أنه قبل تطوير
اللقاح المضاد له في عام  ،1963فتكت موجات وباء
الحصبة الكبرى بحوالي  2.6مليون شخص سنويًّا ،أغلبهم
أ
النفلونزا ،لم يلزم قط
من الطفال .وعلى عكس لقاحات إ
أ
يتطور بعد
تحديث تطعيمات الحصبة ،لن الفيروس لم ّ
بطرق تراوغ الجهاز المناعي.
وال يـزال داء الحصبـة متوط ًنـا فـي أجـزاء مـن العالـم،
ال تتوفـر فيهـا التطعيمـات المضـادة لـه بصـورة كافيـة.
ففـي عـام  ،2018أودت موجـة تفش عالميـة جديدة للداء
بحيـاة أكثـر من  140ألف شـخص .ويمكـن أن يتكرر موقف

المستودعات الحيوانية

كمـا سـيعتمد مسـتقبل فيـروس "سـارس-كوف "2-علـى مـا
إذا كان سيسـتوطن مجموعـة من الحيوانـات البرية ،أم ال.
أ
قائما،
فعدد من المراض التي جرت السيطرة عليها أال يزال ً
بسـبب أن حيوانات تشكل مستودعات لهذه المراض ،مثل
للمم ِرضات كي تنتقل إلى البشـر مرة
فرصا أ ْ
الحشـرات ،توفّر ً
واليبوال،
أخـرى .ومن بين هذه المراض :الحمى الصفراء ،إ
وفيروس شيكونجونيا.
ولعـل فيروس "سـارس-كوف "2-قد نشـأ بـادئ أ
المر في
الخفافيـش ،لكنـه ربمـا انتقـل إلـى البشـر من خلال عائل
وسـيط .فالفيـروس يسـتطيع بسـهولة إصابـة الكثيـر مـن
الحيوانـات ،ومنهـا القطـط ،أ
والقـداد .كمـا أنـه
والرانـب،
ّ
إن الفاشـيات
شـديد العـدوى بيـن حيوانـات المنـك ،حتى ّ
الضخمـة التـي ضربت مزارع حيوانـات المنك في الدنمارك
وهولنـدا أدت إلـى عمـل تدابيـر للقضـاء على أعـداد غفيرة
وبالضافة إلى ذلـك ،تنقَّل الفيروس
مـن هـذه الحيوانـات .إ
والنسـان .ويقول أوسـترهولم عن ذلك
بين حيوان المنك ،إ
إن الفيـروس إذا توطّـن في مجموعة سـكانية من الحيوانات
البريـة ،وتمكّـن من االنتقال مـرة أخرى إلى البشـر ،فحينها
سـتكون السـيطرة عليـه بالغـة الصعوبـة .ويضيـف" :لـم
مـرض ظهـر فـي تاريـخ البشـرية مـن علـى وجـه
يختـف ٌ
أ ِ
الرض ،إذا كان منشـأه الحيوانـي جـز ًءا جوهريًّـا من انتقاله
دورا فـي انتقالـه بينهم".
إلـى البشـر ،أو أدى ً
وثمـة تحديـات تكتنـف إمكانية توقع المسـار الذي قد
يتحـول إلى فيروس
يتخـذه فيروس "سـارس-كوف "2-كي
ّ
متوطّـن ،لكـن ال تـزال المجتمعـات متمتعـة بقـدر مـن
السـيطرة عليـه .وفـي غضـون عـام أو عاميـن مقبليـن،
تسـتطيع البلـدان خفـض معـدالت انتقـال العـدوى بـه
كاف
بفـرض تدابيـر السـيطرة عليـه ،إلى أن يحصـل عدد ٍ
مـن النـاس علـى اللقاحـات المضـادة لـه ،إمـا لتحقيـق
شـدة حـاالت العـدوى
مناعـة القطيـع ،أو لخفـض ّ
بشـكل جـذري .ويقـول أوسـترهولم إن هـذا مـن شـأنه
الصابـة الشـديدة
أن يخفـض عـدد الوفيـات وحـاالت إ
بالفيـروس علـى نحـو ملمـوس .أمـا إذا تخلـت البلـدان
الم َع ّـدة لخفـض انتشـار العـدوى،
عـن االسـتراتيجيات ُ
وتركـت المجـال للفيـروس كـي يفـرض سـيطرته دون
تدابيـر وقائيـة ،فحينهـا "سـتبقى أحلـك أيـام الجائحـة
فـي انتظارنـا" ،كمـا يقـول أوسـترهولم.
نيكي فيليبس رئيسة مكتب دورية  Natureفي منطقة آسيا والمحيط
الهادئ.
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عندما يصيب أحد هذه الفيروسات مجموعة سكانية لم
التعرض له .وبحلول الوقت الذي يصبح فيه
يسبق لها
ُّ
موسميا،
ا
ز
نفلون
ال
جائحات
حدى
ل
المسبب
الفيروس
إ
إ
ًّ
يكون عدد كبير من أفراد المجموعات السكانية التي يصيبها
النفلونزا
قدرا من المناعة لمقاومته ،بيد أن إ
قد اكتسب ً
قدرا ً
هائل من الخسائر سنويًّا ،إذ
الموسمية ال تزال تسبب ً
تودي بحياة حوالي  650ألف شخص سنويًّا.
التطورية
ويعتقد جيسـي بلوم ،اختصاصـي البيولوجيا
ّ
مـن معهـد فريد هتشينسـون لبحوث السـرطان فـي مدينة
سـياتل أ
المريكيـة ،أن فيـروس كورونـا الجديـد ربما يسـلك
مسـارا مشـاب ًها؛ فيقـول" :أرى حقًّـا أن فيـروس "سـارس-
ً
كـوف "2-سـيصبح أقل خطورة ،ويتحول إلى فيروس شـبيه
وبالمثـل ،يـرى شـامان وآخـرون أن
بفيروسـات إ
النفلونـزا"ِ .
التحول
"سـارس-كوف "-2يمكـن أن ينتهـي بـه المطاف إلـى
ُّ
إلى فيروس موسـمي يهاجمنا في فاشـيات شـتوية موسـمية
النفلونزا.
مثـل فيروسـات إ
كثيرا من
أكبر
بسرعة
ر
تتطو
ا
ز
نفلون
ال
فيروسات
ويبدو أن
إ
ّ
ً
والفالت من
"سارس-كوف ،"2-وهو ما يسمح لها بالتسلل إ
دفاعات الجهاز المناعي .وهذه الخاصية هي السبب في
النفلونزا سنويًّا؛ وهو إجراء
أنه يجب تغيير تركيب لقاحات إ
قد نكون في غنى عنه في حال فيروس "سارس-كوف."2-
قادرا على
ومع ذلك ،قد يكون فيروس كورونا الجديد ً
الفالت من المناعة المكتسبة عن طريق العدوى ،بل يمكن
إ
أيضا أن يتغلب على اللقاحات .وقد أظهرت بالفعل دراسات
ً
مختبرية أن أ
المحيدة للفيروس في دماء
الجسام المضادة
ّ
أ
الشخاص الذين سبقت إصابتهم بمرض "كوفيد "19-تقل
التعرف على ساللة من الفيروس ،جرى اكتشافها
قدرتها على ّ
ألول مرة في جنوب أفريقيا (يُطلق عليها " ،)"501Y.V2مقارنة
التعرف على السالالت التي انتشرت في وقت
بقدرتها على ُّ
مبكر من الجائحة .4ولعل هذا يرجع إلى الطفرات التي
المكون
طرأت على البروتين الشوكي في الفيروس ،وهو
ّ
الذي تستهدفه اللقاحات .وتشير نتائج تجارب إلى أن هناك
لقاحات ربما تقل فعاليتها في مقاومة ساللة ""501Y.V2
عنها مع السالالت أ
الخرى ،حتى إن بعض مبتكري اللقاحات
يدرسون إعادة تصميم لقاحاتهم.
ومع ذلك ،تقول الفين إن الجهاز المناعي يمتلك الكثير
من الحيل الخفية ،ويستطيع التصدي لخصائص عديدة
لدى الفيروس ،وليس البروتين الشوكي وحده .وتضيف
قائلة" :من المرجح أن يضطر الفيروس إلى المرور بالكثير من
اسموسن
الطفرات ،كي يُف ِْقد
اللقاحات فعاليتها" .كما تقول ر ِ
المعملية أ
ولية تشير بدورها إلى أن اللقاحات
ال
إن التجارب
ّ
تستطيع حماية أ
الشخاص المصابين بالساللة " "501Y.V2من
الحاالت الشديدة من المرض الذي تسببه الساللة.
ويذهـب أكثـر من  %70مـن الباحثين الذيـن أجابوا على
الفالت من
اسـتطالع دوريـة  Natureإلى االعتقـاد بأن هذا إ
المناعة سـيكون ً
عامل آخر محف ًّزا الستمرار انتشار الفيروس
(انظر الشـكل "العوامل المحفّزة النتشـار الفيـروس") .ولن
تكـون هـذه سـابقة ألحـد فيروسـات كورونـا التـي تصيـب
البشـر ،ففـي دراسـة 5لـم تخضـع بعـد لمراجعـة أ
القران،
أوضـح بلـوم وزملاؤه أن فيـروس كورونـا المتوطـن مـن
سلالة " "229Eقـد تطـور إلـى حـد أن أ
الجسـام المضـادة
ّ
دمـاء أ
الشـخاص الذيـن أصيبـوا بهـذه
المحيـدة لـه فـي
ّ
السلالة الفيروسية ،التي انتشرت في أواخر ثمانينات القرن
العشـرين وأوائل التسـعينات منه ،باتت أقـل فعالية بكثير
الحدث .كما تتكرر إصابة أ
في مقاومة السلاالت أ
الشخاص
بعدوى الساللة " "229Eعلى مدار حياتهم .ومن هنا ،يظن
بلـوم أن درء السلاالت التـي تطـورت للإفالت مـن المناعة
المكتسـبة سـابقًا ربمـا يكون أكثـر صعوبة ،بيـد أن العلماء

اﻟﻤﺤﻔﺰة ﻻﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوس
ّ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ

ﻃﻠﺒﺖ دورﻳﺔ  Natureﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﺧﺘﻴﺎر ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﻌﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس "ﺳﺎرس-ﻛﻮف "2-ﺑﻴﻦ
ﺗﺤﻮل إﻟﻰ ﻓﻴﺮوس ﻣﺘﻮﻃﻦ.
اﻟﺒﺸﺮ ،إذا ّ

مشـابه مع فيروس "سـارس-كوف ،"2-إذا رفض الناس تلقي
اللقاحات .وقد كشـف اسـتطالع رأي شـمل أكثـر من 1600
قطعا -أو
مواطـن أمريكـي عن أن أكثر من ربعهم سـيرفض ً
مجانيا ،وثبتت
غالبـا -تلقي لقاح "كوفيد ،"19-حتـى إذا كان
ًّ
ً
سلامته (انظـر .)go.nature.com/3a9b44s :وحول ذلك،
اسموسـن" :سـيتحدد مـدى نجاحنا فـي التعامل مع
تقول ر ِ
المشـكالت بعـدد أ
الشـخاص الذين سـيحصلون على
هذه
اللقـاح ،وعدد َمن سـيظلون معرضيـن للعدوى".

تحقيقات

المتاهة :كيف
ضرب االرتباك
مجال دراسات
الجينوم؟
تبادل حرا وآنيا من المقومات أ
الساسية لنجاح مشروع
ِّ
كان تبادل المعلومات ً ًّ ًّ
عاما .أما اليوم ،فقد أصبحت دراسات الجينوم
الجينوم البشري ،قبل عشرين ً
تحديات كبيرة ،تعوق إمكانية الوصول إلى بياناتها .بقلم كيندال باول
تواجه
ٍ
كان ذلك في شهر يوليو من عام  ،2000حين طالَع ديفيد
جمع بالكامل.
هاوسلر على شاشة حاسوبه أول جينوم بشري ُم َّ
ويسترجع تلك اللحظة ً
قائل إنه لم يتمالك دموعه من فرط
طالبا
حينها
كان
الذي
نت،
ك
جيم
التأثُّر .فبالتعاون مع زميله
ِ
ً
في مرحلة الدراسات العليا ،عمل هاوسلر على تصميم أول أداة
على الويب الستكشاف حروف الجينوم البشري ،البالغ عددها
ثالثة مليارات .وقد نشر الباحثان على النترنت المسودة أ
الولية
إ
يوما فقط من االنتهاء من تلك المهمة الشاقة
للجينوم ،بعد ً 11
مهمة تجميع الجينوم بالكامل -التي أُسندت إليهما ضمنمشروع الجينوم البشري ( ،)HGPوهو مشروع تعاوني عالمي،
عقد كامل .ولم
ظل يسعى إلى بلوغ هذا الهدف على مدى ٍ
ينشر الفريق تحليله للجينوم على صفحات دورية Nature1
إال بعد عدة أشهر ،غير َّأن البيانات كانت جاهز ًة للمشاركة.
حاليا منصب المدير العلمي لمعهد سانتا كروز
يشغل هاوسلر ًّ
لعلوم الجينوم بجامعة كاليفورنيا .ويتذكر ً
قائل" :لقد عايشنا
تلك اللحظة ،لحظة خروجه إلى العالَم بأسره" .وسرعان ما أصبح
تفحص الجينوم البشري على شبكة
بإمكان أي ٍ
شخص في العالم ُّ
كروموسوما ،وجي ًنا جي ًنا ،وقاعد ًة قاعدة.
كروموسوما
إالنترنت:
ً
ً
كانت لحظةً تاريخية ،حسب وصف هاوسلر ،فقبل
انطالق مشروع الجينوم البشري ،في أوائل التسعينيات
نقاشات جادة حول
من القرن الماضي" ،لم تكن هناك
ٌ
مشاركة البيانات في أبحاث الطب الحيوي .وكان المعتاد بين
نجاحا ببياناته لنفسه
أالباحثين أن يستأثر كل باحث يُصيب ً
أن هذا السلوك لم يكن ليناسب
فترة ممكنة" .غير َّ
لطول ٍ
بلد
ذلك المشروع التعاوني الضخم ،فلو كان كل عا ِل ٍم أو ٍ
ضن ببياناته على غيره ،ل َِح َيل بين هذا المشروع وبين
قد َّ
بلوغ أهدافه .ومن هذا المنطلَق ،اجتمع باحثو المشروع في
عرف باسم "مبادئ برمودا".
عام  ،1996لوضع ما أصبح يُ
وقد َ اتفق جميع أ
الطراف على
ولم ينته ذلك االجتماع إال
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إتاحة التسلسالت الجينومية البشرية في قواعد بيانات عامة
إبطاء أو استثناءات.
خالل  24ساعة من تحديدها ،دون ٍ
مر عقدان على تلك اللحظة ،وأصبح لدينا ِمن
وها قد َّ
البيانات الجينومية ما يفوق قدرة المجال على استيعابه،
وذلك بسبب التقنيات المتطورة التي نستعين بها في تحديد
تسلسالت الجينومات الكاملة ،وتعيين أنماطها الجينية من
خالل تحديد تسلسالت بضعة ماليين من مناطق محددة،
تباينات .وقد أثمرت
سريعا على ما فيها من
سعيا إلى الوقوف ً
ٍ
ً
تمثيالت للتسلسالت الجينية الخاصة بعشرات
تلك الجهود
ٍ
حاليا في مستودعات بيانات
الماليين من البشر ،وهي متاحة ًّ
بمختلف أنحاء العالم .فبموجب المبادئ التي ُوضعت
لدى إطالق مشروع الجينوم البشري ،والتي تبنتها بعد
ذلك الدوريات العلمية ومؤسسات التمويل ،ينبغي أن تُتاح
للجميع إمكانية االطالع على البيانات التي ُجمعت ألجل إجراء
الدراسات الجينومية المنشورة ،وكذا إمكانية االعتماد على
اكتشافات جديدة.
تلك البيانات في تحقيق
ٍ
لكن ليت أ
المر كان بهذه البساطة! فغزارة تدفق البيانات
ْ
دفعت المعاهد البحثية ،والحكومات ،ومؤسسات التمويل،
واالتحادات البحثية الخاصة ،إلى إنشاء قواعد بيانات
لمتطلبات معينة ،وذلك إلدارة
خاصة بها ،مصممة وفقًا
ٍ
تلك البيانات المعقدة ،التي أحيانًا ما تكون حساسة .وهذه
كبيرا ،وتضع
المستودعات العديدة تختلف فيما بينها اختالفًا ً
طريقة
قواعد متباينة لالستفادة من بياناتها ،وتفتقر إلى
ٍ
موحدة لتنسيقها ،ما دفع هاوسلر إلى استحضار "برج بابل"،
َّ
يرمز إلى معاني التش ُّتت والفُرقة و"البلبلة" ،في وصف
الذي ُ
الوضع القائم لدراسات الجينوم.
ورغم عزوف بعض الباحثين عن مشاركة البيانات الجينومية،
يُعتبر هذا المجال أكثر سخا ًء من غيره في هذا الصدد .إال
َّأن مستودعات البيانات هذه ،التي يُفترض أن تع ِّزز مفهوم

كثيرا ما تقف ً
حائل أمام من يُق ِْدمون على تحميل
المشاركةً ،
شهورا
البيانات عليها ،وتنزيلها .فقد ذكر باحثون أنَّهم يقضون ً
أو سنوات في تتبع مجموعات البيانات ،ثم إذا بجهودهم
تضيع هبا ًء ،لعجزهم عن الحصول على تلك البيانات ،أو
ملفات غير صالحة لالستخدام .كما َّأن محرري
لعثورهم على ٍ
الدوريات العلمية ومؤسسات التمويل يجدون مشقةً كبيرة في
التحقُّق من مدى التزام العلماء ببنود اتفاقياتهم.
والحق أن الكثيرين من العلماء يعملون جاهدين على
تغيير هذا الوضع ،آملين تجسيد هذا التغيير على أرض
وقت ممكن.
الواقع في أقرب ٍ
وحول هذا الشأن ،تقول هايدي ريم ،المتخصصة في علم
الجينوم إالكلينيكيَّ ،إن باحثي المجال أصبحوا يدركون َّأن َقطْع
ُخطًى واسعة على طريق التقدم العلمي في هذا المضمار
كميات ضخمة من البيانات الجينومية المرتبطة
يستلزم
ٍ
أ
بالمراض ،وبيانات السمات الصحية .وتستدرك ريم ،التي
تعمل في ٍّكل من مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن،
ومعهد برود في كامبريدج ،قائلة" :غير َّأن هذه البيانات غير
متوافقة مع بعضها ،وال يمكن مشاركتها؛ إذ كيف يتأتى لنا إقناع
جميع أ
الشخاص المعنيين في شتى أنحاء العالم -المرضى
أ
منهم ،والباحثين ،والطباء إالكلينيكيين -بمشاركة بياناتهم؟".

جمة
ٌ
عقبات َّ

أتاح لنا تحديد تسلسل الجينوم البشري دراسة أ
المراض المرتبطة
جينات بعينها ،ومنها االضطرابات المندلية ،مثل
بالطفرات في ٍ
حالة فقدان السمع غير المصحوبة بأعر ٍاض أخرى .2ومع ذلك،
للمراض المعقدة أ
السس الجينية أ
فلكَي يتسنى لنا تحديد أ
الكثر
ِ
أ
انتشارا ،مثل أمراض القلب والوعية الدموية ،والسرطان ،وغيرها
ً
من المسببات الرئيسة للوفاة ،كان ال بد من الكشف عن عوامل
الخطر الجينية المختلفة في جميع أجزاء الجينوم .ولتحقيق
هذا ،بدأ الباحثون في منتصف العقد أ
الول من هذا القرن
أ
في المقارنة بين أ
لعدد هائل من الشخاص،
النماط
الجينية ٍ
آ
يتراوح بين آ
الالف ومئات الالف ،بعضهم يعانون من أمر ٍاض
عرف باسم
أو ٍ
نهج يُ َ
حاالت مرضية محددة ،وذلك من خالل ٍ
دراسات االرتباط على مستوى الجينوم (.)GWAS
القى هذا النهج ً
كبيرا ،إذ أُجريت أكثر من 10,700
إقبال ً
دراسة من هذه الدراسات منذ عام  2005حتى اليوم،
فيضان من البيانات ،بحسب وصف
وهو ما أسفر عن
ٍ
الباحث تشيا تشون كور ،الذي يقود فريقًا في معهد علوم
الجينوم بسنغافورة ،ويختص بدراسة أ
الساس الجيني لمرض
الجلوكوما (المياه الزرقاء) .وأوضح أنَّنا لو أجرينا دراسةً
تسلسل جيني
تتضمن  10آالف شخص ،لدراسة مليون
ٍ
واحد منهم ،على سبيل المثال ،فسوف تكون
محدد لدى كل ٍ
محصلة تلك الدراسة ً
جدول يضم  10مليارات عنصر بيانات.
ِّ
تجد ُر إالشارة إلى أن غالبية هذه البيانات الجينومية الخاصة
ُ
أ
قيدة الوصول" ،أي
حاليا في قواعد بيانات ُ"م َّ
بالفراد مو َدعة ًّ
بشروط
لقيود ،بحيث ال تسمح بالوصول إليها إال
ٍ
خاضعة ٍ
ضع ْت هذه القواعد للتعامل مع المخاوف القانونية
معينةُ .و َ
و أ
تصاحب مثل هذه البيانات الجينومية
الخالقية إالشكالية ،التي
ِ
أ
المرتبطة بالمعلومات الشخصية عن هؤالء الفراد ،أي "بيانات
أ
النماط الظاهرية" ،التي قد تتضمن سجالت الرعاية الصحية ،أو
الحاالت المرضية ،أو االختيارات المتعلقة بحياتهم الشخصية.
المج َّهلة ،ليس من المتعذِّ ر
وحتى في حالة مجموعات البيانات ُ
فإن قواعد البيانات
تقنيا ْ
كشف هويات أصحاب البيانات .لذاَّ ،
ًّ
قيدة الوصول تتحقق من هويات الباحثين الذين يسعون إلى
ُم َّ
الوصول إلى البيانات ،وتتأكد من عدم استخدامها لغير أ
الغراض
التي وافق عليها أصحابها.
ِفم ْن بين المتطلَّبات التي تفرضها وكالة معاهد الصحة
أ
أن يضيف
الوطنية المريكية ( ،)NIHعلى سبيل المثالْ ،
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تحقيقات
المتقدمون لنيل ِم َنحها بيانات دراسات االرتباط إلى مستودع
ِّ
البيانات الرسمي للوكالة ،الذي يعرف بقاعدة بيانات أ
النماط
ُ
الجينية والظاهرية ( .)dbGapأما الباحثون أ
الوروبيون،
ال َّرشيف أ
فبإمكانهم تخزين البيانات في أ
الوروبي للجينومات
أ
والنماط الظاهرية ( ،)EGAالذي يستضيفه المعهد
أ
الوروبي للمعلوماتية الحيوية ( ،)EMBL-EBIالواقع في
وبالم ْثل ،تدير الجهات
مدينة
هنكستون بالمملكة المتحدةِ .
أ
الم ِنتجة للبيانات الجينومية ،قواعد بيانات
الكبرى الخرىُ ،
ُم َّقيدة الوصول ،مثل شركة "توينتي ثري آند مي" ،23andMe
الهادفة للربح ،في مدينة سانيفيل بوالية كاليفورنيا ،وشركة
"جينوميكس إنجالند"  ،Genomics Englandغير الهادفة
للربح ،ومقرها في لندن.
أن تحميل البيانات على بعض هذه المستودعات
غير َّ
غالبا ما يستغرق وق ًتا ً
فإن البيانات ،حسب
طويل .ومن َّثمَّ ،
ً
كثيرا ما تكون "محدود ًة وشحيحة" ،أل َّن الباحثين ال
قول كورً ،
يضيفون من البيانات سوى القدر الذي تقتضيه االتفاقيات.
أضف إلى ذلكَّ ،أن البيانات تُخ َّزن أحيانًا في أكثر من مكان؛
أ
المر الذي تترتَّب عليه تحديات أخرى .تقول راسيكا ماثياس،
المتخصصة في علم الوبائيات الجيني بجامعة جونز هوبكنز
في مدينة بالتيمور بوالية ميريالند أ
المريكية ،التي تعكف على
أ
أ
دراسة أ
السس الجينية لمرض الربو لدى الشخاص ذوي الصول
أ
الفريقيةَّ ،إن هذه الالمركزية في تخزين البيانات تمثل مشكلةً
كبيرة .تعمل الباحثة في برنامج "توب ِمد"  ،TOPMedوهو
برنامج للطب الدقيق ،يديره المعهد الوطني ألمراض القلب
والرئة والدم ،التابع لوكالة معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية.
موزعين على
يضم هذا البرنامج أكثر من  155ألف مشاركَّ ،
أكثر من  80دراسة ،ويشارك بياناته في العديد من مستودعات
البيانات ،من بينها قاعدة بيانات أ
النماط الجينية والظاهرية
المنصات التي تستضيفها الجامعات.
( ،)dbGapوبعض ّ
أن
أن هذه البيانات "مور ٌد متميز" ،غير َّ
ترى ماثياس َّ
العثور على جميع أجزاء البيانات المتاحة ،وطلب الحصول
عليها ،يمثالن مهمةً شاقة ومعقدة بالنسبة إلى الباحثين غير
غالبا ما يتطلب ذلك منهم أن يتقدموا
التابعين للبرنامج ،إذ ً
مفصلة ،وكذلك خطابات دعم .وهذه ،في رأي
بأطروحات َّ
ماثياس" ،تعقيدات ال داعي لها".
حلول بديلة .ومن هؤالء روث
لذا ،يبحث الكثيرون عن ٍ
لوس ،المتخصصة في علم الوبائيات الجيني بكلية طب
آيكان في جامعة ماونت سايناي بمدينة نيويورك ،التي
شخصيا ال أميل إلى تحميل البيانات من قاعدة
تقول" :إنني
ًّ
أ
النماط الجينية والظاهرية ،وإنما أقصد الباحثين مباشرةً،
إن كانوا راغبين في التعاون" .قبل عدة سنوات،
وأسألهم ْ
خزنة على هذه
حاول َْت لوس الدخول إلى
مجموعة بيانات ُم َّ
وملت دفعةً تلو أ
القاعدة ،أ
الخرى من النماذج واالستمارات
لكن طلبها قوبل بالرفض في النهاية .وأضافت
إ
اللكترونيةَّ ،
الباحثة" :حتى مجرد تسجيل الدخول على قاعدة البيانات
يمكن أن يكون مهمةً شاقة".
يُ ِق ّر بهذه المشكلة ستيفن شيري ،القائم بأعمال مدير المركز
الوطني لمعلومات التكنولوجيا الحيوية في مدينة بيثيسدا
بوالية ميريالند ،التابع لوكالة معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية،
بأن إجراءات
الذي يدير قاعدة البيانات المذكورة ،إذ يعترف َّ
تقديم البيانات والوصول إليها "شاقة ،وال تخلو من أوجه
القصور" .كما َّأن هذه البيانات المعقدة والمتنوعة تتطلب
حالة على حدة ،وليس في إالمكان تسريع وتيرة
مراجعة كل
هذه المراجعةٍ ،بتكليف المزيد من أ
الشخاص بتنفيذها ً
مثل.
أن الوكالة ،وفقًا لشيري ،تخصص بعض الموارد
غير َّ
حاليا لتحديث المنظومة ،حتى تصبح أكثر مرونة ،وأسهل
ًّ
فولينتس ،المديرة
في االستخدام .ومن جانبها ،أفادت كاري ِ
بعد
المشاركة للسياسات العلمية بالوكالةَّ ،أن الوكالة لم تقرر ُ
ِ
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ثان
ما إذا كانت ستتجه إلى عالج المشكلة عبر تصميم
إصدار ٍ
ٍ
مورد بديل لها.
من قاعدة البيانات ،أم تطوير ٍ
مشاركة البيانات
ورغم كل المشكالت التي تواجهها جهود َ
كثير من
الجينومية بسبب سياسات تقييد الوصول ،يرى ٌ
أن قواعد البيانات المشابهة ما زالت عظيمة النفع،
الباحثين ّ
ومنها قاعدة بيانات أ
النماط الجينية والظاهرية ،والبنك

الحيوي الخاص بالمملكة المتحدة ،الذي يضم البيانات
حرصا
الجينومية لنصف مليون شخص .كما تُ ِبدي ماثياس ً
أن
ً
شديدا على حماية المشاركين في برنامج "توب ِمد" ،وترى َّ
الحماية التي توفرها سياسات تقييد الوصول إلى البيانات ال
تخلو من فائدة .إنها تتمنى أن تُتاح لهذه المستودعات موارد
أفضل ،لك ّنها تؤيد "وجود الضوابط والموازنات".
وهناك باحثون آخرون راضون بإمكانية الحصول على
الجراءات .تقول ميالني باهلو،
البيانات ،حتى مع صعوبة إ
الحصائي في معهد والتر
التي تدير
مختبرا ِلعلْم الجينات إ
لل ًبحاث الطبية في مدينة ملبورن أ
وإاليزا هول أ
السترالية:
خرج عن نطاق
"إن إنتاج هذا القدر الهائل من البيانات مما يَ ُ

إذا لم تتوفر
لديك البيانات
األولية ،فلن يكون
بإمكانك التحقق
من الجودة".
عملنا" .ومن َّثم ،ال يجد مختبرها أية غضاضة في التعامل
مع هذا الكم الكبير من النماذج واالستمارات إاللكترونية ،في
سبيل استخدام قاعدة بيانات أ
النماط الجينية والظاهرية
(وهذا ما فعله فريقها في أكثر من عشرة مشروعات) .كما
مؤخرا ستة أشهر ُس ًدى في محاوالت العثور
أنَّها أنفق َْت
ً
على مجموعة بيانات كان يُفترض أن تكون متاحةً للجميع
من خالل منصة البيانات الخاصة بأحد المعاهد البحثية،
لك َّنها لم تكن متاحةً في الواقع.
وفي تعليقه على ذلك ،قال كور" :ليس هناك ما هو
أصعب من الحصول على البيانات من قاعدة أ
النماط الجينية
الرشيف أ
والظاهرية ،أو من أ
الوروبي ،إال محاولة الحصول
باحث ال يرغب في مشاركتها".
عليها من ٍ

الرقابة على مشاركة البيانات

عاما على انطالق مشروع الجينوم البشري،
بعد مرور عشرين ً
حددة تُ ِلزم المجموعات البحثية
ما زلنا ال نملك سياسةً عالمية ُم َّ
بمشاركة بيانات الجينومات البشرية ،أو تفرض تنسيقًا محد ًدا،
أو قاعدة بيانات معينة لمشاركتها .ومع ذلك ،فهناك العديد
من الدوريات العلمية التي استمرت في االمتثال لمبادئ
برمودا ،عبر إلزام الباحثين بمشاركة البيانات الجينومية في
قواعد البيانات المعتمدة عند نشر أ
البحاثَّ ،إل َّأن إنفاذ هذه
ُ َ
السياسات يفتقر إلى العناية والتنظيم.
وعن ذلك ،تقول ميشيل ترنكمان ،كبيرة محرري

موضوعات علوم الجينات والجينوم في دورية  Natureفي
كثيرا ما يعزفون عن مشاركة البيانات،
لندنَّ ،
إن الباحثين ً
متذرعين بالمخاوف المتعلقة بخصوصية المشاركين ،أو
ِّ
التع ُّهدات التي أخذوها على أنفسهم ،أو لوائح الشركات
المنظِّمة لملكية البيانات .وأضافت ترنكمان" :الالفت للنظر
أنَّه بينما ينتظر علماء الجينات من غيرهم مشاركة البيانات،
نجد أنهم يمتنعون أحيانًا عن مشاركة بياناتهم" .في هذه
ُ
تتصدى ترنكمان لهذا العزوف من جانب الباحثين،
الحاالتَّ ،
وإذا تعذَّ ر التغلب على التحديات ،تُل ِْزمهم بتوضيح أسبابهم
مباشر ًة في أ
الوراق المنشورة لغرض الشفافية.
َّأما دورية "جينوم ريسيرش" ،Genome Research
فتتبع سياسة ُمفادها أنَّه "ال استثناءات" .وتوضح محررتها
التنفيذية ،هيالري سوسمانَّ ،أن المحررين عاد ًة ما يتعاونون
مع الباحثين للتغلب على عقبات مشاركة البيانات ،كل حالة
حلول من شأنها تذليل
على حدة ،من أجل التوصل إلى
ٍ
اءات
تلك العقبات .وقد يدفعهم هذا النهج إلى اتخاذ إجر ٍ
التقدم للحصول
استثنائية ،مثل مطالبة الباحثين بإعادة ُّ
على الموافقة من مجالس المراجعة المؤسسية المختصة ،أو
الرجوع إلى المشاركين في الدراسة للحصول على موافقتهم
مر ًة أخرى ،أو إعادة إجراء التحليالت بعد حذف البيانات التي
ال يمكن مشاركتها .وقد رفضت الدورية نشر أوراق الباحثين
صرحوا برفضهم مشاركة البيانات .وأضافت سوسمان
الذين َّ
أن "المجتمع والممولين يطالبون بهذه الشفافية ،وبإتاحة
َّ
إمكانية التحقق من نتائج أ
البحاث".

ولكن حتى عندما يوافق المؤلفون على مشاركة البيانات،
الحظ َّأن قدرة المحررين والمراجعين على التحقق من مدى
يُ َ
كثيرا ما يعوزهم الوقت
إذ
محدودة،
ذلك
بفعل
امهم
ز
الت
ً
الالزم للتحقق من جودة البيانات ،أو تنسيقها ،أو اكتمالها،
وفي بعض أ
الحيان ،ال يُتاح لهم االطالع على قواعد البيانات
مقيدة الوصول.
جميعا ،تعتقد ترنكمان
وبالنظر إلى هذه االعتبارات
ً
خطة
أنَّه ينبغي على جهات التمويل إلزام الباحثين بوضع ٍ
أن هذا
محددة لمشاركة البيانات منذ بداية المشروع .وترى ّ
من شأنه أن يساعد على تغيير مواقف الباحثين.
الم َزمع
وهذا ما يُنتظر أن تحققه سياسة مشاركة
البياناتُ ،
على مستوى معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية في
تطبيقها
شهر يناير عام  ،2023فسوف تُ ِلزم هذه السياسة جميع
المتقدمين للحصول على المنح بوضع خطة إلدارة البيانات،
ومشاركتها ضمن أطروحاتهم ،وستتيح للباحثين تخصيص
جزء من الميزانية لتنفيذ هذه المهمة.
ٍ
وبحسب كارولين هاتر ،مديرة قسم علوم الجينوم
بالمعهد الوطني لبحوث الجينوم البشري في مدينة
المنتظَر أن تضمن هذه السياسة أن تكون جهود
بيثيسدا ،من ُ
البيانات متماشيةً مع االعتبارات أ
الخالقية ،واعتبارات
مشاركة
عرف بمبادئ "فير"  ،FAIRالتي
ي
ما
مع
وكذلك
الخصوصية،
ُ
َ
تقتضي إتاحة العثور على البيانات ،واالطالع عليها ،وإعادة
والدوات أ
استخدامها ،وتوافقها مع البيانات أ
الخرى .وتضيف
هاتر" :هذا ال يعني أن ننشر البيانات بأي شكل ،وفي أي
مكان ،على أمل أن يَعثر عليها أحدهم".
وتابع ْت هاتر قائلة" :الجزء المتعلق بإنفاذ هذه السياسة
َ
سهل ،أ
ً
غالبا ما تأتي في نهاية
البيانات
مشاركة
ن
ل
ليس
َّ
ً
المشروع" .وكما هو الحال مع محرري الدوريات العلمية ،ليس
ائيا من أرقام التعريف
بوسع مديري المنح سوى التحقق عشو ًّ
الخاصة بسجالت مشاركة البيانات في تقارير التقدم السنوية.

