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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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ً
أهل بكم ف ي� عدد ربع سنوي جديد من دورية « Natureالطبعة العربية» ،لنعرض لكم
مختارات من أهم ما نُ ش� ف
ت
سبتم�
إىل
يوليو
من
ة
الف�
خالل
الدولية
Nature
دورية
�
ب
ِ ي
قدم العلوم.
 ،2021وإضاءات عىل آفاق تَ ُّ
اخ�نا غالف هذا العدد ليلقي الضوء عىل إنجاز مهم ف� مجال علم أ
ت
الحياء البنيوي ،فقد
ُ ِ
َ
ٍ ٍ ي
نجحت ش�كة الذكاء االصطناعي «ديب مايند»  DeepMindالتابعة شل�كة «جوجل» ومعهد
ْ
الورو� ،ف� تطوير أداة ذكاء اصطناعي تعتمد عىل تعلُّم آ
المعلوماتية الحيوية أ
اللة ،أُطلق
ّ
ّ
بيّ ي
عليها «ألفا فولد ،»2قادرة عىل توقُّع ب ْنية ث
أك� من  20ألف ي ن
بروت� شب�ي ،إضافة إىل جميع
ِ
ف
ت
لخص
ال� يُنتجها  20كائن تجارب.
ونعرض ي� هذا العدد ُم َّ
بال�وتينات المعروفة ً
ِ
تقريبا ي
ف
ف
ف
لخص ي �-إيجاز -ما
االبتكار،
البحث الخاص بهذا
وخ� ي� قسم "أخبار ي� دائرة الضوء" يُ ِّ
ب
يعنيه هذا النجاز ف� مجال علم أ
تحليل ف ي� قسم "أنباء
مقال
إىل
ضافة
بال
البنيوي،
حياء
ال
إ
إ
ي
ي
هذه أ
الداة وعيوبها.
وآراء" تحت عنوان "ثورة ف ي� توقُّع ِالب ن� بال�وتينية" يتناول بالتفصيل مزايا
تتنوع المواضيع ف ي� أقسام المجلة لتشمل
وإىل جانب هذا إالنجاز
العلمي المذهل ،ف َّ
ّ
مكتسبات
"
عنوان
وتحت
الضوء"،
دائرة
�
"أخبار
قسم
ففي
العلمية.
مختلفة المجاالت
َ
ي
أفغانستان العلمية ف
مهب الريح" ،نستطلع وضع مجتمع العلوم ف ي� أفغانستان بعد
�
ي ّ
عديد من العلماء إىل خارج البالد ،كما
عودة جماعة طالبان إىل أ ُس َّدة الحكم ،وفرار أ ٍ
أعدته منظمة المم المتحدة ،بخصوص ِآخر تطورات
نستعرض تقريرا بالغ الهميةَّ ،
علوم المناخ ،يًوضح أن استمرار تعويل المجتمعات الحديثة عىل الوقود أ
الحفوري
ُ ِّ
الرض بوت�ة لم نشهدها خالل أ
اح�ار كوكب أ
ت
اللفي عام
ظاهرة
تفاقم
سبب ف ي�
ي
قد تَ َّ
بتغ� المناخ :درجات حرارة
المعنية
الدولية
الحكومية
الهيئة
«
عنوان
تحت
الماضية،
ي ُّ
أ
نتأمل صورة شفق المريخ
الرض تصل إىل أعىل معدالتها منذ  125ألف عام» .كما ّ
ت
ت
ال� التقطها مسبار «أمل إالمار يا�» وما تكشف عنه.
المتألق ي
ف
الف�وسات لتسمية نونليونات من
علماء
جهود
إىل
ف
نتعر
التحقيقات،
قسم
و�
ي
ي
ّ
أ
الف�وسات الموجودة عىل ظهر كوكب الرض وتصنيفهاً ،
فضل عن رصد أدوارها
أنواع ي
ف� أ
النظمة البيئية العالمية ،ف
وتنوعاتها المبهرة».
وسات
«الف�
عنوان
تحت
تحقيق
�
ي
ّ
ي
ي
ف
ومع دخولنا ما يمكن أن نطلق عليه عرص السيارات الكهربائية ،نستعرض ي� تحقيق
«تحدي بطاريات السيارات الكهربائية» الجهو َد المبذولة لتخطّي التحديات
تحت عنوان ِّ
الخاصة بإعادة تدوير بطاريات هذا النوع من السيارات ،وترشيد استهالك المعادن
آ
ف
للح ّر عىل البيئات
النادرة ي� تصنيعها ،وخفض تكلفتها .وتحت عنوان «الثار الف َّتاكة َ
ئ
البي�" وما يقوم به العلماء لوضع
مزيدا عما يُطلق عليه
الح�ض ية» ،نعرف ً
"الظلم ي
أ
ف
ق
ن
والح ّر ي� المدن ،والحلول
ُمخطط يُ ِّ
وضح أوجه االرتباط يب� الصل ِ
الع ْر ي� والفقر َ
للحد من المخاطر ت
تتأ� مع هذه العالقة.
ال� ت َّ
المطروحة ِّ
ي
أما ف ي� قسم «كتب وفنون» ،فتأخذنا هايدي ليدفورد ف ي� رحلة للتعرف إىل خبايا السباق
ت
المحموم ي ن
«أوكسفورد-أس�ازينيكا» وأقرانه ،لتطوير لقاح يُنقذ ش
الب� من خالل
ب� فريق
استعراض كتاب «صانعو اللقاح»  Vaxxersوالفيلم الوثائقي« :اللقاح» .The Vaccine
كما تستعرض أليسون أبوت ِكتاب «العقل الممتد»  The Extended Mindللكاتبة العلمية
ن ف
ت
توضح من خالله العالقة ي ن
ب� الجسد والعالم من حولنا والعقل ،وما
ال� ِّ
يآ� يم� ي� بول ،ي
ف
تأث� ي� تحديد مدى ذكاء إالنسان.
لهذه العالقة من ي
ف
و� قسم «أخبار وآراء» ،يستعرض ماثيو ب ي� .جرينبالت وشاوون ديبناث ،تحت
ي
ف
عنوان «آليات تؤسس لشيخوخة الهيكل العظمي ي� الخاليا الجذعية» ،دراسة حديثة
بينت أنه ف� ئ
الف�ان الشائخة تفقد الخاليا الجذعية الهيكلية قدرتها عىل توليد الخاليا
َّ
ي
ت
عرف باسم الخاليا البانية للعظم ،وتحفِّز ً
بدل من ذلك -توليدكونة للعظم،
الم
ال� تُ
ُ
ِّ
َ
ي
خاليا تؤدي إىل ارتشاف العظم ،تسمى الخاليا آ
الكلة للعظم .وتحت عنوان «منسوجات
ُ ِّ
ُ َّ
تأث� الضغط» ،يتناول لوران أورجياس بالتحليل
تحت
للصلبة
نة
ر
الم
الحالة
من
تتحول
ي
َّ
تتكون من طبقات ،قوام الطبقة
منسوجات
ابتكار
من
نهم
بتمكُّ
ِّفوه
ل
مؤ
أفاد
بح ًثا
َّ
الواحدة جسيمات ثالثية أ
البعاد متداخلة؛ ف ي� ما يمكن أن يُ َع ّد نسخة عالية التقنية من
ت
ت
ن
وال� لدى تعريضها
ال� شاع استخدامها يب� أفرسان العصور الوسطى ،ي
دروع ال َز َرد ي
للضغط تتحول من منسوجات مرنة لغلفة صلبة .ويمكن أن تكون لهذه المنسوجات
االستثنائية تطبيقات نافعة ف ي� الطب والهندسة .وعىل صعيد االستدامة وتحت عنوان
ف
الم ُدن؟" ،تستعرض زيا مهر ب يا� دراسة تبحث ف ي� الحلول
«كيف نواجه نقص الغذاء ي� ُ
المتنوعة للتعامل مع المخاطر الناتجة عن نقص الغذاء وتنويع سالسل إالمدادات
ِّ
لتفادي الصدمات الغذائية.

رئيس التحرير
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LAUNCHING IN 2021

OPEN FOR
SUBMISSIONS

Launching in January 2021, Nature Aging will publish research from across the basic biology of
aging, geriatrics, and gerontology to the impact of aging on society. The journal will also feature
translational and clinical research focused on diseases that primarily affect older individuals, as
well as Reviews, Perspectives, Comments and more on recent developments in the field.
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•
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•
•
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•
•
•
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Read our full Aims & Scope online
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19

مهب الريح
كتسبات أفغانستان العلمية في ِّ
ُم َ
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إلى وضع الحرارة الشديدة في االعتبار ،عند النظر إلى
استراتيجيات المناخ

تتنبأ ِببنى مجموعة
	24شبكة الذكاء االصطناعي «ألفافولد» َّ
وفيرة من البروتينات

43

رؤية عالمية

تحقيقات

مهن علمية

حدا
تتكرر كارثة فيروس «إيبوال» :فلنضع ًّ
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الفيروسات ّ
العلماء يحددون سريعا جحافل من أ
النواع الجديدة
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جاثان سادوسكي وسالومي فيليون وميريديث ويتيكر

الطبعة العربية

| سبتمبر 3 | 2021

RECOMMEND TO YOUR LIBRARIAN

With online access your institution can provide you with easy access to the full-text HTML
and PDF versions of original research articles, review articles and news content published
by Nature Food. Full-text access will also allow you to make best use of
the following services:
• Advanced Online Publication (AOP)

• Table of Contents Alerts

• Searchable Online Archive

• Web Feed (RSS)

• Reference Linking Within and

• Downloadable Citation Information

Beyond Nature Research

• Supplementary Information

Recommend site license access to your librarian go.nature.com/recommend
nature.com/natfood
A80498

@NatureFoodJnl

سبتمبر  / 2021السنة السابعة  /العدد 68

أبحاث
ملخصات األبحاث

أنباء وأراء
 45فسيولوجيا
ُؤسس لشيخوخة الهيكل العظمي
ٌ
	آليات ت ِّ
في الخاليا الجذعية
	مع تقدم العمر ،تُولِّد الخاليا الجذعية الهيكلية عد ًدا
كونة للعظام
أقل من الخاليا ُ
الم ِّ
ماثيو بي .جرينبالت وشاوون ديبناث

53

	أحافير قد تكون إلسفنجيات تعود
53
إلى حقبة الطالئع الحديثة
E. Turner et al.

 46علم أ
الحياء الحاسوبي
البنى البروتينية
ثورة في تو ُّقع ِ
تقريبا
البشرية
البروتينات
	تنبؤ دقيق بكل
ً
محمد القريشي
 48فيروس كورونا
ممتدة لالستجابة المناعية لمرض «كوفيد»19-
	دراسة َّ
	دليل إكلينيكي على مناعة طويلة أ
المد ضد عدوى
فيروس «سارس -كوف»2 -
أندرياس رادبروخ وهيون-دونج تشانج
 49علم المواد
تتحول من الحالة المرنة إلى
	منسوجات َّ
الصلبة تحت تأثير الضغط
بالتحول
عرف
ُّ
	مواد مرنة تخضع لما يُ َ
التكديسي عند الضغط
ّ
توم ميفيس وهييونج يون
 51االستدامة
الم ُدن؟
نواجه
	كيف
نقص الغذاء في ُ
َ
تعرض
من
حد
ي
أن
يمكن
مداد
ال
سالسل
	تنويع
إ
َّ
َ
ُّ
المناطق الحضرية للصدمات الغذائية
زيا مهرابي

عرضين للفيضانات
السكَّان ُ
زيادة في نسبة ُ
الم َّ
B. Tellman et al.

	منسوجات ذات ِبنية م ّتسقة وخصائص
54
ميكانيكية قابلة للتعديل
Y. Wang et al.
	االختيار يقع على بلدة لينجو الصينية
54
موقعا للرصد الفلكي
لتكون
ً
L. Deng et al.

عن الغالف
قوة البروتين

أ
مهم
البروتينات أساسية للحياة ،وفهم بنيتها ثالثية البعاد ٌ
لفك طالسم وظائفها .وإلى آ
الن تغطِّي التجارب  %17فقط من
البروتيوم البشري .وفي هذا العدد تساعدنا ورقتان بحثيتان على
توسيع فهمنا الهيكلي للبروتينات .يقدم باحثون في شركة «ديب
مقرا لها،
مايند» ،التابعة لشركة «جوجل» والتي تتخذ من لندن ً
أحدث نسخة من الشبكة العصبية «ألفا فولد» .فباستخدام
َ
تصميم جديد بالكامل مبني على معرفة حدسية بالطبيعتين
الفيزيائية والهندسية للبروتين ،تستطيع هذه الشبكة العصبية
توفير توقّعات بنيوية غاية في الدقة ،كما أُشيد بهذه الشبكة في
مسابقة «التقدير التوقّعي لبنى البروتين» بدورتها الرابعة عشرة في
ديسمبر الماضي ،كونها تمكَّ نت من ِّ
حل مشكلة توقّع بنى البروتين
طبق الفريق تقنية «ألفا فولد» على
القائمة منذ أمد طويلَّ .
 20,296تنبؤ بنى بروتينية ،ما يمثل  %98.5من البروتيوم البشري.
وأُتيحت التنبؤات مجانا بالشراكة مع المعهد أ
الوروبي للمعلوماتية
ً
بالضافة إلى تنبؤات
الحيوية ) ،(https://alphafold.ebi.ac.uk/إ
إضافية للبروتينات البشرية الطويلة ،ولنماذج عشرين كائ ًنا آخر.
صفحة  46و55
صورة الغالف« :ديب مايند»

54

55

أ
المح ِّيدة
تأثرا بالجسام المضادة ُ
الساللة «دلتا» أقل ً
D. Planas et al.
استخالص جينوم إنسان من رفات بشرية في واالسيا
S. Carlhoff et al.

55

بروتوكول مونتريال يحمي مصرف الكربون أ
الرضي
ِ
P. Young et al.

55

آ
تحكِّمة في شيخوخة المبيض
الليات البيولوجية ُ
الم َ
K. Ruth et al.

