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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

ً
أهلا بكم ف ي� عدد ربع سـنوي جديد من دوريـة « Natureالطبعة العربية» ،لنعرض
لكـم مختـارات من أهم ما نُ شـر ف� دورية  Natureالدولية خالل ت
الف�ة من إبريل إىل
ي
قدم العلوم.
يونيـو  ،2021وإضاءات عىل آفاق تَ ُّ
ت
يـأ� هـذا العدد بينما بدأت بشـائر اللقاحات المضادة لمرض «كوفيد »19-ف ي�
ي
أ
ن
الحاصلـ� عىل جرعة واحدة عىل القل من اللقاح %25.5
الظهـور ،إذ بلغت نسـبة
ي
من سـكان العالم ت
بإجمال  3.42مليار جرعة .وبالفعل
السـطور،
هذه
كتابة
وقت
ح�
في
أ
تشر ش
تأث� فعال ي� الحد من انتشـار المرض،
المؤ�ات الولية إىل أن اللقاحات لها ي
ي
عالميا ،فعىل
الجرعات
من
الضخـم
العدد
هذا
ورغم
اضه.
ر
أع
حدة
مـن
والتقليـل
ًّ
مسـتوى الدول ذات الدخل المنخفض لم يحصل سـوى  %1فقط من سـكانها عىل
اللقاحـات ،وهو مـا يهدد بإطالة أمد الجائحة.
ف
و� قسـم "أخبـار ف ي� دائرة الضوء" ،وتحت عنوان " ما الـذي نحتاجه ليحصل العالَم
ي
ت
ال� تواجهنا
بأكملـه على تطعيم ضد «كوفيد»19-؟" ،يوضح تقريـر خاص التحديات ي
ال� ت
ت
تع�ض االسـتفادة من إمكانيات
إلنهاء تطعيم سـكان العالم ،بد ًءا من العقبات ي
ت
ً
ال� تعرقل الجهود السـاعية
الري� المرسـال،
وصول إىل تلك ي
لقاحات الحمض النووي ب ي
لتعليـق حقـوق الملكيـة الفكرية مؤق ًتا ،كما نتعـرف تحت عنوان "مزيج من لقاحات
أ
ت
ال�
«كوفيـد »19-يُ َولِّد اسـتجابة مناعية قوية" ،على النتائج الولية إلحدى التجارب ي
تبـر بفوائد الجمع ي ن
ش
ب� اللقاحات ،وهو ما قد يسـهل ويسرع من عملية التلقيح
ف
وبعيـدا عـن الجائحة ،نقرأ ي� نفس القسـم عن الجدل الذي أثاره إنماء أجنة
ـا.
عالمي
ً
ًّ
"الجنة أ
قـردة تحتـوي عىل خاليا شب�ية لمـدة بلغت  19يوما ،وذلك تحت عنوان أ
الوىل
ً
تث� ً
جدل حول الحيوانات الهجينة" ،كما نرحب بعودة وكالة "ناسـا"
لقـردة شب�يـة ي
الفضائيـة إىل القيـام بدور مهم ف
تغ� المناخ تحت عنوان "«ناسـا» تُ ْح ِي ي�
مواجهة
�
ي
ي
ف
تغ� المناخ".
دورهـا ي ف� مكافحة ي ُّ
أ
ف
ونقرأ ي� قسـم التحقيقات عن فشـل جهات تصنيع الدوية ي� االسـتعداد للجائحة،
ت
ال�
عىل الرغم من تحذيرات
سـابقة ،وما تحتاج إىل فالقيام به لتفادي تكرار المأسـاة ي
يعيشـها العالَم مرة أخرى ف ي� المسـتقبل ،وذلك ي� تحقيق تحت عنوان "االسـتعداد
للجائحـة القادمـة" .ورغم ما يعانيه العالَم من صعوبـات ،وتعطُّل الحياة الطبيعية
إيجا� ف ي� تعليمنا
منـذ أكرث من عام بسـبب جائحة «كوفيد ،»19-كان لهـا ً
أيضا دور ب ي
سـبل التصـدي أ
الباحث� عىل تب ِّ�ن
ن
ز
للزمات والمعلومات المضللةً ،
تحف�
ي
فضل عـن ي
َي
طـرق جديدة ف ي� دراسـة القضايا المتعلقة بالصحـة العامة ،وهو ما نتعرف عليه
أك� ف� تحقيق تحت عنوان " دراسـات السـلوك إ ن
ث
نسـا� تشهد ً
تحول بسبب جائحة
ال ي
ي
«كوفيـد ."»19-كمـا نتعرف عىل المحـاوالت المضنية للوصول إىل "عالجات جينية
أ
يخ�نا العنوان.
لمـراض دماغية" ،كما ب
ف
نوفيتسك� كتاب «صناعة يدوية»
أما ي� قسـم «كتب وفنون» ،فتعرض آنا
ي
 ،Handmadeالذي تستكشـف كاتبته بعض المعارف من خالل تطبيقات علمية ف ي� رحلة
تنقلت فيها ي ن
ب� ش
ع� مواد ،بعد أن سـعت إىل فهم كيف يتفاعل الحرفيون مع المواد
ت
ال� تقترص معرفتها بها عىل الجانب النظري فقط .كما تسـتعرض فرجينيا ديجنوم
ي
ن
كتابـ� يطرحـان رؤى مكملـة لبعضها البعض حول الدور الذي يلعبه الذكاء االصطناعي
ي
ف
تقريبا.
ف ي�
رسـم مالمح المجتمع ،بعد أن تغلل ي� كافة جوانب حياتنا ً
ف
مساك هوري ،تحت عنوان " بت�يد المادة
و� قسـم «أخبار وآراء» ،يسـتعرض ي
ي
الل�ر" ،بح ًثا اسـتخدم القائمون عليه شـعا ًعا من ي ز
المضادة باسـتخدام ضوء ي ز
الل�ر إلبطاء
ين
المكونة من مادة مضادة خالصة،
ذرات من
الهيدروج� المضاد ،وهي أبسـط الذرات أ َّ
ف
بدقة فائقة .وتحت
الكون
�
ساسـية
ال
ُر
ظ
التنا
ظواهر
بعض
فحص
تتيح
قد
تقنية
وهي
ٍ
عنـوان "جدل مث� حـول قيمة العزم المغناطيس للميون" ،ييتناول ف
هار� ب ي� .ماير
ي
ي
أي
التأث� الذي يخلق
اكتشـاف طريقة جديدة
مسـتندة إىل المبادئ الوىل لحساب مدى ي
ِ
أغلب أوجه عدم ي ن ت
المغناطيس لجسيم الميون،
ال� تشـوب حسـابات العزم
اليق� ي
لطالما اسـتعىص عىل الحل ،لكنها تصنع يمعضلة أخرى .و�ف
وهو ما قد يحل لغزا
مجال علم النفسً ،يسـتعرض توم ميفيس ،وهييونج يون دراسـة عن سـبب ميل ي أ
الفراد
ت
ث
ت
ال� تحذف أو
الـ� تضيـف خصائص أو أوضا ًعا جديدة ،أك� من الحلول ي
إىل الحلـول ي
ث
ت
تلغـي أوضا ًعـا قائمة ،ح� عندما يكون قرار إاللغاء أك� فاعلية.

رئيس التحرير
علياء حامد

LAUNCHING IN 2021

OPEN FOR
SUBMISSIONS

Launching in January 2021, Nature Aging will publish research from across the basic biology of
aging, geriatrics, and gerontology to the impact of aging on society. The journal will also feature
translational and clinical research focused on diseases that primarily affect older individuals, as
well as Reviews, Perspectives, Comments and more on recent developments in the field.
Nature Aging aims to foster interactions among different areas of this diverse field of research
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synergy and maximize scientific and societal impact.
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•
•
•
•
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•
•
•
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أ
الشياء .وفي هذا العدد ،يقدم
ّ
فرانسيس واليت وزمالؤه نتائج نظام اتصال بين الحاسوب
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الهند والبرازيل ُ
والكلفة
البشرية لتهميش العلم
ُماطل
الحكومات التي تتجاهل التوصيات العلمية أو ت ِ
ُهدر
في اتخاذ إجراءات تستند إلى تلك التوصيات ت ِ
فرصة ذهبية للسيطرة على الجائحة.

IMTIYAZ KHAN/ANADOLU AGENCY/GETTY

ف� نهاية شهر إبريل ض
الما� ،تجاوزت حصيلةُ الوفيات الناجمة عن مرض
ي
ي
ف
ف
و� الهند ،بلغ عدد حاالت الوفاة وقتها
ال�ازيل  400ألف.
"كوفيد "19-ي� ب
ي
يوميا ،تف�تب عىل ذلك استجابة دولية تم َّثلت ف ي� تلقي
قرابة  3500شخص أ ً
ال ي ن
َ
رسة العناية
أ
و
الصناعي،
التنفس
وأجهزة
،
كسج�
بتوف�
الهند
ً
عروضا ي
َّ
لكن أ
ب� هذين البلدين آالف أ
كث� .يفصل ي ن
الزمات
الميال،
وغ� ذلك ي
المركزة ،ي
ت
ين
الدولت�
إخفاقات سياسية؛ إذ إن قادة
ال� يعانيها كال البلدين منشؤها
ٌ
ي
أ
ف
ن
تسبب
إما فشلوا أو تباطؤوا ي� االستجابة لتوصيات
ي
الباحث� ،المر الذي َّ
ف� خسائر مهولة ف� أ
الرواح.
ي
يأ
ف
جاي� بولسونارو ،عىل
تَم َّثل إالخفاق ال بك� لدى بال�ازيل ي� إرصار رئيسها ،ي
توصيفه المغلوط لمرض "كوفيد "19-بأنه مجرد "إنفلونزا خفيفة" ،ورفضه
اتباع التوصيات العلمية ف ي� وضع السياسات ،مثل فرض ارتداء الكمامات،
ب� أ
المبا� ي ن
ش
الشخاص.
والحد من التواصل
ولم يترصف قادة الهند بالحزم المطلوب .فسمحوا ،عىل سبيل المثال،
بالتجمعات الكب�ة ،بل وشجعوا عليها ف� بعض أ
الحيان .ليس هذا الوضع
ي
بجديد؛ فكما شهدنا أثناء إدارة الرئيس ي أ
مريك السابق دونالد ترامب ،فإن
ال
ي
أ
ت
تش� إىل �ض ورة ت ز
االل�ام بالتباعد االجتماعي من
ُ
ال� ي
تجاهل الدلة العلمية ي
أجل مكافحة "كوفيد "19 -كان له عواقب كارثية؛ إذ سجلت الواليات المتحدة
ث
أك� حصيلة وفيات َج َّراء
أك� من  570ألف حالة وفاة بسبب المرض ،وهي ب
آ
ت
"كوفيد "19-سجلتها دولة عىل مستوى العالم ح� الن.
وكما ذكرت دورية  ،Natureف ي� مقال سابق ،ف ي� قسم "رؤية كونية" ،فإن
قادة الهند شعروا بالرضا عن أنفسهم ،وأصابهم ت
ال�اخي ،بعد االنخفاض
ف
ت
ال� وصلت إىل نحو
البطيء ي� المعدل اليومي لحاالت إ
الصابة بالمرض ،ي
ف
ف
 12ألف حالة ي� اليوم ي� بداية مارس ،بعد أن كانت قد بلغت ذروتها
سبتم� ض
الما� .خالل تلك ت
الف�ة،
عند  96ألف حالة إصابة يومية ف ي�
ب
ي
فتحت ش
كب�ة ،كان من
ال�كات أبوابها من جديد .وأعقب ذلك
تجمعات ي
ٌ
ن
ومث�ة للجدل ،إذ
قوان� زراعية جديدة ي
ناهضة لفرض ي
بينها احتجاجات ُم ِ
احتشد آالف المز ي ن
المس�ات االنتخابية
ارع� عند حدود نيودلهي .كما تواصلت ي
والتجمعات الدينية خالل شهري مارس وأبريل.

صعوبات تتعلق بالبيانات

ثَمة مشكالت أخرى تواجهها الهندً ،
فمثل يجد العلماء صعوبة ف ي� الوصول إىل
البيانات الالزمة إلجراء أبحاث "كوفيد  ،"19-وهذا بدوره ُيعوقهم عن إمداد
الحكومة بتنبؤات دقيقة ،وتوصيات مدعومة بأدلة علمية .ومع ذلك ،ت
وح�
ف� ظل غياب مثل هذه البيانات ،لم يتوان الباحثون عن تحذير الحكومة �ف
َ
ي
ي
سبتم� ض
الما� من عواقب ت
ال�اخي ف ي� القيود المفروضة بسبب "كوفيد."19-
ب
ي
مؤخرا ،ف ي� بداية شهر أبريل ،من أن
( .)Lancet 396, 867; 2020كما حذَّ روا
ً
الصابة بمرض "كوفيد"19-
الموجة الثانية قد تشهد وصول معدل حاالت إ
إىل  100ألف ف ي� اليوم الواحد بحلول نهاية الشهر.
والع�ين من أبريل ،بعث ث
ش
أك� من  700عا ِلم برسالة خطية
ف ي� التاسع
ن
تحس� ُسبل الوصول
إىل رئيس الوزراء الهندي ،ناريندرا مودي ،ناشدوه فيها ي
الكلينيكية ض
للمر�
إىل بيانات مثل :نتائج اختبارات "كوفيد ،"19-والنتائج إ
ف ي� المستشفياتً ،
فضل عن تطوير برنامج مراقبة جينية واسع النطاق بما

ُسجل في أبريل الماضي نحو  3500حالة
أحد مراكز رعاية المصابين بمرض "كوفيد "19-في العاصمة الهندية نيودلهي ،وكانت الهند ت ِّ
وفاة يوم ًيا.

ف
التال ،أق ََّر
يكفي لرصد السالالت الجديدة المتحورة عن ي
الف�وس .ي
و� اليوم ي
ن
العلمي� لدى الحكومة،
كب� المستشارين
ي
كريشناسوامي فيجاي راجهافان ،ي
ال� أعرب عنها العلماء ،وأوضح السبل ت
ت
ال� يمكن أن يتبعها
ُ
ي
بالمخاوف ي
ن
الحكومي� للحصول عىل تلك البيانات .ومن جانبهمَّ ،رحب
الباحثون يغ�
ي
أخ�وا دورية  Natureبأن
الموقِّعون عىل الرسالة بهذه الخطوة ،إال أنهم ب
ُ
بعض جوانب عملية الوصول إىل البيانات ال تزال يغ� واضحة.
ما كان ينبغي للموقف أن يتطور بحيث يجد العلماء أنفسهم مضطرين
للتوقيع عىل رسالة احتجاجية .فقد َع َّرض هؤالء الموقِّعون أنفسهم للخطر
بالكشف عن هوياتهم؛ ففي السابق ،لم يلق الباحثون الذين كانوا ينسقون
فيما بينهم للتشكيك ف ي� سياسات حكومة مودي استجابةً جيدة من جانب
ين
الحكومة .فقبل ي ن
للمسؤول� تلقي رسالة خطية بعث بها
عام� ،لم ُيرق
ئ
إليهم ث
وإحصا� يحثون فيها الحكومة عىل وقف
خب� اقتصادي
أك� من  100ي
ي
ف
ف
الحصاءات الرسمية .وكانت الرسالة قد كُتبت ي� أعقاب
التدخل
السياس ي� إ
ي
الحصاء الوطنية الهندية؛
تقدم بها مسؤولون كبار من لجنة إ
استقاالت َّ
اعت�وه ً
تدخل ف ي� توقيت الترصيح باالطالع عىل البيانات الحكومية.
ر ًدا ما ب
إن توتر العالقات ي ن
أمرا
ليس
الوطنية
وحكوماتها
البحثية
المجتمعات
ب�
ً
جيدا عىل الطالق .لكن أ
جائحة،
المر قد تكون له عواقب مميتة ف ي� خضم
إ
ً
ٍ
أ
حيث تفرض ال�ض ورة حينها اتخاذ قرارات رسيعة تستند إىل الدلة العلمية.
ت
ال�ازيل والهند إىل إهدار
وهكذا ،أدى تهميش العلماء من جانب
حكوم� ب
ي
فرصة ذهبية للحد من الخسائر ف� أ
الرواح.
ي
جميعا إىل نجاح حكوماتنا .يغ� أنه يصعب
ففي خضم الجوائح ،نتطلع ً
اتخاذ قرارات جيدة ورسيعة ف ي� الوقت نفسه ،وال سيما ف ي� ظل نقص
المعلومات .ولهذا السبب ،يجب أن تكون البيانات الصحية دقيقة ومتاحة
ن أ
ين
فحج ُب هذه البيانات أو حظر االطالع عليها
ال
للباحث� والطباء إ
ي
كلينيكي�؛ ْ
قد يؤدي إىل إطالة أمد الجائحة.
الطبعة العربية
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افتتاحيات

أعطوا أبحاث
الهندسة الجيولوجية
الشمسية فرصة
ال بديل عن التقليص الحاد النبعاثات غازات الدفيئة،
لكن ثمة حاجة إلى تقييم مخاطر التقنيات التي قد
تخفف االحترار العالمي ،وتقييم منافعها.
أ
ت
ال تن�نت
مريك جو بايدن بع� إ
نجحت ّ
ال� عقدها الرئيس ال ي
قمة المناخ ي
أ
ض
قدمت عدة
أبريل
شهر
خالل
الما� من ناحية واحدة عىل القل ،إذ ّ
ي
للحد من
حكومات ،من بينها حكومة الواليات المتحدة ،تعهدات جديدة ّ
انبعاثات غازات الدفيئة .وتلك التعهدات  -إىل جانب إعالن بلدان أخرى
أ
ورو� لبعض ت ز
االل�امات ف ي� هذا السياق  -من شأنها تقليص
ودول االتحاد ال ب ي
أك� من  3مليارات طن من ثا�ن
االنبعاثات بحلول عام  2030بما يعادل ث
ي
أكسيد الكربون ،أي بمقدار يربو عىل انبعاثات الكربون الصادرة عن الهند
سنويًّا ف� الوقت الراهن ،بيد أن هذا الهدف – ت
إن تحقق – لن يكون
ح� ْ
كافيا ل يبقاء العالم عىل المسار أ
ت
الرجح لكَ ْبح جماح االح�ار ،ليتوقف عند
ً إ
 1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العرص الصناعي.
ويجـب على قـادة العالـم أن يبحثـوا عـن سـبل لتعويض قصـور هذه
الطراف الموقِّعة عىل اتفاقية أ
الجهـود خلال انعقاد مؤتمر أ
المم المتحدة
َُ
تغر المنـاخ ف ي� جالسـجو بالمملكـة المتحـدة خالل شـهر
إ
الطاريـة بشـأن ي
نوفمر المقبـل ،وأن ينفـذوا ت ز
ال�اماتهـم بعـد ذلـك .وممـا ال شـك فيه أن
ب
أمامنـا طريقًـا ً
مسـؤول الحكومات والعلماء
طويل وشـاقًّا .ولذا ،يجب عىل
ي
االسـتمرار ف� تقييـم احتجـاز الكربـون ت
تغر المناخ
واسراتيجيات مواجهة ُّي
ي
أ
ن
ت
ثـا� أكسـيد الكربـون مـن الغلاف
الـ� يمكـن اسـتخدامها إلزالـة ي
الخـرى ي
ن
أيضا استكشـاف آفاق مجال الهندسـة الجيولوجية
الجوي.
ويتع� عليهم ً
يّ
الس ُـحب ،أو َحقْن جسيمات
عىل
ات
تغي�
إدخال
يتضمن
الذي
الشمسـية،
ي
ُّ
عاكسـة ف� طبقة ت
اتوسـف�؛ لعكس ضوء الشـمس مجد ًدا إىل الفضاء،
االس�
ي
ي
بالت�يد الذي
تأث� عمليـات الحقن هذه شـبي ًها ب
وت�يـد الكوكب .وسـيكون ي
ب
ال�كانية.
يحـدث بعد الثـورات ب
توف�
وتشر دراسـات إىل أن الهندسـة الجيولوجيـة الشمسـية بإمكانهـا ي
ي
إغاثـة قصرة أ
الجـل ،سـنكون ف
بالمكان
حاجة
�
ماسـة إليهـا ،إذا لم يعـد إ
ي
ّ
ي
تحمل وطأة ت
االح�ار العالميP. Irvine et al. Nature Clim. Change 9,( .
ُّ
 .)295–299; 2019ومع ذلك ،تظل ثمة تسـاؤالت تقنية ،وبيئية ،وأخالقية
الت�يد للغرض المنشـود منه،
قائمـة ،مـن بينهـا كيفية ضمان تحقيـق هذا ب
غر ش
مبا�ة محتملة لهذه
ومـن يقـرر ضبط درجـات الحرارة .كما توجد آثار ي
َ
التقنيـة ،قـد تختلف باختلاف المناطـق وقطاعات المجتمـع ( J. Proctor
 .)et al. Nature 560, 480–483; 2018لـذا ،هنـاك حاجـة إىل المزيـد من
البحوث لفهم تلك المشـكالت.
ويعارض بعض العلماء معارضةً صارخة استخدام الهندسة الجيولوجية
الشمسية ،الذي قد يحيد عن مساره الصحيح بطرق يغ� متوقعة ،وقد يكون
أيضا من أن يؤدي
من الصعب َوقْف آثاره بأمان حالما يبدأ .وثمة مخاوف ً
مجرد اتخاذ خطوة للبحث ف ي� مجال الهندسة الجيولوجية الشمسية إىل خلق
ّ
أخالقيا) ،وهو ما يؤدي إىل
خطرا
حالة
ًّ
"استهتار"( ،يسميها االقتصاديون ً
اطمئنان ف ي� يغ� محلّه ،واالنرصاف عن جهود السيطرة عىل انبعاثات غازات
الدفيئة .ويتخوف البعض ممن يعارضون الهندسة الجيولوجية الشمسية
يتس� وقْف شن� هذه التقنية بمجرد بدء أ
البحاث ف ي� هذا
من احتمالية أال ن َ
المجال ،بغض النظر عن النتائج.
 | 8يونيو | 2021
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تحتاج
الحكومات إلى
تكثيف جهود
ُّ
التغير
مواجهة
المناخي ،وتقييم
كل الخيارات
الممكنة
ُّ
للتحرك".

ّأما الباحثون الذين يدرسون الهندسة الجيولوجية ،فيحاججون ف ي� المقابل
بأن ثمة حاجة إىل فهم هذا العلم ،وأن العالم يجب أن يأخذ ف ي� اعتباره
ّ
أ
السئلة الشائكة الخاصة بقضايا الحوكمة الدولية ،ت
ال� س ُتطرح إذا أقدم
ي
ف
�ض
الباحث�ن
قدما ي� برنامج لم يُخطط له بعناية ،إال أن
بلد ما عىل الم
ي
ٌ
ً
يجدون صعوبة ف ي� جمع التمويالت الالزمة لهذا المجال ،ف
و� إجراء التجارب
َِ
ي
ف ي
و� التصدي للمخاوف ش
الم�وعة إزاء أبحاثهم.
به،
الخاصة
ي
ض
المـا� ،اضطـر علمـاء يعملـون على
وعلى سـبيل المثـال ،ف ي� مـارس
ي
تجربة تُعرف باسم “االضطرابات الخاضعة للتحكم بطبقة ت
اتوسف�“
االس�
ي
اختصـارا
( Stratospheric Controlled Perturbation Experimentأو
ً
 )SCoPExإللغـاء رحلـة منطـاد ،كان مـن المقرر انطالقهـا ف ي� يونيو من هذا
ف
معدات قد
العـام ي� السـويد ،إذ واجهـت تلـك الرحلـة المصممة الختبـار ّ
ف
ف
ستخدم ي� التجارب المستقبلية وتنطوي عىل إطالق جسيمات ي� الغالف
تُ َ
معارضـةً
وممثل� المجتمعـات الالبية
البيئة،
حمايـة
منارصي
مـن
ي
الجـو
ّ
ي
المقيمة بشـمال إسـكندنافيا ،الذين زعموا أن أبحاث الهندسـة الجيولوجية
أ
ف
تغ� المناخ.
ترصف االنتباه عن الجهود الخرى المبذولة ي� سـبيل مواجهة ي
وأوصـت لجنـة استشـارية بتأجيـل رحلـة المنطـاد إلتاحة الفرصة لمشـاركة
أك� ف ي� هـذا القرار.
جماه�يـة ب
ي
أ
وح� وقتنا هذا ،لم تعط الهيئات العامة الولوية للوصول إىل توافق
تّ
يش�ان إىل أن هناك فرصة
تطوران ُم َر ّحب بهما ي
آراء كهذا .ومع ذلك ،هناك ّ
للوصول إىل هذا التوافُق.
الكاديميات الوطنية أ
فقد أوصت أ
المريكية للعلوم والهندسة والطب،
أ
ض
اليا
ف ي� شهر مارس
الما�ْ ،
بأن تؤسس الحكومة المريكية بر ً
بحثيا فيدر ًّ
نامجا آ ًّ
ي
ت
وح� الن ،تُ َعد هذه
ُم َن َّسقًا من أجل دراسة الهندسة الجيولوجية الشمسيةّ .
الدعوة أ
ال ثك� رصاحة من جانب هيئة علمية بك�ى لتأسيس برنامج ث
بح�
ي
ف
حكومي ف ي� هذا المجال قد أتت ي� الوقت المناسب لها.
ت
ال�نامج الذي تشارك فيه هيئات متعددة ،والذي ت�اوح تكلفته
وهذا ب
عىل مدار خمس سنوات ما ي ن
أمريك من
دوالر
مليون
و200
مليون
100
ب�
ي
أ
تغي�ات عىل
شأنه استكشاف العلوم البيئية الساسية المرتبطة بإدخال ي
ف
الس ُحب ،أو إطالق جسيمات عىل نطاق واسع ي� الغالف الجويً ،
فضل
ُّ
عن أ
الخالقيات الحاكمة لهذه التكنولوجيا ،ونظرة الجمهور إليها .وينطوي
هذا ت
مدونة لقواعد السلوك ف ي� هذا
المق�ح بإطالق ب
ال�نامج عىل تأسيس ّ
أ
أ
ت
أيضا
المجال ،وسجل عام بمق�حات البحاث ونتائجها .وتدعو الكاديميات ً
إىل المشاركة الدولية الواسعة ف ي� هذا المجال ،وتبادل المعلومات فيه ،وعقد
النقاشات بشأن الحوكمة العالمية لهذه التقنية .وهذا أمر بالغ أ
الهمية؛
التأث� عىل الكوكب بأكمله ،وال
فالهندسة الجيولوجية الشمسية من شأنها ي
الترصف وحدها ف ي� هذا الصدد.
يجب أن تُق ِْدم الواليات المتحدة عىل
ُّ
أيضا عىل الجبهة الدولية ف ي� هذا الصدد ،فعىل سبيل
حرز ً
وثمة ُّ
تقدم ُم َ
المثال ،تعمل مبادرة كارنيجي لحوكمة المناخ ( - )C2Gوهي مجموعة ضغط
مقرا لها  -عىل شإ�اك جمعية
تؤيد هذه التقنية ،وتتخذ من مدينة نيويورك ًّ
أ
المم المتحدة ف ي� أبحاث الهندسة الجيولوجية الشمسية ،وقضايا حوكمة
ف
و� مارس من عام  ،2019ناقش وزراء البيئة قر ًارا يطالب
هذه
التقنية .ي
برنامج أ
المم المتحدة للبيئة بتقييم علم الهندسة الجيولوجية وتقنياته.
أ
مريك السابق
وقد فشل هذا إ
الجراء جز ًّئيا بسبب معارضة إدارة الرئيس ال ي
دونالد ترامب له .وتستعد سويرسا وبلدان أخرى لطرح قرار جديد بهذا
الشأن خالل العام المقبل .وتعمل مبادرة كارنيجي لحوكمة المناخ عىل
الدفع بمناقشة تقنية الهندسة الجيولوجية الشمسية خالل انعقاد الجمعية
العامة أ
للمم المتحدة ف ي� عام .2023
أخطارا ،وهناك
إن بحوث الهندسـة الجيولوجية الشمسـية تجلب معها
ً
أكر لمعالجـة ت
االحرار العالمي ،لكـن العالَم
طـرق أخـرى واعـدة بدرجة ب
خطر .وتحتـاج الحكومـات إىل تكثيـف
تغر مناخـي ي
ال يـزال متج ًهـا نحـو ي ّ
للتحرك.
الممكنـة
ات
ر
الخيـا
كل
وتقييم
المناخـي،
التغر
جهـود مواجهـة
ي ُّ
ُّ
وإذا كانـت الهندسـة الجيولوجيـة الشمسـية ضـارة ،فسـيحتاج القـادة إىل
أدلـة إلسـقاطها مـن االعتبار.

افتتاحيات

دروس «كوفيد» التي ينبغي
استيعابها قبل وضع
معاهدة لمواجهة الجوائح

كيف السبيل إىل وضع معاهدة دولية؟

ربما تسهم المعاهدة في جعل الدول أكثر تأهُّ ًبا
لمواجهة الجائحة القادمة ،لكن علينا ً
أول استيعاب
دروس الجائحة الحالية.
أ
ف� شهر أبريل ض
ورو�،
الما� ،دعا  27من زعماء العالم ،بينهم رئيس المجلس ال ب ي
ي
ي
والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية ،إىل وضع معاهدة قانونية ُم ِلزمة ،من
تؤهل العالَم أل ْن يكون ث
أك� استعدا ًدا لمواجهة الجوائح ف ي� المستقبل.
شأنها أن ِّ
وقد أسهم االتحاد أ
الورو� ف
ت
ال� دعمتها بعض دول
المبادرة،
هذه
إطالق
�
ب
ي ي
ي
االتحاد أ
الفريقي ،ودول ف ي� آسيا وأمريكا الجنوبية؛ يغ� أن الواليات المتحدة
و ين
المؤسسة ،الداعية إىل َسن هذه المعاهدة.
الص� لم تكونا ضمن المجموعة ِّ
يتطلَّع هؤالء الزعماء إىل وضع اتفاقية عالمية ،تقوم عىل تنسيقها منظمة
خ�ات ،ومعدات،
الصحة العالمية ،ل ُتمكِّن البلدان من مشاركة ما لديها من ب
ومعلومات مشاركةً عادلة ،من أجل السيطرة عىل الجوائح ،والقضاء عليها.
وقد َك َتب هؤالء القادة سلسلة من مقاالت الرأي ،نُ ش�ت عىل نحو ت ز
م�امن
ٍ
ف
"معا ،يجب أن نكون أك�ث
ي� عدد من الصحف حول العالم ،جاء فيهاً :
استعدا ًدا للتنبؤ بالجوائح ،ومنع وقوعها ،وتعقُّبها إذا وقعت ،وتقييمها،
والتصدي لها بفاعلية ،وبدرجة عالية من التنسيق".
مغايرا لمجابهة
ا
ه
وج
لنا
تقدم
ويرون أن معاهدة كهذه من شأنها أن ِّ
ً
ً
بعيدا كل البعد عن االستجابة العالمية للجائحة الحالية ،ت
ال�
الجوائحً ،
ي
افتقارا جليا .فالدول ت
ال� تُ ْجري أبحاث اللقاحات ،وتتوىل
التعاون
تفتقر إىل
ً
ي
تصنيعها تستأثر بالنصيب ًّ أ
ال بك� من مخزون اللقاحات ،أو تفرض قيو ًدا عىل
ف
عدة
و� الوقت الراهن ،تسعى دول غنية َّ
تصديرها إىل يغ�ها من البلدان .ي
إىل حماية الملكية الفكرية للتقنيات المهمة ذات الصلة بإنتاج اللقاحات.
ف
تنافس ْت الدول فيما بينها عىل
و� مرحلة سابقة من عمر الجائحة ،رأينا كيف َ
ي
أدوات الحماية الشخصية ،وأدوات الكشف عن يف�وس كورونا.
وعىل الرغم من أن الهدف وراء إقرار معاهدة لمواجهة الجوائح هدف له
وجاهته ،ليس من الواضح إذا كان من شأن هذه الوثيقة أن تقود إىل ي ن
تدش�
أك� من
قدر ب
استجابة َّ
موحدة للجوائح أالمستقبلية عىل أرض الواقع ،وتحقيق ٍ
الزمة المالية العالمية ف ي� عام  ،2008عمل زعماء الدول،
العدالة .فعندما وقعت
بالتنسيق مع وزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية ،عىل إعادة االستقرار إىل
أ
يصدق عىل
االقتصاد العالمي .لم يكونوا بحاجة إىل معاهدة؛ والمر نفسه ُ
أولئك الذين يلتمسون ً
سبيل للخروج من هذه الجائحة.
مد جسور التعاون فيما ي ن
ب� الدول ،واتخاذ عدد من القرارات
ُّ
والحق أن َّ
ت
سانحا
خيارا ً
المش�كة ،عىل نحو ما دعت إليه أطراف عدة ،كان وال يزال ً
تماما .فعند الحديث عن اللقاحات ،عىل سبيل المثال ،كان من الممكن عقد
ً
توف�
اتفاقية تسمح بتبا ُدل المعارف ،والتقنيات ،إ
والمدادات ،بما يتيح ي
الحماية للفئات أ
ال ثك� ُعرضة ألخطار المرض عىل مستوى العالم ً
أول.
المعاي�
أيضا ،أن تتعاون الدول عىل نحو مماثل ،لوضع
وكان من الممكنً ،
ي
الغالق ورفعه ،وفتح الحدود وغلقها.
الالزمة لفرض إ
ن
يع� أن معاهدة مواجهة الجوائح فكرة يغ� قابلة للتطبيق؛ فاتباع
هذا ال ي
خ� من أن تترصف كل دولة عىل حدة .يغ� أن وضع معاهدة
تعددي ي
نهج ُّ
توخي الحذر ،ودراسة االستجابة الحالية للجائحة بتمعن .كما
كهذه يستلزم ِّ
ين
المقدم من
الداعم� ،بحيث تتخطى الدعم
تتطلب كذلك توسيع دائرة
َّ
المؤس ي ن
يِّ
بالص� ،وتقديم التنازالت المتبا َدلة.
التحل
س� ،إضافةً إىل
القادة
ب
ِّ

وضع معاهدة
دولية سوف
يتطلب توسيع
دائرة الداعمين،
ً
إضافة إلى
ِّ
التحلي بالصبر،
وتقديم التنازالت
المتبا َدلة".

يلزم أن تكون معاهدة مواجهة الجوائح مستوفيةً أربعة ش�وط عىل أ
القل.
َ
ً
أول ،يجب أن تُ َوقِّع عىل المعاهدات الدولية دول العالَم أجمع؛ وهو ما
لم يتحقق ،إىل آ
الن ،سوى من ِق َبل عدد قليل من الدول .وينبغي تف ُّهم
أن لدى الدول المختلفة أسبابًا مختلفة لالنضمام إىل تلك المعاهدات.
أضف إىل ذلك أن وضع معاهدة دولية يستلزم انضمام ي ن
الص� والواليات
أ
تجدد
حاليا ،عىل ضوء ُّ
المتحدة؛ ف وهو المر الذي تحوم حوله الشكوك ًّ
ن
ش
التوترات ي� العالقات يب� ال�ق والغرب .كما أن مفاوضات المعاهدة قد
نتب� سياسة النفَس الطويل.
تستغرق سنوات  -وربما عقو ًدا – ولذا ،علينا أن ن َّ
ثانيا ،تحتاج المعاهدة إىل مشاركة فاعلة من أ
الوساط البحثية والمنظمات
ً
ن
ن
يغ� الحكومية .فبالعودة إىل التاريخَّ ،
دورا
هات� ي
يتجل كيف أن ي
الفئت� ِلع َبتا ً
ف
ت
ال� أطلقها
ً
حاسما ي� وضع المعاهدات الدولية .لقد ساعدت التحذيرات ي
نز
الباحثون عىل االتفاق عىل صياغة معاهدات دولية بخصوص است�اف
أ
وتغ� المناخ .كما أسهمت المنظمات يغ� الحكومية ف ي�
طبقة الوزون ،ي
وضع معاهدات التنوع البيولوجي ،ومعاهدة حظر أ
السلحة النووية ،ال�ت
ي
ح� التنفيذ ف� يناير ض
دخلت ي ز
الما� .يغ� أن أصوات هذه المنظمات لم
ي
ي
تُسمع بعد ،فيما يتصل بمعاهدة التصدي للجوائح ،كما لم تُسمع أصوات
الطباء ،وعلماء أ
آالف أ
واختصاص� الصحة العامة،
الوبئة ،وعلماء الوراثة،
يّي
ف
دورا محوريًّا ي� التصدي
الف�وسات ،ي
وعلماء ي
وكث�ين يغ�هم ممن يلعبون ً
للجائحة؛ وال بد من سماع أصواتهم.
ال�وع ف� التفاوض بشأن المعاهدة الجديدة ،ي ن
ثال ًثا ،قبل ش
يتع� عىل
ي
الدول دراسة أسباب فشل االتفاقيات الحالية .فبموجب خطة االتحاد
أ
ت
ورو� لمكافحة الجائحةً ،
ال� أمكن ش�اؤها ف ي�
ال ب ي
مثلُ ،جمعت اللقاحات ي
أ
مركز واحد ،ومن ثم جرى توزيعها عىل الدول حسب الفئات ذات الولوية.
بيد أنه ي َّ ن
المدادات
مث� للجدل ،إذ َم َن َع الدول من ش�اء إ
تب� أن هذا النهج ي
أ
ورو�
الخاصة بها .وكان من نتيجة ذلك أن اتجهت بعض دول االتحاد ال ب ي
الموحد.
إىل انتهاك االتفاقية ،والتماس اللقاحات خارج إطار ذلك المركز
َّ
والمالحظ أن مبادرة "كوفاكس"  ،COVAXالمعنية بإتاحة لقاحات
َ
"كوفيد– "19عىل مستوى العالم ،تتحقق فيها بعض عنارص المعاهدات؛
الممولة بالمشاركة ف ي� تمويل اللقاحات،
فقد تع َّه َد عدد من الدول والجهات
ِّ
المرض ،ف� الدول أ
وتوف�ها للفئات أ
احتياجا .ورغم
الشد
خطار
ال ثك� ُعرضة أل
ي
ً
ي
المت�عة ال توفر إالمدادات للدول المستفيدة من
ذلك ،فمن الواضح أن الدول ب
برنامج "كوفاكس" ،إال بعد االنتهاء من ي ن
تأم� اللقاحات لمواطنيها.
ت
ز
وقد بات من الواضح أنه عىل الرغم من إعالن الدول ال�امها بمبدأ
وإن َّ
دل
تماماْ .
التوزيع العادل ،نرى أن ما يحدث عىل أرض الواقع مختلف ً
ش
�ء ،فإنما ُّ
قائما ،يتمثل ف ي� أنه لدى حدوث
خطرا ً
يدل عىل أن ثمة ً
هذا عىل ي
ح� �ف
المدادات؛ ت
جائحة أخرى ،ستعود الدول إىل التنافس فيما بينها عىل إ
ي
بالتقيد بضوابط التوزيع العادل.
ظل وجود معاهدة تُل ِْزمها
ُّ
تقرر وضع معاهدة جديدة ،تقوم عىل تنفيذها منظمة الصحة
ر ً
ابعا ،إذا َّ
العالمية ،ي َّ ن
فيتع� عىل الدول إجراء حوار رصيح حول مدى استعدادها َلم ْنح
مزيدا من الصالحيات .فقد رأينا كيف أن المنظمة عكفت عىل
هذه المنظمة ً
تقديم إالرشادات الصحية ،ت
ح� قبل إعالنها أن وباء "كوفيد "19-بات يشكل
تث� قلقًا دوليا" ،منذ ث
أك� من عام م�ض  .كانت بعض
"طارئة صحية عمومية ي
ًّ
ف
أك� ي� القضاء عىل
نجاحا ب
الدول أقدر من يغ�ها عىل اتباع تعليماتها ،وأحر َز ْت ً
ف
ش
�ف
ي
الف�وس ،وهذا ما لم يحدث ي� حالة دول أخرى .ي
ولك تنجح تمعاهدة تُ ِ
عليها منظمة الصحة العالمية ،سيكون لز ًاما عىل جميع الدول اح�ام توصياتها.
إثر وقوع أ
الزمة المالية العالمية ف ي� عام  ،2008أدرك قادة العالم �ض ورة
ف
الدول .عىل أنك ال تستطيع إصالح
إصالح بعض الجوانب ي� هيكل التمويل
ي
نظام معيب ف� وسط أ
الزمة؛ فالمعاهدة ت
ال� من شأنها أن تصلح عيوب
ي
أن تكون وسيلة ناجعة لمواجهة يالجوائح المستقبلية .ولكن �ف
اليوم يمكن
ْ ي
ظل الوضع الراهن ،إذ ال تزال الدول تتحسس طريقها للخروج من هذه
أ
ف
دول نل�فع سماعة
الزمة ،من المهم أن نتذكر أننا لسنا ي� حاجة إىل قانون ي
الهاتف ،ونتبادل الرؤى.
الطبعة العربية
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نظرة شخصية على العلوم والمجتمع

رؤية عالمية
المتدينون حلفاء في
المعركة ضد تغير المناخ
إذا تعاون العلماء مع الجماعات الدينية ،فبإمكانهم
معا جبهة قوية في المعركة الرامية إلى
أن يشكِّلوا ً
صالحا للعيش.
بقاء كوكبنا مكانًا
ً

TOBIAS MÜLLER

ال� ن
ت
يرمق� بها العلماء عندما أتحدث إليهم عن
ُ
أصبحت معتا ًدا نظرات ِّ
ي
الريبة ي
ت
ال� تدفعهم إىل االعتقاد بأن
أسبابهم
ولديهم
الدينية.
الجماعات
مع
عمل
ي
ي
ن أ
كث�ة .وربما يكون
مهدد من ِق َبل
المتعصب� ،والمثلة عىل هذا التهديد ي
ي
العلْم َّ
ِ
أ
أ
بادل العلماء
لدى الجماعات الدينية ،هي الخرى ،من السباب ما يجعلها تُ ِ
الشعور نفسه .ومع ذلك ،ت
وإن كانت ثمة خالفات ي ن
ب� هذه الجماعات
فح� ْ
والعلماء حول قضايا جوهرية ،فال تزال هناك إمكانية – بل وحاجة – إىل التعاون
ن ف
ين
تحول مساحات
ب�
ي
الجانب� ي� التعاطي مع بعض القضايا ُ
الم ّ
لحة ،ومنها قضية ُّ
أ
كب�ة من الرض إىل مناطق يغ� صالحة للعيش.
ي
أعمل باحثا ف� مجال العلوم السياسية ،وأعكف عىل دراسة آ
الليات ت
ال�
ً
ي
ي
الجماعات الدينية مع القضايا المختلفة :بدايةً من أ
الزمات البيئية،
تتعامل بها
ً
عملت
ووصول إىل قضية العنرصية .ومنذ عام ،2013
نزل،
�
الم
بالعنف
مرورا
ُ
ً
ي
باحث� آخرين ،بعضهم متدينون ،والبعض آ
جنبا إىل جنب مع ي ن
الخر من يغ�
ِّ
ً
ن
التعرف عىل علم المناخ.
المتديّ ين� ،بهدف مساعدة الجماعات الدينية عىل ُّ
التوجه .فعىل سبيل المثال ،ت ز
ال� َم ْت
ولقد
لمست بنفس مدى َّ
ُ
فعالية هذا ُّ
حوال  1200مؤسسة يبسحب استثماراتها من ش�كات الوقود أ
بإجمال
حفوري،
ال
ْ
َ
ي
ي
 14.5تريليون دوالر أمريك .شكَّلت المؤسسات الدينية نسبة الثلث من ي ن
ب� تلك
ي
المسماة
الخ�ية
الكث� منها علماء ،ومنها المؤسسة ي
المؤسسات ،وكان عىل رأس ي
َّ
"أوب�يشن نوه"  .Operation Noahوبالمثل ،أسست جماعة "مسلمون متمردون
ي
ضد االنقراض"  Extinction Rebellion Muslimsشبكة عابرة للحدود ،تضم
ن ف
وغ�ها من البلدان؛
مقيم� ي� كينيا ،وجامبيا ،والمملكة المتحدة ،ي
علماء ونشطاء ي
أ
�ض
حيث ير َعى هؤالء العلماء والنشطاء سلسلة ندوات بعنوان" :رمضان الخ "
 .Green Ramadanوقد أسهمت جهودهم ف ي� تعطيل خطط إنشاء منتجع
و� الوطنية ف ي�
سياحي فاخر ،كان بناؤه سيؤدي إىل ي
تدم� أجزاء من حديقة ين� ب ي
كينيا .وإضافةً إىل ذلك ،جرى ي ن
المشاركات ف ي� الحملة،
الناشطات
إحدى
تعي�
ِ
وهي نكامونو باتيتا ،من زعماء قبيلة "الماساي"  ،Maasaiضمن فريق عمل
حكومي مكلَّف بوضع خرائط لرصد مسارات هجرة الحيوانات والطيور بال�ية،
وسيقدم المشورة للحكومة بشأن خطط التنمية المستقبلية.
ن
لتع� فرص للتعاون ي ن
ب� المجموعات
أيضا
كث�ة ث ُّ
أيت ً
حاالت ي
أن� قد ر ُ
ٍ
يغ� ي
ت
ن
ح� إىل آخر ،بسبب ما يحمله كل طرف من اف�اضات
الدينية
والعلماء من ي ٍ
الطرف�؛ أ
خاطئة عن آ
المر الذي ن
ين
الخر ،وغياب التواصل الكُفؤ ي ن
دفع� إىل
ب�
ي
االس�اتيجيات ،منها ت
صياغة بعض ت
ع� بالعمل عىل إيجاد أُطُر
اس�اتيجية تُ ن َ
ت
مش�كة للتفاهم ،بُغية المساعدة عىل تعزيز هذه الفرص.
لقد نشأت ف� مجتمع مسيحي محافظ ،كان االهتمام بالبيئة بالنسبة إليه �ف
ي
أ ي
التحقت
ولكن بعدما
ُ
ذيل قائمة الولويات ،مقارنة باالستعداد لعودة المسيحْ .
تغ� المناخ ف ي� قطع ُس ُبل العيش آلالف
بالجامعة،
ورصت عىل دراية بدور ي
ُ
أ
ن
ين
المسيحي�،
حزن عميق ،وتساءلت :كيف أسهمنا  -نحن
شخاص،
ال
داهم� ٌ
ي
ف
تدم� خلق هللا؟
واجبا
مقدسا  � -ي
الذين نتخذ من محبة ي
الج�ان ً
ً
ولما كان أ
اثن� ي من العلماء ف
ت
علمت بأن ي ن
كنيس� قد َّأسسا
�
إن
فما
المر كذلك،
ْ
ُ
ّ
ي
ي
ن
العلْم
مبادرة تحت عنوان "رعاية الخلق"  ، Creation Careتهدف إىل الربط يب� ِ
وتعاليم الكتاب المقدس والرعاية الكَ َنسية ،ت
عت إىل االنضمام إليها عىل
ح� ُه ِر ُ
ف
الفور .وكان من ثمرة ورش عملنا المصغَّ رة أن ُو ِّج َه ْت إلينا الدعوة للمشاركة ي� وضع
ت
دول للشباب ،كان المتوقَّع أن يح�ض ه  40ألفًا.
اس�اتيجية االستدامة الخاصة بمؤتمر ي
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الطبعة العربية

كتب بواسطة
توبياس مولر

تجنَّب الخوض
في المناظرات
التي تضع
العلم في كفة،
والدين في
الكفة األخرى.
ً
وعوضا عن
ذلكُ ،
يحسن
بك تنا ُول األمور
ذات االهتمام
المشترك

حا�
توبياس مولر ُم ض ِ
مشارك ف ي� جامعة
كام�يدج بالمملكة
ب
المتحدة ،وباحث ما بعد
الدكتوراة ف ي� جامعة ليدن
بهولندا ،متخصص ف ي�
وتغ�
السياسة ،والدين ،ي
المناخ.
لك� ن
بال�يد إال ت
و�:
ي
tm498@cam.ac.uk

ولكن ،أ
للسف ،رفض المنظمون معظم ت
مق�حاتنا .أعتقد أنهم كانوا سيكونون
أ
ث
قدمنا أطروحاتنا ضمن إطار يراعي وجهات النظر
تقب ًل لفكارنا ،لو أننا َّ
أك� ُّ
المسيحية .فقد كان ينبغي علينا ،عىل سبيل المثال ،أن ُنم َّد يد العون إىل أعضاء
الكنيسة ،الذين كانت تواجههم بالفعل مشكالت عدة ،مثل مشكلة التصحر،
آ
ت
تغ� المناخ.
والفيضانات ،ي
وغ�ها من الثار الم�تبة عىل ي ُّ
فعالة عند التعامل مع
من شأن هذه المعالَجة للقضايا العلمية أن تكون ّ
تغ�
معظم الجماعات الدينية ،بالنظر إىل أن أفراد هذه الجماعات يدركون أن ي
المناخ يؤثر تأث�ا بالغً ا عىل عديد من أقرانهم من المتدي ن ف
ش�،
ّي
ن� ي� مناطق ت ّ
يً
ين
المسلم� والهندوس ،وأفريقيا
كث� من
مثل منطقة جنوب آسيا ،حيث يعيش ٌي
ين
المسيحي�.
كب� من
الك�ى ،حيث يعيش عدد ي
جنوب الصحراء ب
ف
و� الوقت الراهن ،أسعى إىل إقناع العلماء بوضع ض
وأخذ
الما�
جانباْ ،
ي فً
ي
المجموعات الدينية عىل محمل الجد ،والتعامل معها بوصفها حليفًا ي� المعركة
ف
نوفم� ض
مؤتمرا (انظرgo.nature. :
الما� ،نَظ َّْم ُت
تغ� المناخ .ي� ب
الدائرة ضد ي
ً
ي
وتغ� المناخ ،بالتعاون مع معهد وولف ،وهو مركز
 )com/3tp2حول الدين ُّي
أ
أ
ف
�ض
شخصا
لبحاث الديان ي� ب
كام�يدج بالمملكة المتحدة .ح المؤتمر نحو ً 250
ف
ث
من أك� من  20دولة ،أعقبه توجيه دعوات إىل علماء ممن ظهروا ي� المؤتمر،
ف
"كام�يدج
للمشاركة ي� فعاليات أقامتها الجماعات الدينية .وبالتعاون مع منظمة ب
كام�يدج ،ترعى أبحاث
زيرو"  ،Cambridge Zeroوهي منظمة تابعة لجامعة ب
المناخ ،وكذلك مع الجماعات الدينية ف ي� جميع أنحاء العالم ،تعكف كلية
الالهوت بالجامعة عىل تنظيم قمة لمناقشة قضية العلم والدين ،ضمن وقائع
والع�ين ألطراف اتفاقية أ
ش
المم المتحدة إالطارية
المؤتمر السنوي السادس
اختصارا بمؤتمر " ،"COP26المزمع انعقاده
تغ� المناخ ،الذي يُشار إليه
بشأن ي
ً
ف
نوفم� المقبل ف ي� مدينة جالسجو بالمملكة المتحدة.
ي� شهر ب
ت
ال� يمكن للعلماء
مس�تنا هذه ،تعلَّمنا عد ًدا من
وخالل ي
الممارسات َّ
َ
الفعالة ي
أ
تغ� المناخ.
الخذ بها عند مخاطبة المجموعات الدينية بشأن ي
ن
المتدين� ،وقادة المجتمعات
● احرص عىل التعاون مع العلماء
ي
المحلية .لن تكاد تجد جماعة دينية ،مهما بلغَ ْت درجة محافظتها ،إال وتضم
وتعرف عىل ُحججهم،
علماء يدافعون عن العمل المناخي .ابحث عنهمَّ ،
صدى لدى أتباعها،
واستشه ْد بنصوص من الكتب المقدسة ،من شأنها أن تلقى ً
ِ
ولْتجعلها جز ًءا من حوارك معهم.
● القصص أبلغ أثرا من الرسوم البيانية .أ
الرقام وحدها لن تنرص
ً
ن�� ،ف
فحري بك أن تركز عىل جموع المصل ي نِّ� ،وأقرانهم من المتديّ ي ن
قضيتك،
ٌّ
ي
أ
تغ� المناخ .كما أن الكُ تب المقدسة تزخر بقصص
المناطق ال ثك� ت�ض ًرا من ي
مروعة عن آ
الثار المدمرة للجفاف؛ ففي إمكانك أن توضح كيف أن الدمار
ّ
تغ� المناخ.
قارن بالدمار الذي يمكن أن يخلِّفه ي
الذي تصفه هذه القصص ال يُ َ
ت
المش�كة بينك ي ن
وب� جمهورك .يرى قطاع
● ابحث عن المساحات
ين
مستعدا لسماع
العلْم يهدد قيمهم الراسخة ،فكُن
عريض من
ً
المتدين� أن ِ
ف
ت
ال� تضع العلم
ات
ر
المناظ
�
الخوض
ب
ن
وتج
المضادة،
الدينية
الحجج
َّ
ُ
ي
ي
بك تناول أ
ف� كفة ،والدين ف� الكفة أ
المور
يحسن
ذلك،
عن
ا
وعوض
خرى.
ال
ً
ُ
ُ
ي
ي
ت
المش�ك ،مثل :رفاهية مجتمعك ،عىل اعتبار أنه العالَم الذي
ذات االهتمام
تب� ل أن ي ز
ن
ترك� النقاش عىل السؤال" :كيف أكون
سينشأ فيه
أطفالك .لقد ي َّ ي
أ
سلفًا جيدا أ
ت
للجيال القادمة؟" يخلق مساحات مدهشة من الرضية المش�كة.
ً
المام ،أو الحاخام ،أو أي زعيم
إىل
توجه
ا،
ن
متدي
كنت
وإذا
القس ،أو إ
َ
ً
ّ
تغ� المناخ .وإذا لم
آخر،
محل
إن كان بإمكانك إلقاء محا�ض ة حول ي
وسلْه ْ
َ
ي
مناسبات مواتية
يتسن لك ذلك ،فإن عيد القيامة ،وعيد الفصح ،ورمضان تمثل
ٍ
َّ
ف
ت
ال� تقيم فيها.
لزيارة الكنيسة ،أو المعبد اليهودي ،أو المسجد ي� المنطقة ي
قدح من الشاي،
حبذا لو ن َّ
َّ
تتم� للحضور عطلة فسعيدة ،وتدعوهم إىل تناول ٍ
ثم تسألهم عما إذا كانوا يرغبون ي� معرفة تداعيات أزمة المناخ عىل مجتمعهم.
ومن هنا ،يمكننا بناء تحالف من القوة بحيث يمكن أن يُعيد كتابة التاريخ.

نظرة شخصية على العلوم والمجتمع

رؤية عالمية
الحظر الشامل لتمويل
مشروعات الوقود األحفوري
سيعمق جذور الفقر
تحتاج قارة إفريقيا إلى بنية تحتية للطاقة يمكن
االعتماد عليها ،ال نفاق الدول الغنية.

STEPHANIE DONOHOE

تع َّهدت سبع دول أوربية ف� شهر أبريل ض
الما� بأن تُوقف دعمها ال�ض وري
ٍ أ ي
ي
ش
الحفوري خارج حدودها ،وبهذا تنضم إىل الواليات
لم�وعات الوقود
ف
ف
ش
المتحدة ودول أوربية أخرى ي� وقف تمويل م�وعات البنية التحتية ي� مجال
الطاقة بالدول ي ت
ال� تعتمد عىل الفحم والغاز والنفط .وسيؤدي هذا
الفق�ة ي
ف
ش
الحظر المفروض عىل تمويل تلك الم�وعات إىل ترسيخ الفقر ي� مناطق
الك�ى ،ولكنه لن يسهم ف ي� تقليل انبعاثات
جنو� الصحراء ب
مثل إفريقيا ب ي
الكربون عىل مستوى العالم.
الفريقية نحو  %17من سكان العالم ،يغ� أن
يمثل عدد سكان القارة إ
انبعاثات الكربون بالقارة تقل عن  .%4لذا فليس من العدل أن تسعى الدول
ث
تغ� المناخ عىل حساب تطور الدول ذات الدخل
ال�ية إىل التصدي لظاهرة ي
المنخفض والمرونة المناخيةً .
وبدل من ذلك ،ينبغي لتلك الدول الغنية
الفريقية لتسعى إىل تنويع مصادر الطاقة
أن تقدم يد العون للحكومات إ
لديها تحقيقًا للتنمية الرسيعة والمستدامة.
إن البنية التحتية الحالية ف ي� قارة إفريقيا كثيفة االستهالك للكربون وتخدم
الدول أ
ال ثك� ثرا ًء بالقارة؛ فدولة جنوب إفريقيا وعدة دول واقعة ف ي� شمال
ق
ث
با� الدول البالغ عددها
إفريقيا تمثل ً
ثل� قدرة توليد الكهرباء بالقارة .أما ي
معا ي
 48دولة فتبلغ قدرتها نحو  81جيجا واط فحسب ،ف� ي ن
ح� يبلغ إنتاج القارة
ي
بالكامل نحو  244جيجا واط ،ويبلغ إنتاج العالم  9,740جيجا واط .فمتوسط
ثيو� يبلغ  130كيلو واط-ساعة من الكهرباء سنويًا،
معدل استهالك المواطن إال ب ي
المواطن أ
مريك ف ي� أربعة أيام فحسب.
ال
ما يعادل متوسط استهالك
ي
سببا ونتيجة ف ي� آن واحد لسوء البنية التحتية
هذا
ويُعد عدم التوازن
ً
الحديثة ف� إفريقيا ،إذ ن
ين
المالي� من ش
الب� ف ي� أرجاء إفريقيا كافةً
يعا� مئات
ي
ي
من ندرة الطاقة ،وغالء أسعار الغذاء الذي عادة ما يكون مستور ًدا ،إضافة
وكث� من مقومات التنمية
إىل مشقة إمكانية العثور عىل وظيفة بدوام كامل .ي ٌ
ت
ال� يمكن االعتماد عليها-
ال�ض ورية -مثل الطرق والمدارس إ
والسكان والطاقة ي
رسيعا باالعتماد عىل الطاقة النظيفة وحدها.
يصعب تحقيقها ً
ً
وفعال
كب�ا
دورا ًي
ف يُعد الغاز الطبيعي وقو ًدا أحفوريًا ،ولكن يمكن أن يؤدي ً
ت
ال� تنتج
ي� تحرير المجتمعات من ربقة الفقر ،وهو من مصادر الطاقة ي
ت
ال� تنتج عن استخدام الفحم ،كما
ً
تقريبا نصف فمعدل انبعاثات الكربون ي
ف
كث� من دول إفريقيا يغ� الواقعة ي� شمال القارة ،مثل نيجريا
متوافر بغزارة ي� ي ٍ
ويش� "مركز الطاقة من
وموزمبيق وأنجوال وجمهورية الكونغو الديمقراطية .ي
أجل النمو" - Energy for Growth Hubوهو شبكة بحثية عالمية -إىل أنه إذا
أ
إنتاجا للكهرباء ،البالغ عددها  48دولة ،استهالكها
ضاعفت دول إفريقيا القل ً
ن
من الكهرباء ثالثة أضعاف يب� عشية وضحاها باستخدام الغاز الطبيعي ،فإن
انبعاثات الكربون الناتجة ستمثل أقل من  %1من القيمة إالجمالية النبعاثات
الكربون حول العالم (انظر.)go.nature.com/3app2ff :
كما يوفر الغاز الطبيعي أفضل السبل لتحديث إنتاج الغذاء ووسائل
المث�ة للإعجاب المبذولة ف ي� أنظمة الري
النقل .وعىل الرغم من الجهود ي
ف
الفريقية ،فإن الغاز الطبيعي
بالطاقة الشمسة ي� بقاع مختلفة من القارة إ
أ
وغ�
ال يزال هو النسب للزراعة واسعة النطاق ،إذ إنه يمكن االعتماد عليه ،ي
�ض
�ض
كث�ا من ر االنبعاثات
مكلف ،و ر االنبعاثات الناتجة عن حرقه أقل ي ً

كتب بواسطة
فيجايا راماشاندران

بما أنني من
أنصار التنمية
المستدامة،
فإنني أومن
بأن الوقود
األحفوري ال
يزال ضروريًا".

فيجايا راماشاندران
فيجايا راماشاندران ،مديرة
قسم الطاقة والتنمية
ث ف
كل،
بمعهد بريك�و ي� يب� ي
كاليفورنيا.
إلك� ن
بريد ت
و�vijaya@ :
ي
thebreakthrough.org

الحفوري أ
الناتجة عن أنواع الوقود أ
الخرى .وكذلك يمكن تخزين الغاز
أ
أ
ين
لح� الحاجة إليه ،كما أنه واحد من أفضل المواد الولية إلنتاج السمدة
ف
الصناعيةً ،
فضل عن إمكانية استخدامه ي� تزويد السيارات والحافالت
والشاحنات والسفن بالطاقة ،إضافة إىل أنظمة التخزين البارد .ن
ويع� هذا
ي
سيمكِّن المز ي ن
مزيد من
تقليل معدالت فساد الغذاء ،كما
ارع� من إنتاج ٍ
الطعام باستخدام مساحة أصغر من ُ أ
الرض.
م�وعات الوقود أ
إن فرض الحظر الشامل عىل تمويل ش
الحفوري لن
ف
حاليا
يدفع نمو
استخدام الطاقة المتجددة ي� إفريقيا؛ فهذا النمو يجري ً
بالفعل .فالكهرباء ف� إثيوبيا وكينيا ومالوي ومال وموزمبيق وأوغندا -ال�ت
ي
ت ف أ ي
ي
الساس من الموارد المتجددة،
تأ� ي�
تم ّثل مجتمعة ُخمس سكان إفريقيا-
ي
مثل الطاقة الكهرومائية .كما أن إحداث التنمية ع� الوقود أ
الحفوري يمكن
ب
لمزيد من
يس� بمحاذاة بناء مصادر الطاقة المتجددة ،ليمهد بهذا
أن ي
ٍ
ش
الم�وعات الطموح .وقد أشارت رسالة دكتوراه طُرحت ف ي� عام ( 2020انظر:
 )go.nature.com/3tbfg25إىل أن المولدات المتحركة القابلة للتمديد ال�ت
ي
ستص� �ض ورية لتحول دولة جنوب إفريقيا إىل الطاقة الكهربائية
تُدار بالغاز
ي
المتجددة ،ألن مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية ستصبح ث
أك� تنو ًعا ف ي�
خطرا يكمن ف ي� تطويرهما بصورة رسيعة للغاية؛
أثناء تطويرهما .إال أن ثمة ً
فالمداد المتقطع الوارد من مزرعة رياح بك�ى ف ي� كينيا أدى إىل رفع تكلفة
إ
تشغيل الشبكة الكهربائية.
سيقول المنتقدون إن أصحاب المصالح ف� استخدام الوقود أ
الحفوري
ي
سيحاولون الحيلولة دون استخدام مصادر الطاقة المتجددة ،وإن الحكومات
أ
ف
ن
إن�
ربما تقع تحت هيمنة أصحاب المصالح ي� استخدام الوقود الحفوري .ي
أن� من أنصار التنمية المستدامة ،فإن�ن
ن
أتفهم مثل هذه
ي
المخاوف ،لكن بما �ض ي
أومن بأن الوقود أ
الحفوري ال يزال وريًا .ويجب عىل مؤسسات التمويل
تول أ
الولوية لتمويل ش
م�وعات الطاقة المتجددة كلما أمكن ذلك،
الدولية أن ّ ي
تضخ استثماراتها ف� البحث والتنمية ال�ت
ث
أن
ية
ال�
الدول
عىل
كما يجب
َّ
ي
ي
ستقلل من تكاليف الطاقة المتجددة .ويجب أال يغيب عن حساباتهم أزمة
ن
يعا� نحو ستمئة مليون مواطن إفريقي من عدم إمكانية الوصول
الفقر (إذ ي
ونظرا إىل ازدياد معدالت الكوارث الطبيعية
إىل مصادر كهرباء يُ
عتمد عليها)ً .
المناخية أ
الخرى ،ت ز
س�داد حاجة الناس إىل الطرق والمستشفيات
والمخاطر
الكب�ة
النذار وشبكات إ
وشبكات الطاقة المرنة وأنظمة إ
المدادات الغذائية ي
أ
ت
ال� تتطلب طاقة كافية.
وأشكال البنية التحتية الخرى ي
أ
ف
ش
ً
وبدل من حظر استخدام الوقود الحفوري ي� م�وعات التنمية ،يجب
يتب� االتحاد أ
معاي� تمويل
والبنك
المتحدة
والواليات
ورو�
ال
الدول ،ي
أن ن َّ
ب
ي
ي
ف
التأث� المناخي .فعىل سبيل
تضع النمو االقتصادي ي� الحسبان إىل جانب ي
كب�ة ،تبلغ  4.2تريليون تم� مكعب من
المثال ،سيعمل استغالل مصادر ي
ب� نز
الغاز الطبيعي عىل طول الحدود ي ن
ت�انيا وموزمبيق ،عىل تعزيز الوصول
إىل الكهرباء ،وسيولّد ً
دخل تحتاج إليه الدولتان ذواتا الدخل المنخفض،
قليلتا معدالت االنبعاثات الكربونية .ت
متدرج تكون
وأق�ح إنشاء ٍ
نظام ِّ
فيه الدول ذات الدخل المنخفض للفرد واالنبعاثات المنخفضة ،أو ذات
االستخدام العال من الطاقة النظيفة ،مؤهلة ش
لم�وعات التنمية القائمة
أ ي
الحفوري .وأي بنية تحتية يجري تأسيسها ينبغي أن تكون
عىل الوقود
متطورة وتحظى بصيانة جيدة ،لتقليل المخلفات ت
ال� تتسبب فيها حوادث
ي
الترسيب والحاجة إىل إشعال غاز الميثان.
المسببة لظاهرة االحتباس الحراري تنبع
إن ُجل االنبعاثات القديمة ُ
تعتمد عىل الوقود أ
ت
ث
الحفوري ،وسيكون من
ال� ال تزال
من الدول ال�ية ي
ف
ت
أمس الحاجة
التعسف إ
ال� ي� ِّ
والجحاف أن تُفرض أالقيود عىل الدول ي
والقل مسؤولية عما يواجهه العالم من
إىل البنية التحتية الحديثة،
تحديات المناخ.
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
ALESSANDRO BREMEC/NURPHOTO/GETTY

بمقدور حزام يكسـوه الزيت ،ويدور
مثل سـير متحرك عموديًّا أن يحث
أسـطوانة مثبتة إلى جواره على الطفو
مؤخرا
طور باحثون
فـي الهواء .وقد ّ
ً
رياضيا من أجل تفسـير هذه
نموذجا
ً
ًّ
الجاذبيـة المضادة التي تحدث بتأثير
ل ُُزوجة الزيت.
كانت أ
البحاث السـابقة قد أشارت
إلى أنه عند وضع أسـطوانة إلى
جانـب حزام متحـرك مغطى بالزيت،
ثم إفالتها ،سـوف تبدأ في الدوران
ويكسـوها السـائل ،وتظل معلّقة في
الهواء بمحـاذاة الحزام لدى بلوغه
السـرعة المناسـبة ،بيد أن النموذج
الذي ُو ِضع لتفسـير هذه الظاهرة
شـابه بعض الثغرات.
وقد نجح موهيت دالوادي  -من
جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة
 وفريقه في سد هذه الفجواتالمعرفية ،إذ أجرى الفريق البحثي
تجارب على أسطوانات متباينة في كتلها
وأحجامها ،من أجل اكتشاف سرعة
الحزام المطلوبة لرفع كل أسطوانة
طوره
في الهواء .والنموذج الذي ّ
الفريق يراعي كيفية امتزاج الزيت على
أ
ويبين
السطوانة بالزيت على الحزامّ ،
أن الضغط المتولد بالقرب من نقطة
االلتقاء هذه يدعم أ
السطوانة في
مقاومتها للجاذبية.