بحثًا عن حلول

يبعد أن تكون هناك ط ُُرق لتعزيز مشاركة البيانات ببساطة،
ال ُ
دون انتهاك حقوق الملكية ،أو قواعد الخصوصية .والحق أن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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معتبرا من المعنيين بعلوم الجينوم يُ ْج ِمعون على َّأن
سما
ِق ً
ً
جم ًعا من بيانات دراسات االرتباط يمكن مشاركته
هناك نو ًعا ُم َّ
نطاق واسع دون قيود ،بل وينبغي مشاركته بهذا الشكل.
على ٍ
بالحصائيات
ويتمثل هذا النوع في تلك البيانات التي تُعرف إ
التلخيصية لدراسات االرتباط على مستوى الجينوم .هذه
جمعة لكل متغير جيني
الملخصات تتضمن
الم َّ
الدرجات ُ
اكتشف ارتباطه بأحد أ
المراض في العديد من الجينومات.
ُ
وهي أسهل في االستخدام بالنسبة للباحثين ،من جهة،
جهة أخرى.
وتحمي خصوصية المشاركين ،من ٍ
ثمة اتحادات بحثية عديدة تشارك هذه البيانات بالفعل
أن هناك قاعدة
منصاتها إ
اللكترونية .غير َّ
على مواقعها أو َّ
موحد
توفير
إلى
تسعى
الوصول
بيانات مفتوحة
حل َّ
ٍ
ومركزي لتلك المشكلة :هي قاعدة فهرس دراسات االرتباط
على مستوى الجينوم ،)GWAS Catalog( 3التي يتعاون في
إنشائها المعهد أ
الوروبي للمعلوماتية الحيوية ،والمعهد
الوطني لبحوث الجينوم البشري.
واعتبارا من عام  ،2020وفَّر هذا الفهرس للباحثين
ً
وسيلةً لتحميل إحصائياتهم التلخيصية ،إلى جانب البيانات
الوصفية للدراسات والمشاركين فيها .ونظير ذلك ،يحصل
الباحثون على رقم تعريف قبل النشر ،ليستخدموه في
المسودات أ
الولية التي يقدمونها.
كبيرا من الباحثين
وفي مقابل ذلك ،نجد أن هناك عد ًدا ً
يرون َّأن تلك إالحصائيات التلخيصية ال تكفي لتحقيق أي
تقدم في علوم الجينوم .ومن القائلين بهذا الرأي كريس
ُّ
أموس ،الباحث المتخصص في علم الوبائيات الجيني ،الذي
يدرس سرطان الرئة في كلية بايلور للطب بمدينة هيوستن
في والية تكساس أ
المريكية ،إذ يرى أنها "قد تضر بدراسات
ضررا بالغً ا" ،ذلك َّأن الباحثين
االرتباط على مستوى الجينوم ً
الخاصة أ
بالفراد ،وكذا بيانات
يحتاجون إلى البيانات الجينومية
سمات أ
النماط الظاهرية المرتبطة بها ،ليكتشفوا بدقة الدور
أ
الذي تؤديه التغيرات الجينية في نشوء المراض .كما يحتاج
أ
المجراة.
الباحثون إلى البيانات كاملةً للتحقق من دقة أالبحاث ُ
يقول أموس" :إذا لم تتوفر لديك البيانات الولية ،فلن يكون
بإمكانك التحقق من الجودة .و إالحصائيات التلخيصية لن تكفي
للتوصل إلى نتائج يمكن التحقق منها بتكرارها".
ً
فإن الجهات التي تملك بيانات مجموعات
وفضل عن ذلكَّ ،
أتراب ضخمة ال تمنح الباحثين إمكانية الوصول إلى إحصائياتها
التلخيصية دون قيود ،ومنها شركتا "توينتي ثري آند مي"،
و"جينوميكس إنجالند" .تبرر هذه الجهات موقفها بالمخاوف
المتعلقة بخصوصية بيانات المشاركين ،والرغبة في االحتفاظ
بملكية بياناتهم .وواقع أ
المر أنها تدير قواعد بيانات مقيدة
الوصول خاصة بها ،ولهذه القواعد إجراءات معينة للوصول
إلى البيانات وإعادة تحليلها .وأحد الشروط المسبقة التي
تضعها هذه الشركات الستخدام معظم بياناتها هو إدراج
أبحاث أو دراسات
اسمها ضمن المؤلفين المشاركين في أي
ٍ
أن هذه
تُ َ
ستخدم فيها تلك البيانات .وتشير باهلو إلى َّ
الشروط ،وما شابهها ،تمثل عقبات شديدة الصعوبة ،بالنسبة
إليها وغيرها من المتخصصين في مجال المعلوماتية الحيوية،
ممن يرغبون في تحليل البيانات الخاصة بمشروع "المئة ألف
َّ
جينوم" التابع لشركة "جينوميكس إنجالند".
وال يغيب عن هاتر َّأن المشكالت المتعلقة بمشاركة البيانات
الجينومية باتت من التعقيد والتفاقم بحيث ال يكفي لحلها
تحسين قاعدة بيانات أ
النماط الجينية والظاهرية ،أو مشاركة
إالحصائيات التلخيصية للبيانات في قاعدة فهرس دراسات
صمم قاعدة بيانات
االرتباط على مستوى الجينوم .وتقول" :لم تُ َّ
أ
للتطور
مؤهلة
نحو يجعلها َّ
ُّ
النماط الجينية والظاهرية على ٍ
نوع جديد من البيانات" .فعلى سبيل المثال،
والتعامل مع كل ٍ
تختلف كلفة تخزين بيانات الجينومات الكاملة اختالفًا جذريًّا عن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في عام  ،2000حين كان جيم ِكنت ال يزال طال ًبا في مرحلة الدراسات
العليا بجماعة كاليفورنيا في مدينة سانتا كروز ،أسهم في تجميع نتائج
مشروع الجينوم البشري ،الذي استمر العمل عليه عشر سنوات،
ومشاركة هذه النتائج مع الجميع.

كلفة تخزين بيانات دراسات االرتباط .ومن هذا المنطلَق ،أسس
المعهد الوطني لبحوث الجينوم البشري منظومةً سحابية،
طلق عليها "المساحة المخبرية للتحليل والتمثيل ونُظُم
أُ ِ
اختصارا بمنظومة "أنفيل" ،AnVIL
المعلومات" ،ويُشار إليها
ً
وهي تتيح للباحثين تبا ُدل مجموعات ضخمة من البيانات
بيانات خاصة بتسلسالت
الجينومية ،وتحليلها ،ومن بينها
ٌ
الجينومات الكاملة ،وأخرى خاصة بالتسلسالت إالكسومية.
قدم ،أطلقت معاهد الصحة الوطنية
وإضافةً إلى ما تَ َّ
أ
المريكية مبادر ًة أخرى ،تتمثل في "خدمة تصاريح الباحثين"
 ،RASالتي ستمنحهم إمكانية استخدام المنصة السحابية
سالفة الذكر ،وقاعدة بيانات أ
النماط الجينية والظاهرية،
ومصادر بيانات أخرى عديدة .ويقول شيري عن ذلك" :رؤيتنا
هي أن تكون لدينا خدمة أشبه بختم التأشيرة" ،مما سيتيح
للباحثين في النهاية دمج البيانات وتحليلها كما يحلو لهم في
أ
النظمة السحابية .وأضاف شيري" :إننا عاكفون على إنشاء
ُ
واحدة من أولَيات منظومات بطاقات العضوية للباحثين".
َّأما هاوسلر ،ومعه عد ٌد ممن يعملون في تهيئة البيانات
تأجج مشاعر إالحباط
الضخمة ،فلديهم أفكارهم ً
أيضا .فمع ُّ
تعاون هاوسلر
حيال مشكلة مشاركة البيانات في عام َ ،2013
مع ديفيد ألتشولر ،وإيريك الندر ،وزمالء آخرين من بلدان
عرف بالتحالف العالمي لعلوم
متعددة ،لوضع أسس ما يُ َ
الم ُثل
الجينوم والصحة ( ،)GA4GHالذي يقوم على نفس ُ
التي قام عليها مشروع الجينوم البشري .يقول هاوسلر" :كنا
قاعدة واحدة
عازمين على إقناع الجميع بمشاركة البيانات في
ٍ
كبيرة ،واالتفاق فيما بيننا على آلية استخدام البيانات ،وبذا،
أن هذا مما يتعذَّ ر
تتضافر الجهود .لكن سرعان ما َّ
تبدى لنا َّ
تحقيقه على أرض الواقع".
وعوضا عن ذلك ،يركز التحالف العالمي آ
الن على وضع
ً
بروتوكوالت لذلك العدد الهائل من قواعد البيانات الجينومية
أن في
حول العالم .وينطلق من فرضية جوهرية مفا ُدها َّ
المكان تحقيق التوافق بين البيانات من الناحية التقنية (كما
إ
في فهرس دراسات االرتباط على مستوى الجينوم ،ولكن على
منظومة مركزية تجمع مستودعات
نطاق أوسع) ،وإنشاء
ٍ
ٍ
بنظام يتسم بالمرونة.
البيانات المختلفة ،أو ربطها ً
معا ٍ
يرى المسؤول التنفيذي للتحالف ،بيتر جودهاندَّ ،أن هذا
النظام أشبه ما يكون بمنظومة االتصاالت العالمية للهواتف
صحيح َّأن المنافسة محتدمة بين شركات الهواتف
النقَّالة.
ٌ
النقَّالة ،ومقدمي خدمات االتصاالت ،إال أن الطرفين ،في

معا على الشبكة نفسها .ويقول
نهاية المطاف ،ملتزمان بالعمل ً
موضحا" :لكي يتحقق التوافق التشغيلي حقًّا ،ينبغي
جودهاند
ً
أن يكون هناك مستوى من التعاون في العمل بين مقدمي
الخدمات .وبالمثل ،يمكننا إعداد أ
النظمة التي تتيح مشاركة
وتيسر إالجراءات الالزمة لتحقيق ذلك".
البياناتِّ ،
وقد استعان بعض العلماء بأحد البروتوكوالت التي
وضعها التحالف لتأسيس خدمة "ماتش مايكر إكستشنج"
أ
طباء
 ،Matchmaker Exchangeالتي
تتيح للباحثين وال َّ
الكلينيكيين ،المتخصصين في عالج أ
المراض شديدة الندرة،
إ
ِّ
شبكة مركزية واحدة تجمع ثماني قواعد
أن يبحثوا في
ٍ
بيانات عالمية ،ليعثروا على أصحاب أ
النماط الجينية أو
الظاهرية المشابهة للحاالت التي يعكفون على دراستها.
وإذا َّبينت عملية البحث وجود تطابق ،يُتاح للطرفين االتصال
نحو يحمي سرية معلومات المريض،
ببعضهما ،على
ويحمي كذلك ملكية ٍ أ
البحاث وحقوق تأليف أوراقها .وقد
ً
بروتوكول آخر ،تعتزم مبادرة "خدمة تصاريح
وضع التحالف
الباحثين" ،التابعة لوكالة معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية،
االعتماد عليه .يُطلَق على هذا البروتوكول اسم "خدمة
واجهة برمجية تُ َس ِّهل التواصل بين
مستودع البيانات" ،وهو
ٍ
مستودعات البيانات المختلفة.
أن هذه الجهود الرامية إلى
وترى باهلوِ ،ض ْمن آخرينَّ ،
منظومة مركزية تزداد أهميتها
جمع قواعد البيانات في
ٍ
حين نأخذ بعين االعتبار توجه المجال إلى التعمق في
دراسة بيانات أ
النماط الظاهرية ،التي اتسع نطاقها ،وازداد
تعقيدها .وأضافت باهلو" :تأتي هذه البيانات في جميع
الصور أ
والشكال ،منها التعرض للعوامل البيئية ،والموقف
من عادة التدخين ،وبيانات التصوير الطبي ،وغيرها".
أن هـذه الجهـود
كمـا تـرى باهلـو ،ومعهـا آخـرونَّ ،
تمثـل فرصـةً واعـد ًة لتحقيـق العدالة في مشـاركة البيانات
الجينوميـة علـى الصعيـد العالمـي؛ إذ إنهـا تتيـح لباحثـي
الدول النامية الوصول إلى مجموعات البيانات ،واالستفادة
منهـا ،دونمـا حاجـة إلى إنتـاج بياناتهم الخاصـة ،أو اقتناء
إمكانـات حوسـبية فائقـة .ولـو تحسـنت عمليـات مشـاركة
ترجم ذلـك إلـى تعزيـز التمثيـل الجينومـي
سـي
البيانـات،أ ُ
صـول َ الثنيـة أ
الخـرى ،بخلاف البيـض وغيـر
لـذوي ال
إ
أ
بصفة خاصة
الوروبييـن .وتتجلـى مشـكلة ضعف أ التمثيـل أ ٍ
فـي حالة الجماعات السـكانية من الصـول الفريقية ،التي
تقـل نسـبة تمثيلهـا عـن  %0.5مـن جميـع المشـاركين فـي
دراسـات االرتبـاط علـى مسـتوى الجينوم.4
أن العلماء سوف يقتنعون بمشاركة
ويعتقد هاوسلر َّ
مارس عليهم أقرانهم بعض
بياناتهم
بطرق أفضل ،إذا َ
ٍ
حتما
الضغط إ
اليجابي .فحاجتنا إلى هذه المشاركات تزداد ً
بمرور الوقت ،وليس َّ
أن فريقه ،بعد
أدل على ذلك من َّ
عاما على نشر أول جينوم بشري على
انقضاء عشرين ً
شخص من االطالع على
إ
صمم أدا ًة تمكِّن أي ٍ
النترنت ،قد َّ
جينوم فيروس "سارس-كوف.5"2-
شيء
وأضاف هاوسلر" :ينبغي أن تكون البيانات أشبه ٍ
بالكائنات الحية :يمكن التعامل معها فور النقر عليها .وينبغي
تشارك بياناتك مع الجميع،
أن يكون هذا دافعنا ،فإذا لم
لن يتسنى لك الحصول على بيانات ِ آ
الخرين".
كيندال باول صحفية علمية حرةُ ،مقيمة في مدينة الفاييت بوالية
كولورادو أ
المريكية.
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تعليقات

ACEGID

يخطط كريستيان هابي ،الذي يعمل في جامعة ريديمر في مدينة إدي بنيجيريا ،لتحديد تسلسالت الجينومات البشرية.

ُ
مشروع توصيف ثالثة
ماليين جينوم أفريقي
أمبرواز وونكام

للتنوع الجيني،
علينا توصيف النطاق الكامل ُّ
حسن خدمات الرعاية الصحية ،ونعزز
كي نُ ِّ
العدالة ،وندعم البحوث الطبية على
مستوى العالم.

بعد مرور عقدين على اكتمال مشروع الجينوم البشري
( ،)HGPما زال علينا أن نحقق الكثير ،لضمان خدمة علوم
الجينوم للصالح العام على مستوى العالم .فالتركيز على
سكان البلدان ذات الدخول المرتفعة أضر بمحاوالتنا لفهم
أسباب الصحة والمرض ،التي كانت ستصب في مصلحة
الفريقية حتى آ
العالَم أجمع ،فالجينومات أ
الن تقل نسبتها
1
عن  %2من إجمالي الجينومات البشرية التي جرى تحليلها ،
أن أفريقيا ،التي كانت مهد البشرية ،تتفوق
على الرغم من َّ
أن البلدان
في التنوع الجيني على باقي قارات العالم .كما َّ
بقدر ضئيل من
النامية ومنخفضة الدخل لم تستفد سوى ٍ
المعارف والتطبيقات التي أثمر عنها علم الجينوم ،وذلك
بسبب تدهور أنظمة الرعاية الصحية فيها ،مقارنةً بغيرها،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وقلة العاملين في مجال البحث العلمي بها ،ونقص التمويل.
ولهذا ،ففي عام  ،2003تأسست الجمعية أ
الفريقية لعلم
حاليا ،لتساعد في
الجينات البشرية ( ،)AfSHGالتي أديرها ًّ
حسن التعليم ،وتع ِّزز العالقات
مواجهة انعدام المساواة ،وتُ ِّ
وتطور القدرات البحثية في قارة أفريقيا (www.
بين الباحثينِّ ،
تقدم في هذا الصدد،
َّق
ق
تح
ما
 .)afshg.orgورغم
مؤخرا من ٍ
ً
جدا من
ا
ء
جز
فإن
الغاية،
لهذه
ات
ر
استثما
وما ُض َّخ من
كبيرا ًّ
َّ
ً
ً
أ
البحاث الجينومية التي أُجريت في القارة قام عليه باحثون
أ
2
أوروبيون وأمريكيون  .وهذه مشكلة ،ل َّن أولوياتهم قد تكون
بعيد ًة عن احتياجات سكان القارة ورغباتهم .وعلى سبيل
عالجات
جرب هؤالء الباحثون في دراساتهم
ٍ
المثال ،لو َّ
بمزيد
جديدة ،ستزداد فرصهم في نشر أور ٍاق بحثية تحظى ٍ
من االهتمام ،ومن َّثم تساعدهم على التقدم في حياتهم
المهنية أ
الكاديمية ،في حين أن تجربة وسائل أكثر فعالية
أ
لتوفير العالجات الحالية ،تكون في الغلب أقدر على إنقاذ
حيوات البشر ،والتخفيف من معاناتهم.
وإضافةً إلى هذا ،تفتقر التسلسالت الجينومية المرجعية
التي ُع ِّي َنت من خالل مشروع الجينوم البشري إلى الكثير
المتغيرات الجينية التي تحتوي عليها جينومات ذوي
من
ِّ أ
أ
قدرت دراسةٌ أُجريت في عام 2019
الصول الفريقية ،إذ َّ
أ
المم ِّثل للحمض النووي الخاص بالفريقيين
َّ
أن الجينوم ُ

يزيد في حمضه النووي على التسلسل المرجعي الحالي
تحليالت
تقريبا .3وفي العام الماضي ،كشفت
ٌ
بنسبة ً %10
لعدد بلغ 426
أُجريت على تسلسالت الجينومات الكاملة ٍ
شخصا فقط من  50مجموعة إثنية لغوية في أفريقيا عن
ً
متغي ٍر جيني ،لم تكن معروفةً من قبل.4
ماليين
ثالثة
من
أكثر
ِّ
المتغيرات في إطار مبادرة اتحاد الوراثة
هذه
ت
د
د
ح
َ
ِّ
ُ
ِّ
البشرية والصحة في أفريقيا ( ،)H3Africaالمستمرة منذ
انية بلغت  180مليون دوالر أمريكي
عشر سنوات بميز ٍ
( .)https://h3africa.orgوتدعم هذه المبادرة معاهد
أفريقيا ،وتقوم على تسيير شؤونها
بلدا
علمية في ً 30
ًّ
الجمعية أ
الفريقية لعلم الجينات البشرية ،بالتعاون مع
أ
وكالة معاهد الصحة الوطنية المريكية ( ،)NIHوصندوق
«وي ْلكَم» التمويلي للطب الحيوي في المملكة المتحدة.
ِ
وبما َّأن المبادرة على وشك اختتام أعمالها ،فقد حان الوقت
للتفكير في الخطوات المقبلة.
أن توصيف النطاق
ويذهب أحد التقديرات التقريبية إلى َّ
للتنوع الجيني في أفريقيا يتطلب تحديد التسلسالت
الكامل ُّ
الجينومية لحوالي ثالثة ماليين فرد ،مختارين بعناية من
مختلف أنحاء القارة السمراء ،بحيث يتضمنوا المجموعات
والقليمية ،وغيرها في القارة .لهذا ،نهدف
الثنية اللغوية ،إ
إ
مشروع كهذا ،اسمه "ثالثة ماليين جينوم أفريقي"
إطالق
إلى
ٍ
اختصارا .)3MAG
( ،Three Million African Genomesأو
ً
وسيركز هذا المشروع على بناء قدرات القارة في مجال
أيضا.
البحوث الجينومية وتطبيقاتها ،وفي مجال الحوكمة ً
ومن المتوقع لنتائج هذا المشروع أن تقدم فوائد للعالَم
أجمع ،بعضها يصعب تصوره .فعلى سبيل المثال ،أنتجت
اليبوال خالل السنوات القليلة الماضية
لنا فاشيات فيروس إ
كثيرا من المعلومات والخبرات التي استع َّنا بها خالل جائحة
ً
"كوفيد ،"19-بد ًءا من التواصل مع الناس ،حتى مشاركة
العينات والبيانات البيولوجية.
ومن المرجح أن يستغرق تطوير هذا المشروع حوالي
عشر سنوات .وتتوقع تقديراتنا أن تحتاج أنشطته أ
الساسية
ْ
تمويل مقداره حوالي  450مليون دوالر أمريكي سنويًّا
إلى
ٍ
(حوالي  1500دوالر لكل مشارك في المجمل) .وسيغطي هذا
المبلغ جهود تجهيز المستودعات الحيوية وتشغيلها ،وتطوير
تقنيات البيانات ِوبناها التحتية .ونعتزم تحديد التسلسالت
أ
والنماط الظاهرية لحوالي  300ألف جينوم أفريقي في
أ
العام الول من المشروع.

ولعل َمن يرون هذا المشروع مجازفةً صعبة ينسون
الطموح الذي تَ َ
طلَّبه إطالق مشروع الجينوم البشري،
عاما ،وجعل علم الجينات
حيث استغرق ذلك المشروع ً 13
يتداخل مع جميع مجاالت الرعاية الصحية .واليوم ،تبلغ
تكلفة تحديد تسلسل الجينوم الواحد أقل من ألف دوالر ،مع
َّأن تعيين النسخة المبدئية ألول جينوم مرجعي تَ َكلَّف حوالي
 300مليون دوالر (انظرِ .)go.nature.com/3pfy2kh :أضف
عاما ،وقت بدء انطالق مشروع الجينوم
إلى هذا أنَّه قبل ً 30
وزع المعهد الوطني لبحوث الجينوم البشري
البشريَّ ،
بالواليات المتحدة حوالي  %95من إجمالي تمويل معاهد
الصحة الوطنية أ
المريكية على مشروعات بحوث الجينوم
البشريَّ .أما في العام الماضي ،فقد بلغت تلك النسبة %10
المريكية أ
فقط ،ألن جميع معاهد الصحة الوطنية أ
الخرى
َّ
5
تدعم بدورها بحوثًا متخصصة قائمة على علم الجينات .
وسيهدف مشروع "ثالثة ماليين جينوم أفريقي" إلى
الطبعة العربية
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تعليقات
كاف من الجينومات من مختلف
عدد ٍ
تحديد تسلسالت ٍ
أنحاء أفريقيا ،لوضع جينوم بشري مرجعي يمثل القارة،
ولتأسيس بنك حيوي أفريقي شامل لجميع بلدان القارة،
عينات ومعلومات إكلينيكية .ولتوضيح أهمية هذه
يتضمن ِّ
أن البنك الحيوي البريطاني قد
الخطوة ،عليك أن تعرف َّ
مشروع تبلغ مدته 27
قطع منتصف الطريق نحو إتمام
ٍ
شهرا ،يهدف إلى تحديد تسلسالت  500ألف جينوم (انظر:
ً
وإن كان تعداد سكان المملكة
ْ ،)go.nature.com/3ciohcj
المتحدة يبلغ حوالي  %5من تعداد سكان قارة أفريقيا.

الفوائد البحثية للمشروع

الصابة بعدوى بكتيرية ،أو أ
بالنيميا ،أو بأمراض الرئة ،أو
إ
بالسكتات الدماغية ،أو غيرها من المضاعفات.
بصحة أفضل إذا كانت
ويتمتع المصابون بهذا المرض
ٍ
جينات أخرى ،تُ ِطيل ،على سبيل المثال،
متغير ٌ
ات في ٍ
لديهم ِّ
سهم
ت
للمفارقة-أو
الجنيني،
الهيموجلوبين
مدة إنتاج
ُ
ِ
في الصابة بنوع من أ
النيميا ،يُطلق عليه "ثالسيميا-ألفا"
إ
ٍ
المتغيرات في الجين
فإن
المقابل،
وفي
.
α
-thalassaemia
َّ
ِّ
الصابة بأمراض الكُلى.12
 APOL1تزيد احتماالت إ

كيف يمكن تبرير العمل على
تحديد التسلسالت الجينومية
لهذا العدد الضخم من األفراد،
بينما ال يزال األفريقيون يموتون
من ج َرّاء سوء التغذية ،والمالريا،
وفيروس نقص المناعة البشرية؟

خطوة يمكن أن نبدأ بها المشروع هي
التعاونية .فأبسط
ُ
ٍ
تدشين المزيد من المشروعات التعاونية بين مختلف بلدان
العالم ،وكذلك بين البلدان أ
الفريقية ،سواء في مجال
البحوث أ
الكاديمية ،أم تلك التي تجريها الشركات .كما يمكننا
استغالل التقنيات ،وأنظمة سير العمل ،وأفضل الممارسات
التي تب َّنتها مبادرة اتحاد الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا،
ومشروعات أخرى كثيرة (انظر الشكل "تمهيد الطريق")،
ٍ
فعلى سبيل المثال ،تَعمل شركة "فيفتي فور جين" 54gene
في الجوس بنيجيريا على إنشاء َمرافق لتحديد التسلسالت
بأن مستثمري
الجينومية لمائة ألف نيجيري ،وتفيد الشركة َّ
وادي السيليكون قد أسهموا بمبلغ  4.5مليون دوالر من أجل
بنك حيوي (.)https://54gene.com
تأسيس ٍ
والناحية الثانية من هذه النواحي هي الكوادر البشرية،
أيضا إلى تدريب باحثين في مجاالت الطب
إذ نحتاج ً
والتكنولوجيا ،مع التركيز على علم الجينات البشرية ،وعلم
المعلومات ،وعلوم الحاسوب .وفي الظروف المثالية،
سيتحقق ذلك عن طريق إنشاء برامج دراسات عليا في
أ
للتميز في الطب الجيني َبمرافق
الجامعات الفريقية ،ومراكز ُّ
الرعاية الصحية في القارة.
والحوكمة هي الناحية أ
الخيرة .فأكثر التحديات صعوبةً
سيكونتطوير ِالب َنىالتحتية إالكلينيكية،والحكومية،واالجتماعية،
لتستوعب الثقافات والشعوب المتنوعة في جميع أرجاء القارة.
ِأضف إلى هذا َّأن المعلومات التي سينتجها ذلك المشروع وبنوكه
تداعيات أخالقية هائلة .ففي الوقت الحالي،
الحيوية ستكون لها
ٌ
نفتقر إلى أ
البحاث التي تكشف آراء الناس في القارة بشأن قضايا
معينة ،منها مسائل الموافَقة المستنيرة ،والمشاركة المجتمعية،
والخصوصية والسرية ،واستخدام المعلومات الجينية .كما
نجهل وجهات نظرهم بشأن حوكمة المستودعات الحيوية،
ومشاركة المنافع وعوائد نتائج أ
البحاث ،وال نعرف شي ًئا كذلك
عن مخاوفهم من استغاللهم في المشروعات التعاونية البحثية،
وفي أ
النشطة الهادفة إلى الربح .وقد تسببت أوجه القصور
«وي ْلكَم سانجر»
هذه في إثارة الجدل عندما خطط معهد ِ
لج ْني المال عن طريق الترويج لمجموعة من
بالمملكة المتحدة َ
معلومات مستنبطة من
أدوات تحديد الجينات ،ط ُِّو َرت بنا ًء على
ٍ
صحيح
جينومات أفريقية (انظر.)go. nature.com/3r7elep :
ٍ
ٌ
َّأن الهيئات التشريعية في جنوب أفريقيا تناقش مشروع قانون
لكن هناك حاجة
حماية المعلومات الشخصية منذ سنواتْ ،
ماسة إلى وضع أطر عمل رسمية خاصة بهذه القضايا ،وتداعياتها
أ
جهود
الخالقية ،والقانونية ،واالجتماعية .كما ينبغي بذل
ٍ
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يمكن للجينومات أ
تغيرات
الفريقية أن تكشف
ٍ
جينات ُ
وم ِّ
جديدة تسهم في الصحة والمرض ،لم تكتشفها الدراسات
أ
ناحية أخرى ،هناك
السابقة التي ركَّزت على الوروبيين (من ٍ
مجموعات سكانية أوروبية معينة من تلك
فوائد لدراسة
ٍ
انحدرت من عدد صغير من أ
السالف ،مثل
المجموعات التي
أ ٍ
سباب مختلفة ،منها َّأن التجانس
مجموعات أيسلندا ،وذلك ل ٍ
الجيني يمكن أن يساعدنا في كشف العوامل البيئية ،وتغيرات
أغلب هذه العوامل الجينية التي تؤثر في داء الخاليا
تأثير قوي) .فالمجموعات السكانية
الجينات المفردة التي لها
ٌأ
أ
أ
اسات أُجريت في أوروبا والواليات
ذات الصول الفريقية هي الكثر تنو ًعا من الناحية الجينية المنجلية اك ُت ِشف من خالل در ٍ
رقاقات جينية
جينيا أكبر من المتحدة ،وكانت تلك الدراسات تستخدم عاد ًة
ٍ
في العالم ،إذ إنَّها مجتمعةً تملك تنو ًعا ًّ
أ
السكانية أ
13
لكن
المتغيرات
لكشف
مة
صم
م
خرى
ال
غيرها ،كما أنَّها أقل اختالطًا بالمجموعات
َّ
ُ
المشتركة بين الوروبيين َّ ،
ِّ
الي  %75من أ
أ
الطفال الذين يُولدون بهذه
تغيرات التي ربما أفريقيا يوجد بها حو
غير الفريقية ،وهو ما يُس ِّهل اكتشاف ُ
الم ِّ
تقريبا ،مع
الصابة بأمر ٍاض معينة.
تسهم في إ
الطفرة سنويًّا ،والذين يبلغ عددهم  300ألف طفل ً
بأن التشخيصات الجينية ومعلوماتها بالقارة ال تسهم
المثال،
سبيل
على
المتغيرات في جين  PCSK9بالغة الندرة العلم َّ
ِّ
لدى أ
تقريبا في ممارسات الرعاية الطبية .ولهذا ،لو أُجريت دراسةٌ
شائعةٌ
ها
ن
لك
،)%0.1
من
أقل
بنسبة
توجد
(حيث
وروبيين
ال
َّ
ً
أ
أ
أ
نسقة بعناية باالستعانة بعدة مراكز طبية ،قد نكتشف
ًّ
نسبيا لدى المريكيين ذوي الصول الفريقية (حيث توجد بنسبة طولية ُم َّ
المتغيرات .وسيساعدنا هذا في توقُع تطورات
من
تبلغ حوالي  .)%2وهذا الجين يرتبط بانخفاض مستويات بعض العديد
ِّ
كبيرا ،6وهو االكتشاف الذي أثمر عن المرض ،ويكشف لنا ُس ًبل جديدة لعالجه ،11ويوفر نصائح
شحميات الدم
ً
انخفاضا ً
للباء و أ
القل لحالة اضطراب شحميات أفضل آ
على أ
المهات حين يمكن إجراء الفحوص الجينية قبل
عالج جديد واحد
تطوير
بالزمات القلبية والسكتات الدماغية ،الوالدة ،ويساعد أ
الدم ،المر ٍتبطة بالصابة أ
الفراد في التعامل مع المرض .وقد تصبح
إ
المتغيرات الجينومية
نموذجا لفهم كيفية تأثير
التي تصيب مختلف المجموعات السكانية حول العالم .وقد دراسةٌ أكهذه أ ً
ِّ
جينات مفردة.
الخرى الناتجة عن
تناولت دراسةٌ حوالي  900أفريقي من شعب الهوسا مصابين على المراض
ٍ
شخص آخرين من أبناء
بالفصام ،وقارنت بينهم وبين ٍ 900
القارة غير المصابين بالمرض ،فاكتشفت الكثير من الطفرات ثالث أولويات
حـدد تسلسلات ثالثـة مالييـن جينـوم أفريقـي،
تسهم في نشوئه ،كما كشفت معلومات مهمة عن كـي نُ ِّ
النادرة التي ِ
الفريقية ،أ
المسببة له .7ومع أن هناك دراسةً أخرى أُجريت في عام سـنحتاج إلى دعم من الحكومات أ
آ
والكاديميين،
الليات
َّ
ٍ
مجموعة من السويديين ،وتمكنت من رصد الكثير والمنظمـات الدوليـة.
 2016على
ٍ
نواح ،أولها المشروعات
ثالث
في
يتمثل
الدعم
وهذا
عينات
إلى
ذلك
لتحقيق
احتاجت
أنها
إال
ات،
ر
الطف
من هذه
ٍ
تفوق في حجمها عينات دراسة أ
الفريقيين بأكثر من أربع مرات.8
ستساعدنا كذلك دراسات الجينومات أ
الفريقية في القضاء
على انعدام المساواة .فتقديرات درجات المخاطر الجينية
الصول أ
لدى ذوي أ
الفريقية ،التي تتوقع على سبيل المثال
احتمالية إصابتهم باعتالل عضلة القلب أو بالفصام ،يمكن
أن تفتقر إلى الدقة ،بل قد تكون مضللة ،إذا اعتمدت على
الدوات الفعالة في حال أ
أ
الوروبيين .9ولدعم االكتشافات
َّ
أدوات إكلينيكية دقيقة ،علينا تحسين فعالية تقنيات
وتطوير ٍ
أ
حد ممكن،
التحليل ،وتحديد النماط الظاهرية إلى أقصى ٍّ
عدد أكبر من المجموعات السكانية.
باستخدام جينومات ٍ
الجمة التي يمكن أن تثمر عنها دراسة
أ وتتجلى المنافع َّ
جينات مفردة في أبحاث ضعف السمع،10
المراض الناتجة عن ٍ
11
فمن
وداء الخاليا المنجلية ) ،)SCDالتي أركّز عليها في عمليَ .
يحملون نسختين من طفرة الخاليا المنجلية يملكون خاليا دم
شوهة ،على شكل ثمرة الموز .وهذه الخاليا تتكتل
حمراء ُم
الوعية الدموية ،وتعوق توزيع أ
في َّ أ
الكسجين على
معا
ً
أ
وغالبا ما يعيش المصابون بداء الخاليا المنجلية
نسجة.
ال
ً
حتى الخمسينات في البلدان مرتفعة الدخول ،بينما يموتون
في كثير من البلدان أ
ات نادرة لدى المنتمين إليه.
الكثر فقرا خالل مرحلة الطفولة ،نتيجة نسا ٌء من شعب الهوسا في قرية كونو بجنوب أفريقيا ،وهو شعب توجد طفر ٌ
ً
ٍ

تمهيد الطريق :يمكن لمشروع «ثالثة ماليين جينوم أفريقي» أن يعتمد على نتائج المشروعات القائمة
البرامج

االنطالق (المدة)

التمويل

الغرض

المنتجات

مبادرة اتحاد الوراثة
البشرية والصحة في
أفريقيا ()H3Africa

( 2011عشر سنوات)

 180مليون دوالر أمريكي من معاهد
الصحة الوطنية أ
المريكية (،)NIH
(بالتعاون مع الجمعية
وصندوق ِويل ِْكم
ُ
أ
الفريقية لعلم الجينات البشرية)

بحوث
تأسيس
مشروعات تعاونية ،وإجراء ٍ
ٍ
في مجال الجينات ،يقودها العلماء
أ
الفريقيون ،وتهدف إلى خدمة سكان القارة.

توفير بيانات التسلسالت الجينومية واالرتباطات على
أفريقيا
بلدا
لعدد يبلغ  79,254فر ًدا من ً 30
نطاق الجينوم ٍ
ًّ
بالضافة إلى تأسيس ثالثة مستودعات حيوية (في
مختلفًا ،إ
نيجيريا ،وأوغندا ،وجنوب أفريقيا).

شبكة أ
السس الوبائية
الجينومية للمالريا
()MalariaGEN

( 2005مستمر)

صندوق ِوي ْلكَم ،ومجلس البحوث
الطبية بالمملكة المتحدة ،ومؤسسة
«بيل آند مليندا جيتس» ،ومعاهد
الصحة الوطنية أ
المريكية

توصيل الباحثين في مجال الجينوم أ
بالطباء
الكلينيكيين في البلدان التي توطَّن بها مرض
إ
المالريا.

توفير بيانات االرتباطات على نطاق الجينوم لسبعة عشر
بلدا ( 12منها في أفريقيا).
ألف فرد من ً 39

برنامج استغالل علم
البيانات في االكتشافات
واالبتكارات الصحية بأفريقيا
()DS-I Africa

( 2020خمس سنوات)

 58مليون دوالر من معاهد الصحة
الوطنية أ
المريكية

النهوض بعلم البيانات في أفريقيا ،ليعود
الكلينيكية،
بالنفع على مجال الرعاية إ
والصحة العامة ،والبحث العلمي.

معلق

برنامج «ترانس-أوميكس»
للطب الدقيق ()TOPMed

( 2014مستمر)

معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية

دمج بيانات التسلسالت الجينومية والبيانات
عالجات
والكلينيكية ،لتصميم
الجزيئية إ
ٍ
تناسب كل فرد.