55

بالبنية البروتينية للبروتيوم البشري بدقة عالية
التنبؤ ِ
K. Tunyasuvunakool et al.

	ابتكار ساعة ذرية تعمل بتقنية أ
اليونات
56
الحبيسة في الفضاء
E. Burt et al.
56

إنتاج بطاريات ليفية عالية أ
الداء من أيونات الليثيوم
ّ
J. He et al.

	تحليل طيفي يُثبت إمكانية تحضير محلول
56
مائي فلزي ذهبي اللون
P. Mason et al.
57

أثر الوجبات الخفيفة الغنية أ
باللياف في البشر والفئران
O. Delannoy-Bruno et al.

 57أ
	الجسام المح ّيدة لفيروس كورونا بعد
عام من العدوى
Z. Wang et al.

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الطبعة العربية

| سبتمبر 5 | 2021

Publishing high-quality Research &
Reviews in all areas of biotechnology
and medicine.
Discover our portfolio of leading journals which cover all areas of
biotechnology and medicine, including Research & Reviews, News,
Commentaries and Historical perspectives.
Nature Medicine: nature.com/nm
Nature Biotechnology: nature.com/nbt
Nature Reviews Drug Discovery: nature.com/nrd

Nature
@NatureMedicine @NatureBiotech @NatRevDrugDisc
A86030

الدورية العالمية للعلوم  24 /سبتمبر 2021

حان الوقت لتوسيع
مفهوم "صحة المرأة"
أ
مزيدا من االهتمام،
تستحق البحاث في هذا المجال ً
النجابية.
ليس فقط فيما يتعلق بأمراض الصحة إ
ـا� أكـرث مــن ثُمــن ســكان العالــم مــن حالــة مرضيــة قــد تســبب أ
ن
اللــم،
ِّ
يعـ ي
نز
محتملــة
والح ّ
ــد مــن الخصوبــة ،وجميعهــا عواقــب َ
وال�يــف الشــديدَ ،
ألورام حميــدة ،معروفــة باســم أورام العضــات الملســاء الرحميــة ،أو
أورام الرحــم الليفيــة .وقــد تكــون أ
الورام الليفيــة ُم ِنهكــة ،وهــي ســبب
شــائع الســتئصال الرحــم جراحيــا.
ومــع ذلــك ،لــم يــول العلمًّــاء أ
اهتمامــا محــدو ًدا
الور َام الليفيــة إال
ُ
ً
الكاديمي ُــة ،أَم ف� ش�كات أ
الوســاط أ
نســبيا ،ســواء ف� أ
الدويــة .وظل الســبب
ًّ
ي
ي
تأث�هــا عــى الخصوبــة
الرئيــس لتلــك الحالــة المرضيــة وكيفيــة الحـ ّـد مــن ي
مثــار جــدل لعقــود ،وهــو مــا تــرك أ
الطبــاء المعالجـ ي ن
ـ� لهــا ف ي� حـ يـرة إزاء
أفضــل طريقــة لعــاج المصابــات بهــا.
لســوء الحــظ ،ال تعــد أ
الورام الليفيــة ســوى واحـ ٍـد مــن العديــد مــن
َُ
ف
النــاث
النــاث (ويشــمل مصطلــح إ
الجوانــب الصحيــة غـ يـر المدروســة ي� إ
ين
جنســيا ،وبعــض
المتحولــ�
جنســيا ،والرجــال
النســاء غـ يـر المتحــوالت
ًّ
ً
أ
الشــخاص ضمــن النظــام الجنــ� غـ يـر الثنـ ئ
ـ� الجنــس .ويشـ يـر
ـا� ،وثنائـ ِّ يي
ي
ي
ف
غــر المتحــوالت
مصطلــح "النســاء" ي� بقيــة هــذا المقــال إىل النســاء ي
الكلينيكيــة عــى حــد ســواء
الكلينيكيــة وقبــل إ
جنسـ ًـيا) .وتميــل الدراســات إ
كــ� عــى الرجــال ،فنجــد أن أ
إىل ت
ين
ال� ي ز
المشــارك� ف ي� التجــارب
الشــخاص
أ
الكلينيكيــة المتعلقــة بأمـراض القلــب والوعيــة الدموية ال تمثل النســاء إال
إ
ثلثهــم ،ووجــد تحليــل لدراســات علــم أ
العصــاب ،نُـ شـر ف ي� ســت دوريــات
علميــة خــال عــام  2014أن  %40مــن تلك الدراســات شــمل الذكور فقط.
كمــا نُـ شـرت دراســتان وتحقيــق مطـ ّـول ف ي� دوريــة  Natureف ي� الخامــس مــن
ض
النجــازات البحثيــة ف ي� مجــال
ـا� ،س ـ َّلطَت الضــوء عــى إ
أغســطس المـ ي
أ
ف
النجــازات الخرى ي� هــذا الصدد.
صحــة المـرأة ،والحاجــة إىل الكثـ يـر مــن إ
الصــول الجزيئيــة أ
ـالف� الذكر ف� أ
ت
وتبحــث إحــدى الدراسـ ي ن
للورام
ي
ـت� سـ ي
أ
الليفيــة ،وتكشــف عــن آليــة محتملــة لتكـ ُّـون هــذه الورام .وقــد تســتطيع
أ
ت
ت
ئيســا ف ي�
الــ� تلعــب ً
دورا ر ً
الــ� تســتهدف العنــارص الجزيئيــة ي
الدويــة ي
هــذه العمليــة – بعــد إج ـراء المزيــد مــن الدراســات – أن توفــر خيــارات
عالجيــة جديــدة.
فتتب� نهجا متعـدد التخصصات ف� بحث آ
أما الدراسـة أ
الخـرى ،ن
الليات
ً
ي
ف
ت
ت
ال�
الـ� تسـهم ي� عملية شـيخوخة المبيض ،ي
الوراثيـة والعوامـل الوبائيـة ي
تـؤدي إىل انقطاع الطمث وفقـدان الخصوبة .ويختلف العمر الذي تتعرض
كب�ا ،حيـث يصل مدى هـذا الفارق
فيـه النسـاء النقطـاع
الطمـث اختالفًـا ي ً
بـ� النسـاء أ
العمـري ي ن
عامـا .وقد تنخفـض الخصوبة
إىل
صحـاء
ال
حوال ً 20
ي
ت
كبر لفرة تصل إىل عقد مـن الزمان قبل هـذا االنقطاع.
بشـكل ي
وقـد أدت هـذه الدراسـة أ
خ�ة إىل اتسـاع قائمـة الجينات ت
ال� تسـهم
ال
ي
ّ
ي
ف
ترز أهميـة اسـتخدام آليـات إصالح
ي� شـيخوخة المبايـض المبكـرة ،كمـا ب
ف
الحمـض النـووي ي� تحديد العمر الذي تشـهد فيه النسـاء انقطاع الطمث.
وتوضـح الدراسـتان التقـدم الـذي يمكـن إحـرازه عنـد إبـراز التحديـات
ت
ين
المدافعـ� عن صحة المـرأة يحذِّ رون
الـ� تواجـه المـرأة ،بيد أن
الصحيـة ي
أ
ف
كثر مـن الحيـان مـن زاويـة
مـن أن هـذا المجـال ال يـزال ينظـر إليـه ي� ي
ضيقـة للغايـة ،إذ ينبغـي أال تقتصر دراسـة الصحـة والمـرض عنـد النسـاء
أ
ت
الـ� تصيب النسـاء فقـط .وعىل سـبيل المثـال ،تؤثر بعض
على المـراض ي
ن
الثا� ،ومـرض آلزهايمر،
الحـاالت المرضيـة ،مثـل مرض السـكري من النوع ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ينبغي أال تقتصر
دراسة الصحة
والمرض عند
النساء على
األمراض التي
تصيب النساء
فقط".