رصدت المركبة الفضائية "فويادجر "1
 Voyager 1تموجات مستمرة في البالزما
بين النجمية التي كانت تتنقل عبرها منذ
أن غادرت النظام الشمسي في عام
 .2012وعن طريق قياس هذه الموجات،
أجرى علماء الفيزياء الفلكية أول
عملية متصلة لقياس كثافة البالزما بين
النجمية؛ وهي الوسط المخلخل الذي
يحتل المساحة بين النجوم.
وقد صارت "فويادجر ( ،"1في
الصورة) ،التي أطلقتها ناسا قبل 44
النسان يدخل
عاما ،أول جسم من صنع إ
الفراغ بين النجمي .ورصدت ستيال أوكر -
من جامعة كورنيل في إيثاكا في نيويورك
 وزمالؤها موجات البالزما بين النجمية،عن طريق دراسة التغيرات المنتظمة التي
سجلتها "فويادجر" في المجال الكهربائي
بعيدا عن
الذي تصادفه أثناء تحليقها ً
النظام الشمسي.
تتألف الموجات من إزاحات بين
مكوني البالزما :أ
اليونات موجبة الشحنة،
َ
واللكترونات سالبة الشحنة .وبالرغم
إ
الزاحة ،تميل البالزما إلى البقاء
من هذه إ
ثابتة ،وأال تذهب الموجات إلى اتجاه
معين؛ فيما يشبه التموجات الثابتة في
بحيرة في يوم عاصف.
في الماضي ،كان علماء الفيزياء
الفلكية قد أجروا قياسات مماثلة
لموجات البالزما بين النجمية التي
تسببت فيها أحداث شمسية ،ولكن هذه
هي المرة أ
الولى التي يقيسون فيها كثافة
البالزما بشكل متواصل.

)J. Fluid Mech. (2021

مواقف الدول حيال
العلْ م تؤثر على ثقة
ِ
األفراد في اللقاحات

NASA/JPL-CALTECH

ثمة الكثير من الشواهد الدالة على أن
أ
الفراد عاد ًة ما يثقون في اللقاحات إذا
كانوا يثقون في العلم بوجه عام .وتشير
مجموعة من البيانات المستمدة من
بلدا أن
دراسة استقصائية شملت ً 126
أ
أيضا في اللقاحات
الفراد عا ًدة ما يثقون ً
إذا كانوا يعيشون في بلدان ترتفع فيها
مستويات الثقة في العلم.
يكافح آ
الن مسؤولو الصحة العامة
حول العالم للتغلب على المواقف
المترددة حيال اللقاحات المضادة
لمرض "كوفيد ،"19-وغيره من أ
المراض.
وفي سبيل فهم كيفية تأثير المواقف
المجتمعية على تردد أ
الفراد ،قام
باتريك سترجس ،من كلية لندن لالقتصاد
والعلوم السياسية ،وزمالؤه ،بتحليل
بيانات مأخوذة مما يزيد على  120ألف
شخص شاركوا في دراسة استقصائية
تهدف إلى تقييم مستوى ثقة كل فرد
تجاه اللقاحات في سياق مستوى الثقة
أ
الوسع نطاقًا في بلدانهم تجاه العلم.
وقد وجد الفريق أن مستوى ثقة
أ
الفراد في اللقاحات أعلى في البلدان
أ
العلْم
ذات مستويات الثقة العلى في ِ
بصورة عامة ،وذلك بصرف النظر عن آراء
أ
الفراد الشخصية في العلم .وقد لوحظ
أيضا أن هذا االرتباط يكون أقوى عندما
ً
العلْم
يسود في بلدانهم إجماع على أن ِ
جدير بالثقة ،وكذلك العلماء.
ويشير مؤلفو الدراسة إلى أن هذه
الرؤية قد تؤدي إلى جهد بحثي جديد
بالجماع المجتمعي
بشأن كيفية االستعانة إ
بالعلْم في تطوير استراتيجيات
الواثق ِ
فعالة لتعزيز الثقة في القاحات.
)Nature Hum. Behav. (2021
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ِس ْحر الرياضيات
يحث أسطوانة على
الطفو في الهواء

«فويادجر »1ترصد
تموجات ضعيفة في
الوسط ما بين النجوم

منطقة المخ التي
تتحكم في طريقة
حمل األدوات باليد
من المعروف أن مناطق المخ التي تلعب
دورا في الشعور باليدين تؤثر كذلك
ً
على االستخدام الصحيح أ
للدوات،
مقب ِضها.
مثل إ
المساك بالملعقة من َ
وقد أثبتت دراسات سابقة أن مناطق
متنوعة في المخ تنشط بصورة أكبر عندما
يرى الناس صورا تظهر أ
اليدي ،مقارنة
ً
بالنشاط الذي يطرأ عند رؤيتهم لصور
ولكن ستيفاني روسيه ،من جامعة
أدواتّ ،
إيست أنجليا في نورويتش بالمملكة
المتحدة ،وزمالءها اكتشفوا أنه عندما
المر بإمساك أ
يتعلق أ
الدوات بطريقة
صحيحة ،فإن المنطقة البصرية في المخ
المسؤولة عن اليدين تفوق أهمية تلك
المسؤولة عن أ
الدوات.
أ
تصويرا بالشـعة
وقد أجرى الفريق
ً
شخصا أثناء
على المخ على عشـرين
ً
اسـتخدامهم ملعقة وسكي ًنا وقطّاعة
بيتزا .كما أُعطى المشـاركون أشياء ذات
أشكال مسـتطيلة ،ولكنها ليست بأدوات،
ثم طُلب منهم المسـاك بهذه أ
الشياء
إ
ِ َ
من مقبضها.
واكتشف الباحثون أن مناطق المخ
المسؤولة عن الشعور باليدين استطاعت
التأكد من كون الشخص يمسك أ
بالداة
بالشكل الصحيح .ولكن أ
المر ذاته لم
يتحقق عندما أمسك المشاركون بأشياء
أ
فهما
غير الدوات .وتتيح هذه النتائج ً
أفضل لكيفية تطور المخ لدعم استخدام
أ
الدوات ،الذي يُ َعد إحدى السمات
المميزة للنوع البشري.
)J. Neurosci. (2021

nature.com

«أطفال الفقاعة»
يستفيدون من
عالج جيني

AAKSA AND ROYAL COMMISSION FOR ALULA

بقايا ثالثة هياكل حجرية تُعرف باسم "المستطيالت" في السعودية.

شيد رعاة الماشية في شبه الجزيرة
ّ
العربية ّأول آثار العالم الضخمة قبل
حوالي سبعة آالف عام ،أي قبل تشييد
المصريين القدماء أ
للهرام ،وقبل إقامة
نصب ستونهنج على سهول بريطانيا بأكثر
من أربعة آالف عام.
يُطلق على هذه الهياكل اسم
"المستطيالت" باللفظ العربي ،إشار ًة
إلى الشكل الذي يميز الباحات المفتوحة
في مركزها .وقد وثَّقَت ميليسا كينيدي
وزمالؤها  -من جامعة ويسترن أستراليا
في بيرت  -العثور على أكثر من ألف
مستطيل متناثرة على مساحة تبلغ 200
ألف كيلومتر مربع بصحراء المملكة
العربية السعودية كما هي معروفة
بحدودها اليوم ،حيث ُش ّيدت هذه
الهياكل باستخدام الصخور الموجودة
في المنطقة ،وامتد طولها في كثير من
أ
أ
وو ِجدت ُفرادى
الحيان إلى مئات المتارُ ،
وض ْمن مجموعات في
في بعض المناطقِ ،

ضيق
مناطق أخرى .ويتميز أغلبها بمدخل ّ
عند إحدى نهاياتها.
وقد أجرى الفريق أعمال حفر وتنقيب
في أحد مواقع هذه الهياكل ،واكتشف
شظايا من قرون وعظام لماشية وغزالن
وأغنام .وكشف تحليل لهذه البقايا – التي
يبدو أنها كانت قرابين شعائرية – عن أن
الموقع يعود تاريخه إلى أ
اللفية السادسة
قبل الميالد.
ولعل تشييد المستطيالت أ
الكبر قد
استغرق آالف الساعات ،وهو ما يشير إلى
أن َم ْن عاشوا في تلك الحقبة تعاونوا على
ّ
التنظيم وأعمال البناء.

ال يعمل جهاز المناعة بكفاءة عند
أ
الطفال المولودين بمرض جيني يُدعى
"مرض طفل الفقاعة" ،مما يعني أنه
الصابة بعدوى عادية طفيفة
حتى إ
ولكن في تجارب
قد تؤدي إلى الوفاةْ ،
إكلينيكية صغيرة ،أمكن تطبيق أحد
أنواع العالج الجيني إلعادة بناء الجهاز
المناعي عند هؤالء أ
الطفال بصورة
جيدة ،بحيث استطاع  %96منهم
التوقف عن تناول أ
الدوية الرئيسة التي
يتناولونها لعالج هذا المرض.
يُعرف هذا المرض في أدبيات الطب
بعوز المناعة المشترك الشديد (،)SCID
ولكنه اكتسب اسمه المستعار من
الفقاعات البالستيكية الواقية التي كانت
تُستخدم في الماضي لتحيط بالرضع
الذين يعانون المرض .وأحد أ
النواع
الشائعة للمرض ينجم عن طفرة في
الجين الذي يرمز إلنزيم "أدينوسين
اختصارا بـ
دي أماينيز" ،و(يُعرف
ً
 .)ADAوجدير بالذكر أن العالجات
الحالية جميعها تنطوي على أوجه
النزيمي التعويضي
قصور :فالعالج إ
ال يستعيد النظام المناعي بالكامل،
وأحد العالجات الجينية المصرح بها
الصابة بسرطان الدم
سبب في إ
سابقًا تَ َّ
(اللوكيميا) ألحد المرضى الذين تلقّوه.
استخدم دونالد كوهن  -من جامعة
كاليفورنيا في لوس أنجيليس  -وزمالؤه
فيروسا مصمما للحد من خطورة آ
الثار
ّ
ً
ً
المسببة للسرطان ،لتوصيل جين ADA
سليم إلى الخاليا الجذعية للمشاركين.
طفل من أصل ً 50
واستطاع ً 48
طفل
مصابًا بالمرض من النوع الناجم عن
عطل في الجين ،الذين ُح ِقنوا بالخاليا،
النزيمي
أن يتوقفوا عن تلقي العالج إ
التعويضي ،ولم تَظهر على أي منهم
أعراض للإصابة بالسرطان.

النجوم ما زالت
تتشكّ ل في مركز
المجرة
ّ
الحظ العلماء أن مركز مجرة درب التبانة،
رغم ظروفه القاسية ،يظل هو المكان
الذي يشهد ميالد النجوم.
المجرات بالمخاطر،
تعج مراكز
ُّ
ّ
الناجمة عن عوامل مختلفة ،تشمل
المجاالت المغناطيسية القوية ،والنجوم
المتفجرة؛ وهي مخاطر من شأنها أن
تكون النجوم الصغيرة من
تَ ُحول دون ُّ
ُس ُحب الغاز والغبار .وقد أشارت إحدى
تكون النجوم
الدراسات السابقة إلى ّ
أن ُّ
في المنطقة البالغ قطرها  500فرسخ
فلكي في مركز مجرة درب التبانة يحدث
بمعدل أقل تواترا من المناطق أ
البعد.
ّ
ً
وقد استعان شينج لو ،الباحث
الذي يعمل في مرصد اليابان الفلكي
الوطني في طوكيو ،وزمالؤه ،بمصفوفة
مرصد أتاكاما الكبير (الملّيمتري ودون
المقام في تشيلي ،من أجل
الملّيمتري)ُ ،
دراسة المناطق الغازيَّة المتاخمة لمركز
المجرة .واكتشف العلماء وجود أكثر من
 800جيب كثيف من الغاز والغبار ،ربما
تكون بمثابة "أج َّنة" للنجوم.
جيبا
43
ومن هذه الجيوب ،هناك
ً
(الموضحة في
تنبعث منها الغازات
َّ
أ
أ
حتمل
الصورة باللونين الحمر والزرق) يُ َ
تكون النجوم.
أن تكون عالمة على ُّ
)Astrophys. J. (2021

)N. Engl. J. Med. (2021

)Antiquity (2021
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آثار حجرية
ضخمة سبقت
ِبنَ اء األهرام

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

مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
LISA KINGDON/GETTY
NASA/JPL-CALTECH

يعج فم إنسان النياندرتال بالبكتيريا
التي تحلل أ
الطعمة النشوية ،ما
يشير إلى أن النظام الغذائي الغني
بالنشويات له جذور قديمة متأصلة
في شجرة العائلة البشرية.
يتحكم النظام الغذائي للحيوان
وجيناته وعاداته في شكل المجموعة
المتنوعة للكائنات المجهرية التي
تعيش داخل فمه .ولسبر أغوار تاريخ
الميكروبيوم الفموي عند البشر ،حلل
جيمس فيلوز ييتس في معهد ماكس
بالنك لعلوم التاريخ البشري في ينا
بألمانيا ،وزمالؤه ،جينوم ميكروبات
ك ُِشطَت من أسنان أفراد من الرئيسيات
وأشباه البشر؛ وهما ساللتان ضمن
شجرة الحياة يفصل بينهما  40مليون
النسان
عام .وأثناء هذه المدة اتجه إ
إلى أكل النباتات المزروعة ،كما حدثت
تغيرات أخرى ربما تكون قد أَثَّرت على
التنوع الميكروبي.
عثر الفريق على أ
النواع العشـرة
النسـان
ذاتها من البكتيريا في إ
الحديث ،والنياندرتال ،والسعدان،
والقرد ،مما يشـير إلى أن هذه
الحيوانـات تنتمي إلى أصل واحد،
والنسـان الحديث،
ولكن النياندرتال إ
ّ
اللذَ ين ينتميان إلى جنس البشـر
 ،Homoيملـكان أنواع بكتيريا لم يُعثر
عليها عنـد غيرهما ،منها مجموعة
المكورات العقدية
مـن بكتيريا
ّ
 ،Streptococcusالتي تسـاعد عادة في
هضم أ
الطعمة النشوية.
وكانت الجينات التي تُمكِّن بكتيريا
المكورات العقدية من تحويل
النشويات إلى سكريات غنية بالطاقة
النسان الحديث
توافرا في إ
أكثر ً
عنها في النياندرتال ،مما يشير إلى
أن االعتماد على النشويات نما أثناء
النسان.
مراحل تطور إ

رصد بعض علماء الفلك ثالثة نجوم قزمة
بُ ِّنية تدور بأسرع معدالت أمكن تسجيلها
على الطالق في حالة هذه أ
الجرام ،التي
إ
توصف أحيانًا بأنها "النجوم الفاشلة".
الب ِّنية (صورة انطباعية)
النجوم القزمة ُ
هي أجرام سماوية ذات كتل تتراوح بين
كتل الكواكب الكبيرة ،التي تشبه كوكب
المشترى ،وبين أصغر النجوم العادية.
وتتصف هذه النجوم بأنها أكثر برودة
وخفوتًا من النجوم العادية ،ألنها صغيرة
جدا لدرجة ال تستطيع معها أن تحافظ
ًّ
على اندماج نووي طويل المدى.
أجرت ميجان تانوك من جامعة
ويسترن أونتاريو في لندن بكندا،
ً
تحليل على ما يقرب من
ومعاونوها،
الب ِّنية،
القزمة
النجوم
من
نجما
ً 80
ُ
التي أظهرت تباينات منتظمة في درجة
سطوعها وطيفها الضوئي .وكانت النتيجة
التي توصلوا إليها أن هذه التباينات
تحدث عند ظهور واختفاء بقع أكثر
سطو ًعا على أسطح النجوم أثناء دوران
تلك النجوم ،وأن قياس مدة هذه
تقديرا دقيقًا لسرعة
التباينات يعطي
ً
دوران النجم.
ووجد المؤلفون أن ثالثة من النجوم
الب ِّنية سجلت فترات دوران قصيرة،
القزمة ُ
تراوحت من ساعة و 5دقائق إلى ساعة
و 14دقيقة .ويشير هذا التقارب الزمني
بين الفترات إلى احتمالية اقتراب سرعة
أ
أ
وأن
حركة الجرام من الحد القصى لهاّ ،
تجاوز هذا الحد من شأنه أن يتسبب في
ُ
تفكك هذه النجوم وانهيارها.

)Proc. Natl Acad. Sci. USA (2021

لَ ْص َقة
تميز
جلد ِّ
الحكّ ات
يمكن لمستشعر قابل لالرتداء ،يقيس
الوتيرة التي يحكّ بها أ
الطفال جلودهم،
أ
مباشرة لقياس
أن ّ
يقدم للطباء وسيلة ِ
درجة الشعور بالحكة.
الجل ِْد ال َّتأَتُّ ِب ّي هو مرض يصيب
ال ِْت ُ
هاب ِ
"الكزيما"،
الجلد ،واالسم الشائع له هو إ
وهو يتسبب في حكّة مزمنة .ويمكن أن
يصل المرض إلى حالة شديدة تؤدي
أ
ليلً ،
بالطفال إلى حكّ بشرتهم ً
بدل من
النوم ،وهو ما يسفر عن نقص نموهم.
وحتى آ
الن ،فالوسيلة الموثوقة الوحيدة
لقياس فعالية عالجات إيقاف الحكّة ً
ليل
هي تحليالت تستنزف الوقت لتسجيالت
كاميرات تستخدم أ
الشعة دون الحمراء.
َ ِ
طور جون روجرز ،وشواي شو
ومن هناَّ ،
 من جامعة نورث ويسترن في إيفانستونبوالية إيلينوي أ
المريكية  -وزمالؤهما
مستشعرا يستقر على ظهر يد الطفل،
ً
وميكانيكية،
ويستعين بإشارات صوتية
ّ
من أجل قياس عدد الحكّات التي تبدأ من
الذراع ،والمعصم ،أ
والصابع ،وأطراف
أ
الصابع .وتمكن واضعو الدراسة ،من خالل
أ
تكوين شبكة من المتطوعين الصحاء ،من
تدريب خوارزمية على اكتشاف الحركات
التي تشكّل فعل الحكّ  ،وتلك التي ال
تشكّله ،ثم اختبروا جهاز االستشعار هذا
على أحد عشر ً
ْتهاب
طفل يعانون من ال ِ
الجل ِْد ال َّتأَتُّ ِب ّي المتوسط إلى الشديد على
ِ
مدار  46ليلة.
وعندما قارنوا هذه النتائج بتلك التي
ستخدم
توصلوا إليها من بيانات كاميرا تَ ِ
أ
الشعة دون الحمراء ،اكتشفوا أن الجهاز
التعرف بشكل صحيح على %84
تمكَّن من ّ
وتع َّرف بدقة بلغت %99
من حركات الحكّ َ ،
على الحركات التي ال تشكِّل فعل الحكِّ .
)Sci. Adv. (2021
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تكون األجنة
ُّ
يخفق أكثر
مما ينجح
يخصـب الحيوان المنوي البويضة،
بعدما ِّ
يُفترض أن تتحد الكروموسـومات من
كليهما (الدوائـر الممتزجة ببعضها
جينوما
البعض فـي الصورة) لتنتج أ ً
للج ّنة
واحدا .وتكشـف المالحظات
ً
المتكونـة عن أن هذه العملية بالغة
أ ّ
غالبا ،وهو ما يسـاعد
الهمية تخفق ً
على تفسـير السبب وراء امتالك ما ال
يقل عن نصف أ
المتكونة
الج ّنة البشـرية
ّ
حدي ًثا لعدد خاطئ من الكروموسـومات،
إذ يظهر لدى نسـبة تتراوح ما بين %50
و %70من أ
الج ّنة البشـرية ما يُطلق عليه
غية ،أي عدد غير
الصيغَ ة ِّ
ْاخ ِتلال ِّ
الص ْب َّ
وغالبا ما
الكروموسـومات.
طبيعي من
ً
يسـقط الحمل بهذه أ
الج ّنة.
والكتشاف السبب وراء هذا الشيوع
غية ،استخدمت
الكبير ْ
الص َي ِغ ِّ
تالل ِّ
الخ ِ
الص ْب َّ
ميلينا شو  -من معهد ماكس بالنك للكيمياء
الفيزيائية الحيوية في جوتينجن بألمانيا
 وفريقها مجاهر عالية الدقة ،من أجلأ
تطور أج ّنة البشر
رصد المراحل الولى من ّ
أ
والبقار .واكتشف الفريق وجود مرحلة
أ
تطور هذه الجنة؛ يتجمع
حاسمة في
ال ُّم أ
فيها جينوما أ
والب – اللذان يبدآن
مغ َّلفَين ِببنى خاصة – حول الموضع الذي
سيلتحمان عنده مع بعضهما البعض.
وهذا يتيح عملية االتحاد السريع
الخالي من أ
الخطاء بين الجينومين ،بيد
أن هذه العملية المعقدة تشتمل على
الكثير من الخطوات التي ِم َن الوارد
الخفاقات إلى
أن تخفق .وتؤدي هذه إ
غية ،ونشوء شظايا
الصيغة ِّ
اختالل ِّ
ِ
الص ْب َّ
من ال ُّنويّات التي تحوي مجموعات فرعية
من الكروموسومات ،وكال الخطأين يعوق
تكَون أ
الج ّنة السليمة.
ُّ
)Cell (2021
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إعصار سوريجاي يلوح فوق شمال غرب المحيط الهادئ في إبريل .2021

نحو غير
كان اعتدال درجات الحرارة على ٍ
ئيسا
معتاد
في المحيط الهندي ً
سببا ر ً
لغياب أ
العاصير المدارية في المحيط
الهادئ في يوليو  ،2020وهو غياب غير
عاما من بداية
مسبوق
على مدار ً 55
تسجيل أ
الرقام.
يمكن أ
للعاصير المدارية التي تحدث
في شمال غرب المحيط الهادئ أن تُ ِلحق
تماما مثلما
الدمار بالمناطق
الساحليةً ،
تفعل أعاصير المحيط أ
الطلنطي ،ولكن
في يوليو من العام الماضي لم يشق
إعصار مداري واحد طريقه إلى المنطقة.
يسجل منذ أن بدأت
وهو غياب لم
القمار الصناعية َّفي رصد نشاط أ
أ
العاصير
المدارية في عام .1965
وقـد عمـد ليجوانج وو ،من جامعة
فودان في شـنجهاي ،وتشـاو وانج من
جامعـة نانجينج لعلـوم وتكنولوجيا
المعلومـات ،وكالهما في الصين،
وزمالؤهما ،إلـى تحليل بيانات

المحيطات والغلاف الجوي ،بح ًثا
عـن تفسـير لهذه الظاهرة .ووجدوا أن
درجـات الحرارة السـطحية في المحيط
الهندي ،في يوليو  ،2020سـجلت
الطالق ،مما
أعلـى مسـتوياتها على إ
أدى إلى ارتفـاع ضغط نظام الغالف
الجوي ،الذي حـال دون تكون أ
العاصير
ُّ
أسـهم ْت درجات الحرارة
المدارية .وقد
غيـر المعتادة فـي َالمحيط أ
الطلنطي
أيضا.
والمحيـط الهـادئ في حدوث ذلك ً
التغير
ويشير المؤلفون إلى ّ
أن ّ
المناخي يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة
المحيط الهندي على نحو أسرع مما هو
الحال عليه في المياه االستوائية أ
الخرى،
أن ظاهرة
وهو ما يعني حسب قولهم ّ
اختفاء أ
العاصير المدارية قد تصبح أكثر
شيو ًعا في المستقبل.
)Geophys. Res. Lett. (2021

نجح العلماء ،عن طريق إجراء فحص
جينومي النطاق لثالثة عشر نو ًعا من
أورام أ
الطفال ،في الكشف عن دالئل
تشير إلى نقاط ضعف محتملة في هذه
أ
أيضا وجود ثغرات
الورام ،بل وأدركوا ً
أ
في سرطانات الطفال ،ال مثيل لها في
أ
الورام التي تصيب البالغين.
أ
غالبا ما تحتوي سرطانات الطفال،
ً
مثل سرطان الخاليا البدائية العصبية،
وورم "ساركوما إيوينج" Ewing’s
 ،sarcomaعلى جينومات "هادئة"،
تشتمل على طفرات َّ
أقل بكثير من تلك
التي ترتبط بسرطانات البالغين .وقد
َس َع ْت فرانسيسكا فاسكس ،الباحثة
بمعهد برود ،التابع لمعهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا وجامعة هارفارد في مدينة
كامبريدج بوالية ماساتشوستس ،وكيمبرلي
شتيجماير ،من معهد دانا-فاربر ألبحاث
السرطان في مدينة بوسطن بوالية
ماساتشوستس ،بمعاونة زمالئهما ،إلى
تحديد الجينات الضرورية لبقاء خاليا
سرطانات أ
الطفال .قد تم ِّثل هذه
الجينات أهدافًا جديدة لعالج هذه
أ
يصعب عالجها.
النواع السرطانية التي ُ
استعان الفريق بتقنية التحرير الجيني
"كريسبر-كاس CRISPR-Cas9 "9من أجل
تحديد الجينات الضرورية في  82خطًّا
من خطوط خاليا سرطانات أ
الطفال،
وتعطيلها .وعلى الرغم من قلة الطفرات
في هذه أ
النواع السرطانية ،لوحظ أن
هذه الخاليا قد اعتمدت في بقائها
تماما
مساو ً
على عدد من الجيناتٍ ،
لعدد الجينات التي تعتمد عليها الخاليا
السرطانية لدى البالغين.
ومن الالفت لالنتباه أن جز ًءا من
الجينات الضرورية كانت مشتركة بين
سرطانات أ
الطفال وسرطانات البالغين؛
وهو ما قد يُ ِتيح الفرصة إلعادة توظيف
المخصصة لعالج البالغين،
العقاقير
َّ
بحيث تُستخدم في عالج سرطان
أ
تخص
الطفال .غير أن
ٍ
جينات كثيرة كانت ُّ
أ
سرطانات الطفال دون غيرها ،وهو ما
يشير إلى ضرورة تركيز الجهود الرامية إلى
اكتشاف أ
خصيصا لعالج
الموجهة
الدوية
َّ
ً
أ
سرطانات الطفال.

تحديد الوقت في
بقعة ال تغيب
عنها الشمس
يعيش طائر بطرميجان السفالبارد Lagopus
 muta hyperboreaحياته في بقعة في
أقصى الشمال ال يطأها طائر غيره حيث
قارسا في ظالم دائم ،وصيفًا
يقضي شتا ًء ً
حارا ال تغيب شمسه طيلة أربع وعشرين
ًّ
ولكن يبدو أنه حتى البطرميجان
ساعةْ ،
يملك ساعة داخلية حساسة للضوء ،تخبره
بحلول موعد موسم التكاثر.
تمتلك معظم الطيور سـاعات داخلية
تحثهـا على أداء مهام معينة في أوقات
محـددة خالل اليوم ،ولكن في فصل
الصيف ،يعيش بطرميجان السـفالبارد
(في الصورة) تحت شـمس منتصف
الليل ،وال يتبع نشـاطه نمطًا ثاب ًتا على
مدار أ
الربع والعشـرين ساعة.
ومع ذلك ،فقد وجد ديفيد هازليريج،
وألكسندر ويست ،وزمالؤهما من جامعة
ترومسو في النرويج ،أن الجينات الرئيسة
المسؤولة عن تحديد أ
النماط المنتظمة
على مدار  24ساعة ،تكون نشطةً في
دماغ هذا الطائر الذي يعتمد على الساعة
البيولوجية اليومية في تحديد أوقات
أ
الحداث الموسمية .ففي حالة الطيور
التي تبقي في الضوء باستمرار ،تنشط
الجينات المرتبطة بالتكاثر ،ويزيد نشاط
الطيور استعدا ًدا للتزاوج .تشير تجارب
الباحثين إلى أنه بعد  14ساعة من شروق
الشمس ،تتحقق الساعات الداخلية
للطيور مما إذا كانت الشمس ما تزال
ساطعة ،أَم غاب ضوؤها.
)Curr. Biol. (2021

)Nature Genet. (2021
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موجز األخبار
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العبات كرة
القدم أكثر عرضة
إلصابات الرأس
وجد ْت دراسةٌ أجريت على أكثر من
َ
 80ألف العب والعبة كرة قدم في سن
المراهقة في عدد من المدارس الثانوية
في الواليات المتحدة أ
المريكية أن
العبات كرة القدم أكثر عرضةً بمقدار
تقريبا للإصابة بارتجاج في
الضعف ً
المخ ،مقارنةً بأقرانهن من الذكور.
حلل الباحثون بيانات دراسة استقصائية
أجريت على حوالي  43ألف العب ،و39
ألف العبة من مدارس تقع في ميشيجان
على مدار ثالثة أعوام أكاديمية .وقد
اكتشف العلماء أن فرص حدوث إصابات
في الرأس بسبب الرياضة في الفتيات
تزيد على مثيالتها عند أقرانهن من الفتيان
بأكثر من  1,88مرة ،وفقًا لنتائج نُ ِش َرت في
السابع والعشرين من إبريل الماضي (A.
C. Bretzin et al. JAMA Netw. Open 4,
)e218191; 2021
وإلى جانب ذلك ،اختلفت كذلك
الطريقة التي تتعرض بها الالعبات
للإصابة ،مقارنة بالذكور؛ إذ إن االصطدام
بالعب آخر كان الطريقة أ
الكثر شيو ًعا عند
الذكور للتسبب في إالصابة بارتجاج في
المخ ،في حين أن إالناث كن أكثر عرضة
للإصابة بارتجاج في المخ بعد االرتطام
بجسم آخر ،مثل الكرة ،أو عارضة المرمى.
وفوق كل ذلك ،كان الفتيان في غالبية
الحاالت يُخرجون من الملعب على الفور،
حال َتع ُّرضهم الشتباه إصابة في الرأس،
وبصورة أسرع من الفتيات.
ﺧﻄﻮرة اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎرﺗﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺦ

وﺟﺪت دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 80
أﻟﻒ ﻻﻋﺐ وﻻﻋﺒﺔ ﻛﺮة ﻗﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
أن اﻟﻔﺘﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎرﺗﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺦ،
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ.
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﻴﺎن ،ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻀﻌﻒ
ً
اﻟﻔﺘﻴﺎت

اﻟﻔﺘﻴﺎن

ﻋﺪد إﺻﺎﺑﺎت اﻻرﺗﺠﺎج ﻓﻲ اﻟﻤﺦ
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اللقطات
األولى من
مركبة
«مارس
روفر»
الصينية

مراقبة
االتجاهات

كشفت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ( )CNSAعن أولى الصور التي التقطتها َمرك ََبتها
الجوالة "تشورونج"  Zhurongمن على سطح كوكب المريخ ،الذي وصلت إليه المركبة
في شهر مايو الماضي.
ظهر انبساط ألواح المركبة الشمسية ومنحدر
ت
التي
اللقطات
ويقول العلماء إن
ُ
ِ
مثالي ،يُمكِّ نها من أداء أعمال
موقع
إلى
وصلت
قد
أنها
النزال بها تشير إلى
إ
ٍّ
ٍ
االستكشاف انطالقًا منه.
ظهر
ويقول أ ألفريد ماكوين ،عا ِلم الكواكب من جامعة أريزونا بمدينة توسان" :تُ ِ
المركَبة عليها" .ويعبر
الصور الولى ،قبل أي شيء ،تضاريس سيكون من السهل قيادة َ
ماكوين ،وعلماء فضاء آخرون ،عن سعادتهم الغامرة برؤية موقع هبوط المركبة الذي
الميد.
مسطحا إلى حد كبير،
يظهر
والج ِ
الحفَر ،والصخورَ ،
وخاليا من العوائق ،مثل ُ
ً
ً
ً
وصول إلى المعالم المثيرة
ومن هناك ،يمكن للمركبة أن تتجول لمسافات طويلة،
لالهتمام التي تظهر في صور أ
القمار الصناعية.
ويقول يويان تشاو ،عا ِلم الكيمياء الجيولوجية الكوكبية من معهد الكيمياء
الجيولوجية أ
بالكاديمية الصينية للعلوم في مدينة جوييانج" :نشعر بالحماس الشديد،
لكننا ما زلنا ننتظر ورود المزيد من الصور عالية الدقة".
والسود ،مأخوذة من كاميرا موجهة نحو أ
بالبيض أ
وتظهر صورة أ
المام بالمركبة ،وبها
ُ َ َّ
ُ ِ
ناز ًل من منصة الهبوط،
ا
ر
د
نح
م
اوية،
ز
ال
واسعة
عدسة
وذات
العوائق،
تفادي
خاصية
َ
ُ
َ
ً
ِ
مشهدا من
كشف صورة ثانية ُمل ََّونة
ً
المركَبة الجوالة "تشورونج" خارجها .وتَ ِ
بسطته َ
كاميرا مالحية موجهة نحو مؤخرة المركبة الجوالة ،يظهر فيه هوائي استقبال امتد من
المركبة ،وألواح شمسية لها على شكل أجنحة الفراشة.
ويقول جوزيف ميشالسكي ،عا ِلم الكواكب من جامعة هونج كونج ،إن هذه الصور
جدا من ال َّناحية
الفوتوغرافية "فائقة الجودة ،كما هو واضح ،كما إنها مثيرة لالهتمام ً
العلمية" .ويضيف ً
قائل إن الباحثين "سيحتاجون إلى بعض الوقت للبحث المتعمق
وم َش ِّجعة".
في ال َّتفاصيل" .ويستطرد" :لكن الصور َجذَّ ابة ُ
الم َسطَّح الذي يُ ِمكن رؤيته من صور المركبة
ويقول
العلماء إن المظهر الطبيعي ُ
أ
المركَبة الجوالة تشورونج" يُ ِمكن أن تصل إلى معالم ذات
ِيعد بالكثير ،لنه يعني أن َ
أهمية جيولوجية على بعد عدة كيلومترات .ومن مالمح اليابسة المثيرة لالهتمام،
بالنسبة إلى العلماءَ ،م ْعلَم مخروطي الشكل أمكن رؤيته في اللقطات الجوية ،ربما
طينيا ،يقع في المنطقة الشمالية الشرقية.
يكون بركانًا ًّ
المركَبة الجوالة "تشورونج" لثالثة أشهر ،لكن العربة
الم َتوقَّع أن تستمر مهمة َ
ومن ُ
المركَبات الجوالة
الجوالة قد تصمد لفترة أطول ،وتقطع مسافات كبيرة ،كما فعلت َ
أ
الخرى التي تعمل بالطاقة الشمسية.
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بعد أربعين سنة من العيش في
الظالم ،تمكن رجل يبلغ من العمر 58
عاما من رؤية الصور أ
والشياء المتحركة
ً
من جديد ،بفضل َحقْن شبكية عينيه
ببروتينات حساسة للضوء .وتعد هذه
أول محاولة إكلينيكية ناجحة لتطبيق
علم البصريات الوراثية؛ وهو تقنية
خدم فيها ومضات ضوئية لتنظيم
تُس َت َ
التعبير الجيني وتحفيز الخاليا العصبية.
يعاني هذا المريض من التهاب
الشبكية الصباغي؛ وهو مرض تنكسي
المستقبلة للضوء في
يدمر الخاليا
ِ
المحطة أ
الولى على
العين ،التي تمثل
طريق المسار البصري .وفي الشبكية
السليمة ،تستطيع المستقبالت الضوئية
استشعار الضوء ،ثم ترسل إشارات
كهربائية إلى خاليا العقد العصبية
الشبكية ( ،)RGCsالتي ترسل بدورها
الشارات إلى المخ .ومن ناحية أخرى،
إ
يعتمد العالج بعلم البصريات الوراثية
على إغفال خاليا المستقبالت الضوئية
المتضررة بالكامل ،ويحدث ذلك
باستخدام فيروس ينقل البروتينات
البكتيرية الحساسة للضوء إلى خاليا
العقد العصبية الشبكية ،ما يعين هذه
الخاليا على تمييز الصور مباشرة.
َحق ََن الباحثون الفيروس في عين
المريض ،ثم انتظروا أربعة أشهر حتى
تثبت عملية إنتاج البروتين في خاليا
العقد العصبية الشبكية ،قبل إخضاع
المريض الختبار البصر.
واستعان الباحثون بمجموعة من
خصيصا ،التي
النظارات المصممة
ً
تلتقط المعلومات البصرية بواسطة
كاميرا ،وضبطوها باستخدام البروتينات
بحيث تتمكن من رصد الضوء .وقد ميز
الرجل صور شديدة التباين ،تضمنت
أشياء موضوعة على طاولة ،والخطوط
البيضاء المخصصة لعبور المشاة (J. A
Sahel et al. Nature Med. https://
.)doi.org/gj6mvv; 2021
كان ستة مرضى غيره قد ُح ِق َنوا بنفس
البروتينات الحساسة للضوء في العام
الماضي ،ولكن الجائحة عطلت تدريبهم
على استخدام النظارات .ومن المتوقع
أن يصدر المزيد من النتائج بشأن
تقريبا.
التجربة في غضون عام ً

وصـل العالم إلـى لحظة محورية مع
توزيـع مليار جرعة مـن لقاحات "كوفيد-
 ."19يأتـي ذلك بعد مرور أربعة أشـهر
فحسـب على اعتمـاد منظمة الصحة
االسـتخدام الطارئ للقاح
العالمية
َ
أ
طلقَت
الول .ومنذ ذلـك الوقت ،أُ ِ
دول مثل الواليات
حملات
تلقيـح في ٍ
المتحـدة أ
المريكيـة ،والمملكة المتحدة.
القبال على
ويقـول الباحثون إن سـرعة إ
تَلقَّـى اللقاح الفتة للنظـر ،ولكن التوزيع
غيـر العادل للقاحات يسـلط الضوء على
عالميا.
أوجـه التفاوت
ًّ
وتقول سوميا سواميناثان ،كبيرة
العلماء في منظمة الصحة العالمية،
الواقعة في جينيف بسويسرا" :إنه إنجاز
علمي غير مسبوق .لم يكن أحد ليتخيل
التعرف
شهرا من ُّ
أنه في غضون ً 16
على فيروس جديد سنكون قد تمكَّ ّنا من
تحصين مليار شخص حول العالم".
وبحلول السـابع والعشرين من إبريل
الماضـي ،بلغ عدد جرعات اللقاحات
عطيت لـ 570مليون
 1.06مليـار جرعة ،أُ َ
تقريبا من
شـخص ،مما يعني أن ً %7.3
سـكان العالم ،البالغ عددهم 7.79
مليار نسـمة ،قد تلقوا جرعة واحدة على
أ
ولكن العلماء يقولون إن السـيطرة
القلّ .
على الجائحة تسـتلزم تحصين أكثر من
 %75من سكان العالم.

طبلتان صغيرتان
توسعان حدود
كمية غريبة
ظاهرة ّ
بتشغيل طبلتين ضئيلتي الحجم،
استطاعت مجموعة من علماء الفيزياء
تقديم أكثر دليل مباشر حتى آ
الن على
أن التشابك الك َِّمي (وهو ظاهرة غريبة،
عاد ًة ما ترتبط بالجسيمات دون الذَّ رية)
حجما.
يحدث كذلك مع أجسام أكبر ً
وفي تجربة أجريـت في المعهد
الوطنـي أ
المريكي للمعاييـر والتقنية
في بولدر بوالية كولورادو ،اسـتطاع
الفيزيائـي شـلومي كوتلر ومعاونوه
تصميم زوج من أ
الغشـية االهتزازية
مـن مادة ٍأ
اللومينيوم ،يشـبهان طبلتين
صغيرتيـن ،ويبلغ طـول الواحد منها
 10ميكرومترات.
استطاع الفريق البحثي بعد ذلك
التالعب بالغشاءين من خالل تسليط
فوتونات ميكروية التردد عليهما ،لتحفيز
عملية اهتزاز متزامنة ،بطريقة تجعل
اهتزازاتهما في حالة تشابك ك َّمي .وفي
أي وقت محدد تهتز فيه الطبلتان إلى
الزاحة
أعلى وإلى وأسفل ،وتُقاس قيمة إ
من الوضع السطحي ،يتضح أنهما كانتا
في نفس الموضع بالضبط .وبقياس
سرعتهما المتجهة ،اتضح أنها ذات ِق َيم
تماما.
متضادة ً
وعلى الرغم من صعوبة رؤية هذه
التراكيب بالعين المجردة ،إال أنها
ضخمة بالمعايير الكمية ،فكل طبلة
تحتوي على ما يقرب من تريليون ذ َّرة.
النتائج التي نُ ِش َرت في السادس
من مايو الماضي (S. Kotler et al.,
 )Science 372, 622-625; 2021يمكن
أن تساعد الباحثين على إنشاء حواسيب
كمية ،بإمكانها إجراء عمليات حسابية
ّ
تتجاوز قدرات الحواسيب العادية.

طريقة للتعرف على
عقاقير «سايكاديلك»
غير مهلوسة
استطاع بعض العلماء ،أثناء دراستهم
للعالجات القائمة على عقاقير
"سايكاديلك"  ،psychedelicتصميم
طريقة لمعرفة احتمالية أن يكون ألحد
الجزيئات تأثير ُم َهل ِْوس ،دون حاجة إلى
تجربته على أشخاص أو حيوانات.
وقد َتع َّرف الباحثون ،باستخدام
نهجهم البحثي ،على جزيء شبيه
بعقاقير "سايكاديلك" ،ولكنه ال يسبب
تأثيرا مضا ًّدا
الهلوسةْ ،
وإن كان قد أظهر ً
لالكتئاب في الفئران (C. Dong et al.
.)Cell https://doi.org/gjtmmt; 2021
وتتواتر أ
الدلة على أن مركبات "سايكاديلك"
ربما تستطيع عالج حاالت مثل اضطراب
ولكن لم يتضح
كرب ما بعد الصدمةْ ،
بعد ما إذا كانت هناك طريقة لالستفادة
ُ
من خصائصها العالجية ،دون التسبب في
ظهور "الهالوس" كأعراض جانبية.
والحـق أن تَ َوقُّع ما إذا كان أحد
ُّ
أ
المحتملة سيتسـبب في حدوث
الدوية
َ
هلاوس ،دون تجربته ،يكاد أن يكون
ضربًا من المسـتحيل .وللتعامل مع
صمم فريق بقيادة
هذه
المشـكلةّ ،
عالمي أ
العصاب ديفيد أولسـون،
َِ
ولين تيان ،مـن جامعة كاليفورنيا في
فلوري حيوي،
ديفيس ،جها َز استشـعار
ّ
مستقبل في المخ،
مسـتوحى من ِب ْنية
ً
ِ
بالم َو ِّصل العصبي السـيروتونين،
خاص ُ
المسـتقبل الذي تستهدفه عقاقير
وهو
ِ
"سـايكاديلك" .وعندما ترتبط المركّبات
بجهاز االستشـعار ،تُغَ ِّير شكلها؛ مما يؤثر
على شـدة الضوء المنبعث منها .ويمكن
اسـتغالل ذلك في تَ َوقُّع التأثير الذي
مستقبل سيروتونين
سـي ْح ِدثه المركّب على
ُ
ِ
حقيقي ،مما يجعله حسـب قول تيان:
"يعمل كجهاز رادار الستشـعار احتمالية
مسـب ًبا للهلوسة".
أن يكون العقار ِّ
الطبعة العربية
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بروتينات حساسة
للضوء تساعد
كفيفا على اإلبصار
ً

عداد لقاحات
ّ
«كوفيد» يكسر
حاجز المليار جرعة

What matters in science and why –
free in your inbox every weekday.
The best from Nature’s journalists and other publications
worldwide. Always balanced, never oversimplified, and
crafted with the scientific community in mind.

SIGN UP NOW
go.nature.com/briefing

A80371

الجديد حول العالم

أخبار في دائرة الضوء

SANDRA SANDERS/REUTERS

هل تتوفر لقاحات للعالَم أجمع؟ يرى الباحثون أنه من المستبعد أن يتم تطعيم مواطني الدول ذات الدخول المنخفضة قبل نهاية عام .2022

ما الذي نحتاجه ليحصل
العالم بأكمله على تطعيم
ضد «كوفيد»19-؟

تقرير خاص يوضح التحديات التي تواجهنا إلنهاء تطعيم سكان العالم ،بد ًءا من العقبات التي تعترض االستفادة من إمكانيات لقاحات
ً
وصول إلى تلك التي تعرقل الجهود الساعية لتعليق حقوق الملكية الفكرية مؤق ًتا.
الحمض النووي الريبي المرسال،
آيسلنج إيروين
ِ
أنتجت شركات أ
الدوية خالل فترة ال تتجاوز عدة أشهر مئات
الماليين من جرعات لقاح "كوفيد ،"19-لكن ما يزال العالم
بحاجة إلى مليارات الجرعات ،وبأقصى سرعة.
وترى الشركات أن بوسعها تصنيع لقاحات تكفي
لتطعيم معظم سكان العالم بحلول نهاية عام ،2021
بيد أن ذلك التصريح ال يأخذ في الحسبان التأخير في
توزيع اللقاحات ،الذي ينتج عن عوامل سياسية ،مثل
فرض بعض الدول قيو ًدا على التصدير ،أو حقيقة أن
الكبر من الجرعات يذهب إلى الدول أ
الجزء أ
الكثر ثرا ًء.

سبب هذا الوضع في إطالق حملة تطالب بإسقاط
وقد تَ َّ
حقوق الملكية الفكرية ،حتى يتمكن المص ّنعون في الدول
أ
محليا بسرعة أكبر.
فقرا من إنتاج اللقاح ًّ
الكثر ً

كم عدد اللقاحات التي يمكن تصنيعها على مستوى
العالم خالل هذا العام؟

يتوقع رازموس بيك هانسين ،المدير التنفيذي لشركة
"إيرفينيتي"  Airfinityلتحليل البيانات في لندن التي تجمع
بيانات عن تصنيع أ
الدوية ،أن يرتفع معدل تصنيع اللقاحات
بمعدالت "أُ ّسية" خالل الشهور القادمة .وتفيد البيانات التي
قدم ْتها شركة "إيرفينيتي" أنه بحلول شهر مارس الماضي كان
َ

قد تم تصنيع حوالي  413مليون لقاح مضاد لفيروس "كوفيد
 ."19وتتوقع الشركة ارتفاع هذا الرقم إلى  9.5مليار جرعةمع نهاية عام  .2021وكان مركز االبتكار الصحي العالمي
بجامعة ديوك في مدينة درام بوالية نورث كاروالينا أ
المريكية
ُ
قد نشر توقعات بأرقام أكبر ،بعد أن قام الباحثون بالمركز
بتجميع التنبؤات التي أعلنها مص ّنعو اللقاحات ،والتي جعلت
لكن
الرقم المتوقع مع نهاية العام يصل إلى  12مليار جرعةّ ،
أندريا تايلور ،التي رأست فريق البحث في جامعة ديوك،
تقول إن هناك إمكانية كبيرة لتحقيق هذين الرقمين مع نهاية
 .2022كما صرحت تايلور بأنه "من المحتمل أن يتوقف إنتاج
الموردين ،وكذلك أن تهدد بعض الدول بحظر تصدير
بعض ّ
الطبعة العربية
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أخبار في دائرة الضوء

ANDREW KELLY/REUTERS

اللقاحات "،وهو ما يحدث بالفعل ،بالتزامن مع وضع الهند
واالتحاد أ
الوروبي قيو ًدا على تصدير اللقاحات.
مكون
وقد يحتاج تصنيع اللقاح إلى ما يقرب من ِّ 200
منفصل ،يجري تصنيعها في الغالب في عدة دول ،منها:
القوارير الزجاجية ،والفالتر ،والراتنجات ،أ
والنابيب ،وأكياس
النفايات .وقد صرح ريتشارد هاتشيت ،المدير التنفيذي
لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي Coalition for Epidemic
 ،Preparedness Innovationsوهو منظمة غير حكومية،
مقرها مدينة أوسلو ،خالل مؤتمر ضم مصنعي أ
الدوية
وصانعي السياساتُ ،عقد خالل الشهر الماضي – ً
قائل" :إن
أي من هذه العناصر من شأنه أن يعرقل
حدوث نقص في ّ
عملية التصنيع بأكملها".
وأعرب مارتن فريدا ،المسؤول عن تطوير اللقاحات في
منظمة الصحة العالمية بمدينة جينيف ،عن ثقة أكبر في
إمكانية تجنب أحد المعوقات المحتملة أ
الساسية ،وهي
مرحلة ملء القوارير بمادة اللقاح (وهي المعروفة بمرحلة
"الملء والتعبئة") .ويمكن أن تساعد شركات عديدة من تلك
الحقن في عملية
المص ّنعة للعقاقير التي تؤخذ عن طريق َ
الملء .كما ذكر فريدا أن منظمة الصحة العالمية أعدت
قائمة بمئات من الشركات على مستوى العالم التي تعمل
حاليا في مجال تعبئة مادة النسولين أ
والجسام المضادة
إ
ًّ
أحادية النسيلة والمضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق
الحقن .كما أطلقت منظمة الصحة العالمية خدمة وساطة
َ
تقوم بالربط بين هؤالء المنتجين ،وشركات اللقاحات.

ويني بيانيما المديرة التنفيذية لبرنامج أ
المم المتحدة لفيروس نقص المناعة البشرية ،وواحدة من رعاة الحملة المطا ِلبة بتعليق حقوق الملكية الفكرية
المرتبطة بابتكارات مواجهة مرض "كوفيد."19-

ومن ضمن الشركات المشتركة في تصنيع اللقاحات :شركة
"آسبن"  Aspenللصناعات الدوائية ،ومقرها مدينة ُدربان في
جنوب أفريقيا ،حيث ستتولى تحضير لقاح شركة "جونسون
آند جونسون" ،إلى جانب ملئه وتعبئته.

مزيدا من اللقاحات؟
ينتج العالَم ً
أليــس مــن الممكــن أن تتعــاون الشــركات فــي لماذا ال ِ
الســراع بإنتــاج اللقاحــات؟
إ

يحدث ذلك بالفعل .فالشركات المتنافسة تتعاون وتعمل
معا في الوقت الحالي .وفي أحد مظاهر هذا التعاون نجد
ً
شركة "ميرك" Merckبمدينة كينيلورث في والية نيوجيرسي
تقوم بتصنيع اللقاحات لشركة "جونسون آند جونسون"
المنافسة بمدينة برونزويك في
Johnson & Johnson
ِ
والية نيوجيرسي .وفي تعاون آخر نجد شركة "جي إس كيه"
 - GSKومقرها مدينة لندن  -تقوم بتصنيع  100مليون
جرعة لقاح لشركة "كيورفاك"  CureVacفي مدينة تيوبنجن
أ
اللمانية ،بينما تقوم شركة "نوفارتس"  - Novartisومقرها
مدينة بازل في سويسرا  -بتصنيع  250مليون جرعة من
اللقاح للشركة نفسها.
وإضافة إلى ذلك ،فقد أُبرمت عدة اتفاقيات لعمليات
"الملء والتعبئة" .وعلى سبيل المثال ،أبرمت شركة "سانوفي"
"بيونتك" ،BioNTech
عقدا مع شركة
 Sanofiفي باريس ً
ِ
ومقرها مدينة ماينتز أ
اللمانية ،تتولّي بمقتضاه تنفيذ المراحل
أ
الخيرة إلنتاج  125مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة
"بيونتك" بالتعاون مع شركة "فايزر"  ،Pfizerومقرها مدينة
ِ
عقدا لتعبئة ماليين
نيويورك .كما أن شركة "سانوفي" أبرمت ً
الجرعات من هذا اللقاح.
أما أكبر اتفاق متعلق بإنتاج اللقاح ،فقد أبرمته شركة
"أسترازينيكا"  - AtraZenecaومقرها مدينة كامبريدج في
المملكة المتحدة  -بشأن اللقاح الذي طورته بالتعاون مع
جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة ،والذي يُ َمكِّن  25شركة
في  15دولة من إنتاج  2.9مليار جرعة من اللقاح .وقد جاء
تعاون أبرمته الشركة في شهر يونيو من عام 2020
أكبر اتفاق ُ
مع معهد سيروم الهندي في مدينة بونه ،الذي وافق المعهد
بمقتضاه على إنتاج مليار جرعة من لقاح أسترازينيكا .كما وافق
معهد سيروم ،الذي يُ َعد أكبر ُمص ّنع لمكونات اللقاحات في
العالم  -في أغسطس  - 2020على تصنيع ما ال يقل عن مليار
جرعة من اللقاح الذي طورته شركة "نوفافاكس" ،Novavax
ومقرها مدينة جيثرسبيرج بوالية ميريالند أ
المريكية.
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هناك ثالثة أنواع رئيسة للقاحات المضادة لمرض "كوفيد19-
" :لقاحات الناقل الفيروسي ،ولقاحات الفيروس الكامل،
ولقاحات الحمض النووي الريبي المرسال ( .)mRNAتُص ّنع
لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال من خيوط من المواد
الجينية التي تُ ِّرمز أحد البروتينات الموجودة على سطح
مناعيا .وحتى بداية
الفيروس ،وهو ما يحفز بدوره رد فعل ًّ
شهر مارس الماضي ،كان قد ُص ّنع حوالي  179مليون جرعة
من هذا النوع من اللقاحات ،وهو ما يمثل  %43من إجمالي
اللقاحات المنتجة .وفي المقابل ،نجد أن لقاحات الفيروس
الكامل تشكل نسبة قوامها  %35من إجمالي اللقاحات بينما
تمثل لقاحات الناقل الفيروسي نسبة قوامها  ،%22حسب
التقارير الواردة عن شركة "إيرفينيتي".
السهام في التصنيع بشكل
هل بإمكان شركات أخرى إ
أكبر؟ يؤكد زولتان كيس ،اختصاصي الهندسة الكيميائية في
المركز الرئيس لتصنيع اللقاحات المستقبلية ،التابع لجامعة
إمبريال كوليدج في لندن ،أن تصنيع لقاحات الحمض النووي
ﻗﺼﺔ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ ،واﻟﺪول ذات اﻟﺪﺧﻮل
اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﺮﻋﺔ ﻟﻘﺎح ﻣﻦ
إﺟﻤﺎﻟﻲ  8.6ﻣﻠﻴﺎر ﺟﺮﻋﺔ*
دول ذات
دﺧﻮل ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
دول ذات دﺧﻮل
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ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ
دول ذات
دﺧﻮل ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ
ﻣﺒﺎدرة اﻟﻮﺻﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
"ﻛﻮﻓﺎﻛﺲ" COVAX
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لكن التوسع في إنتاجها محفوف
الريبي المرسال أمر سهلّ ،
بالصعاب ،إذ يوجد نقص في العمالة المدربة على إنتاجها،
ألنها تعتمد على آلية جديدة .ويؤكد كيس هذا ً
قائل" :يصعب
آ
للغاية العثور على أفراد مدربين يجيدون هذه اللية".
ويتمثل أحد المعوقات الرئيسة التي تواجه تصنيع
لقاحات الحمض النووي الريبي في النقص العالمي لمكوناته
والنزيمات،
الرئيسة ،وعلى وجه الخصوص النيوكليوتيدات ،إ
والليبيدات ،ألن عد ًدا ً
نسبيا من الشركات يتولى
قليل
ًّ
النتاج ال يفي
عملية تصنيع تلك المكونات ،كما أن حجم إ
الجراءات التي تسعى
باالحتياجات العالمية ،إلى جانب أن إ
من خاللها هذه الشركات لترخيص منتجاتها بطيئة بشكل
يجعل الشركات أ
المشاركة في إالنتاج.
الخرى غير قادرة على
َ
وعلى سبيل المثال ،تتطلب كل سلسلة من الحمض
النووي الريبي نو ًعا من "الغطاء" الذي يَ ُحول دون رفض
غريبا .ويقول
جسم إ
النسان لهذه السلسلة بوصفها ً
جسما ً
كيس إن هذا الغطاء أعلى المكونات تكلفة ،وإن هناك شركة
واحدة تملك حقوق الملكية الفكرية لتصميم أحد أ
"الغطية"
شائعة االستخدام ،وهي شركة "تراي لينك بيوتكنولوجيز"
 ،TriLink Biotechnologiesومقرها مدينة سان دييجو بوالية
كاليفورنيا أ
المريكية .وعلى نحو مماثل ،يمتلك عدد صغير
من الشركات حقوق الملكية الفكرية لواحد من الجسيمات
النانوية الدهنية أ
الربعة التي تشكل "القفص" المحيط
بالحمض النووي الريبي ،حسب قول كيس.
ومع كل ذلك ،فإن ُمص ّنعي المكونات يوسعون في الوقت
الحالي نطاق إنتاجيتهم ،فعلى سبيل المثال ،نجد شركة
"ترايلينك" تقيم َمر ِافق جديدة لذلك في والية كاليفورنيا،
كما أن شركة "ميرك" في مدينة دارمشتادت أ
اللمانية تتوسع
"بيونتك"،
في توفير الليبيدات للشركات المتعاونة مع شركة ِ
التي تتعاون بدورها مع شركة "فايزر".
ويقول درو فايسمان ،عالم أ
الحياء المتخصص في
ِ
الحمض النووي الريبي ،من جامعة بنسلفانيا بوالية
فيالدلفيا ،إن الفترة المبكرة من انتشار الجائحة شهدت
تسار ًعا في حجم االستثمارات المرتبطة بأبحاث اللقاحات
وتطويرها ،في حين لم يلق التوسع في إنتاج مكونات
اللقاح القدر نفسه من االهتمام .وقد مهدت أ
البحاث التي
أجراها فايسمان الطريق أمام عمليات تصنيع اللقاحات
المعتمدة على الحمض النووي الريبي ،التي طورتها شركتا
ِ
و"بيونتك" ،وكذلك شركة "موديرنا" في مدينة
"فايزر"،
ِ

كامبريدج بوالية ماساتشوستس (N. Pardi et al. Nature
 .)Commun. 8, 14630; 2017ويضيف فايسمان ً
قائل:
"كانت شركتا "فايزر" و"موديرنا" بالفعل تفكران في شهر
فبراير من عام 2020في وسيلة إلنتاج المزيد من اللقاحات.
بـ"الممارسات
وقد بدأتا بشراء شركات تتبنى ما يُعرف
َ
اختصارا بـ ،)GMPوذلك
التصنيعية الجيدة" ،و(تُعرف
ً
في إشارة إلى الشركات التي تتبنى معايير صارمة في تصنيع
الطعمة ،والعقاقير ،والمعدات الطبية آ
أ
المنة.
ويضيف فايسمان ً
قائل" :إلى جانب ذلك ،بدأت شركتا
لكن لم
"فايز" و"موديرنا" في استئجار شركات أخرىْ ،
تكن لديهما السيطرة على المواد الخام .وربما كان بوسع
الحكومات استخدام ُسلْطاتها في جعل شركات المنتجات
الكيميائية تنتج كميات أكبر من المواد الخام الالزمة لتصنيع
صعبا في وقت لم
اللقاحاتّ ،
مطلبا ً
لكن هذا كان سيمثل ً
يكن العقار قد حصل فيه على الموافقات بعد".