تحديد تسلسالت أكثر من  90ألف جينوم كامل ،وتوفير
لعدد يبلغ  155ألف
بيانات االرتباطات على نطاق الجينوم ٍ
فرد من أكثر من  80دراسة مختلفة ،منهم  47,020مشاركًا
أصول أفريقية.
من
ٍ

قاعدة بيانات تجميع
الجينوم ()gnomAD

( 2017مستمر)

معهد برود

تجميع البيانات من المشروعات الكبرى
لتحديد التسلسالت الجينية ،والتوفيق بينها،
منصة عامة.
ونشرها على
ٍ

توفير بيانات أكثر من  140ألف إكسوم (منطقة مرمزة
مجموعة متنوعة من مشروعات
للبروتين) وجينوم من
ٍ
تحديد التسلسالت الجينية ،شارك فيها  20,744مشاركًا من
الصول أ
المريكيين ذوي أ
الفريقيين ،أو أ
أ
الفريقية

البنك الحيوي البريطاني

( 2006مستمر)

هيئات متعددة
 332.3مليون دوالر (من
ٍ
في المملكة المتحدة)

توفير البيانات الجينية والبيانات الطبية
الحيوية الخاصة بعدد كبير من أ
الفراد،
ٍ
ل ُتستخدم في البحوث الطبية.

الكلينيكيـة وبيانات االرتباطات على نطاق
توفيـر البيانات إ
لعدد يبلغ  500ألف مشـارك ،منهم 8,066
الجينوم ٍ
بالضافة إلى بيانات  200ألف إكسـوم من
أفريقيا أسـود ،إ
ًّ
إكسومات المشاركين.

بحوث جينومية تركز على المساواة و إالنصاف.
نسقة
لتصميم ٍ
ُم َّ
وينبغي لهذه أ
البحاث أن تستند إلى نظريات العدالة العالمية،
والمفاهيم أ
الفريقية ،مثل مبدأ "أوبونتو"  ،Ubuntuالذي يعني
بوجه عام "روح الجماعة".

الخطوات أ
الولى

لنضع أهدافًا وخططًا شاملة ،ينبغي ألعضاء الجمعية أ
الفريقية
الكاديمية أ
لعلم الجينات البشرية ،و أ
الفريقية للعلوم ،ومبادرة
اتحاد الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا ،أن يتعاونوا مع
أ
الكاديميين ،والعلماء ،والجمعيات المهنية ،وممثلي الحكومات،
والعاملين في مجال الرعاية الصحية ،والمدافعين عن حقوق
المرضى ،وغيرهم .وكما حدث في مبادرة اتحاد الوراثة البشرية
والصحة في أفريقيا ،يمكن تنقيح هذه أ
الهداف من خالل
اللقاءات الدورية التي ستعقدها مجموعات العمل (مثل تلك
المعنية بعلم الجينات الطبي ،والتدريب ،والمستودعات
الحيوية ،والمشاركة الجماهيرية ،واالستدامة) ،على ْأن تتخلل
اجتماعات أوسع نطاقًا.
هذه اللقاءات
ٌ
وستحتاج الحكومات إلى أن تركز على بناء مراكز بيانات،
وتطوير خدمات الطب الجيني ،وتأسيس البرامج أ
الكاديمية.
التعاون بين القطاعين العام والخاص
يسر
ُ
كما ال بد لها أن تُ ِّ
في مشروعات البحث والتطوير ،والتطبيقات الخاصة
بالرعاية الصحية إالكلينيكية ،وأن تضع لوائح قانونية وأخالقية
تتعلق بالبيانات الشخصية ،ومسألة موافقات المشاركين
لجنة في منظمة
في الدراسات ،وغيرها .كما
سيلزم تشكيل ٍ
الصحة العالمية ،أو االتحاد أ
الفريقي ،تملك الصالحيات
للمساعدة في تطوير هذه البنية التحتية ،وتنسيق عملها،
وذلك لتيسير إجراء الدراسات التي تشارك فيها بلدان
أيضا أن نوفر حوافز ضريبية وسوقية،
مختلفة .ومن الممكن ً
لتشجيع القطاع الخاص على توجيه البحوث الجينومية نحو
دراسة أ
المراض التي ال تحظى باالهتمام الكافي.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أيضا ٌ
سؤال بديهي ،نتيجةً لهذا المشروع ،هو:
سيطرح ً
ُ
كيف يمكن تبرير العمل على تحديد التسلسالت الجينومية
الفراد ،بينما ال يزال أ
لهذا العدد الضخم من أ
الفريقيون
جراء سوء التغذية ،والمالريا ،وفيروس نقص
يموتون من َّ
المناعة البشرية ()HIV؟
مجموعة
حسن قدرات القارة في
ٍ
أعتقد َّأن المشروع ُ
سي ِّ
زودها بما
وهذا
الحيوي،
الطب
واسعة من تخصصات
سي ِّ
ُ
نحو يحقق
على
العامة
الصحة
تحديات
تحتاجه لمواجهة
ٍ
مزيدا من إالنصاف ،كما سينتج المشروع معارف يمكن أن
ً
المعرضة للخطر .ففي الواقع ،ثمة
السكانية
المجموعات
تفيد
َّ
أدلةٌ على َّأن آثار الحاالت الحادة لسوء التغذية وعالجاتها تتأثر
بمتغيرات جينية محددة .14كما َّأن مشروع الجينوم البشري
ِّ
بوجه عام ،ومن
قد أسرع خطى التقدم في مجال الطب ٍ
أمثلة ذلك :تطوير تقنيات جزيئية لتشخيص إالصابة بفيروس
ستخدم
نقص المناعة البشرية ومرض السل ،وهي تقنيات تُ َ
نطاق واسع في قارة أفريقيا .ووفَّر ذلك المشروع كذلك
على ٍ
طرق وقائية وعالجية للتعامل مع
معلومات انبنت عليها ٌ
ٍ
فيروس نقص المناعة البشرية.
فالمتغيرات
وسع نطاقها.
ِّ
وهذه الفوائد يمكن لمشروعنا أن يُ ِّ
الجينية التي تؤثر على أيض العقاقير المضادة لفيروس
نقص المناعة البشرية ُع ِث َر عليها بالفعل لدى سكان البلدان
مرتفعة الدخل .ويحمل ما يصل إلى  %47من المجموعات
الصول أ
المريكيين ذوي أ
الفريقية و أ
السكانية أ
المتغير
الفريقية
ِّ
آ
 ،CYP2B6*6المرتبط بالثار الجانبية الحا َّدة لعقار "إيفافيرينز"
 efavirenz15المضاد للفيروس ،وهو ما يعزز احتماالت تفويت
أ
الفراد لجرعات العقار ونشوء مقاومة فيروسية له .ولهذا ،ال
بد للبحوث الجينية الصيدالنية أن تركز أكثر على أن يحصل
الناس في أفريقيا على العالجات أ
الكثر فعالية التي تناسبهم.
كما يجب أن يخدم هذا المشروع المجموعات السكانية
التي سيدرسها ،وأن يسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية

أ
المتغيرات المرتبطة بسرطان
الساسية .فما جدوى تحديد
ِّ
أ
أشخاص ال
الثدي ،أو أمراض القلب والوعية الدموية لدى
ٍ
يستطيعون الخضوع لفحوص الثدي الشعاعية ،أو فحوص
غالبا العالجات
الكشف عن ارتفاع ضغط الدم ،ولن تتوفر لهم ً
فإن هذا المشروع -على غرار مبادرة اتحاد
الطبية؟
وختاماَّ ،
ً
الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا -ال بد أن يفيد ممارسات
الطب الجيني في العالم بأسره ،وكذلك في أوساط المجموعات
اح تتجاوز علم الجينات بكثير.
السكانية بالقارة ،في نو ٍ
أمبرواز وونكام
المعن ّي بشؤون البحث العلمي
أستاذ علم الجينات الطبي ،والوكيل ِ
في كلية علوم الصحة بجامعة كيب تاون في جنوب أفريقيا .وهو
أيضا رئيس الجمعية أ
الفريقية لعلم الجينات البشرية؛ ويشارك في
ً
إدارة مبادرة اتحاد الوراثة البشرية والصحة في أفريقيا.
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كتب وفنون
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نشأت بحيرة كاراكول في طاجيكستان في حفرة نتجت عن ارتطام نيزكي.

ٌ
تاريخ َس َّج َل ْته الصخور
القادمة من الفضاء
شواهد كيميائية في النيازك تكشف قصة ميالد مجموعتنا الشمسية .ميناكشي وادوا
فـي عصر الثالث عشـر من ديسـمبر من عـام  ،1795وقع
حـدث مذهـل علـى مـرأى مـن ثالثـة َح َّراثين فـي مقاطعة
النجليزيـة .فقـد هبطـت أمـام أبصارهـم
يوركشـاير إ
صخـرة مـن السـماء ،أحدثـت تجويفًـا عميقًا فـي أ
الرض،
قـرب قريـة وولـد نيوتـن .ولمـا َد ّوى االرتطـام كصـوت
الرصـاص ،هـرع سـكان المناطـق المجـاورة إلـى منشـأ
الصـوت ،ليجـدوا حجـرا دافئا اسـتقر في حفـرة أ
بالرض،
ً ً
ويضاهـي حجمـه حجـم رغيـف خبـز.
انتهـى الحال بهـذه الصخرة الغريبة ،التي لم يُعرف لها
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مثيـل آنـذاك فـي إنجلترا كافـة ،بين أيـدي بضعـة باحثين،
ومنهم الكيميائي إدوارد َهوارد ،الذي فحص تلك الصخرة،
وصخـورا أخـرى مثلهـا تسـاقطت مـن السـماء فـي أنحـاء
ً
أوروبـا .وخلُـص فـي ورقـة بحثية شـهيرة ،نُشـرت فـي عام
 ،1802إلـى تصنيـف جديـد لهـذه الصخـور ،أَ ْد َر َجهـا تحت
الجسـام القادمة من خارج كوكـب أ
فئـة من أ
الرض ،صارت
تُعرف باسم النيازك (E. C. Howard Phil. Trans. R. Soc.
.)1802 ;212-92, 168
وتشـبه النيـازك كبسـوالت زمنيـة كونيـة ،إذ تسـجل

تفاصيـل أحـداث مـن بواكيـر حيـاة نظامنـا الشمسـي.
ومـن هنـا ،يتقصـى ويحلـل باحثـون علميـون بعنايـة
الشـواهد الكونيـة الكيميائيـة التـي تنطـوي عليهـا هـذه
التفـاوت فـي نسـب ثالثـة نظائـر طبيعية
الصخـور ،مثـل
ُ
أ
للكسـجين .وهـي تفاصيـل قـد ال تبـدو مثيـرة لالهتمـام
لغيـر المتخصـص .وأرشـح عاد ًة كتـاب "النيـازك وكواكبها
أ
الم"  Meteorites and Their Parent Planetsللمؤلـف
هـاري مكسـوين ،بوصفـه مـادة ممتعـة ،يسـهل فهمهـا
لعمـوم القـراء النهميـن لمزيـد مـن المعرفـة ،بيـد أن
المشـكلة هـي أن أحـدث طبعـات هـذا الكتـاب صـدرت
فـي عـام  ،1999وقد شـهد المجال تطـورات كبيرة خالل
العقديـن الماضييـن ،لكـن من حسـن الحظ أن لـدي كتابًا
جديـدا يمكننـي ترشـيحه.
ً
وفـي هـذا السـياق ،يقـدم الكيميائـي والجيولوجي تيم
جريجـوري فـي كتابـه الجديـد "النيـازك"  Meteoriteسـر ًدا
ثريًّـا يزخر بالقصص العلمية التاريخية ،التي تسـلط الضوء
علـى آخـر مسـتجدات ذلـك المجـال ،إذ يثيـر فـي أذهاننـا
–بأسـلوبه فـي العـرض ،الذي ينبئ بشـغف شـديد بمادته-
تماما للبشـر .فتأمل على
صورا لبيئات وأحداث غير مألوفة ً
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

CHRISTINE FLOSS/ANSMET/NSF/NASA

سـبيل المثـال وصفـه للمراحـل أ
الولـى مـن عمر الشـمس،
قبـل حوالـي أربعة مليـارات عام ونصف مليـار عام ،الذي
يقـول فيه" :اصطخبـت الرياح وخصل رفيعة مـن التيارات
تدريجيـا ذرات الغبار فـي دوامات من
الغازيـة ،ف ُت ُج ِّم َعـت
ًّ
السـحب تشـبه كرات العشـب المتدحرجة".

قصص ظهور مفاجئ

يبـدأ المؤلف كتابه بالظروف المدهشـة التي أحاطت بعدد
مما َس َّـجله التاريخ من أحداث اكتشـاف النيازك وسقوطها،
ومـن تلـك القصـص :قصـة صخـرة "وولـد نيوتـن" ،إال أن
ينبهنـا إلـى أن ولـع البشـر بالنيـازك موغـل فـي
جريجـوري ِّ
خنجـرا حديديًّا ُوجد
المثـال،
سـبيل
على
فيصـف
القـدم،
ِ
ً
فـي مقبـرة الفرعـون المصـري توت عنـخ آمون ،التـي يعود
تقريبـا إلـى عـام  1350قبـل الميلاد .وقـد نُ ِحـت
تاريخهـا ً
الخنجـر من مـادة نيزكية.
وينتقـل المؤلـف بعـد ذلـك إلـى تاريـخ اكتشـاف
تجمعـات مـن النيـازك فـي القـارة القطبيـة الجنوبيـة،
وفـي بعـض الصحـاري الحـارة ،حيـث يـؤدي انخفـاض
معـدالت سـقوط أ
المطـار إلـى إقلال معـدالت تعريـة
هـذه الصخـور المتسـاقطة مـن الفضـاء وتآ كُلهـا .ومـن
هنـا ،تتوجـه عـاد ًة حملات البحـث عـن النيـازك ،التـي
تنطلـق مـن دول مثـل الواليـات المتحـدة واليابـان،
إلـى القـارة القطبيـة الجنوبيـة ،حيـث تحمـل الصفائـح
الجليديـة النيـازك فـي أثناء حركتهـا وكأنها أحزمـة ناقلة،
فتراكمهـا فـي مناطـق محـددة.
ُ ِويشـرح جريجـوري الطـرق التـي تقيـس بهـا أ
الدوات
منقطعي
التحليليـة الحديثـة تراكيـب النيازك بدقة وإتقـان
َ
النظيـر .ويصـف لنـا "قطـرات أمطـار مـن نيـران" تكونـت
عندمـا انصهـرت فجـأة ُك َتـل مـن غبـار يعـود إلـى فجـر
سـريعا،
الكـون ،لتنشـأ عنهـا قُطيـرات مسـتديرة تصلبـت
ً
واتحـدت مـع مـواد صلبـة أخـرى ،لتشـكل أجر ًامـا بحجـم
وبدايـات لمـا سـيصير الحقًـا كواكـب .وهـذه
كويكبـات،
ٍ
القطيـرات المتصلبـة ،أو مـا يُعـرف بالكوندريـوالت توجـد
فـي بعـض مـن أكثـر أنـواع النيـازك شـيو ًعا ،أو مـا يُسـمى
بالـ"كوندريتـات" .وف ْهـم العمليـة التـي أ َّدت إلـى تَ َشـكُّلها،
يكسـبنا رؤى متعمقة عن الكيفية التي تشـكلت بها الكواكب
فـي بواكيـر النظـام الشمسـي.
إن النيـازك قـد تحمـل لنا معلومات عمـا هو أقدم حتى
مـن منظومتنـا الشمسـية ،إذ تنطـوي علـى مفاتيـح لمعرفة
طبيعـة الفضـاء بيـن النجـوم والسـحب الجزيئيـة الكثيفة
التـي قد تتشـكل بـه ،وكذلك لمعرفة كيـف تندمج العناصر
فـي النجـوم حديثة النشـأة .وتخبرنا الدراسـات عن النيازك
ومكوناتهـا أن الموقـع الذي بزغت فيه المنظومة الشمسـية
موقعا أكثر نشـاطًا
مجرتنـا كان فـي الماضـي السـحيق ً
فـي ّ
"النيازك ..صخور من الفضاء
الخارجي شَ َّكلَت عالَمنا"
تيم جريجوري
دار نشر جون موراي ()2020

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

باحثان في أثناء َج ْمعهما عينات ،ضمن برنامج "البحث عن النيازك في القارة القطبية الجنوبية" . Antarctic Search for Meteorites

وتخليقًـا للنجـوم مما هو عليـه آ
الن.
قاشـا معمقًـا حـول النيـازك
يخـوض جريجـوري أيضـا ِن ً
القادمـة مـن القمـر والمريـخ ،وأحـداث ارتطامهـا الكبـرى
أ
بـالرض (خاصـة االرتطـام الـذي حـدث قبـل حوالـي 66
مليـون عـام ،الذي سـحق ثالثـة أرباع صور الحيـاة النباتية
والحيوانيـة علـى ظهـر أ
الرض ،بمـا في ذلـك الديناصورات

"تح ِمل الصفائح الجليدية
ْ
النيازك في أثناء حركتها،
وكأنها أحزمة ناقلةُ ،
ِ
فتراكمها
في مناطق محددة".
غيـر القادرة على الطيران) .ويتخلل ذلك النقاش بعض من
أكثر الشـروح جال ًء وبسـاطة للمبادئ الكيميائية والفيزيائية
الحاكمـة لعلم الشـهب والنيـازك ،وعلم الكيميـاء الكونية،
الموجهة إلـى عموم القراء.
مـن بين ما صادفتـه في الكتب
َّ
الس ْـحب
ينتج
كيف
المثـال،
فيبيـن جريجـوري علـى سـبيل
َّ
المتبـادل ،بتأثيـر قـوى الجاذبيـة ،بيـن كوكـب المشـترى
المتحلّقـة بالقـرب منـه في حـزام الكويكبات،
والكويكبـات َ
اهتـزازات واسـعة المدى فـي المدارات ،تـؤدي بدورها إلى
خـروج الكويكبـات عـن مسـارها ،ممـا يسـاعد علـى بلـوغ
أ
أيضـا كيـف
صخـور نيزكيـة الرض .كمـا يوضـح المؤلـف ً
أن الباحثيـن قـد يعمـدون إلـى دراسـة محتوى النيـازك من
نظائر أ
الكسـجين ،بوصفه "بصمة" تتيح اكتشـاف الموضع
الـذي تشـكّل بـه النيـزك فـي السـديم الشمسـي ،أو كيـف
َـدروا زمن
قـد يسـتخدمون نظائـر نـادرة لعناصر أخـرى ُليق ِّ

تعـرض النيـزك أ
للشـعة الكونية فـي الفضاء بيـن الكواكب.
َ ُّ
غفل ذكر شخصيتين بارزتين ممن شكلوا
بيد أن الكتاب يُ ِ
هـذا الحقل المعرفـي ،إحداهما شـخصية هارفي نينينجر،
الـذي َعلَّـم نفسـه بنفسـه فـي هـذا المجـال ،لكـن أبحاثـه
المكثفـة ومـا جمعـه مـن صخـور أرسـيا اللبنـات أ
الساسـية
الشـهب والنيازك كمبحث معرفي في ثالثينات القرن
لعلم ُ
الماضـي( .ويُذكر أن هواة جمع الصخور النيزكية ،من غير
أ
مهما في المجال وفي
دورا ًّ
الكاديمييـن ،ال يزالون يلعبـون ً
تَق َُّدمـه بمـا يُ َسـ ِّهلون توفيره للباحثين من أنـواع جديدة من
الصخـور النيزكيـة) .أما الشـخصية الثانية ،فهي شـخصية
وليـام كاسـيدي ،الـذي أسـهم فـي إرسـاء منهجيـة النتقاء
وجمعهـا في القارة القطبيـة الجنوبية.
الصخـور النيزكية ْ
ثانيــا
ا
إصــدار
المثالــي
الكتــاب
يســتحق هــذا
ً
ً
منــه ،يحــوي عــد ًدا أكبــر مــن الرســوم التوضيحيــة
والصــور الفوتوغرافيــة ،وكذلــك المزيــد مــن المصــادر
واالستشــهادات المرجعيــة .ففــي جميــع أ
الحــوال،
مفتاحــا لســبر أغــوار كوكبنــا ،ومجموعتنــا
تُ َعــد النيــازك
ً
الشمســية ،وغيرهمــا مــن العوالــم .فبدراســتها ،علــى
حــد قــول جريجــوري" :تتكشــف لنــا ،عبــر الفحــوص
ــطرت علــى مــدى ســنوات
المجهريــة ،قصــص ُس ِ
آمــاد زمنيــة تبــث فــي
ضوئيــة ،لنجــد أنفســنا أمــام ٍ
والكبــار ،مــن أطــول مــا عــرف البشــر".
النفــس الهيبــة إ
ميناكشي وادوا رئيس كلية أ
الرض واستكشاف الفضاء ،التابعة
لجامعة أريزونا الحكومية في مدينة ِتمبي ،وأستاذة في هذه
تقديرا
أيضا .وقد أُطلق اسمها على الكويكب  8356وادوا،
الكلية ً
ً
إلسهاماتها في علم الشهب والنيازك ،وعلم الكواكب.
اللكترونيmeenakshi.wadhwa@asu.edu :
البريد إ
الطبعة العربية
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رسمة لجيمس جيلراي ،تعود إلى عام  ،1802تجسد المخاوف من تلقِّي تطعيم الجدري المستمد من أ
البقار المصابة بالمرض

فن الكاريكاتيرٌ :
مرآة تعكس الش َّد
والجذب بين العلم والمجتمع
رسوما كاريكاتيرية تتناول السجال المجتمعي والسياسي الذي
المؤرخة باتريشيا فارا تجمع
ً
صاحب َمولد البحث العلمي في العصر الحديث .أليكساندرا فيتزه
علـى مدى عشـرات السـنين ،تناولت باتريشـيا فـارا ،مؤرخة
العلـوم فـي جامعـة كامبريـدج بالمملكـة المتحـدة ،فـي
التنـوع :مـن
كتاباتهـا
تنوعـت فيمـا بينهـا َّ
ٍ
أشـد ُّ
موضوعـات َّ
إسـحاق نيوتـن ،حتـى النسـاء الالتـي اتَّجهـن إلـى البحـث
العلمـي إبـان فتـرة الحـرب العالميـة أ
الولـى .وعلـى مـدار
َّ
عـدد كبير من
حرص ْ
ـت فـارا علـى جمـع ٍ
مسـيرتها المهنيـةَ ،
بعـد إلى
كتـاب لهـا ،لم يخرج ُ
الرسـوم التوضيحيـة .وفـي ٍ
رسـما مـن رسـوم الكاريكاتيـر ،غالبيتهـا
النـورَ ،
جمع ْ
ـت ً 42
والواليـات والمتحدة بالدرجة أ
الولى،
مـن المملكة المتحدة

وتعـود إلـى القرنيـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر ،وتتناول
موضوعـات علمية.
كان ف ّنانـو تلـك الحقبـة (مـن أمثـال ويليـام هوجارت،
وجيمـز جيلـراي) يوجهـون سـهام السـخرية الالذعـة فـي
تعليقاتهـم علـى الخالفـات االجتماعيـة والسياسـية التـي
أثيـرت حـول أ
والتقنيـة الناشـئة
الفـكار العلميـة والطبيـة
َّ
ً
وصـول إلـى اللقاحـات .تكاد
آنـذاك :بـد ًءا مـن الكهربـاء،
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هـذه الصـور تشـبه مـا بـات يُعـرف فـي عصرنـا الحاضـر
بالرسـوم الفكاهيـة السـاخرة (أو "ميمـز"  ،)memesإذ
نسـبة ال يُسـتهان بهـا مـن المتعلميـن،
كانـت تصـل إلـى
ٍ
وتؤثـر فـي الـرأي العـام .وقبل ازدهار النشـر علـى نطاق
واسـع ،كانـت تلـك الصـور تبـاع علـى هيئة قطـع مفردة،
محفـورة علـى الخشـب أو المعـدن ،وعـادة مـا تكـون
ملونـة يدويًّـا ،إذ كانـت تُعرض في نوافـذ العرض الخاصة
َّ
بالمتاجـر ،بهدف إثارة إعجاب المـارة ،وحث أ
الثرياء على
ّ
شـرائها ،إلبهـار ضيوفهـم.
متناول
الصحف فـي َ
وفـي وقـت الحق ،عندمـا أصبحت ُّ
الملونة
عمـوم
القر أاء ،انتشـرت رسـوم الكاريكاتيـر َّ
جمهور َّ
باللونيـن أ
والسـود .وفي الحوار الـذي أجرته دورية
البيض
أن تلـك
 Natureمـع باتريشـيا فـارا ،تشـرح كاتب ُتنـا كيـف َّ
ـت
الضجـة التـي
صاحب ْ
الرسـوم قـد نجحـت فـي تسـجيل َّ
َ
العلْـم الغربـي الحديـث ،إضافـةً إلـى النزعـات
َمولـد ِ
االسـتعمارية والعنصريـة ،والتمييـز علـى أسـاس الجنـس.

ما أهمية دراسة رسوم الكاريكاتير التاريخية
التي تدور حول موضوعات علمية؟

أن تلك الرسوم كانت غنية بالمعلومات
لطالما أثار دهشتي َّ
صدق ،وتعكس دراية عميقة بالعلوم .كانت
حد ال يُ َّ
إلى ٍّ
تحتوي على تفاصيل دقيقة عن المسائل العلمية التي شغلت
الناس في ذلك الوقت .ولكي يفهم القارئ تلك الرسوم
على وجهها ،ال بد له من أن يكون ُم ًّلما من المعرفة العلمية
بالشيء الكثير .كما تعكس تلك الرسوم مستوى الجدل الذي
دائرا في المجال العام في ذلك الوقت .ولنا أن ننظر
كان ً
إلى مقاطع الفيديو المتاحة على منصة "يوتيوب" YouTube
تصور
نظير معاصر لهذه الرسوم ،لكي يتس َّنى لنا ُّ
على أنها ٌ
مقدار المعرفة العلمية التي ُض ِّمنت فيها ،ومدى اهتمام
عموم الناس بتلك الموضوعات.

إلى أي مدى كانت تلك الرسوم عميقة الداللة
من وجهة النظر الفنية؟

كانت رسوم الكاريكاتير تنطوي على طبقات متعددة.
والمالحظ أن النوادر والنكات ،التي كانت واضحة الداللة
َ
مضى ،تحتاج آ
الن إلى فك رموزها .في كاريكاتير لجيلراي
فيما
يعود إلى عام  ،1795على سبيل المثال ،ظهر جوزيف
بانكس ،رئيس الجمعية الملكية البريطانية آنذاك ،في صورة
وساما على صدرها.
فراشة ملتحفة برداء أحمر اللون ،تضع ً
يصعب على َمن ينظر إلى هذا الكاريكاتير في أثناء
لم يكن ُ
عصر التنوير أن يدرك أن الصورة إنما تتهكَّم على تكريم
الملك جورج الثالث لبانكس ،بمنحه وسام درجة "باث" Bath
للفروسية .كما لم يكُن من الصعب على قارئ ذلك العصر
أن يفطن إلى المعاني الضمنية المحمولة في ثنايا الكاريكاتير،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

جراء
ومن ذلك أن بانكس كان قد اكتسب سمعة سيئة من ّ
فضائحه الجنسية في أثناء رحلة بحرية إلى تاهيتي ،وأنه كان
يتعاون مع الحكومة لتوسيع رقعة المستعمرات البريطانية،
وأنه -وهو المسؤول عن تحصيل العوائد الحكومية -لم يفقه
أيضا تلك
شي ًئا عن الفيزياء والرياضيات .غير أننا نجد فيه ً
القبعة الحمراء ،التي أشارت إلى ثوار فرنسا ،ضمن النقوش
التي يشتمل عليها جناحا الفراشة .لم يكن العلم في ذلك
مجر ًداُ ،م ْن َب ًّتا عن
العصر -وال في عصرنا الحاضر -موضو ًعا َّ
مشب ًعا بالمآرب والمصالح،
السياق المحيط به ،وإنما كان َّ
تجاريةً كانت ،أم شخصية ،أم سياسية.
أ
رسم
لديٌ ،
ومن بين رسوم الكاريكاتير الخرى المفضلة ّ
يصور تشارلز داروين في صورة قرد
يعود إلى عام ّ ،1872
قريبا -قربًا ذا مغزى -من امرأة ترتدي ثوبًا
يجلس القرفصاء ً
ذا تنورة منتفخة ،تشبه الكأسيات البحرية .وجد جمهور
العصر الفيكتوري هذا الرسم مضحكًا دون حاجة إلى أي
أقد َم على عقد
شرح ،إذ كان داروين في أحدث كتبه قد َ
مقارنة بين مشاعر البشر والحيوانات ،كما اعتمد على إحدى
أطروحاته القائلة بأن تاريخ تطور النساء جعلهن أكثر مهارة
في المطبخ منهن في حجرة المكتب .وقد ُذيِّل َْت الصورة
تضمن االسم العلمي للكأسيات البحرية (وهو
بتعليق َّ
القبال الكبير
"الكيسيات البحرية" )ascidian؛ ما يعكس إ
في ذلك العصر على استكشاف الحياة البحرية والصخرية
على طول سواحل بريطانيا.

القبال على داروين من ِق َبل
ما سبب هذا إ
رسامي الكاريكاتير؟
ّ

كانت لداروين هيئة مميزة ،جعلت منه شخصية كارتونية
مثالية ،بلحيته الطويلة التي تشبه لحية النبي موسي،
المقوسة ،المليئة بالتجاعيد.
البارزين ،وجبهته
وحاجبيه
َ
َّ
شخصا لطيفًا ،أشبه بقرد ودود،
وكان يظهر في الرسوم
ً
صورا مشابهة
ملتو .ولكننا نعرف ً
أيضا َّ
أن ً
له ذيل طويل ٍ
خدم ْت في أوقات القالقل السياسية خالل النصف
قد است
الثاني ُ من َالقرن التاسع عشر للإساءة إلى أ
اليرلنديين،

المفزع حقًّا أن ندرك أن تلك كانت طريقة التفكير السائدة
ُ
آنذاك ،ولكن علينا مواجهة تلك الحقيقةً ،
بدل من التغافل
عنها ،والتظاهر بأن شي ًئا من ذلك لم يحدث.

على ِذكر التمييز ضد المرأة ،كيف لنا أن نفهم
الكاريكاتير الذي تناول عالمة الفلك كارولين
هيرشل عام 1790؟

صور هيرشل في هذه الرسمة على أنها طُرفة ،أو أعجوبة:
تُ َّ
حظي ْت به هيرشل من تقدير
فما
ا!
مذنب
تستكشف
التي
أة
المر
َ
ً
يتأت من إسهاماتها العلمية ،وإنما جرى تصويرها على
لم َّ
أنها شخص غريب أ
الطوار ،تظهرها الرسمة بمالمح ُمبالَغ
جليا إلصابة سابقة بمرض
فيها ،ونرى على أحد ّ
أثرا ًّ
خديها ً
المدونة داخل بالونات
الجديري في طفولتها .أما العبارات
َّ
الكالم في الكاريكاتير ،فقد جاءت بلغة إنجليزية ركيكة،
اللمانية أ
للداللة على أن هيرشل -وهي أ
الصل -كانت تنطق
التقان .وهكذا ،نرى أن
النجليزية بطريقة يعوزها إ
اللغة إ
الكاريكاتير كان يهزأ بهيرشل ،فما السبب وراء ذلك؟ هل مر ُّد
ذلك إلى خشية الرجال من إثبات النساء جدارتهن؟

تناول التطعيم في رسوم الكاريكاتير؟
ِل َم كثُر ُ

يُ َعد الكاريكاتير الذي رسمه جيلراي في عام  1802بمثابة
معتمدا
لقاحا للجدري،
ً
تعليق على استحداث إدوارد جينير ً
أجسام أ
أ
البقار المصابة
المتكونة في
الجسام المضادة
ِّ
يصور هذا الكاريكاتير الشخص الذي يتلقى
بالمرض نفسهِّ .
يتحول إلى بقرة .في ذلك الوقت ،كانت هناك
اللقاح وهو ّ
مخاوف حقيقية من النتائج المترتبة على إدخال مواد غريبة،
النسان .وعلى خالف
مأخوذة من الحيوانات ،داخل جسم إ

ً
معادل
هل لنا أن نرى في هذه الرسوم
موضوع ًّيا لرسوم الكاريكاتير التي تتناول
فيروس كورونا؟

كبيرا .فمعظم الناس اليوم ال
كال ،أجد بينهما اختالفًا ً
فالعلْم
يدركون بحق التعقيدات المتصلة أبالجدل العلميِ .
اليوم يشغل مكانة رفيعة؛ إنه الساس الذي يقوم عليه
المجتمع بأسره.
ولما كان أ
المر كذلك ،فال معنى للسخرية منه .ولهذا؛ نجد
أ
أن رسوم الكاريكاتير الحديثة ال تسخر من العلماء والطباء،
الساسة ،والزعماء من أمثال دونالد ترامب وبوريس
وإنما من َّ
كاف لما يقوله العلماء
ممن ال يستمعون باهتمام
جونسون،
ٍ
َّ
مثل أنتوني فاوتشي ،مدير المعهد القومي أ
المريكي لبحوث
الحساسية أ
كاريكاتيرا
مؤخرا
والمراض المعدية .وقد
ُ
ً
طالعت أ ً
ائعا عن خروج بريطانيا من االتحاد الوروبي ،وساللة
ألمانيا ر ً
ًّ
كورونا الجديدة التي اك ُتشفت العام الماضي في المملكة
ضخما بألوان علم االتحاد
المتحدة .نرى في الرسمة
فيروسا ً
ً
البريطاني ،يضحك ضحكة متعالية ،ألن المملكة المتحدة
مرضا مختلفًا عن ذلك المنتشر في سائر أرجاء أوروبا.
تملك ً
فعالة للغاية في نقل
ُّ
والحق أن التعبير بالرسم يمثل طريقة ّ
الرسائل ،فهذه حقيقة كان رسامو الكاريكاتير في القرنين
جيدا.
الثامن عشر والتاسع عشر يدركونها ً
أجرت المقابلة :أليكسندرا فيتزه.
خضعت هذه المقابلة للتحرير لدواعي الطول والوضوح.

َ
العنصرية
الرسوم الكاريكاتيرية
عكس ْت
ُ
كيف َ
السائدة آنذاك ،كما حدث في ذلك الكاريكاتير
المق ِّزز ،الذي يحمل اسم "مونكيانا"
 ،Monkeyanaونُشر في مجلة "بانش" Punch
في عام 1861؟

القبال
أن إ
كان لهذه الرسمة على نفسي وق ُْع الصدمة ،غير َّ
حينئذ يعكس كيف أن جمهور ذلك العصر كان
الكبير عليها
ٍ
أشد االختالف .تنطوي تلك الرسمة
ينظر إليها نظر ًة مختلفة َّ
على إشارات كثيرة ،كان في وسع أي شخص يعيش في العصر
شك
فورا إلى ما ترمي إليه .فما ِمن ٍ
الفيكتوري أن يفطن ً
في أن المستكشفين كانوا يرسلون تقارير تفيد باكتشافهم
حيوانات الغوريال في وسط غابات أفريقيا ،ويصفون كم
ظهر ْت هذه
كانت مرعبة .في ذلك السياق على وجه التحديدَ ،
تصور غوريال ترتدي الفتة ك ُِت َب عليها" :هل أنا
الرسمة ،التي ِّ
واضحة إلى الشعار
إنسان مثلكم ،وأخ لكم؟" ،في إشارة
ٍ
السياسي الذي كان يرفعه يوشيا ويدجوود ،أحد الناشطين
على اليمين :كاريكاتير يسخر من كارولين هيرشل ،بعنوان "الفيلسوفة تعثر على المذنب عن طريق حاسة الشم" .وعلى اليسار :رسم
المناهضين للرق في ذلك الوقت.
كاريكاتيري يظهر فيه تشارلز داروين.
كان من الممكن أن يربط جمهور ذلك العصر تلك الرسمة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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شهد ْت تلك الفترة تصاعد الجدل
والح ِّط من شأنهم .كما َ
حول موضوعات الهويات العرقية ،والطبقات االجتماعية،
التطور في
والقدرات العقلية ،وقد ُزج بأفكار داروين حول
ّ
تغير
قد
الجدل
أن هذا
مروع .غير َّ
نحو ِّ
َّ
هذه الصراعات على ٍ
واضحا عندما َع َم َد داروين صراحةً إلى وضع
تغي ًرا
ً
مجراه ُّ
البشر إلى جانب الحيوانات في سلسلة التطور.