وأمـراض القلـب عىل الرجال بشـكل مختلف عنه ي ن
ب� النسـاء .ويجب دراسـة
هـذه أ
المـراض لـدى كل مـن الرجـال والنسـاء ،مـع إدراك أن تشـخيصها
الجنسـ�.ن
ن
تطورهـا وعالجهـا قـد تكـون مختلفـة يب�
ي
واحتمـاالت ُّ
عــى ســبيل المثــال ،تُعــد النوبــات القلبيــة الســبب الرئيــس للوفــاة
ـ� دائمــا أ
بـ ي ن
الع ـراض
ـ� كل مــن النســاء والرجــال ،إال أن النســاء ال يعانـ ي ن ً
رث
ت
ـ� تظهــر عــاد ًة عنــد الرجــال .كمــا أن النســاء أك ـ عرضــة
"التقليديــة" الـ ي
للإصابــة بجلطــات الــدم بعــد النوبــات القلبيــة .،ومــع ذلــك ،تكــون
احتماليــة وصــف أطبائهــن أ
الدويــة المضــادة للتجلــط لهــن أقــل .ووف ًقــا
رث
ال�يطانيــة ،فــإن النســاء أك ـ عرضــة بنســبة  50%مــن
لمؤسســة القلــب ب
الرجــال ل َت َل ِّقــي تشــخيص مبـ ئ
ـد� خاطــئ بعــد إصابتهــن بالنوبــات القلبيــة،
أ ي
الصابــة بنوبــة ثانية
كمــا إن احتمــال وصــف الدويــة لهــن للحـ ّـد من خطــر إ
يكــون أقــل بينهــن منــه لــدى الرجــال.
خط�ة
وفيمـا يتعلـق بالرياضـة ،تواجه النسـاء خطر التعـرض إلصابات ي
طويلـة أ
المـد ،إذا واصلنـا نمذجـة التدريبـات وعلاج إصابـات الـرأس بنـا ًء
أ
الخباريـة ،بـدأ يتجلى
على بيانـات مـن الرجـال .فوفقًـا لحـد تقاريرنـا إ
ين
بصـورة ت ز
ويتعافـ� منها بشـكل
يخترن إصابـات الـرأس
م�ايـدة أن النسـاء ب
ف
تمامـا عـن الرجـال .وثمـة حاجـة إىل إجـراء أبحـاث ي� العديـد مـن
مختلـف ً
تعـرض
احتمـال
يجعـل
الـذي
السـبب
نفهـم
أن
أردنـا
إذا
التخصصـات،
ُّ
النسـاء الرتجـاج ف� المـخ أثنـاء أ
اللعـاب الرياضيـة ،مثـل كـرة القـدم،
ي
ن
بـ� الرجـال ،وف ْهـم
أكر بمعـدل الضعـف
تقريبـا مقارنـةً بـه ي
والرجـ� ،ب
ً
بي
ف
الصابـات.
أطـول
ـا
ت
وق
النسـاء
اق
ر
اسـتغ
سـبب
للتعـا� مـن هـذه إ
ً
ي
على هـذه أ
وحى آ
ت
السـباب ب ُن ْد َرتهـا ،لكن
الن ،تتسـم الشـواهد الدالـة
أ
تشر إىل اختالفـات بنيويـة ف ي� الدمـاغ ،إذ يجـري توصيـل
البيانـات الوليـة ي
ف
المحـاور العصبيـة ي� أدمغـة النسـاء بأنابيـب دقيقـة أقـل سـمكًا منها لدى
أيضـا أن التقلبـات الهرمونية
أك� .ويُعتقـد ً
الرجـال ،وهـي تتمـزق بسـهولة ب
ف
الصابـات .كمـا يُحتمـل أن الميكانيـكا الحيوية تلعب
تسـهم ي� شـدة هـذه إ
ف
ف
الرج� ،يبدو أن النسـاء
دورا ً
ً
أيضـا ي� ذلـك .وعلى سـبيل المثال ،ي� لعبـة ب ي
أرضـا ،وهـو مـا قد
يسـقطن على نحـو مختلـف عندمـا يطرحهـن الخصـم ً
الصابـة بارتجـاج ف ي� الدمـاغ .وقـد تسـاعد أنظمـة التدريـب
يعـزز خطـر إ
ف
الصابات.
المصممـة
خصيصـا للنسـاء ي� التخفيـف مـن حـدة هـذه إ
َّ
ً
ن ف
ً
مجـال
يـدع
إن مفـاد رسـالة
الباحثـ� ي� مجـال الرياضـة واضـح بمـا ال َ
ي
ّ
للشـك ،وهـو أنـه لم يعد مـن المقبول اسـتخدام بيانات مـن الرجال فقط
ين
تضمـ� النسـاء ف ي� هـذه الدراسـات،
ف ي� هـذه الدراسـات .وعندمـا يجـري
يجـب الفصـل ي ن
ش
كاف
بـ� البيانـات وتصنيفهـا حسـب الجنـس ،وإ�اك عدد ٍ
ف
مـن النسـاء .فجديـر بالذكـر أن دراسـة حديثـة تنظـر ي� صـور التصويـر
الشـعاعي بالر ي ن
ن�
الرج� تضم َن ْت نسـاء (K.
ي
المغناطيس لصفوة من ب ي
الع� ب ي
 ،)A. Zimmerman Brain Commun. 3, fcab133; 2021إال أن عددهـن
بلـغ ثلاث نسـاء فقـط مـن ي ن
العبا.
بـ� ً 44
ف
ً
وفضل عن أن النقص
الم َنح والمجالس
النسـ� للنسـاء ي� لجان مراجعة ِ
بي
ين
المعني� بصناعة هـذه القرارات
االستشـارية العلميـة يعن ي أن القليل مـن
خرة شـخصية ش
مبـا�ة باالحتياجـات الصحيـة للمـرأة ،أو بوجـود
لديهـم ب
أكر لقيـام هيئـات التمويـل بطلـب
فجـوات بحثيـة ،فهـذا يعطـي أهميـة ب
مشـورة جماه�يـة عند تحديـد أ
الولويـات البحثية.
ي
الشـارة إىل أنه منـذ عام  ،2016طلبت معاهـد الصحة الوطنية
وتجـدر إ
أ
ين
الكلينيكيـة ف ي� كل من
المريكيـة مـن
الباحثـ� إجراء دراسـات المراحـل قبل إ
أ
والنـاث عىل حد سـواء،
الحيوانـات والنسـجة والخاليـا الخاصـة بالذكـور إ
ين
الجنسـ� .واليـوم ،نجـد أن
تفسر لعـدم مالءمـة دراسـة كال
أو تقديـم
ي
المـر منـوط بجهـات التمويـل أ
أ
ين
والباحثـ� ،والدوريـات العلميـة،
الخـرى،
الفـادة بالبيانـات الخاصة
لتعزيـز هـذا
التغير ،مـن خلال الحـرص على إ
ي
الجنس� ف ي� الدراسـات المنشـورة .كمـا يجـب على هيئـات التمويل
بالنـوع
ي
وتتبع
النسـاء،
لدى
والمـرض
الصحة
اسـات
ر
لد
المـوارد
توفر
دعـم
أيضـا
ً
ي
ُّ
الـ� تنفـق لمسـاندة هـذه أ
أ
البحـاث ف ي� جميـع المجـاالت،
مقـدار المـوال ت ي ُ
نجـز المهام.
وليـس مجـرد أبحـاث أمـراض النسـاء،
ي
فبالمعاير تُ َ
الطبعة العربية
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على المدن أن تحمي
سكا َنها من درجات
الحرارة الحارقة
ت ُِبرز موجات الحر التي تتعرض لها أمريكا الشمالية
ضرورة أن يأخذ مسؤولي التخطيط الحضري مشكلة
الحر الالفح بعين االعتبار عند وضع االستراتيجيات
الرامية إلى التأقلم مع تغ ُّير المناخ.
شهدت المناطق الغربية من الواليات المتحدة وكندا خالل يونيو  2021موجة
حر تعد هي أ
السوأ ف ي� تاريخها .ففي يوم  29يونيو ،وصلت درجة الحرارة ف ي�
َُ
قرية ليتون الكندية إىل ما يقرب من  50درجة مئوية ،بزيادة هائلة قدرها نحو 5
ف
التال حريق
درجات مئوية عن أعىل درجة حرارة ُس ِّجلَت ًّ
محليا ،ليندلع ي� اليوم ي
ف
ن
و� أماكن
.
شخص�
مرصع
عن
يلتهم معظم أنحاء القرية عن بكرة أبيها ،ويسفر
ي
ي
أخرى ،لقى مئات أ
الشخاص حتفهم ف ي� مدن فانكوفر ،وبورتالند ،وسياتل خالل
ت
ال� استمرت ثالثة أيام.
نفس موجة الحر ي
ت
ز
أيضا مخاطر الحر المفرط ،الذي
ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية ،ت�ايد ً
منطقة ما مرتفعة بشكل يغ� طبيعي،
عرف بأنه تف�ات تكون فيها درجات الحرارة ف ي�
ٍ
يُ َّ
�ض
تهديدا للحياة الح ية ،خاصة مع وجود
مقارنة بالمتوسط .ولطالما شكَّل الحر
ً
أ
ت
ال� تتسبب بدورها ف ي� ارتفاع مستوى
السطح الماصة للحرارة ،مثل إال
سفلت ،وهي أ ي
ف
ث
سببا ي� تعقيد المر أك�؛ إذ أصبحت موجات الحر
الزئبقّ ،
تغ� المناخ كان ً
ولكن ي ُّ
أك� حدة مما كانت عليه ف� ض
أك� و ث
الما� .ومع ذلك ،تجذب هذه
ة
بوت�
ب
تَ ْح ُدث ي
ي
ي
قدرا محدو ًدا للغاية من االهتمام ،مقارنة بظواهر أخرى تُ ب ئ
ن� بمخاطر
الظاهرة ً
تغ� المناخ .ويقول الباحثون إنه لوال ت
االح�ار العالمي الذي تسبب فيه إالنسان،
ي
�ض
لكان حدوث موجة حر كتلك ت
ال� شهدتها منطقة شمال غرب المحيط الهادئ " بًا
ي
من المستحيل"( ،انظر.)go.nature.com/3xatcgw :
وعىل الرغم من أن الحر قد يتسبب ف ي� وفاة إالنسان أينما كان ،فإن ذلك الخطر
ت
ال�
يتعاظم ف ي� المدن
عىل وجه الخصوص .وحسب تقديرات إحدى الدراسات ي
ف
ض
الما� ،فإن معدل تَ َع ُّرض الناس للحر المفرط
ديسم�
ُعرضت ضمن مؤتمر ي�
ب
ي
بأك� من الضعف ف� ت
أك� من  13ألف مدينة زاد ث
ف� ث
الف�ة ي ن
ب� عامي ،1983
ي
ي
ض
ش
الما� إىل أن
و .2016كما أشارت تقديرات دراسة أخرى نُ�ت خالل العام
ي
درجة حرارة الهواء ف� ي ن
اثنت� من المدن ،وهما :جاكوب آباد ف ي� جنوب باكستان،
ي
ورأس الخيمة ف ي� إالمارات العربية المتحدة ،قد ارتفعت بالفعل إىل مستوى يفوق
أك� أ
الب�ي عىل البقاء عىل قيد الحياة ف� ث
قدرة الجسم ش
اليام حرارة ورطوبة
ي
هناك (.)C. Raymond et al. Sci. Adv. 6, eaaw1838; 2020
ولطالما حذَّ ر باحثو المناخ من أن ت
االح�ار العالمي يزيد احتمالية تكرار
ف
ت
ال� شهدتها أمريكا الشمالية ي� هذا العام ،وهو ما
حدوث موجات حر كتلك ي
�ض
ن
مسؤول التخطيط الح ي عليهم بذل المزيد من الجهود ،إلدراج
يع� أن
ي
ي
ف
ت
ت
ال� تدخل ي� صياغة االس�اتيجيات الرامية
مسألة َ
الح ّر المفرط ضمن العوامل ي
تغ� المناخ.
إىل التأقلم مع ي
السلطات المحلية ف ي� المدن تأهبت بالفعل لمثل هذا السيناريو .وقد
بعض ُّ
كانت مدينة أحمد آباد ف� غرب الهند من ي ن
مدمرة
ب� تلك المدن .فبعد موجة حر ِّ
ي
شهدتها ف ي� عام  ،2010وضعت المدينة خطة عمل تتألف من ثالثة عنارص ،هي:
زيادة وعي السكان بكيفية حماية أنفسهم من الحر المفرط ،ووضع نظام إنذار مبكر
يعتمد عىل تنبؤ خ�اء أ
الرصاد بحدوث موجة حر ،وتدريب الطواقم الطبية عىل
ب
أ
التعرف بشكل أفضل عىل الشخاص الذين يعانون من الحر المفرط ،وعالجهم.
شخصا سنويًّا ،مما
ي
ويش� أحد التقديرات إىل أن تلك الخطة أنقذت حياة ً 1190
أك� من ت
أدى إىل اتباع نهج مماثل ف� ث
اثن� ش
ع�ة مدينة أخرى ف ي� جميع أنحاء الهند.
ي
ي
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تحتاج الحلول
المناخية إلى
أن يتم تنفيذها
بفعالية وكفاءة
على نطاق
المدينة بأكملها،
حتى يكون لها
تأثير ملموس".

"السقف الباردة" ،وهي تلك أ
ثمة فكرة أخرى ،تعرف باسم أ
السقف المطلية باللون
ُ
أ
البيض ،أو المغطاة بمواد عاكسة للطاقة تمتص ك ًَّما أقل من الحرارة ،ويمكنها أن
ن
المبا� بمقدار 5-2درجة مئوية ،مقارنةً بالسقف التقليدي.
تقلل درجات الحرارة داخل ي
ِم ْثل هذه الحلول المناخية تحتاج إىل أن يتم تنفيذها بفعالية وكفاءة عىل
نطاق المدينة بأكملها ،ت
ولك يحدث ذلك ،يجب عىل
ح� يكون لها ي
تأث� ملموس .ي
الحكومات أن ت
ن
المسؤول� عن صناعة البناء دمج تقنيات تخفيف آثار الحر
تش�ط عىل
ي
ن
ن
ف ي� ش
المبا� االعتماد الحكومي،
م�وعات البناء الخاصة بهمأ من خالل َتب ِّ ي� برامج تمنح ي
�ض
ش
أيضا تقديم
إذا ما استوفت �وط البناء الخ  ،أي الصديق للبيئة .كما يمكن ً
إالعانات ن
للمبا� الخ�ض اء؛ ففي مدينة برشلونة بإسبانيا ،عىل سبيل المثال ،تدعم
ي
ف
�ض
ش
السلطات  %75من تكاليف  10م�وعات جديدة لعمل أسطح خ اء ي� المدينة.
ُّ ف
وجه الجهود الرامية إىل تخفيف آثار
ي� الوقت نفسه ،يجب عىل المدن أن تُ ِّ
أ
أ �ض
شخاص
الحر إىل مساعدة
أولئك ال ثك� ت ًرا من موجات الحر .ويشمل ذلك ال َ
الذين يعيشون ف� أ
غالبا ما ُحرمت،
أحياء
وهي
المنخفض،
الدخل
ذات
حياء
ال
ً
ي
أ
وغ� ذلك من
تاريخيا ،من وجود حدائق ،وشوارع تصطف عىل جانبيها الشجار ،ي
ًّ
ال� تعد عنرصا شائعا ف� المناطق أ
أ
ال ثك� ثرا ًء .وقد
ً ً
المساحات الخ�ض اء الخرى ت ي ُ َ
ي
مروعة ي ن
للح ّر ف ي� مدن الواليات
وجد العلماء ً
أيضا ارتباطات ِّ
ب� ِ
الع ْرق والتعرض َ
ف
�ض
ض
الما� ي� مجال التخطيط الح ي قد
سياسات
أن
إىل
اسات
ر
الد
وتش�
المتحدة .ي
ي
أك� عرضة للإصابة أ
ال� يقطنها الملونون ث
جعلت المجتمعات السكانية ت
بالمراض
ي
أ
ت
ال� يغلب عليها ِالبيض.
المرتبطة بالحر ،أو الموت ،مقارنة بسكان الحياء ي