إلى أي مدى تتسبب اعتبارات حماية حقوق الملكية
الفكرية في إبطاء الحصول على لقاحات "كوفيد"19 -؟

"إن حدوث نقص في أيّ من هذه
العناصر من شأنه أن يعرقل عملية
التصنيع بأكملها".
المقدم من الهند وجنوب أفريقيا يلقى
المقترح
ولكن
َّ
ّ
َ
االتحاد أ
الوروبي ،والواليات المتحدة ،والمملكة
معارضة من
المتحدة ،ومعظم شركات أ
الدوية الكبيرة ،إذ ترى هذه
الجهات أن إسقاط حقوق الملكية الفكرية في حال "كوفيد-
 "19غير ضروري ،بل وغير مفيد .ويقول جيرمي كيم مدير
عام معهد اللقاحات الدولي في مدينة سول" :يختلف اللقاح
عن أ
الدوية في أنه في حال اللقاح ليس بوسعك مجرد "اتباع
الرشادات" لكي يصبح لديك لقاح ،فعملية تصنيع اللقاح
إ
عملية بيولوجية معقدة تتضمن خطوات متعددة لضمان
الجودة" .أما فيما يتعلق بتكنولوجيا الحمض النووي الريبي
فالجراءات "ليست ُم ْحكَمة بما يكفي
إلنتاج اللقاحات ،إ
لالعتماد عليها حتى آ
الن" ،كما يقول كيم.
أ
أيضا ّأن حقوق الملكية الفكرية ،على القل
وجدير بالذكر ً
بالنسبة إلى لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال ،موزعة
على نطاق عدة شركات .وقد تستغرق المفاوضات حول حقوق
الملكية الفكرية مع كل واحدة من تلك الشركات ما يقرب من
صرح به كيم ،الذي أضاف ً
قائل" :هل سيتيح
العام ،وفق ما ّ
لنا هذا الحصول على اللقاح على نحو أسرع حقًّا؟ أم أنه
شركة ما التنازل عن شيء لن يكون
سيكون بمثابة أن تطلب من ٍ
له تأثير على الوضع الصحي العالمي في نهاية المطاف؟"
ترخص الشركات حقوق
وكبديل لذلك ،يقترح كيم أن ّ
مشيرا إلى أن هذا
ثالثة،
الملكية الفكرية التي لديها ألطراف
ً
النوع من "انتقال التكنولوجيا" سوف يسرع عملية التصنيع،
ألن عدد الشركات التي ستتولى التصنيع سيزيد ،وهو ما

ما أشكال انتقال التكنولوجيا أ
الخرى التي يمكن أن
تسرع إنتاج اللقاحات؟

تدعم منظمة الصحة العالمية ما تط ِْلق عليه "تنسيق انتقال
وج َهات
التكنولوجيا" ،الذي تقوم بمقتضاه الجامعات ِ
التصنيع بترخيص إنتاج لقاحاتها لشركات أخرى من خالل آلية
عالمية تتولي منظمة الصحة العالمية تنسيقها ،وهي تتولى
كذلك تدريب أطقم العمل في الشركات المتلقية للتراخيص،
كما تقوم بتنسيق االستثمارات في ِالب ْنية التحتية لعمليات
إحكاما
النتاج هذه .وتقول المنظمة إن هذا المنهج أكثر
إ
ً
وشفافية من صفقات المرة الواحدة النتقال التكنولوجيا،
مثل التي أُ ِبرمت بين شركة "أسترازينيكا" ،ومعهد سيروم.
هناك نهج َآخر تب ّنته جامعة بنسلفانيا التي تمتلك من
حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالحمض النووي الريبي
ما يكفي أل ْن تحتل الساحة بمفردها ،وهو تقديم الدعم
لجامعة تشواللونج كورن في مدينة بانكوك لتجهيز مرفق
لصناعة اللقاح.
يقول فايسمان ،الذي يشارك في المشروع" :لو نظرنا إلى
أن تايالند ً
ودول
توزيع اللقاح في الوقت الحالي ،فسنجد ّ
أخرى ذات دخول منخفضة عليها أن تنتظر حوالي عامين،
حتى يتسنى لها الحصول على اللقاح" ،كما أوضح فايسمان
ً
إن حكومة تايالند لم تكن ترغب في االنتظار ،مضيفًا:
قائل ّ
"كانت الحكومة على استعداد لتقديم أ
الموال التي تُ َمكِّ نها
من عالج الشعب مع حلول نهاية العام".
ويقول فريدا إنه على المدى الطويل سوف تحتاج كل
منطقة إلى مرفق لديه خبرة التصنيع ويمكنه إنتاج اللقاحات.
كما يرى نكينجاسونج أن التفاوت يَظ َهر بوضوح في أفريقيا،
حيث تستورد القارة  %99من اللقاحات التي تحتاجها .كما
أنه ال يوجد في أفريقيا سوى ثالث جهات تصنيع كبرى
ً
متسائل" :هل يمكن لقارة
للقاحات .ويضيف نكينجاسونج
يبلغ تعداد سكانها  1.2مليار نسمة ،ومن المتوقع أن يصل
إلى  2.4مليار نسمة خالل الثالثين سنة القادمة ،بحيث
يصبح تعدادها ربع تعداد سكان العالم ،أن تستمر في
استيراد  %99من اللقاحات التي تحتاجها؟"

BRUNO KELLY/REUTERS

يتطلب تطعيم  %70من سكان العالم حوالي  11مليار
جرعة ،وذلك لو افترضنا أن كل شخص سيحصل على
جرعتين .وربما تكون هذه هي النسبة المطلوبة لتحقيق
المناعة السكانية ،أو ما يُطلَق عليه "مناعة القطيع".
وحسب ما أعلنه الباحثون في مركز االبتكار الصحي العالمي
بجامعة ديوك ،فقد قامت الدول ذات الدخول المرتفعة
والمتوسطة ،التي تمثل ُخمس تعداد سكان العالم ،بشراء
حوالي  6مليارات جرعة ،في حين لم تستطع الدول ذات
الدخول المنخفضة والمتوسطة ،التي تمثل أربعة أخماس
تعداد سكان العالم من الحصول سوى على ما يوازي 2.6
مليار جرعة .تتضمن هذه أ
الرقام  1,1مليار جرعة ضمن خطة
"كوفاكس"  ،COVAXالتي التزمت بمقتضاها جهات تمويل
اللقاحات العالمية بتطعيم ُخمس سكان العالم .ويقول
الباحثون إنه وفقًا لهذا إالجراء فقد يحتاج سكان الدول ذات
الدخول أ
انخفاضا إلى عامين أو أكثر ل َت َلقِّي التطعيمات.
الشد
ً
ولهذا السبب ،تتشارك الهند وجنوب أفريقيا في حملة
إلسقاط حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بلقاحات مرض
"كوفيد ."19 -ويرى مؤيدو هذه الحملة أن هذا إالجراء سيتيح
حدوث طفرة في إنتاج هذه اللقاحات.
وفي أكتوبر الماضي ،طالبت الدولتان منظمة التجارة
العالمية ( )WTOبتعليق حقوق الملكية الفكرية لبعض
المعدات الطبية والتكنولوجيا المرتبطة بمرض "كوفيد-
ّ
 "19لحين تحقيق مناعة القطيع .ويوجد دعم متزايد لهذا
بالضافة إلى
المقترح ،جعل حوالي  100دولة تسانده ،إ
تحالف يسمى "التحالف الشعبي للحصول على اللقاحات"
 ،People’s Vaccine Allianceيضم عدة مؤسسات ،من بينها
"برنامج أ
المم المتحدة لفيروس نقص المناعة" .UNAIDS
وعند إطالق الحملة ،صرحت ويني بيانيما ،المديرة التنفيذية
للبرنامج قائلة" :ليس بوسعنا تكرار أ
الخطاء الجسيمة التي
أ
عاملنا مع مرض نقص
حدثت خالل السنوات الولى ل َت ُ
أ
المناعة البشرية ،حين تعافى مواطنو الدول الكثر ثرا ًء ،بينما
لم يصل العالج إلى ماليين المواطنين في الدول النامية".
نوقش المقترح خالل اجتماع لمنظمة التجارة
وقد ِ
العالمية في يومي العاشر والحادي عشر من مارس الماضي،
ومن المفترض أن يكو ن قد استؤنف النقاش حوله في شهر
أبريل الماضي ،إذ يرى المؤيدون أن إسقاط حقوق الملكية
معا
الفكرية سوف يُمكّن الحكومات والمصنعين من العمل ً
على زيادة إنتاج اللقاحات ،ويقولون إنه لو لم تُسقَط هذه
أ
معتمدة على الهبات
الحقوق ،فستبقى
فقرا ِ
الدول الكثر ً
التي تقدمها الدول أ
الكثر ثرا ًء وشركاتها الدوائية.
ِّ

يقول جون نكينجاسونج ،اختصاصي الفيروسات ،ومدير
الفريقية لمكافحة أ
المراكز أ
المراض والوقاية منها  -ومقرها
أديس أبابا  -إن الحملة إلسقاط حقوق الملكية الفكرية تنبع
أيضا من خبراتنا السابقة بوباء إاليدز .كما صرح نكينجاسونج
ً
إنه خالل العقد أ
الخير من القرن العشرين كانت العقاقير
التي تعا ِلج فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVمتوفرة في
الدول ذات الدخول المرتفعة ،على الرغم من أن معظم
حاالت إالصابة والوفاة بفيروس نقص المناعة البشرية كانت
أن وصول العقاقير إلى أفريقيا استغرق
في أفريقيا ،مضيفًا ّ
سنوات عديدة.

يحدث آ
الن بالفعل .ويقول كيم" :في رأيي أن انتقال
التكنولوجيا أحد المالمح المميزة لهذه الجائحة" ،وهو الرأي
الذي يتفق معه فريدا ،الذي أوضح هذا بقوله" :شهدنا قيام
مشاركات بين كيانات لو كنت سألتني قبل ستة أشهر عما
َ
معا؟ ،لجاءك ردي:
إذا كنت أعتقد أنها ستنجح في العمل ً
"بالتأكيد ال ،فهي جهات بينها تنافس شرس".

مقدمو الخدمة الصحية بوالية أمازوناس البرازيلية يستخدمون القوارب لتوصيل لقاح "كوفيد."19-
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أخبار في دائرة الضوء
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المدادات الواردة إليها من لقاحات "كوفيد "19-أن تستفيد من تغيير نوع اللقاح المستخدم في الجرعة الثانية،
يمكن للبلدان التي تعاني من تذبذب كميات إ
بحيث يختلف عنه في الجرعة أ
الولى.

مزيج من لقاحات
«كوفيدُ »19-ي َولِّ د
استجابة مناعية قوية
النتائج أ
الولية لتجربة خضع لها أكثر من  600شخص هي أول ما
يُ َب ِّشر بفوائد الجمع بين لقاحات مختلفة في التطعيمات.

إوين كاالوي
تَ َو َّصل باحثون ،طبقًا لدراسة أجروها في إسبانيا ،إلى أن الجمع
بالتعاون بين جامعة
في التطعيمات بين اللقاح الذي أُنتج
ُ
ُ
بالتعاون بين
أكسفورد ،وشركة أسترازينيكا" ،وذلك الذي أنتج
ُ
شرك َتي "فايزر" ،و"بيونتك" ،تَ ْن ُتج عنه استجابة مناعية قوية ضد
فيروس "سارس-كوف."2-
وتعد النتائج أ
الولية لهذه التجربة التي خضع لها أكثر من
َُ
عما خلصت إليه خالل عرض
 600شخص – وجرى إ
العالن ّ
تقديمي طرحه الباحثون فيها حول دراستهم عبر االنترنت
بشر بفوائد
في الثامن عشر من مايو الماضي – أول ما يُ ِّ
الجمع بين لقاحات مختلفة في التطعيم ضد "كوفيد-
 ."19وكان القائمون على تجربة بريطانية تختبر استراتيجية
تطعيم مماثلة 1قد أفادوا خالل أ
السبوع الماضي ببيانات
أمان اللقاحات المتعلقة بتجربتهم .ومن المرتقب أن تأتي
قريبا بالمزيد من النتائج حول االستجابات المناعية
تجربتهم ً
المتولدة من الجمع بين لقاحات مختلفة.
نظرا إلى وجود مخاوف تتعلق بأمان
وجدير بالذكر أنه ً
اللقاحات ،فإن ً
دول أوروبية عديدة بدأت بالفعل في
التوصية بتغيير نوع اللقاح الممنوح في الجرعة الثانية
للشخاص الذين تلقوا جرعتهم أ
أ
الولى من لقاح "أكسفورد-
أ
أسترازينيكا" ،أو تغيير نوعه لبعض هؤالء الشخاص فحسب.
ويأمل الباحثون أن تؤدي هذه النظم القائمة على الجمع
بين لقاحات "كوفيد "19-مختلفة إلى تحفيز استجابات
 | 22يونيو | 2021

الطبعة العربية

مناعية أقوى ،وأكثر فعالية ،مقارنة بالنظام القائم على ت َلقِّي
جرعتين من لقاح واحدً ،
فضل عن تيسير جهود التطعيم
المدادات التي
في البلدان التي تعاني من تذبذب كميات إ
تحصل عليها من اللقاحات المختلفة.
وفي ذلك الصدد ،يقول جو شينج ،اختصاصي المناعة
من جامعة ماكماستر في هاميلتون بكندا" :يبدو أن لقاح
"فايزر" عزز إنتاج أ
الجسام المضادة على نحو ملحوظ لدى
َمن تلقّوا جرعة واحدة من لقاح "أسترازينيكا"  ،وهذا نبأ رائع
بكل ما تحمله الكلمة من معنى".

تحفيز ،ثم تعزيز

السبانية التي
ألحقت تجربة "كومبيفاكس"  CombivacSإ
انطلقت في إبريل الماضي  663مشاركًا بها ،كانوا قد تلقوا
بالفعل الجرعة أ
الولى من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" ،الذي
يستخدم نسخة آمنة من فيروس غ ُّدي يصيب قردة الشمبانزي،
لتخدم كناقل يعطي الخاليا البشرية تعليمات بصنع بروتين
بفيروس "سارس-كوف ."2-ووقع االختيار بشكل عشوائي على
المعتمد على الحمض النووي
ثلثي المشاركين لتلقي اللقاح
ِ
الريبي المرسال الذي تصنعه شركه "فايزر" وشركة "بيونتك"،
كجرعة ثانية بعد مرور ثمانية أسابيع على أ
القل من تلقيهم
أ
تتلق مجموعة المقارنة المكونة
الجرعة الولى .وفي المقابل ،لم َ
آ
ُ
شخصا جرعة ُم َع ِّز َزة حتى الن .وقد أجريت الدراسة
من ً 232
تحت قيادة معهد كارلوس الثالث الصحي في مدريد.
وقد قالت ماجدالينا كامبينس ،وهي واحدة من الباحثين

القائمين على دراسة "كومبيفاكس" في مستشفى فال ديبرون
الم َع ِّز َزة
الجامعي في برشلونة بإسبانيا ،إنها تعتقد أن الجرعة ُ
من لقاح "فايزر-بيونتك" أيقظت جهاز المناعة لدى المشاركين
الذين تلقوا جرعة أولى من لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا"؛ إذ
بدأ هؤالء المشاركون بعد تلقيهم لتلك الجرعة الثانية في
إنتاج أ
الجسام المضادة بمستويات أعلى بكثير من أي وقت
أ
مضى ،كما تمكنت هذه الجسام المضادة من التعرف على
فيروس "سارس-كوف "2-وإبطال نشاطه خالل االختبارات
المعملية .وفي المقابل ،لم يظ َهر أي تغيير في مستويات
أ
الجسام المضادة لدى المشاركين في مجموعة المقارنة،
الذين لم يتلقوا جرعة ُم َع ِّززة.
مطابقة آلمال الباحثين وتوقعاتهم
وجاءت تلك النتائج ِ
حول استراتيجية الجمع بين لقاحات مختلفة ،وهي استراتيجية
عرف باسم "التعزيز غير المتجانس" ،وجرى توظيفها في
تُ َ
التطعيم ضد أمراض أخرى ،مثل مرض إاليبوال .وحول ذلك،
يقول دان باروش ،مدير مركز أبحاث الفيروسات واللقاحات
في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي في بوسطن بوالية
ماساتشوستس أ
المريكية" :تبدو هذه االستجابات واعدة ،كما
أنها تكشف عن إمكانات نظم التعزيز غير المتجانس".
ويقول شينج إن استجابة أ
الجسام المضادة الناتجة من
الم َع ِّززة من لقاح "فايزر" تبدو أقوى من تلك
ت َلقِّي الجرعة ُ
معظم أ
الشخاص بعد تلقي جرعتين من لقاح
الناتجة لدى
"أكسفورد-أسترازينيكا"  ،وذلك وفقًا لبيانات من تجارب سابقة،
واضحا كيف ستبدو هذه االستجابات ،مقارنة
بيد أنه ليس
بتلك التي تظهر ًفي أ
الشخاص الذين يتلقون جرعتين من
المعتمدة على الحمض النووي الريبي المرسال ،
اللقاحات
ِ
غالبا ما تحفز استجابة قوية
والتي
،
"فايزر-بيونتك"
مثل لقاح
ً
للغاية من أ
الجسام المضادة كرد فعل لتلقي الجرعة الثانية.
ويقول دانيال ألتمان ،اختصاصي علم المناعة من كلية
إمبريال كوليدج في لندن ،إن الخوض في مثل هذه المقارنات
هو "أشبه بمقارنة التفاح مع البرتقال" ،مضيفًا أن االستجابة
المناعية القوية الناتجة عن استراتيجية الجمع بين لقاحات
تماما حسب أساسيات علم المناعة".
مختلفة ُ"متوقعة
الفراد الجرعتين أ
يقول ألتمانً إن إعطاء أ
الولى
كما
منطقيا ،لكنه يتساءل
يبدو
قد
مختلفين
لقاحين
من
والثانية
ًّ
عما سيحدث إذا احتاج أ
الفراد إلى جرعة ثالثة إلطالة أمد
المناعة المكتسبة من اللقاحين ،أو للوقاية من سالالت
المع ِتمدة على
فيروس كورونا الجديدة .وجرعات اللقاحات ُ
فيروسات كاملة ،مثل لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" ،تكون
عاد ًة أقل فعالية مع تكرار التطعيم بها ،وذلك ألن الجهاز
هجوما ضد الفيروس الغُ ّدي .وعلى النقيض من
المناعي يشن
ً
ذلك ،تميل اللقاحات القائمة على الحمض النووي الريبي إلى
تحفيز آثار جانبية أقوى كلما تلقى الشخص جرعات إضافية.
ويقول ألتمان" :أعتقد أن ثمة آفاقًا يتعين استكشافها لعلم
اللقاحات ،تنم عن واقع جديد ،يستلزم الجرأة".
وقد توصلت دراسة في المملكة المتحدة ،يشار إليها
اختصارا باسم "كوم-كوف"  ،Com-COVوتقوم على تحليل
ً
فعالية طرق مختلفة للجمع في التطعيمات بين اللقاحين
المذكورين في الفقرة السابقة ،إلى أن مجموعات المشاركين
بها ممن خضعوا لنظام تطعيم من جرعة من كل من اللقاحين
عانوا آ
الثار الجانبية الشائعة للتطعيم ،مثل الحمى ،بمعدالت
أ
1
أعلى من الشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح نفسه  .أما
في تجربة "كومبيفاكس" السبانية ،فقد كانت آ
الثار الجانبية
إ
تصاحب اتباع النظم
الخفيفة شائعة ،ومما ِثلة لتلك التي
ِ
التقليدية في التطعيم ضد "كوفيد ."-19ولم يُ َص ِّنف القائمون
على الدراسة أيا من آ
الثار الجانبية على أنها حادة.
ًّ
Shaw, R. H. et al. Lancet https://doi.org/10.1016/S01406736(21)01115-6 (2021).

1.

األجنة األولى لقردة
جدل حول
بشرية تثير ً
الحيوانات الهجينة
عاشت أ
يوما ،ويشكك بعض العلماء فيما إذا
الجنة لمدة 19
ً
كانت هناك حاجة إلى إجراء هذا النوع من أ
البحاث ،أم ال.

نيدي سوبارامان

قضية شائكة

أثار ِآخر أبحاث الفريق ً
واسعا بين صفوف الباحثين في
جدل ً
علم أ
الحياء النمائي .ويتساءل بعض العلماء عما إذا كانت
هناك حاجة إلى إجراء مثل هذه التجارب التي تستخدم
رئيسيات وثيقة الصلة؛ إذ إنه من غير المرجح أن تُستخدم
هذه الحيوانات كنماذج حيوانية على غرار الفئران والقوارض.
إن قواعد أخالق البحث العلمي التي تحمي الرئيسيات غير
ّ
البشرية أكثر صرامة من تلك التي تحمي القوارض ،ويخشى
أ
أن يؤجج عمل بحثي من هذا النوع مشاعر
علماء الحياء من ْ
المعارضة لدى الرأي العام.
َ
يقول ألفونسو مارتينيز أرياس ،الباحث في علم أ
الحياء
النمائي في جامعة بومبيو فابرا في برشلونة بإسبانيا" :أجريت
من قبل تجارب أكثر عقالنية في مجال استخدام الكائنات
للعضاء أ
الهجينة كمصدر أ
والنسجة" .ويتابع أرياس بقوله
أ
إن التجارب التي تستخدم الماشية ،مثل الخنازير والبقار،
"واعدة أكثر ،وال تخاطر بتخطي الحدود أ
الخالقية" .ويضيف
ِ
أ
ً
قائل" :هناك مجال بأكمله يختص بدراسة النسجة شبه
العضية ،ومن المأمول أن يستمر العمل فيه ،دون الحاجة

الحوصلة أ
الريمية للقرد البشري.

إلى إجراء أ
البحاث على الحيوانات".
إن فريقه ال ينوي زرع أي أجنة
يقول إيزبيسوا بيلمونتي ّ
هجينة داخل القردة؛ حيث إن الهدف من عملهم هو ف ْهم
تواصل خاليا تنتمي إلى أنواع مختلفة مع بعضها
كيفية ُ
البعض خالل المراحل المبكرة من نمو الجنين.
مـا تـزال المحـاوالت التي جـرت إلنماء أنـواع هجينة من
البشـر والفئران محـاوالت أولية ،ويجـب أن تكون الكائنات
الهجينـة الناتجـة أكثـر فعاليـة ،ووضعها الصحـي أفضل،
قبل أن تتسـنى لنا االستفادة منها .ويعتقد العلماء أن مثل
هـذه أ
النـواع الهجينـة قـد تواجه مشـاكل في النمو بشـكل

"قد يرى البعض أنك بصدد خلق
كيانات غير واضحة المعالم
من الناحية األخالقية"
سـليم ،ألن النوعين بعيدان عن بعضهما البعض تطوريًّا،
وبالتالي فإن الخاليا تتواصل فيما بينها باسـتخدام وسـائل
تواصل الخاليا
مختلفة .يقول إيزبيسـوا بيلمونتي ّ
إن مراقبة ُ
في كائنات القردة البشـرية الهجينة ،التي تتضمن خاليا من
نوعيـن بينهمـا صلة أكبر ،يمكن أن تقود إلى اكتشـاف طرق
تجعل نماذج الفئران البشـرية أكثر قابلية لالسـتخدام في
ً
مستقبل.
التجارب
في الدراسة موضع النقاشَ ،خ َّصب الباحثون بويضات
قردة المكاك طويل الذيل ( )Macaca fascicularisفي مزرعة.
وبعد ستة أيام من إالخصابَ ،حقَن الفريق  132جني ًنا بخاليا
جذعية بشرية متعددة القدرات ،وهي خاليا يمكنها أن تنمو
وتتمايز لتتحول إلى أنواع مختلفة من الخاليا داخل الجنين
فريدا من
مزيجا ً
وخارجه .أنتج كل جنين في هذه الدراسة ً

قيود على البحث

الرشادات الدولية في مجاراة
بالتزامن مع ذلك ،بدأ واضعو إ
التطورات التي يشهدها هذا المجال ،فقد نشرت الجمعية
الدولية ألبحاث الخاليا الجذعية ( )ISSCRإرشادات منقحة
فيما يخص أبحاث الخاليا الجذعية .يقول هيون ،الذي يترأس
لجنةً كلّفتها الجمعية بمناقشة مسألة الكائنات الهجينة ،إن
الرشادات تتناول الكائنات الهجينة التي تجمع خاليا
هذه إ
رئيسيات غير بشرية وخاليا بشرية .وتحظر إرشادات الجمعية
حاليا السماح للكائنات البشرية الحيوانية
على الباحثين ًّ
الهجينة بالتزاوج ،كما توصي الجمعية بتشديد الرقابة عندما
تبدي الخاليا البشرية استعدا ًدا لالندماج في الجهاز العصبي
المركزي النامي لدى مضيف حيواني.
كانت بلدان عديدة ،من بينها الواليات المتحدة أ
المريكية،
والمملكة المتحدة ،واليابان ،قد فرضت قيو ًدا في وقت ما،
من شأنها الحد من أ
البحاث التي تتضمن الكائنات البشرية
الحيوانية الهجينة .وقد رفعت اليابان الحظر المفروض على
إجراء هذه التجارب في عام .2019
وفي عام  ،2015أعلنت معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية
( )NIHعن وقف التمويل الفيدرالي للدراسات التي يجري
فيها َحقْن أجنة الحيوانات بخاليا بشرية .وفي عام ،2016
اقترحت الوكالة الممولة رفع ذلك الحظر ،وقَصر أ
البحاث
ُ َ ِّ
ْ
تكون
على دراسة الكائنات الهجينة ُ
الم َخلَّقة أبعد فترة ُّ
التكون.
ُ
الم َع َيدة ،التي يبدأ فيها الجهاز العصبي ال ّو ِلي في ُّ
قائما.
وبعد أكثر من أربع سنوات ،ال يزال حظر التمويل ً
كان متحدث باسم المعاهد الوطنية للصحة قال إن الوكالة
تنتظر تحديث الجمعية الدولية ألبحاث الخاليا الجذعية
"كي نضمن أن يعكس موقفنا ما سيرد إلينا من معلومات
من المجتمع العلمي".
1. Tan, T. et al. Cell 184, 2020–2032 (2021).
2. Niu, Y. et al. Science 366, eaaw5754 (2019).
3. Wu, J. et al. Cell 168, 473–486 (2017).
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نجح العلماء ألول مرة في إنماء أجنة قردة تحتوي على خاليا
أ
سريعا،
تقدما ً
بشرية ،وهو إالنجاز الحدث في مجال يشهد ً
ويثير على إثر ذلك تساؤالت أخالقية.
ووفقًا لما ورد في البحث المنشور في دورية ِ"سل" Cell
في  15إبريل الماضيَ ،حقَن الفريق البحثي أجنة القردة
بخاليا جذعية بشرية ،ثم راقبوا تطورها .الحظ أعضاء الفريق
معا في الطبق
أن الخاليا البشرية وخاليا القردة تنقسم وتنمو ً
أ
يوما
المخبري ،وعاشت ثالثة أجنة على القل لمدة بلغت ً 19
الخصاب .قال خوان كارلوس إيزبيسوا بيلمونتي ،وهو
بعد إ
باحث في علم أ
الحياء النمائي في معهد سولك للدراسات
البيولوجية في مدينة الهويا بوالية كاليفورنيا ،ورئيس الفريق
البحثي" :خالصة التجربة هي أن كل جنين كانت به خاليا
بشرية تتكاثر وتتمايز بدرجات متفاوتة".
يأمـل الباحثـون أن توفـر هـذه الكائنـات البشـرية
الحيوانيـة الهجينـة  -ويُطلَـق عليها اسـم "الخيمر"  -نماذج
أفضـل يمكن االسـتفادة منها فـي اختبـارات أ
الدوية وإنماء
أعضـاء بشـرية من أجـل عمليات زرع أ
العضـاء .كان أعضاء
سـبقًا في عام  2019عندما
الفريـق البحثي ذاته قد حققوا ْ
برهنـوا علـى إمكانيـة إنمـاء أجنـة القـردة فـي طبـق مخبري
الخصاب .2وكانوا قد كشـفوا
يوما بعد إ
لمـدة تصـل إلى ً 20
قبـل ذلـك فـي عـام  2017عـن سلسـلة مـن أنـواع هجينـة
أخـرى :أجنـة خنازير نمت بخاليا بشـرية ،وأجنـة بقر نمت
بخاليـا بشـرية ،وأجنـة جـرذان نمت بخاليـا فئران.3

الخاليا البشرية وخاليا القردة ،وكانت صحة أ
الجنة تتدهور
بمعدالت متفاوتة؛ حيث بقي  91منها على قيد الحياة بعد
يوما من إالخصاب ،ثم انخفض هذا العدد إلى  12جني ًنا
ً 11
في اليوم السابع عشر ،وثالثة أجنة في اليوم التاسع عشر.
تقول ماجدالينا زرنيكا جويتز ،الباحثة في علم أ
الحياء
النمائي في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في باسادينا" :تُ َعد
مثيرا على قدرة الخاليا الجذعية
هذه الورقة البحثية برهانًا ً
البشرية متعددة القدرات على االندماج في أجنة قردة
المكاك طويل الذيل عند حقْنها في الحوصلة أ
الريمية
َ
للقردة" .وأشارت إلى أن هذا الفريق ،مثله في ذلك مثل
آخرين سبقوه ،لم يتمكن من التحكم في تحديد أي نوع
من الخاليا يتحول إلى نوع محدد من أ
النسجة ،وهي خطوة
أساسية ،ال بد من إتقانها قبل استخدام مثل هذه النماذج.
ومن جانبه لم يقتنع مارتينيز أرياس بنتائج البحث ،وعقّب
ً
قائل" :إنني بحاجة إلى أدلة أقوى" ،ال سيما فيما يتعلق
بالمراحل الالحقة من النمو .تراجعت أعداد أ
الجنة بسرعة
مع اقتراب اليوم الخامس عشر من النمو ،أ
المر الذي يوحي
أ
أ
تماما".
لرياس بأن "هذه الشياء غير صالحة للحياة ً
الجمع بين الخاليا البشرية وأجنة الرئيسيات وثيقة
يثير ْ
الصلة أسئلة حول مكانة الكائنات الهجينة الناتجة عن ذلك،
وهويتها .يقول إنسو هيون ،أخصائي أخالقيات علم أ
الحياء
في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في مدينة كليفالند بوالية
أوهايو" :قد يرى البعض أنك بصدد خلق كيانات غير واضحة
المعالم من الناحية أ
الخالقية" .ويضيف ً
قائل إن الفريق اتبع
الرشادات أ
قدرا
الخالقية بدقة ،ويقول" :أعتقد أنه
إ
توخى ً
أ
الرشادات والجوانب الخالقية".
من العناية الواجبة لمراعاة إ

أخبار في دائرة الضوء

CARL HOSTETTER/NASA EPIC TEAM

كوكب أ
الرض كما يظهر في صورة التقطها القمر الصناعي المعروف باسم "مرصد مناخ الفضاء العميق" (اختصا ًرا )DSCOVR

«ناسا» تُ ْح ِيي
دورها في مكافحة
تغير المناخ
ُّ

تهدف وكالة الفضاء إلى إحياء برنامج علوم أ
الرض التابع لها.

ألكسندرا ويتزي
تشتهر وكالة "ناسا" باستكشاف العوالم أ
الخرى ،سواء أكان
ذلك بإرسال رواد فضاء إلى القمر ،أَم مروحيات لل َّتحليق
على سطح المريخ .وتعتزم وكالة الفضاء ،في عهد الرئيس
المريكي الحالي جو بايدن ،تعزيز سمعتها كأحد أ
أ
الطراف
أ
تغير المناخ
الرئيسة في دراسات الرض ،واضعةً مكافحة ُّ
في مقدمة اهتماماتها.
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وحـول ذلـك ،يقـول وليد عبـد العاطي ،مديـر المعهد
التعاونـي لبحـوث العلـوم البيئية في مدينـة بولدر بوالية
كولـورادو أ
المريكيـة" :لقـد أوضـح بايـدن أن المنـاخ على
دورا تلعبه في
قائمة أولوياته ،وال شـك أن لوكالة «ناسـا»
هـذا الصـدد" ،بالنظـر إلـى كل أبحاث علـوم ً أ
الرض التي
والقمـار الصناعيـة التي تطْلقهـا لرصد أ
تمولهـا ،أ
الرض.
ِ
أ
أ
وخلال الشـهر الخيـرة ،أشـارت الوكالـة إلـى اعتزامهـا
إحيـاء دورهـا فـي إرشـاد سياسـات الواليـات المتحـدة

المتعلقـة بالمنـاخ ،وذلـك من خلال تعيين أول استشـاري
للمنـاخ ،وتكثيـف العمـل فـي البعثـات الرئيسـة لدراسـة
الكيفيـة التـي تطـرأ بهـا التغيـرات علـى منـاخ أ
الرض.
أ
ويقول مسؤولو الوكالة إن هذه الجهود بالغة الهمية في
تغير المناخ .وتقول كارين سان جيرمان،
ظل تسارع وتيرة
رئيسة قسم علوم ُّ أ
الرض في وكالة "ناسا" في واشنطن
العاصمة" :سيزداد الطلب على المعلومات التي تسمح
جدا خالل العقد
كبيرا ًّ
بالتحرك للتصدي للموقف ازديا ًدا ً
القادم ،أو العقدين المقبلين".
ومـن بيـن العديـد مـن الـوكاالت الفيدراليـة أ
المريكيـة

تغيـر المناخ ،يبـرز دور وكالة
التـي َكلّفهـا بايـدن
ّ
بالحـد من ُّ
"ناسـا" بوصفهـا وكالـة رائدة فـي جهود استكشـاف الكوكب
الضروريـة ،إذ يمتـد تاريـخ الوكالـة في رصد كوكـب أ
الرض
إلـى عـام  ،1960حينمـا أطلقت القمـر الصناعـي "تيروس-
 ،TIROS-1 "1الختبـار إمكانيـة مراقبـة الطقـس من الفضاء.
وشـيدت،
وعلى مدى أكثر من سـتة عقود ،صممت
الوكالةَّ ،
وأطلقـت مركبـات فضائية لرصد تغير كوكـب أ
الرض .وهي
ُّ
أقمارا صناعية تقيس ذوبان الصفائح الجليدية وتدفُّق
تُدير ً
ثانـي أكسـيد الكربـون عبـر الغالف الجـوي بال َّتنسـيق  -في
الحيـان  -مـع الدارة الوطنية أ
أغلـب أ
المريكيـة للمحيطات
إ
والغلاف الجـوي ( ،)NOAAوهـي الجهـة التـي تتحمـل
المسـؤولية أ
الساسـية عـن التنبـؤ بالطقـس المحلـي .كمـا

لجمع بيانات حـول التغيرات
تتولـى الوكالـة تسـيير
طائرات ْ
أ
وتمول مجموعة واسـعة من
التـي تطرأ على أكوكـب الرضِّ ،
أبحاث المناخ الساسـية ،مثل دراسـات النمذجة المناخية.
ومـن هنـا ،تصـف سـان جيرمـان دور الوكالـة قائلًـة" :دورنا
الرئيـس هـو فهـم كيفية تغيـر منظومة كوكـب أ
الرض".
أ ُّ
المريكي السابق لبايدن ،دونالد
وقد حاول الرئيس
ترامب ،الذي أعطت سياساته أ
الفضلية لالهتمام بالصناعة،
بتغير المناخ ،مر ًارا وتكر ًارا إلغاء بعثات كبرى
واستهانت ُّ
"ناسا" لخدمة علوم أ
الرض ،إال أن الكونجرس
تابعة لوكالة
أنقذها .وقد كان ذلك جز ًءا من نمط أوسع انتشر في إدارة
ترامب ،سعى إلى تقويض أ
البحاث والسياسات المتعلقة
بتغير المناخ .وأَفلَتت وكالة "ناسا" من أسوأ الضربات التي
ُّ
سددتها تلك الهجمات من خالل إخفاء معظم أبحاثها
المتعلقة بتغير المناخ وعلوم أ
الرض عن المسؤولين التابعين
ُّ
لكن تلك الفترة كانت مشحونة بالتوترات
للرئيس ترامبّ ،
السياسية للوكالة.
آ
رفي
الح
بالمعنى
مكانتها
"ناسا"
وكالة
تستعيد
والن،
َ
ّ
أ
للكلمة .ففي بادئ المر ،أحجم بايدن عن إشراك الوكالة
المعن ّي بالمناخ ،الذي
في فريق العمل رفيع المستوى
ِ
ش َّكلَه بعد أسبوع من تقلده منصبه في يناير الماضي .وبعد
بعض المكالمات الهاتفية الالذعة ،شقَّت وكالة "ناسا" طريقها
إلى فريق العمل ،وأصبح لها آ
الن َمن يمثلها على طاولة
أ
أ
الدارة المريكية
الشخاص من ذوي الثقل السياسي في إ
الدارة
وزيري الخزانة والدفاع  -في مناقشات إ
 مثل َالستراتيجية إدارة المناخ في البالد .
وتعقيبا على ذلك ،يقول جافين شميدت ،مصمم النماذج
ً
المناخية من معهد جودارد لدراسات الفضاء التابع لوكالة
"ناسا" في مدينة نيويورك ،واستشاري شؤون المناخ الجديد
للوكالة" :إذا كنت ستضع سياسات متعلقة بمسائل علمية،
فعليك ضم العلماء إلى طاولة صناع القرار".
وذكر بيل نيلسون ،مدير وكالة "ناسا" الجديد والعضو
السابق بمجلس الشيوخ ،أنه يدعم أبحاث علوم أ
الرض التي
تجريها الوكالة .كما قال خالل جلسة االستماع الخاصة بتأكيد
تعيينه أمام مجلس الشيوخ في الواحد والعشرين من إبريل
الماضي" :ال يمكنك التخفيف من وطأة التغير المناخي ،ما
لم ِتقس حجمه ،وهذا يصب في صميم خبرة وكالة ناسا".

عراقيل الميزانية

تتضمـن عمليـات الرصد البطولية لوكالة "ناسـا" فيما يخص
عاما ،يسـجل ارتفاع مسـتوى
نامجا مدته ً 29
تغيـر المناخ بر ً
ُّ
سـطح البحـر علـى الصعيـد العالمـي ،مـن خلال قيـاس
تعاون فرنسـية
هـذا االرتفـاع بدقـة مـن الفضاء مـع جهات ُ
وكيانـات أخـرى ،و َع ْبـر دراسـات انطلقـت فـي عـام 2002
لتتبـع انحسـار الجليـد مـن جرينالند
مـع شـركاء ألمانييـنُّ ،
ً
مسـتقبل
والقـارة القطبيـة الجنوبية .وتشـمل مهام الوكالة
تعـاون أمريكـي
إطلاق قمـر اصطناعـي راداري بموجـب
ُ
غيـرات التـي تطـرأ علـى الكوكـب ،مثـل
هنـدي سـيتتبع ال َّت ُّ
ً
فضلا عن مركبة
التحـوالت فـي الغطاء الجليـدي البحري،
ُّ
تعـاون أمريكـي كنـدي فرنسـي بريطاني،
فضائيـة يدشـنها ُ
مسـحا لمـوارد المياه العذبـة ،وتيـارات المحيطات.
تُ ْج ِـري
ً
ومـن المقـرر إطلاق كال المركبتيـن فـي العـام المقبل.
وقد واجهت وكالة "ناسا" صعوبات في إدخال بعض
حيز التنفيذ .وعلى
بعثاتها المناخية المرتقبة ٍ
بلهفة بالغة َ
سبيل المثال ،تعتزم الوكالة إطالق سلسلة من المركبات
الفضائية ،التي من شأنها قياس المالمح أ
الساسية لالحترار
أ
السحب وهطْل المطار،
العالمي ،مثل
التحوالت في ُّ
والتغيرات في كتلة ُّ أ
الرض مع نضوب المياه الجوفية .وقد
َّ ُّ
نشئت هذه البعثات بموجب تقرير واسع أ
أُ
الثر ،صدر في

الكاديميات الوطنية أ
عام  ،2018من أ
المريكية للعلوم
والهندسة والطب ،وذكر خمسة "أهداف محددة للرصد"
ينبغي للوكالة مراقبتها .وتشكِّل هذه أ
الهداف ما تطلق عليه
أ
وكالة "ناسا" ِإ ْج ً
مال "مرصد منظومة كوكب الرض" .وهذه
أ
الهداف من شأنها مساعدة العلماء على االستمرار في تتبع
غيرات العالمية التي تطرأ على كوكبنا .كما تقدم لواضعي
ال َّت ُّ
السياسات البيانات التي يحتاجون إليها إلرشاد إجراءات
لتغير المناخ.
التصدي ُّ

"ال يمكنك التخفيف من وطأة التغير
المناخي ،ما لم ِ
تقس حجمه ،وهذا
يصب في صميم خبرة وكالة ناسا".
ووفقًا للتقديرات التي وردت في التقرير ،فإن هذه
البعثات الضرورية قد تتراوح تكلفة الواحدة منها بين 300
و 800مليون دوالر أمريكي .كما أشار التقرير إلى أنها قد
تكون قابلة للتنفيذ ،حتى في ظل ميزانيات محدودة .وجدير
بالذكر أن ميزانية الوكالة السنوية فيما يخص علوم أ
الرض
قد ظلت تبلغ قرابة ملياري دوالر لسنوات عديدة ،وذلك
حتى مع حصول برامج الوكالة أ
الخرى ،مثل برامج علوم
الكواكب ،على زيادات تمويلية ضخمة.
وفـي شـهر إبريـل الماضـي ،اقترح بايـدن زيـادة ميزانية
وكالـة "ناسـا" ألبحـاث علـوم أ
الرض إلـى ما يقـرب من 2.3
مليـار دوالر ،ولـو أن الكونجـرس سـيحتاج إلـى اعتماد هذه
الميزانيـة .وحـول ذلـك ،يقـول عبـد العاطـي ،الذي شـغل
أيضا
سـابقًا منصب كبير العلماء في وكالة "ناسـا" ،وشـارك ً
فـي قيـادة فريـق إعـداد تقريـر أ
الكاديميات الوطنيـة لعام
" :2018إنهـا مسـاعدة كبيـرة ،وأنـا أؤيدها" ،لكنه اسـتدرك
ً
قائلا" :نتيجة لقلة ضخ االسـتثمارات لهذه الغاية لسـنوات
أيضا
عديـدة ،فهـي تبـدو أفضل مما هـي عليـه"( .اق ُترحت ً
زيادة ميزانية الدارة الوطنية أ
المريكية للمحيطات والغالف
إ
أ
الجـوي بحوالـي  500مليـون دوالر ،لخدمة سلسـلة القمار
الصناعيـة الخاصـة بها التـي ترصد الطقـس والمناخ).
وعلـى الرغـم من الصعوبـات التي تواجهها وكالة "ناسـا"
بسـبب نقـص ميزانيتهـا ،فقـد تمكنـت مـن االسـتمرار فـي
إجـراء أبحاث المنـاخ على مدى السـنوات القليلة الماضية.
وقـد دبـرت تمويالت بشـق أ
النفس لبدء العمـل على مركبة
َّ َ
جديـدة تسـمى ليبيـرا " ،"Liberaمـن المزمـع أن تُطلـق في
الشـعاع الشمسـي ،بحيـث يتسـنى
عـام  2027لقيـاس إ
للوكالـة إعـداد سـج ّل شـديد أ
الهميـة لمـدة أربعـة عقـود
ِ
الحـر ِارة التي يمتصها الغلاف الجوي أ
للرض،
حـول مقدار
لكنهـا لـم تحـرز التقـدم الـذي كانـت تنشـده فـي مراقبـة
أ
الهـداف المحـددة للرصـد .وفي ذلك الصدد ،تقول سـان
جيرمان" :على مدار العام الماضي ،واجهنا ظروفًا شـديدة
الصعوبـة مـع ظهـور كوفيد".
وإذا وافق الكونجرس على تقديم دعم كبير لقسم علوم
أ
أخيرا من إسراع
الرض في وكالة "ناسا" ،فقد تتمكن الوكالة أ ً
خطى التقدم الذي تحرزه فيما يتعلق بالقمار الصناعية
تغير المناخ .ومن المتوقع صدور قرار
المخصصة
لمتابعة ُّ
التمويل خالل أ
الشهر المقبلة.
َّ
وفي هذا السياق ،تقول هيلين فريكر ،اختصاصية
علوم الجليد من معهد سكريبس لعلوم المحيطات في
منطقة الهويا في والية كاليفورنيا أ
المريكية ،التي تدرس
تغير
انحسار الجليد في القارة القطبية الجنوبيةّ :
"إن ُّ
المريكية يعني آ
الدارة أ
الن أنه يمكننا بالفعل البدء في
إ
تنفيذ بعض هذه المهام" .وتضيف قائلة" :يُ ِمكننا تعويض
والمضي في ذلك".
المهدر،
الوقت ُ
ّ
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االستعداد
للجائحة القادمة

أ
المركَّبات لمكافحة
على الرغم من تحذيرات سابقة ،لم تتمكن جهات تصنيع الدوية من إعداد مخزون ٍ
كاف من ُ
أخيرا أن تهتدي إلى طريقة تكفل االستعداد لما هو قادم؟ بقلم إيلي دولجين
الجوائح الفيروسية ،فهل يمكنها ً

أ
المعدية
كان عـام  2003نذير شـؤم فيما يتعلـق بالمراض ُ
الناشـئة .فقد قفزت سلالتان فتاكتان من سلاالت فيروس
النفلونـزا مـن عالـم الطيـور إلـى البشـر في هونـج كونج،
إ
وهولنـدا .وكان نـوع جديد من فيروسـات كورونا ينتشـر في
غامضا أصبح
مرضـا ً
سـب ًبا ً
أرجـاء العالـم في ذلك الوقتُ ،م ِّ
يُعـرف بالمتالزمـة التنفسـية الحـادة الوخيمـة ،أو "سـارس"
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 .SARSوتخـوف العديـد مـن الخبـراء مـن أن نكـون بصـدد
انطالق جائحـة عالمية.
ولحسن الحظ ،لم يتحقق أسوأ السيناريوهات في هذه
لكـن الوضع وقتهـا كان ينذر بخطر وشـيك ،جعل
الحالـةّ ،
روبـرت ويبسـتر ،وهـو من أهـم العلمـاء المتخصصين في
إنفلونزا الطيور ،يبدأ في حث العلماء وواضعي السياسـات

علـى االسـتعداد للفاشـية التاليـة .وكان مـن بيـن أهـم
تطوير أدوية تسـتهدف
التوصيـات التـي أصدرها ويبسـتر:
ُ
الم ْم ِرضـات الفيروسـية ،والحـرص على
طائفـة واسـعة مـن ُ
1
لكن باحثـي الدراسـات الدوائية
االحتفـاظ بمخـزون منهـا ّ ،
لـم يُصغـوا لنـداء ويبسـتر ،فبعـد أن خفَّت حـدة التهديد
الـذي شـكَّله مـرض "سـارس" ،تالشـى االهتمـام بالمسـألة،

غاليـا .فحسـبما يقـول ويبسـتر،
ودفـع العال َُـم ث آ َ
َمـن ذلـك ً
الن منصـب عضو فخري بمستشـفى سـانت
الـذي يشـغل
جـود ألبحـاث أ
الطفـال فـي ممفيـس بواليـة تينيسـي" :كان
يتوجـب علـى المجتمـع العلمـي تطوير مضادات فيروسـية
شـاملة فـي مواجهـة سـارس .ولـو حدث ذلـك ،لـكان لدينا
آ
سـببه
الن بعـض المخزون للتصدي لكوفيد" ،وهو مرض يُ ِّ
"سارس-كوف ،SARS-CoV-2 "2-وهو فيروس قريب تطوريًّا
الصابة بـ"سـارس".
مـن الفيروس المسـؤول عـن إ
جاءت الصرخة التحذيرية التالية في عام  ،2012عندما
انتشرت في بضعة بلدان متالزمة الشرق أ
الوسط التنفسية
قريبا تطوريًّا
"ميرس"  ،MERSالتي كان سببها فيروس آخر ً
من فيروس "سارس-كوف ."2-ومع ذلك ،افتقرت ترسانتنا
الدوائية  -إلى حد كبير – إلى أ
الدوية المطلوبة ،وهي حقيقة
أ
عتبرها جيه برادنر ،رئيس معاهد نوفارتس لبحاث الطب
يَ ِ
"أمرا مؤسفًا".
ماساتشوستس،
بوالية
كامبريدج
في
الحيوي
ً
كما أردف برادنر ً
قائل" :إنه ألمر ُمخز .كان من الممكن أن
نكون أكثر استعدا ًدا للجائحة".
وباسـتثناء النجـاح المحـدود الـذي حققـه عقـار
"ريمديسـيفير"  ،remdesivirوهـو علاج طُـور فـي أ
الصل
ِّ
اليبـوال ،لم
لعلاج التهـاب الكبـد الوبائي "سـي" ،ومـرض إ
تكـن هنـاك على أرض الواقع أية عقاقير واعدة يمكن اختبار
كفاءتهـا ،وتوزيعهـا علـى وجـه السـرعة للتصـدي لفيـروس
ويتحسـر الباحثـون علـى أنـه لـم يكـن
"سـارس-كوف."2 -
ّ
هنـاك مزيد مـن الخيـارات لمواجهة الجائحـة ،حيث تقول
كارا كارتـر ،وهـي رئيـس قسـم االكتشـافات البيولوجيـة
بشـركة التكنولوجيـا الحيويـة "ديوبوينـت ثيرابيوتيكـس"
 ،Dewpoint Therapeuticsالتـي تقـع فـي بوسـطن بوالية
ماساتشوستس أ
المريكية ،ورئيس الجمعية الدولية ألبحاث
أ
مضادات الفيروسـات" :إننا بحاجة إلى ترسانة من الدوية".
أ
حاليا مبادرات جديدة إلنشاء تلك
تلوح في الفق ًّ
الترسانة ،فعلى سبيل المثال ،تخطط معاهد الصحة الوطنية
أ
المريكية ( )NIHلبرنامج رئيس يهدف إلى تطوير عالجات
ضد السالالت المتحورة من فيروس "سارس-كوف ،"2-وغيره
من الفيروسات أ
الخرى التي يمكن أن تُسبب جائحة جديدة.
وهناك تحالُف جديد مدعوم من مجال الصناعة يستهدف
النفلونزا ،وفيروسات كورونا .كما تأمل تحالفات
فيروسات إ
أخرى في إنتاج مضادات فيروسية للممرضات أ
البعد صلةً
ُ ِْ
لفيروسات كورونا ،التي تهدد بالتسبب في حدوث جائحة.
وهـذه المشـروعات لـن تنطلـق مـن نقطة الصفـر ،فقد
شـهد العـام الماضـي مجموعـة مـن الجهـود التـي تهـدف
إلـى اكتشـاف أ
الدويـة ،تضـع "سـارس-كوف "2-علـى رأس
أ
أولوياتهـا ،بيـد أنـه مـع تركيـز صناعـة الدويـة فـي أغلـب
الوقـت علـى مـدار تاريخهـا علـى بضـع فيروسـات معينـة
فحسـب ،مثـل فيـروس نقـص المناعـة البشـرية ،والتهـاب
الكبـد الوبائـي "سـي" ،يظـل العثـور علـى وسـائل لمحاربة
والمحتملـة هدفًـا صعـب المنـال.
التهديـدات المعروفـة ُ
و"أمامنا الكثير من العمل الضروري" ،حسبما يقول
نات مورمان ،عالم الفيروسات من جامعة نورث كارولينا
لكن يبقى السؤال :ما الخيار المتاح لدى
في تشابل هيلْ ،
المجتمع العلمي؟ حول ذلك ،يقول مورمان" :ال نريد أن
عاما آخر مثل سنة  ،2020وإذا أنجزنا العمل المطلوب
نعيش ً
آ
الن ،فلن نضطر لمواجهة هذه التجربة في المستقبل".

عقاقير جاهزة للعمل

كان التوصل إلى عقار "ريمديسيفير" ثمرة تفكير مدروس
ومحكم من جانب الباحثين العاملين في مركز اكتشاف
ُأ
الدوية المضادة للفيروسات وتطويرها ( ،)AD3Cوهو
مشروع مدعوم من معاهد الصحة الوطنية أ
المريكية،

أُطلق منذ سبع سنوات .ويهدف هذا المشروع إلى فرز
أ
حاليا ،بح ًثا عن ُم ِّثبطات للإنفلونزا،
مكتبات الدوية الموجودة ًّ
وفيروسات كورونا ،وفيروسات ألفا (مثل تلك المسؤولة عن
المصفِّرة ( Flavivirusأي
داء الشيكونجونيا) ،والفيروسات ُ
الم ْم ِرضات المسببة لحمى الضنك ،وزيكا ،وغيرهما) .وفي
ُ
عام  ،2017كشف الباحثون بمركز اكتشاف أ
الدوية المضادة
للفيروسات وتطويرها عن إمكانيات عقار "ريمديسيفير"

إنه ألمر ُمخز .كان
بإمكاننا أن نكون
استعدادا
أكثر
ً
لمواجهة الجائحة".
المضادة لفيروس كورونا في التجارب التي أُجريت على
2
تقريبا ،أظهرت التجارب
نماذج حيوانية  .وفي الوقت نفسه ً
اليبوال في أفريقيا
تفش لمرض إ
التي أُجريت خالل حالتي ٍّ
أن العقار آمن لالستخدام على البشر.
ومن هذا المنطلق ،عندما اندلعت جائحة "كوفيد،"19-
جاهزا لالستخدام بالفعل .وأمكن
كان عقار "ريمديسـيفير"
ً
سـريعا إلـى التجارب التي تُجرى على البشـر
إدخـال العقار
ً
الختبـار قدرتـه علـى مواجهة فيـروس كورونـا الجديد .وفي
تجربـة كبيـرة اسـتمرت ثالثـة أشـهر فـي أوائل عـام ،2020
وهميـا ،أظهـر
تنـاول فيهـا أفـراد مجموعـة المقارنـة دوا ًء
ًّ
أ
سـرع مـن تعافـي مرضـى "كوفيـد"19 -
الطبـاء أن الـدواء يُ ِّ
3
من نزالء المستشـفيات  ،لكن فائدة ريمديسـيفير لم تتعد
ذلـك ،إذ لـم تتمكن دراسـات إكلينيكية مـن تأكيد أن العقار
يقـدم أي فائدة تُذكَر للمرضى .4واتسـم الـدواء كذلك بأنه
باهـظ الثمن ،وصعب التصنيـع ،ويجب إعطاؤه عن طريق
الوريـد فـي المستشـفيات ،وكلها سـمات غير مرغـوب فيها
فـي خضم انتشـار جائحة.
ويمكـن لعقـار آخـر مضاد للفيروسـات ،يقتـرب آ
الن من
الحصـول علـى تصريح باسـتخدامه ،أن يعالـج بعض هذه
المشكالت ،وهو عقار "مولنوبيرافير"  ،Molnupiravirالذي
تصنيعا يؤخذ عن طريق
خيـارا آخر ،من عقار أسـهل
ً
يم ِّثـل ً
قصر مـدة القدرة علـى نقل العدوى
الفـم ،كمـا ُو ِجـد أنه يُ ِّ
بين أ
الشـخاص المصابين بـ"كوفيـد "19-ممن تظهر عليهم
الكلينيكية التي
أعـراض المرض .وجدير بالذكر أن التجارب إ
حاليا على قدم وسـاق بشـأن هذا العقار قد اقتربت
تجري ًّ
مـن مراحلها النهائية.
وبالمثل ،فهذا العقار درسه للمرة أ
الولى 5علماء مركز
اكتشاف أ
الدوية المضادة للفيروسات وتطويرها في فترة
ما قبل الجائحة ،الذين اكتشفوا كذلك أدلة ومؤشرات
واعدة فيما يخص قدرة العقار على مواجهة فيروسات ألفا،
المصفِّرة .وحسبما يرى ريتشارد وايتلي ،رئيس
والفيروسات ُ
المراض المعدية أ
واختصاصي أ
للطفال من جامعة
المركز،
أالباما في برمنجهام ،فإن جميع هذه أ
الدوية الواعدة تعمل
ككتل بنائية جينية مزيفة تعوق قدرة الفيروسات على نسخ
جينوماتها بدقة كاملةً .
وبدل من إدخال قواعد الحمض

النووي الريبي السليمة أثناء التنسخ الفيروسي ،يخدع
دخل
إنزيما
فيروسيا يسمى "البوليميراز" ،لكي يُ ِ
الباحثون أ ً
ًّ
الدوية إلى عملية النسخ .وفي ضوء أن بوليميرازات
مشتقات
البشر ال يمكن خداعها ،فالفيروسات فقط هي التي تتأثر.
(تُستخدم عقاقير مماثلة في عالج التهاب الكبد الوبائي "بي"،
وفيروس نقص المناعة البشرية ،وعدة فيروسات أخرى).
وبالنظر إلى أن اكتشاف أ
الخطاء الجينية ليس مساحة تَ ْب َرع
أ
فيها الفيروسات بشكل عام ،فهذه النواع من العالجات،
غالبا ما تكون فعالة مع عدة
التي تُسمى نظائر النيوكليوسيد،
عائالت َّفيروسية .وفي الوقت ذاتهً ،فإن هذه أ
الدوية المضادة
بالنزيمات وتعوق وظيفتها،
للفيروسات التي ترتبط مباشرة إ
والتي يمكن القول إنها تشكل الغالبية العظمى من مضادات
الفيروسات ،ال تتمتع عاد ًة بمثل هذا المفعول الواسع على
مدى العائالت الفيروسية المختلفة .ومن حيث المبدأ ،يمكن
للعلماء تصميم أدوية تتصدى لكثير من الفيروسات ،وذلك
من خالل مهاجمة المناطق الجينية التي احتفظت بحالتها على
تطور الفيروس ،والتي تتألف من البروتينات المطلوب
مدى ُّ
استهدافها ،حسب وصف جاسبر فوك-وو تشان ،الباحث في
مجال أ
المراض المعدية الناشئة من جامعة هونج كونج ،الذي
يضيف ً
دائما
قائل" :من الناحية التقليدية ،كان النهج الساري ً
ما يستند إلى طريقة :علة واحدة...عقار واحد".
وقـد أسـدت هـذه الفلسـفة خدمـة كبيـرة للصناعـة
فيمـا يتعلـق بصنـع أدويـة جديدة لفيـروس نقـص المناعة
البشـرية ،أو التهـاب الكبـد الوبائـي "سـي"" ،لكنهـا أثبتـت
عـدم فعاليتهـا فيمـا يتعلـق بالتصـدي السـريع أ
للوبئة أو
الجوائـح" ،حسـب قـول تشـان.

أهداف صعبة

ـواح عديـدة ،تعـود الفعاليـة المحـدودة لمضـادات
مـن نَ ٍ
حاليا ،بشـكل أساسـي ،إلـى طبيعة
الموجـودة
الفيروسـات
أ ًّ أ
الم ْم ِرضـات ،مثل
الفيروسـات ذاتهـا .فالنـواع الخـرى مـن ُ
البكتيريـا ،والفطريـات ،والطفيليـات ،يمكـن احتواؤهـا
بسـهولة أكبـر ،ألن خصائصهـا الخلويـة تتيـح الكثيـر مـن
الهـداف التي يمكـن أن تتصدى لها أ
أ
الدوية .فلو نظرنا إلى

البنسـلين ً
تكون جدار الخلية
مثل ،لوجدنا أنه يعوق عملية
البكتيرية ،أما مضادات الفطريات من عائلة ّ آ
الزوالت ،فهي
تسـبب اضطرابًـا في غشـاء الخلية.
المستهدفات
كثيرا من
وتتيح
َ
الفيروسات عد ًدا أقل ً
القابلة للتأثر أ
بالدوية ،لما لها من جينوم ُمدمج مضغوط،
أيضا أن نضيف إلى
وافتقارها إلى التشريح الخلوي .ويمكن ً
ذلك معدالت التنسخ الفيروسي المرتفعة ،إذ يُعتقَد مثال
تنتج أكثر من
أن إ
الصابة بعدوى "سارس-كوف "2-النمطية ِ
مليون جسيم فيروسي عند كل شخص في اليوم الواحد،6
إلى جانب ما يصاحب ذلك من تحور جيني مالزم ،فال
عجب في نهاية المطاف من أن غالبية مضادات الفيروسات
حاليا ثبت عدم فعاليتها في عالج "كوفيد."19-
الموجودة ًّ
و"مرونة الفيروسات" هو مصطلح يعني أن العقار الذي
يتميز بمفعول ضد الهربس ،على سبيل المثال ،لن يكون
له  -على أ
الرجح  -تأثير ضد فيروسات كورونا .ولهذا السبب،
فإن أليخاندرو تشافيز ،وهو متخصص في الهندسة الحيوية،
وباحث في أ
الدوية المضادة للفيروسات في مركز إيرفينج
يعبر عن
الطبي التابع لجامعة كولومبيا في مدينة نيويوركّ ،
تشككه في أن يكتشف أي شخص ُ"م ِّثبطًا سحريًّا يمكنه أن
يتصدى لكل شيء ببساطة".
من هنا ،فهو يضيف ً
قائل" :غاية أملنا هو أن نجد ُم ِّثبطات
فعالة ضد عائلة فيروسية بأكملها ،إذا ك َّنا محظوظين حقًّا".
َّ
فالسيناريو أ
الفضل يتلخص في اكتشاف ُم ِّثبط لعموم
فيروسات كورونا ،لكن ربما يتمثل الهدف أ
الكثر منطقية
ْ
الطبعة العربية
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تحقيقات
ﻃﺮق ﻋﺪﻳﺪة ﻟﺘﺜﺒﻴﻂ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ،ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﺎﻗﻴﺮ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻔﻴﺮوﺳﺎت أن ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻤﺎت
اﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻄﻮر اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،أو أن ﺗﺘﺪاﺧﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻐﻠﻪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻹﺻﺎﺑﺔ اﻟﺨﻼﻳﺎ ﺑﺎﻟﻌﺪوى واﻻﻧﺘﺸﺎر.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن.

اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي
اﻟﺮﻳﺒﻲ

دﺧﻮل اﻟﻔﻴﺮوس
ﻣﺴﺘَ ﻬﺪﻓﺎت ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ
ﻣﺴﺘَ ﻬﺪﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻴﻒ

ﻻ ﻳﺰال اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻄﻮرون ُﻣ ﱢﺜﺒﻄﺎت ﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﺳﻄﺢ
ﺴﺘﻘﺒﻞ  ،ACE2و ،TMPRSS2اﻟﺘﻲ
اﻟﻤ
ِ
اﻟﺨﻠﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ ُ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ "ﺳﺎرس-ﻛﻮف "2-ﻟﺪﺧﻮل اﻟﺨﻼﻳﺎ.
ﺴﺘﻘﺒﻼت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﺮوﺳﺎت أﺧﺮى ُﻣ
ِ

اﻟﻔﻴﺮوس

ﻣﺴﺘﻘﺒﻼت اﻟﺨﻠﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺘﻮﺑﻼزم

اﻟﺘﺠﻤﻊ واﻹﻃﻼق اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ

اﻟﺘﺤﻠﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻲ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻷدوﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺠﺴﻴﻤﺎت
وﺗﺠﻤﻌﻬﺎ .وﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ
ﱢ
ﻟﺒﻌﺾ اﻷدوﻳﺔ أن ﺗﺨﺘﺮق
اﻷﻏﺸﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻳﺎ
اﻟﻤﻀﻴﻒ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﻮي ﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ
ﻓﻲ أﻏﻠﻔﺔ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ.

ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺪرة ُﻣ ﱢﺜﺒﻄﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻴﺎزات
ﻳﺨﺘﺒﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ً
اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻄﻊ ﻋﺪﻳﺪات اﻟﺒﺒﺘﻴﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ
اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ،ﺑﻬﺪف ﺻﻨﻊ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ.

اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ
اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ

اﻟﺒﺮوﺗﻴﺎز اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ

ﻋﺪﻳﺪ اﻟﺒﺒﺘﻴﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ
ﺑﻮﻟﻴﻤﻴﺮاز اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ

ﻏﺸﺎء دﻫﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﻓﻴﺮوﺳﺎت ﻣﻐﻠﻔﺔ

اﻟﺮﻳﺒﻮﺳﻮم

اﻟﺸﺒﻜﺔ
اﻹﻧﺪوﺑﻼزﻣﻴﺔ

الخيطية ،وفيروسات النسخ العكسي ،وغيرها .وال توجد سمة
أخرى مشتركة على نطاق واسع بين جميع هذه الفيروسات
المتنوعة .ولهذا السبب ،يعتقد تشو أن مضادات الفيروسات
التي تعتمد في عملها على المضيف قد تملك إمكانات أكبر
كأدوات نستعد من خاللها للجائحة القادمة.
تتيح البيولوجيا البشرية أيضا العديد من أ
الهداف
ً
التي يحتمل أن تكون قابلة للتأثر أ
بالدوية أكثر مما تتيحه
ُ
وبالضافة إلى ذلك ،تتميز الفيروسات بأنها
الفيروسات .إ
أقل قدرة على تطوير مقاومة ضد مضادات الفيروسات
التي تعتمد في عملها على المضيف .فقد يحتاج البروتين
الفيروسي إلى مجرد طفرة أو اثنتين فقط لتثبيط ارتباط العقار
عالجا يعتمد في عمله على
به ،على سبيل المثال ،في حين أن ً
المضيف بإمكانه أن يجبر الفيروس على اللجوء إلى عمليات
خلوية مختلفة تمام االختالف.
ويخشى بعض العلماء من احتمالية أن يؤدي العبث
بالمسارات الجزيئية البشرية إلى آثار جانبية غير مرغوب
فيها ،لكن شيريت إيناف ،عالمة الفيروسات ،واختصاصية
أ
المعدية من جامعة ستانفورد ،تعتقد أن تلك
المراض ُ
المخاوف المتعلقة بالسمية ُمبالَغ فيها .وتقول إيناف:
المراض أ
"نعالج جميع أ
الخرى من خالل استهداف وظيفة
أ
المضيف" ،كما أن شركات الدوية تستطيع اكتشاف الجزيئات
أ
تح ُّملها ،دون ظهور
وأنظمة الجرعات التي يمكن للشخاص َ
أعراض جانبية .لماذا إذَن يكون الحال مختلفًا مع مضادات
إن "عالج حاالت العدوى
الفيروسات؟ وتضيف إيناف قائلة ّ
شهورا ،أو سنوات،
الحادة ال يتطلب سوى عدة أأيام"  -وليس ً
أيضا
كما هو الحال فيما يخص المراض المزمنة" ،مما يساعد ً
على تقليل السمية التي يتعرض لها المضيف".

خطوات على طريق التأهب

اﻟﺘﻀﺎﻋﻒ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ واﻟﻨﺴﺦ واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

دواء لمجموعة فرعية من فيروسات كورونا ،مثل
في تطوير ٍ
حاليا عدوى غير ف َّتاكة
ب
سب
ت
التي
ألفا،
كورونا
فيروسات
ُ
ًّ
ِّ
للبشر ،والحصول على دواء مختلف لفيروسات كورونا بيتا،
الصابة بـ"سارس"،
وهي مجموعة الفيروسات المسؤولة عن إ
و"ميرس" ،و"كوفيد."19-
وبمجرد التعرف على الساللة الفيروسية" ،تنطبق مبادئ
اكتشاف أ
الدوية نفسها" ،حسب قول مارنيكس فان لوك،
أ
سببات المراض الناشئة بوحدة الصحة العامة
رئيس قسم ُم ِّ
العالمية ،التابعة لشركة "جونسون أند جونسون" Johnson
 & Johnsonفي بيرس ،بلجيكا .فكما يوضح ،يحتاج الباحثون
أ
النزيمات
إلى إيجاد "بؤر قابلة للتأثر بالدوية" على أسطح إ
أ
الساسية التي توجد بالشكل نفسه عند الفيروسات القريبة
تطوريًّا من بعضها البعض ،والتي يمكن استخدامها لتصميم
الجزيئات النشطة في أ
الدوية.
أ
وج ًها
وهكذا يكون الحال  -على القل  -إذا كان الدواء ُم َّ
لكن ً
بدل من ذلك ،يهدف بعض الباحثين
نحو
الفيروس ذاتهْ ،
في مجال أ
الدوية إلى اعتراض المسارات التي تستولي عليها
مجموعة كبيرة من الفيروسات في أجساد البشر ألغراضها
الخاصة .وأحد هؤالء الباحثين  -على سبيل المثال  -هو
إنزيما منظ ًِّما
عقارا يُعطِّل
ً
جيفري جلين ،الذي يطور ً
 | 28يونيو | 2021
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للدهون ،تستغله فيروسات عديدة لتعزيز قدرتها على دخول
جرد
الخاليا والتنسخ .ومن خالل تثبيط هذا إالنزيم" ،فإنك تُ ِّ
الفيروس من القدرة على الوصول إلى الوظيفة التي يعتمد
عليها في العائل" ،حسب وصف جلين ،وهو متخصص في
أمراض الجهاز الهضمي ،وفي علم الفيروسات الجزيئي في
كلية الطب التابعة لجامعة ستانفورد في كاليفورنيا.
وثمة استراتيجية أخرى لمكافحة الفيروسات تعتمد في
عملها على العائل ،ابتكرها اثنان من المتدربين السابقين
في فريق جلين ،وهما :نام-جون تشو ،عا ِلم المواد من
جامعة نانيانج التكنولوجية في سنغافورة ،وجوشوا جاكمان،
اختصاصي الهندسة الكيميائية من جامعة سونجكيونكوان في
طور هذان الباحثان أدوية ببتيدية صغيرة تُ ْح ِدث
سيول.
ثقوبا في َّ أ
الغلفة الدهنية الموجودة حول الفيروسات
ً
المغلَّفة .7وتأتي هذه الدهون من السطح الغشائي للخاليا
ُ
المغلِّفة للفيروسات
لكن الببتيدات تخترق الدهون ُ
البشريةّ ،
فقط ،ال الخاليا ،بفضل االختالفات في حجم ِب ْنية الغشاء،
التعرض للضغط.
ومدى مرونته عند ّ
ويصف تشو هذا الغطاء الدهني بأنه "القاسم المشترك"
المغلفة ،وهي مجموعة تشمل الفيروسات
لجميع الفيروسات ُ
المصفِّرة ،وفيروسات ألفا ،وفيروسات كورونا ،والفيروسات
ُ

NIK SPENCER/NATURE

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺎﻛﻲ ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﻮﺳﻴﺪ
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ
ﻟﻠﻔﻴﺮوس أن ﻳﺪﻣﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﺴﺦ ﻣﻦ
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ آﻟﻴﺎﺗﻪ.
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ ُﻣ ﱢﺜﺒﻄﺔ
وﻳﺨﺘﺒﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ً
أﻳﻀﺎ ﱠ
ﻟﻠﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻔﻴﺮوس
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺦ ﻧﻔﺴﻪ ،أو ﺻﻨﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت.