بأفكار أخرى ،ال تقل عن أ
الولى بشاعة ،لو أننا َأخذْ نا في
الحكم عليها بوجهة النظر المعاصرة؛ حيث كان البعض
خالل العصر الفيكتوري ينظر إلى أ
المستعبدين على
الفارقة
َ
أ
سوغوا به اقتراف الفظائع
أنهم حيوانات ،وهو المر الذي َّ
الوحشية ضد هذه الفئة ،واستعبادهم .كما كانوا يؤمنون
بوجود هرم عرقي ،يعتلي قمته أ
الوروبيون البيض ،ويقبع
آِ ْ
سيويون أ
والفارقة .وقد أدى ذلك إلى اندالع
في القاع ال
الجدل حول مكانة النساء :هل توضع النساء أ
الوروبيات
في موضع أعلى من الرجال آ
السيويين ،أم أدنى منهم؟ من

آ
أن
الوضع القائم الن ،كانت أسباب القلق وجيهة ،ذلك َّ
أ
اللقاح لم يكن قد اخ ُتبر بشكل مناسب ،كما أن الدوات
غالبا ما كانت من االتِّساخ بحيث
المستخدمة في التطعيم أ ً
المراض.
تسببت هي ذاتها في جلب
َّ
وفي أواخر القرن التاسع عشر ،وبعد مرور فترة طويلة
على فرض الحكومة البريطانية التطعيم ضد الجدري على
أ
الطفال الصغار ،كانت المخاوف ال تزال تراود الكثيرين من
أن التطعيم لم يكن ً
فعال بنسبة  ،%100وأن المرض يمكن
أن ينتقل من خالل عملية التطعيم نفسها .وثمة قضية
مضمنة في ثنايا هذا الجدل ،هي الصراع بين
أخرى كانت َّ
الحرية الفردية ،وحق الحكومة في حماية الشعب.

كتب وفنون

فصول مظلمة من التاريخ :تجارب
الس ِّمية المروعة على السجناء في أوروبا
تؤكد تقارير مفزعة لهذه التجارب أنها استعانت بمجموعات مقارنة،
واستهدفت مصلحة المجتمع .أليسون أبوت

االندفاع إلى التبريرات

السمية التي
مثلت هاتان التجربتان بداية سلسلة من تجارب ِّ
أجريت على سجناء في أوروبا في القرن السادس عشر .وتسوق
المعنون "تجارب السموم" The
انكن في كتابها
المؤرخة أليشا ر ِ
َّ
 Poison Trialsتفاصيل مروعة عن هذه التجارب الوحشية التي
أجريت على البشر ،إذ كشفت أبحاثها عن أكثر من اثنتي عشرة
تجربة موثقة من هذا النوع (بعضها ألمحت بياناته إلى تجارب
جري أكثر من نصف هذه التجارب في
أخرى لم توثق) .وقد أُ ِ
والمبراطورية الرومانية بين عامي ،1560
فرنسا ،وإيطاليا ،إ
و ،1580وكان آخرها في نهاية القرن السادس عشر.
وتقول رانكن إنه على الرغم من أن مفهوم حقوق إالنسان
لم يكن قد ظهر في ذاك الوقت ،إال أن أ
الشخاص الذين
الم ِلحة لتبرير ما اقترفوه
أجروا هذه التجارب شعروا بالحاجة ُ
أمام المجتمع .وقد م َّهد هذا النهج البحثي الذي َوثَقوا فيه
للنهج المتبع خالل عصر التجارب بعد قرابة قرن من الزمان.
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عشر .فعلى عكس االعتقاد الشائع ،لم تحظر الكنيسة
حد
الكاثوليكية تشريح الجثث ،لكنه م َّثل قضية مؤرقة ،إلى ٍّ
دفع البابا كليمينت في عام  1531إلى إصدار تشريعات تقنن
خضع ممارسته إلشراف الكنيسة
ترخيص هذا التشريح ،وتُ ِ
إن كليمينت وعي
انكن بقولها ّ
تابع ر ِ
والسلطات المدنية .وتُ ِ
بخطورة هذا االتجاه ،وهو ما جعله يحرص على توضيح
اتّباعه لكل هذه القواعد خالل إجرائه تجارب التحقق من
فعالية الزيت الذي أعده كارافيتا.

أخالقيات الطب البدائي

ساد اعتقاد بأن ُس ًّما كان السبب وراء الطاعون الذي ضرب مدينة
فلورنسا بإيطاليا خالل القرن الرابع عشر.

وجدير بالذكر أنه في أوروبا القرن السادس عشر ،انتشرت
السموم في كل حدب وصوب ،فكان من الممكن أن يلقى
تناول عشب أو
أي شخص حتفه من جراء لدغة ثعبان ،أو ُ
فطر سام بطريق الخطأ .واتسمت القوانين في هذا الشأن
بالتراخي ،فكانت السموم تتاح بسهولة ألي شخص يرغب في
القضاء على غزو لفئران ،أو اغتيال شخصية سياسية.
المعدية هو
وقد ساد اعتقاد
آنذاك بأن أحد أنواع السموم ُ
السبب وراء الطاعون أ
السود الذي اجتاح أوروبا في موجات
تفش مدمرة خالل عصر النهضة (لكننا آ
الن بتنا نعرف أن
السبب الحقيقي كان بكتيريا اليرسينيا الطاعونية Yersinia
 .)pestisولهذا ،رأى البابا كليمينت أنه لو أثبت أن في حوزته
ترياقًا واسع المدى ،فسيبرهن على قدرته على التصدي
ألعدائه وحماية شعبه من الطاعون في آن واحد.
وكان كليمينت أول من ُوثِّق إشرافه على تجارب السمية
الغريق ،إذ أضحت هذه الممارسات
على البشر بعد قدماء إ
محظورة في العالم القديم بحلول القرن الثاني الميالدي.
ولهذا ،نجد أن الطبيب جالينوس في روما أجرى تجاربه
على الديوك الصغيرةً ،
بدل من البشر ،واشتهرت تجاربه
باستخدام مجموعات مقارنة ،فكان يقسم هذه الطيور
جميعا ،وبعدها يعطى الترياق
إلى مجموعتين ،ثم يسممها ً
السمية"
"تجارب ِّ
أليشا رانكن
دار نشر جامعة شيكاجو،
(.)2021

السمية على فوائد هذه
أكدت التقارير التي تناولت تجارب ِّ
التجارب للمجتمع .ولذلك ،مع توالي العقود ،بدأت هذه
التقارير تتضمن بيانات تفيد بأن السجناء قد وافقوا على
انكن إلى أن
تنوه ر ِ
المشاركة في التجارب ،دون إكراه ،لكن ِّ
السجناء الذين اختيروا للمشاركة في هذه التجارب كانوا في
الغالب من أ
الجانب.
وتوسع رانكن زاوية العرض لتتناول مزاعم عن قدرة
بعض العقاقير على عالج أ
المراض كافة ،وهي ادعاءات
ظهرت خالل الفترة الزمنية نفسها .وعلى الرغم من جنوح
أسلوب رانكن إلى التكرار والغموض في بعض أ
الحيان ،إال
ِ
أن الكتاب يأسر اهتمام القارئ بفضل الحكايات الطريفة
التي يتضمنها .فعلى سبيل المثال ،نعرف من الكتاب أن
أنواع الترياق المتداولة تألفت في الغالب من مزيج غريب
من المكونات ،منها أ
العشاب ،والتوابل ،وأنواع معينة من
الطين أ
والفيون ،وأجزاء من أجساد الحيوانات ،ومنتجات
أخرى متنوعة في غرابتها .وقد كانت كتل البازهر عالية القيمة
توجد
آنذاك ،وهي كتل متصلبة من المواد ،اع ُتقد أنها ِ
في أ
الجهزة الهضمية لبعض الحيوانات ،وفي قرون حيوان
أحادي القرن ،الذي كان وجوده في عصر النهضة ال يزال
محل نقاش ،ولم يُدحض بعد.
تتمثل جاذبية الكتاب في عرضه للمحاوالت المبكرة
الساعية إلى الوصول إلى نهج طبي يمكن أن نَ ِصفه اليوم
بالعلمي ،إلى جانب ما يكشفه عن الكيفية التي صارت بها
سريعا -وبصورة بدت غريزية -جز ًءا ً
أصيل
هذه المحاوالت ً
يدخل في بناء النسخة البدائية مما يمكن أن نط ِْلق عليه
الشكاليات ،شأنها شأن
اليوم أخالقيات الطب .فتلك إ
موجات تفشي أ
المراض المعدية ،واجهتنا على مر التاريخ.
أليسون أبوت تقيم في مدينة ميونخ أ
اللمانية ،وقد عملت
منذ عقود في دورية  Natureعلى تقديم تغطية صحفية
للعلوم وتاريخها في أوروبا.
اللكترونيalison.abott.consultant@ :
البريد إ
springernature.com
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في زمن شهد انتشار العدوى ودجالي الطب ،تحدى طبيب
حرصا
مكيافيللي -من صناع القرار السياسي -التقاليد السائدة ً
على حماية منصبه ،وقرر تمويل إجراء تجارب ذات مجموعة
تعرضا للتهميش.
مقارنة على أكثر الفئات ً
حدث هذا في عام  ،1542عندما أعد هذا الجراح
وعرضه على البابا
إ
اليطالي ،جريجوريو كارافيتا ،زي ًتا ًّ
دوائياَ ،
كليمينت السابع بوصفه ترياقًا للسم .وكانت هناك آنذاك
تعرضه
عدة أسباب وجيهة دعت البابا إلى
ُّ
التخوف من ُّ
للتسمم .ومن ثمً ،
بدل من رفض مطلب كارافيتا البغيض،
قرر أن يختبر هذا االختراع على سجناء ُمدا ِنين.
ومن ثم ،اُختير سجينان من كورسيكا ،أُدين أحدهما بالسرقة،
والخر بالقتل ،وأطعمهما أ
آ
الطباء كعكًا بحلوى المرزبانية،
احتوى على عشبة البيش القاتلة .وعندما أخذ السجينان في
الصراخ والتلوي من فرط أ
اللم ،فرك كارافيتا جسد أحدهما
بالزيت ،فنجا هذا السجين ،وكوفئ بتخفيف حكم إالعدام
كما بالعمل المؤبد على إحدى
الذي صدر بحقه ليصبح ُح ً
السفن كأحد العبيد بها .أما السجين الذي لم يتلق العالج،
فقد ظل يقاسي العذاب ألربع ساعات ،قبل أن يفارق الحياة.
فريق
أجرى التجربةَ التالية الختبار فعالية زيت كارافيتا ٌ
من المسؤولين ،مكون من صيدلي البابا ،وطبيبه الخاص،
وسيناتور روماني ،حيث أرادوا التأكد من أن الدواء ليس
محض خدعة ،ورغبوا في اختبار فعاليته ضد أنواع أخرى
مزيجا من البيض النيئ ،والسكر،
من السموم .لهذا ،أعطوا ً
والزرنيخ لرجل من جزيرة مانتوفا أُدين بتهمة القتل .وقد نجا
آ
عبدا على إحدى السفن حتى آخر أيامه.
هو الخر ،ليصبح ً
وبعد مرور أسبوعين ،نشر الفريق الذي أجرى التجربة
تقريرا مكونًا من أربع صفحات عنها ،وصف آثار السم بها،
ً
وأكَّد على وجود "رجال أتقياء" صلوا من أجل السجناء( .وتجدر
إالشارة إلى أنه من المستحيل أن نحاول اليوم معرفة ما إذا كان
هذا الترياق قد أظهر فعالية بحق ،أم ال ،إذ إننا ال نستطيع أن
نحدد بدقة مكوناته ،وال الجرعات التي أُعطيت منه للسجناء).

إلحدى المجموعتين.
انكن كيف أحيت تجربة كليمينت التي استخدمت
وتصف ر ِ
زيت كارافيتا هذا النهج العلمي ،وأطالت أمده .وقد
أوردت سجالت هذه الدراسات تفاصيل صادمة عن آ
الثار
تناول السموم.
الفسيولوجية التي تظهر بمرور الوقت ،نتيجة ُ
وقد سارت تجارب السمية الالحقة على المنوال ذاته ،من
حيث تصميمها ،وعملية التوثيق الجاد لها ،وذلك في محاولة
لتقديم دالئل مق ِْنعة على فعاليتها .فتوضح رانكن حرص
أ
الطباء والمثقفين المرموقين الذين أجروا هذه التجارب
أ
المدعين الذين كانوا يروجون لنواع
على تمييز أنفسهم عن ّ
الترياق التي يحضرونها في أ
السواق.
ّ
بالشكاليات
انكن أن تلك التجارب كانت محفوفة إ
أ وتضيف ر ِ
أيضا فيما
الخالقية منذ بدايتها ،وهي إشكاليات ط ُِرحت ً
شائعا
يتعلق بتشريح الجثث البشرية ،الذي كان قد أصبح ً
إلى حد ما في الدوائر العلمية أ
الوروبية في القرن السادس

نظرة متعمقة على أحدث أ
البحاث

أنباء وآراء

DYLAN O’DONNELL

شكل  :1مجرة "النحات"  ،Sculptorأو  .NGC 253تشير تحليالت 3-1دفقة من انبعاثات أشعة جاما الصادرة من هذه المجرة إلى أنها
ناتجة عن انفجار ضخم من أحد النجوم المغناطيسية ،وهي بقايا نجمية عالية المغناطيسية.

علم الفلك

قنابل كهرومغناطيسية كونية
تكشف أسرارها
كريستوفر تومسون
وهد في الخلفية الكونية ما يُعرف باالنفجارات الفلكية للنجوم المغناطيسية العمالقة،
ُش ِ
وأخيرا ،ك ََشف
بيد أنها كانت انفجارت شديدة السطوع إلى حد أعمى معه أجهزة الرصد.
ً
انفجار فلكي في نقطة أبعد من سابقيه بعض تفاصيل هذه االنبعاثات.
يتقصى كثير من أ
البحاث الفلكية في القرن الواحد والعشرين
ٌ
التلسكوبات التي تفتش عن
ظواهر مؤقتة وعابرة .وتكشف ِ
جميع أشعة نطاق الطيف الكهرومغناطيسي ،بد ًءا من
الموجات الراديوية إلى أشعة جاما ،عن مجموعة مذهلة من
التغيرات المفاجئة السريعة ،والغامضة في كثير من أ
الحيان
التي تطرأ في الفضاء .وقد شاب القصور ف ْهمنا للعديد من
أنواع االنفجارات الكونية ،مثل المستعرات العظمى ،وأحداث
تدفق أشعة جاما .ويرجع ذلك إلى عجزنا عن رصد آ
الليات
مجرتنا.
الداخلية لهذه
الظواهر ،وإلى ندرة حدوثها في ّ
2،1
مؤخرا في دورية  ،Natureإلى
تا
ر
ش
ن
بحثيتين
وفي ورقتين
ُ
ً
جانب دراسة أخرى ثالثة 3نُ ِشرت في دورية "نيتشر أسترونومي"
 ،Nature Astronomyيضع باحثون بعض أ
السس لدراسة
أ
مجموعة من مصادر االنفجارات الفلكية المولِّدة لشعة
مجرتنا ،وهي مصادر توجد نظائر مشابهة لها
جاما خارج ّ
جيدا في حالة السكون .وقد تكون
بالقرب من كوكبنا ،و ُد ِرست ً
مرتبطة بأحداث التدفق الراديوي السريعة ،4التي تُ َعد من أكثر
موضوعات علم الفلك إثارة لالهتمام.
تتألق بقايا نجمية تُعرف باسم النجوم المغناطيسية على
نحو يختلف اختالفًا جوهريًّا عن أي نوع آخر من النجوم،
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إذ تبدو وكأنها نجوم نيوترونية عادية ،مثل النجوم النابضة
الراديوية ،وتتسم بكثافات أكبر من تلك التي تميز أ
النوية
الذرية .غير أن مجاالتها المغناطيسية تكون أقوى ألف مرة من
المجاالت المغناطيسية ألغلب النجوم النابضة (إذ تصل قوتها
إلى  1011تسال) .5والمحفِّز الرئيس إلشعاعات هذه النجوم
ليس عمليات االندماج النووي (كما في حال الشمس) ،وال
عمليات إطالق الطاقة الحرارية المتبقية (كما في حال أ
القزام
البيضاء التي تتشكل من بقايا نجوم شبيهة بالشمس) ،وال حتى
الدوران النجمي (كما في حال النجوم النابضة الراديوية) ،وإنما
يؤدي اضمحالل التيارات الكهربية القوية التي تدعم المجاالت
المغناطيسية لهذه النجوم إلى تعزيز إطالق فيض هائل إلى
حد مذهل من أ
الشعة السينية وأشعة جاما.
وحتى في حال السكون ،قد تبلغ شدة سطوع النجوم
المغناطيسية مائة ضعف شدة سطوع الشمس .5وأقوى
انفجاراتها أكثر سطو ًعا بحوالي تريليون مرة من الشمس ،بيد
أنه من الالفت أنها قد تُط ِْلق في جزء من الثانية طاقة أكبر
تدريجيا على مدار العقد السابق
من تلك التي انبعثت منها
ًّ
مباشرة .وقد أمكن اكتشاف هذه االنفجارات العمالقة بضع
مرات داخل مجرة درب التبانة ،غير أن قربها منا يجعلها

ساطعة إلى حد يشل معه القدرة على الرصد في تلسكوبات
أ
الشعة السينية وأشعة جاما المحمولة في الفضاء.6،5
وقد َّبين الباحث ديميتري سفينكين ،والباحث أوليفر
روبرتس مع الفريق البحثي لكل منهما ،وجود عالقة وثيقة
بين تلك أ
المجرية ،ونبضة من أشعة جاما اك ُت ِشفت
الحداث
ِّ
في الخامس عشر من إبريل في عام  ،2020نجح سفينكين
وزمالؤه في الوصول إلى مصدرها (وهو مجرة NGC 253
أيضا باسم "مجرة النحات" Sculptor
القريبة منا ،المعروفة ً
 ،galaxyفي الشكل  )1بتقنية التثليث ،وذلك باستخدام
أ
معا ما يُعرف باسم "الشبكة
مجموعة من الدوات تشكل ً
الكوكبية"  .Interplanetary Networkومن هذه المسافة،
تمكَّن واضعو الدراستين من الوقوف بدقة على بعض تفاصيل
طيف أشعة جاما المنبعث من االنفجار والمخطط الزمني الذي
سلكه ،والذي تَ َّبين أنه يكاد يكون مطابقًا النفجار َآخر وقع خارج
ور ِصد سابقًا ،حيث يظهر بوضوح دخول عنصرين في
المجرةُ ،
شكل االنفجار المولِّد ألشعة جاما :أحدهما قصير أ
المد،
تحديد
ومتغير بسرعة فائقة (يستمر عدة ملّي ثوان) ،و آ
الخر أطول
أمدا ،ويضمحل بوتيرة ثابتة ،وبسرعة أبطأ بعشر مرات ،ويحمل
ً
طاقة مماثلة لطاقة العنصر آ
الخر ،أو أكبر منها.
إذًا ،ما الذي يجعل انبعاثات النجوم المغناطيسية
شديدة التقطع ،مقارنةً بأنواع النجوم أ
الخرى؟ بعض
النجوم القزمة البيضاء النائية –على سبيل المثال -يكون
أيضا شديدة المغناطيسية .7ومع ذلك ،لم تُ ْع َز قط إلى أي
ً
منها انفجارات كهرومغناطيسية شديدة.
أجساما
الجابة مرتبطة بكون النجوم المغناطيسية
لعل إ
ً
شديدة البرودة في لبها ،رغم أن سطوحها أكثر سخونة من
سطوح النجوم أ
الخرى .5وتحتوي الطبقات الخارجية لهذه
النجوم النيوترونية على أنوية ثقيلة غنية بالنيوترونات ،تبدأ
التجمد لتأخذ شكل مادة صلبة بعد وقت قصير من
في
ُّ
تكون النجم النيوتروني .8وتتسم
االنهيار النجمي الذي يُحفِّز ُّ
هذه القشرة بخصائص غريبة ،إذا ما قورنت بخصائص
الطبقة الخارجية أ
للرض .فقد انخفضت درجة حرارة الجزء
كثيرا عن درجة انصهار المادة النووية
العميق منها لتقل ً
ً
موصل
التي شكّلتها .وإضافة إلى ذلك ،تُ َعد هذه المادة
ممتازا للكهرباء ،وهو ما يجعلها تربط بقوة بين الكهرباء
ً
والمجال المغناطيسي المتمعج للنجم .وعليه ،ال بد أن
معا ،إما ببطء في أثناء
يتحرك المجال المغناطيسي والقشرة ً
فترة السكون ،أو بسرعة أكبر في أثناء االنفجار.
وال تـزال البحـوث جاريـة للوقـوف بدقـة علـى كيفيـة
حـدوث انفجـارات النجوم المغناطيسـية .فعلـى النقيض
من الغالف الجوي المغناطيسـي الحار للشـمس ،ال تتسم
دواميـة تعمـل بقوة
هـذه النجـوم بحـركات حمـل حـراري ّ
على تغيير شـكل المجال المغناطيسـي المتأصـل بها .ومع
ذلـك ،ففـي حـال انـدالع انفجـار ضخـم بهـذه النجـوم،
بدرجـة مـا بأن قشـرتها تشـهد اضطرابات
يمكننـا أن نجـزم
ٍ
شـديدة واسـعة النطاق ،ومثالها :حركة للصفائح التكتونية
تـؤدي إلى تبا ُدل مدين َتي كاليفورنيـا ونيويورك لموضعيهما.
والعنصـر أ
البطـأ فـي هـذه االنفجـارات ،الـذي ُر ِصـد فـي
الخامـس عشـر مـن إبريـل  ،2020ونظائـره ،يتالزمـان مـع
تغيـر قشـرة النجم.
نواتـج سـكون عمليـة ُّ
ومثل هذه االضطرابات من شـأنها أن تؤدي إلى تحريف
المجال المغناطيسـي الخارجي للنجم المغناطيسـي ،وهو
ينتـج تيـارات كهربية غير مسـتقرة ،أقوى بمليـار مرة من
مـا ِ
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أنباء وآراء
تلـك التـي تتدفـق عبـر هالـة الشـمس .10،9كمـا قـد تترتـب
علـى هـذه االضطرابـات نتيجـة أخـرى ،تتمثـل فـي لفـظ
إحـدى الحلقـات المغناطيسـية بالنجم ،مثلمـا يحدث في
االنفجـارات الشمسـية الكبيـرة ،12،11لتغـدو االضطرابـات
المغناطيسـية عندئـذ قويـة بمـا يكفـي لتكويـن غـاز كثيـف
اللكترونـات ،والبوزيترونـات ،وأشـعة جامـا.
متدفـق مـن إ
الموصـل للكهربـاء مـع
ويُعتقـد أن تفا ُعـل هـذا الغـاز
ّ
المجال المغناطيسـي للنجم ينتج طيف أشـعة جاما ،الذي
اسـتطاع رصـده كل من ديمتري سـفينكين ،وأوليفر روبرتس
وفريقيهمـا البحثييـن ،والـذي دام ألقـل مـن ثانية.
وقد أ ّدت دراسة أخرى أجراها مشروع "تلسكوب فيرمي واسع
النطاق"  Fermi LATإلى فتح نافذة جديدة ،يمكن أن نطل
منها على انفجارات النجوم المغناطيسية .وتفيد هذه الدراسة
بأن أشعة جاما منخفضة الطاقة المشار إليها في الدراستين
أ
الخريين 2،1قد تبعها بعد  19ثانية انبعاث ذو طاقة أعلى ألشعة
أ
جاما ،استمر لعدة دقائق .ويُ َعد هذا أول اكتشاف لشعة جاما
متأخرة وعالية الطاقة تنبعث من انفجار نجم مغناطيسي.
وأحد التفسيرات التي اقترحها الباحثون لهذا الحدث هو
انطالق سحابة من أ
اليونات (النسبية) سريعة الحركة في أثناء
االنفجار؛ حيث تُ ِنتج أشعة جاما عالية الطاقة في موجة صدمية
لمجرة  .NGC 253غير
عندما يضرب االنفجار الوسط الغازي ّ
أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت انفجارات النجوم المغناطيسية
تحتوي على كتلة كبيرة من أ
اليونات ،أم ال .والنبضة التي تتكون

تقريبا قد تنتج بدورها موجة
من إشعاع كهرومغناطيسي محض ً
صدمية ،وقد تتفاعل ً
أول مع سديم نسبي من الجسيمات
المحصورة حول النجم المغناطيسي.
وإجمال ،تفيد أ
ً
البحاث الثالثة بأن االنفجارات المولِّدة
ألشعة جاما تقدم لنا أدلة مباشرة على الكيفية التي تهدأ بها
االضطرابات المغناطيسية داخل النجوم النيوترونية وحولها.
وقد كانت الطاقة المقاسة في هذه أ
الحداث أقل  1000مرة
أو أكثر من تلك التي تنتجها غالبية أحداث تدفق أشعة جاما
الناتجة عن تصادم النجوم النيوترونية ،على الرغم من أن مدة
انبعاث هذه الطاقة كانت مشابهة لها في هذه التصادمات.
وحتى آ
الن ،عجز علماء الفيزياء النظرية الذين يضعون نماذج
ألحداث تدفُّق أشعة جاما عن االتفاق على العملية التي
تنتج انبعاثات أشعة جاما المميزة لتلك االنفجارات .وسوف
يساعد ف ْهم أوجه التشابه واالختالف بين انفجارات النجوم
المغناطيسية على تضييق نطاق االحتماالت .كذلك سوف
يؤدي الرصد المستمر للنجوم المغناطيسية في المجرات
القريبة إلى تضييق نطاق النماذج المحتملة ألصل أحداث
التدفق الراديوي السريعة.
كريستوفر تومسون
يعمل في المعهد الكندي للفيزياء الفلكية النظرية في جامعة
تورنتو ،تورنتو ،أونتاريو  ،M5S 3H4كندا.
اللكترونيthompson@cita.utoronto.ca :
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إصابات النخاع الشوكي

جهاز عصبي اصطناعي للحفاظ على
ضغط َدم متوازن
باتريس.جي.جيانيه
تترتب على إصابة الحبل الشوكي عواقب مسببة لقصور وظيفي ،إحداها العجز عن الحفاظ
مؤخرا عبر آلية اصطناعية ،إلحياء
شكلةٌ أمكن التحايُل عليها
على توازن ضغط َّ
الدم ،وهي ُم ِ
ً
الدم.
رد فعل ال إرادي
أساسي الستقرار ضغط َّ
ٍّ
يُ َعد الشلل والقصور الحسي من أبرز عواقب إصابة الحبل
أيضا -كنتيجة
الشوكي ( ،)SCIبيد أن الكثيرين يختبرون ً
الصابة -هبوط الضغط االنتصابي ،وهو العجز عن
لهذه إ
الدم الطبيعي عند االنتقال من وضع
الحفاظ على ضغط َّ
االستلقاء إلى الجلوس ،أو الوقوف .1ويمكن لهذه الحالة
المرضية أن تمنع على المدى القصير االمتالء الطبيعي للقلب
والدوارّ .أما على المدى
الدوخةَ ُّ ،
سبب َّ
بالدم ،وهو ما قد يُ ِّ
الطويل ،فإن نوبات هبوط الضغط االنتصابي المتكررة تزيد
والسكتات الدماغية ،التي
من نسب حدوث
النوبات القلبية َّ
تعدِ من المسببات أ
الساسية للوفاة لدى َمن لديهم إصابة
َُ
مؤخرا في دورية ،Nature
شر
ن
بحث
وفي
الشوكي.
بالحبل
ُ
ً
أفاد الباحث جوردان سكوير وزمالؤه 2باكتشاف استراتيجية
قائمة على جهاز عصبي اصطناعي تعويضي ،يُ َخفِّض هبوط
الضغط االنتصابي الذي تسببه إصابة الحبل الشوكي .وقد
تمكّن هذا الجهاز التعويضي حتى آ
الن من استعادة توا ُزن
ضغط الدم لدى القوارض ،والقرود ،والبشر.
القسم السفلي من
تجمع َّ
الدم في ِ
سبب الجاذبية ُّ
تُ ِّ
الجسم عند الجلوس ،أو الوقوف .والسبب الرئيس لهبوط
الضغط االنتصابي هو قصور في استجابات ال إرادية تمنع
التجمع ،أهمها هو رد الفعل الالإرادي أو المنعكس
هذا
ُّ
مستقبالت الضغط ،وهي خاليا عصبية تقيس
ُه
ق
ْل
ط
ت
الذي
ُ
ِ
ِ
الدم الشرياني ،ودرجة امتالء أ
الوعية الدموية
مستوى ضغط
الكبيرة وحجرات القلب بالدم .3وتنشط هذه المستشعرات
الجسم في وضع الراحة .ويؤدي
في الثدييات عندما يكون ِ
الدم الشرياني أو حجم الدم إلى انخفاض
انخفاض ضغط ّ
مستقبالت الضغط .وهو ما يقود بدوره إلى تنشيط
في نشاط
ِ
الو ِّدي من الجهاز العصبي الالإرادي ،الستعادة توا ُزن
الفرع ِ
الدم الطبيعي عبر زيادة المقاومة الوعائية ،وتدفُّق
ضغط َّ
الدم عود ًة إلى القلب .4وتقطع إصابة الحبل الشوكي
االتصال بين جذع الدماغ السفلي ،الذي يتلقّى المعلومات
مستقبالت الضغط ،والخاليا العصبية الو ّدية التي تُحفِّز
من
ِ
الجهاز القلبي الوعائي ،وتبدأ من الفقرات الصدرية والفقرات
القطنية العليا في الحبل الشوكي (انظر الشكل.)1
تعديالت
يُعالَج هبوط الضغط االنتصابي عاد ًة بإدخال
ٍ
على أسلوب الحياة (مثل استخدام ضمادات ضغط على
الساقين ،والنوم في وضعية شبه قائمة) وإعطاء أدوية ِمثل
الدم) ،أو الميدودرين
(موسع لحجم َّ
الفلودروكورتيزون ِّ
المستقبالت التي تلعب دور الوسيط في إحداث
نشط
(الذي يُ ِّ
ِ
تأثير أ
الودية على القلب والعضالت الوعائية) ،6،5إال
العصاب
ُ
أ
أنه قد تكون لهذه الدوية تأثيرات غير مرغوب فيها في بعض
الحيان .وتتضمن المقاربات أ
أ
الُخرى لعالج هبوط الضغط
ّ
َ
االنتصابي استخدام أحزمة شد البطن ،والتحفيز الكهربي

وﻋﺎء
دﻣﻮي

–
ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ
ِ
ﺿﻐﻂ

اﻟﺪﻣﺎغ
ﺟﺬع ﱢ

اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺪم
ﺿﻐﻂ ﱠ

+
ﻣﻮﺟﻪ
ﺣﻔﺰ ﻛﻬﺮﺑﻲ
ﱠ
ﻓﻮق اﻟﺠﺎﻓﻴﺔ ))TESS
ﺧﻼﻳﺎ
ﻋﺼﺒﻴﺔ
ُو ّدﻳﺔ

+

اﻹﺻﺎﺑﺔ
اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺤﺒﻞ
اﻟﺸﻮﻛﻲ
اﻟﺼﺪري

↑ َﺧ ْﺮج اﻟﻘﻠﺐ
↑ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻋﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺪم
↑ ﺿﻐﻂ ﱠ

الشكل  | 1محاكاة الستجابات ضغط الدم الالإرادية .تتحكم
استجابات ضغط الدم الالإرادية في الثدييات ،إذ يُخفِّض
الدم (كما يدل عليه الرمز )-نشاط خاليا عصبية
هبوط ضغط ّ
مستقبالت الضغط ،مؤديًا بذلك إلى تنشيط (كما يدل
تُدعى
ِ
عليه الرمز  )+لخاليا عصبية في جذع الدماغ ،تُحفِّز وتُ َن ِّشط
مباشر ،إال
بشكل َ
الخاليا العصبية ُ
الودية في الحبل الشوكي ٍ
أن إصابة الحبل الشوكي تقطع هذا االتصال ،لتمنع بذلك
ّ
استجابات ضغط الدم الالإرادية من العمل كما ينبغي .وقد
صمم جوردان سكوير وزمالؤه 2جها ًزا يخدم كبديل عصبي
َّ
تعويضي يمكنه التحايل على هذه المشكلة .فعند انخفاض
سمى "الحفز الكهربي
كهربيا يُ َّ
ضغط الدم ،يثير الجهاز تحفي ًزا ًّ
الموجه فوق الجافية"  TESSفي الناحية الخلفية للحبل الشوكي
َّ
(وإن
الو ّدية ْ
الصدري ،من أجل تنشيط الخاليا العصبية ُ
المستخدم في
مختلف عن ذاك
كان ذلك يجري عبر مسار
َ
ٍ
استجابات ضغط الدم الالإرادية الطبيعية .وهو غير موضح).
وترسل الخاليا العصبية الودية إشارات إلى القلب أ
والوعية
ُ
والمقاومة الوعائية ،ل ُتعيد
الدموية من أجل زيادة خرج القلب
َ
بذلك توا ُزن ضغط الدم الطبيعي.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

للعضالت الهيكلية في أ
السفلية (وهو ما يؤ ّدي إلى
الطراف
ّ
العضلية ،ليساعد بذلك على امتالء القلب
المضخة
تنشيط
ّ
ّ
عالجيا ،إال
اتيجيتان
ر
االست
هاتان
مت
خد
ت
اس
وقد
بالدم).
ِ
ُ
ًّ
تثبت بوضوح.6
أن فعاليتهما لم
ّ
إذًا ،هل تشكِّل ُ أ
الجهزة االصطناعية العصبية التعويضية
ُ
بديل أفضل مما سبق؟ يتمثل مبدأ عمل هذه أ
ً
الجهزة في رد
ّ
بعض الوظائف إلى حالتها الطبيعية عبر التحفيز الكهربي
للمسارات العصبية التي توقفت استجاباتها نتيجةً إلصابة
الحبل الشوكي .وفي أفضل أ
الحوال ،يُفترض أن يحاكي
هذا التحفيز بدقة نمط النشاط الذي يَضبط عاد ًة الوظائف
المستهدفة استعادتها .وقد سبق استخدام هذه المقاربة
َ
من أجل استعادة القدرة على الحركة لدى الرئيسيات .7كما
خد َمت لتنشيط عضالت الساق من أجل تحسين التحكم
اس ُت ِ
الدم في َمن لديهم إصابة بالحبل الشوكي ،8على
في ضغط َّ
الرغم من غموض أسباب نجاحها الواضح في هذه السياقات.
جهاز اصطناعي
وقد شرع سكوير وزمالؤه في تطوير
عصبي تعويضي أكثر دقة مما سبقه من تلك ٍ أ
الجهزة من
ِ
أجل ضبط ضغط الدم .وكانت نقطة انطالقهم تطوير
نموذج دراسة لجرذان ذات إصابة بالحبل الشوكي .وأثبت
تحليل نشاط الخاليا العصبية في الجرذان بهذا النموذج
أ
الودية
أن االستجابات الخاصة بضغط الدم والعصاب ُ
نظرا إلى
غير مستقرة في هذه الحيوانات ،التي لم تختبرً ،
ضغط انتصابي ،إال أن واضعي
حجمها الصغير ،أي هبوط ٍ
ضغط سلبي إلنقاص ضغط الهواء
الدراسة استخدموا غرفة أ ٍ
دفع
بالقرب من الجزء السفلي لجساد الجرذان ،وهو ما َ
القسم السفلي من أجسادها ،لمحاكاة
الدم
ّ
للتجمع في ِ
ّ
هذه الظاهرة لدى البشر.
وقد تساءل سكوير وزمالؤه ما الموضع المناسب
يسمي بتقنية الحفز
ليستخدموا فيه التحفيز الكهربي –أو ما ُ
الموجه فوق الجافية ( –)TESSبحيث يمكن استثارة
الكهربي
َّ
الم َع ِّدلة لضغط الدم .ومن ثم ،عملوا
االستجابات الو ّدية ُ
بصورة ممنهجة على تحفيز أجزاء مختلفة من الحبل الشوكي
كهربيا في الجرذان المصابة ،واكتشفوا أنّه يمكن رفع ضغط
ًّ
حد كبير عبر إرسال نبضات كهربية إلى
دم هذه الحيوانات إلى ٍّ
الجهة الخلفية من الجزء السفلي من الحبل الشوكي الصدري.
خدم فيها
وقد كشفت مجموعة مذهلة من التجارب –اس ُت ِ
التصوير الشعاعي ،والتحليل التشريحي إلى جانب النمذجة
الحوسبية والعالج اليدوي ،بهدف تنشيط الخاليا العصبية أو
الموجه فوق
تثبيطها في هذه المنطقة– أن الحفز الكهربي
َّ
الجافية يرفع ضغط الدم عبر تنشيط مجموعة فرعية من
الخاليا العصبية الحسية الناقلة للإشارات العصبية الواردة
(حيث تنقلها من الجلد والعضالت و أ
العضاء الداخلية إلى
ِ
الحبل الشوكي) .وتثير هذه الخاليا العصبية الناقلة للإشارات
الودية
بشكل غير مباشر الخاليا العصبية ُ
العصبية الواردة ٍ
الناقلة للإشارات الصادرة التي تتحكم في الدورة الدموية
الوعية الدموية في أ
الحشوية ( أي في أ
العضاء البطنية).
وكانت خطوة واضعي الدراسة التالية التي نمت عن درجة
كبيرة من االبتكار هي تصميم منظِّم لضغط الدم ،قائم
آ
عدل باستمرار الحفز
على محاكاة هندسية لليات بيولوجية يُ ِّ
الموجه فوق الجافية ليمنع حدوث أي هبوط في
الكهربي
َّ
ضغط الدم في الجرذان المصابة الخاضعة للتجربة .بعد
ذلك ..نجح الباحثون في مواءمة تصميمهم لهذا "المنظم
التعويضي الستجابات ضغط الدم الالإرادية" ،بحيث
يناسب قردة المكاك الريسوسي .وتَ َض َّمن ذلك معاودة
إجراء االختبارات بصورة ممنهجة على كل ِقسم من الحبل
الشوكي في هذه القردة ،من أجل تحديد أ
القسام التي يجب
الموجه فوق الجافية ،وتكبير
أن يستهدفها الحفز الكهربي
َّ
حجم تصميم هذا الجهاز العصبي االصطناعي التعويضي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الكبر .وأخيرا ،وهذا هو أ
ليناسب تشريح القردة أ
الهم ،أثبت
ً
الفريق البحثي ّأن هذا الجهاز يمكن أن يُعيد استقرار الضغط
معوق،
الدموي في شخص عانى من هبوط ضغط انتصابي ِّ
بعد حدوث إصابة لديه في الحبل الشوكي.
وتُ َعد هذه الدراسة التي تطبق نتائج التجارب المختبرية
نواح عديدة ،ومن ثم،
مباشرة على المرضى غير مسبوقة من ٍ
تفتح الباب أمام العديد من التساؤالت .وعلى سبيل المثال،
ال تزال الخاليا العصبية الحسية الناقلة للإشارات العصبية
الواردة التي يُ َحفِّزها الجهاز غير معروفة ،كما ال تزال التأثيرات
طويلة أ
المد لتحفيزها مجهولة ،فتشكيل الدوائر العصبية
أ
9
بالحبل الشوكي يختلف بعد إصابته  ،كما أن ردود الفعال
الالإرادية تتفاقم حدتها إلى حد ّأن المح ِّفزات العصبية غير
الضارة سابقًا ،تصبح قادرة على استثارة حاالت خطيرة من
مزيد من الوقت والتجارب
ارتفاع ضغط ّ
الدم .وسنحتاج إلى ٍ
على الحيوانات ،لتحديد ما إذا كانت هذه الخاليا العصبية
الناقلة للإشارات العصبية الواردة س ُت َخفِّف حدة االستجابات
ستفاقمها.
الالإرادية الناجمة عن نشاط عصبي مفرط ،أم
ِ
ويرجح بالفعل أنه على عكس الحال مع استجابات ضغط
الدم الالإرادية الفعلية ،فإن هذا الجهاز يتسم بأداء أفضل
بكثير في منع نوبات انخفاض الضغط ،مقارنةً بأدائه في
تخفيف ارتفاع ضغط الدم.
أيضا أن تكون لهذا الجهاز االصطناعي
ومن الممكن ً
والمعدية المعوية،
العصبي أضرار على الوظائف الكلوية ِ
الودية الصدرية السفلية.
التي تُ َنظِّمها الخاليا العصبية ُ
ستلزم وضع إلكترود فوق الجافية في الحبل
ً
وأخيرا ،يَ ِ