ممرات باردة

ف
و� المقابل ،تُ َعد باريس إحدى المدن الرائدة ف ي� تطبيق مفهوم "المساواة
ي
ت
ال� تشمل
"جزر ب
الحرارية"؛ حيث يعمل المسؤولون عىل بناء شبكة من ُ
الت�يد"  -ي
مساحات لحدائق ومسابح ،عىل سبيل المثال – تغطي المدينة بأكملها ،وترتبط
فيما بينها بممرات باردة.
ين
ميديل� ف ي� كولومبيا المناطق ذات الدخل
ف ي� الوقت نفسه ،استهدفت مدينة
المنخفض ف� المدينة بزراعة أ
الشجار؛ حيث تمت زراعة ث
أك� من  10آالف شجرة
ي
"ممرا أخ�ض " ،مما أدى إىل انخفاض درجة حرارة السطح بمقدار
عىل طول 36
ًّ
ف
ين
ين
ين
ين
تتبع نتائج هذه
المسؤول�
مئويت� .ويجب عىل
درجت�
الحكومي� االستمر فار ي� ُّ
أ
تخض� مدنهم.
التجارب ،واالستفادة من أفضل الدلة المتاحة عىل نجاحها ي�
ي
وقد شهد هذا أ
"س
شبكة
ضمن
السبوع إعالن رؤساء بلديات  31مدينة ،كلها
ي
ت
ت
ز
بأن يتمكن
ال� تعمل عىل مكافحة ي
تغ� المناخِ ،ال ِْ� َامهم ْ
 "40العالمية للمدن ي
 %70من سكان مدنهم من الوصول إىل مساحة عامة خ�ض اء أو زرقاء فيما ال
يزيد عىل  15دقيقة س�ا عىل أ
القدام ،أو باستخدام دراجة ،وذلك بحلول عام
يً
 .2030وينبغي أن تضمن عمليات المساءلة السنوية وجود معيار يَق َِّيم ما تم
إحرازه من تقدم ملموس نحو تحقيق هذا الهدف الطموح.
و� جميع أ
ف
الحوال ،يجب عىل حكومات المدن والحكومات إالقليمية تنظيم
ي
جهود مكافحة الحر بشكل أفضل ،فال فائدة من االستجابةُ لمخاطر الحر بعد
ت
ال� تكتظ فيها
وقوعها؛ إذ ال يوجد مجال
للترصف بعد الوصول إىل تلك المرحلة ي
ُّ
المستشفيات أ
ين
المصاب� ب�ض بة الشمس ،وتنهار شبكات الكهرباء تحت
بالشخاص
أ
ف
ش
وطأة زيادة الطلب عىل أجهزة تكييف الهواء ،ويبدأ الطباء ال�عيون ي� إحصاء
الجثثّ .إن كل حالة وفاة بسبب الحر يمكن َم ْنعها إذا ما توفرت للشخص سبل
للت�يد.
الوصول إىل الظل ،أو الماء ،أو أي وسيلة أخرى ب
مستقبل سوف تكون موجات الحر فيه طويلة
ونظرا إىل أننا عىل أعتاب
َ
أ ً
أك� من أي وقت ض
م� ،يجب عىل
المد ،وشديدة ،ومتكررة الحدوث بشكل ب
المدن تصعيد جهودها ف ي� التخطيط لمواجهة الحر المفرط .ويجب أن تكون
تلك الجهود عىل نفس مستوى االستعدادات لكوارث أخرى ،مثل الزالزل،
أ
عاص� .وهذا ال ينطبق فقط عىل المدن االستوائية ،ولكن
والفيضانات ،وال ي
أ
ف
ت
ال� تقع ي� مناطق معتدلة المناخ .ففي نهاية المر ،من
ً
أيضا عىل تلك المدن ي
ئيس ف ي� مدينة فانكوفر ،وهي
ر
خطر
كعامل
بجدية
الحر
مع
يتعامل
أن
له
كان
ي
ت
ال� تقع عىل خط عرض يزيد عىل  49درجة ً
شمال؟ ومع ذلك ،فبعد موجة
ي
ف
ض
ت
الما� ،يعمل المسؤولون
ال� شهدتها المدينة ي� شهر يونيو
الحر
ي
القاتلة ي
هناك آ
الن عىل دمج الحر المفرط ف ي� خطط الطوارئ الخاصة بهم .وهذا هو
السبيل الوحيد ُ ض
قدما.
� ً
للم ي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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االصطناعي يترك
الذكاء
ّ
بصمة أبدية في مجال علم
األحياء البنيوي
سوف تغير تقنيات تع ُّلم آ
اللة من فهم العلماء آلل ّيات
ّ
ُّ
الضروري فتح السبل أمام
طي البروتين .ولذلك ،من
ّ
ّ
توفير بيانات في هذا الصدد.
ف
ت
حيا�" .هكذا عقّب قائد
"ما كنت أظن أن العلم قد يصل
إىل هذه النقطة ي� أ ي
البحثية المتخصصة ف ي� مجال علم الحياء البنيوي عىل دراسة
إحدى الفرق
ّ
نُ ش�ت ف� شهر يوليو ض
الما� ،اس ُت ْخ ِد َم فيها الذكاء االصطناعي لتوقُّع ِب ْنية
ي
ي
ث
أك� من  20ألف ي ن
تقريبا
بروت� شب�ي ،إضافة إىل جميع ب
ال�وتينات المعروفة ً
ت
ش
ال�يكية القولونية Escherichia
بكت�يا إ
ال� ينتجها  20كائن تجارب؛ مثل ي
ي
آ
أ
سيوي.
 ،coliوذباب الفاكهة ،وفطر
ي
الخم�ة ،وكذلك فول الصويا ،والرز ال ّ
حوال  365ألف تنبؤ.1
التنبؤات
ويبلغ مجموع هذه
ي
هذه البيانات ،ت
ال� أُتيحت وأُعلن عنها ألول مرة (انظرhttps://alphafold. :
ي
 ،)ebi.ac.ukأصدرها عىل إال تن�نت فريق ث
بح� شب�كة «ديب مايند» DeepMind
ي
االصطناعي يقع مقرها ف ي� لندن ،وتملكها
– وهي ش�كة متخصصة ف ي� تقنيات الذكاء
ّ
أ
ش
ش�كة «ألفابيت»  ،Alphabetش
ال�كة ال ّم ل�كة «جوجل»  – Googleومعهد
أ
أ
أ
ف
ئ
ورو�
مخت� علم الحياء
ورو� ،الكائن ي� ب
ّ
ي
الجزي� ال ب ي ّ
المعلوماتية الحيويّة ال ب ي ّ
كام�يدج بالمملكة المتحدة.
( )EBI-EMBLبالقرب من مدينة ب
آ
تسمى
طور فريق ش�كة «ديب مايند» أداة تستخدم تقنية تعلُّم اللةَّ ،
َّ
التعرف عىل تسلسالت الحمض النووي،
عىل
بها
ودر
،AlphaFold
«ألفافولد»
َّ
ُّ
لع�ات آ
بما ف� ذلك تاريخه التطوري ،أ
والشكال المعروفة بالفعل ش
الالف من
ّ
ي
اخ�نت بياناتها ف
ن
بال�وتينات ت
ال� ت ُ ز
للب� البيولوجية بال�وتينية،
معلنة
بيانات
قاعدة
�
ي
ِ
ي
أ
ت
لمخت�
ورو� ،التابع ب
يستضيفها عىل إالن�نت أ باحثو معهد المعلوماتية الحيوية ال ب ي
علم أ
ئ
ش
ورو� .وقبل ذلك بأسبوع ،كانت �كة «ديب مايند» قد
الحياء
الجزي� ال ب ي
ي
أ
ش
لكيفية
تفصيليا
وقدمت � ًحا
شن�ت ً
أيضا الكود المصدري لداة «ألفافولد»َّ ،
ًّ
واشنطن ّ�ف
ف
ش
تصميمه ،2وذلك ي� الوقت نفسه الذي ن� فيه باحثون من جامعة
ي
ن
وتينية ُ -مستوحى من «ألفافولد»
سياتل تفاصيل عن برنامج آخر لتوقُّع ِالب� بال� ّ
 يُ َس َّمى «روز ت ي� ت ي� إيه فولد» ( RoseTTAFoldالمرجع .)3ن
وتينية المتوقعة تلك ُلي َعد بأي حال نبأ
وما كان إالعالن عن قائمة ِالب� بال� ّ
ت
ال� اس ُتخدمت
والمنهجية
سارا إىل هذا الحد ،لوال إالفصاح عن بياناتها
ًّ
ّ
ّ
البحثية أ ي
الحياء البنيوي
ف ي� وضعها ،وإتاحتهما مجانًا .وقد بدأ بالفعل اختصاصيو علم
لل�وتينات
وباحثون آخرون ف ي� استخدام أداة «ألفافولد» للوصول إىل نماذج ّ
أدق ِب
ت
التجريبية الحالية.
ال� استعىص  -أو استحال  -توصيفها بالطرق
ّ
ي

ال�وتينية
وت�ة تو ُّقع الب ن� ب
إرساع ي

ظل توقُّع الشكل ث ِ أ
ف
طيها أحد
ثال� البعاد الذي تتخذه ب
ال�وتينات ي� عملية ّ
ت يّ
ال� استعصت عىل الحل ف ي� علم البيولوجيا منذ اكتشاف
ب
"أك� التحديّات" ي
ف
الشارة إىل أنه قبل ابتكار
ِبنية الحمض
النووي نفسه ي� عام  .1953وتجدر إ
ّ
وتينية من تسلسل
تقنيات الذكاء
عملية توقُّع ِالب ن� ب
ال� ّ
االصطناعي ،كانت ّ
ّ
الكث� من الوقت والجهد ،وال تضمن بدرجة
النووي
الحمض
عملية تستهلك ي
ّ
كب�ة الحصول عىل نتائج دقيقة .والبيانات الجديدة ت
ال� أنتجتها هذه العملية
ي
ي
االصطناعي ،فقادرة
الذكاء
أدوات
أما
ا.
تجريبي
وتأكيدها
ثباتها
ل
بحاجة
ال
ز
ت
ال
إ
ًّ
ّ
عىل توقع الب ن
وتينية بدقة خالل مدة تت�اوح من دقائق إىل عدة ساعات،
ال�
�
ب
ّ
ِ
ت
ال� كانت تستغرقها محاولة تحديد ب ْنية ي ن
بروت�
ِ
مقارنة بالشهور أو السنوات ي
واحد أو ي ن
النزيمات
اثن� .وهذا يفتح آفاقًا لتطبيقات مختلفة ،مثل هندسة إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

المجهري.
البيئية ،مثل البالستيك
لتحليل ِّ
ّ
الملوثات ّ
ال� أعلن ف� شـهر يوليو ض
لـم تعتمـد الطفرة العلمية ت
الما� عىل مشـاركة
ي
ي
ي
حـرزت ف ي� العلوم
بيانـات
معلنـة فحسـب ،بـل قامـت كذلك على خطـوات أُ ِ
والتقنيات أ
ساسـية .فمنذ ستينيات القرن ش
الع�ين ،سلك اختصاصيو علم
ال
أ ّ
حيـاء البنيـوي ّعـدة منهجيـات بالتـوازي معـا لفهـم آ
الليـات العلمية وراء
ال
ً
ّ
ال�وتينية
تلـك
تضمنت
وقد
وتينـات.
ال�
طـي
المنهجيات التوصل إىل ِالبىن ب
ب
ّ
ّ
مـن خلال فهـم آلياتهـا ي ز
الف�يائيـة الكامنـة .وتمثلـت محاولة أخـرى ف ي� توقُّع
وبـ� ال�وتينات أ
القـرب صلة لها ،من
ال�وتينـات بعقـد مقارنة بينها ي ن ب
أشـكال ب
لتقنيات التصوير
كان
كمـا
.
الحي
للكائـن
التطوري
التاريـخ
إىل
الرجـوع
خلال
ّ
أ ّ
ّ
الشـعاعي دور شـديد أ
السـينية،
شـعة
بال
البلوري
التصوير
من
ا
ء
بد
ة،
همي
ال
ً
ّ
ّ
ّ
حى التصويـر بالمجهـر إ ت ن
ت
حاليـا ،بيـد أن المعـارف
و� فائـق ب
الت�يـد ًّ
اللكر أي
أ
ت
الـ� يرتكـز عليها علـم الحياء البنيـوي ما زالت تكتنفها إشـكاليات
الساسـية ي
وضـع حلـول لهـا .فرغـم أن تقنيـات الـذكاء االصطناعـي مفيـدة �ف
تتطلـب
ي
ّ
اسـتحداث نتائـج دقيقـة ف� المجـاالت العلميـة والتكنولوجيـة ،إال أنها ت
(ح�
ي
آ
تفس كيفية حـدوث تلك النتائج أو أسـبابها .وعلينا
الن على أقـل تقديـر) فال ِّ
ش
البحثيـة ي� �كـة «ديب ماينـد» ،ومعهد المعلوماتيـة الحيوية
تهنئـة الفـرق
الورو� ،وجامعة ّواشنطن ،والجهات البحثية أ
أ
الخرى عىل إنجازاتها العلمية
بي
أ
ف
الكث� من
بالغـة الهميـة ي� هـذا الصـدد .ومع ذلـك ،تجـدر إ
الشـارة إىل أن ي
البحـاث ال تـزال تنتظـر إجراءها للكشـف عـن أ
أ
الرسار العلميـة وراء الخواص
أ
ف
ت
ز
الـ� تتحكـم ي� آليـات عمليـة
البيولوجيـة والكيميائيـة ي
والف�يائيـة الساسـية ي
ال�وتينات ،وأسـباب هـذه العملية.
طـي ب
ّ

"أدوات الذكاء
االصطناعي قادرة
ّ
البنى
على توقع ِ
المعلنة
أهمية البيانات ُ
البروتينيّة بدقة
يشبه البعض هذه االكتشافات الحديثة من حيث أهميتها بوضع أول خريطة
ِّ
خالل مدة تتراوح مبدئية للتسلسل الجينومي ش
عاما .والحق أن هناك أوجه تشابه
الب� ّي قبل ً 20
من دقائق إلى
ش
بالفعل ،فكل من ش
«م�وع الجينوم الب� ّي» ،Human Genome Project
ساعات".
عدة
ن
ش
ش
وتينية الب�يّة يزودان مجاليهما
لتوقعات ِالب� ب
وقائمة �كة «ديب مايند» َّ
ال� ّ

كب�ة.
وت�ة االكتشافات بدرجة ي
بأداة ُم َعدة إلرساع ي
ٍ
الب�ي نتيجة لسباق .ت
وتأ� حل
خريطة
أول
جاءت
وقد
مبدئية للجينوم ش ّ
ّ
تسمى «التقدير
عملية
ألغاز
طي ب
ال�وتينات بدوره نتيجة منافسة سنويّة َّ
ّ
ال�وتينية» Critical Assessment of Protein Structure
للب ن� ب
التوقعي ِ
ّ
اختصارا  ،)CASPوقد كانت منافسة �ض وريّة للحصول عىل
( Predictionأو
ً
نتائج ف ي� هذا الصدد.
احتاجت الفرق البحثية ف� عرصنا الحال  -تماما مثل الفرق البحثية �ف
ً
ّ ي
ي
ي
أ
اليام المبكرة ي ن
مفتوح إىل البيانات.
وصول
لتعي� التسلسل الجينومي – إىل
ٍ
ٍ
ف
ش
وقد صارت �كة «ديب مايند» ً
مثال يُحتذى به ي� هذا الصدد بإعالنها إتاحة
البحثية ،وهو ما يضع المؤسسات
اتها
ومنهجي
الوصول المفتوح إىل بياناتها
ّ
ّ
أ
الخرى ف ي� هذا المجال ،مثل ش�كة «فيسبوك» ،ش
و�كة «مايكروسوفت» ،ف ي�
موقف صعب لدى حجاجها دفا ًعا عن رسية بياناتها.
أ
أ
آ
خ� من شهر يوليو ض
الما�،
والن ،ماذا عن المستقبل؟ عىل مدار السبوع ال ي
ي
ف
ن
ش
اث� ع� باح ًثا ي� المجال .وقد أجمعوا
أجرت دورية  Natureمقابالت مع ي
حوال ي
االصطناعي عىل
الذكاء
تطبيقات
ات
بتأث�
جدا التنبؤ بدقة
ي
عىل أنه من المبكر ًّ
ّ
العلوم الحيوية ،إال أنهم يرون أن تأث�اتها ف� جميع أ
الحوال ستكون ثورية.
ي
ّ
ي
بالتغي�ات ت
االصطناعي ف ي� علم البيولوجيا
الذكاء
سيحدثها
ال�
بدقة
إن التنبؤ
ي
ي
ّ
تدريبية جيدة ،وهو ما ال نملكه بعد ،بيد أنه ف ي� مجال
بيانات
إىل
سيحتاج
ّ
البح� المتخصص ف� علم أ
الذكاء االصطناعي ،يمتلك المجتمع ث
الحياء البنيوي
ي
ّ
المتعاونة معه من المجاالتي ّ أ
الخرى – ثروة ضخمة من البيانات
– والجهات
االصطناعي من أبواب للبحث ،وما يوفره
الذكاء
يفتحه
ما
إىل
وإضافة
الحديثة.
ّ
من بيانات ،فإنه يفتح آفاقًا لتطبيق نماذج جديرة بأن تدرسها الجامعات فيما
وباح� أ
ث
ث
الجيال
باح� اليوم،
ي
يتعلق بتنظيم البحوث وإدارتها .وبالنسبة إىل ي
ً
المس�ة.
استكمال لهذه
الكث� مما يجب القيام به
ي
القادمة ،فثمة ي
1. Tunyasuvunakool, K. et al. Nature https://doi.org/gk9kp7 (2021).
2. Jumper, J. et al. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-021-03819-2 (2021).
3. Baek, M. et al. Science https://doi.org/10.1126/science.abj8754 (2021).
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نظرة شخصية على العلوم والمجتمع

رؤية عالمية
ُّ
التحدث إلى منكري العلم
هو السبيل إلى حملهم
على تغيير مواقفهم
أ
ومن
الخوف من ردود الفعال العكسية مبالَغٌ فيهَ ..
يريد أن يجد أذنًا صاغية بين المشكِّكين في العلم،
عليه أن يبدأ باالستماع إليهم ،والتفاعل معهم.