اﻟﻨﻮاة

ربما يوفر مزيج من أ
الدوية التي تعتمد في عملها على
والدوية أ
المضيف ،أ
الخرى ذات المفعول المباشر ،أفضل
حماية في مواجهة التهديدات الفيروسية المستقبلية ،بيد أنه
مهما كانت االستراتيجية التي ي َّتبعها العلماء ،يتفق الخبراء على
خصص لالستعداد للجائحة ينبغي أن يكون قد
أن أي عقار ُم َّ
ات كاملة على أ
القل ،تُجرى على نماذج حيوانية،
خضع الختبار
وأن يخضع لبعض التجارب في متطوعين أصحاء من البشر.
و"بعد ذلك ،عند اندالع جائحة ،يمكننا توزيع تلك أ
الدوية
المناسبة للبشر" ،حسبما يقول
ً
سريعا بأفضل نطاق للجرعات ِ
ئيس مركز اكتشاف أ
الدوية
عالم الكيمياء كيلي تشيبالي ،ر
وتطويرها من جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا.
وسوف يتمثل الهدف في اعتماد مثل هذا العقار وتوزيعه
سريعا ،أي
عند تلك اللحظة الحاسمة التي تستلزم تصرفًا ً
عند عدم توفر أنواع أخرى من أدوية االستجابة السريعة،
مثل اللقاحات ،أو العالجات أ
بالجسام المضادة.
أ
بعضا من هذه الجهود االستباقية
باشر مطورو الدوية ً
في أعقاب تفشي "سارس" ،وذلك في مختبرات الهويا،
التابعة لشركة "فايزر"  Pfizerأ
للدوية في كاليفورنيا ،على
سبيل المثال ،إذ تمثلت استجابة العلماء لتفشي المرض
في عام  2003في تصميم جزيء 8يُ ِّثبط بروتي ًنا بعينه ،يُ َعد
تنسخ فيروس كورونا المسبب لهذا المرض،
ًّ
أساسيا لعملية ُّ
وهو إنزيم يُعرف باسم البروتياز الرئيس ( ،)Mproالذي يتولى
تقطيع سالسل طويلة من البروتينات الفيروسية إلى أجزائها
الوظيفية.
تقريبا" ،كان الجهد المبذول مكثفًا
أشهر
ستة
مدار
وعلى
ً
للغاية" ،حسب قول عالم الكيمياء روب كانيا ،الذي قاد
مشروع "سارس" التابع لشركة "فايزر" ،لكن حاالت العدوى
الصابة
البالغ عن آخر حاالت إ
سرعان ما تالشت .وبعد إ
بفيروس "سارس" في عام ّ ،2004أجلت شركة "فايزر" وشركات

AMR ABDALLAH DALSH/REUTERS

أخرى تعمل على عقاقير التصدي للفيروس برامجها ،إذ لم
تكن هناك سوق مستقبلية للعالج .وكما يُ ِّبين تيموثي شيهان،
عالم الفيروسات من جامعة نورث كارولينا ،الذي عمل سابقًا
في مجال المستحضرات الصيدالنية" :من الصعب إقناع
شركة بصنع عقار مضاد ُلم ْم ِرض غير موجود بالفعل".
ولكن فرصة إدخال تحسينات على أبرز العقاقير الواعدة
أبدا لفريق كانيا
بشكل يسمح باستخدامه
إكلينيكيا لم تُ َتح ً
ًّ
البحثي ،ناهيك عن اختبار العالج على الفئران ،أو على البشر.
ولذلك ،فعندما ظهر فيروس "سارس-كوف ،"2-وكشفت
التحليالت الجينومية أن بروتين  Mproللفيروس يكاد يطابق
بروتين الممرض أ
المسبب لمرض "سارس"( ،المتالزمة
الصلي
ِّ
ُ ِ
التنفسية الحادة الوخيمة) ،كان يتوجب على الباحثين إجراء
قدر كبير من الضبط الكيميائي الدقيق .وبحلول الوقت الذي
9
وإن كان قد
أصبح فيه الدواء جاه ًزا لالختبار على البشر ْ ،
اختلف في الشكل النهائي بصورة طفيفة ،كانت الموجة
أ
الولى من الجائحة قد هدأت بالفعل ،ولقي قرابة المليون
الصابة بالعدوى في أرجاء العالم.
شخص حتفهم بسبب إ
سمى " ،"PF-07304814طور
الم َّ
دخل ذلك العقارُ ،
التجارب في سبتمبر الماضي في صورة عالج يُحقن عن طريق
الوريد .وعلى الرغم من أنه كان بالمكان تطوير أ
البحاث
إ
بصورة أكبر ،فعلى أ
القل لم تبدأ شركة "فايزر" من الصفر،
أ
كما تقول تشارلوت أليرتون ،رئيسة قسم تصميم الدوية
بالشركة .ورغم أن الشركات أ
الخرى تعمل على تعطيل
المستهدف ذاته ،فإن "فايزر" هي الشركة الوحيدة المصنعة
أ
تجريبيا لبروتين  Mproفي التجارب
للدوية التي تمتلك مثبطًا
ًّ
أ
حاليا ،بل تمتلك اثنين في حقيقة المر،
البشرية التي تُجرى ًّ
المعاد تطويره ،الذي أنتجته شركة
فبخالف دواء "سارس" ُ
"فايزر" ،بدأت الشركة خالل الشهر الماضي تجاربها على عقار
واعد مختلف ،يؤخذ عن طريق الفم ،هو "."PF-07321332
وحول ذلك ،تقول أليرتون" :أشعر بالسعادة ألننا كنا
في وضع يسمح لنا بالتحرك سريعا ،أ
ولننا كنا قد انتهينا
ً
من أ
العمال التحضيرية" .وتردف قائلة" :لكنني تم َّنيت لو
كنا قد استطعنا أن نقطع شوطًا أطول ،فهل كان بإمكاننا
بالتالي تقديم خيارات العالج في وقت أقرب؟ بال َقطْع نعم".

من الصعب إقناع
شركة بصنع عقار
لم ْم ِرض غير
مضاد ُ
موجود بالفعل".

في الوقت الحالي ،تتعهد الشركات التي لم تكن قد بذلت
ً
مستقبل،
المستوى نفسه من العمل الشاق ،بأال يتكرر هذا
إذ يقول جون يونج ،الرئيس العالمي لقسم أ
المراض المعدية
في شركة "روش"  Rocheأ
للدوية ،التي يقع مقرها في بازل
بسويسرا ،إن الجائحة كانت بمثابة "صيحة تنبيه" ،ويضيف
ً
قائل" :إن ظهور الجائحة التالية ليس إال مسألة وقت ،وعلينا
في مجال الصناعة أن نكون مستعدين لمواجهتها".
وتحقيقًا لهذه الغاية ،فإن قادة تحالف "كوفيد للبحث
والتطوير" ( - )CoVID R&D Allianceالذي يضم أكثر
من عشرين شركة تعمل في مجال علوم الحياة ،وشركات
معا خالل العام الماضي؛
رأس مال استثماري ،اتحدت ً
للتصدي لجائحة "سارس-كوف - "2-بصدد إطالق مشروع
جانبي ُم َو َّجه نحو إنتاج مضادات فيروسات واسعة المجال،
النفلونزا .وحسبما أورد
لعالج فيروسات كورونا ،وفيروسات إ
إليوت ليفي ،رئيس قسم استراتيجيات العمليات والبحث
والتطوير في شركة "أمجن" ،Amgenالتي تقع في مدينة
ثاوزاند أوكس بوالية كاليفورنيا أ
المريكية ،والذي يترأس تلك
الجهود ،فالمجموعة تخطط لدفع ما يقرب من  25مضا ًّدا
فيروسيا واعدا ،لخوض التجارب أ
الولية على البشر ،وتشييد
ًّ ً
الكلينيكية الالزمة إلجراء االختبارات
ِالب ْنية التحتية للتجارب إ
بالتوازي عندما تظهر جائحة فتاكة تالية.
وتراود حكومة الواليات المتحدة طموحات مماثلة كذلك،

إذ يقول فرانسيس كولينز ،مدير معاهد الصحة الوطنية،
إن مضادات الفيروسات المناوئة لفيروسات كورونا تمثل
أ
صرح لدورية  Natureبأن المبادرة
"المهمة الولى" ،لكنه َّ
أن تمتد لتشمل عائالت فيروسية
"كانت تسعى بالتأكيد إلى ْ
أخرى ،إذا أتيحت التمويالت لذلك".
أيضا ،تتمثل في مشروع أُطلق عليه
وثمة جهود مكملة ً
سرع البحوث والتطوير لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا"
ُ"م ِّ
 ،Corona Accelerated R&D in Europe Projectوهو
مشروع مدته خمس سنوات ،بتكلفة قدرها  75,8مليون
يورو (ما يعادل  90,1مليون دوالر أمريكي) ،يستهدف
لكل من جائحة "كوفيد "19-الحالية ،أ
إيجاد عالجات ٍّ
ولية
فاشيات مستقبلية لفيروسات كورونا .ويأمل مورمان وغيره
من الباحثين في جامعة نورث كارولينا ،من خالل مبادرتهم
المعروفة باسم" :تطوير أ
الدوية المضادة للفيروسات
جمع  500مليون دوالر من الحكومات،
السريعة الناشئة" ،في ْ
والجهات الراعية للصناعة ،والمؤسسات ،لتطوير مضادات
ومباشرة المفعول.
فيروسية واسعة المجالِ ،
وفي الوقت ذاته ،تكثف شركات أدوية كبرى جهودها
حاليا ،فعلى سبيل المثال ،تقوم شركة "نوفارتس"
الداخلية ًّ
حاليا بتحسين ُم ِّثبط يعمل على التصدي لجميع
ًّ Novartis
وتحديدا إنزيم  .Mproوحسبما يقول جون
فيروسات كورونا،
ً

فنيو مختبر يعملون على عقار "ريمديسيفير" في منشأة تابعة لشركة "إيفا فارما" في القاهرة.

صيحة تنبيه

تاالريكو ،رئيس قسم البيولوجيا الكيميائية والعالجات في
شركة "نوفارتس" ،فإن الشركة أمامها فترة تُق ََّدر بعام واحد
أ
الكلينيكية على البشر،
 على القل  -للبدء في التجارب إتماما على جائحة
وبعده ربما نكون قد استطعنا السيطرة ً
أيضا ،تلتزم شركة
"كوفيد ."19-ومع ذلك ،وحسب قوله ً
"نوفارتس" بدفع هذا البرنامج قُدما إلى أ
المام.
ً
ويستدرك ليفي بقوله" :معدل االستثمارات الواردة من
حاليا ال يتناسب مع التهديدات المحيقة"،
قطاع الصناعة ًّ
جمع ما يقرب من مليار دوالر
ولهذا السبب ،يأمل أليفي في ْ
أمريكي من شركات الدوية وحدها لمشروع "تحالف كوفيد
للبحث والتطوير" ،من أجل التأهب لمواجهة الجوائح.
أ
أيضا من المنظمات
ويقول إن الموال إالضافية يمكن أن تأتي ً
أ
المباشرة.
غير الربحية ،وغيرها من الطراف المعنية
ِ
ويشعر آندي بالمب ،رئيس قسم البحث والتطوير
بشركة "تاكيدا فارماسوتيكال" Takeda Pharmaceutical
في كامبريدج بوالية ماساتشوستس ،وأحد قادة التحالف،
بالتفاؤل بشأن فرص نجاح البرنامج .ويقول معلقًا" :في
نظرا إلى
الوقت الحالي ،يوجد زخم وراء هذه الجهودً ،
الم ِل ّح ألزمة تفشي "سارس-كوف ،"2-بيد أنه ال يرغب
الطابع ُ
في أن نعود إلى الحالة السابقة من الالمباالة ،كما حدث
بعد "سارس" ،و"ميرس" ،فنحن – على حد قوله " -بحاجة
إلى استغالل هذه الفرصة على الفور".
إيلي دولجين صحفي علمي يقيم في سومرفيل بوالية
ماساتشوستس أ
المريكية.
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دراسات السلوك
اإلنساني تشهد
تحول بسبب جائحة
ً
«كوفيد»19-

تلعب الهوية الوطنية دورا في تحديد مدى استعداد أ
الفراد لدعم سياسات متعلقة بالصحة العامة ،مثل ارتداء الكمامات.
ً

ت َلقننا جائحة "كوفيد "19-دروسا مهمة حول كيفية التصدي أ
للزمات
ُِ
ً
والمعلومات المضللةً ،
فضل عن دورها في تحفيز الباحثين على تبني طرق
أشواندن
جديدة في دراسة القضايا المتعلقة بالصحة العامة .بقلم كريستي
ِ
 | 30يونيو | 2021
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الشهر أ
خالل أ
الولى من جائحة "كوفيد ،"19-كان جاي فان
بافيل ،اختصاصي علم النفْس من جامعة نيويورك ،يسعى
إلى الوقوف على العوامل االجتماعية التي يمكن من خاللها
التنبؤ ،على أفضل وجه ،بمدى دعم أ
الشخاص لتبني تدابير
الصحة العامة ،مثل التباعد الجسدي أو إغالق المطاعم.
وكان فان بافيل وقتها على اتصال بعدد محدود من الباحثين
المشاركين الذين كانوا على استعداد لجمع بيانات في هذا
الصدد من استطالعات الرأي .غير أن تفشي الجائحة في كل
مكان َدف ََع فان بافيل إلى التساؤل عما إذا كان بإمكانه توسيع
نطاق مشروعه ،أم ال ،وهو ما َدف ََعه بدوره للإقدام على ما
لم يفعله في السابق.
نَ َش َر فان بافيل وصفًا للدراسة على موقع "تويتر" في
داعيا باحثين آخرين إلى االنضمام
شهر أبريل الماضيً ،
إليه .ويتذكر ما دار بذهنه ودفعه إلى ذلك حينئذ ً
قائل:
إلي عشرة أشخاص آخرين وأحصل على بعض
"ربما ينضم َّ
البيانات إالضافية" .بيد أنه تلقى استجابة فاقت كل توقعاته؛
إذ انضم َ 200عا ِلم من  67دولة للمشاركة في هذا المسعى
البحثي .وفي نهاية المطاف ،تمكن هؤالء الباحثون من جمع
بيانات من استطالع آراء أكثر من  46ألف شخص .حول ذلك،
ضخما" .وأوضح
بحثيا
ً
يقول فان بافيل :أ"كان هذا تعاونًا ً
الشخاص الذين ذكروا أن الهوية الوطنية
فريق الباحثين أن
مهمة لهم كانوا – بوجه عام – أكثر ً
ميل من غيرهم إلى دعم
1
حاليا في
سياسات
الصحة العامة  .إال أن الدراسة ال تزال ً
طور مراجعة أ
القران.
َُ َ

وقد مثلت جائحة "كوفيد "19-للباحثين في مجال
العلوم االجتماعية فرصة فريدة من نوعها ،وذلك كونها
تجربة طبيعية ،وليست معملية" ،تمس أ
الفراد من الثقافات
والشرائح االجتماعية واالقتصادية كافة" ،على حد وصف
أندرياس أولسونَ ،عا ِلم النفْس من معهد كارولينسكا في
ستوكهولم .إذ يواجه الجميع اليوم التهديدات نفسها تجاه
وسبل عيشهم ،وهو ما يعتقد أولسون أنه "يسمح
صحتهم
لنا بدراسة ُاالختالفات في طرق استجابة أ
الفراد لهذا الوضع،
باختالف ثقافاتهم وفئاتهم االجتماعية وما بينهم من فروق
فردية" .فعلى سبيل المثال ،تمكن الباحثون في ضوء الجائحة
من مقارنة سلوكيات أ
الفراد قبل حدوث تغييرات واسعة على
مستوى السياسات ،وبعدها ،كما أصبحت دراسة ظاهرة تدفق
المعلومات ،والمعلومات المغلوطة ،أسهل لهم من ذي قبل.
كما أدى تفشي الجائحة على ذلك النطاق العالمي إلى
تعاون غير مسبوق بين الفرق البحثية من شتى بقاع
حشد ُ
تشارك الباحثين للقدر الهائل نفسه من
العالم .ففي ضوء أ ُ
االهتمام بسلوكيات الفراد خالل الجائحة ،يمكنهم اختبار
أ
وسبل التدخل المطروحة أمامهم على
صحة بعض الفكار ُ
نحو أسرع من أي وقت مضى .كما أجبر ذلك الوضع العديد
من الباحثين في مجال العلوم االجتماعية على مواءمة
طرقهم البحثية معه ،في وقت أصبح فيه إجراء المقابالت
الشخصية والتجارب المعملية شبه مستحيل .ويتوقع البعض
أن طرق البحث المبتكرة التي نشأت على خلفية الجائحة
ستستمر حتى بعد انتهاء أ
الزمة الحالية ،بل وقد تسفر عن
تغيير وجه المجال بشكل دائم.
يقول فان بافيل – على سبيل المثال – إنه في ظل هذه
الطرق التي خضعت للتجربة واالختبار ،أصبح تكوين فرق
بحثية دولية أسهل بكثير .ويضيف فان بافيل ً
قائل" :بعدما
توفرت لدينا البنية التحتية المطلوبة أ
للبحاث وصرنا نتحلى
بالخبرة ،سيكون بمقدورنا تكرار ذلك في جميع المجاالت".

الحوافز االجتماعية المشجعة على التطعيمات

قبل دخول فان بافيل في ذلك التعاون البحثي الضخم،
اجتمع هو ومجموعة تضم أكثر من  40باح ًثا للتخطيط
للسبل التي يمكن من خاللها االستفادة من البحوث السلوكية
ُ
في إرشاد جهود التصدي لفيروس "سارس-كوفSARS- "2-
 CoV-2وتحسينها ،في وقت يشعر فيه الناس بالخوف
والتشكك والضياع وسط طوفان من المعلومات .من هناَ ،ه َّم
الباحثون بالوقوف على ما نُ ِش َر في ذلك المجال من أبحاث
سابقة قد يكون من شأنها التأثير على وضع السياسات ،ثم
حددوا قائمة بالمشروعات البحثية التي يمكنهم تنفيذها على
صعيد قضايا مثل المنظور الجماهيري لتهديدات الجائحة،
واتخاذ القرارات لمواجهة هذه أ
الزمة وتوصيل العلوم.2
أ
وقد تطلَّع كثير من الباحثين ألن يكون لبحاثهم دور في
الغالق أو
فهم استجابة الجماهير
لممارسات مثل تدابير إ
ٍ
فرض ارتداء الكمامات .على سبيل المثال ،بَ َّي َن فان بافيل
وفريقه البحثي من خالل استطالع رأي أجروه ،وشارك فيه
أكثر من  46ألف شخص ،أن معظم الدول التي أظهر سكانها
دعما أكبر للتدابير االحترازية كانت تذكي مشاعر الوحدة
ً
الوطنية والتماسك االجتماعي .ويصف فان بافيل هذا المناخ
ً
جميعا نخوض التجربة نفسها" .وقد
قائل" :إنه شعور بأننا ً
جاءت تلك النتيجة مخالفة إلى حد ما للتوقعات البديهية.
فعلى الرغم من أن الدراسة أشارت إلى وجود ارتباط بين
اعتناق المشاركين في االستطالع لفكر سياسي يميني وميلهم
لمقاومة تدابير الصحة العامة ،فإنها أظهرت ،بوجه عام
أيضا ،أن قوة التمسك بالهوية الوطنية كانت ً
عامل ينبئ
ً
بدعم أكبر لمثل تلك التدابير .ويقول فان بافيل إن هذا
يشير إلى إمكانية االستفادة من مشاعر الهوية الوطنية في

الترويج لسياسات الصحة العامة.
كما أظهرت أبحاث أخرى أن اختيار الشخص المسؤول عن
بَ ِّث رسائل الصحة العامة يُعد ً
مهما للغاية .وكان من
عامل ً
بين تلك أ
البحاث ،دراسة 3نُ ِش َرت في شهر فبراير الماضي،
أ
أجرت استطالع رأي لكثر من  12ألف شخص يقيمون
في ست دول – هي البرازيل وإيطاليا وكوريا الجنوبية
وإسبانيا وسويسرا والواليات المتحدة – بهدف تحديد مدى
استعدادهم لنشر رسالة تُ َش ِّج ُع على التباعد االجتماعي.
وقد أُتيح للمشاركين اختيار شخص لدعم الرسالة ،من بين
الممثل أ
المريكي توم هانكس ،ونجمة المجتمع الشهيرة
كيم كارداشيان ،ومسؤول حكومي بارز من بلد المشاركين في
االستطالع ،وأنتوني فاوتشي ،مدير المعهد الوطني أ
المريكي
ألمراض الحساسية أ
والمراض المعدية الكائن في بيثيسدا
بوالية ميريالند .فكانت النتيجة أن المشاركين في االستطالع
من جميع البلدان كانوا أكثر استعدا ًدا لنشر الرسالة عندما
صدرت عن فاوتشي (وذلك على الرغم من أن فاوتشي قد
أصبح شخصية مثيرة للجدل بالنسبة للبعض في الواليات
المتحدة ،حيث خضعت الجائحة لقدر كبير من التسييس).
نسبيا.
وبالمقارنة ،أ ُو ِجد أن أدعم المشاهير للرسالة غير فعال ً
الولية إلى أن مواءمة الرسالة بحيث تتفق
وتشير البحاث

لدينا اآلن كم أكبر
بكثير من البيانات
التي يمكننا من
خاللها قياس اآلليات
االجتماعية".
اجتماعيا ،قد يلعبان
مع قيم الجمهور ،أو التأكيد على قبولها
ً
مؤثرا .على سبيل المثال ،تعمل ميشيل جيلفاند،
كذلك ً
دورا ً
َعا ِلمة النفْس من جامعة ميريالند في كوليدج بارك ،ضمن
فريق بحثي يشرف على "منافسة بين ُسبل التدخل" بهدف
اكتشاف أساليب للترويج الرتداء الكمامات بين المحافظين
والليبراليين في الواليات المتحدة.
ويختبر الباحثون في تجربتهم فعالية ثمانية من ُسبل
التدخل ،أو "الحوافز" كما يسمونها ،وهي ُسبل تعكس
مجموعة من القيم أ
الخالقية المختلفةً ،
فضل عن عوامل
أخرى ترتبط بأزمة "كوفيد ."19-وتهدف التجربة إلى تحديد

الكمامات "يحافظ على سالمة أ
الفراد".
حول ذلك ،تقول جيلفاند" :نصنع منافسة بين هذه
الحوافز لنرى أيها أكثر فعالية" .والتصميم الذي يتبناه فريق
جيلفاند في دراسته يتيح لهم اختبار فعالية ُسبل التدخل
المتعددة في آن واحد ،كما يمكن توظيفه على نطاق واسع
يغطي العديد من المناطق الجغرافية ،وهي ميزة تحولت
إلى ضرورة في ظل الجائحة .وجدير بالذكر أن نتائج هذه
الدراسة لم تُنشر بعد.
وكانت مساع أخرى قد شرعت بالفعل في توظيف نهج
مماثل بهدف التشجيع على التطعيم ،وذلك حتى قبل توفُر
أي من لقاحات فيروس "سارس-كوف ."2-على سبيل المثال،
كانت مبادرة "التغيير السلوكي النافع" Behavior Change
 For Good Initiativeالتي انبثقت من جامعة بنسلفانيا في
فيالدلفيا ،تختبر فعالية حوافز مختلفة في تشجيع الجمهور
على تلقي لقاح إالنفلونزا .إذ اختبرت كاثرين ميلكمان ،الباحثة
السلوكية من كلية وارتون بالجامعة ،مع زمالئها حوالي 20
استراتيجية َلب ِّث رسائل للتشجيع على تلقي هذا اللقاح ،وقد
شملت هذه االستراتيجيات كل المساعي الممكنة ،بداية من
ً
وصول إلى المناشدات المباشرة .وحول ذلك ،تقول
النكات،
ميلكمان" :الحظنا استراتيجيات ثبتت فعاليتها"؛ إذ اكتشف
فريقها ،على سبيل المثال ،أن بث رسائل نصية أ
للفراد
خصوصا
محجوزا
إلبالغهم فيها بأن هناك لقاح إنفلونزا
ً
ً
لهم أدى إلى زيادة معدالت التطعيم.5،4
وعلى الفور ،سارع الباحثون الذين يسعون إلى رفع معدالت
تلقي لقاحات "كوفيد "19-باالستفادة من تلك النتائج؛ إذ حاول
الباحثون من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجيليس ()UCLA
استعمال االستراتيجية نفسها مع من يتلقون العالجات ضمن
نظام الجامعة الصحي خالل شهري فبراير ومارس ،6وتقول
فعاليتها
ميلكمان إن الباحثين وجدوا أن االستراتيجية "أثبتت ّ
في تحفيز الجماهير على التطعيم ضد "كوفيد."19-
إلكترونيا من
بريدا
وفي مارس الماضي ،تلقت ميلكمان ً
ً
ستيف مارتن ،الرئيس التنفيذي لشركة استشارات العلوم
السلوكية "إنفلوينس آت وورك"  Influence at Workالكائنة
هارب ِندن بالمملكة المتحدة ،يطلعها فيه على أن فريقه
بمدينة ِ
البحثي قد طبق ما توصلت إليه من نتائج في جزيرة جيرسي
بالقناة إالنجليزية؛ حيث تبنى مارتن وزميلته ريبيكا شيرينجتون،
المساعدة بقطاع التمريض لدى حكومة جيرسي،
المسؤولة
ِ
رؤية ميلكمان القائلة بإن احتمالية إقبال شخص ما على تلقي
اللقاح ترتفع كلما منح "شعورا بامتالكه لزمام أ
المور" ،وهو ما
ُ
ً
يمكن تحقيقه من خالل إخبار المرء بأن "هذا اللقاح محجوز
خصوصا له" ،على سبيل المثال .فيقول مارتن" :واجهنا مشكلة
ً
حقيقية في إقناع موظفي دور الرعاية ،وخاصة الشابات ألن
كثيرا منهن ساورتهن شكوك بشأن اللقاح" ،لكن باستخدام
ً
مقاربة ميلكمان ومقاربات أخرى (كتلك القائلة بأهمية حسن
اختيار هوية من يبث رسالة التشجيع على تلقي اللقاح) ،تمكن
برنامج مارتن من رفع معدل تلقي اللقاحات ليصل إلى %93
بين موظفي دور الرعاية في جيرسي ،مقارنة بنسبة قوامها
حوالي  %80في مقاطعات أخرى.

ُسبل التدخل أالكثر فعالية في تحفيز المنتمين لكال الفئتين بحوث مكافحة االستقطاب
السياسيتين على االلتزام بإرشادات الصحة العامة .فتؤكد
واحدة من الرسائل التي يختبر الباحثون فعاليتها على أن ارتداء
الكمامات سوف "يساعدنا على استئناف نشاطنا االقتصادي
بسرعة أكبر" ،وهو نهج ُم َص َّمم لمناشدة الجمهوريين الذين
ينزعون بدرجة أكبر إلى التعامل مع الجائحة على أنها أزمة
اقتصادية أكثر من كونها أزمة صحية .وثمة نهج آخر للتدخل،
مهما
تعزز رسال ُته مبدأ تفادي الضرر ،الذي يراه الليبراليون ً
لهم على حد قولهم .وتؤكد رسالة هذا المبدأ على أن ارتداء

تساعد تقنيات مثل ال َت َت ُبع الجغرافي الباحثين في مجال
العلوم االجتماعية على رصد الطريقة التي يتصرف بها أ
الفراد
في الواقع ،وليس الطريقة التي يزعمون أنهم يتصرفون بها
فحسب .وقد كشفت جهود التصدي لجائحة "كوفيد"19-
عن انقسام كبير بين الصفوف السياسية في االستجابة أ
للزمة
الماكن ،ونظرا إلى أن الكثير من أ
في العديد من أ
الفراد
ً
يملك هواتف ذكية مزودة بأجهزة تعقب تعمل بتقنية نظام
تحديد المواقع العالمي ( ،)GPSفقد أصبح بإمكان الباحثين
الطبعة العربية
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تحقيقات

الغالق
آثار ما بعد إ

ال شك أن الجائحة بدأت في تغيير الطرق التي يدرس بها
الباحثون السلوك البشري ،على نحو قد يدوم إلى ما بعد
الغالق .من هنا ،يقول فان بافيل" :أعتقد
فرض تدابير إ
أن الباحثين سيواصلون سعيهم إلى إجراء دراسات أكبر
بالتعاون مع المزيد من المختبرات للوصول إلى نتائج تتسم
إحكاما ،وأكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع".
بأنها أكثر
ً
وعينات البيانات التي ُج ِمعت من خالل هذه المشروعات
البحثية كانت أكثر تنوعا من البيانات التي جمعت أ
بالساليب
ً
ُ
التقليدية ،ولذا فإن تأثير هذه الدراسات قد يكون أكثر قوة.
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تحديد إلى أي مدى ينعكس االنحياز السياسي للفرد على
سلوكه خالل الجائحة.
وقد عكف فان بافيل وزمالؤه على تحليل بيانات تَ َت ُبع
يوميا من  15مليون هاتف ذكي ،وذلك
جغرافي وردت ً
بهدف النظر في العالقات بين أنماط التصويت في الواليات
المتحدة ومدى االلتزام بالتوصيات المتعلقة بالصحة
العامة .7وتوصل الفريق إلى أن سكان المناطق التي صوتت
للمرشح الجمهوري دونالد ترامب في االنتخابات الرئاسية
أ
حرصا
المريكية لعام  ،2016على سبيل المثال ،كانوا أقل ً
على ممارسات التباعد الجسدي في الفترة بين مارس ومايو
من عام  ،2020وذلك بنسبة بلغت  %14مقارنة بساكني
المناطق التي صوتت للمرشحة الديمقراطية هيالري كلينتون.
ووجدت الدراسة أيضا ارتباطًا بين استهالك أ
الخبار المنشورة
ً
عبر قنوات ذات تَوجه ُمحافظ وضعف الحرص على ممارسات
التباعد الجسدي .كما وجدت أن االختالفات الحزبية حول
االلتزام بالتباعد الجسدي تزايدت بمرور الوقت.
ويقول والتر كواتروتشوكيَ ،عا ِلم البيانات من جامعة
المكانيات البحثية التي
كافوسكاري في فينيسا ،بإيطاليا :إن إ
ويردف ً
قائل" :لدينا
أتاحها ال َت َت ُبع الجغرافي "تفوق الخيال"ِ .
آ
كم أكبر بكثير من البيانات التي يمكننا من خاللها قياس
الن ٌّ
آ
الليات االجتماعية" ،وقد فتحت الجائحة ً
مجال لتوظيف
هذه البيانات.
وقد استخدم فريق كواتروتشوكي البحثي بيانات المواقع
الخاصة بـ  13مليون مستخدم على موقع "فيسبوك" بهدف
أ
افيا في جميع أنحاء فرنسا
دراسة أنماط تنقل الفراد جغر ً
أ
أ
وإيطاليا والمملكة المتحدة خالل الشهر الولى من الجائحة.
وقد ظهرت أنماط مختلفة من التنقل في البلدان الثالث،
تعكس البنية التحتية والجغرافيا أ
الساسية لكل منها .وقد
تمركزت التحركات في المملكة المتحدة وفرنسا أكثر حول
لندن وباريس ،على الترتيب ،بينما تش َّتت بين المراكز
السكانية الرئيسية في إيطاليا .8ويقول كواتروتشوكي إن
هذا النوع من النتائج يمكن االستفادة منه في التنبؤ بقدرة
االقتصاد على الصمود في مواجهة الكوارث أ
الخرى.
كما يتزايد اعتماد الباحثين على استطالعات الرأي التي
النترنت ،وهو اتجاه عجلت به الجائحة .على
تُجرى عبر إ
سبيل المثال ،بلغ متوسط عدد االستجابات ألحد هذه
االستطالعات في دراسة أمريكية 9حول أ
النشطة اليومية
أ
أثناء الجائحة  -مثل الذهاب إلى العمل ،أو زيارة السرة،
أو تناول الطعام في المطاعم  -أكثر من  6700استجابة في
اليوم الواحد .وأظهرت النتائج أن دور االنتماء الحزبي في
الفراد على تبني السلوكيات آ
التأثير على مدى إقبال أ
المنة
كان أكبر بكثير من تأثير المعدالت المحلية للإصابة بمرض
عرفوا
"كوفيد "19 -في هذا إ
القبال .وكان المشاركون الذين َّ
أنفسهم على أنهم جمهوريون ،أكثر ً
إقبال على التنقل من
تقريبا ،وأخذت هذه الفجوة
الديموقراطيين بنسبة %28
ً
في االتساع على مدار فترة إجراء الدراسة بين شهري أبريل
وسبتمبر من العام الماضي.

أ
الغالق لمكافحة جائحة "كوفيد."19-
صورة للوحة إعالنات بلندن شجعت الفراد على اتباع إرشادات تدابير إ

أيضا الباحثين
وتقول ميلكمان إن أزمة "كوفيد "19-جعلت ً
للتعاون ولمشاركة المعلومات .لذا ،تسارعت –
أكثر استعدا ًدا
ُ
على حد قولها – وتيرة نشر نتائج أ
البحاث وتطبيقها .وتضيف
"كتبت ورقة بحثية عن بعض النتائج التي
قائلة حول ذلك:
ُ
توصلنا إليها في أسبوع خالل عطلة عيد الميالد" ،وهو ما
عجلت ميلكمان بإعداد
كان عاد ًة يستغرق عدة أشهر .وقد أ َّ
الملحة لنشر تلك
هذه المسودة البحثية لشعورها بالهمية ُ
النتائج وإتاحتها؛ لينتفع بها الجميع.
وترى ميلكمان أن القيود التي فرضتها جائحة "كوفيد"19-
دفعت العلوم االجتماعية في اتجاه جيد ،فتقول" :علينا
إجراء بحوث واسعة النطاق" ،كما يجري في مجاالت مثل
الفيزياء والفلك .وتشير إلى أنه ً
بدل من إجراء تجارب فردية
صغيرة ،يمكن للباحثين آ
الن إجراء دراسات ضخمة تضم
مجموعات كبيرة من الباحثين إلجراء االختبارات على  20أو
حتى  50مجموعة فرعية من المشاركين في آن واحد.
وتقول فاندي بروين دي برين ،عالمة السلوك من جامعة
جنوب كاليفورنيا في لوس أنجيليس ،إن استحالة اجتماع عدد
من أ
الشخاص في مكان مغلق للخضوع لدراسة قد حفز
أيضا على ابتكار طرق جديدة إللحاق المشاركين
العلماء ً
بالتجارب ودراستهم .وبروين دي برين هي واحدة من
الباحثين الرئيسيين في دراسة "فهم أمريكا" Understanding
 ،America Studyالتي تعمل على إجراء استطالعات رأي
متكررة شاركت فيها حوالي  9000أسرة أمريكية ،تعكس
بالجابة عن أسئلة متعلقة بالجائحة،
النسيج الوطني للبالد ،إ
من قبيل "هل تنوي تلقي لقاح؟" "وفي تقديرك ،ما مدى
احتمالية تعرضك للإصابة؟" والحاجة إلى وضع إجراءات
جديدة إللحاق عينات كبيرة من المشاركين بالتجارب ،بما
يعكس النسيج الوطني ،قد أتاحت لبروين دي برين وزمالئها
إلحاق مشاركين على نطاق أوسع .من هنا ،تقول بروين دي
برين" :لم يعد الباحثون مضطرين لقَصر أبحاثهم على
نظرا إلى أن المشاركين ليسوا مضطرين
نطاق محلي"ً ،
المختبرات ،فقد صار من أ
السهل إلحاق
للدخول إلى
عينات أكثر تنو ًعا من المشاركين بالتجارب .وتُعقب برين
على ذلك قائلة" :أعتقد أن ذلك سيدفع العلوم االجتماعية
إلى أ
المام".
والحلول التقنية التي شجعت على ظهورها ظروف
الجائحة يمكن أن تؤدي بدورها إلى تعزيز العلوم .على

سبيل المثال ،يدرس ألكساندر هولكومبَ ،عا ِلم النفْس
الدراكَ البصري ،الذي يصفه
من جامعة سيدني بأستراليا ،إ
بأنه "مجال علمي محدود المعارف للغاية .إذ لم يُ ْج ِر فيه
النترنت" قبل الجائحة .غير أن
الباحثون دراسات عبر إ
ممارسات التباعد االجتماعي قد أرغمته هو وفريقه على
تعلم القدر الالزم من علم البرمجة لتنفيذ تجاربهم بشكل
فعال عبر النترنت .ونتيجةً لذلك ،أصبح بإمكانهم آ
الن
إ
إلحاق مجموعات أكبر من المشاركين على حد قوله ،وهو
مهما في منهجيتهم البحثية.
ما يُعد تحس ًنا ً
أما بريان نوسيك ،المدير التنفيذي لمركز العلوم
المفتوحة ،وهي منظمة غير ربحية في مدينة شارلوتسفيل
بوالية فيرجينيا أ
المريكية ،فيرى أن الجائحة أتاحت فرصة
أ
إلعادة النظر في بعض أسس إجراء البحاث .ويقول:
"منحتنا الجائحة الفرصة لنتساءل حول أساليبنا في بعض
"الجراءات" هو كل شيء ،بد ًءا
الجراءات ،والمقصود بهذه إ
إ
من التدريس والبحوث المخبرية ،إلى تصميم الدراسات،
والتعاون البحثي .ويضيف نوسيك ً
قائل :إن الطرق التي
ُ
يتواصل بها الباحثون على المستوى الميداني ويتفاعلون
بها مع الباحثين المشاركين "قد تغيرت بصورة جذرية" .من
هنا ،يقول" :ال أتخيل أننا سنعود لما كنا عليه".
كريستي أشواندن هي صحفية علمية من سيداريدج بوالية
كولورادو أ
المريكية.
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عالجات جينية
ألمراض دماغية

نخاعي المنشأ.
إيفي لويس مع والديها إليوت وجانيل .تتلقى إيفي جرعة من العالج الجيني كل بضعة أشهر لعالج الضمور العضلي
ّ

تنعقد آمال عريضة على فئة من العقاقير التي يمكنها أن تعالج حاالت
التنكس العصبي ،لكن تجربة إكلينيكية حديثة عرقلت الجهود الماضية
في ذلك الطريق .بقلم ديانا كوون
كانت سوزان ال تزال طفلة عندما اشتبهت للمرة أ
الولى في
الحيان ،كانت أ
مرض والدتها .ففي كثير من أ
الم عندما تقدم
أ
طعام العشاء ،أو تغسل الطباق ،يسقط من بين يديها
كوب ،أو طبق ،عن غير قصد ،ويتحطم على أ
الرض .وحول
ذلك ،تقول سوزان" :كان من الممكن أن تصف أمي نفسها
بأنها "خرقاء" ،لكنها في الحقيقة لم تكن كذلك .كانت يداها
تتحركان على نحو بديع وساحر ،وأُدرك آ
الن أنه كان َع َر ًضا
ِْ
مبكرا للإصابة بمرض هنتنجتون".
ً
يمكن تعريف مرض هنتنجتون ( )HDعلى أنه حالة وراثية
تؤدي إلى تدهور واسع النطاق في وظائف الدماغ ،وشل
القدرة على التفكير ،واضطراب السلوك والشعور والحركة.
وهو يبدأ عاد ًة في منتصف العمر ،بتغيرات طفيفة ،مثل
تقلبات المزاج ،وصعوبة التركيز .ومع تقدم المرض ،يُصاب
بالخ َرف ،وعدم القدرة على الكالم أو الحركة.
المريض َ
طلبت سوزان عدم ذكر اسم عائلتها ،حمايةً لخصوصيتها،
وهي تذكر بوضوح ذلك اليوم الذي علمت فيه بإصابة والدتها
بذلك المرض .حدث ذلك في ربيع عام  .1982حينئذ ،كانت

أ
الم قد أُ ِودعت أحد المستشفيات ،نتيجة إصابتها بحالة
أ
وتكرر سقوطها إلى الرض ،واضطراب
من إالجهاد الشديدُّ ،
حركاتها .ولم يكن ثمة اختبار وراثي يمكن إجراؤه للكشف عن
هذا المرض آنذاك .لذا ،خضعت أ
الم لسلسلة من التقييمات،
ثم جمع طبيب أ
العصاب المعا ِلج لها أفراد أسرتها بالكامل
َ َ
في غرفة ،لكي ينبئهم بالخبر .وتستحضر سوزان تلك التجربة
قائلة" :أخبرنا الطبيب أن والدتنا مصابة بمرض هنتنجتون،
تماما في جيل واحد
وأنه مرض ُعضال ،ويمكن القضاء عليه ً
فقط ،إذا امتنعنا عن إنجاب أطفال".
كان لتلك الكلمات التي خلت من كل تنميق َوقْع عميق
في حياة سوزان ،وأشقائها .وعلى سبيل المثال ،قرر أخوها
أبدا ،واختارت أختها أن تلجأ إلى التعقيم ،لكيال
أال يتزوج ً
ً
لكن تلك الخيارات كانت غير متاحة لسوزان
تنجب
أطفالّ ،
آنذاك؛ فقد كانت حبلى عندما تلقّت ذلك الخبر.
وتقول سوزان إنها وزوجها "لم يتمكنا من اتخاذ قرار بشأن
التصرف أ
المثل الذي ينبغي القيام به" في حالتهما .ومن بين
تحديدا أنهما "إذا أنجبنا ذلك الطفل ،فسوف
ما خطر ببالهما
ً

يتحتم عليه اتخاذ القرار نفسه عندما يكبر" ،وتضيف قائلة:
مؤلما للغاية" .وفي النهاية ،اتخذ الزوجان قر ًارا
"بدا لنا هذا ً
مؤلما بإسقاط الجنين.
ً
سمى الجين الذي يسهم في إالصابة بمرض هنتنجتون
يُ َّ
هنتنجتن .وفي النسخة المعيبة
" ،"HTTوهو يُ ِّرمز بروتي ًنا يُسمى
ِ
من هذا الجين ،يتكرر لمرات عديدة جزء قصير من تسلسله،
يعرف بمجموعة السيتوزين و أ
الدينين والجوانين .وعلى عكس
ُ
بعض الحاالت الوراثية ،التي ال ينشأ فيها المرض إال عندما
يكون لدى الشخص نسختان معيبتان من جين معين ،فإن
نسخة واحدة فقط من الطفرة في جين " "HTTتكفي للتسبب
في إالصابة بمرض هنتنجتون ،واحتمالية انتقال المرض من
أ
الشخاص الحاملين للطفرة إلى أطفالهم تبلغ نسبة قدرها
 .%50وعلى سبيل المثال ،بعد سنوات من وفاة والدة سوزان،
أ
جميعا قد ورثوا المرض.
اكتشف الشقاء الثالثة أنهم ً
وال توجد عالجات متاحة لكبح تطور مرض هنتنجتون
أو إبطائه ،على الرغم من أن أ
السباب الوراثية الكامنة خلف
المرض قد اتضحت منذ عام  .1993كذلك ال توجد عالجات
المراض التنكسية العصبية أ
فعالة لمعظم أ
الخرى .ومع أن
أ
أ
وضوحا من تلك الخاصة
السباب الجينية لهذه المراض أقل
ً
بمرض هنتنجتون ،فقد اك ُتشف منذ عقود كثير من الجينات
المرتبطة بأمراض معينة ،مثل مرض العصبون الحركي
اختصارا  ،)ALSومرض
(التصلب الجانبي الضموري ،أو
ً
ألزهايمر ،ومرض باركنسون .أما آ
الن ،فقد بدأ الحظ يحالف
أ
أ
أ
عديدا
جهود عالج هذه النواع من المراض .ويراود المل ً
من الباحثين بشأن ما يُسمى بالعقاقير "قليلة النيوكليوتيدات
المضادة التجاه النسخ" ،التي تتمثل في خيوط قصيرة من
حروف الحمض النووي ،أو الحمض النووي الريبي ،صممت
بحيث تتشبث بتسلسالت معينة من الحمض النووي الريبي
التي تصنعها الجينات المعيبة ،وتعيد التوازن إلى مستويات
البروتينات التي تنتجها تلك الجينات ،وهو ما يُشار إليه
بتعزيز إنتاج البروتينات المفقودة ،أو القضاء على البروتينات
المعيبة (انظر الشكل "تبديل البروتينات المعيبة").
وقد اعتمدت إدارة الغذاء والدواء أ
المريكية ( )FDAأول
العقاقير قليلة النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخ ()ASO
من أجل عالج مرض عصبي في عام  .2016ومنذ ذلك الحين،
انبثقت فورة من أ
البحاث في هذا المجال ،الذي لم يعد
ُ
مجرد مسرح لقليل من التجارب إالكلينيكية التي أجريت على
مدار العقدين الماضيين ،بل بات يشهد في الوقت الحالي ما
يقرب من عشرات التجارب ،التي تتصدى لمجموعة متنوعة
من أ
المراض التنكسية العصبية ،والقليل منها وصل إلى
المراحل النهائية منه.
وقد اتسع نطاق دراسات باحثين آخرين متخصصين في
تطوير العقاقير قليلة النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخ،
بحيث لم يعد مقتصرا على أ
المراض التي تتحدد بطفرة
ً
مفردة ،وبات يشمل كذلك حاالت مرضية تنطوي على أسس
جينية أكثر تعقيدا .وهذا التطور أ
الخير بعث حالة من التفاؤل
ً
بشأن مستقبل هذه التقنية في نفوس كثيرين ممن يعملون
في المجال .وعلى سبيل المثال ،يرى دون كليفالند ،وهو
عا ِلم أعصاب من جامعة كاليفورنيا في سان دييجو (،)UCSD
ويُ َعد من أوائل العلماء الذين بحثوا إمكانية استخدام هذه
العقاقير لعالج أ
المراض العصبية ،أن تلك فقط هي مجرد
أ
بداية ،إذ "سيطرأ المزيد من التطورات الخرى" ،حسبما يقول.
يجر دائما
لكن التقدم ُ
ّ
المحرز في هذا المجال لم ِ
بسالسة تامة .فعلى سبيل المثال ،في نهاية الشهر الماضي،
توقفت تجربة كبيرة من تجارب المرحلة الثالثة فجأة ،ألن
الباحثين وجدوا أن العقار الذي تناولته التجربة ال تفوق
وبالضافة إلى ذلك ،لطالما
فوائده مخاطره لصحة المرضى .إ
حث بعض الباحثين على توخي الحذر بشأن العقاقير قليلة
الطبعة العربية
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تحقيقات
نظرا إلى أن فعاليتها
النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخً ،
في العديد من الحاالت غير معروفة ،وأن طريقة إعطائها
الحقْن في العمود الفقري –
غالبا عن طريق َ
– التي تكون ً
تتطلب ً
احيا.
ر
تدخل ج ًّ
وعلى الرغم من أن نتيجة تلك التجربة كانت مخيبة
آ
للمال ،يقول كريس بوشوف ،وهو مدير لمشروع علمي
أ
يشرف على العالجات الجينية في المعهد الوطني المريكي
لالضطرابات العصبية والسكتات الدماغية في بيثيسدا بوالية
ميريالند" :ال أعتقد أن ذلك مدعاة لليأس .وال يزال هناك ما
يدفعنا إلى أن نتحلى بالتفاؤل ،ونتطلع بحماس إلى ما يمكن
لهذا النهج تحقيقه".

ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﻴﺒﺔ

ﻗﻄﻌﺎ ﺻﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي ،أو
ﺗَ ﺴﺘﺨﺪم ﻓﺌﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ،ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﻮﺗﻴﺪات اﻟﻤﻀﺎدة ﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺴﺦ )،(ASO
ً
اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺳﺎل ،ﺗﺠﺮي ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺴﺒﺒﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻣﺮاض ،ﻟﺘﺜﺒﻴﻂ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ،أو ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ.

اﻹﺳﻜﺎت اﻟﺠﻴﻨﻲ

ﺗﺤﺪث أﻣﺮاض ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﺮض ﻫﻨﺘﻨﺠﺘﻮن،
وﻣﺮض اﻟﻌﺼﺒﻮن اﻟﺤﺮﻛﻲ )اﻟﺘﺼﻠﺐ اﻟﺠﺎﻧﺒﻲ
اﻟﻀﻤﻮري( ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻄﺎﻓﺮة.
وﺗﻬﺪف اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﻮﺗﻴﺪات اﻟﻤﻀﺎدة
ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ
ﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺴﺦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ ًّ
ﺗﺜﺒﻴﻂ إﻧﺘﺎج ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت.

اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي

طفرة في عالجات مرض نادر

ولد بالكلي ،وهو الطفل أ
الول للزوجين إليوت وجانيل لويس،
ُ
في عام ُ ،2011مصابًا بمرض تنكسي عصبي نادر ووراثي،
يُعرف باسم الضمور العضلي نخاعي المنشأ ( .)SMAويكون
طافر من الجين  ،SMN1وهو
لدى المصابين بهذا المرض شكل ِ
جين مسؤول عن إنتاج بروتين يسمى "بروتين بقاء العصبونات
اختصارا ببروتين  .)SMNويمنع نقص هذا
الحركية" (المعروف
ً
البروتين ،نتيجة لهذه الطفرة ،الدماغ من التو ُاصل بشكل فعال
مع الجسم ،وهو ما يؤدي إلى ضعف العضالت وضمورها،
على نحو يتفاقم بمرور الوقت .وثمة أربعة أنواع من الضمور
العضلي نخاعي المنشأ ،أكثرها شيو ًعا هو الضمور العضلي
الول ( ،)SMA1وهو أيضا أ
نخاعي المنشأ من النوع أ
الكثر
ً
أ
حدة .وتظهر عاد ًة أ
العراض على الشخاص الذين يعانون
ذلك النوع أ
الول من المرض بعد الوالدة بفترة وجيزة ،وال
يبقى الكثير منهم على قيد الحياة بعد سن الثانية.
توصل أ
الطباء إلى تشخيص مرض بالكلي وهو في ُع ْمر
ثالثة أشهر .وحول ذلك ،يقول إليوت" :لقد حطمتنا تلك
التجربة معنويًّا إلى حد كبير" .وجدير بالذكر أنه آنذاك لم
يكن هناك عالج متوفر للمرض ،ومن َّثم تُوفي بالكلي في
شهرا.
عمر ً 21
في ربيع عام  ،2017أنجب الزوجان ابنة أخرى ،أطلقا
أيضا مصابة بضمور عضلي نخاعي
عليها اسم "إيفي" .كانت ً
المنشأ ،لكنها كانت أكثر حظًّا من شقيقها الراحل ،فقبل
بضعة أشهر من والدتها ،اعتمدت إدارة الغذاء والدواء
أ
سمى "نوسينيرسين"  ،nusinersenوهو
عقارا يُ َّ
المريكية أ ً
عدل لمسار مرض الضمور
العالج الول على إ
الطالق الم ِّ
العضلي نخاعي المنشأ .وقد ُتلقت إيفي الجرعة أ
الولى منه
يوما فقط.
عندما كان عمرها اثني عشر أ ً
الولى إلى قدرة العقاقير قليلة
ف َِطن 1العلماء للمرة
النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخ على استهداف
الحمض النووي الريبي في عام  ،1978لكن البرهنة على
الكلينيكية استغرقت عدة عقود .فمنذ وقت مبكر،
إمكاناتها إ
مية ،وضعف المفعول،
الس
مثل
المشكالت،
بعض
عرقلت
ُ َّ
تطوير هذه أ
الدوية .وبالتالي ،فقدت شركات أدوية عديدة
اهتمامها بإنتاجها ،بيد أن الباحثين في إحدى الشركات،
سماة في
(الم َّ
وهي شركة "أيونيس" للمستحضرات الدوائية ُ
أ
الصل إيزيس للمستحضرات الدوائية) ،التي يقع مقرها
في كارلسباد بوالية كاليفورنيا ،أدخلوا تعديالت رئيسة على
أ
الساس الكيميائي لهذه العقاقير ،مما عزز قوة مفعولها
واستقرارها ،وأتاح لها الفرصة للوصول إلى المناطق التي
تستهدفها في الجسم ،دون أن تتعرض للتحلل.
بدأ العمل البحثي الذي أثمر عن دواء "نوسينيرسين" قرب
عام  2000في مختبر كولد سبرينج هاربور في نيويورك ،حيث
كان اختصاصي الكيمياء الحيوية والوراثة الجزيئية أدريان كرينر
يبحث في آ
الليات التي تجعل الجين  ،SMN2وهو جين آخر
يُ ِّرمز بروتين  ،SMNيُنتج في العموم بروتي ًنا أقل قدرة على
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الطبعة العربية

اﻟﻄﻔﺮة

ﺟﻴﻦ ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮض

ﻧﺴﺦ

اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﻴﻨﻲ

ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﻞ اﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﻮﺗﻴﺪات اﻟﻤﻀﺎدة ﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺴﺦ ﻣﺤﻞ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻟﻤﻔﻘﻮدة .وﻳﻌﺎﻟﺞ اﻟﻌﻘﺎر اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﺳﻢ "ﻧﻮﺳﻴﻨﻴﺮﺳﻴﻦ" ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻀﻤﻮر اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ
ﺴﻤﻰ  .SMNوﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺸﺄ ) ،(SMAاﻟﺬي ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺠﺴﻢ إﻟﻰ ﺑﺮوﺗﻴﻦ ُﻳ ﱠ
اﻟﺠﻴﻨﺎت ﻳﻨﺘﺠﺎن اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ  .SMNﻓﻠﺪى اﻷﺷﺨﺎص اﻷﺻﺤﺎء ،ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺠﻴﻦ  SMN1ﺑﺮوﺗﻴﻨً ﺎ
ﻣﺴﺘﻘﺮا ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺠﻴﻦ  SMN2ﻧﺴﺨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ .وﻟﺪى اﻷﺷﺨﺎص
ً
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﻀﻤﻮر ﻋﻀﻠﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ ،ﻳﺘﻌﻄﻞ اﻟﺠﻴﻦ  .SMN1وﻳﻌﻮض ﻋﻘﺎر
"ﻧﻮﺳﻴﻨﻴﺮﺳﻴﻦ" ذﻟﻚ اﻟﺨﻠﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﻦ  ،SMN2ﻹﺿﻔﺎء اﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ
اﻟﺒﺮوﺗﻴﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﺠﻪ ،و ﻳﻜﻮن ﻏﻴﺮ ﻧﺸﻂ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

اﻟﻄﻔﺮة

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ

اﻟﺠﻴﻦ SMN1

ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺳﺎل

SMN2
ﺑﺮوﺗﻴﻦ إﺳﻜﺎت ﺟﻴﻨﻲ

اﻟﻨﺴﺦ

اﻟﺘﻀﻔﻴﺮ
اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺳﺎل

ﺗﺮﺟﻤﺔ

اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ

ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮض
اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ

اﻹﻧﺰﻳﻢ

ﻋﻘﺎر ﻗﻠﻴﻞ
اﻟﻨﻴﻮﻛﻠﻴﻮﺗﻴﺪات
ﻣﻀﺎد ﻻﺗﺠﺎه اﻟﻨﺴﺦ

اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ
اﻟﻤﺮﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺼﻴﺮه

ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ

ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﻧﺸﻂ
اﻟﻀﻤﻮر اﻟﻌﻀﻠﻲ ﻧﺨﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄ
ﻳﻌﻄﻞ اﻟﺠﻴﻦ SMN1

اﻟﻌﻼج ﺑﺎﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺮ ُﻳﺼﻠﺢ اﻟﻄﻔﺮة
اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﺠﻴﻦ SMN2
اﻟﺠﻴﻦ SMN2

اﻟﺠﻴﻦ SMN1

ﺣﻤﺾ ﻧﻮوي
رﻳﺒﻲ ﻣﺮﺳﺎل
ﻣﻮﺳﻮم ﻟﺘﺪﻣﻴﺮه

ﻻ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج أي ﺑﺮوﺗﻴﻦ
ﻣﺴﺒﺐ ﻟﻠﻤﺮض

ﻋﻘﺎﻗﻴﺮ  ASOﺗﻤﻨﻊ ﺑﺮوﺗﻴﻦ
اﻹﺳﻜﺎت ﻣﻦ اﻻرﺗﺒﺎط

ﻻ ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج أي
ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﻧﺸﻂ

البقاء من نظيره  .SMN1واستنتج باحثو المختبر أنهم إذا
مزيدا من البروتين
تمكنوا من أن يجعلوا الجين  SMN2ينتج ً
 ،SMNفإن ذلك قد يعوض عن نقص الجين  SMN1لدى
أ
الشخاص الذين يعانون طفرة في ذلك الجين .كما أدركوا من
خالل أعمال باحثين آخرين أن سبب هذا الخلل في الجين
تقريبا بهذا المرض ،كان حدوث
 ،SMN2لدى جميع المصابين ً
خطأ في أثناء عملية التضفير الجيني ،وهي عملية يتم خاللها
قص شرائط الحمض النووي الريبي ،ومعالجتها لتتحول إلى
تعليمات لصنع البروتينات .ويؤدي ذلك الخطأ إلى تفويت
جزء من الشفرة الجينية الخاصة بالجين .SMN2
ركز فريق كرينر على دراسة البروتينات التي ترتبط بشريط
الحمض النووي الريبي ،وتؤدي إلى تفويت ذلك الجزء،
ً
أمل في أن ينجحوا في منعها من التدخل في عملية إنتاج
بروتينات  SMNكاملة .وفي عام  ،2004بدأ كرينر في التعاون
مع فرانك بينيت ،وهو اختصاصي في علم الصيدلة ،وأحد
أ
العضاء المؤسسين لشركة "أيونيس" للمستحضرات الدوائية.
عقارا قليل النيوكليوتيدات مضا ًدا
وحدد الباحثان ً
معا بدقة ً
التجاه النسخ ،يمكنه أن يرتبط بالشريط ،وأن يخفي ذلك
الجزء عن البروتينات التي قد تؤدي إلى إسكات التعبير عنه،
2
فعال.
وهو ما يتيح إنتاج بروتين ّ SMN
الكلينيكية
أُدرج ذلك المركّب (نوسينيرسين) في التجارب إ
في عام  .2011وكانت النتائج واعدة ومبشرة بصورة كبيرة
إلى حد أن تجارب المرحلة الثالثة التي أُجريت على الرضع
المصابين بالضمور العضلي نخاعي المنشأ قد انتهت في
وقت مبكر عن موعدها ،إذ كان المرضى الذين تلقوا جرعات
الدواء أقدر على تحقيق أهدافهم الحركية ،والبقاء على قيد
وهميا.3
الحياة من نظرائهم ممن تلقوا ً
عقارا ًّ

ﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﻧﺸﻂ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺮﻳﺒﻲ اﻟﻤﺮﺳﺎل ﻟﻠﺠﻴﻦ SMN2

وحتى آ
الن ،تلقى أكثر من  10آالف شخص في شتى
أنحاء العالم عقار نوسينيرسين (سبينرازا) ،الذي منحت شركة
"أيونيس" ترخيصه في عام  2016لشركة إنتاج أ
الدوية المعروفة
باسم "بيوجين"  ،Biogenوالتي يقع مقرها في كامبريدج بوالية
ماساتشوستس .وقد نجح العقار في تغيير مسار تطور مرض
الضمور العضلي نخاعي المنشأ بشكل جذري ،فلم يعد الرضع
المصابون بالمرض الذين يتلقون العقار بعد والدتهم بفترة
قصيرة يموتون خالل السنوات أ
الولى من أعمارهم .وعلى حد
قول راسل باترفيلد ،وهو طبيب أعصاب أطفال من جامعة
يوتاه في سولت ليك سيتي (تلقى مدفوعات مالية من شركة
"بيوجين" ،مقابل خدماته االستشارية) ،لم تعد "المناقشات
آ
أ
حاليا تنتهي ببساطة بعبارة
[التي يجريها الطباء مع الباء] ًّ
"سنبذُ ل قصارى جهدنا ،لكن طفلكما لن يتمكن من البقاء على
وعوضا عن ذلك ،صارت تلك النقاشات تأخذ
قيد الحياة".
ً
الصيغة التالية" :لدينا عقار جديد مذهل للغاية .ونحن بحاجة
إلى إعطائه لطفلكما في أقرب وقت ممكن".
وتتلقى إيفي لويس ،التي تبلغ من العمر آ
الن أربع سنوات،
الب ْزل ال َقط َِن ّي كل بضعة
جرعة من عقار "سبينرازا" عن طريق َ
مؤخرا على الجرعة الخامسة عشرة .وعلى
أشهر ،وقد حصلت ً
الرغم من أن الطفلة ال تزال تواجه بعض المشكالت ،مثل
تناول الطعام من خالل أنبوب تغذية ،فإنها
االضطرار إلى ُ
قادرة على المشي ،والجري ،والتسلق ،وهو ما لم يستطع
بالكلي أن يفعله قط ،كما يقول والدها إليوت.

سلسلة حافلة أ
بالحداث

بعد نجاح عقار "نوسينيرسين" ،بدأ الباحثون في عالج
أمراض أخرى مرتبطة بطفرات جينية واضحة المعالم ،مثل

مرض هنتنجتون .وأدى ذلك إلى ابتكار عقار "تومينيرسين"
 ،tominersenالذي طورته شركة "أيونيس" ،وحصلت شركة
"روش"  Rocheأ
للدوية  -التي يقع مقرها في بازل بسويسرا -
على ترخيص بإخضاعه للتجارب إالكلينيكية .ويُعتقَد أن طريقة
عمل ذلك العقار تقوم على استهداف تكرارات مجموعة
السيتوزين ،و أ
الدينين ،والجوانين على شريط الحمض النووي
الريبي التي تنتجها جينات  HTTالسوية والمعيبة على حد
سواء ،ووسم تلك التكرارات من أجل تدميرها من خالل إنزيم
سمى " ."RNase H1وقد كشفت نتائج نُشرت في عام ،2019
يُ َّ
خاصة بتجربة إكلينيكية في المرحلتين أ
الولى والثانية ،أن عقار
"تومينيرسين" قد أسهم في خفض تركيزات النسخة الطافرة
"هنتنجتن" في السائل الدماغي الشوكي ،دون أن
من بروتين
ِ
يسفر ذلك عن أية آثار جانبية خطيرة.4
وقد جذب النجاح المبكر الذي أحرزته تلك التجربة انتباه
الباحثين في أمراض التنكس العصبي ،ألن تشابك البروتينات
سمة أساسية في كثير من تلك االضطرابات .وعلى سبيل
المثال ،تقول سارة التبريزي ،وهي طبيبة أعصاب في كلية
لندن الجامعية ،قادت المرحلتين أ
الولى والثانية من تجربة
أ
عقار تومينيرسين" :أثار هذا الكثير من الحماس ،لنه في
الحقيقة فتح الباب أمام إجراء تجارب على العقاقير المضادة
التجاه النسخ لعالج أمراض تنكسية عصبية أخرى ،يكون
لتراكم البروتين الطافر السام دور في حدوثها".
غير أن إعالنًا مفاج ًئا صدر في نهاية شهر مارس الماضي
َو َّج َه ضربة كبيرة للمرضى المصابين بداء هنتنجتون.
فقد أُنهيت المرحلة الثالثة من تجربة تُجرى على عقار
"تومينيرسين" ،وشملت  791مشاركًا من  18دولة في وقت
مبكر ،بنا ًء على نصيحة لجنة مستقلة تضم في عضويتها
قررة لبيانات التجربة.
عد ًدا من الخبراء الذين أجروا مراجعة ُم َّ
وذكر بيان صادر عن شركة “روش" أنه لم تظهر مخاوف
جديدة تتعلق بأمان العقار ،لكن ُوجد أن الفوائد المحتملة
له ال تفوق المخاطر الناتجة عنه .وإلى حين نشر مزيد من
التفاصيل عن التجربة ،ال يمكن تحديد ماهية المشكلة التي
سبب فيها العقار ،على حد قول التبريزي.
تَ
َّوال تزال أ
الدوية التي تعمل بطريقة مشابهة لعقار
ستخدم في عالج اضطرابات أخرى ذات
"تومينيرسين" تُ َ
أسباب مماثلة .وعلى سبيل المثال ،تَن ُتج بعض حاالت
التصلب الجانبي الضموري عن كم كبير من بروتين طافر،
كما أن حفنة من العقاقير قليلة النيوكليوتيدات المضادة
ستخدمة لعالج بعض صور هذا المرض
التجاه النسخ ،والم َ
ال تزال في طور ُالتجارب الكلينيكية .ولعل العقار أ
الكثر
إ
لتقدم على طريق تطويره من بين هذه العقاقير هو
إحر ًازا ُّ
عقار "توفيريسين"  ،tofersenالذي طورته شركة "أيونيس"
لعالج شكل وراثي من التصلب الجانبي الضموري .ويخضع
حاليا لالختبار في المرحلة الثالثة من تجربة
هذا العقار ًّ
تجري برعاية شركة "بيوجين".
وتقول كلوديا تيستا ،وهي طبية أعصاب من جامعة فرجينيا
كومنولث في مدينة ريتشموند أ
المريكية ،إنه مقارنةً بتعزيز
إنتاج بروتين مفقود ،وهو ما يفعله عقار "نوسينيرسين"،
فثمة تحديات فريدة من نوعها تتأتى لدى خفض مستويات
بروتين طافر ،وهو المفعول الذي يحققه عقارا "تومينيرسين"،
و"توفيريسين" .وفي الواقع ،تعمل استراتيجيات عديدة لخفض
البروتينات الطافرة على تقليل مستويات كل من النسخ السليمة
والمعيبة من هذه البروتينات .وال يزال العلماء يجهلون آ
الثار
طويلة المدى لتلك العملية على أ
المراض المعنية .وليس من
الواضح ما إذا كانت هذه هي المشكلة التي وقعت في المرحلة
الثالثة من تجربة عقار "تومينيرسين" .أما عقار عالج الضمور
ً
تماما،
مفعول
العضلي نخاعي المنشأ ،فهو يحدث
مغايرا أ ً
ً
المراض
و"لذا" ال يمكن أن يخدم في التنبؤ بفعالية عالج

أ
الخرى ،وهذه حقيقة مؤلمة" ،كما تقول تيستا.
ولتجنب هذه المشكلة ،تستهدف بعض العقاقير قليلة
النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخ البروتينات الطافرة
حاليا شركة "ويف
بشكل مباشر .وعلى سبيل المثال ،تختبر ًّ
اليف ساينسيز"  Wave Life Sciencesللتقنيات الحيوية ،التي
يقع مقرها في كامبريدج بوالية ماساتشوستس ،استراتيجية
جنبا إلى جنب
تستهدف الطفرات الصغيرة التي
تحدث أحيانًا ً
مع تكرارات مجموعة السيتوزين ،أ
والدينين ،والجوانين على
النسخة الطافرة من الجين  .HTTويتمثل الهدف من ذلك في
نسبيا،
إبقاء معدالت بروتين هنتنجتين السليم ،دون تغيير ًّ
إال أن مفعول العقار قد يظهر فقط لدى مجموعة فرعية
من أ
الشخاص المصابين بمرض هنتنجتون ممن يحملون
ً
وفضل عن ذلك ،ال يمكن اكتشاف حدوث
تلك الطفرات.
ذلك االختالف ،إال من خالل طريقة مضنية لتعيين لتسلسل
الجيني ،ال تُجرى في المعتاد في العيادات ،على حد قول
تيستا (التي تلقّت أتعابًا مالية من شركة “ويف اليف ساينسيز"
مقابل خدماتها االستشارية).