الشوكي جراحة باضعة ،علما بأن مدى فعاليته على أ
المد
ً
الطويل غير معروفة.
ُ
مؤخرا لعالج هبوط
جريت
أ
التي
لة
المحاو
ومع ذلك ،فهذه
َ
ً
المعوق ،الذي يترتب على إصابة الحبل الشوكي،
الضغط
الدلة المستقاة من أ
لها أصل راسخ ِّ في قدر كبير من أ
البحاث
العلمية العصبية قبل الكلنيكية .وهي االستراتيجية أ
الكثر
إ
تعقيدا من بين المحاوالت التي أُجريت حتى آ
الن في هذا
ً
الصدد .ويمكن لهذه المقاربة أن تحل محل العالجات الحالية،
جدا ألوانه.
الج ْزم بذلك قد يكون سابقًا ًّ
على الرغم من أن َ
باتريس.جي.جيانيه
باحث في قسم علم أ
الدوية في كلية الطب بجامعة فيرجينيا،
ِ
تشارلوتسفيل ،فيرجينيا  ،22906الواليات المتحدة أ
المريكية.
اللكترونيpgg@virginia.edu :
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الكيمياء المستدامة

إغالق حلقة إعادة تدوير
البالستيك الحيوي
شارلوت كيه .ويليامز ،وجورجينا إل .جريجوري
المواد البالستيكية هي مواد نفيسة ،غير أنَّها تستهلك الموارد البترولية ،وتبقى في البيئة دون
أن تتحلل .وفي هذه الدراسة ،أنتج الباحثون مواد بالستيكية عالية أ
الداءُ ،مشتقَّة من زيوت
متجددة ،وصمموها على المستوى الجزيئي ،بحيث تكون قابلةً بالفعل إلعادة التدوير.
أ َّدت الصور الصادمة للمواد البالستيكية المتراكمة في
مكبات النفايات والمحيطات إلى إعادة النظر في استخدام
َّ
البالستيك .فإنتاج هذه المواد ال يستهلك موارد النفط الخام
نحو
المتناقصة فحسب ،بل َّ
إن أغلبها ال يُعاد تدويره على ٍ
فعال ،ويلوث البيئة .وتوجد أنوا ٌع عديدة من البالستيك،
لك َّنها كلها تحتوي على البوليمرات .وبينما سيتطلب حل
أ
فإن
مشكلة المواد البالستيكية العديد من الساليب المختلفةَّ ،
أهمها هو ضرورة إعادة تصميم التركيب الكيميائي للبوليمرات
المستخدمة في إنتاج المواد البالستيكية ،بغرض تحسين
َ
استدامتها .1أ
والهداف الرئيسة في هذا الشأن هي تنويع
المستخدمة في صناعة المواد البالستيكية،
المواد الخام
َ
بحيث ال تقتصر على الوقود أ
الحفوري ،والحفاظ على الطاقة
والموارد القيمة التي تدخل في تركيب هذه المواد ،وكذلك
البقاء على جميع خصائصها المفيدة ،وذلك من خالل
إ
بالضافة إلى
سالسل متعددة من عمليات إعادة التدوير ،إ
تصميم مواد بالستيكية يمكن تحليل ِب ْنيتها الجزيئية بالكامل

4-2
مؤخرا في دورية ،Nature
بحث نُ ِش َر
عند الحاجة  .وفي ٍ
ً
5
قدم لنا الباحث مانويل هويسلر وزمالؤه مواد بالستيكية
َّ
المكانات ما يجعلها تستوفي كل هذه المعايير.
لديها من إ
البولي إيثيلين عالي الكثافة ( )HDPEهو مادة بالستيكية
نطاق واسع ،وتتميز باحتوائها على سالسل
تُ َ
ستخدم على ٍ
طويلة مستقيمة من بوليمر البولي إيثيلين ،الذي يتكون من
اليثيلين ( .)CH2CH2وعندما تتبلور مادة
وحدات متكررة من إ
ٍ
البولي إيثيلين عالي الكثافة ،فإنَّها تكتسب خصائص ممتازة،
تطبيقات متنوعة ،من بينها
تجعلها صالحةً لالستخدام في
ٍ
العزل الكهربائي ،وصناعة أ
النابيب ،وزجاجات المنظفات.
ميكانيكيا ،عن طريق صهرها
ويُعاد عاد ًة تدوير تلك المادة
ًّ
6
أن المنظومة القائمة
وإعادة معالجتها (الشكل 1أ) ،غير َّ
حاليا لمعالجة النفايات البالستيكية تفتقر إلى الكفاءة .فقد
ًّ
أ
أن المواد
وجدت الوكالة المريكية لحماية البيئة (َّ )EPA
البالستيكية التي كانت تُستخلص من تدفق نفايات المواد
البالستيكية المختلطة ُليعاد تدويرها لم تزد نسبتها في
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
عام  2018على  %10من إجمالي كمية البالستيك .وبلغت
نسبة هذه المواد حوالي  %30فقط لدى استخالصها من
زجاجات البولي إيثيلين عالي الكثافة (انظرgo.nature. :
أن تقنية إعادة التدوير الميكانيكية
 .)com/3jw8meqكما َّ
أيضا أن تنتج مواد منخفضة الجودة بعد ٍكل من
يمكن ً
جوالتها ،وفي حال البولي إيثيلين عالي الكثافة ،قد يصعب
المعاد تدويرها.8،7
تبلور المنتجات ُ
التحكم في ُ
بيد أن ثمة بديل إلعادة التدوير الميكانيكية ،هو إعادة
التدوير الكيميائية (التي تُعرف كذلك باسم تقنية إعادة
التدوير مغلقة الحلقة) .ففي هذه العملية ،تُفكَّك البوليمرات
ذات السالسل الطويلة بعد استخدامها ،إلنتاج وحدات البناء
الجزيئية ذاتها (المونومرات) التي استخدمت في أ
الصل
ُ
لصنعها .وتكمن فائدة هذا النهج في أنَّه يمكن إعادة بلمرة
هذه المونومرات على نحو متكرر لنتاج مواد تتسم أ
بالداء
إ
ٍ
الرفيع ذاته ،والخصائص ذاتها التي كانت تتسم بها المواد
أ
الصلية ،لكن لسوء الحظ ،فإن هذه االستراتيجية ال تحقق
الثر المرجو منها في حال البولي إيثيلين عالي الكثافة ،لنأ
أ
َّ
كسر الروابط المتكونة فيما بين ذرات الكربون في هذه المادة
أيضا
كبيرا من الطاقة .وقوة هذه الروابط تفسر ً
يتطلب ً
قدرا ً
سبب بقاء البولي إيثيلين في البيئة لفتر ٍات طويلة دون تحلُّل،
النزيمي كذلك.
ومقاومته للتحلل إ
آ
والن ،يفيد هويسلر وزمالؤه في بحثهم بابتكار مواد
أ
بالستيكية تتسم بالعديد من الخصائص الساسية التي يتمتع
بها البولي إيثيلين عالي الكثافة ،لك َّنها في الوقت ذاته مصممة
بحيث يمكن إعادة تدويرها بالكامل بتقنية الحلقة المغلقة،
النتاجية (تتجاوز
طور الباحثون
عمليات كيميائية عالية إ
ٍ
إذ َّ
معدالت إنتاجية تفاعالتها نسبة  ،)%95لتحويل الزيوت
المشتقَّة من النباتات أو الطحالب الدقيقة إلى بوليمرات
ُ
ذات أوز ٍان جزيئية عالية .وتحتوي سالسل البوليمرات هذه
نسبة ضئيلة من روابط الكربونات أو إالسترات ،وتفصل
على ٍ
بين هذه الروابط مسافات ثابتة (الشكل 1ب) .بعد ذلك،
بالذابة المعروفة القائمة
يمكن االستعانة بتفاعالت التحلل إ
على الماء ،أو الكحوالت الشائعة ،لتفكيك جميع سالسل
تماما ،وهو ما يتيح استعادة المونومرات بالكامل
البوليمرات ً
تقريبا (بنسبة  ،)%96وإجراء عملية إعادة تدوير مغلقة
ً
أن عزل المونومرات من
الحلقة .وقد أشار الباحثون إلى َّ
عملية بسيطة ومباشرة،
تفاعالت التحلل إ
بالذابة يجري عبر ٍ
وأنَّه يمكن إعادة بلمرة المونومرات بنجاح مر ًة أخرى ،إلنتاج
مواد تحتفظ بخصائص المادة البالستيكية أ
الصلية.
ويتمثل أهم إنجازات هذا البحث في أنَّه يقدم في الوقت
نفسه ً
حلول لعدد كبير من التحديات الصعبة التي عرقلت
لفترة طويلة .فعلى
التقدم في مجال البوليمرات المستدامة ٍ
مدار عقود عديدة ،عمل باحثون من تخصص هويسلر وزمالئه
حاليا في
ذاته على تطوير العمليات الكيميائية
َ
المستخدمة ًّ
تحويل الزيوت الطبيعية إلى مونومرات مفيدةَّ .9أما هنا،
فيستخدم الباحثون عملية تحفيز عالية الكفاءة (معدالت
مجموعات
إنتاجية تفاعالتها تتراوح من  %80إلى  ،)%90إلضافة
ٍ
نحو انتقائي عند نهايات المونومرات .وتشكِّل هذه
كيميائية على ٍ
المجموعات أساس "نقاط االنكسار" المرغوبة في البوليمرات.
وتجري بعد ذلك بلمرة المونومرات باستخدام طرق معروفة.
أن استخدام مونومر مشترك معين
وقد وجد الباحثون َّ
(كربونات ثنائي إاليثيل) في تفاعل البلمرة يتيح تكوين بوليمرات
عالية الوزن الجزيئي .وهذا ضروري إلنتاج مواد بالستيكية
طابق الخصائص الحرارية والميكانيكية للبولي إيثيلين عالي
تُ ِ
الكثافة ،وخصائصه في عمليات المعالجة التي يخضع لها.
كما َّبين هويسلر وزمالؤه أنَّه يمكن معالجة تلك المواد
تقنيات صناعية شائعة ،مثل
البالستيكية الجديدة باستخدام
أٍ
أيضا
القولبة بالحقن ،والطباعة ثالثية البعاد ،وأوضحوا ً
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الشكل  | 1إعادة تصميم البولي إيثيلين عالي الكثافة ( .)HDPEأ .مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة ذات االستخدامات التجارية هي
كيميائيا ،ويتشكل من مونومرات غير متجددة مشتقة من المواد
نطاق واسع ،يتكون من بوليمر خامل
ًّ
نوع من البالستيك يُستخدم على ٍ
فإن هذه العملية يمكن أن تؤدي إلى
البترولية .وعلى الرغم من إمكانية إعادة تدويرها
ميكانيكيا (عن طريق الصهر وإعادة المعالجة)َّ ،
ًّ
قدم لنا هويسلر وزمالؤه 5في هذا البحث مواد بالستيكية ،لها خصائص شبيهة بخصائص البولي إيثيلين
تراجع أدائها .ب .من هناّ ،
عالي الكثافة ،لك َّنها تتكون من مونومرات متجددة مشتقة من النباتات ،أو الطحالب الدقيقة .وتحتوي هذه المونومرات على مجموعات
كيميائيا،
كيميائية عند كل من طرفيها ،تشكل "نقاط انكسار" في سالسل البوليمر الناتجة .وتسمح نقاط االنكسار هذه بإعادة تدوير البوليمر
ًّ
أ
اضا مختلفة باستخدام
لتحويله إلى مونومراته الولية ،التي يمكن استخدامها بعد ذلك إلعادة تصنيع البالستيك .كما صنع الباحثون أغر ً
تلك المواد البالستيكية الجديدة ،منها حافظة للهواتف المحمولة ،وأوضحوا َّأن خصائص هذه المواد البالستيكية ال تتدهور بعد كل
حلقة من حلقات إعادة التدوير.
ٍ

إمكانية أن تُضاف إليها الملونات ،أو ألياف الكربون (التي
كإضافات لتقوية البوليمرات).
نطاق واسع
ٍ
تُستخدم على ٍ
بالذابة
أن حل تلك المواد الجديدة إ
وأوضح الفريق كذلك َّ
نحو انتقائي عند خلطها بالمواد البالستيكية
يجري على ٍ
التقليدية ،مثل مادة البولي إيثيلين تيرفثاالت التجارية
نطاق واسع في صنع زجاجات
( ،)PETالتي تُستخدم على ٍ
تدويرها هي أ
كيميائيا
خرى
ال
المشروبات ،والتي قد يُعاد
ًّ
بالذابة .وتشير هذه النتيجة الدالة على
بتفاعالت التحلل إ
أن إعادة التدوير االنتقائية لتلك المواد
جدوى الفكرة إلى َّ
البالستيكية الجديدة قد تصبح ممكنةً في المستقبل.
أن نتائج الدراسة واعدة للغاية ،من
وعلى الرغم من َّ
أساسيا في
ا
ث
بح
ال
ز
ي
ال
العمل
هذا
أن
ً
المهم أن ندرك َّ
ًّ
مراحله أ
الولى ،فالكمية التي استخدمها الباحثون للبرهنة على
إمكانية إعادة تدوير تلك المواد إلنتاج بوليمر ٍات جديدة من
بوليمراتها أ
الولية لم تتجاوز  20جر ًاما .وستكون هناك حاجة
أ
إلى مزيد من البحاث لتطبيق عملية إعادة التدوير هذه على
منتجات الصناعة وعملياتها واسعة النطاق .كما تظل هناك
معضالت هندسية كبرى لم تُ َح ّل بعد ،تتعلق بمراحل أخرى
ٍ
طرق
إيجاد
صعوبة
منها
المواد،
تلك
ات
ر
بوليم
حياة
من دورة
ٍ
نطاقات
إلنتاج المونومرات المشتقة من الكتلة الحيوية على
ٍ
كبيرةً ،
فضل عن صعوبة تطوير العمليات الصناعية الالزمة
إلنتاج تلك المواد البالستيكية ،وتشكيلها ،وإعادة تدويرها.
تصعب اعتبارات اقتصادية نجاح
وإضافةً إلى ذلك ،قد ِّ
هذه الجهود .فالمواد البالستيكية المستخدمة في الصناعة،
مثل البولي إيثيلين عالي الكثافة ،تنتج بماليين أ
الطنان،
ُ
بسعر يتراوح من دوالر
ويُباع عاد ًة الكيلوجرام الواحد منها
ٍ
صحيح أنَّه من غير المعقول أن
واحد إلى ثالثة دوالرات.
ٌ
بالستيكية جديدة المواد أ
الخرى
مادة
نتوقع أن تنافس أي ٍ
لكن
من حيث التكلفة في
غضون ٍ
وقت قصير من ابتكارهاَّ ،
أ
تصعب بشدة طرح مواد
تلك المشكالت المتعلقة بالسعار ِّ

بالستيكية جديدة.
ونحتاج أيضا إلى الجابة عن أ
السئلة المتعلقة بمدى
ً
إ
تكامل هذه المواد البالستيكية الجديدة مع أنظمة إدارة
النفايات الحالية ،فلو أنَّها ستحل محل البولي إيثيلين عالي
الكثافة ،ال بد أن نثبت توافُقها مع جميع الطرق المستخدمة
لفصل النفايات البالستيكية في المرافق والمناطق الجغرافية
المختلفة .كما أنَّه بخالف أغلب استراتيجيات إعادة التدوير
حاليا ،تتطلب تقنية إعادة التدوير الكيميائية
المستخدمة ًّ
قدمها هويسلر وزمالؤه وجود محطة معالجة كيميائية،
التي ّ
أن العمليات الكيميائية التي أشاروا إليها تبدو مناسبةً
غير َّ
تماما لالستخدام مع الطرق الصناعية ،وهذا مشجع.
ً
فإن المنظومة التي يقدمها الباحثون
وإضافةً إلى ذلكَّ ،
تبدو متوافقةً مع التشريعات أ
الوروبية ،التي تُ ِلزم المص ِّنعين
بتحمل مسؤولية المواد البالستيكية في منتجاتهم ،بعد أن
يستخدمها المستهلكون.
النجاز الذي حققه هويسلر وزمالؤه ملهم وباعث
وهذا إ
نظرا إلى التحديات شديدة الصعوبة التي
الحماس،
على
ً
تعوق ابتكار مواد بالستيكية تتفوق في خصائصها على غيرها
من المواد ،ويمكن اشتقاقها من مصادر متجددة ،وتتسم
بالتوافُق مع تقنيات التصنيع والمعالجة واسعة النطاق،
وبقابلية تدويرها بالكامل ،إذ ال تفي بكل هذه المعايير سوى
مواد قليلة .كما َّأن دراسة الباحثين تُ َعد ً
مثال ممتا ًزا على قدرة
االبتكار العلمي على حل المشكالت من جميع جوانبهاً ،
بدل
من التركيز فقط على بعض أبعادها .وال بُد أن ننطلق في
الدراسات القادمة من التقييمات التي وفرها لنا هذا البحث
مزيد من التحسينات على
عن دورة حياة المواد ،إلدخال ٍ
أيضا أن يطالب
استدامتها .وبوجه عام ،يجب على المجتمع ً
تقييمات مماثلة لدورات حياة المواد
جهات التصنيع بتوفير
ٍ
حاليا ،وبوضع تقدير ٍات لجميع آثارها
المستخدمة
البالستيكية
ًّ
البيئية ،كي تصبح أولوياتنا واضحة عند النظر في بدائلها.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

شارلوت كيه .ويليامز ،وجورجينا إل .جريجوري
تعمالن في قسم الكيمياء بجامعة أكسفورد ،أكسفورد ،OX1 3QR
تضارب في المصالح
المملكة المتحدة .وقد كشفت ويليامز وجود
ٍ
من الناحية المالية بمشاركتها في هذا التقرير (انظرgo.nature. :
.)com/2ncg7gl
اللكترونيcharlotte.williams@chem.ox.ac.uk :
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اكتشافات األدوية

ثورة في العقاقير ُ
المهل ِوسة
جابرييلال مانزانو-نيفيس ،وكونور ِلستون
ِ

ُط ِّور مركّب نظير لعقار الهلوسة "آيبوجاين"  ،Ibogaineيضاهيه من حيث القدرة على عالج
كثيرا.
إالدمان واالكتئاب في النماذج الحيوانية ،لكنه يتسم بآثار جانبية أقلّ ،
وبأن تخليقه أبسط ً

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تركيبـه ضرورية لحفز نمو الخاليا العصبية وتفرعها ،سـواء
فـي المـزارع الخلويـة ،أم فـي أدمغـة الفئـران .بعد ذلك،
قـام الفريق بتخليق نظائـر للعقار "آيبوجاين" ،تحتوي في
تركيبهـا علـى حلقة رباعي هيـدرو أ
الزيبيـن ،وتتميز بأن لها
تأثيـرات محفـزة لنمـو الخاليا العصبيـة ،إضافة إلـى كونها
أفضـل من حيـث الخصائص السـمية.

LAURENT SAZY

أ ّدى اكتشاف التأثيرات النفسية لكل من عقار "ثنائي إيثيل
اختصارا باسم ،)LSD
أميد حمض الليسرجيك"( ،المعروف
ً
و"سيلوسيبين"  ،psilocybinفي أربعينات القرن الماضي
والخمسينات منه ،إلى إثارة اهتمام شديد ببحث ما إذا
كانت المركّبات المسببة للهلوسة يمكن أن تكون مفيدة
الكلينيكية ،1بيد أن تَصا ُعد المخاوف في
في العالجات إ
السبعينات بشأن مدى أمان هذه العقاقير ،واحتمال إساءة
استخدامها ،أدى إلى فرض قيود متزايدة على دراستها .وقد
جدد االهتمام في العقد الماضي بالقدرات العالجية لتلك
تَ َّ
العقاقير ،بالتزامن مع صدور نتائج أولية تشير إلى أن عقاقير
مثل ( ،)LSDو"سيلوسيبين" ،و"آيبوجاين"  ،Ibogaineربما
تكون واعدة في مكافحة االكتئاب المستعصي على العالج،2
واضطراب ما بعد الصدمة ،3والقلق في أ
الشخاص الذين
5
يعانون سرطانًا ممي ًتا .4وأشارت ليندساي كاميرون وزمالؤها
مؤخرا في دورية  Natureإلى تَ َمكُّ نهم من
في بحث نُشر
ً
تخليق نظير لعقار "آيبوجاين" ال يسبب الهلوسة ،ويمكن
الدمان واالكتئاب.
أن يتمتع بالقدرة على عالج إ
ومن الجدير بالذكر أن عقار "آيبوجاين" هو من أشباه
القلويات ،التي توجد بصورة طبيعية في شجيرات منتشرة
في الغابات المطيرة لغرب أفريقيا ،تُعرف باالسم العلمي
( Tabernanthe ibogaانظر الشكل  .)1وتشير البيانات قبل
الكلينيكية والدراسات التي أجريت على نطاق ضيق إلى
إ
مفيدا في الحد من نوبات
أن عقار "آيبوجاين" قد يكون ً
التوق إلى المخدرات ،أ
والعراض االنسحابية ،وتقليل أخطار
أ
االنتكاس في حاالت إدمان الكحول والمركبات الفيونية .وربما
يرجع ذلك إلى قدرة العقار على تنظيم عملية نمو الخاليا
العصبية والحفاظ عليها ،وتغيير قوة الوصالت بين هذه
الخاليا (المرونة المشبكية العصبية) ،9-6بيد أن "آيبوجاين"
أيضا بالعديد من الخصائص غير المرغوبة .10أول
يتسم ً
هذه الخصائص أنه يمكن أن يسبب عدم انتظام ضربات
عصبيا .وثانيتها
تسمما
القلب إلى حد خطير ،أو أن يُ ِ
حدث ً
ًّ
طويلة أ
المد.
أن الجرعات العالجية منه ينجم عنها هلوسات
أما ثالثتها ،فهي أن عملية تخليقه معقدة من الناحية التقنية،
يحد من إنتاجه.
وهو ما ّ

مـن هنـا ،بـدأت كاميـرون وزمالؤها فـي هندسـة مركّب
ناظـر لعقـار "آيبوجايـن" ،يتمتـع بقـدرات "آيبوجايـن"
ُم ِ
العالجيـة ذاتهـا ،لكنه يتسـم بآثـار جانبية أقل شـدة .وفي
البدايـة ،قـام الباحثـون بحـذف بعـض البنـى أ
الساسـية
ِ
المكونـة للجزيء الذي يتألف منـه العقار بصورة ممنهجة،
ِ
واكتشـفوا أن حلقـة رباعـي هيـدرو أ
الزيبيـن الداخلـة فـي

وأسفرت هذه الجهود عن إنتاج مركّب واعد جديد مرشح
"تابرنانثالوج" ( ،)TBGيمكن تخليقه
لمزيد من الدراسة ،يسمى ِ
بسهولة في خطوة واحدة من مواد أولية يس ُهل توفيرها .وقد
استخدمت كاميرون وزمالؤها أساليب تحليل ثبتت فعاليتها
إلجراء تجارب على قوارض ،وبعض أسماك الزرد ،بهدف
"تابرنانثالوج" ،و"آيبوجاين" .ووجدوا أن
المقارنة بين عقار ِ
"تابرنانثالوج" أقل قدرة على التسبب في الهلوسة
عقار ِ
لمتلقيه ،حسب ما أظهرته قياسات قدرة العقار على حفز
أيضا بأنه
سلوك ارتعاش الرأس في الفئران .وتَميز العقار ً
ذو تأثير أقل ُس ِّمية على القلب والنمو في أسماك الزرد ،ال
سيما مع الجرعات المنخفضة .وتشير هذه البيانات مجتمعة
إلى أن عقار "تابرنانثالوج" هو على أ
الرجح بديل أكثر أمانًا
ِ
لعقار "آيبوجاين" ،رغم أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد
من الدراسات لفهم خصائصه فيما يتعلق بالسمية على مدى
جرعاته المختلفة ،وفي أنظمة عالج الحاالت الحادة والمزمنة.
تقييما للخصائص
وقد أجرى فريق الباحثين بعد ذلك ً
فقيم في البداية
"تابرنانثالوج"َّ .
العالجية المحتملة لعقار ِ
وعرض فئرانًا لضغوط طفيفة
فاعلية العقار ضد االكتئابَّ .
وغير متوقعة لمدة سبعة أيام ،ثم أخضعوا هذه الحيوانات
الختبار السباحة إالجبارية ،وهو اختبار شائع االستخدام في
ويتبدل فيه
التحقق من تأثير المركبات المضادة لالكتئابَّ .
سلوك الفئران ما بين مواصلة العوم ،أو التوقف عن الحركة،
أي السكون .والمركبات التي تقلل فترات سكون الفئران في
تلك االختبارات تكون لها عاد ًة تأثيرات مضادة لالكتئاب في
"تابرنانثالوج" أ ّدى بعد يوم واحد
البشر .وقد تبين أن عقار ِ
فقط إلى مفعول سريع في سلوك الحيوانات الحركي ،شابه
التأثيرات المضادة لالكتئاب ،إلى حد يمكن مقارنته بتأثير
"كيتامين" ،وهو عقار سريع المفعول مضاد لالكتئاب ،إال أن
"تابرنانثالوج" لم تستمر بقدر مفعول عقار "كيتامين"
تأثيرات ِ
تقيم الدراسات المستقبلية
أن
يجب
ثم،
ومن
أسبوع.
بعد
ِّ
"تابرنانثالوج" المشابهة لتأثيرات
عقار
ات
ر
تأثي
إطالة
إمكانية
ِ
مضادات االكتئاب ،من خالل تغيير نظام جرعات العقار،
أو عن طريق الجمع بين العقار ،وتدخالت أخرى.
وفي الخطوة التالية ،اختبرت كاميرون وزمالؤها قدرة
القبال على استهالك
عقار "تابرنانثالوج" على تغيير سلوك إ
مركبات أ
الفيون والكحوليات في نموذجين لقوارض مصابة

الشكل  | 1يُستخلَص عقار "آيبوجاين" من جذور الشجيرة المعروفة علم ًّيا باسم  Tabernanthe ibogaولحائها .أظهر عقار
والدمان ،لكنه يتسم بعدة خصائص غير مرغوبة .وقد طورت
"آيبوجاين" -وهو أحد المركّبات
المهلوسة  -نتائج واعدة كعالج لالكتئاب إ
ِ
5
نظيرا أكثر أمانًا لهذا العقار.
كاميرون وزمالؤها
ً
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
بالدمان .ففي نموذج يمثل َش َره معاقرة الكحوليات ،أتيح
إ
وتناول شراب كحولي يحتوي
للفئران االختيار بين شرب الماءُ ،
عرض الفريق الفئران
آعلى تركيز نسبته  %20من إاليثانول .ثم َّ
اليثانول على فترات لمدة سبعة أسابيع،
لثار انسحاب إ
بهدف خلق َش َره لمعاقرة الكحوليات لدى هذه الحيوانات.
سريعا إلى إضعاف إقبال
وأدى العالج بعقار “تابرنانثالوج" ً
الحيوانات على استهالك الكحوليات ،وامتد تأثيره إلى ما ال
يقل عن يومين ،على نحو شابه التأثيرات المالحظة مع عقاقير
أخرى مضادة للإدمان.
أمـا فـي النمـوذج الثاني ،الـذي يمثل الرغبة فـي تعاطي
مشـتقات أ
الفيـون ،فقـد جـرى تعليـم بعـض الجـرذان
أن تضغـط علـى رافعـة لتتلقـى جرعـة مـن الهيرويـن ،عـن
ْ
طريـق الحقْـن فـي الوريد .وتبيـن في هذه الحالـة أن عقار
سـريعا الرغبـة فـي تعاطـي الهيرويـن.
"تابرنانثالـوج" يقلـل
ً
ولعـل أكثـر مـا يثيـر االهتمـام هـو أن كاميـرون وزمالءهـا
وجـدوا أنـه فـي الجـرذان التـي ُع ِّرضـت آلثـار انسـحاب
ً
فعـال
الهيرويـن كان العلاج بعدهـا بعقـار "تابرنانثالـوج"
الدمـان لمـدة تتـراوح مـن  12إلى
فـي منـع االنتـكاس إلـى إ
 14يومـا ،فـي حيـن أنـه فـي حـال العقاقيـر أ
الخـرى ،يندر
ً
رصـد وقاية من االنتكاس ،تسـتمر لهذه الفتـرة الطويلة إلى
ْ
حـد مدهـش بعد عالج أحـادي .وهو ما يشـير إلى أن عقار
"تابرنانثالوج" قد يكون ذا فائدة شـديدة في تقليل السـلوك
االنتكاسـي فـي أوسـاط المتعافيـن مـن إدمـان العقاقير.
أيضا أن العالج بعقار "تابرنانثالوج"
ومن الجدير بالمالحظة ً
السكروز في الجرذان.
في
الرغبة
سريعا سلوك
أيضا
قلل ً
ً
َّ
ويشير هذا االكتشاف إلى أن العقار يمكن أن يكون ذا تأثير
حاد ،ال يعمل على تقليل السمات المرتبطة بالشعور باللذة،
عوضا
الناجم عن إالفراط في استخدام العقاقير ،بل يعمل ً
عن ذلك على التحكم في السلوكيات المكتسبة بالتعلم بوجه
عام .وهذا التفسير البديل آللية عمل العقار ،الذي يضاهي
في أهميته هذا االكتشاف نفسه ،يشير إلى أن "تابرنانثالوج"
مفيدا في تغيير مجموعة من السلوكيات
يمكن أن يكون ً
االعتيادية ،بيد أن هذا ما زال بحاجة إلى دراسة.
كيـف يعمـل عقـار "تابرنانثالـوج" إذَن؟ أوضـح الباحثون
نشـط بقـوة بروتيـن المسـتقبل (،)5-HT2AR
أن العقـار يُ ِّ
فالعلاج الـذي يُعطـى فيـه هـذا العقـار بالتز ُامـن مـع
للمسـتقبل
عقـار "كيتانسـيرين" - ketanserinوهـو مثبـط
ِ
( -)5-HT2ARيَ ُحول دون حدوث تأثيرات عقار "تابرنانثالوج"
الجبارية،
التـي تقلل سـلوك السـكون في اختبـار السـباحة إ
دورا فـي
وهـو مـا يعنـي أن مسـار التأشـير هـذا يلعـب ً
المشـابهة لتأثيرات مضادات
إحداث تأثيـرات "تابرنانثالوج"
ِ
االكتئـاب .كما ُو ِجد أن تأثيـرات عقار "تابرنانثالوج" المحفزة
لنمـو الخاليـا العصبيـة يمنعهـا علـى النحـو نفسـه عقـار
"كيتانسـيرين" .وتثيـر هـذه االكتشـافات احتماليـة مثيـرة
أ
سريعا من
لالهتمام ل ْن يَ ْح ُدث مفعول عقار "تابرنانثالوج" ً
المستقبل ( ،)5-HT2ARالذي يستخدمه
خالل مسـار تأشير
ِ
العقـار كـي ينتـج تأثيراته السـلوكية العالجية ،التـي يُحتمل
البقـاء عليهـا بعدئـذ عن طريـق التأثيـر على نمو
أنـه يتـم إ
الخاليـا العصبيـة ومرونتهـا التشـابكية ،مثلمـا لوحـظ فـي
الدراسـات التـي أجريت علـى عقار "كيتامين" .وسـيظل من
الضروري إجراء الدراسـات التي تستطيع تقييم ما إذا كانت
ثمـة حاجـة إلـى مرونـة مشـبكية عصبيـة إلحـداث تأثيـرات
العقـار  ،ومـدى الحاجـة إلى هـذه المرونـة ،والكيفية التي
المستقبل ( )5-HT2ARعلى سلوك
تؤثر بها مع مسار تأشير
ِ
الخاليـا العصبيـة ووظيفتهـا ،مـن خلال التأثير علـى أنواع
بعينهـا مـن الخاليـا والدوائـر العصبية.
أساسـا للبحـوث
ويُعـد بحـث كاميـرون وزمالئهـا
ً
المسـتقبلية ،الرامية إلى معرفة ما إذا كان ممك ًنا اسـتخدام
 | 50مارس | 2021