كتب بواسطة
لي ماكلنتاير

ألنني أمضيت
اليوم األول
مستمعً ا،
كان منكرو
العلم  -حتى
المتشددون
منهم –
يتطلعون إلى
معرفة رأيي".

ف
ت
شهدتها مدينة بوسطن بوالية
ال� َ
شاركت ي� فعاليات ي
ُ
«مس�ة من أجل ِ
العلم» ،ي
أ
ف
ن
ن
ش
كث�
،2017
عام
أبريل
من
ين
الع�
و
الثا�
�
مريكية
ال
ماساتشوستس
شأ� شأن ي
ي
ي ي
من العلماء .عندما تجمهر نحو  70ألفًا من منارصي العلم ف ي� ساحة «بوسطون
الشه�ة ،كانوا يتظاهرون دفا ًعا عن الحقيقة ،والوقائع الموثَّقة.
كومون» ي
الن؟ فمنذ ذلك الوقت ،تزايدت أ
ولكن أين هي جموع العلماء آ
ال�ض ار

RICK BERN

اشتدت معاناة
الناجمة عن إنكار العلم ،أو الجحود به؛ وقد رأينا كيف َّ
للتغ� المناخي ،وارتفعت أعداد
العالم بسبب التقاعس عن التصدي
ي
ين
وت�ة التشكيك ف ي� اللقاحات.
المصاب� بمرض «كوفيد ،»19-مع تصا ُعد ي
أ
فتحدثت إىل جماعة من
حرصت عىل أن يكون يل نشاط عىل الرض:
لقد
ُ
ُ
القائل� بسطحية أ
ين
الرض ،ف ي� المؤتمر الذي ُعقد ف ي� مدينة َد ِنفر ،بوالية كولورادو
أ
هت إىل المناطق الريفية بوالية بنسيلفانيا للتحدث إىل عمال
وتوج ُ
المريكيةَّ ،
ئ
أصدقا� العلماء القدوم
التغ� المناخي ،وطلبت من
مناجم الفحم بشأن ي
ي
ن
إىل
يجيبو�
معي ،لكنهم لم
طل� .كان ردهم" :ال فائدة من التحدث إىل
ي
بي
ت
أغ� شي ًئا عىل أية حال" .أرى أن هذا خطأ من
هؤالء ...ليس ف ي�
استطاع� أن ّي
أ ي
ين
يغ�وا آراءهم ،وإنهم
الناحيت� الواقعية والخالقية؛ فهؤالء الناس يمكن أن ي
أ
ص�ا عىل انعدام الثقة.
ي
ليغ�ونها بالفعل ،إال أن المر يتطلب ب ً
متصدين للمعلومات الخاطئة،
الخ�اء قد بان�وا
و ُّ
ِّ
الكث�ين من ب
الحق أن ي
ت
ين
ال� ُو ِّج َهت إليهم بع� مواقع التواصل االجتماعي ،بل
ومتحمل� إالساءات ي
إنهم تل َّقوا تهديدات تمس سالمتهم .ولكن عندما رفض العلماء االستجابة
لدعو تا� ،لم يكن ذلك بسبب الخوف .ف� أغلب أ
الحيان ،كانت اعتذاراتهم نابعة
ي
ي
الرغبة ف� تجنب "ردود أ
الفعال العكسية"؛ وهي نتيجة بحثية يغ� قابلة للتكرار،
من
ُّ
ي
الشخاص يكونون ف� بعض أ
جرى التوصل إليها ف� عام  ،2010مفادها أن أ
الحيان
ي
ي
ث
الم َص ِّححة لها؛ بما
أك� تمسكًا بالمفاهيم المغلوطة عند مواجهتهم بالمعلومات ُ
ت
ن
تأ� بنتائج عكسية .ومع ذلك ،تلزم إالشارة
يع� أن مقاومة المفاهيم الخاطئة ي
ي
الباحث� الذين ُض ِّخ َمت نتائجهم ت
إىل َّأن ت
ين
لل�ويج لهذه الفكرة ،أقلعوا عنها
ح�
فيما بعد ،وباتوا يميلون إىل االعتقاد بأن التحدي الحقيقي إنما يكمن ف ي� معرفة
المثىل لتقديم المعلومات المراد بها تصحيح المفاهيم الخاطئة (B.
الطريقة ُ
.)Nyhan Proc. NatlAcad.Sci.USA 118, e1912440117; 2021
أ
ف أ
نهجا
و� الثناء ،تتواتر الدلة عىل أن دحض المغالطات يمكن أن يكون ً
ي
فم ِنكرو العلم – سوا ٌء أكانوا ممن يرفضون اللقاحات ،أم ال يصدقون
ّ
فع ًالُ .
التغ� المناخي – جميعهم يستخدمون أساليب
نظرية التطور ،أم يتجاهلون ي
أ ت
ال� توافق أهواءهم ،واالتكاء عىل
ي
التفك� المغلوطة نفسها؛ مثل انتقاء الدلة ي
ف
ن
ائف� ،واالنخراط ي� االستدالل يغ�
الخ�اء الز ي
نظريات المؤامرة ،واالستماع إىل ب
مثاليا ،وال يحتمل الخطأ.
المنطقي ،إ
والرصار عىل أن العلم ال بد أن يكون ً
أثبتت دراسة بارزة (P. Schmid & C. Betsch Nature Hum. Behav. 3,
ش
التفك� الخاطئة
�ت ف ي� عام  ،2019أن مواجهة أساليب
ي
 ،)2019 ;939-931نُ ِ َ
تح َّد من انتشار المعلومات الزائفة( .ولكن ال بد
بالنقد والتفكيك من شأنها أن ُ
تخت� مدى فعالية هذا النهج ف ي� الحوارات
من إالشارة إىل أن هذه الدراسة لم ِب
ال� تجري وجها لوجه ،أو مع أ
ت
ين
المتطرف� ف ي� رفضهم للعلم).
الشخاص
ً
ي
إذن ،كيف يكون دحض المغالطات المنهجية عىل أرض الواقع؟ إليكم
 | 10سبتمبر | 2021

الطبعة العربية

يل ماكلنتاير باحث حاصل
عىل الزمالة من مركز
الفلسفة وتاريخ العلم
بجامعة بوسطن ،بوالية
ماساتشوستس ،ومؤلف
كتاب سيصدر قريبا تحت
عنوان« :كيف تتحدث مع
منكري العلم؟ محاورات
ين
القائل� بسطحية
مع
أ
التغ�
الرض ،ومنكري ي
وغ�هم من
المناخي ،ي
أعداء العقل» How
to Talk to a Science
Denier: Conversations
with Flat Earthers,
Climate Change
Deniers, and Other
( Who Defy Reasonدار
شن� «إم آي ت ي� بريس»
.)MIT Press، 2021

تجرب� .عندما شاركت ف� «المؤتمر الدول أ
ت
للرض المسطحة» ،الذي ُعقد
ُ ي
في
ف ي
أ
كابدت من
ألزم الصمت ي� اليوم الولُ ،رغم ما
ُ
ي� عام ُ ،2018
قررت أن َ
ف
البقاء عىل فمي مغلقًا عندما سمعت أن القارة القطبية الجنوبية
صعوبة ي� إ
حائط من الجليد يحجز مياه البحر ،ويمنعها من أن تغمر اليابسة .و�ف
هي
ي
صم� ف� اليوم أ
اليوم ن
جنيت ثمرة ت
بادرت إىل
الول؛ كنت أعلم ن يأ� لو
،
الثا�
ُ
ُ
أي
ي ي
الدلة ،لقالوا إن الفضاء خدعة ،وإن العلماء يكذبون.
تقديم
أن� لم أُفلح ف� إقناع معتنقي فكرة أ
صحيح ن
الرض المسطحة بخطأ
ٌ
ي
ي
معتقدهم ذاك ،إال ن
أن� تعلمت كيف أجعلهم يستمعون إىل ما أقول .كنت
ي
ح� إذا انتهوا من إلقاء كلماتهم ،بادرتهم أ
أتركهم يتحدثون ،ت
بالسئلةً .
وبدل
ُ
أ
ت
ال� من شأنها دحض أفكارهم ،سألت" :ما الدليل الذي
من عرض الدلة ي
يغ� رأيك؟" ،وإذا قالوا إنهم يريدون إثباتًا ،أعود فأسألهم" :لماذا ال
قد ي
تكفي أ
الدلة المتاحة؟" ،وإذا استد َعوا أيًّا من نظريات المؤامرة ،أسألهم عن
ال� تقوم عليها .باتباع هذا أ
ف أ
ت
السلوب ،ودون
السبب و فراء ثقتهم ي� الدلة ي
ف
ألقيت ي� نفوسهم الشك،
الخوض ي� رسد الحقائق أو االستئثار بالحديث،
ُ
هم يتساءلون :لماذا ال نستطيع الجابة عن هذه أ
السئلة؟
وجعلت
إ
ُ أ
المسلَّم بها ف ي� مضمار توصيل العلومَّ ،أن الحقائق وحدها لن
ومن المور ُ
ف
ن
نقصا ف ي� المعلومات،
يعا� ً
تُفيدك ي� إقناع أحد منكري العلم؛ فأغلبهم ال ي
ت
ن
بالص� ،وإظهار االح�ام والتعاطف،
وإنما ينطوي عىل أزمة ثقة .والثقة تُ َب� ب
ول نن� أمضيت اليوم أ
أ
مستمعا ،كان منكرو
الول
ً
ُ
وتكوين عالقات شخصية .ي
العلم  -ت
ح� المتشددون منهم – يتطلعون إىل االستماع إىل ر ي يأ�.
ف
ف
ش�بروك ي� كندا،
أجرى أرنود جانجور ،الباحث والطبيب ي� جامعة ي
بمعاونة زمالئه ،ث
أك� من ألف مقابلة (مدة المقابلة الواحدة  20دقيقة) مع
الباء أ
آ
والمهات الجدد ،استمعوا خاللها إىل مخاوفهم بشأن اللقاحات،

أن ارتفعت احتماالت تلقِّي أطفال
وأجابوا عن تساؤالتهم .فكانت نتيجة ذلك ْ
الباء جميع التطعيمات المقررة بنسبة  ،%9مقارنةً أ
هؤالء آ
بالطفال الذين
ف
وولدوا ي� نفس جناح الوالدة (T. Lemaitre
لم ُ
يخض آباؤهم المقابالتُ ،
 .)et al. Hum. Vaccin. Immunother. 15, 732-739; 2019ونَقل جانجور
أ
عن إحدى أ
ت
ال� أشارك فيها ف ي� نقاش
المهات قولها:
"هذه هي المرة الوىل ي
أ
ف
ت
ت
ن
معامل� ،وأثق بك".
وإن� للمس االح�ام ي�
ي
كهذا .ي
أ
ن
يتع� عىل العلماء القيام به؟ عليهم أن
إذا كان المر كذلك ،فما الذي ي
يأخذوا بأسلوب دحض المغالطات المنهجية ،ت
ين
المتخصص� منهم.
ح� يغ�
مثل ،أن يستميل جاره ت
يمكن لعالم جيولوجياً ،
الم�دد ف ي� تلقّي اللقاح .كما
ف
لعمه
ال�
يوجه النصح إ
يمكن لعالم متخصص ي� ب
والرشاد ِّ
وتينات الحيوية أن ِّ
أ
ف
التغ� المناخي ظاهرة حقيقية.
الذي هو ي� حاجة إىل مزيد من الدلة عىل أن ي
ف
حوارا جا ًدا ،عىل
ً
وعوضا عن االنخراط ي� النقاشات العارضة ،لك أن تخوض ً
قائما عىل ت
مزيدا من الوقت ف ي� طرح
االح�ام المتبا َدل .وإذا
أنفقت ً
َ
أن يكون ً
أ
ث
بدل من إالسهاب ف ي� ش
السئلةً ،
ترحيبا
ال�ح
ي
والتفس� ،فسوف تجد الناس أك� ً
ث
تفس�ات ،وأك� إصغا ًء إليها.
بما تطرح من ي
بادر
أين يكون المكان المناسب لفعل ذلك؟ حيثما ُو ِج َد منكرو العلمِ .
ف
ف
ت
اق�ح عىل مدرسة
ببدء حوار ف ي� أثناء
انتظارك ي� طابور ي� الصيدلية ،أو ِ
ف
إل
كنت
أطفالك أن تُلقي فيها كلمةً ي� هذا الشأن ،أو – إذا َ
طموحا – ّ
ً
انضم ي َّ
القائل� بسطحية أ
ين
الرض.
ف ي� المؤتمر المقبل لجماعة
َمن يسعى إىل إحداث فارق ،عليه أن يتعلم كيف يفعل ذلك .له أن يلتمس
ف
ف
ن
ستو� بروك بوالية
ذلك ي� «مركز آالن ألدا للتوصيل العلمي» ،الواقع ي� قرية ي
نيويورك ،و«مركز المشاركة المجتمعية ف� العلوم» ،التابع لجامعة سينسينا�ت
ي
ي
ف ي� والية أوهايو .ربما ال يحمل لك هذا النهج نفس القدر من االرتياح الذي
ن ف
مس�ة للدفاع عن العلم،
تشعر به عند الهتاف مع أقرانك
المشارك� ي� ي
ي
ولكنه يمكن أن يكون أجدى ،ض
أثرا.
وأم�
َ
ً

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

نظرة شخصية على العلوم والمجتمع

رؤية عالمية
حتى ال تتكرر كارثة فيروس
«إيبوال» :فلنضع حدًّا
لطوفان الوفيات في أفريقيا
ال بد من تضافر جهود الدول الغنية ،للحيلولة دون
أمم بأكملها في قارة أفريقيا.
انهيار ٍ