أنا على يقين من
بابا
أننا فتحنا للتو ً
واحدا من العالجات
ً
المحتملة".
الونة أ
وفي آ
الخيرة ،شرع الباحثون في اختبار قدرة
العالجات القائمة على العقاقير قليلة النيوكليوتيدات المضادة
التجاه النسخ في حاالت أكثر شيو ًعا من التنكس العصبي ،مثل
مرض باركنسون ،ومرض ألزهايمر .وجدير بالذكر أن الغالبية
العظمى من هذه الحاالت ال ترتبط بطفرة جينية محددة .كما
تتميز هذه االضطرابات بأنها أكثر انتشارا من أ
المراض الوراثية.
ً
ويهدف عالج مرض أَلزهايمر بالعقاقير قليلة النيوكليوتيدات
المضادة التجاه النسخ إلى خفض مستويات البروتين "تاو"
 ،tauالذي يتراكم في شكل تشابكات سامة في الدماغ .أما فيما
يخص مرض باركنسون ،فيستهدف العالج خفْض مستويات
بروتين "ألفا-سينوكلين" ، α-synucleinالذي يتجمع في شكل
تكتالت مرضية تُعرف باسم "أجسام ليوي".
الم َّرجح أن تُسهم شبكةٌ تضم جينات عديدة في
ومن ُ
بمثل هذه أ
المراض التنكسية العصبية ،وفقًا لما
الصابة
إ
قاله كيفين تالبوت ،وهو طبيب أعصاب من جامعة أكسفورد
بالمملكة المتحدة ،من المزمع أن يشارك في تجربة وشيكة
على عقار قليل النيوكليوتيدات مضاد التجاه النسخ من أجل
عالج التصلب الجانبي الضموري .ويقول كذلك إنه ليس
واضحا كيفية تأثير تغيير في جين واحد داخل تلك الشبكة
ً
على بقية الجينات( .وقد عمل تالبوت سابقًا في المجالس
االستشارية العلمية لشرك َتي "روش" ،و"بيوجين").
وثمة مشكلة أخرى ،حسبما يقول تالبوت ،تتمثل في أن
حاليا إعطاؤها باستخدام عمليات بَ ْزل
تلك العقاقير يجب ًّ
َقط َِن ّي متكررة ،للوصول إلى أهدافها في الجهاز العصبي

المركزي .وقبل استخدام العقاقير قليلة النيوكليوتيدات
المضادة التجاه النسخ في عالج مجموعة أكبر من أ
المراض،
سوف يكون من المهم إيجاد وسيلة لتمكين تلك العقاقير
تجاوز الحاجز الدموي الدماغي ،حتى يمكنها الوصول
من ُ
إلى أهدافها بطرق تتطلب إجراءات باضعة أقل ،على حد
قول تالبوت ،الذي يضيف ً
قائل" :ثمة قائمة كاملة بإجراءات
ينبغي القيام بها ،قبل أن نحتفل بالنصر".

تغيير هوية الخاليا

تشير الدراسات التي أجريت على الفئران إلى أن العقاقير
قليلة النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخ يمكن أن تكون
ً
مستقبل ،وبالتحديد في مجال
لها منافع أكبر في الدماغ
تعويض فقدان الخاليا العصبية.
وعلى سبيل المثال ،في العام الماضي ،أوضح شيانج-
دونج فو ،وهو متخصص في بيولوجيا الخاليا من جامعة
كاليفورنيا ،وزمالؤه أنه من الممكن استخدام العقاقير قليلة
النيوكليوتيدات المضادة التجاه النسخ في تحويل خاليا
سماة بالخاليا النجمية إلى خاليا
الم َّ
الدماغ غير العصبية ُ
عصبية ،5إذ قام الفريق بحقْن أحد هذه العقاقير في منطقة
محددة بأدمغة الفئران ،فُقدت منها الخاليا العصبية من
الصابة بمرض باركنسون .وبمجرد وصول العقار إلى
جراء إ
ّ
تلك المنطقة ،نجح في تنشيط شبكة من الجينات التي تُحفِّز
تحول الخاليا النجمية إلى خاليا عصبية .كما وجد الفريق
ُّ
العالج من نماذج الفئران المصابة بمرض
أن الذي تلقَّى
ّ
َ
باركنسون أظهر تحس ًنا في سلوكيات معينة.
عقارا
وكان كليفالند ،الذي شارك في تجربة فو ،يستخدم ً
قليل النيوكليوتيدات ،مضا ًدا التجاه النسخ ،قدمته شركة
“أيونيس" الختبار صحة هذه الفكرة في مناطق أخرى من
أعتزم
الدماغ .وحول ذلك ،يقول" :هذا حقًّا هو المجال الذي ِ
أن أستثمر فيه ما تبقى لي من عمر في هذه المهنة .وأنا على
واحدا من العالجات المحتملة".
يقين من أننا فتحنا للتو بابًا ً
وال تزال العقاقير قليلة النيوكليوتيدات المضادة التجاه
النسخ ،التي تقوم بتحويل الخاليا النجمية إلى خاليا عصبية،
في مرحلة مبكرة من رحلة تطويرها .وينبه فو إلى أنه قبل نقل
هذه التقنية إلى العيادات ،ينبغي اختبارها على الرئيسيات من
غير البشر ،ألن أدمغتها أقرب إلى أدمغتنا ،من أدمغة الفئران.
فارغ النتائج
وفي الوقت الحالي ،ينتظر الباحثون بصبر ٍ
التي سوف تسفر عنها تجارب المرحلة الثالثة الختبار
فعالية عقار" توفيريسين" في عالج مرض التصلب الجانبي
الضموري ،كما يترقبون الحصول على مزيد من المعلومات
بشأن أ
السباب الحقيقية وراء إيقاف تجربة" تومينيريسين"
الخاصة بمرض هنتنجتون.
وقد شاركت سوزان ،وهي ممرضة متقاعدة في منتصف
الستينات من عمرها ،في التجربة التي أجريت على عقار
"تومينريسين" منذ المرحلة أ
الولى منها .وقد ذكرت أن نبأ
إيقاف التجربة أصابها بخيبة أمل ،لكنها في الوقت ذاته
تشعر باالمتنان بسبب الرعاية التي تلقّتها وقت مشاركتها
في التجربة ،إذ تقول" :كنت محظوظة للغاية لمشاركتي
والن ،أ
الول .آ
في هذه التجربة منذ اليوم أ
المر رهن الصبر
وجهود المراجعة ،وال يوجد بديل سواهما ،أليس كذلك؟ "
ديانا كوون صحفية علمية مستقلة تقيم في برلين.
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تعليقات
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تمتد لعقود ،تنعكس على حياة المواطنين ،وأحوالهم
مدرسة في موزمبيق ،غمرها الفيضان بعد أن اجتاح البال َد إعصار "إلويز"  Eloiseفي شهر يناير الماضي .قد يُسفر تعطيل الدراسة عن تداعيات ُّ
المعيشية ،والنظم االقتصادية.

فيضانات وحرائق وأعاصير :التأثيرات
المتسلسلة للظواهر المناخية المتطرفة..
وانعكاساتها على أهداف التنمية المستدامة
وفيلكس رايدي ،ودوروثيا فرانك
ماركوس رايخشتاينِ ،

فعالة،
بدون نماذج جديدة ،ومقاييس ّ
مزيد من االستثمارات ،قد تؤدي
وضخ ٍ
الظواهر المناخية المتطرفة إلى خروج
أهداف التنمية المستدامة عن مسارها.

خافيـا أن التغيـر المناخـي يقـف وراء الظواهـر
لـم ُيعـد ً
يومـا بعـد يـوم :مـن
تطرفهـا
ويشـتد
المتطرفـة،
المناخيـة
ُّ
ً
العواصـف وموجـات الجفـافُّ ،إلى الفيضانـات أ
والعاصير.
تسارع وتيرة االحتباس الحراري على ظهر كوكبنا ،تتزايد
ومع ُ
تمتـد تأثيراتهـا عبـر
احتمـاالت وقـوع هـذه الظواهـر ،التـي ُّ
عـدة؛ فموجة حـارة واحـدةً ،
مثل،
أنظمـة بيئيـة واجتماعيـة َّ
كفيلـة بإشـعال حرائـق الغابـات ،التـي يترتـب عليهـا تلـوث
يتسـبب بـدوره فـي إحـداث أضـرار جسـيمة
الهـواء ،الـذي َّ
بالصحـة العامـة .كما أن تدميـر المحاصيل بفعـل الجفاف
ؤجج
ربما ين ُتج عنه تذبذُ ب في أسـعار الغذاء ،وهو ما قد يُ ِّ
االضطرابـات االجتماعيـة ،أو يزيـد مـن معـدالت الهجرة.

فالمالحـظ أن غالبيـة الـدول ال تـكاد تلتفت
ومـع ذلـك،
َ
إلـى هـذه التأثيـرات المتسلسـلة (التـي يُطلَـق عليهـا
أحيانًـا "تأثيـرات الدومينـو"  )domino effectsلـدى وضـع
اسـتراتيجياتها الراميـة إلـى الوفـاء بأهداف أ
المـم المتحدة
للتنميـة المسـتدامة ( )SDGبحلـول عـام .2030
في عام  ،2015حددت منظمة أ
المم المتحدة  17هدفًا
َّ
لجهود التنمية المستدامة ،تتراوح من "القضاء التام على
الجوع" (الهدف الثاني) ،إلى إتاحة "طاقة نظيفة وبأسعار
معقولة" (الهدف السابع) ،إلى إقامة "مدن ومجتمعات
محلية مستدامة" (الهدف الحادي عشر) .وكثير من البلدان
التي تعمل جاهدة على تحقيق هذه أ
الهداف ال تُو ِلي تبعات
الطبعة العربية
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الظواهر المناخية المتطرفة ما تستحق من اهتمام .إذا نظرنا
إلى ألمانيا ،التي تُ َعد دولة رائدة في دفع قضية المناخ على
أكثر من صعيد ،على سبيل المثال ،لوجدنا أن استراتيجيتها
للتنمية المستدامة لعام  ،2018التي تقع في ستين صفحة،
لم يَ ِرد بها ِذكر كلمة "( "disasterالتي تقابلها في العربية
كلمة "كارثة") سوى مرة واحدة فقط .وليس فيها من تحليل
للعواقب التي قد تترتب على زيادة وقوع هذه الظواهر.
وعيـا بما للتغير
صحيـح أن
ٍ
ٌ
قطاعـات عريضـة باتت أكثر ً
المناخـي مـن تأثير يجعـل الحرائق ،والفيضانـات ،وموجات
تواتـرا ،وأشـد ضـراوة ،إال أن هـذا
َ
الحـر ،والعواصـف أكثـر ً
الوعـي لـم ينعكـس بالقـدر الكافـي فـي تغيير السياسـات،
أو مناهـج البحـث العلمـي .جانـب مـن المشـكلة يتمثل في
طريقة النظر إلى هذه القضية؛ فالكوارث المسـتقبلية تبدو
غيـر حقيقيـة في أعين صانعي القرار .وقد رأينا كيف افتقرت
حكومات كثيرة إلى الجاهزية الالزمة لمجابهة الجائحة ،رغم
تفشـي
أن العلمـاء حـذّ روا – علـى مدى سـنوات  -من حتمية ِّ
وبـاء عالمـي ،على غرار ما رأينا في جائحـة "كوفيد– ،"19وأن
حـدوث ذلـك إنمـا هو مسـألة وقـت .ومن العقبـات أ
الخرى
التقـدم فـي هـذا المضمـار ،االفتقـار
التـي تعـوق سـبيل
ُّ
ً
فضلا
إلـى الحوكمـة علـى المسـتويين المحلـي والدولـي،
آ
يتوصـل المجتمع
عـن تحديـات التواصـل .وحتـى الن ،لم َّ
البحثـي إلـى تطويـر النمـاذج متعـددة التخصصـات التـي
يتطلّبهـا قيـاس حجم هـذه الكـوارث المتالحقة.
كثيرا من المحاوالت الرامية إلى
ونتيجةً لذلك ،فإن ً
تحقيق أهداف التنمية المستدامة سوف تتداعى ،كما تتداعى
القصور المبنية من الرمال ،لدى أول هزة تتعرض لها .ولنا
في الجائحة الراهنة خير مثال :انظر كيف عطَّلت التقدم
على سبيل الجهود العالمية الهادفة إلى القضاء على الفقر
والجوع ،وتوفير تطعيمات أ
الطفال ،والتعاطي مع ملف
حرز في
غياب المساواة في التعليم ،ومتابعة التقدم ُ
الم َ
قضايا المرأة ،إلى غير ذلك من القضايا والملفات .ولما كان
أ
المر كذلك ،فيتعين أن تكون جهودنا الدولية أكثر صالبة
في مواجهة مخاطر االحتباس الحراري ،وهي مخاطر متغيرة،
إال أنها متصلة بعضها ببعض.
على َّأن االستعداد الجيد ال يقتصر على إالمكانات المادية
والهندسية ،وإنما يتعداهما إلى المعرفة والقدرة على التنبؤ.
ومما يدعو إلى أ
السف أن الطرائق التي تتصل بها ظروف
الطقس المتطرفة ،ويعتمد بعضها على بعض ،من بين
المحتملة لوقوع كوارث مستقبليةِ .زد على ذلك
المسببات
َ
درس بشكل مالئم ،رغم
أنها من أكثر الظواهر التي لم تُ َ
تمس العلوم االجتماعية والطبيعية بجميع جوانبها.
أنها ُّ
إذا كان الحال كذلك ،فما العمل؟ على الباحثين أن يعملوا
على تطوير نماذج يس ُهل على ص َّناع السياسات فهمها ،بحيث
يتس َّنى لهم االنتفاع بها .كما ينبغي أن تُعاد صياغة أهداف
التنمية المستدامة ومؤشراتها ،كلما أمكن ذلك ،على النحو
الحر ،وحرائق الغابات،
الذي يكفل عدم تأثرها بموجات َ
وموجات الجفاف ،والفيضانات ،والتدفقات الطينية ،إلى غير
ذلك من ظواهر .وما أحوج الساسة إلى أن يفطنوا إلى أهمية
الجراءات االحترازية لمواجهة هذه الكوارث،
االستثمار في إ
والتعامل مع ِتبعاتها.
ُ

تقدم محدود.
حرز على هذا الصعيد سوى ُّ
ورغم ذلك ،لم يُ َ
غيـر أن العالَـم ال يخلـو مـن النمـاذج الناجحـة فـي
االسـتعداد لمواجهـة الكـوارث؛ فحواجـز الفيضانـات
مصممة
المقامـة فـي هولنـدا ،ومدينة فينيسـيا إ
اليطاليـةَّ ،
ُ
نحـو يجعلها تقي تلـك البقاع من أي ارتفاع مسـتقبلي
علـى
ٍ
لمسـتوى سـطح البحـر .إال أن فكـرة الفيضـان الناجـم عن
وأيسـر
ارتفـاع مسـتوى سـطح البحـر أقـرب إلـى
ُّ
التصـورَ ،
علـى الفهـم ،مـن تأثيـرات الظواهـر المعقـدة والمتراكبـة،
التـي تتعارض في بعض أ
الحيان مع االفتراضات الحدسـية

البسـيطة ،وقـد يتصل بعضها ببعض علـى نطاقات ممتدة
الضافيـة).
زمانيـا
ومكانيـا (انظـر :المعلومـات إ
ً
ً
مثل ،إلى أ
ولْننظرً ،
المطار الغزيرة التي هطل َْت في عام
 ،2018بعد انقضاء شهر واحد على حرائق الغابات التي
اندلعت في المنحدرات الواقعة جنوبي كاليفورنيا ،والتي
المثلة أ
تسببت في تدفقات طينية مدمرة .ومن أ
الخرى على
َّ َ ْ
ِّ
تلك الظاهرة ،أن َّ
يحل شتاء مطير ،يك ُثر فيه نمو النباتات؛
وهو أ
المر الذي قد يوفر بيئة خصبة الندالع حريق هائل،
صيف حار وجاف ،تكون له أشجار
إذا ما أعق ََب ذلك الشتا َء ٌ

"من حسن الحظ أننا فيما يتعلق
بتقييم المخاطر لسنا في حاجة إلى
إعادة اختراع العجلة".
الغابات المتنامية بمثابة الوقود .كما أن إجراءات الحماية من
أ
ؤخذ فيها بعين االعتبار
أخطار فيضانات النهار تستلزم أن يُ َ
على حد سواء؛ وذلك لنأ
حسابات الجفاف وتدفُّق المياه
ٍّ
مصدات الفيضانات يمكن
المواد الجافة التي تنطوي عليها َّ
أن تنكمش وتتشقق ،ومن ثم ُّ
يختل اتزانها.
جليا أن ظروف الطقس المتطرفة يمكن أن
وهكذا ،يظهر ً
طلق حلقةً جهنمية من التأثيرات السلبية ،تشمل الطبيعة،
تُ ِ
واالجتمـاع ،واالقتصـاد .ولنـا أن نـرى فـي موجـات الجفـاف
والفيضانـات التـي ضربت موزمبيق في أواسـط العقد أ
الول
مـن هذا القرن ً
مثال علـى ذلك؛ فقد أتَ ْت على ِالب َنى التحتية
والمحاصيـل فـي ذلـك البلـد ،وكان لها تأثير متسلسـل طال
المسـاكن ،وفُرص العمل ،والتعليـم ،أ
والواصر االجتماعية.
وعلى أثره ،اضطُرت أُ َس ٌـر كثيـرة إلى بيع منازلها ،أو أراضيها،
أو إلحـاق أطفالهـا بسـوق العمل ،في محاولـة للتغلب على
تبعـات تلك الكارثة التـي حلَّت بذلك البلد أ
ً
وفضل
الفريقي.
ِعـن آ
الثـار المباشـرة ،كانـت لهـذه الكارثـة تداعيـات بعيـدة
ـت علـى مسـتوى الدخـل ،والرفـاه العـام؛
المـدى،
انعكس ْ
َ
فقـد تراجع معدل اسـتهالك الغذاء على المسـتوى الوطني
بنسـبة تزيد عن الربع ،وارتفعت معدالت الصابة أ
بالمراض
إ
َ ْ
بيـن أ
الطفـال فـي المناطق التـي غمرها الفيضـان إلى أربعة
ـت معـدالت
أضعـاف المعـدالت الطبيعيـة ،كمـا
َ
انخفض ْ
انخفاضا ً
هائلا ،وزادت معدالت الفقر
االلتحـاق بالمـدارس
ً
بمقـدار  17.5نقطة مئوية.
تلق هذه التداعيات  -التي ألق َْت
وعلى الرغم من ذلك ،لم َ
أكاديميا مك َّثفًا إال في
ا
اهتمام
بظاللها على أنظمة متعددة -
ً
ً
السنوات القليلة أ
الخيرة .وأما ما لها من جوانب اجتماعية،
آ
اللمام الكافي حتى الن.
فلم نُ ِل َّم بها إ

إدراك المخاطر
في مؤتمر أ
معدلة
المم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،المنعقد نماذج َّ
أقر الحاضرون بما للظواهر المناخية
في عام َّ ،1992

حاليا غير قادرة على التنبؤ
غالبية النماذج المعمول بها ً

الطارية عن الفترة
إلى هذه الحقيقة في "اتفاقية سنداي إ
 ،"2030 – 2015وهي اتفاقية دولية تهدف إلى "الحد من
مخاطر حدوث الكوارث على مستوى العالم ،والوقاية منها".

أ
أ
اليكولوجية ،وأوضاع
فيما بين النشطة الزراعية ،والنظمة إ
أ
ال ُ َسر المعيشية ،والشركات ،والمؤسسات المالية ،وكذا
حري
العوامل ذات الصلة بالترابط االجتماعي ،والحوكمةٌّ .

تتعرض صراحةً لتلك التفاعالت ،وأن تضع
بهذه النماذج أن َّ
تقديرا ك َِّم ًّيا آلثارها الممتدة ،وغير المباشرة.
ً
أن هذا النهج ينطوي على صعوبة بالغة ،إال
خافيا َّ
ليس ً
المستندة إلى الوكيل" agent-based
أن عمليات "النمذجة
ِ
كثيرا على التغلُّب عليها .وفقًا
تساعد
أن
 modellingيمكن
ً
تتم فيما بين
لهذه المقاربة ،توضع نماذج للتفاعالت التي ُّ
الوكالء المستقلين (سواء أكانوا أفرا ًدا ،أم مؤسسات ،أم
أن
جماعات) بينما يتعاملون مع الظروف المتغيرة.
ُّ
والحق َّ
نحو من
على
نقد مفاده أنها
هذه النماذج طالما ُو ِّج َه إليها ٌ
ٍ
التعقيد وعدم اليقين يجعل من الصعب الخروج منها بنتائج
موثوق بها .ومن جهتنا ،نرى أن هذه الطريقة في سبيلها
نحو بلوغ مرحلة النضج ،بفضل ضخامة البيانات المتاحة،
والتطورات التي طرأَ ْت على تقنيات الذكاء االصطناعي،
وتعاظُم القدرة الحاسوبية.
تبين أن هذه النماذج تصلُح للتعامل بأثر رجعي
وقد َّ
البسط التي اتسمت بها المجتمعات أ
نظمة أ
مع أ
القدم
ال
َّ َ ْ
أ
تعامل أهل مدينة
نسبيا .ومن المثلة على ذلك ،طريقة ُ
ً
اجتاح ْت الجزء
كاهوكيا مع موجات الجفاف المتكررة التي
َ
الغربي أ
الوسط من قارة أمريكا الشمالية بين عامي 900
أظهرت هذه النماذج قدر ًة عالية على
و 1200ميالدية .كما َ
تقدير المخاطر الناشئة من الفيضانات العارمة في النمسا؛
تصور لتأثيرات الفيضانات
فقد مكَّ َنت الباحثين من وضع ُّ
على قيمة المباني والبنية التحتية ،وكذلك على القدرة على
القراض ،والتمويل الحكومي – وجميعها عوامل قد تعوق
إ
العمار بعد الكارثة.
مساعي إعادة إ
وبقطع النظر عن أ
الدوات المستخدمة ،يجب أن يتجه
أ
مزيد من الباحثين إلى وضع تخطيط للنظمة االجتماعية
المعقدة ،استنا ًدا إلى البيانات االقتصادية ،وكذا البيانات
المضمنة في التعدادات السكانية .يستلزم
الحصائية
إ
َّ
درجة عالية من
هذا النهج وجود بيانات متناغمة ،وعلى ٍ
االستبانة (على مستوى دولة أو والية)؛ غير أن المتاح من
كاف.
هذه البيانات ،في واقع الحال ،عاد ًة ما يكون غير ٍ
فمن الضرورة بمكان أن يصاحب الجهود الحثيثة المبذولة
في جمع "البيانات الضخمة" ٌ big data
عمل بحثي نوعي،
ينهض به باحثو العلوم االجتماعية (ومن بينهم علماء
النثروبولوجيا ،واالقتصاد ،آ
أ
والثار ،والمؤرخون) ،على أن
تُرا َعى فيه الخصوصية الثقافية ،وخصوصية المكان.
أدوارا متزايدة
أ يلعـب علـم البيانات والـذكاء االصطناعـي ً
الهمية فيما يتعلق باالستعداد لمواجهة الكوارث ،والتعامل
معهـا ،والتعافـي منهـا .ومـن ذلـك ،على سـبيل المثـال ،أن
تحليـل صـور أ
القمـار الصناعيـة ،وغيرهـا مـن بيانـات رصد
أ
أ
الرض ،تُسـهم فـي تحديـد الماكـن التـي يمكـن إيصـال
تحديدا دقيقًـا ،وبأقصى كفاءة
المسـاعدات إالنسـانية إليهـا
ً
ممكنـة ،كما يدعم الذكاء االصطناعي أنظمة إالنذار المبكر،
وتقييـم المخاطـر .ولعلّنـا نجـد ً
مثال علـى هـذا التفاعل ما
المحكَمة ،والحكم الرشـيد
بيـن البيانـات الدقيقة ،والنماذج ُ
فـي التعامـل مع إعصار "أمفـان"  ،Amphanالـذي وقع في
شـهر مايـو مـن عام  ،2020ومـا انطوى عليه ذلـك من إنذار
التأهـب ،وإجلاء لنحـو ثالثـة مالييـن
مبكـر،
ورفـع لدرجـة ُّ
ٍ
شـخص في الهند وبنجالدش قبيل وصول إالعصار .والباب
مفتـوح علـى مصراعيه أمـام مسـاعي تطوير تقنيـات الذكاء
المعرضة لمثل هذه
للتنبؤ بالمواقع
االصطناعي ،وتسخيرها ُّ
َّ
أ
الخطـار على المـدى البعيد.

تتم تحسين المؤشرات
وتكر َر ْت إ
الشارة بتلك التعقيدات؛ ذلك أنها ال تُظهر التفاعالت التي ُّ
المتطرفة من تأثيرات جسيمة على التنميةَّ .
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بالضافة إلى الجهود المبذولة في تطوير النماذج ،ينبغي
إ
على الباحثين كذلك أن يُسهموا في إعادة صياغة مؤشرات
أهداف التنمية المستدامة ،على النحو الذي يعزز قدرتها

NICK OXFORD/REUTERS

حرز على طريق تحقيق تنمية مستدامة،
على تتبع التقدم ُ
الم َ
وتقف على أرض صلبة.
فعالة ،يَل َزم أن تأخذ في الحسبان
ولكي تكون المؤشرات ّ
التغير .فمن بين معايير قياس النجاح
قابلية التأثُّر ،وقابلية ُّ
في تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة
(القضاء التام على الجوع) ،على سبيل المثال ،مؤشر تقلبات
يبين هذا المؤشر مقدار االنحراف
أسعار المواد الغذائيةّ .
القياسي حول متوسط أسعار الحبوب ،والخضراوات ،وزيت
الطعام ،ومنتجات أ
اللبان ،واللحوم ،والسكر .ومن ثم ،فإنه
َ
يأخذ بعين االعتبار مدى ضمان توافر الغذاء ،واستقراره من
علما بأن هذا العامل
عام إلىأ آخر ،وخالل العام الواحد؛ ً
بالحوال المناخية المتطرفة .تكمن أهمية القدرة على
يتأثر
التغير في الوقوف على تأثيرات الندرة المؤقتة للغذاء،
قياس
ُّ
التي تلقي بتبعاتها على الفقراء أكثر من غيرهم ،وذلك بالنظر
كبيرا من دخلهم على الغذاء .غير
شطرا ً
إلى أنهم ينفقون ً
بصفة دورية إال على المستوى
يصدر
أن هذا المؤشر ال ُ
ٍ
القليمي أو المحلي ،رغم
الوطني ،وليس على المستوى إ
التغير الحادث على هذين المستويين.
ضرورة تحديد ُّ
ومـن الجديـر بالمالحظـة أن غالبيـة أهـداف التنميـة
المسـتدامة أ
الخـرى ،ومؤشـراتها ،تتجاهـل قابليـة التأثُّـر
ً
تامـا .وهنـاك معاييـر (مثل "نسـبة
التغيـر
تجاهلاآ ً
وقابليـة ُّ
التيـة مـن ميـاه محيطـة ذات نوعيـة
المسـطحات المائيـة
جيـدة" و"المتوسـط السـنوي لمسـتويات الجسـيمات
الدقيقـة") ال تقـاس إال فـي صـورة متوسـطات سـنوية.
التغير سـتكون
وهكـذا ،فـإن إضافة معاييـر لقيـاس قابلية ُّ
بمثابـة خطـوة أولـى ضروريـة نحـو الكشـف عـن النقـاط
المعرضـة للخطـر في هـذه أ
النظمة ،وتتبـع التغيرات التي
َّ
تطـرأ عليهـا ،بينمـا تتسـارع وتيـرة االحتـرار العالمـي.
على مدار السنوات القليلة الماضية ،حاول الباحثون رسم
مخطط لشبكة التفاعالت بين أهداف التنمية المستدامة،
أطلقوا عليه مخطط "ساستينوم" ( Sustainomeانظر الشكل
 1من المرجع  ،13على سبيل المثال) .إن ً
مهما كهذا
عمل ً
سوف يسهم في فهم أوجه التكامل والتعارض بين أهداف
التنمية المستدامة المتعددة في الدول المختلفة .وبالتوازي
مع هذه المساعي ،ينبغي المزج بين مؤشرات أهداف
التنمية المستدامة – وكذا مؤشرات ِ"سنداي"  Sendaiللحد
من مخاطر الكوارث – للحصول على مؤشرات مركَّبة ،قادرة
التنبؤ بالمخاطر النظامية .إننا بحاجة إلى بذل مزيد من
على ُّ
الجهد من أجل فهم كيفية إنجاز ذلك ،واستكشاف النماذج
والبيانات التي قد تعيننا على بلوغ تلك الغاية.

موجه
استثمار َّ

إن تطوير نماذج لقياس المخاطر المتداخلة ،ت َّتسم
تتبع مواطن التأثُّر ،والتعبير عن هذه
بالواقعية ،وتستطيع ُّ
أمر بالغ أ
الهمية ،من شأنه أن يساعد
رقميا ،لهو
المخاطر ً
صانعي القرار والمستثمرين على تحديد أي القنوات تستحق
أن يوجهوا إليها أموالهم واهتمامهم.
انظرً ،
مثل ،إلى الباحثين الذين يركزون على استحداث
محاصيل زراعية أعلى في قيمتها الغذائية ،في محاولة
للمساعدة على تحقيق هدف "القضاء التام على الجوع".
إنهم يحتاجون إلى معرفة ما إذا كانت موجات الجفاف
المستقبلية سوف تؤدي إلى فشل مساعي إنتاج هذه
أ
النواع المستحدثة ،وأي هذه المحاصيل ،أو توليفاتها،
أو الممارسات الزراعية سوف ينعكس بالسلب على التنوع
اليكولوجي ،وكذا على
البيولوجي ،واستقرار النظام إ
يقدر عددهم
المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة ،الذين َّ
نحو يؤثر على
حول العالم بنحو 500
مليون ،وذلك على ٍ
أهداف التنمية المستدامة أ
الخرى .سوف تُسهم نماذج

في عام  ،2018تسببت حرائق الغابات في انفجار خطوط الكهرباء في والية أوكالهوما .وسوف يكون النهيار البنية التحتية ،على هذا
النحو ،تبعات بعيدة المدى.

أ
مستمدة من عمليات الرصد
تزود ببيانات
النظمة ،التي َّ
َ
المباشر ،في تحديد أي العوامل ينبغي تعديلها ،بما يعزز
مرونة تلك أ
النظمة ،وقدرتها على الصمود.
النفاق
قد يجد الساسة صعوبة في أن يبرروا للناخبين إ
على إجراءات تعزيز مرونة أ
النظمة إاليكولوجية؛ وذلك ألنها،
في الغالب ،ال تعود بمردود فوري ،كما أن توقيت تلك
الكوارث المستقبلية ،وحجمها ،يظالن في ُحكم المجهول.
بيد َّأن الجائحة الراهنة تخبرنا أن الكلفة ستكون أكثر ضخامة
على المدى البعيد ،إذا نحن تقاعسنا عن النفاق آ
الن.14
إ
في تقرير صدر عام  ،2019يتناول الدول ذات الدخل
المنخفض والمتوسطُ ،وجد أن زيادة االستثمار بنسبة %3
عن المعدالت المعتادة في مجال البنية التحتية في ثالثة
قطاعات (هي قطاعات الطاقة ،والمياه والصرف الصحي،
أقدر على
والنقل) من شأنها أن تجعل هذه القطاعات َ
الصمود في مواجهة الظروف المناخية المتطرفة .وجاء في
ستثمر في هذه القطاعات
التقرير أن كل دوالر أمريكي يُ
البعيد َ -عائدا يبلغ نحو أ
الربعة
سوف يحقق – في المدى
ً
دوالرات ،وسوف يتعاظم ذلك العائد كلما ازداد المناخ
15
يحول
تطرفًا  .ثم إن هذا التطوير للبنية التحتية سوف ُ
دون حدوث أضرار مباشرة ،وما قد يترتب عليها من تعطيل
للنشطة االقتصادية .ففي مدينة هامبورج أ
أ
اللمانية ،على
سبيل المثال ،ق ُِّدر حجم االستثمار في إجراءات الحماية
من الفيضانات ،عقب العاصفة العاتية التي ضربت المدينة
عام  ،1962بنحو  2.2مليار جنيه إسترليني ( 2.6مليار دوالر
أمريكي)؛ ما ج َّنب المدينة خسائر تزيد قيمتها على عشرين
مليار جنيه إسترليني منذ ذلك الحين (انظرgo.nature. :
.)com/3sx8ren
ومن حسن الحظ أننا – فيما يتعلق بتقييم المخاطر – لسنا
في حاجة إلى إعادة اختراع العجلة؛ فهو نشاط متجذر في
مجال التأمين ،كما هو الحال في التعامل مع أخطار الزالزل.
الن فيكمن في نمذجة المخاطر المتغيرة ،آ
أما التحدي آ
والثار
الممتدة لظواهر الطقس المتطرفة ،التي صارت محتومة
آ
بالضافة إلى قياس تلك
في هذا العالَم الخذ في االحترار ،إ
عجلنا بذلك،
المخاطر ،والقدرة على التعامل معها .وكلما َّ
كانت النتيجة أفضل.

ويمكنك االطالع على مزيد من المعلومات بشأن هذا المقال عبر
هذه الصفحة.go.nature.com/3dcdcbq :
ماركوس رايخشتاين :رئيس قسم التكامل الكيميائي الحيوي
الجغرافي في معهد "ماكس بالنك للكيمياء الحيوية الجيولوجية"
اللمانية .فيلكس رايدي :أستاذ علم آ
في مدينة ينا أ
الثار
ِ
ِ
المتخصص في تغير المناخ بكلية الثقافة والمجتمع بجامعة
آرهوس الدنماركية .دوروثيا فرانك :المنسقة العلمية لقسم
التكامل الكيميائي الحيوي الجغرافي في معهد "ماكس بالنك
للكيمياء الحيوية الجيولوجية" في مدينة ينا أ
اللمانية.
ِ
اللكترونيmreichstein@bgc-jena.mpg.de :
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العلم من منظور ثقافي

كتب وفنون
CHARLIE MURPHY

البداعية.
حماس متقد :آنا بلوجايسكي وهي تتعرف على فن صناعة الزجاج ضمن سعيها لدمج الجانب العلمي النظري ،والممارسة إ

من المالعق إلى أشباه الموصالت:
ّ
يشكلنا
ما نصنعه
عالمة تستكشف بعض المعارف من خالل تطبيقات علمية في رحلة تنقلت فيها بين عشر مواد .آنا نوفيتسكي
عندما اختارت عالمة المواد آنا بلوجايسكي العمل في مجال
توصيل العلوم ،وجدت أنه كلما زادت مناقشاتها مع آ
الخرين
الجابة عن أسئلتهم .وكانت
حول أبحاثها ،قلّت قدرتها على إ
علما بالتفاعالت الجزيئية التي تعطي المواد قوتها،
تحيط ً
الجابة عن أسئلة
أو مرونتها ،أو صالبتها ،لكنها عجزت عن إ
أصدقائها وعائلتها حول البديل أ
المثل للبالستيك ،أو ِلم
تُصنع شاشات الهواتف من الزجاج ،رغم كونها عرضة
للتحطم .ولعالج تلك الثغرات في معرفتها للمواد ،قررت
أن تحظى بتدريب عملي ،حيث سعت إلى استكشاف كيف
يتفاعل الحرفيون مع المواد التي تقتصر معرفتها بها على
الجانب النظري.
 | 40يونيو | 2021

الطبعة العربية

وفي كتاب «صناعة يدوية»  ،Handmadeتستكشف
بلوجايسكي عشر مواد .وتبدأ بالفئات الكالسيكية من المواد
في مجالها :الزجاج ،والبالستيك ،والمعادن — مثل الصلب،
والنحاس أ
الصفر — والخزف ،ثم تنتقل إلى المواد الشائعة
والح َرف ،التي تُ ْد َرس رغم ذلك بدرجة أقل في
في الصناعة ِ
المختبرات ،على غرار السكر ،والصوف ،والخشب ،والورق،
وتجرب العمل على نفخ الزجاج ،وصنع الفخار،
والحجرِّ .
البرة ،ونحت المالعق الخشبية.
وصب الفوالذ ،وأشغال إ
والحرف
وتتعرف على
ستخدم البالستيكِ ،
الفنون التي تَ ِ
التي تستخدم أ
الحجار ،وتلقي نظرة شاملة على مواد لم
اهتماما من قبل.
تكن لتعيرها
ً

وتمخضت تلك الجهود عن فهم لخواص المواد وتأثيرها
الثقافي ،ساعدها على توصيل العلوم على نحو أفضل.
بالح َرف
وبوصفي كيميائية امتهنت الكتابة،
وهاوية شغوفة ِ
من أشغال البرة ،إلى فن طي الورق أ
(الوريجامي) ،تفهمت
إ
ّ
للغاية أ
السباب التي دفعتها إلى مسعاها.

ويتخلل وصف بلوجايسكي لتجاربها عرض لمنظور علم
المـواد لهذه الوسـائط الماديـة ،بد ًءا من التركيـب الجزيئي
غيـر منتظـم الشـكل للزجـاج ،إلـى التفاعلات الكيميائيـة
بيـن معادن الكالسـيوم ،والرطوبة ،وثاني أكسـيد الكربون،
الصلاح الذاتـي
كسـب الملاط الجيـري خـواص إ
التـي تُ ِ
المذهلـة التـي يتميـز بهـا .كما تصـف تاريخ اسـتخدام كل

مـادة بمقتطفـات مـن التراث وعلـم آ
الثار من جميـع أنحاء
الشـارة إلى جـوارب مغزولة من
العالـم ،تنوعـت بـد ًءا من إ
ً
وصول
مصـر القديمـة ،يزيـد عمرها علـى ثالثة آالف عـام،
إلـى أفـران تعمـل بطاقـة الرياح ،اسـ ُتخدمت في سـريالنكا
قصصـا طريفة
فـي أثنـاء العصـر الحديدي .وتـروي كذلك ً
حول ما أصبحت بعض المواد تعنيه بالنسـبة إليها ،فتسـرد
علـى سـبيل المثـال  -قصـة مصنع البالسـتيك الذي أنشـأه
مهاجرا إلـى البالد ،والوجبـات الخفيفة
جدهـا ،الـذي وفـد
ً
الغنيـة بالسـكر ،التـي مكّ نتهـا مـن السـباحة عبـر القنـال
دونتهـا
أفـكارا
النجليـزي ،والـورق الـذي حمـل
إ
وقصصـا ّ
ً
ً
مثليـات علـى مـدار قـرون مضـت ،وكانـت عونًـا لهـا
نسـاء
ّ
علـى فهـم طبيعتهـا الجنسـية .وقـد تمخـض هـذا كله عن
سـرد سـاحر ومؤثر.

"غالبًا ما ينسى العلماء أن
تجاربهم وثقافاتهم تؤثر على
كل جانب من جوانب عملهم".
التأثير في عالم الواقع

ANNA PLOSZAJSKI

"صلب"  Steelتحكي بلوجايسكي عن
وفي الفصل المعنون ُ
نجاحها ،في أثناء دراستها الجامعية ،في الفوز بعضوية
فريق يعمل على تصميم مركبة تتحدى الرقم القياسي في
السرعة على اليابسة .وقد اكتشفت أن التروس في محرك
السيارة تتحطم بفعل الضغط الناتج عن تكتل ذرات الكربون
داخل معدن هذه التروس ،لكنها عجزت عن توظيف هذا
عمليا على نحو يساعد الفريق على تحقيق هدفه،
االكتشاف ًّ
ألنها لم تملك الثقة الالزمة لعرض أفكارها على الميكانيكيين
الذكور أ
الكبر س ًّنا.
وقد بات االنفصال بين البحث العلمي الجيد وعرضه
واضحا بجالء في أثناء جائحة
بالطريقة المناسبة للناس
ً
"كوفيد ."19-ففي وسع الباحثين ف ْهم آليات العدوى
بالفيروس ،وإنتاج لقاحات فعالة مضادة له ،وتقديم بيانات
وبائية مثيرة لالهتمام عنه ،بيد أنه دون فهم أ
السباب التي
ْ
تعوق بعض أ
الفراد عن ت َلقّي اللقاحات ،أو تدفع بعضهم
المكتشفة
إلى االمتناع عن تلقيها ،فإن تلك النتائج العلمية
َ
قد ال تساعد الناس.
وتسـلط تجـارب بلوجايسـكي الضوء كذلك علـى الكيفية
التـي يشـكّل بها أ
الفـراد البحث العلمـي .فالعلماء يهدفون
غالبـا مـا ينسـون أن
إلـى تحقيـق الموضوعيـة ،لكنهـم ً
تجاربهـم وثقافاتهـم تؤثـر علـى كل جانـب مـن جوانـب
عملهـم .ومثلمـا تشـكِّل ذ َّرة فـي قطعة من الخشـب شـكل
الملعقـة التـي تنحتهـا بلوجايسـكي ،تشـكّل ِب ْنيـة المجتمع
أ
السـئلة البحثيـة التـي يسـعى العلمـاء إليجاد إجابـة عنها.
وهـذا الوضـع ليس سـي ًئا بالضـرورة ،بل تظهر المشـكالت
عندمـا ينسـى الباحثـون أن مقارباتهـم تشـكلها الظـروف
المحيطـة بهـم .ومثـال علـى ذلـك أن بلوجايسـكي ،التـي
تعـزف آلـة البـوق منـذ طفولتهـا ،اكتشـفت أن أ
البـواق
ال تصنـع دائمـا مـن النحـاس أ
الصفـر ،فبعـض العازفيـن
ُ
ً
يفضلـون الصوت الناتج عن أبواق مصنوعة من الفضة ،أو
النحـاس الخالـص .وتُذَ ّكرني هذه القصة باالعتقاد الشـائع
بـأن علـم الفلـك هـو علـم بصـري ،علـى الرغـم مـن أن

مالعق نحتتها بلوجايسكي من الخشب في أثناء استكشافها له.

عـد ًدا مـن الفلكييـن المكفوفيـن كانـوا روا ًدا في استكشـاف
الكـون عبـر الصوت.
مزيدا
وفي الحقيقة ،تمنيت أن تقدم لنا بلوجايسكي ً
من أ
الوصاف والقصص .فالشروح العلمية الموجهة إلى
عموم القراء في كتابها انتهت فور ما أن بدأت تثير اهتمامي.
وهي تكتفي باستعراض نبذة سطحية عن تاريخ كل مادة،
«صناعة يدوية:
رحلة علمية
للبحث عن معاني
أ
الشياء من خالل
تطبيقاتها»،
آنا بلوجايسكي،
بلومزبيري ()2021

ودالالتها الثقافية الضمنية ،واستخداماتها المحتملة ،بل
مجلدا ً
كامل لمحتوى كل فصل ،ليصبح
كدت أتمنى أن تكتب ً
والح َرف.
لدينا موسوعة عن العلم ِ
والتأمـل فـي تأثير التجربة الجسـدية على أفكارنا كاشـف
حقًّـا .والفصـل بيـن الجانبيـن له تأثير ضار ،حسـبما تشـير
بلوجايسكي؛ فكل جانب بوسعه أن يحسن آ
الخر .وبوصفي
ِّ
جيدا االرتيـاح الذي تجده بلوجايسـكي في
ِح َرفيـة ،أتفهـم ً
البـداع الحرفي .فثمة شـيء من السـحر ينطـوي عليه غزل
إ
مجموعـة مـن أ
اللياف الرقيقة المتنوعة ،لتشـكل خيطًا قويًّا
شـعورا بالـدفء ،أو اسـتخالص كتـل
يبعـث فـي الناظـر
ً
الجبـن الصلبـة مـن اللبـن السـائل .وبعد االنغمـاس طوال
اليـوم فـي أ
الفـكار والنظريـات ،من المبهج أن أحمل شـي ًئا
حقيقيـا بيـن يـدي ،وأقـول" :أنا من صنـع هذا".
ًّ
آنا نوفيتسكي
محررة مساعدة ،وقائدة فريق في دورية  Natureبلندن.
الطبعة العربية
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من نبوءة إلى انتشار بال حدود

خرج معادن عديدة الزمة ألشباه الموصالت بتكلفة بشرية وبيئية كبيرة.
رجل يفرز خام القصدير من الرمال في إندونيسيا ،حيث تُس َت َ

الذكاء االصطناعي :من ينتج هذه
التقنية ويديرها؟
كتابان يطرحان رؤى مكملة لبعضها حول الدور الذي يلعبه الذكاء االصطناعي ،في رسم
مالمح المجتمع .فرجينيا ديجنوم
يتغلغل الذكاء االصطناعي في جوانب حياتنا كافة ،فهو
يحدد لنا ما علينا أن نقرأه وما علينا أن نشتريه .كما يقرر
ما إذا كنا سنحصل على هذه الوظيفة ،أو ذاك القرض ،أو
العانات ،أو
الرهن العقاري ،أم ال ،أو ما إذا كنا سنتلقى إ
الفراج المشروط ،أم ال .كما أنه يشخص أ
المراض ،ويدعم
ِّ
إ
العمليات الديمقراطية ،ويقوضها ُأحيانا .آ
والن ،يطرح كتابان
ً
جديدان رؤى مكملة لبعضها البعض حول الدور الذي يلعبه
من يخلِّقون نُظُم الذكاء االصطناعي ،ويستخدمونه ويديرونه
إلعادة تشكيل مالمح المجتمع.
ففي كتاب "معضلة االنحياز" ،The Alignment Problem
يقدم لنا الكاتب برايان كريستيان نظرة من كثب على واقع
أ
الشخاص الذين يص ِّنعون تكنولوجيا الذكاء االصطناعي؛
أي على أهدافهم ،وتوقعاتهم ،وآمالهم ،وتحدياتهم،
وحتى إخفاقاتهم التي يواجهونها .ويستهل كريستيان كتابه
بالحديث عن جهود والتر بيتس في مجال التمثيل المنطقي
لنشاط الخاليا العصبية في أوائل القرن العشرين .ويسرد
أفكار باحثين ومهنيين في مجاالت عدة ،بداية من العلوم
المعرفية ،حتى الهندسة .كما يعرض أهدافهم ،ونجاحاتهم،
وإخفاقاتهم .أما كتاب "أطلس الذكاء االصطناعي" Atlas
 ،of AIمن تأليف كايت كروفورد ،الباحثة واسعة التأثير،
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فعليا في
فيتناول الطرق التي يتدخل بها الذكاء االصطناعي ًّ
حياتنا ،ويستعرض مظاهر ذلك التدخل .ويُ ِّبين الكتاب أن
الذكاء االصطناعي هو صناعة قائمة على استخالص الموارد
ً
ووصول إلى
ومرورا بالعمالة،
واستغاللها ،بداية من المادة،
ً
المعلومات.
ويحلل الكتابان الكيفية التي تؤثر بها قوة العالَم الرقمي،
ونفوذ َمن يديرونه كذلك ،في تغيير مسارات السياسة
والعالقات االجتماعية .وفي ذلك السياق ،يشير الكتابان
إلى نماذج بديلة َتب ّناها البعض إلدارة هذه االضطرابات التي
خلقها العالَم الرقمي ،مثل فرض الرقابة من جانب الدولة
في الصين ،أو جهود االتحاد أ
الوروبي التنظيمية في ذلك
آ
النسانية"
"معضلة االنحياز :تعلُّم اللة والقيم إ
برايان كريستيان
دار نشر دبليو .دبليو .نورتون ()2020
"أطلس الذكاء االصطناعي :القوة ،والسياسة ،والثمن
الذي يدفعه العالَم لقاء الذكاء االصطناعي"
كايت كروفورد
دار نشر جامعة ييل ()2021

تطور تكنولوجيا الذكاء االصطناعي ،منذ
يتتبع كريستيان رحلة ُّ
أن كان مجرد حلم ،إلى أن ف ََرض وجوده ،كجزء ال يتجزأ من
ْ
الواقع في كل مكان .ويشرح كريستيان كيف يحاول الباحثون
النسانية ،مثل
تدريب الذكاء االصطناعي على ف ْهم القيم إ
مشيرا
اليقين،
النصاف ،والشفافية ،والفضول ،بل وعدم
إ
ً
إلى التحديات التي تعترض طريقهم .ويستند الكتاب بصورة
كبيرة إلى لقاءات مع باحثين ومهنيين .ويرسم من خالل هذه
اللقاءات المسار البطيء ،والثابت ،والمعقد الذي تَ ِب َعته
تقدمها .وما حفل به ذلك
تكنولوجيا الذكاء االصطناعي في ُّ
المسار من إحباطات عديدة ،تخللتها نجاحات مدهشة.
ونلتقي خالل تلك الرحلة بأشخاص مثل ريتش كاروانا،
الذي يشغل آ
الن منصب كبير الباحثين الرئيسيين لدى
شركة "مايكروسوفت"  Microsoftفي مدينة ريدموند بوالية
واشنطن أ
المريكية ،والذي طُلب منه  -وقتما كان طالب
دراسات عليا  -أن يلقي نظرة على ابتكار سيصبح فيما بعد
سبل تجميع
من صميم عمله لبقية حياته ،يتمثل في تحسين ُ
البيانات وضغطها ،لصنع نماذج بيانات مفهومة ودقيقة.
كما يأخذنا المؤلف في نزهة سير على الشاطئ بصحبة
مارك بيلمير ،الذي قاد جهود ابتكار تقنية التعلُّم التعزيزي
في أثناء عمله على تطوير أ
اللعاب الخاصة بنظام "أتاري"
 ،Atariقبل توليه منصبه الحالي لدى شركة "جوجل ريسيرش"
 ،Google Researchفي مدينة مونتريال بكندا.
بأن
وعيا متز ً
ايدا ّ
ويوضح كريستيان أن الباحثين يملكون ً
التطورات التي يشهدها مجال الذكاء االصطناعي تتأثر
أ
لكن
بالقيم المجتمعية ،بل تؤثر عليها ،وذلك هو الهمّ ،
آثارا عميقة
تلك التطورات ال تأتي دون ثمن ،ويمكن أن تخلِّف ً
على المجتمعات .وهنا يطرح كتاب "معضلة االنحياز" سؤاله
الجوهري :ما الذي يمكن فعله ،كي نضمن أن تعكس أنظمة
الذكاء االصطناعي معاييرنا ِوق َيمنا ،و ْأن تفهم ما نعني ،وتفعل
جميعا مفاهيم ومتطلبات مختلفة حول ما
ما نريد؟ فلدينا ً
ينبغي أن تفعله تلك أ
النظمة .وكما قال عا ِلم الرياضيات
نوربرت وينر في عام " :1960من أ
الفضل لنا أن نكون موقنين
آ
تماما من أن المعطيات التي أ
نمل به اللة تعبر عن الغرض
ّ
ً
الذي نرغب في تحقيقه ً
فعل ".
الوجه القبيح
من ناحية أخرى ،يكشف كتاب كروفورد
َ
لنجاح الذكاء االصطناعي؛ إذ يأخذنا في رحلة حول العالَم،
الستكشاف العالقات بين أ
الماكن ،وتأثيرها على ِالب ْنية التحتية
للذكاء االصطناعي .وننطلق في تلك الرحلة من والية نيفادا
أ
ً
وصول إلى إندونيسيا ،وهي أماكن يجري فيها
المريكية،

المهمتين في صناعة
استخراج مادتَي الليثيوم ،والقصدير،
ّ
أشباه الموصالت ،وهي صناعة تتأتى بتكلفة بشرية وبيئية عالية.
بعد ذلك ،نصل إلى مستودع تابع لشركة "أمازون" Amazon
في والية نيوجيرسي أ
المريكية .وهناك يكدح العمال مذعنين
إلرادة الروبوتات وخطوط إالنتاج ،بدال ً من أن يتكيف التشغيل
آ
اللي مع إيقاع العمل البشري .وفي إيماءة مثيرة للقلق لفيلم
"العصر الحديث"  ،Modern Timesالذي صدر في عام ،1936
من إخراج شارلي شابلن ،نشهد بأعيننا المصاعب التي تولِّدها
أنظمة التشغيل آ
اللي الكاذبة ،وهي أنظمة تشغيل يفترض أنها
آلية ،لكنها تعتمد بشكل كبير على الجهد البشري ،كذلك الذي
يبذله العمال الذين يتقاضون أجورا أقل من الحد أ
الدنى ،لقاء
ً
العمل في َمزارع تصنيف البيانات.
وتختم كروفورد كتابها برسالة تذكيرية تلفت االنتباه إلى
صالحا
موضوعيا ،أو
أن الذكاء االصطناعي ليس
ً
محايدا ،أو ً
ًّ

BEAWIHARTA/REUTERS

الصدد .بيد أن الكتابين يركزان في أ
الساس على التجربة
أ
المريكية .ولذلك ،فهما يستدعيان تتمة لكل منهما ،تدور
قدما.
سبل المضي ً
هذه المرة حول ُ

لكل أ
الحوال ،بل تنشأ جذوره من ثقافة صانعيه ،وواقعهم
أ
االقتصادي ،وأغلب هؤالء من الرجال البيض والثرياء الذين
يعملون في شركات وادي السيليكون في كاليفورنيا.
ويتميز الكتابان برصانة عرضهما للتحديات والمخاطر
التي تشوب استخدام الذكاء االصطناعي وتطويره في
الوقت الراهن ،وللفروق التي تفصل بين الذكاء االصطناعي
جنبا إلى
والحوسبة "الكالسيكية" .وبالتالي ،فإن قراءتهما ً
الفراط
جنب تسلط الضوء على ثالث قضايا أساسية ،هي :إ
في االعتماد على التنبؤات العشوائية المدفوعة بالبيانات،
والقرارات آ
اللية ،وتمركز القوة.

هيمنة البيانات

برمج"  ،Coded Biasالصادر
الم َ
في الفيلم الوثائقي "التحيز ُ
في عام  ،2020قالت باحثة الذكاء االصطناعي جوي
إن االستناد إلى الخوارزميات في صناعة القرار
بوالمويني ّ
حبط جهو ًدا بُ ِذلت لعقود من أجل إحراز تقدم في
أمر يُ ِ
جسدة بذلك التحيزات
م
الحقوق،
في
المساواة
تحقيق
مسيرة
ُ
نفسها التي نكتشف أنها ال تزال متأصلة ِّحتى آ
الن .والسبب
آ
غالبا ما
أن استخدام البيانات في صياغة القرارات اللية ً
يتجاهل السياقات والعواطف والعالقات التي تنطلق منها
الخيارات البشرية بصورة جوهرية.
دائما ما تكون مرتبطة
ليست البيانات مواد خام ،ولكنها ً
بالماضي ،وتعكس معتقدات وممارسات وتحيزات أولئك
الذين ينتجونها ويجمعونها .ومع ذلك ،فإن االعتماد الحالي
على التشغيل آ
اللي في عملية صناعة القرار نابع من رغبة
وج ْني الفوائد االقتصادية ،أكثر من كونه
في تحقيق الكفاءة َ
على أ
الفراد.
معنيا بتأثير ذلك
ًأ
السوأ من ذلك أن معظم أساليب الذكاء االصطناعي
يضع القوة في أيدي أولئك الذين يملكون البيانات والقدرة
الحوسبية على معالجة تلك البيانات وإدارتها .وهي في
الغالب شركات التكنولوجيا الكبرى ،أي كيانات خاصة ال
تخضع للعمليات الديمقراطية وتوزيع السلطة .وهنا تصبح
الحكومات أ
والفراد مجرد مستخدمين غير متحكمين في كل
تحول له عواقب هائلة ،ويملك قدرة
هذه العمليات .وهو ُّ
على تغيير وجه المجتمع.
فما العمل إذَن؟ إلى جانب ما يمكن بذله من جهود
لتنقية البيانات من التحيز ،وتفسير القرارات التي تتخذها
الخوارزميات ،نحتاج كذلك إلى النظر في مصدر التحيز
ولكن
نفسه .ولن يتحقق ذلك من خالل الحلول التكنولوجيةْ ،
من خالل التثقيف والتغييرات االجتماعية .وفي الوقت نفسه،
هناك حاجة إلى إجراء أبحاث علمية تنظر في مسألة االعتماد
الضار لمجال الذكاء االصطناعي على رصد االرتباطات في
البيانات ،إذ يرصد الذكاء االصطناعي بشكله الحالي أ
النماط
تفسيرا لها.
الموجودة في البيانات ،إال أنه ال يقدم
ً
وببحث متعمق وأسلوب رائع في الكتابة ،يقدم
ٍ
لنا الكتابان في نهاية المطاف مرآة تعكس واقع الذكاء
االصطناعي ،إذ يُ ِّبين الكتابان أن التطوير واالستخدام
الرشيد ،للذكاء االصطناعي ،من الناحية أ
الخالقية والقانونية،
والنفعية ال يتوقف على هذه التقنية نفسها ،بل علينا :أي
على الهيئة التي نريد أن يبدو عليها عالمنا ،وإلى أي مدى
أ
أ
ومن
نعطي الولوية لحقوق إ
النسان والمبادئ الخالقيةَ ،
يندرج في تلك الفئة التي نسميها "نحن" .أصبحت هذه
ولكن السؤال الجوهري :كيف يمكن
المناقشة ً
حتمياّ ،
واقعا ًّ
أن يكون للجميع صوت في هذا النقاش؟
فرجينيا ديجنوم ،أستاذة في قسم علوم الحوسبة بجامعة
أوميو في السويد.
اللكترونيvirginia@cs.umu.se :
البريد إ

ملخصات الكتب
وحوش محببة

ميشل نايهاوس ،دار نشر دبليو دبليو نورتن ()2021
ِ

في عام ُ ،2019و ِل َد حيوان وحيد قرن أبيض ( )Ceratotherium simumبحديقة الحيوان في
سان دييجو بوالية كاليفورنيا أ
المريكية ،وكان ذلك نتيجة للتخصيب الصناعي .وقد تؤدي تقنية
ذات صلة ،تعتمد على قسطرة روبوتية معقدة ،إلى إنتاج عدد كبير متجول من وحيد القرن
أ
وظيفيا .هذه نماذج لمحاوالت
البيض من الفصيلة الشمالية التي صارت في حكم المنقرضة
ًّ
الحفاظ على الكائنات ،ترويها الصحافية العلمية ميشل نايهاوس في كتابها المثير للتأمل وسهل
القراءة عن تاريخ "أولئك الذين فعلوا أشياء خاطئة ألسباب صحيحة ،وأولئك الذين فعلوا أشياء
ولكن ألسباب خاطئة".
صائبةْ ،

على الحافة

مايكل دي .جوردين ،دار نشر أكسفورد يونيفرستي برس ()2021

و"الخلْق" ،و"تحسين النسل
يُ ْج ِمع العلماء على أن نظريات معينة ،مثل "االندماج البارد"َ ،
ولكن ماذا عن نظريات مثل نظرية
(اليوجينيا)" ،التي ابتكرها النازيون هي نماذج ِ
للعلْم الزائفْ ،
أ
ولكن ال يمكن اختبارها) ،وماذا عن
"الوتار الفائقة" (وهي
نظرية خالبة من الناحية الرياضيةْ ،
أ
وجود حياة ذكية خارج الرض ،وعن تمدد الكون؟ كتب مؤرخ العلوم ،مايكل جوردين ،في كتابه
وضوحا وصالبة مما قد نظن" ،وقد
الجماع العلمي ...أقل
القصير والمفيد يقول" :لقد تبين أن إ
ً
ُ
الجدل الدائر حول التطعيم ضد مرض "كوفيد "19-على
بدرجة ما
دفعه إلى تأليف هذا الكتاب
ٍ
أيضا العلم الزائف.
العلْم ،فسيوجد ً
نطاق واسع .وقد خلص جوردين إلى أنه طالما ُوجد ِ

عالم بال نفايات

رون جو ِنن ،دار نشر بورتفوليو ()2021

شارك رون جونن في تأسيس شركة "ريسايكلبانك"  Recyclebankفي مدينة نيويورك أ
المريكية
الجراءات الصحية وإعادة التدوير واالستدامة بالمدينة
نائبا لمسؤول إ
في عام  ،2003ثم صار ً
في عام  .2012يدعو جونن لما يسميه "االقتصاد الدائري" :وهو االستثمار في تقنيات متطورة
تتضمن علم المواد ،وتصميم المنتجات ،وإعادة التدوير ،والتصنيع من أجل خلق منظومة
مغلقة ،ال نفايات فيها .ويقول جونن إن الربح حينها يصبح مرادفًا للحفاظ على الصحة والحفاظ
أ
لي التوجه ،باهتمام كل من يشعر
على البيئة .وسيحظى هذا الكتاب واضح السلوبَ ،ع َم ّ
بتأنيب الضمير عند فرز قمامة المنزل للتخلص منها.

تسونامي

جيمس جوف وولتر دادلي ،دار نشر أكسفورد يونيفرستي برس ()2021

ظهر مصطلح "تسونامي"  -المشتق من لفظتين يابانيتين ،معناهما "ميناء" ،و"موجة" – للمرة
أ
النجليزية في عام  .1896أما اليوم ،فقد صار المصطلح يعني سلسلة من
الولى في اللغة إ
أ
المواج المتحركة لفترات طويلة للغاية ،وتكون عادة مصحوبة بزالزل تحدث في قاع المحيط،
أو بقرب القاع ،وذلك وفقًا لما ذكر باحثا الجيولوجيا المائية جيمس جوف ،وولتر دادلي.
الم َو َّجه إلى غير المتخصصين ،على فصول لتاريخ موجات تسونامي في
ويحتوي كتابُهما الثريُ ،
ولكن من الغريب أن الكتاب ال
لشبونة ( ،(1755وتشيلي ( ،)1960والمحيط الهندي (ْ ،)2004
يتناول التسونامي الذي ضرب المفاعل النووي في فوكوشيما دايشي باليابان في عام .2011

جماعة كوري السرية

هيذر أينهورن وآخرون ،دار نشر إم آي تي برس ()2021

"آن أوان أن نفهم أكثر ،لكي يتراجع خوفنا" .تلك هي كلمات العالمة الراحلة ماري كوري،
َ
التي تُفتتح بها تلك القصة المصورة للمغامرة والحركة ،عن مجموعة من العالمات من
تخصصات مختلفة ،وتهدف إلى إلهام الفتيات الشابات .القصة من تأليف هيذر أينهورن،
وآدم ستافاروني ،وبمشاركة الكاتبة جا ِنت هارفي ،والفنانة سونيا لياو ،وتدور حول ثالث بطالت
مختلفات ،عضوات في جماعة كوري السرية .تعتمد البطالت على ذكائهن ،وسعة حيلتهن،
يهددون العالَم أجمع .رائع!
وعلى أحدث التقنيات للتفوق على علماء أشرار مخادعين ِّ
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كتب وفنون

ماذا يلزم لحل أزمة منظومات
الصرف الصحي؟
النقص العالمي في شبكات الصرف الصحي آ
المنة أزمة تتطلب ً
حلول مبتكرة
ودعما .جوزي جالوسيوز
ً
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حافلة في مدينة بونه في الهندُ ،ح ِّولت إلى مرحاض متنقل حيث
يمكن للنساء الشعور أ
بالمان لدى قضاء حاجتهن".