الطبعة العربية

عقـار "تابرنانثالـوج" ،ونظائـر "آيبوجايـن" أ
الخـرى ،بهـدف
الدمـان واالكتئـاب .ومـن الجديـر بالذكـر
علاج حـاالت إ
أن النمـاذج الحيوانيـة للسـلوكيات ذات الصلـة أ
بالمـراض
النفسـية تشـتهر بأنهـا معقـدة ،وال يسـتطيع نمـوذج واحد
أن يحاكـي بصـدق أوجـه االضطـراب النفسـي كافـة .11كمـا
اتضـح لنـا أن المركّبـات ذات التأثيـرات السـلوكية الواعـدة
عالجيا للبشـر .ومن ثم،
فـي القـوارض ليسـت كلها مفيـدة
ًّ
سـتكون هناك حاجة إلى دراسـات مكثفـة تنبني على نماذج
حيوانيـة أخـرى ،وعلـى تجـارب إكلينيكـة الحقـة ،مـن أجـل
توضيـح آلية عمـل عقار "تابرنانثالـوج" ،ولف ْهم العالقة بين
جرعاته ،وتأثيراته العالجية ،وآثاره الجانبية الضارة ،ولوضع
نظـام جرعـات لتعاطيـه على نحـو ِآمن وفعال في البشـر،
الكلينيكيـة فـي نهايـة المطاف.
وللتيقـن مـن فعاليتـه إ
وقـد حرصـت كاميـرون وزمالؤهـا فـي الواقع علـى تأكيد
أن مـا اسـتفادوا بـه فـي دراسـتهم هـو مجـرد خطـوة أولى
فـي هـذا االتجـاه ،وليـس دعـوة إلـى الشـروع مباشـرة فـي
اسـتخدام عقار "تابرنانثالـوج" ،أو "آيبوجاين" ،أو المركّبات
الكلينيكيـة أو مـع الحـاالت غيـر
المماثلـة ،فـي العيـادات إ
الخاضعـة إلشـراف طبـي .وإنمـا يقدم بحثها هـي وزمالئها
أدلة قوية ،تدعم السـعي إلى مواصلة دراسة هذه الطائفة
الجديـدة مـن المركّبـات العالجيـة .كمـا يُ َعـد هـذا العمـل
البحثـي بمثابـة خريطـة طريـق ترشـد الجهـود المسـتقبلية
هلوسـة،
الراميـة إلـى هندسـة نظائـر جديـدة للمركّبـات ُ
الم ِ

تحافـظ علـى الفوائـد العالجيـة المحتملة لهـذه المركّبات،
مـع تقليـل آثارهـا الجانبيـة الضـارة ،وخصائصهـا غيـر
المرغوبـة أ
الخـرى ،إلـى أقـل حـد ممكن.
جابرييلال مانزانو-نيفيس ،وكونور ِلستون
يعمالن بقسم الطب النفسي في معهد ساكلر للبيولوجيا النفسية
التطورية ،ومعهد فايل فاميلي لبحوث المخ والعقل بكلية طب
ويل كورنيل في نيويورك ،نيويورك  ،10021الواليات المتحدة
أ
المريكية.
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العلوم العصبية

اإليقاعات الدماغية التي تساعدنا على
تعيين مواضع الحواجز المكانية
هوجو جيه .سبيرز

أ
النسان تعمل
ذبذبات في نشاط الخاليا العصبية في الفص الصدغي الوسط من دماغ إ
على ترميز مواضع الحدود والحواجز (مثل الجدران) عند تحديد المرء موقعه أثناء السير،
شخصا آخر يفعل ذلك.
وكذلك عند مراقبته
ً

االقتـراب مـن حافة منحدر شـاهق تجربةٌ تحبـس أ
النفاس،
ُ
ٍ
ٍ
أيـت أحدهـم يفعل ذلك ،فقد تُصاب بالقدر نفسـه
وإذا ر َ
مـن التوتـر .فقـدر ُة أدمغتنـا علـى معالجـة الحـد الفاصـل
بيـن نقطتيـن مكانيتيـن تحظـى بأهميـة بالغـة ،ال مـن أجل
أ
بوجه
تج ُّنب هذه الخطار فحسـب ،وإنما لتحديد المواقع ٍ
عـام ،إذ يمكـن لهذه الحدود أن تسـاعد علـى الوصول إلى
واد ضيـق شـديد االنحـدار،
فالسـير فـي ٍ
أماكـن المـواردَّ .
ً
مثلا ،قـد يكـون محفوفًـا بالمخاطـر ،إال أنـه قـد يكـون
ضروريـا للعثـور علـى الغـذاء كذلـك ،أو لقـاء أ
الصدقـاء.
ًّ
أ
تتبـع مثل هذه المعلومات؟ يشـير
فكيـف يتسـ َّنى لدمغتنا ُّ
مؤخرا
ماتياس شـتانجل وزمالؤه ،في الدراسـة التي نُشـرت
ً
إيقاعات دماغية ذات تردد
فـي دوريـة  ،Nature1إلى أن ثمة
ٍ
حدد تزداد عند االقتراب من الحدود والحواجز .ليس هذا
ُم َّ
اليقاعـات تكون حاضـر ًة كذلك عند
فحسـب ،بـل إن هذه إ
مراقبـة شـخص آخر يفعل الشـيء نفسـه.
وترتكز قدرتنا على تحديد المواقع على مناطق بعينها في
الفص الصدغي أ
الوسط ( )MTLمن الدماغ ،مثل القشرة
2
والحصين  .فالخاليا العصبية في هذه
الشمية الداخليةُ ،

طلق إشارة داخلية ،تكون بمثابة عالمة دالة على
المناطق تُ ِ
موقعك الحالي على خريطة ،2ما يُتيح لمناطق أخرى في
الدماغ الربط بين أ
الماكن ،والخبرات الحياتية (كأن تقول
لنفسك" :ال تَ ُع ْد إلى هذه الحانة البائسة مر ًة أخرى") .وبعض
الشارات الدالة على
هذه الخاليا العصبية
مختصة بإرسال إ
َّ
االقتراب من الحدود والحواجز.4 ،3
ونظـرا إلـى صعوبـة التسـجيل مـن الخاليـا العصبيـة
ً
البشـرية أثنـاء يقظـة الشـخص أو تنقُّلـه ،فقـد اسـتعان
العلمـاء بالقـوارض فـي تكويـن جانـب كبيـر مـن فهمنـا
لكيفيـة تمثيـل الحـدود والحواجـز فـي الدمـاغ .فعندمـا
تعـدو الفئـران هنـا وهنـاك ،تنشـط الخاليا العصبيـة التي
صـدر إشـار ٍات دالـة علـى الحواجـز ،إضافـةً إلـى ذبذبات
تُ ِ
تغيـرات مسـتمرة في النشـاط الكهربي
وهـي
theta؛
"ثيتـا"
ُّ
حدث بسـبب النشاط
الكلي لمنطقة دماغية أوسـع نطاقًا ،تَ ُ
المشـترك لعدة خاليا عصبية ،عنـد تردد يتراوح بين  8و12
هرتـز (المرجـع رقـم .)5
أما في حالة البشر ،فقد استمدت بعض أ
الفكار الرئيسة
ُ
في هذا الشأن من ُمصابين بداء الصرع ،كانوا ُم ِقبلين
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أقطاب كهربية
على الخضوع لجراحة عصبية ،وقد ُزرعت
ٌ
في أدمغتهم (في الفص الصدغي أ
الوسط) .يمكن فلترة
نحو يفسر التفريغ
تسجيالت نشاط الخاليا العصبية على ٍ
الصرعي ( ،)epileptic dischargeما يكشف عن أنماط نشاط
الخاليا العصبية على مستوى ِالبنى الدماغية العميقة .فعلى
سبيل المثال ،أُجريت تجارب يتنقَّل فيها أ
الشخاص في بيئات
َ
وساعد ْت هذه
افتراضية وهم جالسون على مقاعدهم،
َ
نتيجة ،مفا ُدها حدوث تعزيز
التجارب على الكشف عن
ٍ
أ
النسان
لذبذبات "ثيتا" في الفص الصدغي الوسط لدى إ
عندما يعمل الدماغ على ترميز مواقع كائنة على مقربة من
واضحا ما إذا كان
الحدود أو الحواجز ،6غير أنه لم يكن
ً
النشاط نفسه يحدث أثناء السير ،أم ال.
وفي هذه الدراسة ،تمكَّن شتانجل وفريقه من التغلب
على صعوبة التسجيل أثناء التنقُّل ،وذلك باستخدام نظام
تسجيل السلكي .7طُلب من المشاركين الذين يرتدون الجهاز
أهداف غير ظاهرة في
المراوحة بين االقتراب من مواقع
ٍ
ميزة بعالمات ظاهرة
م
أهداف
الغرفة ،والسير في اتجاه
ُ
َّ
(شكل 1-أ) .وبعد ذلك ،أخبر الباحثون المشاركين في مرحلة
استكشاف أولية بمواقع أ
الهداف غير الظاهرة ،ثم طلبوا
َّ
منهم تذكُّر مواقع هذه أ
الهداف في التجربة ذاتها.
عند اقتراب المشاركين من أحد أ
الهداف غير الظاهرة،
أ
لوحظ تزايُد ذبذبات "ثيتا" في الفص الدماغي الوسط بالقرب
من الجدران التي م َّثلت حدود البيئة المحيطة .وقد ُرصد هذا
التغير لدى جميع المشاركين ،واستمر في حال َتي االقتراب
ُّ
من الجدار ،واالبتعاد عنه ،على حد سواء .كما لُوحظ أن
الذبذبات كانت أضعف بكثير عند السير صوب العالمات
المحددة على الجدار ،ما يدل على أن ذبذبات "ثيتا" المرتبطة
َّ
بوجود الحواجز كانت في أقوى حاالتها عندما تطلَّب أ
المر
َ
االستعانة بالذاكرة لتحديد هدف ما (شكل 1-ب).
وقد كانت أدلةُ ترميز الحدود والحواجز في الفص الصدغي
أ
الوسط لدى إالنسان أثناء السير مثير ًة لالهتمام ،بالنظر إلى
كبيرا من تجربة تحديد المواقع والمسارات في حياتنا
أن ً
جانبا ً
اليومية يحدث في أثناء السير .ولم يعمد إلى استكشاف
عدد
الديناميات العصبية التي ينطوي عليها هذا السلوك سوى ٍ
َّ
محدود من الدراسات ،ألن ُمطالَبة المشاركين بالسير تطرح
مزيدا من التحديات .فعلى سبيل المثال ،قد تتباين متغيرات
ً
أخرى عديدة من المتغيرات المرتبطة بالحركة الذاتية ،مثل
بتغير في سرعة الحركة ،ما قد يؤدي
اقتران القُرب من الحاجز ُّ
إلى عدم وضوح ما إذا كانت الحواجز هي المسؤولة عن
النتائج ،أم ال .وقد أخذ شتانجل وفريقه مثل هذه المقاييس
تغيرات "ثيتا"
بعين االعتبار في تحليلهمُ ،لي ِّبينوا كيف أن ُّ
المرتبطة بالحواجز مستقلة فيما يبدو عن هذه المتغيرات،
وعن مقاييس حركة العين كذلك.
ومع ذلك ،يبقى هناك احتمال أن تكون هذه النتائج راجعة
يتسن الوقوف
وإن لم
إلى المتغيرات المرتبطة بالسيرْ ،
َّ
أقد َم الفريق على فحص هذا االحتمال في
عليها .وعليهَ ،
تجربتهم التالية .فقد حصل الباحثون على تسجيالت عصبية
شخصا يؤدي السلوك ذاته .وكشفت
أشخاص يراقبون
من
ٍ
ً
هذه التجربة المحورية أن ذبذبات "ثيتا" في الفص الصدغي
أ
شخصا آخر يقترب من
الوسط تزداد ً
أيضا عندما يرى أحدهم ً
جدار .وهكذا ،خلص الباحثون إلى أنه لدى اقتراب أحدهم
من حافة منحدر ،أو رؤية صديق له يفعل ذلك ،تزداد على
الرجح ذبذبات "ثيتا" في الفص الصدغي أ
أ
الوسط من دماغه.
المراقبة
ونظرا إلى أن هذه االستجابة تحدث في حال َتي السير و ُ
ً
كلتيهما ،فإن احتماالت ارتباط ذبذبات "ثيتا" بالتمثيل الداخلي
دخالت البصرية
بالم َ
للمكان أرجح من احتماالت ارتباطها ُ
دخالت الحركة الذاتية.
الصرفة ،أو م َ
إن توص ُل الباحثين إلى أن بنى الفص الصدغي أ
الوسـط
َِّ
ّ ُّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ب

أ
اﻟﻤﺮاﻗﺐ
ُ

اﻟﺴﺎﺋﺮ

ﻧﺸﺎط اﻟﻔﺺ اﻟﺼﺪﻏﻲ اﻷوﺳﻂ
اﻟﺴﺎﺋﺮ

ﺗﺬﺑﺬب "ﺛﻴﺘﺎ" ﻫﺪف ﻣﺨﺒﻮء

ﻋﻼﻣﺔ
ﻇﺎﻫﺮة

اﻟﺴﺎﺋﺮ

ﻫﺪف
ﻣﺨﺒﻮء
اﻟﺰﻣﻦ

أعد شتانجل وزمالؤه 1تجربة ،طُلب فيها من أحد
الشكل  | 1السائر والمراقب يشتركان في أنماط نشاط الخاليا العصبية( .أ) َّ
أ
استكشاف
مر السائر بمواقع أهداف غير ظاهرة ،تذكرها من مرحلة
الشخاص
ٍ
ُّ
التجول عبر أالغرفة ،بينما جلس آخر لمراقبته .وقد َّ
مثال واحد فقط من كل نوع
سابقة ،وتحرك باتجاه الهداف الظاهرة
َّ
المحددة على الجدران (لدواعي التبسيط ،نكتفي هنا بعرض ٍ
من نوعي أ
الهداف ،رغم أن التجربة استخدمت أمثلة عديدة) .وتشير الخطوط المتقطعة إلى الحدود التي اع ُتبر عندها السائر
أ
أ
أ
قريبا من أحد الجدران ،لغراض التحليل ،كما تشير السهم على مراحل مختلفة من السير (حيث يشير السهم السودً ،
مثل ،إلى
ً
تحليل للنشاط الكهربي في الفص الصدغي أ
ً
الوسط لدى
االتجاه نحو هدف غير ظاهر قريب من الجدار)( .ب) وقد أجرى الباحثون
والمراقب أثناء تنقُّل السائر في الغرفة .ورصدوا ذبذبة قوية للنشاط الدماغي ،يُطلق عليها ذبذبة "ثيتا" لدى السائر
كل من السائر ُ
أ
ورصدت ذبذبة ضعيفة عند
أثناء تحركه ناحية الهداف غير الظاهرة؛ على أن هذه الذبذبة اقترنت بالحركة على ُمقربة من الجدرانُ .
التحرك في اتجاه أ
الهداف الظاهرة .وقد ُرصدت لدى الشخص المراقب أنماط النشاط ذاتها؛ ما يدل على أن ذبذبات "ثيتا" تُ َع ّد
آ
تتبع الخرين.
جز ًءا من تمثيلنا الداخلي للمكان ،الذي يساعد المرء على ُّ

النسـان هي المسـؤولة عن ترميز المعلومات الخاصة
لدى إ
آ
أدلـة أخـرى تفيد بـأن الخاليا
بالخريـن يأتـي بالتـوازي مـع ٍ
العصبية لدى الفئران والخفافيش هي المسـؤولة عن ترميز
مواقـع الحيوانـات أ
وبوجـه عام ،ينسـجم هذا
الخـرى.9 ،8
ٍ
االكتشـاف مـع القـول بوجود رمـوز "شـبيهة بالمرايا" لرصد
بطريقة معينة.10
العالَـم المحيط ،والتصرف فيـه
ٍ
وثمة ٌ
سؤال محوري يطرح نفسه في هذا الصدد ،هو:
لماذا تزداد ذبذبات "ثيتا" عند االقتراب من حدود الحواجز؟
يعتقد شتانجل وزمالؤه أن التغيير ربما ينشأ من زيادة
الحاجة إلى دمج المعلومات عبر شبكات الدماغ عند التنقُّل
السبب الكامن وراء زيادة الحاجة إلى
أو تحديد الموقع .أما
ُ
دمج الشبكات بالقرب من الحدود والحواجز ،فلم يتضح
بعد .ولعل قدرة المرء على استنباط موقعه بدقة ترتفع
عند االقتراب من جدار ،وارتفاع مستوى الدقة هو ما يؤدي
إلى تعزيز ذبذبات "ثيتا" .وهناك حاجة إلى إجراء مزيد
من أ
البحاث لفحص هذا االحتمال ،والوقوف على أسباب
إغفال الباحثين هذه النتائج عند حديثهم عن القوارض.
ومن بين التفسيرات المحتملة لذلك ،التجهيزات التجريبية
المستخدمة لفحص الحيوانات ،أو التأثير المهيمن للحركة
َ
الذاتية على ذبذبات "ثيتا" لدى القوارض.2
وقد طرحت دراسة شتانجل وفريقه ً
سؤال أوسع نطاقًا،
الشخاص آ
هو :كيف يتتبع الدماغ مواقع أ
الخرين في
َّ
تركيز النماذج الحالية على كيفية تشكيل
ينصب ُ
مكان ما؟ ُّ 2
المدخالت
الموقع الذاتي  ،أما الكيفية التي تُستخدم بها ُ
البصرية في تحديد موقع أشخاص آخرين ،فتبقى من بين
مزيدا من البحث
الجوانب المثيرة لالهتمام ،التي تتطلَّب ً
في المستقبل .طلب شتانجل وزمالؤه من المشاركين
شخصا آخر أثناء تنقُّله،
سكون أثناء مراقبتهم
الجلوس في
ً
ٍ
كثيرا ما يفرض علينا المراقبة والسير في ٍآن
الواقع
أن
على َّ
ً
واحد .فكيف يتس َّنى للمرء أن يجمع بين القدرة على تحديد
موقعه ومواقع آ
الخرين في اللحظة ذاتها؟ يبدو أن الدماغ
يُشكِّل خرائط عديدة ،ومتمايزة ،لتحديد مواقعنا ومواقع

آ
الخرين (أصدقاء كانوا ،أم أعداء) في الحيز المادي ،ثم
تجريدا للشبكات
يربط بين هذه الخرائط وخرائط أخرى أكثر
ً
والبنى الهرمية المعرفية.11
االجتماعيةِ ،
أن هناك أنوا ًعا عديدة (مثل الحيتان
بقي أن نشير إلى َّ
نحو
القاتلة ،والذئاب ،وقرود الشمبانزي) قد َّ
تكيفت على ٍ
جعلها قادر ًة على الصيد الجماعي .12ولم يُكشف النقاب
بعد عن الكيفية التي يحدث بها التنسيق بين أدمغتها ،كي
الن أن أ
تسلك هذا السلوك ،ولكن يبدو لنا آ
المر قد يكون
َّ
أ
ً
متصل بإيقاع "ثيتا" الذي يعتمل في الفص الصدغي الوسط.
وبفضل شتانجل وزمالئه ،الذين نجحوا في اجتياز إحدى
العقبات التقنية ،صار في إمكاننا أن نرى آفاقًا جديدة ،نتطلع
فيها إلى اكتشافات مثيرة.
هوجو جيه .سبيرز
يعمل في قسم علم النفس التجريبي بجامعة كوليدج لندن،
لندن ،WC1H OAP ،المملكة المتحدة.
اللكترونيh.spiers@ucl.ac.uk :
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ملخصات األبحاث
مناظرة
َ
نظام
آلي يتمتع
باستقالل ذاتي

يُعـ َّـرف الــذكاء االصطناعي بأ نَّه قدرة
آ
الالت علــى أداء مهام عاد ًة ما
تُ ْن َســب إلى كائنــات عاقلة .وتُ َعد
القــدرة على الجــدال والمناظَرة من
بيــن المهارات أ
المميزة
الساســية
ِّ
للذكاء البشــري ،إذ ال غنــى عنهما
ألداء طيــف عريض من أ
النشــطة
ٍ
البشــرية ،كما أنهما شــائعان لدى
جميــع المجتمعات البشــرية .ومن
هنــا ،فإن ابتــكار تقنيات جدال
حاســوبية يُ َعد أحــد التخصصات
الناشــئة المهمة فــي مجال أبحاث
الــذكاء االصطناعي.
وفي هذا البحث المنشــور ،أفاد
الباحثــون بابتكارهــم نظام "بروجيكت
ديباتــر"  Project Debaterللمناظَرة،
وهــو نظام يتمتع باســتقالل ذاتي،
ويستطيع المشــاركة في مناظرة
تنافســية يواجه فيها البشــر .وعرض
الباحثون وصفًا كامـ ًـا لتصميم
منهجيا
وتقييمــا
ِب ْنيــة النظام،
ً
ًّ
شـ ً
ـامل لعملية تشــغيله للمناظَرة في
تضمن البحث
موضوعات شـ َّتى .كمــا َّ
مفصـ ًـا عن أداء هذا النظام
تقريـ ًـرا
ظهوره َّ أ
الول أمــام الجمهور ضد
في
مناظ ِرين خبراء من البشــر.
ثالثــة ِ
وإضافةً إلى ذلك ،سـلَّط الباحثون
الضوء على أبــرز االختالفات بين
مناظَرة أنظمة الــذكاء االصطناعي
للبشر ،ومســابقات أ
اللعاب التي
تحدي البشــر .وأوضحوا
تقوم على ِّ
أنــه إذا كان تحدي البشــر في أ
اللعاب
ِّ
هــو محل تركيــز "التحديات الكبرى"
التقليديــة ،التي طالما شــغلت مجتمع
الباحثيــن في مجــال الذكاء االصطناعي
علــى مدار العقــود القليلة الماضية،
فيمكــن القول إن هــذه التحديات تقع
في نطاق "راحة" الــذكاء االصطناعي.
أمــا مناظرة البشــر ،فتقع في نطاق
مغايــر ،ما زال البشــر متفوقين فيه،
تقدم
ويتط َّلــب نمــاذج مبتكرة إلحراز ُّ
كبير علــى هذا الصعيد.
B. Dickson et al.
doi:10.1038/s41586-020-2974-5
الشكل إلى اليسار | مخطط سير
المناظَرة .تفاصيل نَ َسق المناظرة.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

شبكات تنقل البشر
تتحكم في توجيه
مسار «كوفيد»19-

أسـفر ْت جائحة مرض فيروس كورونا
َ
 ،2019المعـروف بمرض "كوفيد"19-
تغير ملحوظ في
 ،COVID-19عـن ُّ
أنماط تنقل البشـر ،مما استلزم وضع
نمـاذج وبائية قادرة على رصد آثار هذا
التغير في تنقالت أ
الفراد على انتشـار
فيروس "سارس-كوف،SARS-CoV-2 "2-
المسبب للمرض.
ِّ
وفي هذا البحـثَ ،عمد الباحثون
إلـى إعداد نموذج للجماعات السـكانية
اختصارا بنموذج
شـبه المسـتقرة ،يُعرف
ً
"سـير"  ،SEIRويتيح إحصاء أعداد
تعرضهم لخطر
المشـتبه في إمكانيـة ُّ
فعليا
والمعرضين
الصابـة بالفيـروس،
إ
ًّ
الصابـة ،والمصابين بالفيروس،
لخطـر إ
والمتعافيـن منه .اعتمـد النموذج على
شـبكات تنقُّل ديناميكيـة تفصيلية،
بهدف محاكاة انتشـار فيروس "سارس-
عشـر مـن أكبر المناطق
كوف ،"2-في ٍ
الحضرية بالواليـات المتحدة .وقد
اسـ ُتند في رسم شـبكات التنقل إلى
بيانـات الهواتف المحمولـة ،التي مكّ نت
الباحثين من رسـم خريطـة للتنقالت
التـي يقوم بها  98مليون شـخص على
مدار السـاعة بين أ
الحياء السـكنية (أو
أ
التجمعات سـكانية) ،والماكن التي
ُّ
يرتادونها ،كالمطاعم ،والمنشـآت
الدينيـةَ .ربطت تلك الشـبكات بين
 56,945تجمعـا سـكانيا ،أ
والماكن التي
ً
ًّ
يقصدهـا السـكان ،التي بلغ عددها
 552,758مكانًا ،فكانـت المحصلة 5.4
تحرك على مدار السـاعة.
مليار ُّ
وقـد تبين أنه مـن خالل الدمج بين
هذه الشـبكات ،يمكن لنموذج "سـير"
يعبر بدقة عن المسار
بسـيط
نسـبيا أن ّ
ًّ
الحقيقـي للإصابات ،رغـم التغييرات
الملموسـة في سـلوك السكان بمرور

الوقت .وحسـب تقديرات النموذج
طـوره الباحثون ،فإن عد ًدا
الذي
َّ أ
شـهدت
محدو ًدا من الماكن التي َ
سـريعا للعدوى هو ما
تفشـيا
ً
ً
تُعـزى إليه الغالبيـة العظمى من
الصابات ،كمـا يفيد النموذج بأن
إ
تقييـد الحد أ
القصى للإشـغال في تلك
أ
الماكـن بالتحديد يفوق فـي فاعليته
الحد من
االسـتراتيجية التي تقـوم على ِّ
موحد.
التنقالت
بشـكل َّ
ٍ
وإضافةً إلى ذلك ،يوفر النموذج
توقعات صحيحة بارتفاع معدالت
العدوى بين المجموعات المحرومة،
سوا ٌء أكانت مجموعات عرقية ،أم
اجتماعية واقتصادية ،كنتيجة لفروق
التنقل وحدها .فقد وجد الباحثون أن
أفراد هذه المجموعات لم يتمكنوا من
تقليل تنقالتهم بالقدر نفسه ،مقارنة
بغيرهم ،وأن أ
الماكن التي يرتادونها
ازدحاما ،ما يجعلها مرتبطة بارتفاع
أشد
ّ
ً
الصابة .وبالنظر إلى قدرة
مخاطر إ
النموذج على رصد الفئات المعرضة
للإصابة ،أ
والماكن التي تقع فيها تلك
الصابات ،فإنه ييسر إجراء تحليالت
إ
مفصلة ،وقادرة على تقديم المعلومات
الالزمة لوضع سياسة لمجابهة جائحة
"كوفيد "19-تتسم بدرجة أعلى من
الكفاءة والعدالة.
S. Chang et al.
doi:10.1038/s41586-020-2923-3

خرائط تطعيمات الحصبة
في الدول منخفضة
ومتوسطة الدخل
وصى على مســتوى
منذ عام  ،1974يُ
ـم َبلقاح الحصبة آ
ال ِمن
العالــم بالتطعيـ
أن عام 2017
شــديد الفعالية ،غير َّ
شــهد أكثر من  17مليون حالة إصابة

بالمــرض ،و 83,400حالة وفاة به بين
أ
الطفال دون ســن خمس سنوات ،ووقع ما
الصابة والوفاة
يزيــد على  %99من حاالت إ
المذكــورة في البلدان ذات الدخول
المنخفضة والمتوســطة.
ولكـي نفهم أنمـاط المناعة تجاه المرض
قدر مدى
بدقـة من الناحيـة الجغرافية ،ونُ ِّ
حرز نحـو تحقيق أهداف
ُّ
التقـدم ُ
الم َ
خطـة العمـل العالمية للقاحات (،)GVAP
ونحدد المناطق المهددة بشـدة بانتشـار
المـرض فيها في ظـل االضطرابات التي
تشـهدها برامج التطعيم نتيجة تفشـي
مـرض "كوفيد ،"19-ال بـد أن تتوفر لنا
ات سـنوية لنسـب الحاصلين على
تقدير ٌ
الجرعـة أ
الولى من التطعيمـات الروتينية
المحتويـة على لقـاح للحصبة ( )MCV1في
كل منطقـة ،وأن يُمكـن المقارنة بين تلك
التقديرات على مسـتوى العالم.
وفي هذا البحث المنشور ،وضع
الباحثون تقديرات سنوية لنسب أ
الطفال
ٍ
على الجرعة ِ أ
الولى من
الذين حصلوا
هذه التطعيمات الروتينية في الفترة من
عام  2000إلى عام  ،2019في  101بلد
من البلدان ذات الدخول المنخفضة
والمتوسطة ،وذلك على المستوى الثاني من
وأيضا
الدارية في تلك البلدانً ،
التقسيمات إ
على مستوى مناطق تبلغ مساحة الواحدة
منها  5x5كيلومتر مربع .كما قدر الباحثون
وقيموا
ُ
التفاوت الجغرافي في هذه النسبَّ ،
البعد
مدى
حسب
التطعيمات
وضع
ْ
ُ
الجغرافي للمناطق.
وتبيـن أنَّه بعد الزيادات التي شـهدها
َّ
كثيـر من المناطق فـي معدالت تلقي
ٌ
الجرعـة أ
الولى من التطعيمـات المحتوية
علـى لقاح للحصبة فـي الفترة من عام
 2000إلى عام  ،2010تراجعت نسـب
هـذه التطعيمات فـي أكثر من نصف
المناطـق محل الدراسـة في الفترة ما
بيـن عامـي  ،2010و ،2019لتتخلف بهذا
بلـدان كثيرة مـن البلدان ذات الدخول
بشـوط كبير عن
المنخفضة والمتوسـطة
ٍ
تحقيـق هدف خطة العمـل العالمية
 15دﻗﻴﻘﺔ

ﻘﺘﺮح اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ،وﻳﺴﺘﻌﺪان.
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة :ﻳﺘﻠﻘﻰ ﻛﻼ اﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ُﻣ َ
ﻘﺘﺮح أﻣﺎم اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ.
اﻟﻤ َ
ﻳﻌﺮض ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ُ
ُﻳﻠﻘﻲ ﻧﻈﺎم "ﺑﺮوﺟﻜﺖ دﻳﺒﺎﺗﺮ" ﺧﻄﺎب "اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ" اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ.

 4دﻗﺎﺋﻖ

وﻳﺮد.
ُﻳﻠﻘﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﺧﻄﺎب "اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ" اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔُ ،

 4دﻗﺎﺋﻖ

ﻧﻘﺎﻃﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ُﻳﻔﻨﱢ ﺪ ﻧﻈﺎم "ﺑﺮوﺟﻜﺖ دﻳﺒﺎﺗﺮ" اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻳﻘﺪم
ً

 4دﻗﺎﺋﻖ

ﻧﻘﺎﻃﺎ إﺿﺎﻓﻴﺔ.
ُﻳﻔﻨﱢ ﺪ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮﻳﻦ اﻟﺤﺠﺞ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ وﻳﻘﺪم
ً

 4دﻗﺎﺋﻖ

ﻣﺪاﺧﻼت
ﺛﺎﻧﻴﺔ

ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ.
ﺗﻔﻨﻴﺪا
ﻘﺪم ﻧﻈﺎم "ﺑﺮوﺟﻜﺖ دﻳﺒﺎﺗﺮ"
ًّ
ً
ُﻳ ﱢ

دﻗﻴﻘﺘﺎن

ﻣﺪاﺧﻼت
ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ

دﻗﻴﻘﺘﺎن

ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ.
ﺗﻔﻨﻴﺪا
ُﻳﻘﺪم أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎﻇﺮﻳﻦ
ًّ
ً
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ملخصات األبحاث
للقاحـات ،الـذي يتمثل في الوصول
ِبن َسـب هـذه التطعيمات إلى  %80في
جميـع المناطـق بحلول عام  .2019كما
لوحـظ أن نسـب تلقي الجرعة أ
الولى
َّ ِ َ
مـن التطعيمـات المحتوية على لقاح
للحصبـة كانت أقل فـي المناطق الريفية
أن
منهـا في المناطـق الحضرية ،مع َّ
المناطـق الحضرية تعيش بها نسـبةٌ أكبر
مـن إجمالي عـدد أ
الطفال الذين لم
يحصلـوا على اللقاح .ومـن ثم ،ينبغي
أن تتصـدى االسـتراتيجيات الهادفة إلى
توفيـر خدمات التطعيم أ
الساسـية لكال
السـياقين الجغرافيين.
وبهذا ،توفر هذه النتائج وسـيلةً
لصناع القـرار ،يُمكنهم من خاللها تعزيز
البرامـج الروتينية لعطاء الجرعة أ
الولى
إ
مـن التطعيمات المحتوية على لقاح
للحصبة ،وتوفيـر حماية ُمتكافئة لجميع
أ
الطفال من المرض.
Local Burden of Disease Vaccine
Coverage Collaborators
doi:10.1038/s41586-020-03043-4

هدام
رصد غير َّ
ْ
للبتات الكَ ّمية
الفوتونية

يواجه المجـال التجريبي للمعلومات
جمة ،من أصعبها
الكميـة تحديات َّ
الحفاظ على حالة التراكُب الهشـة
للبتـات الكميـة .فبينما يمكن إطالة أعمار
الحامالت الماديـة للبتات الكمية ،مثل
الذاكرات ،مـن الناحية النظرية على
 | 54مارس | 2021
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أ
القل ،يتعذر تحقيق الشـيء نفسه
في حالة الفوتونات السـارية ،التي
سـريعا عن طريق االمتصاص ،أو
تُفقَد
ً
الحيود ،أو التشتت.
ويمكـن تخفيف حدة مشـكلة الفقدان
هدام للبتات
اصد غيـر َّ
باسـتخدام ر ٍ
الكميـة الفوتونية ،يسـتطيع رصد
الفوتون ،دون تدميـر البت الكمي
الم َّرمـز .ويُفتـرض في راصد كهذا أن
ُ
يُسـ ِّهل تنفيذ البروتوكـوالت التي تعتمد
فيهـا المهام المو َّزعـة على بث البتات
حسـن
الكميـة الفوتونية بنجاح ،وأن يُ ِّ
عمليـات قياس خـواص البتات الكمية
سـريعة التأثُّـر بفقدان الفوتونات ،وأن
يُ ِتيـح أنوا ًعا معينة مـن هجمات توزيع
المفاتيـح الكمية.
وفـي هذا البحث المنشـور ،يتمكن
الباحثـون مـن تصميم راصد من هذا
النـوع ،يعتمـد على ذ َّر ٍة واحدة في
مرنانيـن بصريين متقاطعيـن ،مصنو َعين
اللياف؛ أ
مـن أ
الول خاص باالقتران
الذرة والفوتـون ،وال يتأثَّر بالبتات
بيـن ّ
الكميـة ،والثاني لرصـد الحالة الذرية.

وباسـتخدام هذا الراصد ،استطاع
رصدا
الباحثـون رصد البتـات الكمية ً
هدام ،فور بقائهـا على حالتها؛
غيـر َّ
حيـث بلغـت كفاءته  ،%79 ± 3كما
بلغـت احتماليـة بقاء الفوتونات ± 1
 ،31%وحافَـظ الباحثون كذلك على
بدقة بلغت
معلومـات البتات الكميـة ٍ
.%96.2 ± 0.3
ولتوضيــح إمكانات هذا الراصد،
َّبيــن الباحثون أنَّه قــادر -بالمعامالت
حاليا -على تحســين معدل
ُ
الم َتبعــة ًّ
كل مــن التشــابك الكمي طويل المدى،
وتوزيع الحــاالت الكمية ودقتهما،
مقارنةً بنتائج الطرق الســابقة.
تقدم ،يُ ِتيح هذا
وإضافــةً إلى مــا َّ
الراصد تحقيق االســتفادة المثلى
مــن الموارد عبــر تضخيم البتات
الكميــة ،كما يمكن االســتعانة به في
التعرض
إجراء اختبــارات "بيل" ،دون
ُّ
لمشــكالت الرصد المعتادة.
D. Niemietz et al.
doi:10.1038/s41586-021-03290-z

ﻧﺴﺐ ﻣﺘﻠﻘﻲ اﻟﺠﺮﻋﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﻴﻤﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح ﻟﻠﺤﺼﺒﺔ )(%

الشكل إلى اليسـار | النسب التقديرية
للحاصليـن على الجرعة أ
الولى من
التطعيمـات المحتوية علـى لقاح للحصبة
بالمناطـق المختلفة في  101بلد من
البلـدان ذات الدخول المنخفضة
والمتوسـطة ،في الفترة ما بين عامي
 ،2000و .2019أ-ج نسـب الحاصلين على
الجرعـة أ
الولى مـن التطعيمات المحتوية
سـتهدفين
الم
َ
على لقاح الحصبة بين السـكان ُ
في المناطق محل الدراسـة في عام 2000
(الشـكل أ) و( 2010الشكل ب) و2019
(الشـكل ج) .اسـ ُتخدم اللون الرمادي لتمييز
المسـتثناة مـن التحليل والمناطق
البلدان ُ
غطاء
المص َّنفـة علـى أنَّها "جدباء ،أو ذات ٍ
ُ
نباتي شـحيح" ،بنـا ًء على بيانات القمر
الشـعاع
الصناعي الخاص بمستشـعر قياس إ
الطيفي للتصوير متوسـط الدقة (،)MODIS
وكذلك اسـتخدم اللون ذاتـه لتمييز المناطق
التي يسـكنها أقل من  10أشـخاص لكل
 1x1كيلومتـر مربـع ،وفقًا لتقديرات موقع
"وورلدبوب" .WorldPop

أ 2000

انخفاض أعداد
أسماك القرش
والشفنينيات

يعد الصيد الجائر السبب أ
الساسي وراء
َ
ُفناء أ
النواع البحرية .ومع ذلك ،يصعب
قياس معدالت انخفاض خطر انقراض كل
نوع ،ومعدالت تزايُد هذا الخطر ،ال سيما
في حال أضخم المفترسات الموجودة في
أعالي البحار .وفي هذا البحث المنشور،
مؤشرين
يجري الباحثون حسابات لقيم
َ
التقدم المحرز
ر َ
تتبع سير ُّ
اسخين ،بغية ُّ
نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وأهداف التنوع البيولوجي التي جرى
إرساؤها في مدينة آيتشي اليابانية ،وهما:
"مؤشر الكوكب الحي" Living Planet
( Indexوهو مقياس للتغيرات في وفرة
أ
النواعُ ،ج ِمع من  57مجموعة بيانات
حول وفرة  18نو ًعا من أسماك القرش
والشفنينيات المحيطية على مدار سلسلة
زمنية معينة) ،و"مؤشر القائمة الحمراء"
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

لتغير
( Red List Indexوهو مقياس ُّ
خطر االنقراض ،جرى حسابه فيما
يخص جميع أنواع أسماك القرش
والشفنينيات المحيطية ،وعددها 31
أن وفرة
نو ًعا) .وعليه ،وجد الباحثون َّ
أسماك القرش والشفنينيات المحيطية
عالميا قد انخفضت بنسبة  %71منذ
ًّ
جراء تزايُد القيمة
عام  ،1970من ّ
النسبية لضغط الصيد بمقدار 18
ضعفًا .وقد أدى نضوب هذه أ
النواع
ّ
عالميا ،إلى
اضها
ر
انق
خطر
إلى زيادة
ًّ
حد أن ثالثة أرباع أنواع هذه المجموعة
وظيفيا بات مهد ًدا باالنقراض.
المهمة
ً
ومن هنا ،ثمة حاجة ُم ِل ّحة لوضع
تدابير صارمة لحظر الصيد ،وفرض
قيود احترازية عليه ،وفق أسس علمية،
لتفادي انهيار مجتمعات أ
النواع،
الخالل
وتعزيز تعافيها ،وتجنب إ
اليكولوجية.
بالوظائف إ
N. Pacoureau et al.
doi:10.1038/s41586-020-03173-9
الشكل إلى اليسار | تقدير لـ"مؤشر
الكوكب الحي" العالمي (المعروف
اختصا ًرا باسم  )LPIلوفرة  18نو ًعا من
أسماك القرش المحيطية ،عن الفترة بين
عامي  ،1970و :2018جرى احتساب
َ
النسبة المئوية العالمية لالنخفاض،
بنا ًء على ما انتهى إليه المؤشر قرب سنة
التقييم النهائية ،مقارنة به في أواخر عام
 .1970ويشير الخط أ
السود إلى متوسط
هذا االنخفاض ،في حين تعبر الخطوط
البيضاء عن مجاالت الثقة ،ومقدارها ،%95
وتشير الخطوط الرمادية إلى كل تكرار.