MOSOKA P. FALLAH

ف ي� الوقت الذي أسطر فيه هذا المقال ،تَ ْلقَى أعدا ٌد ضخمة من ش
الب� َح ْتفها
فبصفة إجمالية ،لم يحصل سوى %1.1
الصابة بمرض «كوفيد.»19-
جراء إ
ّ
من سكان الدول منخفضة الدخل عىل ٍجرعة واحدة عىل أ
القل من اللقاح.
ٍ
كما أن نسبة أ
ف
الشخاص الذين تَ َلقّوا ت
ليب�يا ال تتعدى
موط ن ي� ي
جرع� اللقاح ي� ِ
البالد بنسبة � %144ف
ح� قفزت أعداد الحاالت يالمسجلة �ف
ف
ن
 ،%0.18ي� ي
ي
َّ ي
أ
ت
الف�ة ي ن
ش
ب� الول من يونيو ،والواحد والع�ين من يوليو ،بل ويُحتمل أن
أ
تكون هذه التقديرات أقل من الرقام الفعلية.
ف
الحال ف ي�
الوفيات
معدل
يزيد
مكان آخر ،حيث
ُ
المرض هنا أشد فتكًا منه ي� أي ٍ
ي
ض
ن
أفريقيا عن المتوسط العالمي بنسبة  ،%18بل ويرتفع هذا المعدل يب� المر�
ف
ت
ال� تدخل وحدات
ذوي الحاالت الحرجة ،إذ يُتو� نحو نصف عدد الحاالت ي
يوما (African COVID-19 Critical
المركَّزة بالمستشفيات خالل ً 30
العناية ُ
.)2021 ;1894-Care Outcomes Study Investigators Lancet 397, 1885
ت
ال� تُحفَر كل يوم ف ي�
ولكن كفانا استشها ًدا إ
بالحصاءات ،فأعداد فالمقابر ي
ليب�يا تعيد إىل أ
الذهان كارثة يف�وس «إيبوال» ي� عام ِ .2014فم ْثل يف�وس
ي ُ
ف
ن
العامل� ي� قطاع
كب�ة من
ي
«إيبوال» ،يُصيب يف�وس «سارس-كوف »2-أعدا ًدا ي
الرعاية الصحية ،ويُ ِودي بحياتهم ِبن َس ٍب تفوق ال ِّن َسب المعتادة ،ف ي� الوقت
ن
ين
العامل� ف ي� هذا القطاع.
نقص حا ّد ف ي� أعداد
تعا� فيه ي
ليب�يا بالفعل من ٍ
الذي ي
أ
حمل المنيات
اعتدت أن أجد مواقع التواصل
ُ
االجتماعي ُتع ّج بمنشورات تَ ِ
الطيبة بأعياد الميالد وأعياد الزواج .أما آ
الن ،فأجدها غارقة ف� ت
ال� ُّحم عىل
ي َ
ت
ت
ال� كان يمكن عندها للدول الغنية -
المو� .لقد
أرواح
أوشكت الفرصة ي
ف
ش
المعتمدة عىل أفريقيا ي� سداد احتياجاتها من الموارد الب�ية والطبيعية
ُ
 أن تهب لنجدة القارة السمراء أن تضيع.ف
ليب�يا أثناء
المصابة ي� ي
ُ
كنت أشغل منصب مدير مراكز رصد الحاالت ُ
حرك العالَم ساك ًنا سوى بعد
ي
لم
عندما
2014
عام
«إيبوال»
وس
ف�
أزمة ي
ُ
ِّ
بكيت وأنا أزور بيوتًا َفق ََدت عائالت بأكملها
أشهر.
ثمانية
مرور
أذكر ك َْم ُ
بسبب الف�وس .وها أنا ُ آ
الن ض
الكث� من ت
وق� ف ي� دعوة زعماء العالم
أم�
ي
ي
ي
ي
أ
ت
انص ّب
ال� ارتُكبت خالل جائحة «إيبوال» .وقد َ
إىل تج ُّنب تكرار الخطاء ي
ن
يز
أك� من
ترك�ي
حصة ب
مؤخرا عىل ي
تمك� دول غرب أ أفريقيا من الحصول عىل ٍ
ً
أ
ن
ض
ن
وتعا� تلك الدول
بطرق آمنة.
الجهزة الالزمة إلمداد المر� بال ي
ي
كسج� ٍ
أيضا نقصا ف� إمدادات الأ
كسج�.ن
ً
ي
ً ي
ن
ال� تصل فيها ت
خ� يرتادان الكنيسة نفسها ت
دعو� أحك لكم عن أَ ي ن
خال�.
ي ي
ي
ي
ي
ت
باالح�ام ف ي� الحي الذي يعيش فيه .أُصيب هذا
أصغرهما رب أرسة ،يحظى
الرجل بالمرض ف� أحد أيام ي ن
االثن� ،وقد ُش ِّخصت حالته خطأ عىل أنها إصابة
ي
أ
بالمالريا ،وحمى التيفود ،وهما من المراض الشائعة هنا ،ومن ثم تَ َلقَّى
ين
المرض� .وبالرغم من أن الحكومة كانت قد أطلقت بالفعل
العالج لهذين
أ
ن
تحذير ٍات من ت ز
المصاب� بمرض «كوفيد ،»19-لم يدرك
ال�ايد الرسيع لعداد
ي
الرجل وأرسته والقائمون عىل رعايته خطورة الموقف سوى يوم أ
الربعاء،
ف
رسيعا إىل أحد المستشفيات الخاصة.
بضيق ي� التنفس ،ف ُنقل ً
حينما أُصيب ٍ
أ
ن
نظرا إىل
لم يستطع الرجل الحصول عىل ال ي
كسج� بالمستشفى الخاصً ،
أن جميع أسطوانات أ
ال ي ن
كسج� الموجودة به كانت قيد االستخدام بالفعل
أ
من قبل عدد من ض
مر� «كوفيد،»19-لتقف أرسته مكتوفة اليدي تراقب
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كتب بواسطة
موسوكا فالح

نحن نواجه
ً
نقصا في
اللقاحات،
ُ
ونلهث من أجل
البقاء على قيد
الحياة".

موسوكا فالح هو المدير
العام السابق للمعهد
ن
الوط� للصحة العامة ف ي�
ي
مستشارا
ليب�يا ،ويعمل
ي
ً
بنظام التعاقد لدى
ن أ
مريك
المعهد
الوط� ال ي
للحساسية و ي أ
المراض
المعدية.
ُ
لك� ن
بال�يد إال ت
و�:
ي
mfallah1969@gmail.
com

ين
المسك� وهو يموت مختنقًا .ثم جاءت المهمة الصعبة المتمثلة ف ي�
ابنها
أ
ف
ت
ز
تجه� المو� .أما أخوه ال بك� ،الذي كان قد
عن
البحث
مكان لجسده ي� دور ي
ٍ
ليب�يا ليتقاعد ،بعد أن اختتم حياته المهنية ف ي� الواليات المتحدة،
عاد إىل ي
فقد وافق عىل التكفُّل بجميع النفقات ،غ� أنه تُ ف
جراء إصابته بمرض
و�
ي
الرسة من إتمام يجنازة ّ االبن أ
ح� قبل أن تتمكن أ
«كوفيد ،»19-ت
الصغر.

كث�ا بالجائحة خالل عام  ،2020لكن الوضع
ٌ
صحيح أن أفريقيا لم تتأثر ي ً
ٌ ف
نقصا ف ي� اللقاحات ،ونلهث من أجل
العام
�
الحال ،فنحن نواجه ً
مختلف ي
ي
البقاء عىل قيد الحياة.
ولو أن دول الشمال الغنية كانت قد أوفت بوعودها ووفَّرت اللقاحات،
لكان بإمكاننا إنقاذ الكث� من أ
الرواح ،يغ� أن أفريقيا حصلت ت
ح� مطلع
ي
يوليو ض
إجمال  700مليون
من
فقط
جرعة
مليون
50
من
أقل
الما� عىل
ي
ي
العام .و�ف
ح�ن
جرعة كانت قد وعدت بها مبادرة «كوفاكس»  COVAXلهذا
ي ي
ديسم� ،سيكون
قائما بوصول تلك الشحنات بحلول شهر
ال يزال
ب
االحتمال ً
أ
كث�ين.
قد فات الوان حينذاك بالنسبة إىل ي
ف
ت
ش
تف� يف�وس
كنت فأرى الناس يموتون ي� الشوارع إبان أسوأ ف�ات ي
وسبتم� ،وأكتوبر من عام ،2014
ليب�يا خالل أشهر أغسطس،
ب
«إيبوال» ي� ي
عالميا بمفردنا .وقتها ،كانت الوحدة
ا
صحي
ا
تهديد
ع
نصار
َم
ل
العا
حيث تركَنا
ً
ًّ
ًّ
ِ
مريضا،
بف�وس «إيبوال» تستقبل ً 74
المج َّهزة لعالج ُ 34مصابًا ي
الصحية ُ
ح� ي ف
وكان عىل ض
تو� أحد ال�نزالء ،يك يُفسح لهم مكانًا.
المر� أن ينتظروا ت ُ
أما ي ن
جدا من الحاالت
ح� طال يف�وس «إيبوال» الدول المتقدمة بعدد قليل ً
أمريك لمكافحة الوباء ،يغ� أن
المصابةُ ،ض َّخ ما يقرب من  3.5مليار دوالر
ي
هذا المبلغ الضخم وصل بعد فوات أ
الوان ،إذ كان قرابةُ  11,300شخص
قد لقوا حتفهم ف ي� غرب أفريقيا .وها نحن بعد مرور أقل من عقد من
الزمان نواجه موقفًا مشاب ًها.
الفريقية لمكافحة أ
كان رئيس المراكز أ
المراض والوقاية منها قد َو َّجه ندا ًء
ف� أكتوبر ض
الما� عىل صفحات دورية  ،Natureأكد من خالله عىل أهمية
ي
أي
عالميا
فقرا عىل اللقاحات ،وكان ذلك قبل إتاحة
حصول الدول الشد
اللقاحات ًّ
ً
ف
و� شهر يناير
( .)J. N. Nkengasong et al. Nature 586, 197-199; 2020ي
ض
شاركت
الما� ،بينما كانت الدول الغنية تتأهب لبدء حمالت توزيع اللقاح،
ُ
ف ي
ف
خب�ا ي� مجال مكافحة
ي� تنظيم ٍ
دعوة من أجل التحرك ،بالتعاون مع  30ي ً
المتخص ي ن
ص� ف ي� مجال الصحة العالمية،
متخصصا من
يف�وس «إيبوال» ،و81
ِّ
ً
بالتماس
وإدراكًا منا بالخطر الذي يُشكِّله مرض «كوفيد »19-ف ي� أفريقيا ،تَق ََّدمنا
ٍ
اءات تضمن حصول الدول
ّ
نحث فيه جمعية الصحة العالمية عىل اتخاذ إجر ٍ
أ
الفريقية عىل اللقاحات .فلماذا إذًا ال زلنا ننتظر؟
ن
و� أقول ّإن عالَمنا كما نعرفه عىل شفا االنهيار،
بوصفي مواط ًنا
ًّ
أفريقياَ ،د ُع ي
فنحن نشهد آ
ودول.
اقتصادات
انهيار
نشهد
كما
الوفيات،
من
مهولة
ا
د
أعدا
الن
ً
ٍ
ٍ
ن
متساو من
فما هو إذًا المع� الحقيقي للإنسانية؟ ْأن يحظى الجميع بق َْد ٍر
ٍ
االهتمام ،برصف النظر عن االعتبارات الجغرافية واالقتصادية.
ف ي� أعقاب الحرب العالمية الثانية ،وضعت الواليات المتحدة خطة
ف
مارشال ،بهدف ي ن
التعا� .تلك كانت
تمك� دول غرب أوروبا المت�ض ِّ رة من
ي
ف
ن
الح ّد من المأساة الراهنة
لحظةً ُم ِلهمة ي� التاريخ إ
نسا� .وأقول إنه يجب َ
ال ي
بوضع خطة مارشال جديدة ،تتشارك بمقتضاها الدول الغنية مع الدول
ن
إن لم يكن
الفق�ة اللقاحات إ
ي
مجا�ْ ،
بشكل ي
والمكانات التصنيعية والموارد أ ٍ
المن الصحي.
الضم� ،فليكن بدافع تحقيق
بدافع من
ذلك
ي
ٍ
ال� ال يكبح فيها جماح مرض «كوفيد »19-هي ذاتها أ
الماكن
ّ
إن المناطق ت ي ُ
ت
المتحور القادم .وقد يكون هذا ً
بتدم�
كفيل
ال� سوف تشهد ظهور
ي
ِّ
ي
ت
ال� تحقَّقت بفضل حمالت التطعيم المتواصلة
جميع النتائج إ
اليجابية ي
ف ي� الدول المتقدمة.
الطبعة العربية
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
ESA, NASA AND FELIX MIRABEL

للتخلص من الفيروسات والبكتيريا
المتراكمة على أ
اليدي ،ينبغي غسل
اليدين لفترة تستغرق  20ثانية على
أ
القل ،وفقًا لما يوصي به خبراء الصحة
ُ
العامة ،بمقتضى تحليل أجري لديناميكا
الموائع ،التي تتضمنها عملية غسل
أ
اليدي بالصابون.
تخفي عملية غســل اليدين البســيطة
بعــض الخصائــص الفيزيائية المعقدة؛
فثمة ســطحان خشــنان ،وهما ال َكفّان،
ينزلــق أحدهما فــي اتجاه معاكس
آ
للخــر ،تفصلهمــا طبقة دقيقة من
الماء والصابون.
ومن أجل تسليط الضوء على
التفاصيل الفيزيائية ،اتجه بول هاموند،
وهو استشاري يقيم في بورن بالمملكة
المتحدة ،إلى أحد فروع ديناميكا
الموائع ،وهو نظرية التزليق ،التي يمتد
قدم وصفًا
عاما ،وتُ ِّ
عمرها إلى ً 135
بار ًعا للخصائص الفيزيائية التي ت َّتسم
بها طبقات الموائع الرقيقة المحصورة
بين أ
السطح .واستعان هاموند بقوانين
هذه النظرية ،البتكار نموذج بسيط
يمكن استخدامه في تقدير الفترة الزمنية
المطلوبة إلزالة أي جسيمات ذات
أحجام فيروسية.
أكدت النتائج أن التخلص من
المم ِرضة يتطلب بالفعل فرك
الكائنات ْ
تقريبا .وبالرغم
ثانية
20
اليدين لمدة
ً
من أن التحليل لم يأخذ بعين االعتبار
الجوانب الكيميائية والبيولوجية لعملية
غسل االيدين ،يقول مؤلف الدراسة
إن هذه النتائج تشكل نقطة انطالق
مشجعة لمزيد من الدراسات.