ركبت مراحيض تعمل بالتفريغ الهوائي فيما يزيد على
ْ ،DeSaH
 200شقة ،حيث تشفط هذه المراحيض النفايات ،التي تُعالج
لترا
بعد ذلك في مرفق محلي صغير .ويستهلك كل مرحاض ً
احدا من المياه للتخلص من الفضالت ،في حين تستهلك
و ً
المراحيض التقليدية  8لترات في المعتاد .وتُستخدم أنظمة
التفريغ الهوائي هذه في عدة مواقع بالدول الغنية مثل هولندا،
عالميا،
والسويد .بيد أن نشر هذه التكنولوجيا الموفِّرة للمياه ً
نظرا لما يعترضها من عوائق مالية وغير ذلك من
يشكل تحديًا؛ ً
تنوه والد .وتشير إلى مشروع اجتماعي في كينيا
العقبات ،حسبما ِّ
يُسمى "سانيفايشن" ،Sanivationيجمع الغائط البشري ويعالجه،
ثم يضغطه في "قوالب براز" ،تُستخدم كمصدر للوقود .وحتى
آ
الن ،باعت الشركة القائمة على المشروع حوالي  1500طن من
هذه القوالب الكروية الصغيرة ،وكل طن منها يساوي إنقاذ 88
شجرة .أما في إندونيسيا ،حيث يوجد القليل من منظومات
الصرف الصحي ،فقد تابعت والد مشروعات رائد أ
العمال في
ِ
مجال خدمات النظافة والصرف الصحي ،كوين إريانتو أوريبان،
الذي مول تركيب آ
الالف من خزانات الصرف الصحي المعقمة
َّ
المصنوعة من أ
اللياف الزجاجية ،في فناءات المنازل في مدينة
سورابايا ،حيث استطاع أوريبان باستخدام النكات ،ومجسمات
المعجن ،التسويق لمراحيض رخيصة وسهلة
للغائط من الورق
َّ
التركيب ،تُستخدم داخل المنشآت ،ويتصل كل منها بواحدة

كتاب "أحالم النظافة :السعي العالمي نحو ثورة في
منظومات المراحيض"
تشيلسا والد
دار نشر أفيد ريدر/سيمون آند شوستر
كتاب "فضالت :قصة كفاح امرأة للكشف عن سر
أمريكا المشين"
كاثرين كولمان فالورز.
دار نشر ذا نيو بريس (.)2000
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منذ القرن السادس قبل الميالد ،عندما بدأ الرومان في بناء
"شبكة المجاري الكبرى" الخاصة بهم ،أصبحت شبكات الصرف
الصحي آ
تجسيدا للحضارة .وبعد ما يزيد على ألفي
المنة
ً
عام ،وصف روائي من العصر الفيكتوري شبكات المجاري
التي تتسم بالكفاءة بأنها "أكثر ً
نبل وقداسة" من أكثر لوحات
والكبار .وقد أدى إنشاء شبكة
السيدة العذراء إثارة للإعجاب إ
مجاري ضخمة في مدينة لندن في ستينيات القرن التاسع عشر
إلى وضع حد أ
للوبئة المنقولة عبر المياه والناجمة عن بكتيريا
أ
الكوليرا التي أودت بحياة عشرات آالف الشخاص .وفي عام
 ،2007اختار أكثر من  11,300قارئ لمجلة "ذا بي إم جيه" The
 BMJالطبية الثورة في تدابير توفير المياه والصرف الصحي،
بوصفهما النجاز الطبي أ
الهم منذ عام .1840
إ
وحاليا ،ثمة حاجة هائلة إلى مراحيض مبتكرة .على سبيل
ً
مليارا شخص إلى مراحيض
المثال ،في
عام  ،2017افتقر َ
تتمتع بالحد أ
الدنى من الكفاءة ،وال يزال  673مليون شخص
يضطرون إلى التغوط في العراء .ويرتبط ضعف تدابير توفير
المياه النظيفة والصرف الصحي بانتقال أمراض مثل الكوليرا،
والتيفويد ،وشلل أ
الطفال ،والرمد الحبيبي .من هنا ،اعتمدت
أ
المم المتحدة توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي
للجميع ،بحلول عام  2030كأحد أهداف التنمية المستدامة
يكبد عشرات المليارات من الدوالرات
الخاصة بها ،لكن هذا ِّ
سنويًا ،حسبما يكشف كتابان جديدان حول هذا الموضوع،
هما" :أحالم النظافة"  Pipe Dreamsلتشيلسا والد ،وكتاب
"فضالت"  Wasteلكاثرين كولمان فالورز.
تقول والد في كتابها الممتع ،الذي ينم عن بحث متعمق،
وولع باستكشاف تاريخ منظومات الصرف الصحي العتيقة وما
"لم تعد المراحيض اليوم تبدو إعجا ًزا
شهدته من ابتكاراتْ :
مثلما بدت فيما مضى" .فمع نمو المدن ،أصبحت البنى التحتية
لمنظومات الصرف الصحي المتقادمة بها مثقلة أ
بالعباء ،ال سيما
يوما
في أثناء العواصف .ومواسير المجاري التي ُو ِصفت بالنبل ً
ما ،صارت اليوم تتعرض لالنسداد المتكرر بفعل المواد الصلبة
غير القابلة للتحلل ،وهي تراكمات هائلة من الشحوم والمناديل
الرطبة ،لها قوام الخرسانة وثقل يعادل وزن عدة أفيال.
وتضيف والد في كتابها" :إن البنى التحتية للمنظومات
الحديثة الخاصة بتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي قد
وه ًما بأن فضالتنا تختفي ببساطة على نحو يشبه السحر،
خلقت ْ
لكن أكوام الغائط ال ترحل ببساطة في سالم تاركة هذا العالم"،
للفراد و أ
بل تبقى غالبا غير معالجة وتسبب التسمم أ
النظمة
ً
البيئية .وترى والد أننا في حاجة إلى جيل جديد من المراحيض،
يبدد كميات أقل من المياه ،والمواد الغذائية ،والطاقة .من ثم،
ارتحلت والد من أالسكا إلى إندونيسيا ،مار ًة ببقاع عديدة بين
البلدين ،كي تحاور عد ًدا من العلماء ومسئولي الصحة العامة
ورواد أ
العمال في مجال إنشاء شبكات المراحيض.
وجدير بالذكر أن بلدانًا عديدة تقترب من تحقيق أهداف
التنمية المستدامة تلك ،عبر تنفيذ مشروعات مبتكرة لتوفير
المياه النظيفة والصرف الصحي بأدنى تكلفة .على سبيل المثال،
في بلدة سنيك في هولندا ،زارت والد شركة تدعى "دي ساه"

من تلك الخزانات ،التي تحلل فيها البكتيريا الفضالت .وهذا
المشروع جزء من حملة أكبر على مستوى البالد بهدف تقليل
عدد من يضطرون إلى التبرز في الخالء.
نشر الدعابة
اج
ر
خ
ال
عملية
إن الشعور العالمي بالتق ُّزز من
إ
َ
حد سواء .على سبيل المثال ،آمن البابليون
والخوف على ٍ
القدماء بشيطان يسكن المراحيض يُسمى سوالك ،قادر على
التيان بالنحس أو الصابة بالجروح أو أ
المراض .وفي التقاليد
إ
إ
اليهودية صاغ الحاخامات أدعية للمالئكة التي تصاحب المرء
إلى "بيت المرحاض" لتنتظره خارجه ،وثمة دعاء يُردد عند
الحمام.
الخروج من ّ
تماما لدى من ال
غير أن هذا الخوف يكتسب أبعا ًدا حقيقية ً
تتوفر لهم مراحيض آمنة وصحية .على سبيل المثال ،أشارت
الدراسات في الهند وجنوب أفريقيا إلى أن النساء الالتي يضطررن
إلى مشاركة دورة المياه مع غرباء ،أو إلى الخروج للتغوط في
الخالء هن أكثر عرضة لخطر االغتصاب .2،1وغرف دورة المياه
ذات أ
البواب المزودة بأقفال داخلية ورفوف لتخزين منتجات
العناية بالنظافة الشخصية خالل فترة الطمث ،قد تساعد النساء
جنسيا ،على الشعور
و
الفتيات ،من متوافقي الجنس والمتحولين ًّ
أ
بالمان والحفاظ على كرامتهن؛ كما أنها تقلل احتمالية التغيب
عن الفصول الدراسية بين الطالبات في المدارس .من هنا ،أعاد
مخططو مدينة دوربان ،بجنوب أفريقيا ،وغيرها من البقاع،
تجهيز حاويات الشحن لتالئم هذا الغرض.
ويمتد نقص كفاءة منظومات توفير المياه النظيفة والصرف
الصحي إلى الواليات المتحدة ،حيث يعيش أكثر من مليوني
شخص بدون مياه جارية أو أبسط مقومات السباكة في أ
الماكن
المغلقة ،حسبما تشير فالورز مناصرة الصحة البيئية.
فتصف فالورز بالتفصيل في كتابها "فضالت" ،الحمالت
التي أطلقتها لنشر الوعي بضعف تدابير توفير المياه النظيفة
والصرف الصحي في المجتمعات الريفية أ
المريكية .وقد ركزت
على مقاطعة الونديز ،في والية أالباما أ
المريكية ،وهي منطقة
يشكل الجزء أ
الكبر من سكانها فقرا ُء من السود ،مثلها .وتعاني
َ
أ
نسبة قوامها حوالي  %90من الُسر بالمقاطعة من أنظمة
تصريف مياه معطلة أو قاصرة .وقد أظهرت دراسة تناولت
ساكني المقاطعة ،ونشرت في عام ( 2017انظر المرجع رقم
الش ِص َّية
 )3أن أكثر من ثلثيهم كانوا مصابين بعدوى الدودة َّ
أ
(النكلوستوما) التي تنتقل عبر البراز.
ولصالح تلك البنية التحتية المتهالكة ،تحاجج فالورز بأننا
إ
إعصارا" ،أو كارثة صحية عامة على
في حاجة إلى "حراك يشبه
ً
غرار اكتشاف تلوث مياه الشرب بالرصاص في مدينة فلينت
في والية مشيجان .وكما الحظنا خالل جائحة "كوفيد ،"19-في
سريعا .بيد أنه من
وسع السياسيين جمع مبالغ طائلة من المال ً
إعصارا قد يؤدي إلى إدخال أنظمة صرف
الصعب تصور أن
ً
صحي ذات كفاءة في مجتمع أغلبيته من السود ،كما هو الحال
في مدينة سينترفيل ،بوالية إلينوي أ
المريكية ،حيث تتدفق مياه
المجاري غير المعالجة بجوار المنازل على الرغم من أن السكان
يدفعون مقابل خدمة الصرف الصحي المحلية.
ولعل ما نحتاجه حقًا هو ثورة بشرية جماعية ،على غرار
تلك التي تمثلها فالورز والشراكات التي تعقدها مع المناطق
المجاورة وصانعي القوانين والمنظمات العالمية؛ من أجل توفير
مياه نظيفة ،وخدمات صرف صحي ألولئك الذين ُحرموا منهما.

نظرة متعمقة على أحدث أ
البحاث

أنباء وآراء
الفيزياء الذرية والجزيئية

تبريد المادة المضادة
باستخدام ضوء الليزر
ماساكي هوري
خدم شعاع من الليزر إلبطاء ذرات من الهيدروجين المضاد ،وهي
اس ُت ِ
المكونة من مادة مضادة خالصة .وقد تتيح هذه التقنية
الذرات
أبسط
َّ
أ
بدقة فائقة.
فحص بعض ظواهر التنا ُظر الساسية في الكون ٍ
نمـوذج فيزيـاء الجسـيمات القياسـي سـمةٌ أساسـية
تُ َم ِّيـز
َ
غريبـة ،تتمثـل فـي عـدم احتماليـة أن تتغيـر أي ظاهـرة
تحوالن افتراضيـان معينان .ويُطلَق
مجهريـة إن طـرأ عليها
علـى أحد هذين القيدين ُّ أ
تغير
على
المفروضين
ساسـيين
ال
ُّ
الظواهر اسـم "تناظر الشـحن والتكافؤ ،وانعـكاس الزمن"،
أن كل
أو
اختصارا (تناظر  ،)CPTويُقصد به أنَّنا لو افترضنا َّ
ً
المـادة الموجودة في الكون قـد حلَّت محلها مادة مضادة،
وأنهـا تحولـت فـي الوقت نفسـه إلى نسـختها المعكوسـة،
وأن تدفـق الزمـن قد انعكس ،فسـيصير الكـون االفتراضي
الناتـج غيـر قابـل للتمييـز عن كوننـا الفعلي على المسـتوى
ً
وفضل عن ذلك ،يتنبأ مبـدأ التكافؤ الذي تقوم
المجهـري.
أ
بـأن المادة
عليـه نظريـة النسـبية العامة للبرت آينتشـتاين َّ
والمـادة المضادة تسـقطان نحو أ
متسـاو.
الرض بتسـارع
ٍ
حد أنَّه سـيصعب
جدا إلى ِّ
وهاتان القاعدتان أساسـيتان ًّ
متسق للطبيعة بدونهما .ومع ذلك ،يجدر بنا
صياغة فَهم
ٍ
اختبـار مـا إذا كانتا تظلان قائمتين بالفعل لدى اسـتخدام
القياسـات فائقـة الدقـة التي تُجـرى بأحـدث التقنيات ،أم
صغيـرا ،سـيجعل العلمـاء
ال ،أل َّن أي انحـراف ،مهمـا كان
ً
مضطرين إلى إجراء إعادة تفكير جذرية في أساس نظرياتنا
عـن الفيزياء .ومن هنا ،يسـتعرض الباحث كريسـتوفر بيكر
شـرف على
وفريقه البحثي( 1من أعضاء
ُ
التعاون البحثي ُ
الم ِ
مؤخرا فـي دورية
تجربـة "ألفـا"  ،)ALPHAفـي بحـث نُشـر
ً
 ،Natureخطـوة كبـرى اتُخـذت فـي سـبيل تحقيـق هـذه
الغايـة ،إذ أبطـأوا سـرعة ذرات مـن الهيدروجيـن المضاد –
أي نظيـر الهيدروجيـن مـن المـادة المضادة – إلى سـرعات
بغمـر هـذه الـذرات فـي
منخفضـة إلـى حـد غيـر مسـبوق
ِ
شـعاع مـن ضـوء الليـزر فـوق البنفسـجي .وقد يُتيـح ذلك
إجـراء القياسـات المتعلقة بالـذرات بدقة فائقة.
أن ذ َّرة الهيدروجيـن المضـاد هـي
وتجـدر إ
الشـارة إلـى َّ
أبسـط ذ َّرة مسـتقرة ،وال تتكـون َّإل مـن جسـيمات مـادة
وتحديـدا بروتـون مضـاد وإلكتـرون مضـاد (أي
مضـادة،
ً
أن تحديد قياسات الهيدروجين المضاد
بوزيترون).
صحيح َّ
ٌ
يُ َعـد طريقـة مثاليـة لفحـص مـدى التناظـر بيـن المـادة
والمـادة المضـادة ،إال أن إجراء مثل هـذه التجارب تواجهه
عقبات هائلة .وعلى سـبيل المثال ،في عام ِ ،1995أنت َجت
مسرع جسيمات
 11ذرة
هيدروجين مضاد أمن تفاعالت في ِّ
لـدى المنظمة أ
للبحـاث النووية ( )CERNالمعنية
الوروبية
بتجارب فيزياء الجسـيمات أ
الوروبية ،والواقعة بالقرب من

مدينة جنيف السويسـرية ،حيث ُد ِف َعـت هذه الذرات على
طـول أنبـوب مفـرغ ،طولـه  10أمتـار ،بسـرعة تبلغ تسـعة
أعشـار سـرعة الضـوء .2ولم تكـد كل ذرة تبقى سـوى بضع
عشـر ٍات مـن النانوثـوان ،حتـى ُد ِّمـرت باالصطـدام بأحـد
كاشـفات الجسيمات.
تلـت هـذه التجربـة أبحـاث أخـرى حـول الهيدروجيـن
وتضمـن الكثيـر منها طرقًـا جديدة إلنتـاج عينات
المضـاد،
َّ
تتحـرك بوتيـرة متباطئـة .وقـد تَحقَّـق ذلـك
ات
مـن ذر
َّ
فـي النهايـة باحتجـاز ُس ُـحب مـن البروتونـات المضـادة،
مجاالت مغناطيسـية كانت
معا في
والبوزيترونات ،ومزجها ً
ٍ
بمثابـة مصايـد أيونـات إلنتـاج ذرات الهيدروجيـن المضاد.
بعـد ذلـك ،اح ُت ِج َـزت هـذه الـذرات فـي تشـكيلة أخـرى
أ

ﻧﺒﻀﺔ
ﻟﻴﺰرﻳﺔ

ذرة ﻫﻴﺪروﺟﻴﻦ
ﻣﻀﺎد

معقـدة من المجاالت المغناطيسـية ،كانـت بمثابة مصيدة
آ
4 ،3
تعـاون "ألفـا"
ذرات متعادلـة الشـحنة  .ويسـتطيع الن ُ
البحثـي فـي منشـأة ُمبطـئ البروتونـات المضـادة ،التابعـة
الوروبيـة أ
للمنظمـة أ
للبحـاث النوويـة ،أن يحتجـز  -بصفة
دورية  1000 -ذرة هيدروجين مضاد لسـاعات عديدة بهذه
الطريقـة .وقد أتاح ذلك قياس 5التـردد الذري للهيدروجين
المضـاد – الذي يُعادل الطاقة الناجمة عن انتقال إلكتروني
معيـن بيـن مسـتويات طاقـة الـذرة  -بدقـة طفيفـة قيمتها
12
رصد أي انحـراف لقيمة هذا التردد
جـزءان فـي  .10ولم يُ َ
عـن قيمـة تـردد الهيدروجيـن العـادي المقابـل لـه .وهـذه
هـي النتيجـة المتوقعـة بالضبـط ،بنـاء على تناظر الشـحن
والتكافـؤ ،وانعـكاس الزمن.
وهـذه التجـارب تواجههـا عقبـة كبـرى تنشـأ مـن حقيقة
وإن كانت أبطأ
َّأن ذرات الهيدروجيـن
ـدرسْ ،
المضـاد التـي تُ َ
أ
عاما،
بفـارق هائـل من مثيالتهـا الولى التي ِأنت َجت قبـل ً 25
مـا زالـت تتحـرك بعشـوائية داخـل المصيدة المغناطيسـية
بسـرعات تبلغ  300كيلومتر في الساعة .ويلزم وجود عينات
مـن ذرات أبطـأ لتحقيق دقة قياس أكبر ،ولتسـهيل التجارب
المسـتقبلية المعنيـة بدراسـة السـقوط الحـر للهيدروجيـن
المضـاد بتأثيـر قوى الجاذبية .وثمة مشـكالت مشـابهة تؤثر
فـي بعـض مقترحـات تصميمات الحواسـيب الكميـة ،6التي
يجـب أن تبقـى فيهـا أ
اليونـات المحتجزة شـبه سـاكنة ،قبل
أن يجري التال ُعب بها باسـتخدام أشعة الليزر لتخزين ِبتات
كمية مـن المعلومات.
أن بعـض ذرات الهيليـوم شـبه المسـتقر ذي
صحيـح َّ
ٌ
البروتونـات المضـادة ،التـي َّ
حـل فيها بروتـون مضاد محل
أحـد إلكترونـي ذرة الهيليوم ،قد أُ ِبطئ ببسـاطة بغمره في

ذرة ﻣﺜﺎرة
ﺟﺮى إﺑﻄﺎؤﻫﺎ

ب
ﻻ اﻣﺘﺼﺎص

اﻣﺘﺼﺎص

ﻣﻐﺎﻧﻂ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ذرة ﻫﻴﺪروﺟﻴﻦ ﻣﻀﺎد

ﻧﺒﻀﺔ ﻟﻴﺰرﻳﺔ

الشكل  | 1تبريد ذرات من الهيدروجين المضاد بتقنية دوبلر .احتجز بيكر وزمالؤه 1ذرات من الهيدروجين المضاد – وهي أبسط
المستقرة المكونة من مادة مضادة خالصة – باستخدام مجاالت مغناطيسية ،حيث تتحرك هذه الذرات بسرعات عالية داخل
الذرات
ِ
عرض واضعو الدراسة هذه الذرات لنبضات ليزرية فوق بنفسجية ،جرى ضبط طولها الموجي بعناية .وهذه
ذلك،
بعد
المصيدة.
هذه
َّ
قصر
الذرات ونبضات الليزر ليست موضحة وفق مقياس رسم محدد .أ .تتعرض الذرات التي تتحرك نحو الليزر لتأثير دوبلر ،الذي يُ ِّ
تماما تحقيق طاقة الفوتونات التي يمكن أن
الطول الموجي الظاهري للضوء الذي يتفاعل مع الذراتِ ،
ويناسب هذا الطول الموجي ً
بعيدا
تمتصها الذراتُ ،فيثير امتصاص الفوتونات الذرات ،ويُبطئ حركتها (أي يبردها) في ٍآن واحد .ب .تتعرض الذرات التي تتحرك ً
عن الليزر لتأثير معاكس لتأثير دوبلر ،وهو ما يزيد قيمة الطول الموجي الظاهري لضوء أ
الشعة فوق البنفسجية .وال تستطيع الذرات
تسارع غير مرغوب فيه.
امتصاص الفوتونات عند هذا الطول الموجي ،ولذا ،يمر شعاع الليزر خالل الذرات ،دون إحداث ُ
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
7
عمليا عند
غـاز مـن مـادة أبـرد َّ ،
لكن هـذا النهج لـن أيكـون ًّ
ٍ
فورا
تطبيقـه على ذرات الهيدروجين المضاد ،لنها سـتفنى ً
فـي تفاعل بين المادة والمـادة المضادة .وعلى النقيض من
ميكانيكيا في
ذلـك ،تسـتطيع أشـعة ضـوء معينـة أن تؤثـر
ًّ
المـادة 13-8والمـادة المضـادة ،دون أن تُسـبب فَنـاء المـادة
المضـادة .ويبعـث جهـاز توجيـه أشـعة الليـزر الحمـراء أو
الخضـراء ،الـذي يُحمـل باليـد عـادةً ،مـا بيـن  1015و1016
لكـن زخـم الحركـة الـذي قـد
فوتـون
ليـزري فـي الثانيـةَّ ،
ّ
جـدا
يضفيـه كل فوتـون علـى الـذرات يتسـم بأنـه ضئيـل ًّ
صعب رصـد الضغط الـذي يؤثر به هـذا الضوء
إلـى ٍّ
حـد يُ ِّ
في أ
الجسـام العادية المسـتخدمة في حياتنا اليومية .ومع
ذلـك ،تُ َعـد كتلـة الـذَّ رة الواحـدة مـن ذرات الهيدروجيـن
-24
حـد أن
جـدا (  1.7 × 10جر ًامـا) إلـى ِّ
المضـادة ضئيلـة ًّ
كيلومتـرا فـي السـاعة
12
بمقـدار
تتغيـر
سـرعتها يمكـن أن
ً
كلمـا امتصـت فوتونًـا ليزريًّـا ذا طول موجي يقـع في نطاق
الضـوء فـوق البنفسـجي ،ويبلـغ  121.6نانومتر.
وقـد اسـتخدم بيكـر وفريقـه البحثـي فـي دراسـتهم
ليـزرا ذا طـول موجي جـرى ضبطـه بعناية ،بحيث
الحاليـة ً
يجعـل ذرات الهيدروجيـن المضـاد المحتجـزة التي تتحرك
نحـو الليزر هي فقط التي تمتـص الفوتونات وتتباطأ (انظر
تعـرض
الشـكل  .)1وتنشـأ انتقائيـة االمتصـاص هـذه مـن ُّ
لنـوع مـن تأثيـر دوبلر ،9،8وهـو تأثير يُسـبب  -على
الـذرات ٍ
تحـول الطـول الموجـي ألشـعة الليـزر إلى قيم
مـا يبـدو ُّ -
تمامـا
أصغـر .وقـد كان الطـول الموجـي الجديـد
مناسـبا ً
ً
لتحقيـق طاقـة الفوتونـات التـي كانـت مطلوبـة لتمتـص
الـذرات الفوتونـات ،وارتقـى هـذا االمتصاص بالـذرات من
حالتهـا القاعيـة إلى حالة مثارة .وبعد ذلـك ،عادت الذرات
بأن أطلقت فوتونًا آخر في اتجاه
تلقائيـا إلـى الحالة القاعية ْ
ًّ
أن بضـع عشـرات
عشـوائي .وقـد الحـظ واضعـو الدراسـة َّ
مـن ظواهـر االمتصـاص هذه قد أبطـأت جز ًءا مـن الذرات
كيلومتـرا فـي السـاعة .وهـذا
فـي العينـة إلـى أقـل مـن 50
ً
أن الذرات قـد أصبحت أبرد.
االنخفـاض في السـرعة يعني َّ
بعيدا
وعلـى النقيـض من ذلـك ،فالـذرات التي تحركـت ً
تعرضت لتأثيـر معاكس لتأثير دوبلـر :إذ بدا أن
عـن الليـزر َّ
الطـول الموجي للضوء ابتعـد عن القيم الالزمة المتصاص
مر الضوء خالل الذرات المبتعدة
الذرات للفوتونات .ولذاَّ ،
لتسـارع غيـر مرغـوب
مباشـرة ،متفاديًـا بذلـك تعريضهـا
ُ
فيـه .وفـور أن بلغـت ذرات الهيدروجيـن المضـاد البـرودة
لزوج من شـعا َعي ليزر
ِ
المناسـبةَّ ،
عرضهـا واضعو الدراسـة ٍ
ينتقلان فـي اتجاهيـن متعاكسـين ،مـن أجـل إثـارة انتقـال
إلكترونـي معيـن مـن مسـتوى طاقـة إلـى آخر في الـذرات.
وبسـبب السـرعة المنخفضة للذرات ،كان الخط الذي يعبر
وضوحـا بأربعة
عـن هـذا االنتقـال فـي الطيف الـذري أكثر
ً
أضعـاف مـن ذاك الـذي ُر ِصـد عنـد اسـتخدام ذرات دون
تبريدهـا بالليـزر .وسيسـمح هـذا للباحثين بإجـراء مقارنات
المميزة في مسـتويات طاقة
مسـتقبلية بين هذه االنتقاالت َّ
ذرات الهيدروجيـن ،وذرات الهيدروجين المضاد بدقة أعلى
ممـا أمكن في السـابق.
وأحـد أوجه قصور الطريقة المذكورة هو صعوبة توليد
ضـوء ليـزري طولـه الموجـي  121.6مـن النانومتـر بكثافـة
كافيـة لتبريـد ذرات الهيدروجيـن المضـاد بفاعليـة .وقـد
اسـتخدم بيكـر وفريقه البحثي سلسـلة من نبضـات ليزرية
متتاليـة ،يقـع متوسـط طاقتها فـي نطاق النانـو وات ،وهو
أن كل ذ َّرة احتاجت إلى سـاعات عديدة المتصاص
ما يعني َّ
عشـرات الفوتونـات التـي كانـت الزمة إلحـداث تبريـد كبير
وملحوظ .لذا ،يخطط واضعو الدراسـة لزيادة طاقة الليزر
التي اسـتخدموها في التجارب المسـتقبلية من أجل تسريع
العمليـة .وثمة نهج آخر يُمكن اتباعه ،يتمثل في اسـتخدام
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أشـعة ليـزر متصلةً ،14
بـدل من النبضـات المتقطعة.
أن التبريـد بالليـزر يُسـفر عـن
وأخيـرا ،وبالنظـر إلـى َّ
زيـادة ًتركيـز الـذرات أ
البطـأ عنـد أقـل قيمـة لشـدة
المجـال المغناطيسـي فـي مصيـدة الـذرات المتعادلـة،
ـحب مـن الهيدروجيـن المضـاد
فقـد يسـمح بإنتـاج ُس ُ
مزيدا
ممكـن
ممـا هو
حاليـا .وهذا سـيضفي ً
أشـد كثافـة َّ
ًّ
مـن التحسـن علـى دقـة قياسـات هـذا الهيدروجيـن فـي
التجـارب المسـتقبلية.
ماساكي هوري يعمل في قسم التحليل الطيفي بالليزر بمعهد
ماكس بالنك للبصريات الكمية ،في جارشينج  ،D-85748ألمانيا.
اللكترونيmasaki.hori@mpq.mpg.de :
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فيزياء الجسيمات

جدل مثير حول قيمة العزم
المغناطيسي للميون
هارفي بي .ماير
أُفيد باكتشاف طريقة جديدة مستندة إلى المبادئ أ
الولى لحساب مدى التأثير الذي يخلق
ِ
أغلب أوجه عدم اليقين التي تشوب حسابات العزم المغناطيسي لجسيم الميون .وقد
تحل هذه النتائج لغ ًزا لطالما استعصى على الحل ،لكنها تصنع معضلة أخرى.
يُطلَـق علـى النظرية الراسـخة لفيزياء الجسـيمات النموذج
ً
هائلا مـن االختبـارات
القياسـي ،وقـد اجتـازت عـد ًدا
التجريبيـة بنجـاح باهـر ،بيـد أن أحـد هـذه االختبـارات –
وهـو اختبـار تحديـد العـزم المغناطيسـي لجسـيم ّأولـي
قائما ألمد
يعـرف باسـم الميـون – أسـفر عـن تناقض ظـل ً
طويـل بيـن النظريـة ونتائـج التجـارب .وعـدم اليقيـن في
تمامـا القـوى
التنبـؤات النظريـة فـي هـذا الشـأن تحكمـه ً
المؤثـرة فـي تفا ُعل العزم المغناطيسـي القوي ذاك ،وهي
تأثيـرات تشـكِّل القوة أ
الساسـية التـي تربط مكونـات النوى
مؤخـرا في دورية ،Nature
الذريـة ،غير أنه في بحث نُشـر
ً
أفاد زابولكس بورسـانيي وفريقه البحثي 1باكتشـاف طريقة
لحسـاب قيمة المؤثر أ
الكبر بين هذه القوى المؤثرة بدقة،

وهـي طريقة تسـفر عن نتيجـة تتفق مع القيـاس التجريبي
للعـزم المغناطيسـي للميـون .وباسـتخدام هـذه القيمة،
أظهـر الفريـق البحثـي أن العزم المغناطيسـي الـذي يتنبأ
بـه النمـوذج القياسـي يتفـق مـع القياسـات التجريبيـة ،إال
أن الفريـق وجـد ،فـي الوقت نفسـه ،تضاربًا متوسـطًا بين
ّ
نتائجـه ،والقيـم التـي ُحـددت فـي السـابق لتأثيـر هـذا
التفاعـل القـوي .وتسـتند تلـك القيم التـي ُح ِّددت سـالفًا
إلـى منهجيـة مختلفـة عن تلـك التي اسـتخدمها بورسـانيي
وفريقـه البحثـي ،ويُنظـر إليهـا علـى نطاق واسـع على أنها
تسـتند إلـى أرضيـة صلبة.
وجديـر بالذكـر أنه علـى الرغم من النجاحـات العديدة
التـي حققها النموذج القياسـي لفيزياء الجسـيمات ،إال أنه
جليـة :فهـو ال يفسـر دور الجاذبيـة،
تشـوبه أوجـه قصـور ّ
يفسـر الكميـة الهائلـة مـن
أن
حتمـل
وليـس بـه جسـيم يُ
ِّ
المـادة المظلمـة فـي الكـون ،التـي ال يمكـن مالحظتهـا إال
حاليـا عـدة
بصـورة غيـر مباشـرة .ويستكشـف الفيزيائيـون ًّ
مسـارات بحثية ،بغرض اكتشـاف الجسـيمات والقوى التي

ربما تقع خارج نطاق النموذج القياسـي .وتشمل جهودهم
في ذلك الصدد إجراء عمليات بحث مباشـر عن جسـيمات
جديـدة ،من خلال مصادم الهادرونـات الكبير في منظمة
"سـيرن" ،المختبـر أ
الوروبـي لفيزيـاء الجسـيمات ،الواقـع
بالقـرب مـن جنيف في سويسـراً ،
فضل عن إجـراء التجارب
المخصصة الكتشـاف المادة المظلمة .وتتمثل اسـتراتيجية
راسـخة أخـرى فـي القيـاس الدقيـق للكميـات التـي يمكـن
حسـابها باسـتخدام النموذج القياسـي إلى درجة من الدقة
مماثلة لتلك الخاصة بالقياسـات التجريبية .وأي اختالفات
في القيم المقاسـة والمحسـوبة ستشـير إلى وجود خواص
فيزيائيـة لـم تؤخـذ في الحسـبان في النموذج القياسـي.
ومـن أ
المثلـة البـارزة لهـذه الكميـات :العـزوم
أ
المغناطيسـية للجسـيمات الوليـة .وهـي تتناسـب مـع
اللـف المغزلـي (الزخـم الـزاوي أ
الصيـل) للجسـيم ،ومـع
ُمعامل المغناطيسـية الدورانية للجسـيم (يُرمز إليه بالرمز
تناسـب معين يميز كل نـوع من أنواع
"جـي"  ،gوهـو ثابت ُ
الجسـيمات) .وقـد أظهـر بـول ديـراك في عـام  ،1928من
خلال نظريـة النسـبية الكميـة للإلكتـرون 2التـي وضعهـا،
تقديـرا
أن قيمـة " "gتسـاوي  2للإلكتـرون ،وهـو مـا كان
ً
تقريبيـا ممتـا ًزا فـي ذلـك الوقـت .ومـع ذلـك ،فـإن القيمة
ًّ
الفعليـة لــ" "gتختلـف عـن  2بفـرق ضئيـل يسـمى العـزم
المغناطيسـي الشـاذ ،الـذي تـم تقديـره بأنـه يسـاوي
 .(g-2)/2وينشـأ هذا االختالف ألن العزم المغناطيسي
يتأثـر بنسـخ "افتراضيـة" مـن جسـيمات أوليـة ،تظهـر
باسـتمرار وتختفـي في الفراغ .وفي عـام  ،1947قام عا ِلم
الفيزيـاء النظريـة جوليـان شـفينجر بحسـاب 3قيمة نسـبة
العزم المغناطيسـي الشـاذ للإلكترون المهمة ،ويُ َع َّبر عنها
بالمعادلـة ) ،α/(2πحيـث " "αهـو ثابـت أساسـي يُعـرف
بثابـت ِالب ْنيـة الدقيقة.

وللإلكترونـات أبنـاء عمومة تسـمى الميونـات ،هي أثقل
بمقـدار  207أضعـاف منهـا .ويعنـي تزايُد كتلـة الميون أن
قياس قيمة العزم المغناطيسـي الشـاذ له سـيتأثر بالوجود
العابـر ألي جسـيمات افتراضيـة ثقيلة لم يصفهـا النموذج
القياسـي بدرجـة أكبـر بكثير من قياسـات قيمة هـذا العزم
اللكترونات ،بيد أنه بعد عقود من التحسـينات،
فـي حـال إ
قدمـت تجربـة "إي  E821 "821فـي مختبـر بروكهايفـن
الوطنـي فـي مدينـة أبتون ،فـي واليـة نيويـورك أ
المريكية،
قياسـات 4للعـزم المغناطيسـي الشـاذ للميـون ،تصـل إلى
دقـة مذهلـة تبلـغ  0.54جزء فـي المليون.
وقـد بُذلـت فـي مجـال الفيزيـاء النظرية لعقـود جهود
مثيـرة للإعجـاب بالقـدر نفسـه تهـدف إلـى مضاهـاة دقـة
التجـارب الرائعـة فـي حسـاب العزم المغناطيسـي الشـاذ
المتوقـع على أسـاس النموذج القياسـي .وقـد لخص تقرير
رسـمي 5نُشـر في عـام  2020ما وصلت إليه هـذه الجهود،
حيـث أفـاد بـأن دقـة قيـاس العـزم المغناطيسـي الشـاذ
لكـن تَ َب َّيـن أن قيمتـه التي
بلغـت  0.37جـزء فـي المليـونْ ،
جـرى التوصـل إليهـا كانـت أصغـر ً
قليلا مـن القيمـة التـي
خلصـت إليهـا التجـارب ،بانحـراف معياري قيمتـه .3.7
وهـذا التخبـط فـي التنبـؤات النظريـة لقيمـة العـزم
المغناطيسـي الشـاذ للميـون تحركـه تأثيـرات الهادرونات،
وهي جسـيمات مركّبة ،تُرابط بينها القوة النووية الشديدة،
ومـن أ
المثلة على هذه الجسـيمات :البروتـون ،والنيوترون.
وقد أفاد تقرير رسـمي بأنه جرى التوصل إلى حصة التأثير
أ
الهم في قيمة العزم المغناطيسـي الشـاذ ،5الذي تسهم
بـه الهادرونـات ،وذلـك مـن صيغـة رياضيـة تُعرف باسـم
عالقـة التشـتت ،باسـتخدام معـدالت تكويـن الهادرونات
المقاسـة كمدخلات فـي التجـارب التـي تصطـدم فيهـا
اللكترونـات بالبوزيترونـات ،وهـي الجسـيمات المضـادة
إ
للإ لكترونات.
وثمـة طريقـة مختلفة لحسـاب نسـبة تأثيـر الهادرونات
فـي قيمة العزم المغناطيسـي الشـاذ ،اق ُت ِرحـت ألول 6مرة
فـي عـام  ،2003وهي اسـتخدام الديناميـكا اللونية الكمية
الشـبكية ،وهي طريقة تسـتند إلى المبادئ أ
الولى للتحكم

فـي القـوة النووية الشـديدة ،وتعتمد على الحوسـبة عالية
أ
الداء .وقـد تسـارعت وتيـرة تحسـين حسـابات الديناميـكا
اللونيـة الكميـة الشـبكية إلـى حـد كبيـر فـي السـنوات
القليلـة الماضيـة ،نتيجـة لجهـود متفانيـة ،وعـدة تطورات
أخـرى شـهدتها المنهجيـات الحسـابية (جـرى اسـتعراضها
فـي المرجـع  .)7وتُ َعـد دراسـة بورسـانيي وفريقـه البحثـي
بمثابـة الخطـوة أ
الخيـرة نحو تقليـل قدر عـدم اليقين في
الحسابات المسـتندة إلى الديناميكا اللونية الكمية الشبكية
فـي هـذا المجـال إلـى مسـتوى يجعـل هـذه الحسـابات
تنافـس عالقـات التشـتت من حيـث انخفاض مقـدار عدم
ِ
اليقيـن فـي القيم المحـددة بنـا ًء عليها.
ومـن المثيـر لالهتمـام أنـه عندمـا اسـتخدم بورسـانيي
وزملاؤه حسـاباتهم للتنبـؤ بقيمـة العـزم المغناطيسـي
متوافقـة مـع
الشـاذ ،كانـت النتيجـة التـي حصلـوا عليهـا ِ
المكتشـفة فـي تجربـة "إي ( "821الشـكل  ،)1غيـر
القيمـة
َ
أن النتيجة التي توصلوا إليها كانت مختلفة كذلك بانحراف
معياري متوسـط مقداره  2.2عن قيمة العزم المغناطيسي
الشـاذ المذكـورة فـي التقرير الرسـمي سـالف الذكـر ،5التي
جـرى تحديدهـا باسـتخدام عالقات التشـتت ،وهي نتيجة
مزيـدا مـن التدقيق.
تسـتحق بالتأكيـد ً
تنـاول بورسـانيي وفريقـه البحثـي بصـورة
ويُ َعـد
ُ
شـاملة للعديـد مـن التأثيـرات التـي تؤثـر في قيمـة العزم
إنجازا
المغناطيسـي الشـاذ ،وبهـذه الدقـة التـي أُفيد بهـاً ،
مثيـرا للإعجـاب .وكما هو معتاد في إطار الديناميكا اللونية
ً

ﺗﺠﺮﺑﺔ "إي "821
ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﻬﺎﻳﻔﻦ

ﻗﻴﺎس ﻣﺨﺘﺒﺮ
ﻣﺴﺮع ﻓﻴﺮﻣﻴﻼب
ﱢ

اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻨﻈﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ورﻗﺔ ﺑﻮرﺳﺎﻧﻴﻲ وزﻣﻼﺋﻪ

اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻲ
ﻋﺎم 2020

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ
116,592,100

116,591,900
116,592,000
)(g – 2)/2 (× 10–11

116,591,800

2
قدر قيمة
الشكل  | 1تحديد العزم المغناطيسي لجسيم الميون .العزم المغناطيسي للميون يقارب العدد  ،لكنه ال يساويه .وتُ َّ
الفرق بمعادلة تُعرف باسم  .(g-2) / 2وفي عام  ،2006نُشر قياس 4لقيمة هذا الفرقُ ،حدد في تجربة "إي  "821في مختبر بروكهايفن
الوطني في مدينة أبتون في والية نيويورك أ
المريكية .كما نُشر 5تنبؤ نظري متفق عليه في عام  .2020وقد أورد بورسانيي وفريقه البحثي
آ
8
الن حسابات تجعل التنبؤ النظري أقرب بكثير إلى قياس تجربة "إي  ."821كما تم كذلك نشر قياس لقيمة الفرق  (g-2) / 2في مختبر
أ
مسرع فيرمي الوطني (فيرميالب) بالقرب من مدينة شيكاجو ،في والية إلينوي المريكية ،في وقت سابق من هذا العام ،وهو يتوافق مع
ِّ
قيمة تجربة "إي  ."821ويختلف متوسط جميع القياسات التجريبية بانحراف معياري مقداره  4.2عن التنبؤ الذي جرى إالجماع عليه في
عام  .2020ومن شأن وجود ف َْرق بين القيم النظرية والتجريبية ،يُقدر بانحراف معياري قيمته  ،5.0أن يثبت وجود خواص فيزيائية لم
يأخذها النموذج القياسي لفيزياء الجسيمات في الحسبان.

الكميـة الشـبكية ،يتـم حسـاب الكميـة محـل الدراسـة عن
طريـق تقسـيم الزمـان والمـكان إلـى شـبكة مـن النقـاط،
ثـم حسـاب مقـدار عـدة قيـم فـي التباعـد الشـبكي ،ثـم
االسـتعانة باالسـتقراء ،لتحديـد قيمـة الكميـة عندمـا يكون

" ُي َعد تنا ُول بورسانيي وفريقه البحثي
بصورة شاملة للعديد من التأثيرات
التي تؤثر في قيمة العزم المغناطيسي
الشاذ ،وبهذه الدقة التي أُفيد بها،
إنجا ًزا مثيرًا لإلعجاب".
صفـرا (تُعرف هذه القيمة بحد االسـتمرارية) .وقد
التباعـد
ً
تَبيـن فـي نتائـج واضعي الدراسـة أن منهجيـة الوصول إلى
حد االسـتمرارية هي المصدر الرئيـس ألوجه عدم اليقين.
ومن المتوقع أن تخدم الحسـابات المسـتمرة التي تجريها
الفـرق البحثيـة أ
الخـرى باسـتخدام متغيـرات مختلفـة في
الديناميـكا اللونيـة الكمية الشـبكية كوسـيلة مهمـة للتحقق
مـن مـدى اتسـاق النتائـج الحالية.
ومنـذ عـام  ،2018يجـري تعـاون "ميون جـي "2-تجربة
مسـرع فيرمـي الوطنـي (فيرميلاب) بالقرب من
فـي مختبـر ِّ
واليـة إلينـوي أ
المريكيـة ،للتحقق مـن نتائج
شـيكاجو ،فـي
تجربـة "إي  ،"821وتحسـين دقـة نتائجهـا .وقـد أُ ِعلـن عـن
النتيجـة أ
الولـى 8للتجربـة فـي السـابع من إبريـل الماضي،
ُ
حيـث اتفقـت قيمة العزم المغناطيسـي الشـاذ التـي أفيد
ً
وفضلا
بهـا مـع القيمـة المسـتقاة مـن تجربـة "إي ."821
عـن ذلـك ،عنـد الجمـع بيـن القياسـات التجريبيـة كافـة،
يتزايـد التضارب مع التنبؤات النظرية المذكورة في التقرير
الرسـمي 5إلـى حـد الوصـول إلـى انحـراف معيـاري ،قيمته
العلان لحظـة مثيـرة لالهتمـام حقًّا
 .4.2وقـد َم َّثـل هـذا إ
لعلمـاء فيزيـاء الجسـيمات ،ألن وجـود انحـراف معيـاري
بيـن نتائـج التجربـة والنظرية مقداره  5.0يُعـد بصفة عامة
ً
قاطعـا علـى اكتشـاف خـواص فيزيائيـة لـم تأخذها
دليلا ً
النظريـة في الحسـبان.
ولكـن قيمة العزم المغناطيسـي الشـاذ المسـتنبطة من
َّ

حسـابات بورسـانيي وزمالئه تتفـق مع المتوسـط التجريبي
الجديـد .لذلـك ،فإن أ
الولوية القصوى في المسـتقبل هي
تفسـير التضـارب بين النتيجـة التي حصل عليها بورسـانيي
وفريقه البحثي ،ونتيجة نظرية التشتت الواردة في التقرير
9
الرسـمي .وفـي غضون القليل من السـنوات ،مـن المتوقع
أن تـزداد دقـة تجربـة "ميـون جـي "2-إلـى حوالـي أربعـة
أضعـاف دقـة تجربـة "إي  ،"821وسـيتم إجـراء قياسـات
مسـرع البروتونـات
دقيقـة 10مماثلـة فـي مجمـع أبحـاث
ّ
الياباني "جيه-بارك"  J-PARCبالقرب من توكاي ،باستخدام
تمامـا لتحديـد قيمـة العـزم المغناطيسـي
تقنيـة مختلفـة
آ
ً أ
الثارة.
الشـاذ .ويلـوح فـي الفـق الن المزيد مـن إ
هارفي بي .ماير يعمل في معهد الفيزياء النووية بجامعة يوهانس
جوتنبرج في ماينتز D-55099 ،ماينتز ،ألمانيا.
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أنباء وآراء
كيمياء حيوية

تشا ُبك بروتيني
أغفلته الدراسات
ديبورا فاس ،وسيرجي إن .سمينوف

تعمل تشابكات جزيئية تعرف باسم روابط ثنائي الكبريتيد على استقرار البنى ثالثية أ
البعاد
ُ
للعديد من البروتينات ،كما تعمل أحيانًا على تنظيم وظائف هذه البروتينات ،بيد أنها ليست
وحدها التي تلعب هذا الدور؛ فقد اك ُت ِش َف نوع آخر من التشابكات البروتينية التنظيمية.

المميزة ألشكال البروتينات ووظائفها على
تعتمد
الخصائص أ ِّ
أ
تكـون هـذه البروتينات في
ترتيـب الحمـاض المينيـة التـي ِّ
غالبـا مـا تطـرأ تعديلات كيميائيـة أخرى
سالسـل ،غيـر أنـه أً
الحمـاض أ
المينيـة ببعضهـا البعـض.
عليهـا بعـد ارتبـاط
تتكون بيـن بعض بقايا
ومـن بيـن أهذه التعديالت أتشـابكات ّ
أ
الحماض المينية .والنوع الكثر شـيو ًعا من تلك التشـابكات
هـو رابطـة ثنائـي الكبريتيـد ،التـي تتألف مـن ذ َّرتـي كبريت
متصلتين عبر رابطة تسـاهمية .وفي هذا البحث المنشـور،
يشـير ماري وينزين وفريقه البحثـي 1إلى وجود نوع مختلف
تمامـا مـن التشـابكات البروتينيـة؛ وهـو نـوع تقوم فيـه ذرة
ً
ذرة نيتروجيـن ،وذرة كبريت .وإضافة
أكسـجين بالربـط بيـن ّ
إلـى ذلـك ،يقـدم الباحثـون ً
دليلا علـى أن هـذه الجسـور
التـي تربط بين النيتروجين ،أ
والكسـجين ،والكبريت أغفلتها
التحليلات البنيوية السـابقة لبروتينـات أخرى.
كان وينزين وزمالؤه يدرسون إنزيم ترانسالدوالز
 transaldolaseفي بكتيريا النيسرية ِالب ْنية Neisseria
 ،gonorrhoeaeوهي بكتيريا تسبب مرض السيالن الذي ينتقل
عن طريق االتصال الجنسي .والحظ الباحثون أن هذا إالنزيم
لكن يمكنه استعادة نشاطه بواسطة
النقي يكاد يكون غير نشطْ ،
عوامل اختزال تُستخدم عاد ًة لكسر روابط ثنائي الكبريتيد.
وجدير بالذكر أنه لتشكيل ثنائي الكبريتيد ،ال بد أن تتقارب
مكانيا السالسل الجانبية الثنتين من بقايا حمض السيستين
أ ًّ
الميني ،التي قد تكون متباعدة على طول هذه السلسلة
البروتينية .وبعد أن الحظ الباحثون أن إنزيم ترانسالدوالز
يحتوي على بعض من بقايا الـسيستين ،استنتجوا أن اثنتين
من هذه البقايا قد تشكالن رابطة ثنائي الكبريتيد التي تعمل
على تثبيط إالنزيم ،لكن عندما قاموا باستبدال كل واحدة من
بقايا الـسيستين هاتين على حدة ،واستعاضوا عنها بحمض
النزيمات الطافرة
واحدا فقط من إ
أميني آخر ،وجدوا أن ً
النزيم كان يحتوي
الناتجة هو الذي يقاوم تثبيطه .ولو أن إ
المثبطة ،فسيكون من
بالفعل على رابطة ثنائي الكبريتيد ِّ
المتوقع أن يؤدي استبدال أي واحدة من بقايا الـسيستين
المقاوم للتثبيط (على الرغم من
إلى إحداث هذا التأثير
ِ
وجود بعض االستثناءات لهذا التعميم البسيط .)2فما الذي
يحدث إذَن؟
تمكَّن وينزين وزمالؤه من حل اللغز باستخدام تقنية
تصوير البلورات أ
بالشعة السينية ،لتحديد ِب ْنية إنزيم
ترانسالدوالز بدقة ذرية .وقد كشف هذا التحليل عن نشوء
رابطة تساهمية بين بقايا الـسيستين والاليسين ،وهي
رابطة تتمثل في جسر من ذرات النيتروجين ،أ
والكسجين،
والكبريت ،وذلك ً
تكون رابطة ثنائي الكبريتيد
بدل من ّ
من اثنتين من بقايا السيستين (الشكل  .)1وكان من
 | 48يونيو | 2021

الطبعة العربية

المثير لالهتمام أن ذرة أ
الكسجين في جسر النيتروجين،
أ
والكسجين ،والكبريت ال تنشأ من المجموعات في السالسل
الجانبية الموجودة في كل من بقايا السيستين والاليسين
(تحتوي السلسلة الجانبية للسيستين على مجموعة ثيول
( ،)SHفي حين تحتوي السلسلة الجانبية لاليسين على
مجموعة أمين ( ،))NH2بل الحظ الباحثون وجود جزيء

"ثمة لغز ميكانيكي آخر ،يتمثل
في كيفية تأثير هذا التشابك على
فب ْنية الموقع الحفاز
النشاط اإلنزيميِ .
في إنزيم ترانسالدوالز الذي يحتوي
ً
اختالفا
على هذا التشابك تختلف
بسي ً
طا فحسب عن ِب ْنية نسخة
اإلنزيم التي ال تحوي هذا التشابك".
أكسجين بالقرب من هذه السالسل الجانبية في البنية
البلورية للشكل المختزل من إنزيم ترانسالدوالز (أي الذي
يفتقر إلى هذا التشابك) .وتدعم هذه المالحظة االستنتاج
المنطقي للباحثين بأن جزيء أ
الكسجين يسهم بذَ ّرة أكسجين
في جسر النيتروجين ،أ
والكسجين ،والكبريت.
جديرا باالهتمام،
ويُعد اكتشاف جسر كهذا في البروتينات ً
ألن التفاعالت غير البيولوجية التي تنتج مثل هذا النمط
آ
وجد
الجزيئي ما تزال غير معروفة حتى الن ،رغم أنه قد يُ َ
استثناء لذلك ،يتمثل في جزيء واحد (هو نوع من المركبات
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العطرية الحلقية .)3ويتطلب تكوين رابطة النيتروجين،
أ
والكسجين في كيمياء الجزيئات الصغيرة ظروف أكسدة
4
أيضا أن تؤدي هذه الظروف إلى
قوية  ،لكن من المرجح ً
انتقال ذرات الكبريت إلى حاالت أكسدة أعلى من تلك التي
وجدت عليها داخل جسر النيتروجين ،و أ
الكسجين ،والكبريت.
ُ
وإضافة إلى ذلك ،فقد تكون الجزيئات الصغيرة التي تحتوي
على جسر النيتروجين ،و أ
الكسجين ،والكبريت معرضة لخطر
أن يطرأ عليها تفا ُعل عدم تناسب؛ وهي عملية يتفاعل فيها
اثنان من الجزيئات من النوع نفسه مع بعضهما البعض،
ويكون الناتج مختلفًا .وفي سياق البروتينات ،قد يساعد
التموضع المناسب لثيول الـسيستين ،وأمين الاليسين،
الكسجين على حدوث أ
وجزيء أ
الكسدة الالزمة لتكوين
أ
جسر النيتروجين ،والكسجين ،والكبريت ،في الوقت الذي
قد تعمل فيه القيود المكانية (الفراغية) التي تفرضها ِالب ْنية
البروتينية المحيطة على استقرار هذا التشابك ،ومنع المزيد
من أكسدة الكبريت.
ويحاول الباحثون التكهن آ
بالليات المحتملة لتشكيل هذا
ُّ
ويرجحون حدوث تفاعل تُضاف فيه مجموعات
الجسرِّ ،
ذرة الكبريت في السيستين،
الهيدروكسيل أ( )OHإلى كل من ّ
والمجموعة المينية في السلسلة الجانبية لاليسين (انظر
البيانات الموسعة في الشكل 3ب في المرجع  .)1وبالنظر
إلى حداثة اكتشاف تشابك جسر النيتروجين ،أ
والكسجين،
والكبريت هذا ،وتركيز الدراسة على البيولوجيا البنيوية ،فما
زال من الواجب دراسة التفاصيل المهمة آ
لللية الكيميائية
المؤدية إلى هذا التشابك؛ ال سيما أنه لم يتسن توصيف
الطريقة التي يجري بها تنشيط جزيء أ
الكسجين للمشاركة
في هذا التفاعل .والعديد من التفاعالت الكيميائية مع
أ
الكسجين الجزيئي تشتمل على جذور حرة ،5ولذا ،تنبغي
دراسة مسارات الجذور الكيميائية بوضوح في آليات تكوين
جسر النيتروجين ،أ
والكسجين ،والبروتين.
وثمـة لغـز ميكانيكـي آخـر ،يتمثـل فـي كيفيـة تأثير هذا
النزيمـيِ .فب ْنيـة الموقـع الحفـاز
التشـابك علـى النشـاط إ
فـي إنزيـم ترانسـالدوالز الذي يحتـوي على هذا التشـابك
النزيم
تختلـف اختالفًـا بسـيطًا فحسـب عن ِب ْنيـة نسـخة إ
التـي ال تحـوي هـذا التشـابك .وهكـذا ،فـإن الكيفيـة
التـي يـؤدي بهـا تكويـن جسـر النيتروجيـن ،أ
والكسـجين،
والكبريـت إلـى تثبيـط التحفيـز ليسـت واضحـة للعلمـاء
حتـى آ
الن .وقـد ركَّز واضعو الدراسـة انتباههـم على هذه
أيضـا أن
االختالفـات البنيويـة الطفيفـة ،لكنهـم الحظـوا ً
إنزيـم ترانسـالدوالز الـذي يحتوي على هذا التشـابك أكثر
مقاومـة لمحـاوالت فـك طياتـه بتأثيـر التحفيـز الحـراري،
َ
مقارنـة بالنسـخة التـي تفتقـر إلـى هـذا التشـابُك .وال تُ َعد
النزيم ذا التشـابك
هـذه النتيجـة مفاجئة ،وهي تعني أن إ
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الحماض أ
الشكل  | 1تكوين جسر بين اثنتين من بقايا أ
المينية لاليسين ،والسيستين .أشار ماري وينزين وفريقه البحثي 1إلى أن إنزيم
ترانسالدوالز لبكتيريا النيسرية البنية  Neisseria gonorrhoeaeيحتوي على تشابك جزيئي ،تقوم فيه ذ َّرة أكسجين ببناء جسر بين ذ َّرة
أ
أ
وينوه
نيتروجين في السلسلة الجانبية لبقايا الحمض الميني الاليسين ،وذ َّرة كبريت في السلسلة الجانبية لبقايا حمض السيستين المينيِّ .
الباحثون إلى أن جسور النيتروجين ،أ
والكسجين ،والكبريت هذه تتشكل عن طريق تفاعل السالسل الجانبية مع جزيء أكسجين (.)O2
فترض أن تعمل ِب ْنية البروتين المحيطة على استقراره ،غير أنه يمكن كسره بواسطة
وعاد ًة ما يكون نمط الجسر في حالة غير مستقرة ،ويُ َ
عوامل اختزال .وتمثل الكرات في الشكل أجزا ًء أخرى من الجزيء البروتيني.