رصد ممارسات
ْ
التمييز في
التوظيف عبر
اإلنترنت

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

Dominik Hangartner et al.
doi:10.1038/s41586-020-03136-0

شبكة اتصاالت
كَ مية متكاملة من
الفضاء إلى األرض

يمكن لتقنية توزيع المفاتيح الكمية
اختصارا بـ )QKDإتاحة
(المعروفة
ً
االتصاالت ونقل المعلومات بطريقة
وتجريبيا ،ظهرت جدوى "توزيع
آمنة.
ًّ

أي أعلى من المعدل الذي تحقق سابقًا
بأكثر من  40مرة .وإضافة إلى ذلك ،فإن
الشارات الضوئية في قنوات
معدل فقدان إ
االتصال بهذا التوزيع مشابه له بين قمر
صناعي متزامن في دورانه مع دوران كوكب
الرض وسطح أ
أ
الرض نفسه ،وهو ما يتيح
إنشاء وصالت كمية فائقة الطول ،وذات
استخدامات متعددة عبر أقمار صناعية
متزامنة في دورانها مع أ
وأخيرا ،فمن
الرض.
ً
خالل الدمج بين وصالت توزيع المفاتيح
الكمية الليفية ،ووصالت الفضاء الحر،
يمكن تمديد نطاق شبكة توزيع المفاتيح
الكمية إلى عقدة نقل بيانات أبعد بأكثر
سي َمكِّن أي
من  2600كيلومتر ،وهو ما ُ
مستخدم في الشبكة من التواصل مع أي
ِ
مستخدم آخر في نطاق مسافة إجمالية
ِ
تصل إلى  4600كيلومتر.
Yu. Chen et al.
doi:10.1038/s41586-020-03093-8

جينوم األسماك
الرئوية ُيفسر غزو
الفقاريات لليابسة

السماكُ الرئوية إلى شعبة أ
تنتمي أ
السماك
ل َْح ِم ّية الزعانف  ،Sarcopterygiiالتي "غزت"
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تواجه النسـاء (مقارنةً بالرجال) أ
والفراد
المنتمـون إلى مجموعات أ
القليات
أ
العرقيـة (مقارنةً بمجموعات الغلبية)
ظروفًـا معادية ،تنعكس آثارها على
مخرجات سـوق العمل في العديد
مـن االقتصادات .ومع ذلك ،فإن
وسـبله في
مدى تأثير صور التمييز ُ
مبهما .وفي
هـذه المخرجات ما يزال ً
هذا السـياق ،تُ َعد تجارب مراسلة
مسـؤولي التوظيف وسيلة ِآخذة
في الـرواج لقياس مدى التمييز في
ممارسـات التوظيف .وهي تجارب
يرسـل الباحثون فيها ِس َي ًرا ذاتية
تماما ،فيما عدا سـمة
وهمية متطابقة ً

أ
المراد أن تتناولها
عشـوائية تميز القلية ُ
التجربة (مثل اسـتخدام أسماء يُعتقد
مميزة ألشـخاص من السود،
أنها تبدو ِّ
في مقابل أسـماء يُعتقد أنها تبدو مميزة
أ
للشـخاص البيض) ،بيد أن مثل هذه
التجارب ال تتناول عاد ًة سـوى عدد قليل
من السـمات التي تميز متقدمين لوظائف
بعينهـا خالل فتـرة زمنية معينة .وللتغلب
على أوجـه القصور هذه ،عمد الباحثون
في هذه الدراسـة إلى تطوير نهج لتقصي
ممارسـات التمييز في التوظيف ،يمزج
بين متابعة سـلوك مسؤولي التوظيف
عند البحـث عن متقدمين للوظائف
اللكترونية،
علـى مواقع التوظيف إ
وتعلُّم آ
اللة الخاضع للإشـراف ،بهدف
احتسـاب تأثير جميع السمات المهمة
التي يسـتعرضها مسؤولو التوظيف
لدى البحـث عن متقدمين للوظائف.
طبق الباحثون هذا النهج
ومن ثـمَّ ،
النترنت تابعة
على منصـة توظيف عبر إ
لخدمة التوظيف العام في سويسـرا،
تواصل مسـؤولي
أن
وتبين لهم َّ
معدالت ُ
َّ
التوظيـف مع أ
الفراد المنتمين إلى
مجموعـات من أ
القليات العرقية كانت
أقل بنسـبة تتراوح بين  ،%4و%19
منها مع أ
الفـراد المنتمين إلى مجموعة
أ
الغلبية ،وهي نسـبة اختلفت باختالف
بلد المتقـدم إلى الوظيفة .كما بلغت
نسـبة التمييز ضد النساء في الوظائف
التـي هيمن عليها الرجال  ،%7في حين
ظهر النمـط المعاكس لذلك في المهن
التي سـيطرت عليها النساء .ولم يعثر
أن مسـؤولي
الباحثون على ما يدل على َّ
التوظيف يسـتغرقون وق ًتا أقل في تقييم
ملفـات التعريف الوظيفي الخاصة
بالفـراد المنتمين إلى مجموعات أ
أ
القليات
العرقية .وتُ َعـد منهجية الباحثين أدا ًة
مجديـة ،وغيـر تطفُّلية وغير مكلفة ،قابلة
لالسـتخدام على نطاق واسع ،يمكن
للباحثين وص َّناع القرارات اسـتخدامها في
رصد ممارسـات التمييز في التوظيف على
نحو مسـتمر ،وفي تحديد بعض دوافع
هذا التمييز ،وإرشـاد منهجيات العمل
المطلوبة للتصدي له.

المفاتيح الكمية من نقطة إلى نقطة"
في تجارب إثبات المفهوم التوضيحية
المبكرة التي تُجرى في المختبرات،
سنتيمترا .وقد
وتغطي نطاقًا مسافته 32
ً
زادت هذه المسافة الحقًا ،لتغطي نطاقًا
يمتد إلى  100كيلومتر مع استخدام
توزيع المفاتيح الكمية القائم على حالة
مؤخرا لتغطي
مموهة ،ثم زادت
كمية ِّ
ً
نطاقًا يبلغ  500كيلومتر مع استخدام
توزيع المفاتيح الكمية غير المعتمد
على الثقة في أجهزة القياس .كذلك
اخ ُت ِبرت عدة شبكات توزيع مفاتيح كمية
صغيرة النطاق خارج المختبرات ،غير أن
إنشاء شبكة توزيع مفاتيح كمية عالمية
يتطلب شبكة لتوزيع هذه المفاتيح تكون
عمليا (وليس نظريًّا
ِآمنة وموثوق فيها ًّ
فحسب) ،ويستطيع استخدامها عدد
كبير من المستخدمين المو َّزعين على
الرسال
نطاق واسع .ويمكن لمكررات إ
الكمية -من حيث المبدأ -أن تخدم كأداة
عملية إلنشاء مثل هذه الشبكة العالمية،
لكن ال يُمكن توظيف هذه المكررات
ْ
حاليا.
المتوفرة
التكنولوجيا
باستخدام
ًّ
وفي هذا البحث المنشور ،يعرض
الباحثون شبكة اتصاالت كمية متكاملة
من الفضاء إلى أ
الرض ،تضم شبكة
مكونة من أكثر
ألياف واسعة النطاقَّ ،
من  700وصلة ليفية من وصالت توزيع
المفاتيح الكمية ،ووصلتين عاليتي
السرعة لتوزيع المفاتيح الكمية بين
قمر صناعي أ
والرض في الفضاء الحر.
وباستخدام منظومات مرحالت موثوق
فيها ،تغطي شبكة أ
اللياف الموجودة
على أ
الرض أكثر من  2000كيلومتر ،وتقي
أ
من الناحية العملية من عيوب الجهزة
على أرض الواقع ،وتحافظ على درجة

الثقة في االتصال واستقراره على المدى
البعيد .ويحقق توزيع المفاتيح الكمية
الموجه من قمر صناعي إلى أ
الرض معدل
ُ َ َّ
توزيع للمفاتيح السرية يبلغ في المتوسط
كيلوبت في الثانية في الفترة القياسية
47.8
التي تكون ِ فيها المحطات أ
الرضية مرئية
من أ
القمار الصناعية ،ومتاحة لالتصال بها؛
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ملخصات األبحاث
اليابسة خالل العصر الديفوني ،ونشأ
عنها في نهاية المطاف جميع الفقاريات
التي تعيش على اليابسة ،ومنها البشر.
وفي هذا البحث المنشــور ،يحدد
الباحثون التسلســل الجينومي أ
للســماك
الرئويــة الكوينزالندية Neoceratodus
 forsteriبدقة على المســتوى
الكروموسومي .وتشــتهر هذه أ
السماك
بامتالكهــا أكبر الجينومــات الحيوانية
الطــاق .وجينومها الذي يعادل
على إ
حجمــه حوالي ِ 14ض ْعف حجم
الجينوم البشــري ،تُعزى ضخامته
إلــى احتوائه علــى إنترونات وقطاعات
كبيــرة بين جينية مــن الحمض النووي،
بمحتــوى عالي التكرار (يتكرر بنســبة
تقريبــا) .ويشــبه هذا المحتوى
ً %90
فــي مكوناته عناصــر جينوم رباعيات
أ
الطراف (الذي يتكون بصفة أساســية
من عناصــر نيوكليوتيديــة طويلة متناثرة)
أكثر مما يشــبه عناصر جينوم أ
الســماك
شعاعية الزعانف.
وما زال حجم جينوم أ
الســماك الرئوية
(نظرا إلى أن
يتزايد بصورة مســتقلة ً
جيناته القافزة ال تزال نشــطة) ،وذلك من
ـات تختلف عن آليات الجينومات
خالل آليـ ٍ
العمالقة لحيوانات الســلمندر .وال
جمعة
تزال
الم َّ
الكروموســومات الكبيرة ُ
بالكامل أ
للســماك الرئوية –وعددها
بتصاحبها
ـوما– محتفظة
 17كروموسـ ً
ُ
الجيني المشــترك مع كروموسومات
فقاريات أخرى (أي تشــترك مع هذه
الفقاريات في امتالك بعض التسلســات
الكروموســومية) .كما أن الكروموسومات
الدقيقة جميعها لهذه أ
الســماك ال تزال
تحتفــظ بتناظرها الجيني القديم مع
النمط النووى لخاليا أســاف الفقاريات.
التحليالت التي أجراها الباحثون
وتؤكــد
ُ
حول تاريخ التطور الســالي أ
للسماك
ُّ
الرئوية إفادات ســابقةً بأن هذه أ
السماك
َّ
التطورية،
تحتل مكانــةً بارز ًة من الناحية
ُّ
بوصفهــا الكائنات الحية أ
القرب لرباعيات
أ
أ
تطور النواع.
الطراف في شــجرة ُّ
أ
وهو ما يؤكد أهمية هذه الســماك في
فهم الخصائص المســتحدثة المرتبطة
باستيطان اليابسة.
التكيف السـابقة التي
أحداث
ومن بين
ُّ
طرأت على أ
السـماك الرئوية للعيش على
ً
مسؤول
جينيا
تعبيرا ًّ
اليابسة اكتسـابُها أ ً
الطراف في جينات
عن تكوين ما يشـبه
النمـو لديها ،مثل جي َني  ،hoxc13و
 sall1فـي زعانفها اللحمية .وإضافةً إلى
ذلك ،فإن ازدياد معدالت نشـوء الجينات
اللزامي للهواء
المرتبطـة بعملية التنفس إ
–على غرار عوامل تنشـيط السطوح
الرئوية بخفض التوتر السـطحي– وتنسخ
هذه الجيناتً ،
فضل عن اتسـاع عائالت
مسـتقبالت الروائح (المسؤولة
جينات
ِ
عن تشـفير البروتين المعني باكتشاف
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الروائح المنقولة عبر الهواء) يسـهم
في الخصائص البيولوجية الشـبيهة
بخصائـص رباعيات أ
الطراف لدى
أ
عزز هذه النتائج
السـماك الرئوية .وتُ ِّ
التحول المحوري الذي طرأ
فهمنـا لهذا
ُّ
تطورها.
علـى الفقاريات خالل ُّ
A. Meyer et al.
doi:10.1038/s41586-021-03198-8
الشكل أسفله | استدالل «بايزي» لتاريخ
التطور الساللي باالستناد إلى  697جي ًنا
ُّ
مشترك في أنواع أخرى:
من أصل جيني
ٍ
استخدم هذا التحليل نموذج "التصنيف
المعمم القابل للعكس الزمني" ،الذي
اختصارا بـ )CAT-GTRفي برنامج
(يُعرف
ً
التطور الساللي
 PhyloBayes MPIلنمذجة
ُّ
أ
للنواع .ونمذجة جميع الفروع الحيوية
كانت مدعومةً باحتماالت بَعدية تساوي .1
وقد تجدد ظهور تطابقات مع الفقاريات
وعالقات مدعومة بأدلة قوية معها على
صعيد أحد البروتينات وإحدى مجموعات
المرمزة،
بيانات العناصر الجينومية غير ِّ
المحفوظة على مدى التطور (انظر البيانات
وسعة في الشكل  ،)a3و(االحتمال
ُ
الم َّ
البعدي=  ،1.0وقياس مدى الثقة في جميع
َ
الفروع الحيوية بطريقة إعادة المعاينة هو
 .)%100مقياس الرسم يعبر عن التغيرات
الحماض أ
المتوقعة في أ
المينية لكل موقع.

رصد ظهور نفثة
زرقاء في طبقة
الستراتوسفير

يُقصـد بالنفثات الزرقـاء تلك الظواهر
الطبيعية الشـبيهة بالبـرق ،التي تنطوي
تفريغ للشـحنات الكهربية في
علـى
ٍ
الغالف الجـوي ،وتدوم لعدة مئات
الملّي ثانية ،وتتسـع على هيئة
مـن ِ
مروحة ،متخذ ًة شـكل أقماع ،لدى
السـحب الرعدية
انتشـارها من أعلى ُّ
أن
إلـى طبقة الستراتوسـفير .ويُعتقد َّ
هـذه النفثات الزرقاء تنشـأ بفعل انهيار
كهربـي بين الطبقة العليا من السـحب
(المشـحونة بشـحنة كهربية موجبة)،
وبين طبقة سـالبة الشـحنة ،توجد عند
حدود السـحابة ،وفي الهواء الذي
يعلوها .ويتسـبب هـذا االنهيار الكهربي
فـي تكوين ما يُعـرف بقائد البرق ،الذي
يتحـول بعد ذلك إلى ألسـنة من الضوء
عند انتشـاره إلـى أعلى .غير أنه لم
يسـبق تحديد خصائـص قائد البرق على
نحـو دقيق ،ولـم يُعرف كذلك مقدار
ٍ
السـحب.
االرتفـاع الذي يمتد إليه فوق ُّ
كان العلمــاء قد ربطوا في الســابق
يتعدى
بيــن الومضات الزرقــاء التي ال َّ

الرض ،وكذا البرق أ
ويتجــه صوب أ
الزرق
الــذي يتجه نحو طبقة الستراتوســفير.

زمــن حدوثها م ّلــي ثانية واحدة في
الســحب بظواهر
الطبقــة العليــا من ُّ
محــدودة ثنائية القطــب ،هي نبضات
تتـراوح مدتهــا من  10إلــى  30ملّي ثانية
في ســجالت المجــال الكهربي عريض
الشــعاع
النطاق ،تصحبها رشــقات من إ
المك َّثــف بتــردد يتراوح بين  3و300
جراء ظواهــر التفريغ
ميجاهرتــز ،من ّ
الكهربــي ،اســتنبط العلمــاء أنها قصيرة
القنــوات (أي يقـ ُّـل طولها عــن كيلومتر
واحد).
وفــي البحث المنشــور ،أفاد العلماء
بتوصلهــم إلى قياســات طيفية ،مأخوذة
ُّ
مــن محطة الفضاء الدولية ،ترســم صورة
للســحب الرعديــة ،بدقة زمنية
واضحة ُّ
تبلــغ  10ميكروثانيــة .ويرصد الباحثون
كذلك خمس ومضات زرقاء شــديدة،
تقريبا،
تبلــغ مدتهــا  10ميكروثانية ً
طلق
صــادرة عن خلية عاصفــة رعدية .تُ ِ
إحــدى تلك الومضــات نفثة زرقاء نابضة
إلــى طبقة الســتراتوبوز (التي تُطلَق
البيني الفاصــل بين طبقة
على الســطح
ّ
وطبقة أ
اليونوسفير).
الستراتوســفير
وكانت الومضــات التي جرى رصدها
مصحوبــة بحــدوث ظاهرة أخرى طبقة
اليونوســفير ،تعرف بظاهرة أ
أ
"القزام"
ُ
( elvesوهــي انبعاثات ضوء واضطرابات
ذات تــردد شــديد االنخفاض ،تنتج عن
مصــادر للنبضات الكهرومغناطيســية).
أمــا االنبعاثــات الصادرة عن قادة البرق
فــي النطــاق الطيفي للون أ
الحمر،
فتتميــز بأنَّهــا خافتة وموضعية ،ما يشــير
أن الومضــات والنفثات موجات
إلى َّ
وأن مكونات قائد
مؤيِّنة للســان النــورَّ ،
البــرق في أ
الصل تتصــف بكونها قصيرة
وموضعية.
أن
وبنــاء على ذلك ،يشــير العلماء إلى َّ
الومضــات التي تبلغ مدتهــا ميكروثانية
واحدة هي المكافــئ البصري أ
للحداث
المحــدودة ثنائية القطــب ،التي تحمل
الشــحنة الســالبة التي رصدها العلماء
فــي موجات الراديو .كما سـ َّـجلوا في هذا
البحــث أن هذه الشــحنة هي ما يُعزى
إليها البرق الذي ينشــأ داخل الســحابة،

T. Neubert et al.
doi:10.1038/s41586-020-03122-6

رحلة روبوت مرن
ذاتي التشغيل في
خندق ماريانا

ال تزال أعماق البحار أكبر أ
الجزاء
نظرا إلى
المجهولة من سطح كوكبناً ،
الصعوبة الشديدة التي تعتري عملية
استكشافها ،فارتفاع مستويات الضغط في
أعماق البحار عاد ًة ما يستلزم استخدام
أوعية واقية على درجة عالية من الصالبة،
موازنة لتأثير الضغط ،من أجل
وأنظمة أ ِ
اللكترونية.
حماية النظمة الميكانيكية إ
ومع ذلك ،فإن المخلوقات التي تسكن
أعماق البحار ،والتي ال تمتلك أي أنظمة
معدات ثقيلة تساعدها على
ضخمة أو َّ
تحمل الضغط ،بإمكانها أن تنمو بصحة
ُّ
جيدة على أعماق هائلة.
في هذا البحث المنشور ،وضع
تصميما لروبوت مرن يتصف
الباحثون
ً
مستوحى من ِب ْنية إحدى
بحرية الحركة،
ً
أسماك الحلزون الرخوة التي تعيش في
أعماق البحار ،واستعانوا به في استكشاف
طاقة
أعماق البحار ،مع تزويده بأنظمة ٍ
وتشغيل تتوفَّر لها الحماية من
وتحكم
ٍ
ٍ
الضغط ،من خالل حفظ المكونات
اللكترونية داخل مصفوفة من مادة
إ
السيليكون .وهذا الروبوت ذاتي التشغيل
يُغْ ني عن الحاجة إلى استخدام أي أوعية
صلبة واقية.
ولكي يُقلِّل الباحثون إجهاد القص عند
أ
اللكترونية،
السطح البينية بين المكونات إ
فقد را َعوا في التصميم أن تكون غير
مركزية ،عن طريق زيادة المسافة الفاصلة
بين المكونات ،أو فصلها عن لوحة
اللكترونية المطبوعة .وبفضل
الدوائر إ
التصميم المتقَن لمادة البوليمر المرن
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ستخدمة في
الم َ
العازلة للكهرباءُ ،
صناعة زعانف الروبوت الخافقة ،أمكن
تشغيل الروبوت بنجاح في اختبار
جري في خندق ماريانا،
ميداني ،أُ َ
على عمق وصل إلى  10,900متر،
بح ِّرية
كما استطاع الروبوت أن يسبح ُ
في بحر الصين الجنوبي على عمق
مترا .وقد استطاع الباحثون
ً 3,224
اللكترونية
التحقق من قدرة المكونات إ
التكيف
وعناصر التشغيل المرنة على ُّ
مع الضغط ،من خالل إجراء تجارب
منهجية وتحليالت نظرية.
تُ ِبرز هذه الدراسة إمكانية تصميم
أجهزة مرنة ،وخفيفة الوزن ،يمكن
استخدامها في ظروف متطرفة.
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قديمة عاشت في
العالم الجديد

أن الذئاب الرهيبة
يعتقـد العلماء َّ
كانـت من ِضمن الحيوانات الالحمة
الكثر شـيوعا أ
الضخمة أ
والوسع
ً
انتشـارا في منطقة أمريكا خالل الحقبة
ً
البليستوسـينية ،لك َّننا ال نعرف سوى
نسـبيا عن تطورها
معلومات قليلة
ٍ
ًّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

د

ذراع اﻟﺮوﺑﻮت
اﻟﻘﺎﺑﺾ

G. Li et al.
doi:10.1038/s41586-020-03153-z
الشـكل إلى اليسار | اختبار ميداني
لروبـوت مرن متك ِّيف مع الضغط،
ومـزود بنظام طاقة وتحكُّم .أ) تحتاج
َّ
الروبوتـات الصلبة إلى حفظها داخل أوعية
واقية مـن الضغط ،أو تطوير تصميمات
موازنـة لتأثير الضغط ،من أجل حماية
ِ
النظـام في أعماق البحار .ب) روبوتات
مرنة ،مسـتوحاة من كائنات حية ،ومصممة
للسـباحة في أعماق الماء ،أو التقاط
أ
الشـياء .ج) رسم توضيحي لنوع جديد
من أسـماك الحلزون الرخوة اك ُت ِشف
علـى عمق حوالي  8آالف متر .د) روبوت
مزود ُبمشـغِّ الت
مرن في عمق البحرَّ ،
مـن البوليمرات المرنة عازلة الكهرباء،
وإلكترونيـات طاقة وتحكُّم .هـ) روبوت
مـرن ُم َّثبت على غواصة إنزال إلى عمق
البحـر ،إلجراء اختبار ميداني في خندق
ماريانـا .و ،ز) منظر جانبي (و) وآخر
أمامي (ز) للروبوت المرن ،مع تشـغيل
الزعنفـة الخافقة على عمق  10,900متر.
ح) الروبـوت المـرن أثناء نقله إلى قاع بحر
الصين الجنوبي ،على متن مركبة تُشـغَّ ل
عن بُ ْعد وهي تحت سـطح الماء .ط ،ي)
منظـر أمامي (ط) وآخر من أعلى (ي)
للروبوت المرن أثناء سـباحته على عمق
مترا.
ً 3,224

أ

ﺸﻐﻞ
ُﻣ ّ
ﻣﻌﺰول
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ
ًّ

روﺑﻮت
ﺻﻠﺐ

ﻧﻈﺎم ﻃﺎﻗﺔ وﺗﺤﻜﻢ
داﺧﻞ اﻟﺮوﺑﻮت

روﺑﻮت ﻣﺮن ذاﺗﻲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
ﺧﻨﺪق ﻣﺎرﻳﺎﻧﺎ ) 10,900ﻣﺘﺮ(

ز

ﻣﻨﻈﺮ أﻣﺎﻣﻲ

ﻣﻨﻈﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ

و

ﻏﻮاﺻﺔ إﻧﺰال ﻩ

إﻟﻰ ﻋﻤﻖ اﻟﺒﺤﺮ

زاوﻳﺔ ﺧﻔﻘﺎن
اﻟﺰﻋﺎﻧﻒ:
 6.3درﺟﺔ
روﺑﻮت ﻣﺮن
ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﱠ
ﻣﻨﺼﺔ اﻹﻧﺰال
ﻣﺘﺮا(
ﺑﺤﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ )ً 3224

ي
ا

ﺗﺠﺎ

ذراع روﺑﻮﺗﻴﺔ
ﺸﻐﻞ
ﻟﻐﻮاﺻﺔ ﺗُ ﱠ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ

ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻦ أﻋﻠﻰ

ه اﻟ

ح

ط

ﺴﺒﺎ

ﺣﺔ

روﺑﻮت ﻣﺮن

وانقراضها.
نموذج للتاريخ
وضـع
أجل
ومن
ٍ
التطـوري لهذا النـوع من الذئاب ،عمل
الباحثـون في هذا البحث المنشـور
على تعيين تسلسـل خمسـة جينومات
جزئيا،
مأخـوذة من عظـام متحجرة ًّ
يتـراوح عمرها من  13ألف سـنة إلى
أكثر من  50ألف سـنة.
وتشـير نتائـج الباحثين إلى أنَّه رغم
تشـابُه الذئـاب الرهيبة مع الذئاب
حاليا من ناحية
الرماديـة الموجـودة ًّ
والب ْنية ،فإنَّها كانت سلالةً
الشـكل ِ

ﻣﻨﻈﺮ أﻣﺎﻣﻲ

تفرعت من
مختلفـة إلى حـد كبيرَّ ،
حاليا قبل
عائلـة الكلبيات الموجـودة ًّ
حوالـي  5.7مليون سـنة .وعلى عكس
المالحظة
أمثلـة التهجيـن العديدة
َ
بيـن أنواع عائلـة الكلبيات ،ال يوجد
تدفـق جيني بين
دليـل على حدوث
ٍ
وأي من نوعي الذئاب
الذئـاب الرهيبـةٍّ ،
الرمادية ،وذئـاب البراري (حيوانات
القيـوط) ،وهما نوعان عاشـا في أمريكا
أن الذئاب
الشـمالية .ويشـير هذا إلى َّ
الرهيبة تطورت بمعزل عن أ
السلاف
ٍ
البليستوسـينية لهذيـن النوعين.

توصل إليها
كمــا تؤيد النتائج التــي َّ
أن نــوع الذئاب الرهيبة
الباحثــون فكرة َّ
مبكرا فــي العالم الجديد ،في
قد نشــأ ً
تطورت أســاف الذئاب الرمادية،
حين
وذئاب َّالبراري ،والكالب البرية آ
الســيوية
(كالب الـ ُّـد ْول) في منطقة أوراســيا ،ولم
حقبة
تســتوطن أمريكا الشــمالية إال في ٍ
نسبيا.
متأخرة ًّ
A. Perri et al.
doi:10.1038/s41586-020-03082-x
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نيثا إيريز ،اختصاصية بيولوجيا السرطان ،تبحث عن أفضل أسلوب لتقديم الرشاد أ
الكاديمي بما يناسب كل طالب على حدة.
إ

كيف يمكن للقائمين
باإلرشاد والتوجيه األكاديمي
كسب ثقة الباحثين؟
حاصدو جوائز في هذا المجال يشاركون استراتيجياتهم،
للهام وتحفيز آ
الخرين.
إ
حصد ثالثة باحثين يعملون في إسرائيل جوائز مجموعة
"نيتشر ريسيرش"  Nature Researchعن إنجازاتهم في
مجال الرشاد أ
الكاديمي لعام  .2020فقد تقاسمت نيثا
إ
إيريز ،اختصاصية بيولوجيا السرطان من جامعة تل أبيب،
وتال بوبكو ،اختصاصي البيولوجيا الجزيئية من الجامعة
نفسها ،جائزة المجموعة التي تُمنح للباحثين في منتصف
مسيرتهم المهنية عن الرشاد والتوجيه أ
الكاديمي ،في حين
إ

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

حصدت هانا مارجاليت ،المتخصصة في نُظُم المعلومات
الحيوية من الجامعة العبرية في القدس ،الجائزة عن
إنجازاتها في المجال نفسه على مدار حياتها المهنية.
وهنـاك قواسـم مشـتركة كثيـرة تجمع الفائزيـن بجوائز
هـذا العـام إلـى جانـب وطنهـم المشـترك؛ فـكل منهـم
والرشـاد جـزء أساسـي مـن دور العا ِلـم،
أن النصـح إ
يـرى ّ
جميعـا يحرصـون علـى تقديـم المشـورة إلـى
كمـا أنهـم
ً

غيرهـم مـن الباحثيـن الرئيسـين الذي يرغبون في تحسـين
مهاراتهـم التوجيهيـة.
وال شـك أن جهـود الفائزيـن في إلهام ِف َرقهـم البحثية
دعمـا
وتحفيزهـا قـد آتـت ثمارهـا ،فالمـواد التـي ق ُِّدمـت ً
لترشـيحهم لنيـل الجائزتيـن مـن زمالئهـم وطالبهـم
السـابقين والحالييـن تفيـض بمشـاعر العرفـان بالجميـل،
والعجـاب والتقديـر.
إ
الطبعة العربية
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مهن علمية
وقـد اسـتحق بوبكـو الثنـاء ،لحرصـه الدائـم علـى
جعـل طالبـه "علـى رأس أولوياتـه" ،دون أن ّ
يخـل
بتميـزه العلمـي ،فـي حيـن َك َتـب أحـد طلاب إيريـز
ُّ
السـابقين عنهـا أنهـا تجمـع بيـن "االحترافيـة ،والحمـاس
الـذي ال يفتـر" ،والصبـر وطـول أ
الناة ،ورحابـة الصدر،
واالسـتعداد للإصغـاء آ
للخريـن.
رواد علم
وذكرت طالبة سابقة أخرى أن مارجاليت ،إحدى ّ
نُظُم المعلومات الحيوية في إسرائيل ،قد "تركت بصمة على
حيوات العديد من أعضاء هيئة التدريس الحاليين –من
الجدد والمخضرمين– وعلى مسيرتهم المهنية ،بما تتمتع به
من حماس متقد ،وحس آ
بال َخر ،وتفكير ناقد".
أُ ِعلنت أسماء الفائزين الثالثة في الواحد والعشرين من
ديسمبر من عام  ،2020إذ حصلت مارجاليت على جائزة
قاسم إيريز وبوبكو
نقدية قدرها  10آالف دوالر أمريكي ،وتَ َ
جائزة نقدية أخرى قدرها  10آالف دوالر أمريكي .وقد
أَ ْج َرت دورية  Natureمقابالت معهم ،لمعرفة المزيد عن
والرشاد ،وأبرز نصائحهم من أجل
أساليبهم في التوجيه إ
قيادة المختبرات.
DOROTHEE HUCHON-PUPKO

نيثا إيريز
جائزة اإلنجازات في مجال
اإلرشاد األكاديمي في منتصف
الحياة المهنية
نادرا
عـ ِّز ْز المهـارات الشـخصية .فـي مجتمعنا العلمـيً ،
كثيـرا مـن
تعليمـا
مـا يتلقـى العلمـاء
ً
ًّ
رسـميا يُك ِْسـبهم أ ً
الكاديمية،
المهـارات التـي يحتاجـون إليها ،مثـل الكتابـة
عـرض أعمالهـم ،وكيفية تقديم النصـح والتوجيه
وكيفيـة
والرشـاد ْ آ
للخريـن .لـذا ،أخبـر طلاب درجـة الدكتـوراة
إ
بـأن عليهـم أال يكتفوا بتعلُّـم إجراء التجـارب المختبرية.
وهـذه الجوانـب لـم تكـن جـز ًءا مـن منهـج دراسـي فـي
العلـوم .ومـن هنـا ،سـاعدت فـي إنشـاء ورشـة لتعلُّـم
ونـدرس فـي هـذه
"المهـارات الشـخصية" فـي الجامعـة.
ِّ
الورشـة كيـف يمكن إبداء المالحظـات والتعقيبات ،وتَ َلقِّي
الفـادة بالـرأي ،فهـذه مهـارة حياتيـة ،وليسـت مقصـورة
إ
علـى العلـوم وحدهـا .كمـا يتعلـم الطالب كيـف يكتبون
سـيرهم الذاتيـة ،وكيـف يراجعـون أ
الوراق البحثيـة.
طالبـا فقـط كل عـام ،ويتنافـس
وتسـتوعب الورشـة ً 15
دائمـا علـى الفـوز بمقعـد فيهـا.
الطلاب ً
احـرص علـى اختيـار أفـراد فريقـك بعنايـة .للنجـاح
الكاديمـي ،مـن أ
فـي تقديـم التوجيـه والرشـاد أ
الهميـة
إ
بمـكان أن تحيـط نفسـك بأشـخاص علـى اسـتعداد لنأ
ْ
جـري
يجـدوا الحافـز إ
واللهـام فيمـا يقومـون بـه .لـذا ،أُ ِ
مطولـة مـع الطلاب الواعديـن ،قبـل
مقابلات شـخصية ّ
منصبـا فـي مختبـري .وأطـرح عليهـم
أن أعـرض عليهـم
ً
أسـئلة مفتوحـة عـن شـخصياتهم ،وأهدافهـم ،وأتـرك
أصغيـت بإنصـات ،فسـتعرف
لهـم دفـة الحـوار .وإذا
َ
الكثيـر عـن الشـخص الذي تتحـدث معه .ولذلـك ،فإنني
أصغـي إليهـم؛ بح ًثـا عـن حمـاس متقـد ،إذ يمكننـي أن
أُ َعلّـم الباحثين كيفية صوغ الفرضيات ،لكنني ال أسـتطيع
نابعـا
أن أغـرس فيهـم الشـغف .ويجـب أن يكـون هـذا ً
مـن داخلهـم .وإذا لـم أشـعر بارتيـاح وأنـا أتحـدث إلـى
مناس ًـبا لالنضمام إلى
المعن ّي ،فهو بذلك ليس ِ
الشـخص ِ
مختبـري ،حتـى إذا كانـت سـيرته الذاتيـة مثاليـة.
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تال بوبكو ،اختصاصي البيولوجيا الجزيئية

تق َّبل االختالفات الفردية .كل طالب من طالب درجة
مسارا
الدكتوراة الذين هم تحت إشرافي جعلني أسلك
ً
مختلفًا في رحلة الرشاد والتوجيه أ
الكاديمي ،إذ أحاول أال
إ
أقولبهم على صورتي ،بل أهدف إلى اكتشاف المناسب لهم.
واحدا في
نهجا محد ًدا ً
وال أملي عليهم من البداية أن يسلكوا ً
البحث العلمي ،إذ يجب أن تكون أطروحاتهم لنيل درجة
الدكتوراة من صنيعهم هم أنفسهم.
وبعض الطالب يتمتعون بموهبة كبيرة ،لكنهم يواجهون
مشكالت في التركيز على أمر بعينه .وربما يحتاج بعضهم
إلى أن ينظر بعين النقد أكثر لما يفعله ،في حين يحتاج
البعض آ
الخر إلى أن يكف عن المبالغة في انتقاد ذاته.
وثمة حدود واضحة لالختالفات الفردية .وفي الواقع ،توجد
طريقة صحيحة وحيدة إلجراء إالحصاءات ،لكنني أَ َدع طالبي
قدرا من لمساتهم الخاصة على أعمالهم البحثية،
يُ ْضفُون ً
لديهم أساليبهم المختلفة لعداد التجارب .أ
والمر
فالطالب
إ
يشبه الطهو ،حيث لكل منا ذوقه الخاص به.