إذا عرفت ُع ْمر شخص ماِ ،فمن السهل
آ
جري
حساب تاريخ مولده .والن ،يُ ِ
علماء الفلك هذه الحسابات الستكشاف
بعض ِمن أقدم مجرات الكون ،وهو ما
ٍ
سمح لهم بتقدير تاريخ نشأة الكون،
عندما ظهرت النجوم أ
الولى في كوننا.
(موضحة في هذه الصورة التي اس ُتمدت
من إحدى عمليات المحاكاة).
أجرى نيكوال البورت ،من جامعة
كامبريدج في المملكة المتحدة ،وفريقه
البحثي ،دراسات حول ست مجرات،
وصفها العلماء بأنها قد تكون موغلة
في القدم .وفي سبيل تقدير ُع ْمر هذه
المجرات ،درس الفريق البحثي ضوء
النجوم المنبعث منها ،بح ًثا عن بصمة
وضوحا كلما
هيدروجينية تصير أشد
ً
تقدمت المجرات في العمر .واستطاع
الفريق كذلك أن يجزم بأن الضوء
المنبعث من بعض هذه المجرات
يُحتمل أن يكون قد سافر على مدار
 13مليار سنة ليصل إلى أ
الرض ،وهو
ما يعني أننا نرى هذه المجرات كما
كانت بعد أقل من  550مليون سنة من
االنفجار العظيم.
وتشير هذه القياسات إلى أن النجوم
أ
الولى في هذه المجرات بدأت تتقد
عندما كان ُع ْمر كوننا يتراوح بين 250
مليون و 350مليون سنة.

)Phys. Fluids (2021

كيف شكلت الثقوب
عنقودا
السوداء
ً
رقيقا؟
ً
نجميا
ً

HARLEY KATZ, BEECROFT FELLOW/UNIV. OXFORD

يتميز أحد العناقيد النجمية القديمة
بـ"ذيول" طويلة من النجوم ،يبدو أنها
من فعل أ
اليادي الخفية للثقوب السوداء.
فقوى الجاذبية الخاصة بهذه الثقوب
بعيدا عن مركزها ،لتتلقفها
تقذف النجوم ً
المجرية وتسحب النجوم إلى
القوى
ِّ
مسافات أبعد فأبعد عن هذا المركز.
ويصنف علماء الفلك المجموعة النجمية
المسماة "بالومار Palomar 5 "5باعتبارها
نجميا كرويًا ،أي مجموعة شبه كروية
عنقو ًدا ً
من النجوم القديمة .وتقع هذه المجموعة
على بعد حوالي  20ألف فرسخ فلكي من
أ
الرض ،وتعد واحدة من أكثر العناقيد
النجمية الكروية خفة – أو أقلها كثافًة – في
مجرتنا .إال أن مارك جيليس ،من جامعة
برشلونة إالسبانية ،وفريقه البحثي يشيرون
إلى وجود أدلة توحي بأن هذا العنقود
النجمي كان في السابق أعلى كثافًة بكثير.
نموذجا يوضح كيف
أنشا الباحثون
ً
يُحتمل أن طائفة متنوعة من العناقيد
النجمية  -التي تتسم بمدار يماثل مدار
مجموعة "بالومار  - "5قد تطورت على
امتداد فترة تبلغ  11.5مليار سنة .وتبين
تكون العناقيد التي تطورت
أن نقاط بداية ُّ
لتشكل أقرب العناقيد شب ًها بمجموعة
"بالومار  "5وأذيالها النجمية هي العناقيد
التي نشأت داخلها ثقوب سوداء وبقيت
في مواقعها ،بحيث ساعدت جاذبيتها
على دفع النجوم لمسافات بعيدة لتكوين
العنقود الرقيق الذي نرصده اليوم.
ويشـير بحث الفريق إلى أن مجموعة
"بالومار  "5بعد مليار سـنة من آ
الن،
سـوف تكون قد قذفت بكل نجومها إلى
خارجها ،بحيث ال يبقى بها سـوى الثقوب
السوداء فقط.
)Nature Astron. (2021
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غسل األيدي:
أسرار فيزيائية في
عملية روتينية

مجرات بعيدة تحمل
ّ
أدلة على لحظات
الكون األولى

البشر يميلون إلى
السرقة من الجماعة
وإعطاء الفرد
يمكن للُعبة بحثية تُدعى «اللص الكبير»
 Big Robberأن تساعدنا على َف ْهم
أ
السباب التي تجعل أحد المصرفيين
يسرق أرصدة عمالئه في البنك ،وفي
الوقت نفسه يبتاع وجبة دافئة ألحد
المشردين .وفقًا لهذه اللعبة ،يملك البشر
َّ
نزعة أنانية في التعامل مع المجموعات
الكبيرة من أ
الشخاص ،بينما يكون

بإمكانهم إظهار سلوك كريم وإيثاري عند
التعامل مع كل فرد على حده.
طلب كارلوس ألوس-فيرير ،من جامعة
زيورخ في سويسرا ،وزمالؤه ،من 640
يقرر
ً
شخصا ممارسة ثالثة أنواع من لعبة ِّ
قدرا معي ًنا من مبلغ مالي
فيها كل مشارك ً
صغير ،يرغب في تحويله إلى مشارك
آخر .وقد وجد الباحثون أن معظم
المشاركين تبرعوا بجزء من ذلك المبلغ.
أيضا لعبة ،أطلقوا
وابتكر المؤلفون ً
عليها «اللص الكبير» ،التي فيها يتخذ
أحد «اللصوص» قر ًارا بما إذا كان سيسرق
مشاركًا
مبلغً ا يصل إلى نصف أرباح ِ 16
آخر في اللعبة ،أم ال .وقد استولى أكثر
لصا على ما ال يقل
من  %80من بين ً 320
عن ثلث المال ،بينما أخذ  %56أكبر قدر
وضع أيديهم
ممكن من المال ،تمكّ نوا من ْ
عليه ،وهو ما يبلغ نصف المال ،أي
دوالرا
حوالي  100يورو (ما يعادل ً 118
لكن نسبة ضئيلة ،تبلغ  %2من
أمريكيا)َّ .
ًّ
المشاركين ،رفضوا ارتكاب فعل السرقة.
وتشير النتائج إلى أنه إذا أتيحت
أ
سيل ِْحقون الضرر
الفرصة للفراد ،فإنهم ُ
بمجموعة كبيرة من الناس في مقابل
احتمالية ربح عالية ،لكن هؤالء أ
الفراد
ظهروا تعاطفًا مع
أنفسهم يمكن أن يُ ِ
شخص واحد بمفرده.
)Nature Hum. Behav. (2021

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

nature.com

أضواء السواحل
تُ ِّ
نوعا ُمميتً ا
نشط ً
من الطحالب
GETTY
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البحرية ،والطيور البحرية المهاجرة.
وجد الفريق أن جميع أ
الضواء
عززت من نمو مزيج الطحالب
الفاتحة َّ
الميكروسكوبية؛ غير أن الضوء أ
الحمر
كان له التأثير أ
البرز ،إذ أدى إلى مضاعفة
المن َتجة .وتغيرت كذلك
عدد
الخاليا ُ
نسب أ
عزز الضوءان
ال
نواع في المزيج ،أإذ َّ
الحمر أ
أ
والخضر من نمو النواع الضارة
من جنس  ،Skeletonemaوهي أنواع
تتسبب في انتشار طحالب لها تأثير
مميت على أ
السماك.
)Proc. R. Soc. B (2021

يمكن لجهاز مرن يرتديه الشخص عند
طرف إصبعه أن يستخلص الطاقة من
الع َرق الذي يفزره جسمه وقت النوم،
َ
واالستفادة منها في تشغيل أ
الجهزة
اللكترونية الصغيرة القابلة لالرتداء.
إ
بد ًءا من الساعات الذكية ،وانتها ًء
بأجهزة رصد الحالة الصحية ،صارت
أ
الدوات التكنولوجية القابلة لالرتداء
جز ًءا ال يتجزأ من حياتنا اليومية ،لكن
العثور على مصادر مالئمة للطاقة ال
تزال تمثل مشكلةً .
وسعيا لحل هذه المشكلة ،صنع
ً
جوزيف وانج ،بمعاونة زمالئه في جامعة
جهازا يستخلص
كاليفورنيا بسان دييجوً ،
الطاقة من المواد الكيميائية التي تخرج
العرق ،يمكن ارتداؤه في طرف
مع َ
الصبع .وخالفًا لغيره من مصادر الطاقة
إ
بالعرق ،ال يتطلب
السابقة التي تعمل َ
هذا الجهاز تحرك الجسم من أ
الصل،
آ
كما أنه أفضل ّ أ
الجهزة كفا ًءة حتى الن في
جمع الطاقة من الجسم ،إذ يستخلص
مئات الميليجوالت لكل سنتيمتر مربع
خالل فترة من النوم تبلغ عشر ساعات.
يجمع هذا الجهاز في أثناء فترة
النوم ما يكفي من الطاقة لتشغيل جهاز
استشعار ،ولوحة عرض ألغراض الرصد
البيئي أو الصحي .ويمكن لهذا الجهاز
أيضا أن يستخلص الطاقة من ضغطات
ً
أ
الصابع الخفيفة ،كتلك التي تحدث
أثناء الكتابة على لوحة المفاتيح ،أو أزرار
الهاتف المحمول.
ويأمل مؤلفو الدراسة في تحسين
كفاءة جهازهم ،واستمراريته ،وقدرته
تحمل فترات تشغيل طويلة،
على ُّ
ودمجه مع أنواع أخرى من أجهزة
استخالص الطاقة.
)Joule https://doi.org/gnrq (2021

MARTIN ROLFS

طاقة عند أطراف
األصابع :جهاز
بالع َرق
يعمل َ

أ
الضواء الخضراء والحمراء يمكن أن تتس َّبب في تأثيرات غير مرغوب بها على الطحالب البحرية.

يقترح بعض العلماء استخدام أضواء
خضراء أو حمراء في المناطق الساحلية
بديل عن الضوء أ
ً
البيض ،بغرض حماية
الحياة البرية .لكن تجارب جديدة كشفت
التعرض لضوء أحمر أو أخضر ً
ليل،
أن ّ
عزز من نمو بعض طحالب المحيط ،من
يُ ّ
ضمنها نوع معروف بقدرته على سحب
أ
الكسجين من المياه.
ال يعرف الباحثون سوى قليل عن تأثير
الضوء الصناعي في الحياة البحرية ،رغم
أن كثيرا من المدن ساطعة أ
الضواء تقع
ً
محاولة لسد هذه
على السواحل .وفي
ٍ
عرضت الباحثة صوفي
الفجوة المعرفيةَّ ،
سباثراس ،من جامعة جالسكو بالمملكة
مزيجا من الطحالب
المتحدة ،وزمالؤهاً ،
البحرية الميكروسكوبية ،التي جمعتها
من السواحل أ
السكتلندية ،لضوء أبيض
أ
أيضا لضواء
وعرض الفريق المزيج ً
عاديّ .
خضراء وحمراء ،التي تراءى لبعضهم أنها
تُقلّل من التأثيرات الواقعة على السالحف

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

حركات العين
التي تُ َمكِّ ننا من
رؤية عالمنا
عندما ننظر إلى مشهد معين ،تتقافز
عيوننا بسرعة من نقطة إلى أخرى،
بمعدل تقديري يبلغ ثالث قفزات في
الثانية الواحدة .ورغم أننا ال نشعر بهذه
القفزات فائقة السرعة ،فإن التجارب
تكشف عن أن ِمثل هذه الحركات السريعة
للعين تُ ِنتج معلومات بصرية تساعدنا
على ف ْهم وتفسير العالَم المحيط بنا.
لكي تتحقق رؤية دقيقة أ
للشياء،
النسان أكثر من مرة للتركيز
تتنقَّل عين إ
على أ
الجسام الواقعة في نطاق رؤيتها
المحيطية .وين ُتج عن حركات العين فائقة
السرعة ما يسمى بـ«خطوط الحركة»،
وهي لطخات بصرية تتكون على الجزء
الخلفي من العين .ويمتد خط الحركة من
وضعية الجسم أ
الولى على سطح شبكية
تحرك العين.
العين إلى وضعيته بعد ُّ
عرض ريتشارد شفايتزر ومارتن رولفس،
الباحثان بجامعة هومبولت ببرلين ،ستة
أجسام مختلفة أ
النماط على متطوعين،
وطلبا منهم التركيز على جسم واحد
فقط .وبينما كانت عيون المشاركين تتحرك
تغيرت مواضع
صوب ذلك الهدفَّ ،
أ
الجسام ،ثم عمد الباحثون إلى تغطية
أ
جميع الجسام متماثلة النمط ،بحيث
يتعذر تمييزها.
نجح المشاركون في إيجاد الهدف في
أغلب الحاالت ،لكن احتمالية نجاحهم
في هذه المهمة كان أعلى في حال َولَّدت
حركة الهدف خط حركة ،ما يدل على أن
المستمدة من هذه الخطوط
المعلومات
َ
تساعد عيوننا المتقافزة على تعقب
مواضع أ
الشياء.
)Sci. Adv. (2021
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مقتطفات من أ
الدبيات العلمية