تطـرأ عليـه عندئـذ تغيـرات بنيويـة أقل مـن التـي يمكن أن
تـؤدي إلـى فـك طياته .وقـد تكون ثمـة حاجة إلـى تغيرات
تحـدث علـى نطـاق أصغر من أجـل بدء النشـاط الحفزي،
يقيدهـا وجـود هذا التشـابك.
وقـد ِّ
وثمـة اختلاف مفاهيمي أساسـي بين اسـتخدام روابط
النزيم ،واسـتخدام
ثنائي الكبريتيد لتنظيم وظائف هذا إ
جسـر النيتروجين ،أ
والكسـجين ،والبروتين لذلك؛ فتكوين
كيميائيا ،وهذا يعني
روابـط ثنائـي الكبريتيد قابل لعكسـه
ًّ
أن روابـط ثنائي الكبريتيد ،في أ
كثيرا
البيولوجية،
نظمـة
ال
ً
مـا تتكـون وتنكسـر فـي تفاعلات "تبادليـة" مـع جزيئـات
أخـرى تحتـوي علـى ثنائـي الكبريتيـد أو الثيـوالت .وعلـى
النقيض من ذلك ،تتكون رابطة النيتروجين ،أ
والكسـجين،
والكبريـت بآليـة كيميائيـة مختلفـة عـن تلـك التـي تتكسـر
بهـا؛ ويعنـي هـذا أن أ
الكسـجين الجزيئـي يُسـتخدم فـي
تكسـر الجسـر.
تكويـن الجسـر ،ولكنـه ال يُفرز عند ُّ
وإضافة إلى ذلك ،تشـير الخـواص الديناميكية الحرارية
بهذه التفاعالت إلى أنه يصعب تشـكيل جسـر النيتروجين،
أ
والكسـجين ،والكبريـت ،ولكـن يسـهل كسـره .لـذا ،ربمـا
يكـون هـذا التشـابُك قد تطـور لتمكيـن التنشـيط االنتقائي
ظـروف جـرى فيهـا الحفـاظ علـى روابط
للإنزيـم فـي ظـل
ثنائي الكبريتيد .ويمكن ٍ آ
الن استكشاف المزايا الفريدة التي
تتحقق بجسـر النيتروجين ،أ
والكسجين ،والكبريت ،وكذلك
السـيناريوهات البيولوجيـة التـي يكون فيها أكثـر فائدة من
رابطة ثنائـي الكبريتيد.
إن اكتشاف رابطة بروتينية جديدة له تداعيات ال تقتصر
ّ
النزيم الخاضع للدراسـة ،أو على تشـابك
علـى خصائـص إ
جسـر النيتروجين ،أ
والكسـجين ،والبروتين ذاتـه .وربما كان
من المثير للدهشة أن مهمة إنشاء نماذج بنيوية للبروتينات
تكـون أكثـر صعوبـة أحيانـا عندمـا تتوفـر بيانـات أ
الشـعة
ً
السـينية عالية الدقة ،ففي وسط صخب البيانات منخفضة
الدقـة قـد يختفـي التبايُن في تكويـن البروتينـات أو تركيبها
الكيميائـي ،فـي حين أن هـذا التبايُن يصبـح مر ًّئيا عند توفر
البيانـات عاليـة الدقـة ،وبالتالي يجب تفسـيره .6وقد تكون
أدوارا ال
ثمـة مجموعـات كيميائية غير متوقعة ً
أيضـا تلعب ً
تبرزها البيانات .ومن شـأن دراسـة وينزين وزمالئه أن تلهم
علمـاء أ
الحيـاء البنيويـة لدراسـة االنحرافات عـن التوقعات
اللكترونات للجزيئـات الحيوية.
فـي خرائط كثافـة إ
النزيمات بالتقدير ،بوصفها أفضل
ولطالما حظيت إ
أدوات إحداث التفاعالت الكيميائية ،ألن بإمكانها تحفيز
تفاعالت يستحيل حدوثها في حال غيابها .وتُظ ِْهر نتائج هذه
الدراسة أن كيمياء الروابط التساهمية التي تشهدها إالنزيمات
أيضا أن تنافي بديهيات الكيمياء.
نفسها يمكن ً

علم النفس

لماذا ّ
نفضل اإلضافة على الحذف عند
ّ
حل المشكالت؟
توم ميفيس ،وهييونج يون

حل المشكالت أن أ
أوضحت مجموعة من التجارب الهادفة إلى تحليل ُط ُرق ّ
الفراد يميلون
إلى الحلول التي تُضيف خصائص أو أوضا ًعا جديدة ،أكثر من الحلول التي تحذف أو تُلغي
اللغاء أكثر فاعلية.
أوضا ًعا قائمة ،حتى عندما يكون قرار إ
انظـر إلـى الشـكل ( ،)1الـذي يُظهر ً
المكعبات،
هيكل مـن َّ
سـقف يرتكـز علـى
وقـد ُوضـع فيـه تمثـال صغيـر أسـفل
ٍ
مليـا .كيـف
فيـه
َّـر
واحـد فـي أحـد أركانـه ،وتَفك
عمـود
ٍ
ٍ
ًّ
يمكنـك تعديـل هـذا الهيكل بحيث تسـتطيع وضـع قالب
مـن الطـوب فوقـه دون أن يهـوى السـقف فـوق التمثال،
المكعبات سـتكلِّفك  10سـنتات؟
علمـا بـأن ّكل قطعـة من
َّ
ً
بعـت فـي التفكيـر نفـس المنهـج الـذي اتبعـه أغلب
إذا اتَّ َ
المشـاركين في الدارسة التي أجرتها الباحثة جابرييل آدامز
تضيف أعمد ًة أخرى لتدعيم السـقف.
وزمالؤها ،1فسـوف ُ
البسـط أ
الحل أ
أما ّ
(والقل تكلفـة) فيتمثل في إزالة العمود
الحالي ،ليسـتقر السـقف فـوق القاعدة .وعبر سلسـلة من
التجـارب المشـابهة ،الحـظ الباحثـون أن أ
الفـراد يفكّـرون
دومـا فـي التغييـرات التـي "تضيـف" عناصر جديـدةً ،
بدل
ً
مـن التغييـرات التـي تحـذف أو تلغي عناصـر قائمة؛ وهي
نزعـةٌ لهـا انعكاسـات كثيرة علـى عملية اتخـاذ القرارات في
ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻮﺿﻊ
ﻓﻮق اﻟﺴﻘﻒ

حياتنـا اليومية.
أقدمـت الباحثـة وفريقهـا علـى
علـى سـبيل المثـالَ ،
ئيس
تحليـل بيانـات أرشـيفية ،والحظـوا أنه عندما طلـب ر ٌ
التقـدم باقتراحـات إلدخـال
جديـد إلحـدى الجامعـات
ُّ
ٌ
تعديلات من شـأنها أن تخدم طلبـة الجامعة ومجتمعها،
ذهبـت  %11فقـط مـن المقترحـات إلـى إلغـاء الئحـة،
َ
الممارسـات الم َّتبعـة داخـل
أو برنامـج قائـم ،أو إحـدى
َ
الجامعـة .وبالمثـل ،عندما طلب المؤلفون من المشـاركين
فـي الدراسـة تكوين شـبكة متناظـرة ،أبعادهـا  10X10من
المكعبـات الخضراء والبيضاء ،لجأ المشـاركون في أ
الغلب
أ
إلـى إضافـة مربعـات خضـراء إلـى نصـف الشـبكة القـل
بـدل مـن خصمها مـن النصف أ
امتلا ًءً ،
الكثـر امتال ًء ،رغم
َ
الحـذف هـو الوسـيلة أ
الكفـأ فـي هـذه الحالة.
أن
الحـذف،
وفـي تفسـير قلـة الحلـول التـي تعتمـد علـى َ
مـن بيـن الحلول التي اقترحها المشـاركون ،أوضحت آدامز
دﻋﺎﻣﺔ
ﺗﺜﺒﻴﺖ

ﺳﻘﻒ
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ﺗﻤﺜﺎل ﺻﻐﻴﺮ

مدعوما بعمود في أحد أركان
المكعبات .في هذا الهيكل المبني من المكعبات ،يظهر السقف
الشكل  | 1تحسين ثبات هيكل من
ّ
ً
البناء .وعندما يوضع قالب بناء على السقف ،سيسقط السقف فوق التمثال الصغير .طلبت آدامز وزمالؤها 1من المشاركين في
الدراسة أن يتقدموا بمقترحات من شأنها تحقيق التوازن لهذا البناء ،بحيث يدعم القالب فوق التمثال الصغير ،وحلّلوا طرق ّ
حل
المشار إليها في المرجع رقم)1
المشاركين لهذه المشكلة( .هذا الشكل مقتبس من الشكل رقم  2بالبيانات الموسعة ُ
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
ناتجا عـن عدم إدراكهـم قيمةَ
وفريقهـا أن ذلـك لـم يكـن ً
تلـك الحلـول القائمـة علـى الحـذف ،بـل ألنها لـم تخطر
لهـم مـن أ
السـاس .والحقيقـة أنـه عندمـا ُض ِّمنـت إمكانية
التفكيـر في حلول الخصم صراحةً في تعليمات المشـاركة
في التجربة ،أو عندما ُمنح المشـاركون فرصة أكبر للتفكير
أو التطبيق ،زادت احتماالت اقتراح هذه الحلول .وهكذا،
يبـدو أن أ
الفـراد يميلـون إلـى تطبيـق منهجيـة التفكيـر
البديهـي ،التـي يعبر عنها السـؤال" :مـاذا يمكن أن يُضاف
هنـا؟" (وهـي اسـتراتيجية افتراضية لتبسـيط عمليـة اتخاذ
القرار ،وتسـريعها) .ويمكن كبـح هذه المنهجية عن طريق
حلـول أخـرى َّ
أقـل
بـذل جهـد إدراكـي أكبـر للتفكيـر فـي
ٍ
وعيا.
بداهـة ،وأكثـر ً
ـب تركيـز الباحثيـن علـى ميل المشـاركين إلى
بينمـا َ
ينص ُّ
اسـتبعاد الحلـول التـي تنطـوي علـى حـذف أو َخصـم،
نميـل نحـن إلى افتـراض أن ثمـة ً
عامل آخر يعـزز االنحياز
الخصـم ال
الضافـة ،يتمثـل فـي أن حلـول َ
إلـى حلـول إ
تحظـى بالتقديـر الكافـي .ربمـا يظـن الشـخص أنه سـينال
إن هـو تب َّنـى ً
قـدرا َّ
حلا يقـوم على
أقـل مـن االستحسـان ْ
ً
الضافـة .فاقتـراح التخلُّـص من
الحـذف ،مقارنـةً بحلـول إ
شـيء قـد يبدو أقـل إبدا ًعا مما لـو اقترح أحدهـم إضافة
تبعـات
شـيء جديـد .بـل وربمـا تكـون لحلـول الحـذف
ٌ
سـلبية علـى الصعيـد االجتماعـي أو السياسـي؛ ومن ذلك،
القسـام أ
حل أحد أ
مثلا ،أن اقتـراح ّ
ً
الكاديميـة قد ال يَلقَى
ً
قبـول لـدى العامليـن فـي ذلـك القسـم .أضـف إلـى ذلك
أن أ
الفـراد قـد يفترضـون أن الوضـع القائـم إنمـا ُوجـد
ويفضلون البحث
يتحسـبون من الحذفّ ،
لسـبب ما ،ولذا َّ
ٍ
وأخيـرا ،فـإن
فاعليـة.
أكثـر
أنهـا
سـبان
بح
عـن إضافـاتُ ،
ً
"االنحيـاز إلـى التكلفـة المسـ َتهلَكة" ( sunk-cost biasأي
الرغبـة فـي مواصلـة عمـل بمجرد بـذل المـال أو الجهد أو
الوقـت فيـه) ،والنفور من فكرة هدر المـوارد ،قد يدفعان
الحجام عن نقض الوضع القائم ،ال سـيما
الشـخص إلى إ
إذا كان هـذا الوضع 2هو في أ
مجهود سـابق.
السـاس نتاج
ٍ
وبالنظـر إلى تلك المثالـب المرتبطة في أذهان البعض
الضافة؛
دائما إلى حلول إ
بحلـول الحـذف ،فقد يلجأ المرء ً
ـت إليـه آدامـز وفريقهـا من
ذهب ْ
وهـو مـا يتماشـى مـع مـا َ
الضافـة فـي السـابق يجعل
أن التعـرض المتكـرر لحلـول إ
َّ
هـذه الحلـول أقـرب إلى االسـتدعاء ،وأسـهل مـن الناحية
الدراكيـة ،ومـن ثـم تزداد احتماليـة اللجوء إليهـا .غير أننا
إ
أيضـا أن التجـارب السـابقة قـد تدفـع الشـخص
نفتـرض ً
الضافـة ،ال
الجـراء المتوقـع منـه هـو إ
إلـى افتـراض أن إ
الحـذف .ونتيجـةً
تصرف المشـاركين
يكـون
فربمـا
لذلـك،
ُّ
مبنيـا على التجـارب السـابقة ،فينطلقون من
فـي الدراسـة ًّ
بديهـي ،هو أن عليهم إضافـة خصائص جديدة،
افتـراض
ّ
وال يعيـدون النظـر فـي هذا االفتـراض إال عندمـا يفكّرون
مليـا ،أو يُطلـب منهـم ذلك صراحةً  .وبالمثـل ،قد يفترض
ًّ
أعضـاء المجتمـع الجامعي ضم ًنا أن الرئيـس الجديد يريد
التقـدم بمبـادرات جديـدة ،ال توجيـه النقـد إلـى
منهـم
ُّ
المبـادرات القائمة.
ـت إليهـا
مـا الـدالالت التـي تحملهـا النتائـج التـي انت َه ْ
آدامـز وفريقهـا؟ ثمـة الكثيـر مـن العواقـب التـي نلمسـها
الخفـاق في إدراك
علـى أرض الواقـع ،وتكـون مترتَّبة على إ
أ
الزالـة ،ال
تتحسـن بالحـذف أو إ
أن بعـض الوضـاع قـد ّ
شـخص بعـدم الرضـا عـن الشـكل
بالضافـة .إذا شـعر
إ
ٌ
الداخلـي لمنزلـه ،على سـبيل المثـال ،فربما يلجـأ إلى حل
هـذه المشـكلة بإنفـاق مبالـغ طائلـة على شـراء قطع أثاث
إضافيـة ،حتـى إذا كان سـيصل إلـى النتيجـة نفسـها لـو
أنـه تخلَّـص مـن إحدى طـاوالت القهـوة التـي تُضفي على
المـكان شـي ًئا من الفوضـى .وقد تظهر هـذه النزعة بدرجة
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أوضـح لدى المسـتهلكين الذين تعو ُزهم المـوارد المالية،
حصرا.3
ويركـزون اهتمامهـم علـى اقتنـاء السـلع الماديـة
ً
يضر بالوضـع المالي لهؤالء المسـتهلكين
فهـذا ُّ
التوجـه ال ُّ
وبوجه
أيضا من الضغط علـى بيئتنا.
فحسـب ،وإنمـا يزيد ً
ٍ
الضافة
عـام ،يمكن القول إن تفضيـل ص ّناع القرار حلول إ
تنجـم عنـه ظواهـر اجتماعيـة سـلبية ،مثـل التوسـع
قـد ُ
المفرط في المؤسسـات الرسـمية ،4وسـعي جميـع البلدان
تقريبـا – إلـى تحقيـق النمـو االقتصادي،
– بـدون اسـتثناء ً
دون اعتبـار لمـا قد يتمخـض عنه ذلك من إضـرار ببيئتنا.5
تطـرح دراسـة آدامـز وزمالئهـا آليـةً لتفـادي هـذه
المخاطـر فـي المسـتقبل ،تتمثـل فـي أن يَطلُـب ص ّنـاع
بشـكل صريـح ال لبـس فيه،
القـرار وإدارات المؤسسـات،
ٍ
التقـدم بمقترحـات تعتمـد علـى التقليـل والترشـيد ،ال
ُّ
الضافـة ،وأن يُظهـروا التقديـر لتلـك المقترحـات .يمكـن
إ
ً
يصـرح بأن التوصيات
أن
،
مثل
الجديد،
الجامعـة
ئيـس
ر
ل
ِّ
التـي تطـرح َّ
حـل لجـان ،أو إلغـاء سياسـات ،لـن تكـون
سـتبعدة ،ولن تُقابَل باستغراب أو استهجان ،بل ستكون
ُم َ
محـل تقدير .إضافةً إلى ذلك ،يمكن أ
َّ
للفراد والمؤسسـات
اتخـاذ إجـراءات تقـوم علـى ضبـط النفـس ،لتفـادي هذا
الضافة .ويمكن للمسـتهلكين
النـزوع الفطـري إلى حلـول إ
تقليل مسـاحات التخزين المتاحة لديهم ،بما يسـاعدهم
علـى التحكُّـم في مشـترياتهم ،أمـا المؤسسـات فبإمكانها
وضـع شـروط تُفضي إلـى إلغـاء المبادرات التـي ال تحقق
محددة.
أهدافًـا ّ
الضافة ليس
وغنـي عـن البيـان أن االنحياز إلى حلـول إ
ٌّ

دائما .ففـي بعض الحـاالت ،يُفترض أن تكون
هـو الحـال ً
الخصم أو الحذف أسـهل؛ ألنها
التغييـرات القائمـة علـى َ
ال تتطلب تخيل شـيء غير موجود من أ
السـاس .والحقيقة
ُّ
يتصـور شـخص كيـف أن موقفًـا اتخـذه كان
أنـه عندمـا
َّ
يمكـن أن ينتهـي إلـى نتيجـة مغايـرة ،فأكبـر الظـن أنـه
يفكـر فـي التراجـع إجـراء اتخـذه بالفعـل ،ال فـي إضافـة
إجـراء آخـر أخفـق في اتخـاذه .6وهكـذا ،فربمـا يكون من
مسـتعدا
المفيـد دراسـة الحـاالت التـي يكـون المـرء فيها
ً
لتخيـل إلغـاء بعـض أ
تخيـل
إلـى
ويمتـد ذلـك
الحـداث،
ُّ
ُّ
ُّ
إلغـاء بعـض أ
الوضـاع القائمـة ،أو التراجـع عنهـا ،ومـن
اللغاء أو
ثـم مسـاعدته علـى حل المشـكالت عن طريـق إ
َّ
الضافة.
الحـذفً ،
عوضـا عـن إ
توم ميفيس وهييونج يون باحثان في كلية ليونارد ستيرن أ
للعمال
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الهندسة

ُ
ُ
كبيرة الحجم
مطويات أوريجامي
تستقر في مكانها تحت تأثير الضغط
سيجريد أدريانسنس
صممت بنى من أ
الوريجامي ذات أبعاد مترية وقابلة للنفخ ،بحيث تتحول من هياكل
ُ ِّ ِ ً
تثبت على شكلها الجديد .هذه التقنية تفتح الطريق
ثم
النطاق،
عة
موس
أشكال
إلى
مسطحة
ُ
أ َّ
تطبيقات هندسية.
أمام استخدام ِب َنى الوريجامي الضخمة في
ٍ
ربمــا تندهــش حينمــا تعــرف أن أ
الوريجامــي ،ذلــك الفــن
اليابانــي القائــم علــى طـ ّـي الــورق ،يُ َعد جــز ًءا ال يتجزأ من
الهندســة ،غيــر أنــه مــن الممكــن طــي بنــى أ
الوريجامــي
ّ ِ
علــى نحــو مضغــوط ،ثــم توســعتها بحيــث تصبــح ذات
جهــد ،فيمــا يبــدو.
أبعــاد نانويــة وأبعــاد كبيــرة ،دون
ٍ
البنــى تصلــح لمجموعــةً كبيــرة مــن
ومــن ثــم ،فــإن هــذه
التطبيقــات ،مــن بينهــا ِالروبوتــات ،1ومصفوفــات أ
اللواح
2
عدلــة هندسـ ًّـيا ،تُعــرف باســم المواد
الشمســية ِ ،وب ًنــى ُم َّ
بحــث ســابق نشــرته دوريــة ،Nature
الخارقــة .3وفــي
ٍ
4
أوجــه مثلثيــة
يُســلِّط ميالنكــون وزمــاؤه الضــوء علــى
ٍ
الشــكل صممــت بتقنيــة أ
الوريجامــي ،يمكــن تحويلهــا
ُ ِّ
أ
عــدل
إلــى
أشــكال ثالثيــة البعــاد عنــد ملئهــا بمائــع ُم َّ
ٍ
الضغــط .ويطــرح هــؤالء الباحثــون ،مــن خــال ذلــك
الجهــد البحثــي ،طريقــةً
ـاز مغلقــة
جديــدة لتصميــم أحيـ ٍ
كبيــرة الحجــم بتقنيــة أ
الوريجامــي ،يمكــن توســعتها
وتثبيتهــا علــى أشــكالها المختلفــة عــن طريــق النفــخ.

بالب ْنية القابلة للتوسـعة
وفـي مجال الهندسـة ،يُ َ
قصـد ِ
حـدث
علـى
شـكلها
تغييـر
تلـك ِالب ْنيـة التـي يمكـن
نحـو يُ ِ
ٍ
كبيـرا فـي حجمهـا ،وتُ َعـد الرافعـات المقصيـة،
تغييـرا ً
ً
المطاطيـة النطاطـة مـن أ
المثلـة كبيـرة الحجـم
والقلاع
لهـذه ِالبنـى ،إذ تتحـول ِالبنـى التقليدية القابلة للتوسـعة
حجما من خلال تمديد الروابـط (كما هي
إلـى شـكل أكبـر ً
الحـال فـي الرافعـات المقصيـة) ،أو عـن طريـق النفـخ
(كمـا هـي الحال فـي القلاع المطاطيـة النطاطـة) .وبعد
ذلـك ،تُ َّثبـت ِالبنى مـن كال النوعين على أشـكالها الجديدة
ومثبـت ضغـط الهـواء،
باسـتخدام عامـل خارجـي :قفـل ُ
غيـر أن كلتـا الوسـيلتين ال تكونـان ثابتتيـن فـي مكانهمـا.
وللتغلـب علـى هـذه المشـكلة ،اسـتلهم ميالنكـون
أ
حـدد
وزملاؤه تصميمهـم مـن فـن الوريجامـي .فقـد َّ
الباحثـون فـي البدايـة مؤشـرات متعلقـة بالهندسـة
الرياضيـة تتيـح توسـعة بنـى أ
الوريجامـي التـي تحيـط
ِ
بفـر ٍاغ ،عـن طريـق اسـتخدام ضغـط المائـع .ويتمثـل

REF. 4

أ
أ
أ
4
تتحول
ممر َّ
المقوس .يمكن لهذه ِالبنى أن َّ
مقو ٌس قابل للنفخ بتقنية الوريجامي .يُسلِّط ميالنكون وآخرون الضوء على تصميم ِبنى مترية البعاد ،قابلة للنفخ بتقنية الوريجامي ،مثل هذا الممر َّ
الشكل ّ | 1
ً
تعديل مستمر لضغط الهواء.
إلى
حاجة
دون
ع،
الموس
بشكلها
نى
الب
هذه
تحتفظ
ذلك،
عن
وفضل
نفخها.
عند
ًا
ق
نطا
أوسع
شكل
إلى
مضغوط
شكل
ٍ
َّ
ِ
ٍ
من ٍ

المبتكَـر فـي تصميـم أشـكال أوريجامـي مغلقـة
نهجهـم ُ
ذات حالتيـن أو أكثـر مـن حـاالت االتـزان الثابتـة (وهـي
تشـكيالت تنخفـض فيهـا طاقـة النظـام إلـى أدنـى
ونظـرا إلـى كونهـا فـي وضـع االتـزان ،تبقـى
مسـتوياتها).
ً
تلـك الحـاالت مسـتقرة فـي مكانها ،دون حاجـة إلى عامل
تمامـا كمـا تتوقـف الكـرة بعـد دحرجتهـا عندمـا
خارجـيً ،
تصـل إلـى قـاع أحـد الوديـان.
أ
صممهــا الباحثــون
غيــر أن أشــكال الوريجامــي التــي َّ
تحتــاج إلــى التغلــب علــى أحــد حواجــز الطاقة ،كــي يتأتى
لهــا االنتقــال مــن حالــة مســتقرة إلــى أخــرى عنــد نفخهــا.
الوجــه المكونــة لشــكل أ
والســبب فــي ذلــك أن أ
الوريجامي
ِّ
ال يمكــن أن تنثنــي أو تتمــدد ،ومــن ثــم ال تكــون متوافقــة
هندسـ ًّـيا مــع بعضهــا البعــض أثنــاء عمليــة التوســعة .وقد
لجــأ ميالنكــون وزمــاؤه إلــى توصيــل أ
الوجــه الجامــدة
بمفصــات قابلــة للتمــدد فــي ســبيل التغلــب علــى هــذه
المشــكلة .فأبعــا ُد هــذه المفصــات يمكــن أن تتغيــر
كوســيلة لحــل مشــكلة عــدم التوافــق الهندســي ،ممــا
ٍ
يســمح للنظــام باالنتقــال مــن حالــة موضعيــة ذات حــد
أدنــى مــن الطاقــة إلــى حالــة أخــرى.
أوضـح ميالنكـون وزملاؤه أن هـذا النهـج يمكـن
مقوس قابـل للنفخ،
ممر ٍ
اسـتخدامه فـي توسـعة وتثبيـت ٍ
سـنتيمترا (شـكل
150
سـنتيمترا ،وعرضـه
يبلـغ طولـه 60
ً
ً
ـع
موس
شـكل
ذي
بالخيمة،
شـبيه
لملجأ
لي
ونموذج ّأو
،)1
ٍ
ٍ
ٍ َّ ٍ
يبلـغ حجمـه  2.5 x 2.6 x 2.6متـر .يُ َعـد نجاحهـم فـي
مهمـا ،إذ إن توسـعة وتثبيت ِبنى
هاتيـن المهمتيـن إنجا ًزا
الحجـام ًّالكبيـرة ليـس أ
أوريجامـي بهـذه أ
بالمـر السـهل.
وقـد أشـار الباحثـون إلـى أن سـر نجاحهـم يكمـن فـي
تعدد حاالت االسـتقرار واالنتفاخ ،إضافةً إلى
الجمـع بين ُّ
اسـتخدام المفصلات المرنة لحل مشـكلة عـدم التوافق
أ
البنى .لذا ،فإن هـذه النتائج تُم ِّهد
الهندسـي لوجـه هذه ِ
الطريـق أمـام أحـد المياديـن البحثيـة غيـر المطروقـة،
وهـو ميدان بنـى أ
الوريجامي الضخمة المسـتقرة والقابلة
ِ
ً
فنظـرا إلـى أن هـذه ِالبنـى
وفضلا عـن ذلـك،
للتوسـعة.
ً
جسـد حالتيـن أو أكثـر مـن حـاالت االسـتقرار
ت
ُ
يمكـن أن ِّ
المسـتقلة عـن بعضهـا البعـضِ ،فمن المفتـرض أن يكون
ممك ًنـا تصميـم ِب ًنـى قـادرة علـى االنتقـال بيـن مجموعـة
متنوعـة مـن أ
الشـكال ،وهـي خاصيـة مطلوبـة فـي مالجئ
أ
واحـد يناسـب جميـع الوضـاع ،ال
شـكل
طـوارئ ذات ٍ
المواقـف التي ٍتجب فيها توسـعة هـذه أ
الحياز
سـيما فـي
سـياق غيـر معلوم.
المغلقـة فـي
ٍ

تحـد من
غيـر أن مشـكالت التوسـع فـي الحجـم ربمـا ّ
إمكانيـة االسـتفادة مـن أنظمـة أ
الوريجامـي هـذه فـي
تطبيقـات هندسـية كبيـرة الحجم للغاية ( 100 - 10متر).
لطي ألواح مسـطحة من المواد
ف َف ْهـم العمليـات الالزمـة ّ
مـن أجـل إنتـاج ِبنى ذاتيـة التثبيـت وقابلة للنفخ اسـتمده
العلمـاء مـن عمليـات محاكاة عددية ،ونمـاذج أولية مادية
أُنشـئت علـى مقيـاس متـري ،وجـرت توسـعتها فـي بيئـة
المختبـرات التـي تخضع ظروفهـا للتحكم .ومن المفترض
(تقريبا)  -ومن ثـم فهي تخلو
أن المـادة معدومـة الكتلـة
ً
الجهـاد الداخلـي  -وتتسـم بالصالبـة الشـديدة،
مـن إ
لكـن هـذه االفتراضـات ال تنطبـق علـى أ
الجسـام بالغـة
ٌ
تحليـل عـددي
الضخامـة ،فعلـى سـبيل المثـال ،كشـف
أُجـري سـابقًا لجسـر مشـاة 5مصنـوع بتقنيـة أ
الوريجامي،
متـرا ،أن ِثقلـه الذاتـي الكبيـر أنتـج
ويمتـد بطـول ً 56
تشـوهات
تفاوتًـا فـي إجهـاد الضغـط والشـد ،وأحـدث
ٍ
عبـر المفصلات أ
والوجـه.

البنـى الضخمـة
وإضافـةً إلـى ذلـك ،يجـب أن تكـون ِ
ً
امتثـال للوائح
قويـة وصلبـة في جميـع مراحل توسـعتها،
التنظيميـة لعمليـة البنـاء ،وهـو مـا يسـتتبع ضـرورة أن
تكـون البنـى قـادر ًة علـى مقاومـة أ
الحمـال الشـديدة،
ِ
كامتصـاص الريـاح غيـر المتماثـل ،والضغـوط الناتجـة
عـن أ
بشـكل خـاص علـى مالجئ
العاصيـر .وينطبـق هـذا
الطـوارئ فـي مناطـق الكـوارثٍ .ولـم ترصـد إلـى النآ
ُ
ات التجميعـات المختلفـة مـن عناصـر التحميـل
تأثيـر ُ
الشـديد علـى السـلوك البنيـوي ألنظمـة أ
الوريجامي التي
ابتكرهـا ميالنكـون وزملاؤه.
أيضا مشـكالت التوسـع في الحجم بسـبب
وقـد تنشـأ ً
أن عمليـات أ
الوريجامـي التـي تصلـح مع المـواد الورقية،
أ
صفـرا في السـاس ،ربمـا ال تصلح مع
التـي يبلـغ ُس ْـمكها
ً
الخرى أ
المواد أ
الحجـام أ
أ
الكثر ُس ْـمكًا ،حيث ال
الكبـر من
أ
يتطلـب المر أن تكون المواد المسـتخدمة في التطبيقات
أيضا أن
المعماريـة أو البنيويـة قويـةً فحسـب ،بل ال بـد ً
تتمتـع بطـول العمـر االفتراضـي ،وتلبـي وظائـف أخـرى،
كتنظيـم انتقـال الحرارة إلـى داخل الحيـز المغلق .ولذا،
فـإن أوجـه مثـل هذه ِالبنى سـتكون أكثـر ُس ْـمكًا بكثير من
الـورق .ويمكـن التغلـب علـى هـذا التحـدي باسـتخدام
أنظمـة مـن أ
الوجه تكـون متفاوتة فـي ُس ْـمكها (بمعنى أن
الس ْـمك داخـل الوجـه الواحـد ،أو تكـون
تكـون متفاوتـة ُّ
وغالبا مـا تمثل
كها).
ـم
س
فـي
تتفـاوت
مختلفـة
لهـا أوجـه
ْ
ً
ُ
تكلفـةً أ
المفصلات العناصـر أ
والضعـف متانـةً في
العلـى

الطيات من
أي تصميـم هندسـي ،ولـذا ،فإن تقليل عـدد ّ
شـأنه أن يسـاعد فـي خفـض تكاليـف التصنيـع ،وتقويـة
بنيـة أ
الوريجامي.
ِْ
أ
إن اسـتخدام ِب َنـى الوريجامـي التي ابتكرهـا ميالنكون
وزملاؤه فـي مجـال الهندسـة يمكـن أن يُقلِّل من مسـاحة
إن نظام
التخزيـن ،وتكاليـف النقـل ،ووقت إ
النشـاء ،كما ّ
النفـخ ذاتـي التثبيـت من شـأنه أن يتيح سـهولة التوسـعة
مفيـدا علـى جميـع المسـتويات
ومتانتهـا ،وهـذا سـيكون
ً
فيمـا يخـص ِالبنـى القابلـة للتوسـعة .وكمـا أشـرنا سـلفًا،
فـإن ثمـة العديـد مـن المشـكالت التـي ينبغـي معالجتها
ً
أول قبـل اسـتخدام هـذه ِالبنـى على نطاقـات كبيرة فوق
سـطح أ
الرض ،غيـر أن القـدرة علـى نقل أجسـام ضخمة
أيضا في
فـي أشـكال مضغوطـة لهـي أمر مطلـوب بشـدة ً
البعثـات الفضائيـة .أضـف إلـى ذلـك أن انخفـاض قـوة
الجاذبيـة فـي الفضـاء ،وعـدم وجـود لوائـح تنظيميـة
تَحكـم عمليـات البنـاء هنـاك مـن شـأنهما أن يسـ ِّهال
اسـتخدام تقنيـة أ
الوريجامـي الجديـدة.
سيجريد أدريانسنس تعمل في قسم الهندسة المدنية والبيئية
بجامعة برينستون في برينستون 08544 ،نيو جيرسي ،الواليات
المتحدة أ
المريكية.
اللكترونيsadriaen@princeton.edu :
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ملخصات األبحاث
تطور فيروس
ُّ
كورونا أثناء عالج
الحاالت المزمنة
يلعب البروتين الشوكي لفيروس
سبب للمتالزمة التنفسية
كوروناُ ،
الم ِّ
الحادة الوخيمة من النوع الثاني
أساسيا في
دورا
"سارس-كوفً ،"2-
ًّ
الصابة بعدوى الفيروس ،وذلك
عملية إ
من خالل ارتباطه بالبروتين البشري
 ،ACE2وهو أيضا أحد أ
الهداف
ً
الرئيسة أ
للجسام المضادة.
وفي هذا البحث المنشور ،يبين
أن العدوى المزمنة بفيروس
العلماء َّ
"سارس-كوف "2-تؤدي إلى تطور
الفيروس ،وانخفاض حساسيته
أ
حيدة لدى
للجسام المضادة ُ
الم ِّ
أ
الم َّثبطة،
الشخاص ذوي المناعة ُ
الذين يخضعون للعالج باستخدام
نهج بالزما النقاهة (أو بالزما
المتعافين) .يقوم العلماء بتعيين
تسلسالت فائقة العمق للجينوم
الكامل في  23نقطة زمنية على مدار
فترة يبلغ طولها  101يوم ،مستعينين
بالتقنيات المخبرية ،لتوصيف
الطفرات التي كشف عنها تعيين
تسلسل الجينوم.
رصـد إال تغيير طفيف في
لـم يُ َ
تركيـب مجموعة العينة الفيروسـية
بعد إعطاء جرعتيـن عالجيتين
ُمقررتَيـن من عقار "ريمديسـيفير"
 Remdesivirخلال الفترة أ
الولى
يوما) .أما بعد
(التـي يبلغ طولهـا ً 57
العلاج ببالزمـا النقاهة ،فقد الحظ
تحـوالت ديناميكية كبيرة
العلمـاء ُّ
فـي مجموعة العينة الفيروسـية ،وال
سـيما مع ظهور سلالة سائدة من
الفيـروس تحتوي علـى الطفرة البديلة
( )D796Hفي الوحـدة الفرعية الثانية
 ،S2وكذلـك عنصر الحذف (ΔH69/
 )ΔV70في نطاق البروتين الشـوكي
الـذي ينتهي بمجموعـة أمينية في
الوحـدة الفرعية أ
الولى  .S1ومع
تناقص أعداد أ
الجسـام المضادة
الم ْص ِليـة في جسـم المريض ،التي
َ
سـلبيا ،تناقَص معدل
إليه
َـت
ل
نُق
ْ
ًّ
إنتاج الفيروسـات التـي تحتوي على
الطـراز الجيني الهروبـي ،ثم ما لب َث ْت
أن عـادت لما كانـت عليه عند إعطاء
مقررة أخيرة ،وغير
جرعة عالجيـة َّ
ناجحة باسـتخدام بالزما النقاهة.

وفي التجارب المخبرية ،تسببت
الطفرة الشوكية المزدوجة ،التي تحمل
عنصر الحذف ( )ΔH69/ΔV70والطفرة
معا ،في تقليل حساسية
البديلة ً D796H
الفيروس لبالزما النقاهة بصورة طفيفة،
بينما حافظت على قدرة الفيروس على
الصابة بالمرض عند معدالت مماثلة
إ
أن الطفرة
لنظيرتها من النوع البري .وبدا َّ
الشوكية البديلة  D796Hكانت العامل
الرئيس الذي أس َهم في تقليل قابلية
الفيروس للتحييد باستخدام أ
الجسام
أن هذه الطفرة أ ّدت إلى
المضادة؛ إال َّ
حدوث خلل في قدرة الفيروس على
الصابة بالمرض؛ إذ كان للطفرة التي
إ
تحتوي على عنصر الحذف الشوكي
ِ ΔH69/ΔV70ض ْعف معدل قدرة
فيروس "سارس-كوف "2-من النوع البري
الصابة بالمرض .ولعل ذلك قد
على إ
حدث لتعويض انخفاض قدرة الفيروس
الذي تظهر فيه طفرة  D796Hعلى
الصابة بالمرض.
إ
تكشف هذه البيانات عن حدوث
انتخاب قوي لصالح فيروس "سارس-
كوف "2-خالل العالج ببالزما النقاهة،
ظهر
يرتبط بظهور متغيرات فيروسية ،تُ ِ
أدلة على انخفاض قابليتها للتحييد
بالجسام المضادة لدى أ
أ
الفراد ذوي
الم َّثبطة.
المناعة ُ

S. Kemp et al.
doi:10.1038/s41586-021-03291-y
ً
تسلسل
الشـكل إلى اليسـار | تحليل 23
جينوم ًّيـا ً
كامل مأخوذًا من مرضى
بفيروس "سـارس-كوف "2-في سياق
تعييـن التسلسلات الجينية المحلية،
ومن مرضى آخرين لديهم تناثُر فيروسـي
مزمن لفيروس "سـارس-كوفُ ."2-ص ِّم َم ْت
شـجرة التطور الدائريـة أ
للرجحية العظمى
باالسـتعانة بالتسلسـل المرجعي لفيروس
 ،Wuhan-Hu-1وتُ ِّبيـن وجود مجموعة
محليا
مكونة مـن 250
ً
فرعيـةّ ،
جينوما ًّ
لفيروس "سـارس-كوف ،"2-مأخوذة من
"المبـادرة العالمية لمشـاركة بيانات إنفلونزا
الطيور"  .GISAIDيسـلط هذا المخطط
التمثيلـي الضوء علـى التنوع الكبير لدى
المريـض ذ( 1باللون أ
الخضر) ،مقارنةً
بثالثـة مرضى محليين آخريـن لديهم تناثُر
فيروسـي طويل أ
المد (تسلسل جينوم
أ
المريـض ج 1يظهر باللون الحمر ،وتسلسـل
جينـوم المريـض ج 2يظهر باللون أ
الزرق،
فـي حين يظهر تسلسـل جينوم المريض
ج 3باللـون البنفسـجي) .وقد جرى تحميل

جميـع جينومات "سلالة المملكة المتحدة/
النجليزية" من فيروس "سارس-
السلالة إ
كوف "2-من قاعـدة بيانات "المبادرة
العالمية لمشـاركة بيانـات إنفلونزا الطيور"،
(مكونة من
وتـم اختيار مجموعـة فرعية َّ
ً
عشـوائيا ،لتكون هي الخلفية
تسلسلا )
250
ًّ
(تظهر باللون أ
السـود).

تبريد ذرات من
الهيدروجين المضاد
باستخدام الليزر

تعبر
صحيح َّ
أن الفوتونات ،التي ِّ
الكمية للمجاالت
عن إ
الثارة ّ
الكهرومغناطيسية ،عديمة الكتلة ،إال
أنها تملك زخم حركة .ولهذا ،يستطيع
بقوة معينة على أحد
الفوتون أن يؤثر ٍ
أ
الجسام عند االصطدام به .وقبل
أ
عاما ،ثبتت لول مرة إمكانية إبطاء
ً 40
الحركة االنتقالية للذرات أ
واليونات
باستخدام هذا التأثير ،المعروف
فجر ثورة
باسم التبريد بالليزر ،وهو ما َّ
في الفيزياء الذرية على مدى العقود
التالية .ويعتمد على هذه التقنية آ
الن
ُ
بشكل مكثف في العديد من المجاالت،
ومنها الدراسات المتعلقة بالغازات
الكمية المتحللة ،والمعلومات الكمية،
والساعات الذرية ،وكذلك اختبارات
الفيزياء أ
الساسية .ومع ذلك ،لم
آ
تُستخدم هذه التقنية حتى الن في حال
المواد المضادة.
وفي هذا البحث المنشـور،
يسـتعرض الباحثون عملية تبريد
بالليـزر لهيدروجين مضاد ،أي لذرات
مـادة مضادة تتكون من بروتون مضاد

وبوزيترون .فباسـتثارة عملية انتقال
إلكتروني من مسـتوى الطاقة  1Sإلى
مسـتوى الطاقة  2Pفي الهيدروجين
المضاد باسـتخدام إشعاع ليزر نابض
ذي خـ ِّط "اليمان-ألفا" ضيق العرض
بـرد الباحثون عينة هيدروجين
الطيفي ،يُ ِّ
مضاد محتجزة في مصيدة مغناطيسـية
أن
باسـتخدام تقنية تبريد دوبلر .ومع َّ
الباحثين يسـتخدمون عملية التبريد بالليزر
علـى بُعد واحد فقط من العينة ،فإن
دمج بين الحركات
المصيدة المغناطيسـية تُ ِ
الطولية والمسـتعرضة لذرات المادة
المضـادة ،وهو ما يؤدي إلى تبريد أ
البعاد
انخفاضا
للع ّينـة .ويرصد الباحثون
ً
الثالثة َ
في متوسـط طاقة الحركة المستعرضة
بأكثر من قيمة أُ ّسـية ،إذ تصل ِق َيم طاقة
هـذه الحركة لدى جزء كبير من ذرات هذه
المادة المضادة إلى مسـتويات أقل من
ميكرو فولت واحد.
أيضا بأنهم رصدوا
ويفيــد الباحثون ً
المســتحث
هذا االنتقال إ
اللكتروني ُ
بالليــزر بين مســتويي الطاقة  1Sو 2Pفي
عينات مــن ذرات الهيدروجين المضاد
أن الخط
ووجدوا َّ
المبـ َّـردة بالليزرُ .
ُ
الطيفــي المرصود أضيق بحوالي أربع
مـرات ،مقارنة بذلك الذي يَن ُتج دون
اســتخدام تقنيــة التبريد بالليزر .وتجدر
الشــارة إلى أن عمليــة التبريد بالليزر هذه
إ
وتطبيقاتها المباشــرة لهما آثار واســعة
النطاق على دراســات المادة المضادة.
فاســتخدام عينة مــن الهيدروجين المضاد
تتصــف بكونها أبرد وأشــد كثافة ،ومقيدة
بدرجــة أكبر في موضع معين ،من شــأنه
أن يســمح بإدخال تحســينات كبيرة على
دراســات التحليل الطيفي ،والجاذبية
المتعلقــة بالهيدروجين المضاد في
ً
وفضل عن ذلك ،من
التجــارب الجارية.

اﻟﻤﺮﻳﺾ ذ1
اﻟﻤﺮﻳﺾ ج1
اﻟﻤﺮﻳﺾ ج2
اﻟﻤﺮﻳﺾ ج3

ﻃﻔﺮة واﺣﺪة
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ملخصات األبحاث

حماية المحيطات
كبح انتشار
تفيد المناخ و الغذاء
المعلومات الخاطئة
والتنوع البيولوجي
على اإلنترنت
تنوع بيولوجي
تشـتمل المحيطات علـى ُّ
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الشـكل أسفله | أولويات ِحفظ البيئة
البحريـة في محيطات العالم :أ ،ج ،هـ)
تحديد أولويات شـبكة عالمية من المحميات
البحريـة لحفظ التنوع البيولوجي (أ) ،وتوفير
الغذاء (ج) ،ومخزونات الكربون (هـ).
المحميـات الحالية التي تحظى بحماية كاملة
موضحـة باللون أ
الزرق الفاتح .ب ،د ،و)
عرف
االسـتفادة التراكمية المقابلة ،التي تُ َّ
فيها "االسـتفادة" بأنها المكاسب المترتبة على
الحفـظ (في حالة للتنوع البيولوجي) (ب)،
ِ
وصافـي حجم التغير في أ
النواع البحرية
القابلة للصيد في المصايد ،بسـبب الفائض
الـذي يتدفق إليها من المحميات البحرية
(بالنسـبة إلى توفير الغذاء) (د) ،وتقليل خطر
إحداث اضطراب في مخزون الكربون بسـبب
السـماك من أ
صيد أ
العماق بجارفات القاع
ويوضح
(بالنسـبة إلى مخزون الكربون) (و)ِّ .
الشـكل االستفادة التراكمية العائدة من حماية
المحيطات على المسـتوى العالمي ،وتلك
المتحققـة من حماية أعالي البحار والمناطق
االقتصادية الحصريةًّ ،كل على حدة .ويُشـير
الشـريط أ
الزرق في منحنيات االستفادة إلى
النسـبة الحالية ،البالغة  %2.7من محيطات
درجة ضمن المناطق المحمية
العالـمُ ،
والم َ
حماية كاملة.

1.00

0

اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻐﺬاء

كثرت في السنوات أ
الخيرة المخاوف
َْ
أ
والمضلِّلة
بشأن انتشار الخبار الكاذبة ُ
على وسائل التواصل االجتماعي؛ ما جعل
أ
الكاديميين وعموم المستخدمين على
القبال
السواء يتساءلون عن السر وراء إ
على تبادل المعلومات الخاطئة ،وسعوا
إلى إيجاد حلول لتحجيم مشاركتها.
وفي هذا البحث المنشـور ،يحاول
الجابة عن
الباحثـون االقتراب من إ
أن
هذيـن السـؤالين .في البداية ،وجدوا َّ
صحـة عناوين أ
الخبـار ،من عدمها ،لم
يكـن لهـا تأثير يُذكر علـى النوايا الكامنة
وراء مشـاركتها ،رغم مـا لهذه العناوين
مـن تأثيـر كبير على انطباع المسـتخدمين
عـن مدى دقتها .وهـذا االنفصال بين
المرين يشـير إلى أن مشـاركة أ
أ
الخبار
َّ
على وسـائل التواصـل االجتماعي ال تدل
بالضـرورة على اعتقاد المسـتخدمين
فـي صحة ما يشـاركونه؛ على الرغم من
تأكيـد معظم المشـاركين في البحث
علـى أن المهم هو مشـاركة أ
الخبار
َّ
الدقيقة فقط ،وال شـيء سواها.
ولتسـليط الضوء علـى هذا التناقض
الواضح ،أجـرى الباحثون أربع تجارب
تعتمد على المسـح االسـتقصائي،
وتجربـة ميدانيـة واحدة على موقع
التدوينـات القصيرة "تويتر" .Twitter
أن لف َْت االنتباه – ولو
وقـد ّبينت النتائـج َّ
ً
قليلا – إلـى اعتبارات الدقة يؤدي إلى
االرتقـاء بجودة أ
الخبار التي يتشـاركها
النـاس فيما بينهـم بعد ذلك .وتبرهن
هـذه النتائج ،إضافـة إلى تحليالت
أن مشـاركة
حسـابية إضافية ،على َّ
المعلومـات الخاطئـة إنما ترجع ،في
منص ًّبا
الغالـب ،إلى َّ
أن انتباههـم يكون َ
علـى عوامل أخـرى ،بخالف الدقة ،ومن
التقيد باعتبارات
ثـم يخفقون في إظهـار ُّ
الدقـة فيما يشـاركون من معلومات.
تشكك نتائج هذا البحث في مدى
بأن
صحة المزاعم الشائعة ،القائلة ّ

فريد ،وتحوي مـوارد غذائية ِّقيمة،
أساسـيا للكربون
كمـا تُ َعد مصرفًا
ًّ
الناتج عن أ
صحيح
النشـطة البشـرية.
ٌ
أن المحميـات البحرية تُ َعد أداة
َّ
التنـوع البيولوجي
فعالة السـتعادة
َّ
ُّ
في المحيطـات ،وإصالح نظامها
المحميات
أن هـذه
إ
اليكولوجي ،إال َّ
َّ
ال تزيـد مسـاحتها في الوقت الراهن
على  %2.7من مسـاحة المحيطات.
ومن أبرز أ
السـباب الكامنة وراء هذه
تعارض بين
النسـبة المتدنّيـة ،حدوث ُ
أهـداف حماية البيئـة البحرية ،من
جهـة ،وصيد أ
السـماك ،إلى غير ذلك
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من أ
النشـطة التي تسـتنزف الموارد
جهة أخرى.
الطبيعيـة المائيـة ،من ٍ
وسـعيا إلى معالجة هذه المشـكلة،
ً
إطارا
وضـع الباحثون فـي هذا البحث ً
تخطيطيـا ِلحفظ البيئـة البحرية ،بُغية
إعطـاء ًّ أ
الولوية إلنشـاء محميات بحرية،
عال مـن الحماية ،في
تتمتع
ً
بمسـتوى ٍ
أ
الماكـن التي يُنتظَر أن تحقـق فيها تلك
المحميـات منافـع متعددة في الحاضر
أن من شـأن
والمسـتقبل .وجد الباحثون َّ
تعزيـز حمايـة المحيطات أن تحقق
ثلاث فوائد أساسـية :حماية التنوع
البيولوجي ،وزيـادة إنتاجية مصايد
أ
السـماك ،وتأمين مخزون المحيطات
من الكربـون البحري الذي تهدده
أ
النشطة البشرية.
أظهرت النتائج التي انتهى إليها
الباحثون أن لدى معظم الدول أ
والقاليم
َّ
الساحلية مناطق ذات أولوية ،يُمكن أن
تسهم إسهاما كبيرا في تحقيق أ
الهداف
ُ
ً ً
تضافر ْت الجهود
ما
وإذا
الذكر.
آنفة
الثالثة
َ
العالمية في هذا الشأن ،فإن كفاءة تلك
ّ
تقريبا مما
الجهود ستكون أعلى بمرتين ً
لو اتَّبع كل بلد خطة وطنية ،تفتقر إلى
التنسيق على المستوى الدولي ،الهادف
إلى حفظ البيئة البحرية .قد يُسهم هذا
الطار المرن ،الذي وضعه الباحثون
إ
لتحديد أ
الولويات ،في إتاحة المعلومات
الالزمة لوضع الخطط المكانية البحرية
على المستوى الوطني ،وكذلك لبلوغ
أ
الهداف العالمية المتعلقة بحفظ البيئة

اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻴﺪ
)ﺑﻮﺣﺪة ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﺘﺮي(

أن ما برهــن عليه الباحثون
المحتمــل ّ
مــن إمكانيــة للتالعب بحركة ذرات المواد
سيتيح
المضادة باســتخدام ضوء الليزر ُ
فرصــا البتكارات رائدة في التجارب
ً
المســتقبلية ،مثل نوافير ذرات المواد
المضادة ،وقياســات تداخل ذرات
المواد المضادة ،وإنشــاء جزيئات
المواد المضادة.

أ
الشخاص يميلون إلى التح ُّزب على
وتقدم أدلة على إمكانية
حساب الدقةّ ،
للتوسع ،تقوم
قابلة
تدخالت
إجراء ُّ
ّ
على آليات توجيه االنتباه ،إذ يمكن
تطبيقها بسهولة عبر منصات التواصل
لتفشي
االجتماعي ،بُغية التصدي ِّ
النترنت.
المعلومات الخاطئة على شبكة إ

البحرية ،وتحقيق أ
المن الغذائي ،ودعم
المساعي المبذولة في قضية المناخ.
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التغيرات العالمية
و تكوين الغابات
المطيرة اإلفريقية

من المتوقع أن تشـهد قارة إفريقيا خالل
القرن الحادي والعشـرين تغيرات مناخية
كبيرا ومطَّر ًدا؛ مما
ونموا
ّ
جمةً ،
ً
سـكانيا ً
خطرا يهدد ثاني أكبر غابة مطيرة
ـل
ث
يم
ّ
ً
في العالم .ولكي تتسـنى لنا حماية
الفريقية ،وإدارتها
الغابات المطيرة إ
بطريقة مسـتدامة ،ال َّبد لنا من أن نكون
إلماما بغياب التجانس التكويني
أكثـر ً
الـذي يميز تلك الغابات ،وكذا العوامل
البيئيـة المؤثرة في تكوينها ،ومدى قابليتها
للتأثر بالتغيرات الحالية.
وفي هذا البحث المنشور ،استعان
ضم ْت
الباحثون بقاعدة بيانات ضخمةَّ ،
موزعة على أكثر من 180
 6ماليين شجرة َّ
ألف قطعة من أراضي الغابات ،وتعاونوا
فيما بينهم على نمذجة توزيع وفرة غالبية
أنواع أ
الشجار السائدة في إفريقيا الوسطى،
وإنتاج خرائط مستمرة للتكوين النباتي
والوظيفي لغابات تلك المنطقة .وانت َه ْت
الدراسة إلى أن متوسط عدم التيقّن
من توزيعات أ
النواع يرقى إلى المستوى
تجمعات
المجتمعي ،كما كشف َْت عن ّ
شجرية على درجة هائلة من التحديد.
كما كشـف الباحثون النقاب عن وجود
تكوينات نباتيـة ووظيفية متناقضة على

د

اﻟﻤﺮﺻﻮد
ُ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط
اﻟﻌﻴﻨﺔ= 0.6
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ﺧﻂ اﻟﻄﻮل )(DD

السـكانية التي عاشت بالقرب من
وأن تلك االبتكارات ربما تكون
السـاحلَّ ،
قد نشـأت وتطورت في ظل بيئة سافانا
رطبة .وعليـه ،يوصي الباحثون بمراجعة
النمـاذج التي تربط بين تطور االبتكارات
السـلوكية لدى الجنس البشري،
واسـتغالله للموارد الساحلية.

ﺧﻂ اﻟﻌﺮض )(DD

ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻜﻮﻧﻐﻮ
اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ

اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

اﻟﺠﺎﺑﻮن

0

اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط
اﻟﻌﻴﻨﺔ= 0.71

اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

يقدم لنا السجل أ
الثري بقارة أفريقيا
أقدم دليل على ظهور السلوكيات
يتميز بها
الرمزية والتقنية المعقدة التي ّ
ولما
إ
النسان العاقل َّ .Homo sapiens
كانت مواقع أثرية عديدة ،من المواقع
التي تعود إلى عصر البليستوسين
المتأخر ،تقع في مناطق ساحلية،
وبالنظر إلى وفرة بقايا المحار التي
ُعثر عليها في تلك المواقع ،فقد أدى
ذلك إلى انتشار سردية تقول بأن أصول
النسان الحديث في جنوب أفريقيا
إ
مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالساحل والموارد
المبتكرة
البحريةَّ ،
وأن السلوكيات ُ
في المناطق الداخلية (القارية) كانت
ولما
متخلفةً عن نظيرتها الساحليةَّ .
كانت المواقع الطبقية ،ذات البقايا
جيدا ،التي تتوفَّر لها
المحفوظة ً
تسلسالت زمنية دقيقة تعود إلى عصر
البليستوسين المتأخر ،نادرة الوجود
في المناطق الداخلية من جنوب
أفريقيا ،فإن هذه الفرضية الساحلية
لم تخضع لالختبار حتى آ
الن.
وفي هذا البحث المنشور ،يبرهن
أن االبتكارات البشرية
الباحثون على َّ
المبكرة ،التي تشبه تلك االبتكارات التي
يمتد عمرها إلى نحو  105آالف عام
ُّ
في جنوب أفريقيا الساحلية ،كانت
تقريبا لدى
حاضر ًة في الوقت ذاته ً
البشر الذين كانوا يعيشون على بُعد
أكثر من  600كيلومتر من الساحل.
أن إنسان
ويورد الباحثون أدلة على َّ
جمع أغراض
تلك الحقبة َع َمد إلى ْ
غير ذات نفع (بلورات الكالسيت)،
وقشور بيض النعام ،حصل عليها
الفريق إثر عمليات التنقيب التي
أجروها في رواسب طبقية في مأوى
صخري في حوض كاالهاري الجنوبي،
حددوا عمرها باستخدام تقنية
ثم َّ
ضوئيا ،فوجدوا أنَّها
ستحث
الم
التألق
ُ
ً
تعود لما يقرب من  105آالف عام
مضت .كما كشف تحديد عمر رواسب
التوفا أ
عنصري
الثرية ،اعتما ًدا على
َ
اليورانيوم والثوريوم ،عن كميات
هائلة من المياه العذبة الجارية،
تدفَّقت على فترات متقطّعة ،يعود
تمتد بين 110
تاريخ أقدمها إلى فترة ُّ
آالف و 100ألف عام مضت؛ أي أنَّها
متزامنة مع الرواسب أ
الثرية.
توصل إليها
وتشـير النتائج التي ّ
أن االبتكارات السـلوكية
الباحثون إلى َّ
لدى البشـر الذين كانوا يعيشون
بالمناطـق الداخلية من جنوب أفريقيا
لم تكـن متخلفةً عنها لدى المجموعات

أ

اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ

سلوكيات ابتكارية
لدى اإلنسان العاقل
قبل  105آالف عام

ب

اﻟﻤﺤﻮر اﻷول
ﻣﻌﺎﻣﻞ ارﺗﺒﺎط
اﻟﻌﻴﻨﺔ= 0.89

مسـتوى المناخات المختلفة ،وأنواع
والتدرجات البشـرية ،مع وجود
التربة،
ّ
تقـارب وظيفي بين أنواع الغابات غير
نباتيا .وبالجمع بين هذه
المتشـابهة ً
التوقعات المكانية ،والسـيناريوهات
للتغير المناخي والبشـري
المحتملة ّ
يتبين أن ثمة
العالم،
أنحاء
في جميـع
َّ
قابلية واضحـة للتأثر بتلك التغيرات في
التخوم الشـمالية والجنوبية للغابات،
وكذا فـي غابات منطقة المحيط
أ
الطلسـي ،وأغلب غابات جمهورية
سـيما أنَّه من
الكونغو الديمقراطية؛ ال ّ
المتوقع أن تشـهد تلك المناطق ارتفا ًعا
حا ًدا في التهديدات المناخية والبشـرية
معا بحلول عام .2085
ً
وتم ّثل نتائج هذا البحث معايير
جوهرية ،يمكن للعلماء وواضعي
السياسات االتّكاء عليها من أجل صياغة
استراتيجيات عالمية من شأنها الحفاظ
على غابات إفريقيا الوسطى وإدارتها،
لضمان مستقبل مستدام لتلك الغابات.
M. Réjou-Méchain et al.
doi:10.1038/s41586-021-03483-6
الشكل أعاله | التكوين النباتي لغابات
باللوان أ
إفريقيا الوسطى .أ) تكوين أ
الحمر
أ
والخضر أ
أ
والزرق للمحاور الثالثة الولى من
تحليل تناظر ( )CAأُجري على التوقعات
المشتركة لوفرة أ
النواع بدقة قدرها 10
كيلومترات (العدد =  193نو ًعا؛ المحور
الول محدد باللون أ
أ
الزرق ،والمحور الثاني
َّ
أ
باللون الحمر ،والمحور الثالث باللون
أ
تعبر التقاطعات رمادية اللون عن
الخضر)ّ .
المناطق الحرجية خارج نطاق المعايرة ،وال
سيما الغابات المغمورة بمياه الفيضانات
ّ
بصفة دائمة ،بينما جرى تمثيل الحدود بين
الدول باللون أ
السود .والرمز  DDيشير إلى
"الدرجة العشرية" .ب–د) نتائج التحقق
المتقاطع الذي يقارن بين التدرجات
المرصودة والمتوقعة في تحليل التناظر
للمحور أ
الول (ب) والثاني (ج) والثالث (د).
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اﻟﻤﺮﺻﻮد
ُ

ويظهر خط التساوي باللون أ
الحمر .مستويات
أ
مبينة بالبيانات
تحليل تناظر النواع  2-1وّ 3-1
الموسعة في الشكل الثاني من البحث.

قياس رأس المال
البشري باستخدام
عالميا
بيانات التعلُّ م
ً

البشري الموارد المرتبطة
يُقصد برأس المال
ّ
باكتساب أ
الفراد للمعارف والمهارات،
وهو عنصر أساسي من عناصر التنمية
االقتصادية .ووجود مؤشرات تعلّم يمكن
المقارنة بينها في الدول على مستوى
تكون رأس
العالم ضروري لفهم كيفية ُّ
أن
المال البشري ،ورصده .وفي حين َّ
االستخدام المتزايد الختبارات التحصيل
الدولية هو خطوة مهمة في هذا االتجاه،
إال أن هذه االختبارات تطبق بالدرجة أ
الولى
ُ
يحد من
في البلدان المتقدمة؛ وهو ما ّ
قدرة الباحثين على تحليل أنماط التعلم في
البلدان النامية ،التي قد تكون المستفيد
أ
تكون رأس المال البشري.
الكبر من ُّ
وقـد حاول العلمـاء في هذا البحث
المنشـور سـد هذه الفجوة المعرفية،
وذلـك عن طريق إنشـاء قاعدة بيانات
تقـارن بين  164دولة على
يمكـن أن ِ
مسـتوى العالم فـي الفترة بين عامي
عبـر بياناتها عن %98
 ،2000و .2017وتُ ّ
من سـكان العالـم ،وتم ّثل االقتصادات
الناميـة ثُلثي الدول المشـمولة فيها.
وباستخدام مجموعة البيانات تلك،
حرز في
َّبين الباحثون َّ
أن التقدم ُ
الم َ
التعلّم على مستوى العالم ،وهو أحد
أهداف التنمية المستدامة ذات أ
الولوية،
ُ
كان محدو ًدا ،على الرغم من ازدياد أعداد
الملتحقين بالتعليم االبتدائي والثانوي.
قدر الباحثون ،باستخدام عملية
وقد َّ
حسابية تتضمن قياس جودة التعليم
أن رأس المال
المدرسي بشكل مباشرَّ ،
الخمس
البشري يشكل نسبة تتراوح ما بين ُ
الطبعة العربية
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ملخصات األبحاث
دورا
والنصف بين العناصر التي تلعب ً
تفاوت الدخول بين البلدان .وتتوسط
في ُ
التقديرات التي أسفرت عنها هذه النتائج
نطاق تقديرات واسع ،قدمته أ
الدبيات
َّ َ ْ
البحثية السابقة.
وإضافـة إلى ما سـبقَّ ،بين الباحثون
أن متوسـط هـذه التقديرات يخفي
ً
أيضا َّ
التفـاوت المرتبط بنمط
كبيرا من
ا
قـدر
ُ
ً
ً
مجموعـات الدخل على مسـتوى الدول
التفـاوت يبرز أهمية
والمناطـق .وهذا
ُ
دراسـة البلدان في المراحـل المختلفة
مـن النمو االقتصادي عنـد إجراء تحليل
للدور الذي يسـهم به رأس المال
البشـري في هذا النمو.
أن قاعدة
وأخيراَّ ،بيـن الباحثون َّ
ً
مقياسـا لرأس المال
بياناتهـم تُ َعد
ً
البشـري أكثر ارتباطًـا بالنمو االقتصادي
حاليا،
مـن المقاييس المعمـول بها ًّ
الصدار رقم  9.0من
المتضمنـة فـي إ
"جداول ِبـن العالمية" Penn World
 ،Tablesومؤشـر التنمية البشرية
الصادر عـن أ
المم المتحدة.
N. Angrist et al.
doi:10.1038/s41586-021-03323-7

أثر لقاحات  mRNAعلى
«سارس-كوف»2-
المتحورة
وسالالته
ِّ

قدم العلماء في هذا البحث المنشور
ي ِّ
ُتقريرا حول طبيعة استجابة أ
الجسام
ً
المضادة ،والخاليا البائية الذاكرة ،لدى
المتطوعين ،قوامها 20
مجموعة من
ِّ
المسمى mRNA-
متطو ًعا ،تَ َلقّوا َّإما اللقاح
َّ
طو َرته شركة "موديرنا"
 ،1273الذي َّ
 ،Modernaأو لقاح ،BNT162b2
الذي اشترك َْت في تطويره شركتا "فايزر"
و"بيونتك"  ،Pfizer–BioNTechللوقاية
سبب للمتالزمة
من فيروس كورونا ُ
الم ِّ
التنفسية الحادة الوخيمة من النوع
اختصارا بفيروس
الثاني ،المعروف
ً
"سارس-كوف.SARS-CoV-2 "2-
بعد مرور ثمانية أسابيع من تلقِّي
الجرعة الثانية من اللقاح ،ظهرت
لدى المتطوعين معدالت مرتفعة من
أ
الجسام المضادة من نوعي  IgMو،IgG
المضا َّدين للبروتين الشوكي ( )Sالخاص
بفيروس "سارس-كوف ،"2-وكذلك من
المعاير الخاص بنطاق
تركيز االرتباط ُ
ستقبل ( .)RBDكما لوحظ
االرتباط ُ
بالم ِ
أن نشاط التحييد في البالزما ،والعدد
َّ
النسبي للخاليا البائية الذاكرة التي
بالمستقبل
تستهدف نطاق االرتباط
ِ
لدى المتطوعين الذين تلقَّوا اللقاح ،كانا
مكافئين لنظيريهما لدى أ
الفراد الذين
َ
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الطبعة العربية

نزع ذرات
الهيدروجين من
جزيئات عضوية

تعافوا من العدوى الطبيعية.
فإن النشاط المضاد
ومع ذلكَّ ،
لسالالت فيروس "سارس-كوف،"2-
التي تُ ّرمز البروتين الشوكي في الطفرة
 ،E484Kأو  ،N501Yأو K417N/
 E484K/N501Yمن الفيروس ،قد
انخفض بهامش ضئيل ،غير أنه
تبين
ملحوظ.
وإضافةً إلى ذلكَّ ،
للباحثين أن أ
الجسام المضادة أحادية
النسيلة ،الناتجة عن اللقاحين ،كانت
ناجعة في تحييد فيروس "سارس-
كوف"2-؛ إذ استهدفت عد ًدا من
محددات المستضدات المختلفة
ستقبل ،والمشتركة
بنطاق االرتباط ُ
بالم ِ
مع أ
الجسام المضادة أحادية النسيلة
المعزولة من المتبرعين المصابين.
أن كل طفرة من
ورغم ذلك ،لوحظ َّ
الطفرات  ،K417Nو  ،E484Kو ،N501Y
الحد من عملية
تسببت ّإما في ّ
قد َّ
التحييد ،أو إبطالها بالكلّية ،في 14
جسما) من
جسما أمضا ًّدا (من أصل ً 17
ً
الجسام المضادة أحادية النسيلة
أنجع
التي أخضعها الباحثون لالختبار .وقد
حدث انتخاب لصالح تلك الطفرات
عندما أجرى العلماء مزرعةً لفيروس
التهاب الفم الحويصلي ،الذي أعيد
يعبر عن فيروس "سارس-
تركيبه بحيث ّ
وجود أ
الجسام المضادة
كوف "2 -في
أحادية النسيلة الناتجة عن اللقاحات.
توصل إليها
تشير النتائج التي َّ
الباحثون ،في جملتها ،إلى ضرورة اختبار
أ
الجسام المضادة أحادية النسيلة،
إكلينيكيا ضد سالالت
ستخدمة
الم َ
ُ
ًّ
الفيروس حديثة الظهور ،كما تُ ِبرز
حتملة إلى تحديث اللقاحات
الم َ
الحاجة ُ
القائمة على الحمض النووي الريبي
تجنبا
المرسال ( )mRNAبصفة دوريةً ،
الكلينيكية.
الحتمالية فقدان فعاليتها إ
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فـي تطبيقات متنوعة ،بد ًءا من أغطية
المالعب الرياضية إلى أ
الشـرعة
الشمسـية ،يُعتمد على قابلية بعض
المـواد لالنتفاخ من أجل تصميم ِب ًنى
سريعا إلى جزء
كبيرة تسـتطيع االنكماش
ً
خدم نَ ْهجان
من حجمها .ولطالما اسـ ُت ِ
رئيسـان لتصميم أنظمة قابلة لالنتفاخ.
الول أ
يتضمن النهج أ
اسـتخداما
والكثر
ً
آليات تقوم علـى عناصر طولية مترابطة
تسـتطيع أن تنتفخ وتنكمش في آن
واحد ،وتبقـى أحيانًا على حالها من خالل
طوري اسـتقرارَّ .أما النهج
عناصر ذات َ
الثاني ،فيسـتخدم أغشية قابلة للنفخ،
أ
المستهدفة من
تتحول إلى الشـكال ُ
خلال ُمدخل واحد لمصدر ضغط ،بيد
أنه ال يمكن بسـهولة استخدام أي من
النهجين لتصميم مجال مغلق يسـتطيع
البقاء علـى حالته بعد االنتفاخ .وعلى
سـبيل المثال ،يُ َعد دمج غطاء واق في
النشـاءات القائمة على عناصر طولية
إ
صعبا،
ا
أمر
ا
بعض
ببعضها
موصلـة
ً
ً
ً
فيما تحتـاج أ
النظمة العاملة بالهواء

ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﻫﻴﻜﻠﻲ

O
Bn

ِبنى قابلة لالنتفاخ
مستوحاة من فن
األوريجامي

إﺿﺎﻓﺔ
اﻷﻛﺴﺠﻴﻦ

Me

Bn

الشكل أسـفله | خلفية .أ) مخطَّط يوضح
المفهوم العـام لتقنيات التعديل الهيكلي
والتعديل الخارجي أثناء اسـتخدامها في
عمليات التحسـين الجزيئي .ب) فرضية
ميكانيكية لنزع النيتروجين مباشـرة ،مع
االسـتعانة بكواشف أميدية أنومرية .ج)
توصل َْت إلى توليد
نتائج دراسـات سابقةَّ ،
الميدات أ
اليزوديازيـن من أ
أ
النومرية،
أ
والنيتروجيـن من مركبات اليزوديازين.

تهدف الكيميـاء التخليقية إلى الحصول
علـى تعقيد جزيئي من مواد أولية
أن القدرة على إجراء
بسـيطة .غير َّ
تعديالت دقيقة ،من شـأنها إدخال
تعديالت علـى ترابُط الهيكل الجزيئي
نفسـه ،ما زالت محدودة ،على الرغم من
امتالك إمكانات كبيرة لتوسـيع الفضاء
الكيميائـي المتاح الوصول إليه.
وفـي هذا البحث المنشـور ،تمكَّن
الباحثون من اسـتحداث تفا ُعل
"ينـزع" ذرات النيتروجيـن من جزيئات
أن مركبات
عضوية .وأوضـح الفريق َّ
"-Nبيفالُوي لوكسي-N-ألكوكسـي
أميـدات" ،التي تُ َعـد فئة فرعية من
الميدات أ
أ
النومرية ،تعزز التنشـيط
أ
الذي يحدث بيـن جزيئات المينات
أ
الليفاتيـة الثانوية ،إلنتـاج جزئيات تقترن
داخلهـا ذرتا كربون .وتشـير التجارب
أن التفاعالت تسـتمر
الميكانيكيـة إلى َّ
خرج
ت
وسـيطة،
أيزوديازين
عبـر مركّبات
ُ
ِ
ذ َّرة النيتروجيـن فـي صورة جزيء ثنائي
النيتروجيـن ،ل ُت ِنتـج بذلك ذرات ثنائية
الجـذور الكيميائية ،تكـون قصيرة العمر،
إذ سـرعان ما تقترن ل ُت َشـكِّل الرابطة
الجديـدة بين ذرتي الكربون.
وقد أظهـر التفا ُعل الذي ابتكره
تحمل
الباحثـون قدرة كبيـرة على ُّ
المجموعـات الوظيفية؛ مـا يُتيح تحويل
الم َّتبعة في
البروتوكـوالت المعتـادة ُ
تخليـق أ
المينات إلى اسـتراتيجية يمكن
تطبيقهـا على عمليات إنشـاء الروابط
فيمـا بين ذرات الكربـون ،وكذا تخليق
الحلقـات .ويتجلَّـى ذلك في نجاح هذا
التفاعـل في إتمـام عمليات تخليق
بيولوجيا ،وتعديل
ُمركَّبـات نشـطة
ًّ
هيكلهـا الجزيئي.