تال بوبكو
جائزة اإلنجازات في مجال
اإلرشاد األكاديمي في منتصف
الحياة المهنية
دع الطلاب يضطلعون بالكتابـة أ
الكاديمية .عندما يكون
ئيسـا ،عليـه أن يبـدي اسـتعدا ًدا للتضحيـة
المـرء باح ًثـا ر ً
المكاسـب الفورية فـي مقابل أخرى بعيـدة أ
الجل،
ببعـض
تتمثـل فـي تهيئـة الطلاب ليكونـوا علمـاء .وكتابـة أ
الوراق
البحثيـة خيـر مثـال علـى ذلـك؛ فطلاب درجـة الدكتـوراة
الجـدد ال يتمتعـون بخبرة كبيرة في كتابة مسـودات أ
الوراق

السـهل أ
البحثيـة .وال شـك أنـه مـن أ
والسـرع لـي أن أتولـى
أصر على أن يضطلع طالبي
كتابة هذه المسـودات ،لكنني ّ
بهـذه المهمـة ،ثم نسـتعرض كل جملة وكل فقـرة مكتوبة.
الحيـان مليئة أ
الولى في أغلب أ
وتكـون المسـودة أ
بالخطاء،
ّ
أ
عـدة مرات
ويمكـن أن تتكـرر إعـادة كتابـة الوراق البحثيـة ّ
قبـل أن تكـون مهيـأة لطرحها .ويمكن أن يسـتغرق الطالب
دهرا في كتابة مسـودته البحثية أ
الولى ،لكن بحلول الوقت
ً
الـذي يصـل فيـه إلى نهاية دراسـته لنيـل درجـة الدكتوراة،
مسـودات أولـى تكاد
قـادرا علـى كتابـة ّ
سـيكون قـد أأصبـح ً
تخلـو مـن الخطاء.
ـج ْع علـى تحقيـق تـوازن معقول بيـن الحيـاة العملية
شَ ِّ
لـدي أربعـة أطفـال .ولـذا ،أتفهـم الضغط
والشـخصية.
َّ
الواقـع على شـباب آ
البـاء الممزقيـن بين الحاجة إلـى رعاية
أطفالهـم وإيداعهـم الفـراش ً
ليلا ،والرغبـة فـي مواصلـة
وأشـجع
العمـل علـى أطروحتهـم لنيـل درجـة الدكتـوراة.
ّ
النسـانية.
العمـل فـي إطـار سـاعات تراعـي االحتياجـات إ
وأحـرص علـى أن يحصـل طالبـي علـى إجـازات أ
المومـة أو
أ
وإن أدى ذلك إلى تراجع
البـوة التـي يحتاجون إليها ،حتـى ْ
النتاجيـة العلمية.
طفيـف فـي إ
إنه توازن يتطلب تحقيقه عناية بالغة ،فعندما يطلب
أحد طالبي إجازة ،أحاول التوصل معه إلى وسيلة للبقاء
معا .ويمكنه بعد ذلك أن يعاود مواصلة مساره
على اتصال ً
تدريجيا.
المهني
ًّ
سـاعد الطلاب علـى رؤيـة الصـورة الكل ّيـة .عندمـا تبـدأ
ِ
بحثيـا ،فأنـت حينهـا ال تـرى سـوى جزء يسـير من
ا
ع
مشـرو
ً
ًّ
الصـورة الكليـة .ويمكـن أن يجـد الطالب صعوبـة في رؤية
أ
شـخصا مـا يهتـم منـذ البدايـة
السـباب التـي قـد تجعـل
ً
بموضـوع البحـث العلمـي الدقيـق الـذي يعكفـون علـى
دراسـته .وقبـل أن تفـرض الجائحـة قيودها علـى االنتقال،
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ماليـا إنفاق ألفـي دوالر ،بهدف
ُ
اكتشـفت أنـه مـن ُ
الم ْجدي ًّ
إرسـال أحد الطالب لحضور مؤتمـر في أوروبا ،أو الواليات
المتحـدة .وعندما يحضر مؤتمره أ
الول ،أرافقه في السـفر،
وأجلـس معـه في المحاضـرات ،وأصطحبه إلـى الفعاليات
االجتماعيـة الالحقـة .وعندمـا يعود إلى المختبـر ،تكون قد
ـت لديـه رؤيـة أفضل ألسـباب أهمية عملـه البحثي.
أصبح ْ
َ
وحضـور المؤتمـرات العلميـة ،أينمـا ُعقـدت ،مهـم
للطلاب ،كمـا أنـه فـي الواقـع يحقـق منفعـة متبادلـة،
فالطلاب ينتفعون مـن االنخراط في المجتمع العلمي ،وأنا
أنتفـع مـن اكتسـابهم الحافز وراء المزيد من السـعي .وقد
تدبرنـا أمورنا جميعا في أ
الشـهر القليلـة الماضية من خالل
ً
المؤتمـرات االفتراضيـة ،لكننـي أتطلـع إلـى وقت نسـتطيع
شـخصيا مـرة أخرى.
فيـه جميعنـا التواصـل
ًّ

هانا مارجاليت
جائزة اإلنجازات في مجال
اإلرشاد األكاديمي على مدار
الحياة المهنية
ال يتوقـف الرشـاد أ
الكاديمـي عنـد بـاب المختبـر .فعلى
إ
مـدار السـنين ،ظـل الباحثـون الرئيسـون مـن الشـباب،
ومنهـم َمـن لم يكونوا قط أعضا ًء في مختبري ،يقصدونني
التقدم
التماسـا للتوجيه والمشـورة؛ فنجلس ونتحدث عن ّ
ً
الـذي أحـرزوه ،بل وأراجع أوراقهم البحثيـة إذا طلبوا مني
حاليـا خدماتي االستشـارية إلـى العديد من
ذلـك .وأقـدم ًّ
الباحثين الرئيسين الذين يلتمسون المساعدة بشأن طلبات
التقـدم للحصول على المنح .وأتسـاءل أحيانًـاِ " :ل َم أقوم
بذلـك؟" ،لكننـي فـي الواقـع ال أسـتطيع حتـى التفكير في

رفـض طلـب شـخص يحتـاج إلـى مسـاعدتي ،ألن نجـاح
الطلاب يهمني.
ً
طويل
وأنص ْت إليهم .أقضي وق ًتا
َ
تعاو ْن مع الطالب ِ
مع طالبي ،أناقش فيه معهم عملهم البحثي ،ونستكشف
المقاربات المحتملة له ،ونتجاذب أطراف الحديث وكأننا
في مباراة لتنس الطاولة .وفي النهاية ،ربما نكتشف أن فكرة
جدا ،لكننا ال نستطيع حينها أن نقطع بهوية
البحث واعدة ًّ
أ
معا .وهذا يمنح الطالب
َمن أتى بالفكرة ،لننا ابتكرناها ً
شعورا بالثقة.
ً
وإذا كان أحد الطالب سيلقي كلمة أمام مؤتمر ،فعندئذ
أطلب منه إلقاءها ً
أول أمام اجتماع للمجموعة البحثية.
وأصغي بإنصات إلى هذه الكلمة مر ًارا وتكر ًارا ،وأقدم إلى
الطالب نصيحتي ومشورتي بشأنها .وأتبع النهج نفسه مع
المسودات البحثية؛ فقد يتكرر العمل على الورقة البحثية
معا.
مرة ،قبل أن نصوغها كما يجب ،لكننا نقوم بذلك ً
ّ 67
حاف ْ
اليجابية
ظ على تفاؤلك .أتمتع بدرجة كبيرة من إ
ِ
والتفاؤل ،وأعتقد أن طالبي يتشربون ِم ِّني هاتين الخصلتين.
فال شك أن المشروعات البحثية العلمية يصاحبها قدر كبير
الحباطات ،التي أتغلب عليها باالستعانة بأربع كلمات
من إ
تشكّل الشعار الذي أسترشد به في حياتي كعا ِلمة (وفي حياتي
واليمان ،والشجاعة ،والكد .فعلى
بوجه عام) :التفاؤل ،إ
العالم أن يتمتع بهذه الخصال أ
الربع؛ كي يحرز النجاح.
ِ
وفي اللغة العبرية ،تبدأ كل ِخصلة منها بأول حرف من أحرف
الهجاء العبرية؛ وهو حرف الـ"ألف" .ولذلك ،فشعارنا داخل
المختبر هو" :ألف ،ألف ،ألف ،ألف!" ،وهو شعار نأخذه
على محمل الجد.
أجرى المقابالت الشخصية كريس وولستون.
تم تحرير نصوص المقابالت مراعاة للطول والوضوح.

YORAY LIBERMAN/YAD HANADIV

The week’s best
science, from
the world’s
leading science
journal.

هانا مارجاليت ،اختصاصية نُظُم المعلومات الحيوية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

A80540

الطبعة العربية

| مارس 61 | 2021

مهن علمية  /تكنولوجيا /أدوات
سد الثغرات

تطبيقات تساعد على
معرفة احتماالت اإلصابة
بمرض«كوفيد»19-
مجموعة من أ
الدوات المتاحة على شبكة إالنترنت تتنبأ بعوامل خطر التعرض للمرض
والصابة به ،اعتما ًدا على مكانك ،وطبيعة النشاط الذي تؤديه .مايكل آيزنشتاين
إ

اعتـادت ميجـان رانـي ،بحكـم عملهـا طبيبـة للطـوارئ،
أ
توجه إليها بشـأن
علـى التعامـلأ مـع السـئلة الصعبة التـي َّ
الصابـات والمراض .أما في أثناء جائحة "كوفيد ،"19-فقد
إ
وجدت راني نفسـها تجاهد للحصول على إجابات ،وتوضح
قائلة" :يسـألني الناس باسـتمرار عما إذا كان من آ
ال ِمن تأدية
آ
أنشـطة معينـة ،ومنهـا علـى سـبيل المثـال :هل مـن ال ِمن
الذهـاب إلـى الشـاطئ ،أو حضور حفل فـي الهواء الطلق،
أو ارتياد أحـد المطاعم؟".
أرقت هذه أ
السـئلة ماليين البشـر على مدار عام .2020
ّ
أ
اللمام
الكلينيكيون في مرحلـة إ
وال يـزال العلمـاء والطبـاء إ
بالجوانـب الوبائيـة والباثولوجيـة المرتبطة بفيـروس كورونا
"سـارس-كوف .SARS-CoV-2 "2-أمـا عامـة النـاس ،فربمـا
يجـدون صعوبـة فـي إدراك كيفيـة الحفـاظ علـى مـا يشـبه
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الصابـة بعـدوى
الحيـاة الطبيعيـة ،مـع تقليـل مخاطـر إ
المـرض فـي الوقت نفسـه.
المشاركة
المديرة
منصب
تشـغل
وقد وجدت راني ،التي
ِ
لمركز "براون اليفسـبان"  Brown-Lifespanللصحة الرقمية
فـي مدينـة بروفيدنس بوالية رود آيالنـد أ
المريكية ،الفرصة
سـانحة لالسـتفادة مـن خبراتها في تصميـم أدوات للصحة
النترنـت .تعاونـت مـع زميلتهـا فـي
العامـة عبـر شـبكة إ
المركـز ،إليزابيـث جولدبـرج ،فـي تصميـم أداة تُدعى "ماي
كوفيـد ريسـك"  ،MyCOVIDRiskوهي تطبيق بسـيط قائم
النترنـت ،يمنح
علـى االسـتبيانات التـي تُجـرى عبـر شـبكة إ
المسـتخدمين القـدرة علـى استشـعار مخاطـر إصابتهـم
بالعـدوى ،علـى أسـاس خططهم لممارسـة أنشـطة معينة
محدد.
مـكان معيـن ،أو في موقـف َّ
فـي ٍ
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مجموعة من أ
الشخاص يرتدون الكمامات في طوكيو ،ويحافظون على التباعد الجسدي أثناء االنتظار عند معبر للمشاة.

طلقت أداة "ماي كوفيد ريسك" في شهر أكتوبر الماضي،
أُ ِ
يصا للتوعية بمخاطر مرض
ضمن تطبيقات عدة ُص ِّممت
خص ً
مثل هذه ِّ أ
الدوات في سد ثغرات بالغة
"كوفيد ."19-تسهم
أ
الهمية في مجال الرسائل المرتبطة بالصحة العامة ،خاصة
أ
في الواليات المتحدة المريكية ،حيث أدت االستجابات
حدتها .وفي تعليقها على
غير المتكافئة للجائحة إلى تفاقم ّ
هذا الشأن ،قالت راني" :كان من الممكن تصميم هذا النوع
من التطبيقات في مرحلة مبكرة للغاية من ظهور الجائحة،
المريكية لمكافحة أ
سواء أكان ذلك بواسطة المراكز أ
المراض
والوقاية منها ،أَم أي هيئة وطنية أخرى ،لكن ذلك لم
يحدث ،مع أ
السف".
كان لكل فريق من فرق البحث المختلفة زاويته الخاصة
في عملية تقييم المخاطر .ولعل النهج أ
وضوحا
الكثر
ً
الصابة بمرض كوفيد 19-في
يتمثل في "أداة تقدير مخاطر إ
الفعاليات" COVID-19 Event Risk Assessment Planning
طورها العلماء
 Toolالمتاحة على شبكة إ
النترنت ،وهي أداة َّ
قدر الموقع
في معهد جورجيا للتكنولوجيا في أتالنتا .ويُ ِّ
(في شكل نسبة مئوية) احتمالية أن يلتقي المرء بشخص
مصاب بمرض "كوفيد "19-في إحدى الفعاليات ،وذلك
على أساس حجم الفعالية ،ومكان انعقادها ،فعلى سبيل
أ
اعتبارا من الرابع عشر من ديسمبر،
المثال ،توقعت الداة أنه ً
تجمع لعشرة أشخاص في مدينة بوسطن بوالية
فإن أي ُّ
ماساتشوستس سيضم بين أفراده شخصا واحدا على أ
القل
ً
ً
من المصابين بفيروس كورونا ،بنسبة .%30
أما آ
اللة الحاسبة التي أُطلق عليها اسم " 19آند مي" 19
 ،and Meوالتي طورتها شركة "ماثيماتيكا" ،Mathematica
وهي شركة متخصصة في بحوث السياسات في مدينة
برينستون بوالية نيو جيرسي ،فتعتمد على المعلومات
السكانية والصحية ،إلى جانب سلوكيات المستخدمين (مثل
غسل اليدين ،وارتداء الكمامات) ،لتحديد المخاطر النسبية
الصابة حال
والصابة بها ،ومدى شدة إ
للتعرض للعدوى ،إ
حدوثها .وفي ديسمبر الماضي ،أطلق فريق يقوده نيالنجان
تشاترجي -اختصاصي إالحصاء الحيوي بجامعة جونز هوبكنز
في مدينة بالتيمور بوالية ميريالند أ
المريكية -تطبيقًا هو
"حاسبة مخاطر الوفاة بمرض كوفيدCOVID-19 "19-
يقدر المخاطر النسبية
 ،Mortality Risk Calculatorالذي ِّ
أ
الصابة بمرض "كوفيد"19-
جراء إ
لوفاة أحد الفراد من ّ
أ
الصابة
على أساس مكان وجوده ،والمراض السابقة على إ
بالفيروس ،وحالته الصحية العامة.
المسماة
أما أداة تقدير مخاطر إ
الصابة بمرض "كوفيد" ،أ َّ
نهجا أكثر ارتباطًا بالوضاع
"ماي كوفيد ريسك" ،فتعتمد ً
المختلفة ،إذ إنها تعمل على تقدير عوامل الخطر المرتبطة
بفعاليات أو أنشطة ترفيهية معينة .وتعتمد عملية التقدير
على مكان الفاعلية ،ومدتها ،وعدد الحاضرين الذين يرتدون
الكمامات ،أو ال يرتدونها .وهكذا ،يمكن لهذه أ
الداة أن تساعد
المستخدمين على تجنب أ
النشطة التي يُحتمل أن تحمل
خطورة عالية في إحدى بؤر الجائحة ،مثل قضاء ساعة من
الوقت في صالة ألعاب رياضية مغلقة ،وأن يتجهوا إلى
بدائل أكثر أمانًا ،مثل اللقاء في أحد المتنزهات المفتوحة،
مع الحرص على ارتداء الكمامات ،على سبيل المثال.
ولكـي تتمكـن أ
الدوات المذكـورة مـن إجـراء هـذه
التقديرات ،تتطلب الحصول على أحدث البيانات والنماذج
المسـتويات الحاليـة النتشـار العـدوى،
التـي ترصـد بدقـة
ِ
واحتمالية انتقالها في سيناريوهات مختلفة .وتدير صحيفة
"ذا نيويـورك تايمـز"  The New York Timesقاعـدة بيانـات
مرجعا موثوقًـا ،إذ تعتمد عليها
لفيـروس كورونـا ،أصبحـت ً
أداة "مـاي كوفيـد ريسـك" ،وكذلـك أداة معهـد جورجيـا

للتكنولوجيـا ،بغـرض وضـع تقييـم عـن نشـاط المـرض
علـى المسـتوى المحلـي .وتركِّـز هـذه أ
الدوات الحاسـبة،
ُ
فـي الوقـت الحالـي ،على الواليـات المتحـدة ،إال أن فريق
معهـد جورجيـا قـد وسـع نطـاق أ
الداة الخاصة به لتشـمل
َّ
أيضـا عشـر دول أوروبيـة.
ً
وال يزال الباحثون عاكفين على محاولة استنباط العوامل
التي تجعل بعض أ
الفراد أكثر ُعرضة للإصابة بالعدوى من
أ
أن تكون إصابتهم بالمرض حادة .كما يواصلون
الصل ،أو ْ
دراسة كيف أن استراتيجيات التباعد ،والتهوية الجيدة،
وارتداء الكمامات من شأنها الحد من انتشار القطيرات
الطار ،تولَّت شيندي هو،
المحملة بالفيروسات .وفي هذا إ
ّ
وهي اختصاصية علوم البيانات في شركة "ماثيماتيكا"،
زمام القيادة في تصميم أداة " 19آند مي" .وبالتعاون مع
زمالئها ،تنظر شيندي بعناية في أحدث أ
الدبيات الخاضعة
لمراجعة أ
القران ،بغرض تحسين نماذج العدوى الخاصة
بهم ،معتمدين بشكل كبير على التقارير الواردة من المراكز
المريكية لمكافحة أ
أ
المراض والوقاية منها .أما بالنسبة إلى أداة
"ماي كوفيد ريسك" ،فقد استعان الفريق بنموذج تقديري
طوره اختصاصي
النتقال الفيروسات عبر الهباء الجويّ ،
كيمياء الغالف الجوي خوسيه لويس خيمينيز وزمالؤه في
جامعة كولورادو بولدر ،وهو نموذج يحاكي المدى المرجح
النتقال الجسيمات الفيروسية في سيناريوهات داخلية
وخارجية مختلفة.
يتعين على الباحثين بعد ذلك التوصل إلى طرق لتهيئة
المعلومات ،وتحويلها إلى صيغة يس ُهل على غير الخبراء
فهمها ،دون أن تكون تلك الصيغة تطفلية أو مثيرة للإحباط
عند استخدامها .ومن أجل تصميم تطبيق بسيط وجذاب
يوازن بين التعمق وسهولة االستخدام ،اعتمد فريق مركز
"براون اليفسبان" على اختبار المستخدمين وتوجيههم،
التصور
اعتما ًدا على علماء السلوك .وتقول راني" :في
ُّ
المثالي ،يمكن للمرء أن يستفسر عن مساحة الغرفة التي
يقف فيها ،وعن معدالت التهوية بداخلها ،ولكن إذا سألتني،
الجابة".
فأنا ً
أيضا ال أعرف إ
أن هذه الحاجة إلى البساطة كانت من بين
والمالحظ َّ
َ
المعايير التي سعى فريق معهد جورجيا للتكنولوجيا
إلى تلبيتها أيضا ،حيث ال تتطلب أ
الداة الخاصة بالفريق
ً
التجمع
سوى معلومتين اثنتين :مكان المستخدم ،وحجم
ُّ
المتوقع .في البداية ،تَراوح ذلك العدد بين  10أشخاص،
و 10آالف شخص .ويقول أندريس" :تلك الحدود العليا
كانت مفيدة عند التعامل مع المسيرات السياسية التي
وقعت على مدار شهور الصيف الماضي" ،ولكن مع اقتراب
موسم العطالت ،خفَّض الفريق الحد أ
العلى إلى  5آالف
أ
شخص ،وزاد من مستوى التفصيل عند الداة في الطرف
أ
الدنى من المقياس ،لتقديم تقديرات لتجمعات محدودة
شخصا،
نسبيا ،يبلغ قوامها  10أشخاص ،أو 15
ً
الحجم ًّ
شخصا.
أو 20
ً
وللتعبير عن عوامل الخطر ،تختار أداة "ماي كوفيد
ً
متصل بسيطًا ،يتضمن خمسة مستويات،
مقياسا
ريسك"
الخضر ،وتنتهي أ
تبدأ باللون ً أ
بالحمر ،في حين ابتكر فريق
أداة " 19آند مي" قراءات رقمية مجردة ،تتراوح بين الصفر
شبهها شيندي هو بنقاط االئتمان ،مضيفة" :هذا
والمئة ،تُ ِّ
وصلنا إليه للحفاظ على دقة الحساب ،مع
حل وسط ،تَ ّ
رقما يس ُهل استيعابه على عامة الناس.
تحويله ليصير ً
وبعد ذلك ،نقرن ذلك الرقم بشرح نصي ومؤشر تفاعلي
لعوامل الخطر" .يلخص هذا الشرح فرصة التعرض للعدوى
والصابة بها ،إلى جانب احتمالية حدوث مضاعفات صحية
إ
خطيرة ،والحاجة إلى تلقِّي رعاية صحية في المستشفى،
الصابة بالعدوى.
لدى إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﺣﺎﺳﺒﺎت ﺧﻄﻮرة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض "ﻛﻮﻓﻴﺪ"
اﺳﻢ اﻷداة

ﺪﺧﻼت
اﻟﻤ َ
ُ

ﺨﺮﺟﺎت
اﻟﻤ َ
ُ

" 19آﻧﺪ ﻣﻲ"
19 and Me

ﻣﻜﺎن وﺟﻮد اﻟﻔﺮد ،وﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﺣﺘﻴﺎﻃﺎت
اﻟﻤﺘﱠ ﺨﺬة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ ،وﻣﺪى
اﻟﺴﻼﻣﺔ ُ
ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻷﺳﺮة.

ﻧﺘﻴﺠﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﻌﺮض
ﻟﺨﻄﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض "ﻛﻮﻓﻴﺪ ،"19-أو
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮض إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺎدة.
ّ

"ﻣﺎي ﻛﻮﻓﻴﺪ رﻳﺴﻚ"

ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،وﻃﺒﻴﻌﺔ
اﻟﻨﺸﺎط ،وﻋﺪد اﻟﺤﻀﻮر ،وﻣﺪى
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎرﺗﺪاء اﻟﻜﻤﺎﻣﺎت.

اﻻﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺮض
واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻪ ،ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻴﺎس ﻣﺘﺪرج ﻣﻦ
ﺟﺪا.
ﺟﺪا إﻟﻰ ﻣﺮﺗﻔﻊ ًّ
ﻣﻨﺨﻔﺾ ًّ

"أداة ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻤﺮض ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻓﻲ
اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت"
COVID-19 Event Risk
Assessment Planning Tool

ﻣﻜﺎن وﺟﻮد
اﻟﺘﺠﻤﻊ ،وﺣﺠﻤﻪ.

ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺨﺎﻟﻄﺔ ﺷﺨﺺ ﻣﺼﺎب
ﺑﻤﺮض "ﻛﻮﻓﻴﺪ."19-

"ﺣﺎﺳﺒﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻮﻓﺎة ﺑﻤﺮض
ﻛﻮﻓﻴﺪCOVID-19 "19-
Mortality Risk Calculator

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺪﻳﻤﻮﺟﺮاﻓﻴﺔ،
واﻷﻣﺮاض اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس ،وأﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة.

ﺟﺮاء اﻹﺻﺎﺑﺔ
اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻮﻓﺎة ﻣﻦ ﱠ
ﺑﻤﺮض "ﻛﻮﻓﻴﺪ ،"19-ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن.

MyCOVIDRisk

طـورون إلـى أن هـذه التطبيقـات
ينبـه ُ
الم ِّ
ومـع ذلـكِّ ،
للمستخدم تقديرات تهدف إلى مساعدته في عملية
تقدم
ِ
اتخـاذ القـرار ،إال أنهـا ليسـت مؤشـرات قاطعـة الحتماليـة
الصابـة بالمرض.
إ

توسيع نطاق البحث

منذ البداية ،كان تقدير حجم التعرض لخطر إالصابة بمرض
أمرا بالغ الصعوبة؛
"كوفيد،"19-
وتحديد تلك المخاطرً ،
فقد وجد العلماء أ
والطباء صعوبة كبيرة في فهم مجموعة
العراض المعقدة المرتبطة بالمرض .ومما زاد أ
أ
المر سو ًءا،
والقليمية التي اشترطت حدوث
تلك السياسات الوطنية إ
ً
مؤهل للخضوع
أعراض بعينها ،لكي يكون الشخص
للفحوص التشخيصية ،رغم أن تلك أ
العراض قد ال تعكس
انتشار العدوى بشكل كامل .وفي الوقت الحالي ،تساعد
استطالعات الرأي عبر إالنترنت الباحثين على التعامل بشكل
الكلينيكية للمرض.
أفضل مع العالمات إ
وفـي سـياق أعمـال ائتلاف وبائيـات جائحـة كورونـا
( ،)COPEأطلـق أنـدرو تشـان ،اختصاصـي الوبائيـات
بمستشـفى ماساتشوسـتس العام في بوسطن ،وزمالؤه في
للتعرف على
الواليـات المتحـدة والمملكة المتحدة تطبيقًـا ُّ
سـمى تطبيق "كوفيد سـيمتوم سـتادي"
أعـراض المـرض ،يُ َّ
 .COVID Symptom Studyاعتمـدت هـذه المحاولـة فـي
البدايـة علـى تجنيـد مئـات آ
الالف مـن المتطوعيـن فـي
الواليـات المتحـدة والمملكـة المتحدة ممن كانوا يشـاركون
متاحا في وقت
بالفعل في الدراسـات إ
الكلينيكية ،ثم صار ً
الحـق لمشـاركة عامة الناس فـي هذين البلديـن .وبالتوازي
مـع ذلك ،نشـر فريـق بحثـي ،يقوده إيـران سـيجال ،عا ِلم
البيولوجيا الحاسـوبية بمعهد وايزمان للعلوم في رحوفوت
أ
النترنت
بإسـرائيل ،اسـتبيانه الخـاص بالعراض عبر شـبكة إ
فـي ذلـك البلـد .ويقـول سـيجال" :لقـد أنشـأنا خوارزميـة
المعتمد على التقييم الذاتي ،الذي يدمج
تسـمح باالختبار
ِ
جميـع أ
العـراض التـي يذكرها المـرء ،ويخبـره باحتمالية أن
إيجابيا".
يكـون اختبـار «كوفيـد» الخـاص بـه
ًّ
قيـد هـذه الدراسـات االسـتقصائية اعتمادهـا علـى
مـا يُ ِّ
مـدى رغبـة المسـتخدمين فـي المشـاركة ،ومـدى إتاحـة
النترنت .ولتعزيز المشـاركة ،استخدم
الوصول إلى شـبكة إ
فريـق سـيجال اسـتبيانًا يُجـرى عبـر الهاتـف فـي المـدن
السـرائيلية أ
تضررا من "كوفيد ."19-وكشفت البيانات
الكثر
إ
ً
وقيمـة يمكن مـن خاللهـا تمييز هذا
عميقـة
معلومـات
عـن
المـرض عـن نـزالت البـرد ِّ وغيرهـا مـن أ
المـراض الشـائعة

أ
الخـرى .ويقول سـيجال" :كان لهذه االسـتبيانات دور كبير
حاسـ َتي التـذوق والشـم ،بوصفه أحد
فـي تحديـد فقـدان ّ
أ
مشـيرا إلى
كوفيد،"19-
بمـرض
للإصابـة
المميـزة
العـراض ِّ
ً
عمد ْت إلى تعديل الممارسـات المتبعة في
أن إسـرائيل قد َ
الع َرض.
إجراء الفحوص التشـخيصية ،اعترافًـا بأهمية هذا َ
أ
أساسا لوضع
وتُشكّل المسوح االستقصائية للعراض ً
خرائط انتشار الجائحة .ويذكُر سيجال في هذا الصدد
أن البيانات أ
الولية التي حصل عليها من االستبيان الذي

أجراه تشير إلى أن عدد حاالت "كوفيد "19-النشطة في
إسرائيل تزيد بمعدل ضعفين إلى ثالثة أضعاف على أ
العداد
الكلينيكية الرسمية عن الفترة نفسها.
درجة في التقارير إ
ُ
الم َ
ومن َّثم ،يمكن للمؤشرات الناتجة عن هذه االستبيانات أن
لتفشي المرض ،يَلزم فيها
آنية لدى ظهور بؤر ِّ
ِ
ترسل إنذارات َّ
توفير الفحوص التشخيصية ،ووسائل الحماية الشخصية،
وهو أ
المر الذي يمنح السلطات المسؤولة عن الصحة العامة
أسبقية ذات قيمة بالغة في عملية التصدي للمرض.
أما في المملكة المتحدة ،فإن هيئة الخدمات الصحية
الوطنية ( )NHSتدعم إدخال مزيد من التطوير على تطبيق
حاليا في السويد
"كوفيد سيمتوم ستادي" ،الذي يُستخدم ًّ
الضافية في
ً
حماسا إزاء تلك البيانات إ
أيضا .كما يُ ِبدي تشان ً
الواليات المتحدة ،ويقول" :إننا حريصون على المطابقة بين
ما اكتشفناه من خالل التطبيق ،والمعلومات المتاحة بشأن
نتائج الفحوص أو معدالت دخول المستشفيات".
إن لم
وعامـة النـاس يُ ُبدون القدر نفسـه من الحمـاسْ ،
يكـن أكثـر ،إذ تقـول رانـي إن أداة "مـاي كوفيد ريسـك" قد
اسـ ُتخدمت أكثـر من مليون مرة منـذ إطالقها .ويقول فريق
معهـد جورجيـا للتكنولوجيـا إن أداتـه قـد قدمـت أكثر من
اعتبارا من أواخر
الصابة بالمرض،
 40مليـون تقديـر لخطر إ
ً
شـهر نوفمبـر الماضـي ،مع زيـادة ملحوظـة بالتحديد أثناء
عطلـة عيد الشـكر فـي الواليات المتحدة .وعلـى الرغم من
أن لقاحـات عديـدة قـد وجدت سـبيلها إلى العيـادات ،إال
متعطشـا لهـذه البيانات
أنـه مـن المرجح أن يظل الجمهور
ً
لمـدة غيـر قصيـرة خلال عـام  .2021تقول راني" :سـتظل
هناك أنشـطة شـديدة الخطورة على مدى شهور ،بل وربما
عـام قـادم .لذلـك ،أعتقـد أن هـذا النـوع من
علـى مـدار ٍ
برامـج التوعية والتوجيه السـلوكية المحفزة للتغيير سـيظل
مع أالسـف -محتفظًـا بأهميته".
مايكل آيزنشتاين
كاتب حر ،يقيم في مدينة فيالدلفيا بوالية بنسلفانيا أ
المريكية.
ُ ّ
الطبعة العربية
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مكان عملي
إلينا رودريجيز
فالكون

صورة لدورية Nature
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الطبعة العربية

كانت مشاركتي في تأسيس جامعة من الصفر من أصعب
ما قمت به في حياتي ،إال أن هذه الجهود آتت ثمارها
في نهاية المطاف .أقف هنا في أحد أ
الماكن المخصصة
للتعلُّم في المعهد النموذجي الجديد للتكنولوجيا
والهندسة ( )NMITEفي مدينة هيرفورد بالمملكة المتحدة،
حيث كنا نعتزم في أ
الصل أن ندشن التدريس في المعهد
لكن الجائحة ّأخرت
في شهر مارس من العام الماضيَّ ،
إطالق المشروع إلى شهر سبتمبر من عامنا الحالي.
وعندما يُفتتح المعهد بالفعل ،يُرتقب أن يكون
مختلفًا عن غيره من معاهد الهندسة ،فلن يتقيد
الطالب فيه بتلقّي المحاضرات الدراسية ،والمكوث
فيها حتى انتهائها ،أو يعكفون على استذكار مقررات
دراسية بعينها .وبدال ً من ذلك ،يُزمع أن يقضوا الوقت
في العمل على مشروعات فعلية ،إذ إنك ال تدرب
عازف الكمان بجعله يقرأ عن هذه آ
اللة الموسيقية ،بل
تضعها بين يديه ،وتمنحه الفرصة للعزف عليها.
المعدات الهندسية،
نملك أكثر من  22ألف قطعة من ُ
ماسة إلى مهندسين
تبر َع ْت بكثير منها شركات في حاجة ّ
يملكون المؤهالت الالزمة للعمل .وقد َد َر ْس ُت ًّكل من
العمال في بلدي أ
الهندسة الميكانيكية ،وإدارة أ
الم،
المكسيك .لذا ،فأنا على دراية بهذين العالَمين ،كما أنني
أعي المهارات المهنية التي تحتاجها الشركات.
ويُتوقع أن يتوافد الطالب للدراسـة في المعهد
صباحا حتى الخامسة مسا ًء،
بدايةً من السـاعة التاسـعة
ً
خمسـة أيام في أ
السـبوع ،ولمدة  46أسبو ًعا كل عام،
وأن يحوزوا بعد ثالث سـنوات من التحاقهم به درجة

الماجسـتير في الهندسة المتكاملة.
ونعمـل على إزالة العقبات التي تواجهها النسـاء
الراغبات في دراسـة الهندسـة ،ونهدف إلى تحقيق توازن
تام بين أعداد الطالب من الجنسـين .وال يتطلب االلتحاق
بالمعهـد نيل درجـات مرتفعة في مادتَي الرياضيات،
والفيزياء ،وهذا ما تشـترط معاهد الهندسـة عاد ًة
الحصـول عليه من مرحلـة التعليم قبل الجامعي ،لكن
هـذا ال ينفي أن إجراءات قبـول الطالب لاللتحاق بالمعهد
المحتملين إرسـال
سـتكون صارمة ،إذ يتعين على الطالب
َ
مقاطع فيديو كوسـيلة للتقـدم لاللتحاق بالمعهد .كما
سـنختبرهم في مواقـف جماعية ،لمعرفة مدى تعاونهم
أ
مطولة.
بشـكل جيد .وسـيبدو المر كمقابلة عمل ّ
رصدت لنا حكومة المملكة المتحدة منحة قدرها 23
مليون جنيه إسترليني (ما يعادل  31.4مليون دوالر أمريكي)
لبدء المشروع في عام  .2017ومنذ ذلك الحين نجمع
الرسوم
التمويالت الالزمة إلطالقه .وستغطي هذه التبرعات
َ
الدراسية لجميع الطالب في الدفعة أ
الولى .ونهدف في
فورا عدد يصل إلى ألف
نهاية المطاف أن يتوفر لدينا ً
ترخيصا لقبول الطالب
طالب .وفي الوقت الحالي ،نملك
ً
من المملكة المتحدة فقط ،وهذا أمر مناسب للمرحلة
الحالية ،فبلدهم بحاجة إليهم.
إيلينا رودريجيز فالكون
الرئيسة والمديرة التنفيذية للمعهد النموذجي الجديد للتكنولوجيا
والهندسة في هيرفورد ،المملكة المتحدة.
أجرى المقابلة :كريس وولستون.
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