Z. Wang et al.
doi:10.1038/s41586-021-03324-6
NH

S. Kennedy et al.
doi:10.1038/s41586-021-03448-9
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اﻟﺰﻳﺎرات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ))f

أ
سـفر
والزمنيـة إلى الماكن المختلفة تُ ِ
تجمعـات مكانية بارزة تتوزع
عـن ظهور ُّ
علـى المسـاحات ،وفقًا لقانون "زيف".
نموذجا
وأخيرا ،يُنشـئ الباحثون
ً
ً أ
قائما على حركة
لتنقّلات الفـ أراد ً
استكشـاف الماكن ،والعودة
تفسـيرا
ليقدموا به
التفضيليـة إليها ِّ
ً
ميكانيكيـا لقانـون قياس تنقالت
أ ًّ
والب ْنيـة المكانية
الم َ
الفراد ُ
كتشـفِ ،
الناشـئة .وتؤكد النتائـج التي توصلوا
إليهـا تخمينـات قائمة منذ فترة
طويلـة في الجغرافيا البشـرية (مثل
نظرية أ
الماكـن المركزية ،ونظرية
أ
ويبر للتحسـين المثل الناشئ)،
كما أنها تفسـح المجـال أمام التنبؤ
بحركات التدفق البشـري المتكررة،
أساسـا السـتخدامها في
وهو ما يتيح ً
التخطيط الحضري ،وهندسـة المرور،
والتخفيـف من حـدة أ
المراض الوبائية.
M. Schläpfer et al.
doi:10.1038/s41586-021-03480-9
الشـكل أسـفله | التوزيع الشامل لمسافة
حركـة تدفق السـكان ووتيرتها .أ) عند
كل موقـع ،يحسـب الباحثون عدد الزوار
الذين يعيشـون على بُعد مسـافة مقدارها
[ )r,r+ δrمنـه ،ويزورونه بالوتيرة  .fتشـير
ألـوان الخريطة إلى الكثافة السـكانية
المسـتمدة من بيانات الهواتـف المحمولة
(عدد مسـتخدمي الهواتـف المحمولة في
كل خلية شـبكية) .ب) عنـد وتيرة ثابتة،
رمزهـا  ،fيقـل معدل تدفق الزوار إلى
موقـع معين ،ويُرمـز إلى هذا المعدل
بالرمـز (  ،Pi (r,fوذلك مع زيادة المسـافة
التـي يُرمز إليها بحـرف  .rج) عند تثبيت
المسـافة  ،rيقل معـدل التدفق كذلك
مـع زيادة الوتيـرة  .fد) تنخفض القيم
عـدل نطاقهـا وفق هذه العالقة
الم َّ
ُ
شـديدا علـى منحنى واحد،
انخفاضا
ً
ً

10–5.0
ﺣﻲ ﺑﺎك ﺑﺎي ﻓﻲ ﺑﻮﺳﻄﻦ

د
)ﻋﺪد اﻟﺰوار ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

يؤثـر التنقل البشـري في العديد
من سـمات المدن ،بد ًءا مـن ِب ْنيتها
المكانيـة إلى اسـتجابتها للجوائح.
كما يعد في أ
السـاس ً
عامل شـديد
َُ
أ
الهمية في التفاعلات االجتماعية،
والنتاجية .ومع ذلك،
واالبتـكارات ،إ
ال يـزال فهم الباحثيـن ِلك َّم تحركات
أ
الجمالي يشـوبه نقص ،إذ
الفراد إ
حاليا – مثل
تركِّـز النماذج الموجـودة ًّ
قانون الجذب ،ونموذج االنتشـار–
بشـكل ِصرف علـى االعتماد المكاني
فـي تناولها لحركـة تدفق التنقالت،
تغير وتيرة الزيارات
وال تُ َع ِّبـر عـن أ ُّ
الماكن نفسـها.
المتكررة إلى
وفي هذا البحث المنشـور،
يكشـف الباحثون قانون قياس بسـيط
عبر عـن المديين الزماني
ُ
وم ْحكَـم ،يُ ِّ
والمكاني لتحـركات المجموعات
السـكانية على أسـاس بيانات تنقُّل
واسـعة النطاق ،مأخوذة من مدن
شـتى في أنحـاء العالم .ووفقًا لهذا
القانـون ،يقل عدد الزوار الذين
يترددون علـى أي مكان بما يوازي
التربيـع العكسـي لحاصل ضرب عدد
مرات زياراتهم في مسـافة االنتقال.
ً
وفضل عن ذلـك ،يوضح الباحثون
أن حركـة التدفق البشـري المكانية
َّ

1.0
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وهـو ما يجعل حـركات التدفق معتمدة
علـى المتغير  rfفقط .التوزيع الشـامل
موصف وصفًا
لمسـافة الزيـارات ووتيرتها َّ
وافيـا بقانون عالقية أسـية في صورة ρi(r,
ً
 ،f) = μi/(rf)ηحيث أ
الس  ηيسـاوي 2
تقريبـا (  ηهو ميـل خط االنحدار أ
الفضل
ً
مطابقـةً  ،وفقًا لطريقـة المربعات الدنيا).
هــ) قيم حركات التدفـق معدلة النطاق
وفق العالقة أ
السـية عبـر كل المناطق
أن العالقة
محل الدراسـة ،وهـي تُظ ِْهر َّ
أ
السـية نفسـها تنطبق على مناطق حضرية
مختلفـة جذريًّا في مختلـف أنحاء العالم.
وتشـير الرموز إلى قيم متوسـطة عبر كل
المواقـع في كل منطقـة .وللمقارنة بين
مناطـق العالم المختلفـة بالنظرُ ،و ِضعت
المنحنيـات الموضحـة فوق بعضها،
أ
بالخـذ في االعتبار الوضـع المعتاد لتوزيع
المسـافات ووتيرة الزيارات لـكل منطقة
على حدة.

واصل عالي األداء
تَ ُ
يحيل أفكار الدماغ
إلى نصوص

اﻟﺒﺮﺗﻐﺎل

)ﻋﺪد اﻟﺰوار ﻓﻲ اﻟﻜﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﻟﻤﺮﺑﻊ(

D. Melancon et al.
doi:10.1038/s41586-021-03407-4

ﺑﻮﺳﻄﻦ
42.5

102.5

تسـتطيع أنظمة الحاسـوب المتصلة
بالدمـاغ ( )BCIsأن تعيـد القدرة على
التواصل إلى أ
الشـخاص الذين لم
يَ ُعـد باسـتطاعتهم الكالم أو الحركة.
وحتـى آ
الن ،كان التركيز الرئيس
ألبحاث أنظمة الحاسـوب الموصلة
نص ًّبا على اسـتعادة المهارات
بالدمـاغ ُم َ
مـد اليد ،والتقاط
الحركيـة الكبرى ،مثل ّ
أ
بالشـارة والنقر من
الشـياء ،أو الكتابة إ
أ
خالل مؤشر حاسـوب ثنائي البعاد،
إال أن التتابع السـريع للسـلوكيات التي
تتطلـب درجة عالية مـن المهارة ،مثل
الكتابـة اليدويـة ،أو الكتابة باللمس،
يمكـن أن يتيـح إمكانية التواصل
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التعرض لضغط
المضغـوط إلى ُّ
مسـتمر لالحتفاظ بشكلها المنتفخ.
وفي هذا البحث المنشـور،
يسـتوحي الباحثـون فكرة من فن
أ
الوريجامـي – أي الفن الياباني
َـي الورق – لتصميـم ِب ًنى قابلة
لط ّ
لالنتفاخ ،يمكن توسـعتها ،ذات
جدران جامدة ،وحاالت اسـتقرار
متعددة .ويسترشـد الباحثون
بتحليالت وتجارب هندسـية إلنشاء
مجموعةمن أشـكال أ
الوريجامي
ثنائيـة حاالت االسـتقرار ،يمكن نفخها
من مدخل واحـد لمصدر ضغط
مائع .بعد ذلـك ،يدمج الباحثون
هذه الوحدات إلنشـاء ِب ًنى عملية
بأبعـاد مترية ،مثل أ
القواس،
ومالجئ الطـوارئ .وهو ما يُتيح
وسـيلة مباشرة إلنشـاء أنظمة كبيرة
قابلـة لالنتفاخ ،تبقى علـى حالها بعد
توسـعتها ،وتحبـس بإحكام الضغط
عبر سـطوحها الجامدة.
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بمعدالت أسرع.
وفـي هذا البحث المنشـور ،يعلن
العلمـاء عن تطويـر نظام اتصال بين
الحاسـوب والدماغ يُزرع داخل القشرة
الدماغيـة ،من شـأنه أن يفك ترميز
محـاوالت حركة الكتابـة باليد ،من خالل
تحليل النشـاط العصبي في القشـرة
الحركيـة ،وترجمتهـا إلى نصوص في
الوقـت الحقيقي ،باسـتخدام منهجية
قائمـة على فك ترميز الشـبكات العصبية
المتكررة .وباالسـتعانة بالنظام الحاسـوبي
المذكور ،اسـتطاع المشـارك في الدراسة،
تعرضه
جراء ّ
الذي يعاني شـلال ً فـي يدهّ ،
إلصابة في الحبل الشـوكي ،إحراز سـرعات
كتابـة تبلغ  90حرفًا فـي الدقيقة ،بدقة
النترنت ،وبدقة
مبدئيـة تبلغ  %94.1عبـر إ
تزيـد على  %99من دون االتصال بشـبكة
النترنـت ،باسـتخدام خاصية تصحيح
إ
تلقائـي مخصصة أ
للغـراض العامة .وعلى
فإن سـرعات الكتابة
حـد علم الباحثينَّ ،
الم َبلَّغ عنها
هذه تفوق سـرعات الكتابـة ُ
في حالة أي نظام دماغ وحاسـوب آخر،
بل إنَّهـا مماثلة لسـرعات الكتابة المعهودة
علـى الهواتف الذكيـة عند َمن هم في
الفئة العمرية للفرد المشـارك في الدراسـة
فإن
( 115حرفًـا فـي الدقيقة).
وختاماَّ ،
ً
تفسـر سـبب احتمالية
االعتبارات النظرية ِّ
أن يكـون فك ترميز الحـركات الصدغية
المعقـدة ،مثل الكتابة باليد ،أسـهل
ُ
بصـورة جوهرية من فـك ترميز الحركات
مـن نقطة إلى نقطة أخرى .من شـأن نتائج
هذه الدراسـة أن تؤسـس لمنهجية جديدة
مـن منهجيـات أنظمة اتصال الدماغ
والحاسـوب ،وأن توضح مدى جدوى فك
الترميـز الدقيق للحركات السـريعة التي
تتطلـب درجة عالية مـن المهارة بعد مرور
الصابة بالشلل.
سـنوات على إ
F. Willett et al.
doi:10.1038/s41586-021-03506-2
الطبعة العربية
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قصتك

ارسل قصة مسيرتك المهنية
إلىNaturecareerseditor@ :
nature.com

GETTY

قائدا في كل مرحلة
كيف تكون
ً
من مشوارك المهني؟
أكنت طالب دكتوراه أم رئيس مؤسسة بحثية ،ثمة أدوات وممارسات تعينك على تعظيم أثر
سوا ٌء َ
آ
أفكارك ،وتعزيز تطورك المهني ،ومساعدة الخرين على إخراج أفضل ما لديهم .كريس وولس ُتن
أوسـتن جـراي أن ينتظـر حتـى شـهر مايـو ليبـدأ
كان علـى ِ
َ
عهـد بالقيـادة
العمـل فـي
مختبـره ،ولكنـه ليـس حديـث ٍ
ِ
وممارسـاتها .حصـل جـراي ،وهـو متخصـص فـي مجـال
السـموم المائية ،على شـهادتَي البكالوريوس والماجستير
سـيتادل" ( The Citadelأو "القلعـة") ،وهي
مـن ُكلّيـة "ذا
ِ
مؤسسـة تعليميـة عسـكرية فـي مدينـة شارلسـ ُتن بواليـة
سـاوث كاروالينـا بالواليـات المتحـدة .فـي سـاحة الكليـة،
يصطـف الطلبـة حامليـن بنادقهـم ،ويسـيرون فـي ُخطًى
ُّ
منتظمـة علـى إيقـاع المـارش العسـكري ،ويخضعـون
لتفحـص ِب ّزاتهـم ،ويـؤدون التحية العسـكرية لمن
دوريـا ّ
يعلونهـم فـي الرتبة.

سـيتادل" ،أشـبع جـراي رغبتـه في أن
فـي مختبـرات "ذا
ِ
يدلـف الحقـل العلمـي .وخـارج تلـك المختبـرات ،ترقَّـى
الرتب العسـكرية ،حتى أصبح،
الباحث الشـاب
ً
سـريعا في ُّ
بحلـول العـام أ
الخيـر فـي دراسـته الجامعيـة ،فـي ،2012
قائدا علـى  105من زمالئه.
قائـد َس ِـريّة ،وهـي رتبة جعلتـه ً
صعوبـات واج َه ْتـه علـى
لـم تَ ْخ ُـل رحلـة تَ َرقِّـي جـراي مـن
ٍ
شـاهدا علـى
أيضـا
المسـتوى الشـخصي ،إال أنهـا كانـت ً
ً
التغييـر الـذي حدث فـي الواليـات المتحدة؛ فجـراي رجل
سيتادل" مؤسسة تضرب بجذورها في
أسـود ،بينما كلية "ذا ِ
ثقافـة جيـش الجنـوب ،الذي حـارب ضد القـوى االتحادية
الهليـة أ
فـي الحـرب أ
المريكية للإبقـاء على نظام اسـتعباد

السـود؛ بـل إن رايـة جيـش الجنـوب ال تـزال ُم ْش َـرعة فـوق
ُّ
"كنت
الم
الكنيسـة الصغيرة
لحقة بالمؤسسـة .يقول جرايُ :
ُ
َ
ثاني قائد سـرية من العرق أ
السـود في تاريـخ ال ُكلّية" ،وهو
الـذي كان ،حتـى شـهر مـارس الماضـي ،باح ًثـا فـي درجـة
مـا بعـد الدكتـوراه فـي جامعة ديـوك أ
المريكيـة ،التي يقع
مقرهـا فـي مدينـة ُد َرم بواليـة نـورث كاروالينا.
بحثيا ستكون مختلفةً عن
يدرك جراي أن إدارته
مختبرا ً
ً
أيضا أن
قيادة زمالئه في الكلية العسكرية ،ولكنه واثق ً
المهارات التي اكتسبها سوف تُعينه على إصابة نجاح في
مساعدا على مسار الوظيفة
وظيفته الجديدة ،بوصفه أستاذًا
ً
الدائمة بالجامعة والمعهد التقني لوالية فيرجينيا (التي يُطلق
الطبعة العربية
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ومقرها
عليها جامعة
فيرجينيا التقنية ،أو "فيرجينيا ِتك")ُّ ،
مدينة بالكسبرج أ
المريكيةِ .فلكَي يبلغ الباحث الشاب رتبة
قائد سرية ،كان عليه أن يتعلم كيف يتواصل بكفاءة مع أفراد
يطبق
ذوي خلفيات مختلفة ،وأن
يحظى باحترامهم ،وأن ِّ
هو نفسه كل ما يطلبه من آ
الخرين ،ليكون َم ًثل يُحتذَ ى.
وكلها مهارات مفيدة في الحياة المدنية – والبحث العلمي
من حقولها – كما هي في الحياة العسكرية .يقول الباحث:
توفر ْت
"لوال التجربة التي ُ
مررت بها في الكلية العسكرية ،لما َ
َلد ّي مهارات القيادة التي أحوزها اليوم".
جننجز ،المدربة الرئيسة في برنامج "من
وترى كيت ِ
إجزيكتيف
المختبر إلى القيادة" ،التابع لمؤسسة "كامبردج
ِ
ديفيلوبمنت" ،Cambridge Executive Development
أن
ومقرها المملكة المتحدةَّ ،
َّ
المعنية بالتطوير المهنيُّ ،
الباحث يستطيع في كل مرحلة من مراحل مسيرته المهنية
في الحقل العلمي أن يبدأ في تطوير المهارات التي من شأنها
قائدا ،في مختبره الخاص ،أو
أن تعزز فرصه في أن يكون ً
في غيره من مواقع العمل العلمي (انظر" :مفاتيح القيادة").
ات القيادية الباحثين على الترويج ألفكارهم،
تُ ِعين المهار ُ
ولكن ثمة باحثين يتحفظون
وإعطاء َد ٍ
فعة لمسيرتهم المهنيةَّ ،
وكثيرا ما رأَ ْت جننجز ذلك
القائد.
دور
قبول
في
ويترددون
ً
ُرؤيا العين :باحثين عباقرة في مختبراتهم ،ولكنهم يخفقون
في تشجيع زمالئهم ومرؤوسيهم ،وشحذ ِهممهم.

منظور جديد

جننجز ،ال بد له
لكي يكون العا ِلم ً
قائدا بحق ،من وجهة نظر ِ
غالبا
مهارة
وهي
به؛
المحيطين
مع
قوية
من تكوين عالقات
ً
ما تتطلَّب اتباع منهج جديد في التفكير .وتقول" :صحيح
أن العا ِلم بحاجة إلى أن يتحلَّى بدرجة عالية من التصميم،
أسهم ْت
والقدرة على أداء العمل الفردي ،إال أن العوامل التي َ
في نجاحه على المستوى الشخصي قد ال تُصيب النجاح ذاته
عند محاولة إخراج أفضل ما لدى آ
الخرين".
تخلع المهارات القيادية على صاحبها ميز ٍات هائلة في
مجال بيولوجيا الثدييات المائية ،وهو مجال تشتد فيه
ريبكا بويز ،وهي طالبة
المنافسة البحثية ،على حد قول ِ
في عامها الثاني من برنامج الدكتوراه بجامعة أوكالند
المهنية ،لم
في نيوزيالندا .منذ مرحلة مبكرة من حياتها
ّ
تفوت بويز فرصة للمبادرة لتحسين مهاراتها القيادية.
ِّ
حرص ْت على اغتنامها في التعريف
وكلما َ
سنح ْت فرصةَ ،
بعملها البحثي .وخالل سنوات دراستها الجامعية بجامعة
بانجور البريطانية ،شارك َْت الباحثة الشابة بعمل تطوعي
في المؤتمر السنوي لجمعية الثدييات المائية أ
الوروبية ،إذ
عاونَ ْت فريق التسجيل في المؤتمر ،وأسهمت في تسويق
تكرر
المنتجات التذكارية التي ُع َ
رض ْت على هامش المؤتمرَّ .
باحثين
ات،
ر
مؤتم
ذلك من الباحثة في ثالثة
تعرف َْت فيها إلى ِ
َّ
في مختلف المراحل المهنية ،وتواصل َْت معهم عن كَثب.
وعلى أثر جهودها تلك ،انتخبها زمالؤها لتكون ممثلة الطلبة
ضمن هذا الدور قيادة فريق الطلبة
في إدارة المؤتمر .تَ َّ
المتطوعين ،وتنظيم الفعاليات الطالبية في المؤتمر .كما
ِّ
جنب مع غيرها من أعضاء لجنة
إلى
ا
جنب
العمل
لها
أتيح
ً
ٍ
ضمت لفيفًا من الباحثين البارزين في
تنظيم المؤتمر ،التي َّ
مجال الثدييات المائية .وعلَّقت على ذلك بقولها" :كانت
فرصةً ليعرفني هؤالء الباحثون".
تحرص بويز دوما على َلفْت أ
النظار إلى عملها ومهاراتها.
ً
فقد كانت ضمن فريق الطالب المساهمين في تنظيم
المؤتمر الدولي للثدييات المائية ،الذي ُعقد عام  2019في
اختير ْت عضو ًة بلجنة قسم
مدينة برشلونة إالسبانية .ثم إنها َ
الطالب بفر َعي جمعية الثدييات المائية الدولية في كل من
نيوزيالندا وأستراليا .وعبر هذا الدور الذي تؤديه الباحثة،
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تحاول عا ِلمة الكيمياء آنا فالفيا نوجويرا اكتشاف مصادر تمويل جديدة لدعم شباب الباحثين.

الرعاة.
تُتاح لها المشاركة في تنظيم المؤتمرات ،واستقدام ُّ
الدارية والتنظيمية
تقول" :إنها طريقة رائعة إلبراز قدراتي إ
ً
مستقبل ".
والم ْش ِر ِفين على عملي
ُلمدرائي ُ
طريق ستسلُك في مسيرتها
أي
بعد
الباحثة
ال تعرف
ُ
َّ
ٍ
المهنية .قد تلتحق بمؤسسة للحفاظ على الثروات المائية
الطبيعية ،وربما يتس َّنى لها في نهاية المطاف أن تُدير
الجامعي الخاص .ولكنها تعرف أن ما يجتمع لها
مختبرها
َّ
ويهيئ لها
ا،
ب
أبوا
لها
سيفتح
قيادية
ات
ر
وخب
ات
ر
من مها
ً
ِّ
أسباب النجاح في مجالها البحثي ،الذي تستعر فيه المنافسة
على اقتناص الوظائف .وتقول" :أنصح كل الطالب في حقل
علم أ
الحياء البحرية بأن يسعوا إلى أداء أدوار تمكِّ نهم من
تطوير مهاراتهم القيادية".

"كان اهتمامنا األول أال
َّ
يتعثر الباحثون خالل
الجائحة".
باحثي ما بعد
لمهارات القيادة أهمية خاصة لدى ِ
الدكتوراه ،بحسب قول ماثياس بارث ،الباحث في شؤون
التعليم العالي بجامعة ليوفانا ،بمدينة لونيبرج أ
اللمانية.
بارث عضو في الفريق الذي يتولى إدارة برنامج "أكاديمية
باحثي ما بعد الدكتوراه للقيادة التحويلية" ،وهو برنامج
تدريبي يستهدف الباحثين في مجال حفظ البيئة واستدامة
أن باحثي ما بعد الدكتوراه مطالَبون برفع
الموارد .صحيح َّ
إنتاجهم من أ
العمال البحثية ،وما يستلزمه ذلك من تجميع
أيضا أن يتعلموا
للمصادر واالستشهادات ،ولكن عليهم ً
كيفية التواصل مع كل الجهات ذات الصلة بحقلهم البحثي،
أ
أ
أثرا في عالم الواقع .ويؤكد
ليضمنوا أن لفكارهم الكاديمية ً
أ
بارث أنه "ال مجال لالختيار" ما بين التركيز على البحاث،
والتركيز على التواصل؛ إذ "ينبغي الجمع بين أ
المرين كليهما".

الهداف أ
من بين أ
الساسية لبرنامج التدريب ،معاونة
باحثي ما بعد الدكتوراه على تعلُّم مهارات التعارف
"متشعب" مثل مجال أبحاث حفظ
والتواصل داخل مجال
ِّ
مشارب بحثية
من
باحثين
يضم
أنه
ذلك
الموارد واالستدامة؛
ِ
متنوعة ،منها الفيزياء ،والكيمياء ،والعلوم السياسية ،وعلم
االجتماع .ويقول بارث إن هذا المجال يُملي على الباحثين
المنضوين تحته "أن تتوفر لهم مهارة تقسيم المسائل
البحثية الكبيرة إلى جزئيات محددة ،وتوزيعها بينهم
كفريق"ٌّ ،كل على حسب تخصصه .في سياق كهذا ،تمثل
مهارات التواصل أحد أهم متطلبات القيادة ،وفقًا لبارث،
وجه حديثه إلى باحثي هذا المجال ً
قائل" :عليهم أن
الذي َّ
يتوصلوا إلى لغة مشتركة ،تكون مفهومة ٍّ
لكل منهم ،على
اختالف تخصصاتهم أ
الكاديمية ،وتتيح التحاور فيما بين
تلك التخصصات".
يذهب بارث إلى أن الباحثين الذين يَقصرون تركيزهم على
عملهم البحثي ،ويتجاهلون مهارات القيادة ،إنما يُ َع ِّرضون
أنفسهم للإخفاق في المراحل التالية في مسيرتهم المهنية.
ومن ثم ،يرى أن تنظيم المزيد من برامج التدريب على
تحديدا إلى باحثي ما بعد
الموجهة
المهارات القيادية،
ً
َّ
ثمارا مهمة في المستقبل.
الدكتوراه ،من شأنه أن يؤتي ً
بغير تلك البرامج ،سيكون الباحثون مطالَبين بأن يتعلَّموا
تلك المهارات بأنفسهم ،إال أنهم في الواقع قلَّما يُ ِقبلون
على تعلُّم تلك المهارات وإتقانها ،على حد قول بارث ،الذي
أضاف" :لباحثي ما بعد الدكتوراه دور بالغ أ
الهمية في حقل

البحث العلمي ،ولكن ال توجد برامج كافية لدعمهم".
إدراكًا لتلك أ
الهمية ،أول َْت إيفيلين جيتاو ،مديرة برنامج
تعزيز الكفاءة البحثية ،التابع لمركز أبحاث السكان والصحة
أ
اهتماما بالغً ا إلى تقديم
الفريقي بالعاصمة الكينية نَيروبي،
ً
ووضع ْته على رأس أولوياتها ،بوصفها قائد ًة
الدعم لزمالئها،
َ
في مضمار البحث العلمي .وقد كان العام الماضي بمثابة
امتحان لمدى صمود تلك أ
الولوية .تقول" :كان اهتمامنا

أ
الول أال يتع َّثر الباحثون خالل الجائحة .فإذا كان الطلبة
أحوج إلى
بحاجة إلى المساعدة لتحسين مهاراتهم ،فإنهم َ
هذه المساعدة للإبقاء على حظوظهم في إكمال الدراسة
في أوقات أ
الزمات".

الصبر من ش َيم القادة

تعاونت جيتاو وفريقها مع مؤسسات عديدة لدعم طلبة
الدكتوراه .ومن هذه المؤسسات ،مؤسسة الدعم الخيري
أ
للبحاث الطبية ِ"ولكم"  ،Wellcomeومقرها لندن ،التي
صورا ش َّتى من الدعم ،منها الدعم
وفرت لباحثي الدكتوراه ً
المالي ،بحيث يُتاح للباحثين وقت أطول لالنتهاء من دراسة
المثقَلين بنفقات أطفالهم.
الدكتوراه ،وال سيما الباحثين ُ
مزيدا من التمويل ،كان عليها
أن جيتاو ،قبل أن تطلب ً
غير َّ
أن برنامج تعزيز الكفاء البحثية الذي تديره كان
أن تتوثَّق من َّ
يعمل بأعلى كفاءة ممكنة .ومن هذا المنطلَق ،أخضعت
كل عنصر في ميزانية البرنامج للفحص والتدقيق ،بح ًثا عن
أي فرصة للتوفير أو االقتصاد .ترى جيتاو أن كفاءة القيادة
تتطلَّب أحيانًا شي ًئا من الصبر على أداء المهام التي قد
تُصيب المر َء بالضجر ،وتقول" :كانت العملية ُم ِملَّة للغاية،
ولكنها كانت ضرورية إلقناع جهات التمويل".
تَ َلقَّت جيتاو أول ِمر ٍان لها على المهارات القيادية في
مرحلة مبكرة؛ فقد بدأت حياتها المهنية في ميدان البحث
العلمي قبل نحو عقدين ،حين كانت منظومة البحث في
أ
سريع ْين .ومن هنا،
توسع ونمو َ
القارة الفريقية على أعتاب ُّ
عنصرا ً
فاعل في ذلك التوسع.
كان حرص جيتاو على أن تكون
ً
شاركت
تقول" :بوصفي باحثة ما بعد الدكتوراه ،آنذاك،
ُ
مت إلنشاء منظومة لتنظيم
في لجان بناء الكفاءاتَّ ،
وتقد ُ
البيانات وإدارتها في المختبر الذي كنت أعمل به".
وفي بقعة أخرى من العالَم ،تعكف آنا فالفيا نوجويرا،
عا ِلمة الكيمياء بجامعة كامبيناس البرازيلية ،على وضع ما
يتوافر لديها من مهارات قيادية في خدمة آ
الخرين ،ودعمهم.
تدير نوجويرا مركز االبتكار والطاقات الجديدة ،وهو معهد
بحثي تموله الحكومة البرازيلية بالتعاون مع شركات من
شرف
القطاع الصناعي في البرازيلُ .
وبحكم منصبها هذا ،تُ ِ

LEUPHANA

يستطيع باحثو ما بعد الدكتوراه اكتساب المهارات القيادية عن طريق
المران ،حسبما أشار ماثياس بارث ،الباحث في شؤون التعليم العالي.

على نحو  240باح ًثا ،بينهم كثرة من باحثي الدكتوراه وما
بعد الدكتوراه .ويُنتظَر أن تنفد الزماالت البحثية المتاحة
لباحثي ما بعد الدكتوراه بحلول نهاية العام الجاري ،ولذا
مجد ًدا لبرامج
تقود نوجويرا جهو ًدا ترمي إلى تحصيل التمويل َّ
الزمالة .وتلك مهمة تتطلب من نوجويرا تسخير كل ما لديها
القناع .تقول" :إننا نواجه صعوبة في إقناع
من مهارات إ
ماليا طارئًا لسد العجز
ا
ضخ
نحتاج
بأننا
لة
الممو
المؤسسات
ً
ِّ
ً
المتزايد في ميزانيتنا".

شراكات في ظل الجائحة

محدق بالزماالت البحثية
تقول نوجويرا إن الخطر نفسه
ٌ
لطالب الدكتوراه ،وذلك بسبب غياب التمويل الحكومي.
عدد من شركات القطاع الخاص،
ومن ث َّم ،فإنها تتواصل مع ٍ
من أجل استحداث شراكات لدعم باحثي الدكتوراه وما بعد
الدكتوراه ،الذين صارت مسيرتهم المهنية أقل استقر ًارا
أيضا إلى المؤسسات
بسبب الجائحة .كما لجأت نوجويرا ً
البرازيلية التي تقدم منحا أ
للغراض البحثية ،إذ طلبت
ِّ ِ َ ً
منها زيادة حجم التمويل للمنح الدراسية .وقالتِ " :نصف
الباحثين لدي سيفقدون وظائفهم بنهاية العام الجاري.
وما لم أحصل على التمويل الالزم في عام  ،2021فلن
لدي الموارد البشرية التي سأحتاج إليها في ."2022
تتوفَّر َّ
في سـبتمبر من عام  ،2020حصلت نوجويرا على جائزة
"القيـادة فـي الحقـل أ
الكاديمـي للباحثـات البرازيليـات في
المقدمـة مـن منظمـة "أخبـار الهندسـة
مجـال الكيميـاء"،
َّ
والكيميـاء" ،والجمعيـة أ
المريكيـة للكيميـاء .تقـول نوجويرا
إن الجائـزة كانـت بمثابة دعـم لمنظورها فـي القيادة ،وهو
منظـور يضفـي أهميـة علـى العالقـات الشـخصية ،دون
التخلـي عـن صرامـة أ
الهـداف ،والتمسـك بتحقيقهـا .ثـم
تقديـرا لجهودها في تطوير مـواد مبتكرة للخاليا
إنهـا كانـت
ً
لضغوط هائلة
تعر َض ْت
إنها
ا
ر
نوجوي
وتقول
الكهروضوئيـة.
ٍ
َّ
طوال مسـيرتها المهنية في سـبيل إثبات أن النسـاء قادرات
علـى َشـغْ ل المناصـب القياديـة .وفـي أحيـان كثيـرة ،تجـد
جهد أكبـر مما يبذلـه أقرانهـا الرجال
نفسـها مطالَبـة ببـذل
ٍ أ
تكم ُن
للدفـاع عـن قراراتها .النقطـة الهم ،وفقًـا لنوجويراُ ،
تصمد
فـي أن تكون القرارات مـن الوجاهة إ
والحكام بحيث ُ
للمراجعة والتمحيص .وتقول" :يُظهر بعض الزمالء مقاومةً
أ
صحيح أنهـم يتقبلونها
صـدر ْت من سـيدة.
ٌ
للوامـر إذا مـا أ َ
فـي النهايـة ،لن هـذا مـا يجـب أن يكـون ،وصحيـح أننـي
اعتزمـت إنجـازه ،ولكن ذلك يسـتغرق
أنجـح فـي إنجـاز مـا
ُ
جهـدا أكبر".
وق ًتـا أطول ،ويسـتلزم ً
وبالعودة إلى جراي ،الذي يتطلع إلى أن يضع ما اكتسب
من مهارات القيادة موضع التطبيق واالختبار في وظيفته
الجديدة في "فيرجينيا تك" ،فإنه يقولُ :
"آمل أن يكون
سلوكي ً
مثال يرى فيه الزمالء كيف يتصرف الباحث داخل
المختبر ،وكيف يجري بحثه" ،ويضيف :أ
"المر بالنسبة لي
ُ
هو استحضار للقيم الجوهرية التي تعلَّمتها في الكلية
العسكرية .فقد عشنا هناك وفق منظومة صارمة ،ال مكان
قبل فيها التهاون
فيها للكذب ،أو الخداع ،أو السرقة ،وال يُ َ
دوما
مع َمن يقترف أيًّا من تلك الممارسات .كان يتعين علينا ً
أن نتحلّى بالصدق والنزاهة فيما نُجري من بحث".
أيضا أنه عضو مؤسس للجنة التنوع
ومما يُذكَر عن جراي ً
الشامل ،التابعة لجمعية باحثي السموم البيئية بأمريكا
الشمالية ،ويشارك في إدارتها .وعن هذا الدور ،الذي يتطلب
القناع ،يقول جراي:
درجةً عالية من الدأب والقدرة على إ
"يظن كثيرون أنهم يؤدون دورهم كما ينبغي في تعزيز
التنو ُّع في أ
الوساط البحثية" ،وتابع بقوله" :ولكن عندما نقول
ُّ
كثيرا
منهم
نلقى
قد
فإننا
المزيد،
فعل
إمكاننا
في
إن
لهؤالء
ً
السخط".
وكثيرا من ُّ
من المقاومةً ،

مفاتيح
القيادة
تحتاج إلى اكتساب بعض
ناجحا،
قائدا
لكي تكون ً
ُ
ً
منظور بعينه .إليك ثالث نصائح
ي
ن
المهارات ،وتب
ِّ
ٍ
مفيدة لتحصيل كليهما.
اعرف ذاتك .تقييم "الذكاء الشعوري" وتعزيزه أمران
في غاية أ
الوعي بما
الهمية .ويُقصد بالذكاء الشعوري
َ
يختلج في النفس من انفعاالت ،والتعبير عنها بصورة
سوية لدى التعامل مع الغير .وبالنسبة إلى كثير من
الباحثين ،تبقى مسألة الوعي بالذات – وما يعرض
لها من انفعاالت – من أهم المسائل التي ينبغي
فحري
وتطويرا.
االنتباه إليها ،والعناية بها تحسي ًنا
ٌّ
ً
يتبصروا بكيفية
بالباحثين المتطلعين إلى القيادة أن َّ
آ
أشار ْت
استقبال الخرين لمواقفهم وسلوكياتهم ،كما َ
جننجز ،المدربة لدى شركة التطوير المهني "كامبردج
إجزيكتيف ديفيلوبمنت" ،الكائنة بالمملكة المتحدة.
ِ
حافظ على إيجابيتك .خالل أ
الوقات العصيبة ،قد
المجيدين
يكون التفاؤل مور ًدا
ولكن القادة ُ
ً
شحيحاَّ ،
الج َزع ،ليجدوا
قادرون على الغوص فيما وراء أسباب َ
مصادر التفاؤل ،وفقًا لما أفا َدت به الباحثة آنا فالفيا
نوجويرا ،بجامعة كامبيناس البرازيلية .تقول نوجويرا:
"من واجبي أن أبث التفاؤل في طالبي؛ فبدون أ
المل،
َّ
قد ًما ،والتطلع إلى المستقبل".
ال يستطيعون
المضي ُ
َّ
تكم ُن في الموازنة ما بين
وأضافت أن الصعوبة إنما ُ
التفاؤل والواقعية ،وفي التوثق من أن تفاؤلنا ال ينال
من دقة ُحكمنا على الواقع ومعطياته.
َّ
تحل بالمرونة على الدوام .تَشغل إيفيلين جيتاو
منصب مديرة برنامج تعزيز الكفاءة البحثية لدى مركز
أبحاث السكان والصحة أ
الفريقي ،بالعاصمة الكينية
كيف أسلوبها ليتوافق
نَيروبي ،ويُملي عليها عملها أن تُ ِّ
نحو منتظم.
على
مع هؤالء الذين تتواصل معهم
ٍ
فعملها الحالي يتطلب شخصية جادة ،صارمة ،بالنظر
إلى أنها تتواصل في أكثر أ
الحيان مع مسؤولين رفيعي
المستوى ،في الجامعات وغيرها من مؤسسات البحث
الكاديمية أ
العلمي .أما عملها السابق ،لدى أ
الفريقية
للعلوم ،فكان يتطلب شخصية مختلفة .تقول" :عملي
علي أن أكون
في مجال االبتكار البحثي كان يُح ِّتم َّ
دور
تبث فيمن حولها حيوية
قائد ًة ُّ
وحماسا .وهذا ٌ
ً
يختلف كثيرا عن الدور الذي أؤديه آ
الن".
ً

دوريْه المشار إليهما ،في "فيرجينيا تك" ولجنة التنوع،
في َ
يأمل جراي أن يطور مهاراته القيادية باستمرار ،بينما هو
منخر ٌط في النهوض بأعباء الوظيفتين .ففي نظره ،كما في
نظر آخرين ،القيادة مهارة ال يمكن االكتفاء منها ،أو إتقانها
دوما متسع للتطوير والتحسين.
إتقانًا ال مزيد عليه؛ إذ هناك ً
دائما أمي ًنا مع نفسي ،وأن أكون
يقول جراي" :أعتزم أن أكون ً
في حالة تعلُّم واستقبال للمعرفة".
كريس وولس ُتن صحافي مستقل ،يقيم في والية مونتانا
بالواليات المتحدة.
الطبعة العربية
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مهن علمية  /تكنولوجيا /أدوات
تشكيل التنوع الجيني المالحظ في الورم أ
الصلي الذي تنتمي
َ
حاليا على
السرطان
بيولوجيا
علماء
إليه تلك الخلية .ويعكف
ًّ
دمج هذا النهج مع أ
الساليب القائمة على خلية مفردة ،لتكوين
صورة أوضح تُ َب ِّين ما إذا كانت الخاليا الجذعية السرطانية تُحفِّز
حدوث المرض ،أم ال ،وكيفية حدوث ذلك.

توسيع نطاق االستزراع

JESSICA KOURKOUNIS/THE WASHINGTON POST/GETTY

يمكن استخدام قطع صغيرة من ورم دماغي لدى مريض مصاب بورم أرومي دبقي لزراعة أنسجة شبه عضية دماغية ،من أجل دراسة دور
الصابة بالمرض.
الخاليا الجذعية السرطانية في إ

تتبع جذور السرطان

تسـاعد أدوات علـم أ
الحياء النمائي الباحثين علـى تتبع الخاليا الجذعية
السـرطانية الغامضة ،ومن ثم الكشـف عن كيفية نمو أ
الورام ،ومراوغتها
للعالجات .جيوتي مادهوسودانان

جلس أرنولد كريجشتاين وأعضاء فريقه يراقبون الخاليا
السرطانية وهي تنطلق عبر طبق االستزراع ،قاطعةً في
بعض أ
الحيان مسافات تبلغ ثالثين ضعف طولها في الساعة
السابقة النقسامها .في العادة تكون الخاليا الوحيدة التي
تحركها بمثل هذه السرعة هي بعض الخاليا الجذعية
يُالحظ ُّ
الجنينية أثناء نمو دماغ الجنين ،إال أن الخاليا السرطانية تلك
كانت مأخوذة من ورم أرومي دبقي ،وهو نوع من أورام الدماغ
يصعب عالجه ،ويرجع ذلك بصفة جزئية إلى انتشاره السريع.
يقول كريجشتاين ،الباحث في علم أ
العصاب النمائي
بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو ( ،)UCSFإن ذلك
السلوك يشير إلى أوجه تشابه بين الخاليا السرطانية والخاليا
الجذعية التي تلعب دورا مهما في نمو أ
الجنة .وأوضح ً
قائل:
ً ًّ
"في كثير من أ
الحيان ،تكون إعادة تنشيط برامج التعبير الجيني
المقصورة عاد ًة على التطور الجنيني جز ًءا من الكيفية التي
تتحول بها الخلية السليمة إلى خلية سرطانية" .ولهذا أراد
كريجشتاين البحث في تلك الصلة المزعومة.
قام فريق كريجشتاين ،من خالل العمل مع ديفيد رالي ،طبيب
أ
بالشعاع بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو،
عالج الورام إ
أ
بتقسيم عينات الورم الرومي الدبقي إلى مجموعتين ،إحداهما
غنية بالخاليا الشبيهة بالجذعية سريعة الحركة ،و أ
الخرى تحتوي
نضجا من الخاليا السرطانية.
على خاليا تمايزت إلى نوع أكثر ً
زرع الباحثون كل مجموعة من الخاليا بشكل منفصل في أنسجة
شبه عضية تشبه أنسجة الدماغ البشري ،وهي هياكل بسيطة
تحاكي الدماغ ،متوقعين رؤية الخاليا الشبيهة بالجذعية هي
فقط التي تعيد تكوين الورم أ
الصلي .ومما أثار دهشتهم أن كلتا
1
المجموعتين أعادتا إنتاج جميع أنواع الخاليا السرطانية  .ويقول
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كريجشتاين" :لقد بدأنا بالخاليا التي كان منها في الغالب نوع واحد
فقط في كل مجموعة ،وانتهى بنا أ
المر بمجموعة شديدة التباين،
أ
جدا".
لكن كيف حدث ذلك؟ ال يزال المر ً
غامضا ًّ
ْ
منذ تسعينيات القرن الماضي ،اشتبه الباحثون في أن
السر وراء عودة ظهور المرض ،وانتشار السرطان (أو ال َّنقيلة)،
ومقاومة العالجات ،يكمن في الخاليا الجذعية الموجودة في
أ
أن الخاليا الجذعية
لكن على ما يبدو ّ
الورام السرطانيةْ ،
إن تلك الخاليا ال تحمل
السرطانية ال يمكن توصيفها ،إذ ّ
عالمات جزيئية محددة ،وقد ال توجد في جميع أ
الورام ،كما
إنها ،وهو ما يبعث على إالحباط الشديد ،ال ترتبط بشكل كبير
بمدى شراسة المرض ،أو نتائج العالج.
يقول لويس فيرميولين ،الباحث في الخاليا الجذعية
بالمراكز الطبية التابعة لجامعة أمستردام" :في بعض أنواع
تقريبا كخاليا جذعية ،وفي
السرطان ،تعمل جميع الخاليا
ً
أنواع أخرى يكون هناك تسلسل هرمي واضح للخاليا الجذعية
والخاليا السرطانية أ
الكثر تماي ًزا .يتلخص النقاش الدائر في
الواقع في السؤالين التاليين :كم عدد الخاليا الجذعية في
دائما نفس الخاليا؟"
نوع معين من السرطانات؟ وهل هي ً
للإجابة عن السؤالين ،يسعى علماء بيولوجيا السرطان إلى
أ
فبالضافة
توسيع نطاق مجموعة الدوات التي يستخدمونها ،إ
أ
حسنة ،مثل النسجة شبه العضية
إلى أساليب االستزراع ُ
الم َّ
حاليا
الباحثون
يستغل
كريجشتاين،
التي استخدمها فريق
ًّ
أساليب مستمدة من علم أ
الحياء النمائي ،ومن بينها أسلوب
تتبع السالالت ،وهو من أ
الساليب الشائعة لتعقب كيفية
ُّ
أيضا
نمو الخاليا الجنينية ،وتمايزها إلى أنسجة بالغة .ويمكن ً
لهذا النهج أن يكشف عن كيفية إعادة خلية سرطانية واحدة

كان الدافع من وراء قرار كريجشتاين ورالي باستخدام أ
النسجة
شبه العضية هو االفتقار إلى نماذج حيوانية جيدة ،إذ يصعب
الورام أ
زرع أ
الرومية الدبقية في الفئران والجرذان ،على سبيل
أ
أيضا أن توفر بيئات
لكن يمكن للنسجة شبه العضية ً
المثال ،أ ْ
للنسجة البشرية أكثر مما توفره الخصائص البيولوجية
مناسبة
ِ
للقوارض ،كما أنها سهلة االستخدام بشكل مدهش ،حسبما
تقول أبارنا بادوري ،وهي باحثة في مرحلة ما بعد الدكتوراة،
وعضو سابق في فريق كريجشتاين .يتمكن الباحثون بالنظر من
خالل المجهر فحسب من نقل خاليا الورم إلى سطح أ
النسجة
تقريبا حتى تتشكل
شبه العضية ،ثم ينتظرون لمدة  45دقيقة ً
أ
الورام .تقول بادوري" :إنها طريقة أسهل بكثير من التجارب
ستخدم فيها الحيوانات".
التي تُ َ
ومع ذلك ،ال يمكن أ
للنسجة شبه العضية أن تحل محل
الحيوانات ،إذ إن هياكلها تفتقر إلى أ
الوعية الدموية ،وبالتالي
ال يمكنها توضيح كيفية تفاعل أ
الورام مع الدورة الدموية،
كما إنها شديدة التباين ،كما تقول بادوري ،التي تترأس النآ
مختبرها الخاص ببيولوجيا الخاليا الجذعية بجامعة كاليفورنيا
في لوس أنجيليس .تقول بادوري" :ربما نكون في حاجة إلى
مزيد من التحسينات في هذا الصدد ،لكي نتأكد من أننا
نحصل من خالل النهج المتبع على جميع أشكال التنوع التي
قد تكون موجودة في أي ورم".
ومما يزيد أ
المر صعوبة ،كما يقول جيريمي ريتش ،عا ِلم
أ
الورام العصبية في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج في
أ
بنسلفانيا ،أن للنسجة شبه العضية متطلبات غذائية ونمائية
مختلفة عن الخاليا الموجودة في المستزرعات التقليدية،
وهو ما يجعل من الصعب استخدامها في الدراسات عالية
إالنتاجية .يستخدم الفريق البحثي لريتش الطباعة الحيوية،
وهي عملية مشابهة للطباعة الثالثية أ
البعاد ،التي تستخدم
ِ
الخاليا ووسائط االستزراع محل المواد الخاملة ،لدراسة كيف
تسهم االلتهابات وجهاز المناعة في تشكيل سلوك خاليا
أ
أساسيا في
الورم الرومي الدبقي .يُ َعد الخلل المناعي جز ًءا أ ًّ
تصعب دراسته في النسجة شبه
ولكن ُ
العديد من السرطاناتْ ،
الحيوانية ،أ
فالنسجة شبه العضية ال تمتلك
العضية والنماذج
صممة لكي تكون ضعيفة
مناعيا ،والنماذج الحيوانية ُم َّ
جها ًزا ًّ
مناعيا حتى يمكن لخاليا الورم البشرية أن تنمو بداخلها.
ًّ
يطبع ريتش وزمالؤه الهالميات المائية باستخدام مزيج
من أنواع مختلفة من الخاليا والمواد أ
الولية ،مثل حمض
الهيالورونيك .وعند طباعة الهالميات المائية ،يشكل وسط
النمو المكون من تلك الهالميات سقالة ثالثية أ
البعاد مزروعة
جرب ريتش
بخاليا يمكن استخدامها كنموذج للورم .وعندما َّ
وفريقه ذلك النهج باستخدام خاليا جذعية مأخوذة من ورم
أرومي دبقي ممزوجة بمجموعات مختلفة من خاليا عصبية
أخرى ،الحظوا أنه في وجود الخاليا المناعية المعروفة باسم
الخاليا البلعمية ،عبرت خاليا الورم عن جينات مرتبطة بقدرة
أكبر على الغزو ومقاومة العقاقير لدى أ
الشخاص المصابين
أ
أيضا أن الخاليا
بالورم الرومي الدبقي .2اكتشف الباحثون ً
ستزرعة في وسط أنواع أخرى من الخاليا أخذت
الجذعية ُ
الم َ
تحاكي نفس سلوكها في العالَم الواقعي ،ما يشير إلى أن
بيئة أ
النسجة لها دور بارز في تحديد تمايز الخاليا الجذعية.
وعلى نحو مشابه ،وجدت سيلفيا فري ،عالمة بيولوجيا الخاليا
بمعهد كوري في باريس ،أن أنسجة الثدي السليمة لدى الفئران

البالغة تحتوي فقط على نسخ متمايزة من الخاليا الجذعية التي ال
ولكن إذا أزيلت تلك الخاليا ذاتها من
يمكن أن تتحول إلى أورامْ ،
أ
سريعا ما تعيد تنشيط قدرتها التعددية،
النسجة البالغة ،فإنها ً
عرف بالقدرة على التمايز إلى أنواع مختلفة من الخاليا،
أو ما يُ َ
بما في ذلك الخاليا السرطانية ،مما يعزز من قيمة الدور بالغ
النسجة في تطور أ
الهمية لبيئة أ
أ
الورام.3
أ
أيضا في ذلك
وقد تكون لنماذج االستزراع البسط فائدتها ً
الموضوع .ففي دراسة 4أُجريت في عام  ،2018استخدم
سمى
نظاما يقوم على نموذج بسيط يُ َّ
فيرميولين وزمالؤه ً
"المستزرع الكروي" ،حيث تُزرع خاليا الورم الخاصة بشخص
ما في مزرعة ثالثية أ
البعاد ،حرة الحركة في طبق مختبري،
بالضافة إلى طعوم ورمية ،يُحصل عليها من خالل زراعة الخاليا
إ
السرطانية البشرية في فأر يعاني من نقص المناعة ،ثم السماح
لتلك الخاليا بأن تنمو في هيئة ورم .كشفت هذه ال ُن ُهج أن خاليا
سرطان القولون البشرية تصبح أكثر شب ًها بالخاليا الجذعية كلما
اقتربت من حافة الورم .وعندما أخذ أفراد الفريق خاليا غير
تكاثرية من قلب الورم ،وزرعوها على حافته ،ظهرت على الخاليا
عالمات تدل على اكتسابها قدرة تكاثرية .وخلُص المؤلفون إلى أن
الخاليا الجذعية لسرطان القولون البشري ال تُعرف بأنماط التعبير
ولكن بموقع تلك الخاليا .يقول فيرميولين:
الجيني الذاتية فيهاْ ،
"أصابتني دهشة بالغة عندما علمت أن البيئة التي ينمو فيها
عرف الخلية الجذعية .فتحديد
الورم هي العامل المهيمن الذي يُ ِّ
أي الخاليا هي التي تتصرف على غرار الخاليا الجذعية أمر يتغير
طوال الوقت حسب موقع تلك الخاليا في الورم".

تتبع المسارات الخلوية

يوضح الرابط المشار إليه آنفًا بين البيئة الخلوية وهوية
الخاليا إلى أن الخاليا السرطانية قد تبدو شبيهة بالجذعية
في ظل بعض الظروف التجريبية ولكن ليس في جميع
أ
عبر عن مجموعات مختلفة من
الظروف الخرى ،أو أنها قد تُ ِّ
الجينات باختالف بيئتها المحيطة .كذلك فإن تلك الخاليا
تفتقر إلى وجود عالمات سطحية عامة ،مما يجعل وسمها
أمرا أكثر صعوبة .لكن الباحثين قد ابتكروا مجموعة
ودراستها ً
من االستراتيجيات البديلة لتتبع مسارات الخاليا ،كثير منها
الدوات الخاصة بعلم أ
مستعار من مجموعة أ
الحياء النمائي.
استخدمت فري وفريقها البحثي ساللة من الفئران تسمى
"كونفيتي"  Confettiبهدف دراسة الخاليا الجذعية في الغدد
الثديية الجنينية .وقد ُسميت تلك الساللة بهذا االسم ،ألن الخاليا
يمكنها التعبير عن أربع ُمرشدات فلورية مختلفة .عندما حقن
الباحثون الحيوانات بمادة كيميائية لتحفيز التعبير عن البروتين
الم ِرشد في أوقات مختلفة أثناء النمو ،حدث تنشيط للبروتينات
ُ
في مواقع مختلفة .وباستخدام الفحص المجهري الفلوري،
تمكن الفريق من معرفة أين انتهى المطاف بالخاليا ذات السالالت
أ
نهجا
المختلفة في النسجة البالغة .استخدم فيرميولين وزمالؤه ً
قائما على إالشارات الفلورية لفهم كيفية تحكم البيئة في
مشاب ًها ً
الخاليا الجذعية لسرطان القولون في دراسات استزراع الخاليا.5
خيارا آخر لتعقب الخاليا
تُ َعد الرموز الشريطية الجينية ً
عندما تتبنى طفرات ،وتنقسم إلى مجموعات فرعية مختلفة.
جينيا
يمنح هذا النهج كل مجموعة من الخاليا رم ًزا
شريطيا ًّ
ًّ
ثاب ًتا ،وبانقسام الخاليا ،تتطور الرموز الشريطية .ومن خالل
وضع تسلسل لجميع الرموز الشريطية الخاصة بالخاليا،
حينئذ معرفة كيفية ارتباط الخاليا
ومقارنتها ،يمكن للباحثين
ٍ
بعضا ،ومدى إسهام كل منها في نمو الورم.
المختلفة ببعضها ً
هناك أشكال مختلفة من هذا النهج كانت قد اعتمدت
على رموز شريطية ثابتة تحملها الفيروسات البطيئة ،التي
عشوائيا في مجموعة من
اس ُتخدمت كوسيلة إلدراج التسلسالت
ًّ
الخاليا .أما آ
الن ،فإن أداة التحرير الجيني "كريسبر" CRISPER
تعمل على تحسين تلك العملية.

في عملية تتبع السالالت القائمة على استخدام أداة
دخل الباحثون مصفوفة من تسلسالت "كريسبر"
"كريسبر" ،يُ ِ
ستهدفة في جينومات الخاليا .ومن ثمِ ،يلج إنزيم
الم َ
ُ
"كاس "9إلى تلك المستهدفات بشكل دوري ليقطعها ،مما
يحفز بدء عمليات إصالح الحمض النووي ،ويُخلِّف وراءه
عرف فريد للخلية ونسلها .وعلى عكس
ندبة جينية تعمل ُ
كم ِّ
الرموز الشريطية للفيروسات البطيئة ،يُنشئ هذا النظام رمو ًزا
شريطية فريدة بطريقة ديناميكية ،ربما في كل مرة تنقسم فيها
الخاليا ،مما يتيح للباحثين إمكانية الربط بين الخاليا المختلفة
ونسلها .6يقول ألكسندر فان أوديناردين ،عا ِلم بيولوجيا الخاليا
الجذعية في معهد هوبريخت في مدينة أوترخت الهولندية:
أ
تماما عن الرموز
"تتراكم التغيرات بمرور الوقت .ويختلف المر ً
الشريطية للفيروسات البطيئة التي اس ُتخدمت في السابق".
ثمة نهج آخر يقرن التسلسل الخاص ببروتين فلوري بمقطع
متكرر من الحمض النووي ،وهو تكرار طويل لقواعد السيتوزين
و أ
الدينين التي تعتبرها الخاليا بمثابة مشكلة .مع انقسام الخاليا،
صلح" هذا التسلسل المتكرر عن طريق
فإنها بشكل دوري "تُ ِ
قصه ،مما يؤدي في النهاية إلى وضع التسلسل الخاص بالبروتين
ِّ
الفلوري في موقع من الجينوم يمكن التعبير عنه .يقول فيرميولين
إن عملية إالصالح تلك تحدث مرة واحدة من بين كل عشرة آالف
صغيرا يمكن رؤيته
جينيا
خلية ،أو نحو ذلك ،مما يبعث ً
توهجا ًّ
ً
تحت المجهر .تكمن الميزة ،كما يقول فيرميولين ،في أن هذا
النوع من الوسم الفلوري ال يتطلب مادة كيميائية لتنشيطه،
ويقول" :إنها طريقة لتتبع السالالت ال تمس الخلية على إالطالق".
ّإن لكل استراتيجية من هذه االستراتيجيات محاسنها وعيوبها،
فعلى سبيل المثال ،تكون بعض تسلسالت "كريسبر" أكثر عرضة
للتندب من غيرها ،مما يؤدي إلى حدوث نوع من التحيز في
عملية ال يشوبها أي انحياز من الناحية النظرية .ويتطلب الفحص
المجهري واالستراتيجيات القائمة على التسلسل مهارات حاسوبية
وتقنية متقدمة .ومع ذلك ،توفر الوسوم مقرونة بتسلسل
الحمض النووي الريبي أحادي الخلية ،أدوات قوية لتحديد
أهمية الخاليا الفردية في الورم ،نسبةً إلى بعضها البعض.
ويشير فيرميولين إلى أنه "إذا كان الورم مدفو ًعا بخاليا
جذعية سرطانية ،فإن بعض الخاليا الموسومة فقط سوف
لكن في حالة الورم
تتكاثر وتتحول إلى مستنسخات كبيرةْ ،
الذي يعتمد على أنواع عديدة من الخاليا ،فإن معظم الخاليا
يتمدد .وبوضع البيانات في نموذج رياضي ،يمكنك حينئذ
تحديد إلى أي مدى تتبع أحد أنماط النمو عن نمط آخر".

كشف مزدوج

ً
اكتمال عن
يمكن لمثل هذه النماذج أن تقدم صورة أكثر
وتغيرها ،لكنها في الوقت ذاته تتطلب
كيفية نمو خاليا الورم ُّ
ستخدمة عاد ًة
ً
الم َ
أيضا خوارزميات حاسوبية جديدة .فالنماذج ُ
الستنتاج العالقات التطورية بين الخاليا ال يمكنها التعامل مع
الكميات الكبيرة من المعلومات التي تتولد عند دمج مجموعة
بيانات خاصة بتتبع السالالت مع مجموعة بيانات مستنبطة
من عمليات تسلسل الحمض النووي الريبي أحادي الخلية.
يقول عا ِلم الوراثة جيه شندور بجامعة واشنطن في
سياتل ،الذي طورت مجموعته البحثية أحد أنظمة "كريسبر"
أ
الولى لتتبع السالالت وتسلسل الحمض النووي الريبي في
7
الوقت نفسه  ،إن تلك المسألة تمثل مشكلة لطالما عانَى منها
الباحثون في علم أ
الحياء النمائي.
عندما يتعلق أ
المر بتتبع السالالت في دراسات السرطان،
تكون المشكالت أ
الكبر في الغالب ذات طبيعة تقنية ،من عينة
استعادة كميات كافية من الرمز الشريطي ومعالجة البيانات
وغالبا ما تتضمن دراسات تتبع السالالت فجوات،
المفقودةً .
يعود َمنشأها إلى أن بعض مجموعات الخاليا تختفي ،أو أن
جدا
كميات تسلسل الرمز الشريطي في العينة تكون صغيرة ًّ

بحيث ال يمكن معالجتها .يقول شندور إن الخوارزميات من
الممكن أن تصعب عليها معالجة تلك الفجوات ،ولذا فمن
الضروري تعظيم إنتاجية واستقرار تسلسل الحمض النووي
الريبي الذي يُ ِّرمز الرمز الشريطي.
وفي دراسة نُشرت هذا العام ،8تعقّب تريفر بيفونا ،الباحث
في مجال السرطان بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو،
وزمالؤه بشكل متزامن ًّكل من السالالت والتغيرات في
التعبير عن الحمض النووي الريبي في خاليا سرطان الرئة
المزروعة في الحيوانات .تمكَّن الباحثون من خالل أ
الداة التي
استخدموها ،والقائمة على إنزيم "كاس ،"9من متابعة الكيفية
التي استطاعت بها التغيرات الجينية دفع الخاليا السرطانية
إلى زرع أورام في أنسجة بعيدة بشكل آني ،وتُعرف عملية
انتقال أ
الورام هذه باسم "النقيلة".
سـجل أفـراد الفريـق بيانـات السلاالت والتعبيـر الجيني
ألكثـر مـن أربعيـن ألـف خليـة مـن خاليـا الفئـران مـن سـتة
مواقـع مختلفة في أجسـام الحيوانات ،ووجـدوا أن الخاليا
تنتقـل ذهابًـا وإيابًـا بين حـاالت وراثية مختلفـة عدة مرات،
قبـل أن تسـتقر فـي مسـار مختلف.
طور الباحثان
من أجل تحليل هذه البيانات
الضخمةَّ ،
المعاونان لبيفونا ،وهما :عالم أ
الحياء جوناثان وايزمان
ِ
بمعهد وايتهيد في كامبريدج بوالية ماساتشوستس ،وعا ِلم
الحاسب نير يوسف بجامعة كاليفورنيا في بيركلي ،مجموعة
من أ
الدوات ،أطلقا عليها اسم "كاسيوبيا"  ،Cassiopeiaمن
شأنها أن تساعد على إعادة بناء السالالت على أساس بيانات
الرموز الشريطية 9المتولدة من أداة "كريسبر-كاس ."9وقد
جعل هذان الباحثان وغيرهما أدواتهم التحليلية متاحة بدون
مقابل (انظر.)go.nature.com/2ptezwd :
فكثيرا ما تلجأ إلى مجموعة أدوات تسمى
أما بادوري،
ً
"سوراه" ،Seurat 10ط َّورها عا ِلم إالحصاء راؤول ساتيا وعالمة
أ
الحياء الحاسوبية أفيف ريجيف عندما كانا في معهد برود،
التابع لجامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في
كامبريدج بوالية ماساتشوستس .تتيح أدوات "سوراه" لبادوري
تحليل التغيرات في التعبير الجيني والتباينات في عدد النسخ
الخاصة بجين معين في الخاليا المفردة ،في نفس الوقت.
وبغض النظر عن مجموعة أ
الدوات التي يختارها الباحثون،
توصي بادوري بأن يعتمد أ
الشخاص المستجدون في مثل هذه
وأن يعملوا من
التحليالت على الدروس التعليمية المتاحةْ ،
خالل الدورات التدريبية التي يقدمها مطورو الخوارزميات .أما
أولئك الباحثون الذين طوروا برمجيات تحليلية بأنفسهم ،مثل
فيرميولين وغيره ،فعاد ًة ما يتعاون هؤالء مع علماء إالحصاء
الحيوي للقيام بتلك المهمة.
ومع ذلك ،ما تزال َّثمة حاجة إلى تطوير أدوات أفضل،
كما يقول شندور .ويضيف ً
قائل" :مع نمو عدد الخاليا في
الشجرة التطورية ،يتضاعف عدد الترتيبات الممكنة أضعافًا
كثيرة .سوف نحتاج إلى أدوات أكثر ثرا ًء ،قبل أن نتمكن من
إدراك إمكانات هذا الجانب بالكامل من البحث والتقصي".
جيوتي مادهوسـودانان ،كاتبة مسـتقلة تعيش في بورتالند بوالية
أوريجون أ
المريكية.
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تركز أبحاثي على إحدى بقاع أيرلندا التي ال يأتيها كثير من
الزوار؛ أال وهي الغابة المطيرة معتدلة المناخ في حديقة
كيالرني الوطنية ،وهي محمية تمتد على مساحة 10,200
هكتار بالقرب من الساحل الجنوبي الغربي للبلد ،حيث
رطبا .ومقارنةً بطبيعة الجو المعتادة
يكون المناخ عاد ًة ً
نسبيا ،وتجاوز عادة
دافئة
هنا
ارة
ر
الح
في أيرلندا ،فدرجة
ً
 10درجات مئوية في أوقات الظهيرة في فصل الخريف،
وهو ما يخلق ظروفًا مثالية لنمو جميع أنواع الطحالب
والسراخسً ،
فضل عن نباتات بسيطة تشبه الطحالب تسمى
الحشائش الكبدية.
وفي هذه الصورة ،التي ال ُت ِقطت في نوفمبر الماضي،
أُ ِلقي نظرة متفحصة على قطعة من الطحالب التي
تنمو في بقعة مليئة بالمستنقعات بجوار شجرة شائكة
أ
ً
مستقل لحسابي الخاص،
عالما
الطراف ،حيث أعمل أً
أ
وتتعاقد معي الحكومة اليرلندية في كثير من الحيان
إلجراء مسوح تتناول التنوع البيولوجي المذهل الموجود
في هذه المنطقة.
وقد يؤوي متر مربع واحد من أ
الرض هنا  30نو ًعا من
الطحالب والحشائش الكبدية .وهذا يتطلب عادة نظرة
محققة لتمييز أحدها عن آ
الخر .وإذا غلبتني الحيرة ،آخذ
أ
عينة منها إلى مختبري ،وهو في واقع المر غرفة إضافية

في منزلي .وهناك ،أفحص بنية خاليا العينة ،والسمات
المميزة أ
الخرى لها تحت المجهر.
ُ َ ِّ
نشأت بالقرب من هذه الحديقة؛ وعلى الرغم من
قادرا على
كل الوقت الذي قضيته هنا ،فما زال المكان ً
إدهاشي .على سبيل المثال ،في صيف عام  ،2019وجدت
صغيرا من النوع Stenogrammitis
استوائيا
سرخسا
ً
ً
ً
وموطنه أ
الصلي جبال جامايكا ،وجمهورية
،myosuroides
الدومينيكان ،وكوبا .والتفسير أ
الرجح لظهوره هنا أن أبواغًا
أ
انجرفت في الهواء ،وحلقت عبر المحيط الطلسي وتصادف
أن هبطت في مكان تستطيع النمو فيه .يدفعك هذا
للتفكير في كل أ
البواغ والبذور التي لم يحالفها الحظ.
يبعد هذا المكان عن أقرب طريق بمسيرة ساعتين على
اليائل الحمر في بعض أ
القدام .وتمر بي أ
أ
الحيان ،وتحلق
أ
فوقي أفراد العقاب أبيض الذيل .وعندما تهطل المطار
أتساءل عما أفعله هنا ،إال أنني أفكر ،بين عاصفة أ
والخرى،
أن هذا هو أكثر مكان أحب أن أكون فيه .فهو هادئ ولكنه
مفعم بالحيوية ،وإذا كنت تقدر قيمة الطحالب ،فستجد
دائما ما يجذب انتباهك.
ً
روري هود ،عالم نبات مستقل يعيش في مدينة ويكلو بأيرلندا.
أجرى المقابلة :كريس وولستون.
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