أضواء علي األبحاث
CLAUDIO TENNIE

يمكن للوح كربوني ال يتعدى ُس ْمكه شعرة
النسان أن يتحمل الصدمات الناتجة
إ
عن "طلقات" بالغة الصغر ،تندفع نحوه
بسرعة تبلغ ضعف سرعة الصوت.
سعيا
يسعى العلماء منذ فترة طويلة ً
تحمل ضربات
جا ًدا إليجاد مواد بإمكانها ُّ
من أجسام مثل الشظايا الشاردة،
والحطام الفضائي .وقد نجح كارلوس
بورتيال ،من معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا في كامبريدج ،وجوليا جرير،
من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا في والية
باسادينا أ
المريكية ،وفريقهما البحثي ،في
تصميم شبكة تشبه قرص عسل ثالثي
أ
البعاد ،تملك كل خلية مفردة بها 14
جانبا .واستخدم فريق الباحثين الطباعة
ً
ثالثية أ
البعاد لتشكيل الشبكة من بوليمر
عرضوها للحرارة ،بحيث لم
مرن ،ثم ّ
يتبق بها سوى كربون خالص.
بعد ذلك ،أطلق الباحثون نحو هذه
المادة ك َُرات تشبه حبات الرمال ،ال يتجاوز
قطرها بضعة ميكرومترات .وعند إطالق
هذه الكرات بسرعات منخفضة ،لوحظ أنها
ترتد عن الشبكة فحسب ،أما عند إطالقها
بسرعات أعلى ،فإنها نحتت "فوهات"
وهشمت الجزء السفلي من
منتظمة بهاّ ،
الشبكة ،بينما ظلت الكرات محشورة داخل
الفوهات ،دون أن تخترق الشبكة.
وعن طريق إجراء تعديالت على أحد
النماذج التي توضح تَ َشكُّل الفوهات بفعل
النيازك ،يأمل الباحثون في أن يتمكنوا
من التنبؤ بشكل الفوهات في المادة التي
أن يلهم
ابتكروها .ويأمل الباحثون في ْ
نموذجهم تصميمات أخرى خفيفة الوزن،
مقاومة لتأثير االنفجارات.
ِ

أحبطت قوات الشرطة عملية تهريب
لحفريات في أكبر موانئ البرازيل ،ونجحت
في استعادة ألواح جيرية ُم ْصف ََّرة ،مغروس
داخلها بقايا شبه مكتملة ألحد الزواحف
المجنحة المنقرضة ،يُدعى التيروصور.
لم يكن هذا النوع من التيروصورات
يُ ْع َرف في السابق إال من خالل جمجمته.
وقد استطاع فيكتور بيكاري ،من جامعة
التعرف
ساو
باولو البرازيلية ،وزمالؤهّ ،
على أ
المهربة ،وأعلنوا أن
القديمة
شياء
ال
َّ
الحفرية تنتمي إلى النوع Tupandactylus
 ،navigansوهو ديناصور عاش قبل أكثر
من  100مليون سنة.
نادرا ما تتحفَّر أ
النسجة اللينة ،لكن
ً
أ
أ
ظهر بقايا النسجة اللينة لغلب
ت
ُ
العينة ِ
المميز لهذا الزاحف ،الذي
همي
الس
ُ
ِّ
العرف َّ
يفوق في طوله الجمجمة بمقدار خمس
العرف
مرات .وتكشف الحفرية ً
أيضا عن ُ
الذقني الضخم الشبيه بالشفرة ،الذي
َم َّيز هذا الحيوان .وإلى جانب ذلك ،فقد
الطراف أ
اكتشف الباحثون أن أ
المامية
للتيروصور كانت تنبسط بحيث تصل
المسافة بين الجناحين إلى  2.7متر ،وهي
مسافة مذهلة.
سمى العظم
يمتلك هذا الحيوان ِب ْنية ،تُ َّ
الظهري ،توفر الدعم للهيكل العظمي في
مواجهة القوى الشديدة التي يولِّدها خفق
الجناحين ،ما يُظ ِْهر أن التيروصور بصورة
شبه مؤكدة كان يمارس الطيران ،لكن طول
والطراف أ
الرقبة أ
المامية وضخامة العرف

)Nature Mater. (2021

إنسان الغاب الذكي
يجرب مهاراته في
استخدام األدوات

VICTOR BECCARI

لطالما اعتقد العلماء أن قردة الشامبانزي
هي القردة العليا الوحيدة القادرة على
سحق ثمار البندق بصورة منتظمة،
مستخدمةً في ذلك أ
الحجار ،أو المطارق
ِ
الخشبية ،ما يُ َعد أحد أعقد أشكال
أ
رصدها في
استخدام الدوات التي أمكن ُ
لكن الباحثين اكتشفوا أن قردة
الطبيعة.
إنسان الغابّ (تعرف أيضا أ
بالورانجوتان)
ً
ُ
تستطيع هي أ
الخرى استخدام المطارق
في كسر ثمار البندق ،وفتحها .وهي
تمتلك هذه المهارة دون محاكاة لغيرها
من الحيوانات.
عكفت إليسا بانديني ،من جامعة
توبنجن في ألمانيا ،وزمالؤها ،على مراقبة
 12من قردة إنسان الغاب الموجودة
في حدائق الحيوانات (من نو َعي إنسان
الغاب السومطري ،وإنسان الغاب
البورنيوي) التي قدموا لها ثمار بندق
صلبة ،وجذو ًعا خشبية صغيرة يمكن
استخدامها كمطارق .لم يسبق ألي من
هذه الحيوانات أن كسرت ثمار البندق
باستخدام أدوات.
لم تحاول بعض هذه القردة
استخدام أ
الدوات الممكنة ،لكن غالبيتها
استخدمت الجذوع كمطارق لكسر البندق
وفتحه ،واستخدم ثالثة منها جذع شجرة،
جسما آخر ك َِس ْندان لتثبيت البندق.
أو ً
يذكر الباحثون أن أربعة حيوانات
(من بينها حيوان باندانا ،الموضحة في
الصورة) بدأت استخدام هذه أ
الدوات،
أ
دون أن تشاهد أفرا ًدا أكثر خبرة؛ المر
الذي يشير إلى أن قردة إنسان الغاب
يمكن أن تتعلم بتلقائية استخدام أ
الشياء
ٍ
المحيطة كأدوات فعالة لتكسير البندق.
)Am. J. Primatol. (2021
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يشيران إلى أنه لم يكن يطير إال لمسافات
قصيرة ،أما أغلب وقته ،فكان يمضيه
ً
متجول على اليابسة بح ًثا عن الطعام ،وكأنه
دجاجة عمالقة.
)PLoS ONE (2021

CHINA PHOTOS/GETTY

مادة بالغة الخفة
تتحمل صدمات
فائقة السرعة

العرف الغريب
ُ
للتيروصور
المهرب
َّ

إهدار الطعام يبلغ
صادما
مستوى
ً
ً
في الصين
أكثر مـن ربع المنتجات الغذائية
المخصصة لالسـتهالك البشري في
هدر أثناء انتقالها خالل سلسـلة
الصين تُ َ
المـداد أو أ
الراضي ،ويَ ْؤول مصيرها إلى
إ
أكوام النفايات.
فحص ليو جانج ،من جامعة جنوب
الدنمارك في أودنسه ،وزمالؤه ،بيانات
مستمدة من عمليات المسح الميداني،
وراجعوا أ
البحاث المنشورة بغرض
تقييم المصير النهائي للغذاء الذي
تنتجه البالد ،البالغ تعداد سكانها 1.4
مليار نسمة .وخلصت تقديرات الفريق
إلى أن حوالي  350مليون طن من إنتاج
تقريبا من
َ
المزارع ،التي تمثل ً %27
الجمالي ،يتم التخلص منه على
إنتاجها إ
أيدي تجار التجزئة ،أو المطاعم ،أو
المستهلكين ،أو يتلف ،ويُتخلص منه قبل
بلوغه مرحلة البيع بالتجزئة ً
أصل.
وعلى الرغم من أن حوالي نصف
المهدرة تضيع خالل عملية
هذه الكمية
َ
تخزين الغذاء ومعالجته ،إال أن تناول
الطعام خارج المنزل ،بما في ذلك تناوله
من خالل عربات الطعام ،والمطاعم،
تقريبا
والمقاصف ،ينتج  45مليون طن ً
المهدر سنويًّا.
من الطعام
َ
ال شك أن إهدار الغذاء بهذه
تهديدا ألهداف
الكميات الكبيرة يشكل
ً
التنمية المستدامة ،والمحافظة على
البيئة .ويقترح مؤلفو الدراسة وسائل
بأن
ّ
للحد من هذا الهدر ،كما يوصون ْ
تستخدم أ
ال ُ َسر المعيشية الريفية في
َ ِ
الصين أنظمة تخزين أكثر كفاءة ،وأن
تقلل المطاعم الحضرية من الحصص
المقدمة ،مع تشجيع زبائنها
الغذائية
َّ
على اصطحاب بقايا وجباتهم معهم.
)Nature Food (2021
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خزان مياه هائل
في أعماق
قشرة األرض
JACK LAURENSON/LNP/SHUTTERSTOCK
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أ
النهار الجليدية والصفائح الجليدية في
جرينالند والقارة القطبية الجنوبية.
يقع أغلب هذا المخزون الهائل على
عمق يتراوح بين كيلومتر واحد و10
كيلومترات ،أي بعيدا عن نطاق آ
البار التي
ً
ستخرج منها المياه؛ فالمياه
يمكن أن تُ َ
الجوفية التي يعتمد عليها المزارعون في
ري محاصيلهم ،ويستخدمها مليارات
البشر ألغراض الشرب ،تقع على أعماق
أكثر ضحالة بكثير.
)Geophys. Res. Lett. (2021

قبل  1500عام ،كان سكان أوروبا يُعيدون
أن غرضهم
فتح قبور الموتى بانتظام ،إال َّ
لم يكن سرقة أي تُ َحف ثمينة.
أُعيد فتح آالف القبور أ
الوروبية خالل
الفترة الممتدة بين القرنين الخامس
والثامن بعد الميالد؛ وهي الممارسة
آ
نهبا
التي طالما اعتبرها علماء الثار ً
لكن الباحثة أليسون كليفناس،
للقبورَّ .
من جامعة ستوكهولم ،أعادت تحليل
البيانات الخاصة بعشرات من مواقع
الدفن القديمة في شتى أرجاء أوروبا،
من ترانسيلفانيا في رومانيا إلى جنوب
شرق إنجلترا ،بالتعاون مع زمالئها .ووجد
الباحثون أن التقليد الذي انطوى على
إعادة فتح القبور قد انتشر في أثناء القرن
السادس ،وبلغ ذروته في القرن السابع.
توصل إليها
ويبدو ،من النتائج التي َّ
العلماء ،أن بعض القبور كانت قد ف ُِت َحت
قبل اكتمال تحلُّل الجثث المدفونة،
وفي بعض الحاالت ُح ِّركت الجثث
دون المساس بأكفانها؛ ما يشير إلى أن
إعادة فتح القبر حدثت بعد الدفن بفترة
قصيرة .وفي إحدى الحاالت ،أضيفت
جثة كلب إلى القبر.
وفي كثير من أ
الحيان ،أزال فاتحو
القبور بعض أ
الغراض من القبر ،لكنهم
اضا ّقيمة ،بعضها
عاد ًة ما كانوا يتركون أغر ً
مصنوع من الفضة والذهبً ،
بدل من
أخذ مقتنيات مثل مشابك الزينة المزخرفة
ً
جد ْت
والسيوف.
وفضل عن ذلكُ ،و َ
مقتنيات كثيرة في حالة مزرية ،تجعلها
بال نفع أو قيمة اقتصادية .وتشير هذه
النتائج ،بحسب المؤلفين ،إلى أن إعادة
فتح القبور لم تكن بغرض السرقة،
بل كانت جز ًءا من طقوس دفن الموتى
الشائعة وقتها.
)Antiquity (2021
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أيام كان نبش
ٌ
فعل
القبور فيها ً
مستحسنً ا!
َ

ال يمثل الماء العذب الذي يسهل الوصول إليه إال جزءا من المياه الكائنة في قشرة أ
الرض.
ً

تضم أعماق قشرة أ
الرض كمية ضخمة
من المياه القديمة المالحة ،التي لم
تكتشف حتى آ
الن.
ُ
قام جرانت فرجسون ،من جامعة
ساسكاتشوان في ساسكاتشوان بكندا،
وزمالؤه ،بحساب الكمية التي يُفترض
وجودها من هذه المياه الجوفية .وحلل
الفريق قاعدة بيانات عالمية تخص أنواع
الصخور التي تشكل الطبقة العلوية من
قشرة الكوكب القارية ،التي تمتد إلى
وتبين أن ما
مسافة عشرة كيلومتراتَّ .
يقرب من  %88منها هو صخور بلورية
صلبة ،و %12صخور رسوبية ذات
فراغات كبيرة بين حبيباتها.
وعن طريق حساب كمية المياه التي
يمكن أن تتخلل حبيبات كال النوعين من
قدر الباحثون أن الكيلومترات
الصخورّ ،
العشرة العلوية من قشرة أ
الرض تضم
حوالي  44مليون كيلومتر مكعب من المياه،
وهو ما يفوق كمية المياه المتجمدة في

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

فوائد الحمية
النباتية ترتبط بكمية
البروتين ال نوعيته
في نهاية أ
المر ،يستهلك النباتيون
والخضريون (وهم الذين يعتمدون على
نظام غذائي يقتصر على تناول النباتات)
وأصحاب الحميات المختلطة ِن َس ًبا متشابهة
الحماض أ
من أ
المينية ،بصرف النظر عما
إذا كانت وجباتهم أكثر اعتما ًدا على لحوم
أ
البقار ،أو الفاصولياء ،أو الزبادي اليوناني،
ما يدل على أن نوعية البروتين ليست
مسؤولة عن الفوائد الصحية المرتبطة
بالحميات النباتية.
ولطالما ارتبطت الحميات النباتية
الصابة بأمراض القلب
بتقلص خطر إ
أ
والوعية الدموية ،ومرض السكري من
النوع الثاني .وعا ًدة ما يستهلك الخضريون
والنباتيون كميات أقل من البروتين ،مقارنةً
واضحا للعلماء
لكن ليس
ً
بآكلي اللحومْ ،
للح ْميات الخالية من
السبب الذي يجعل ِ
اللحوم هذه الفوائد الصحية.
اكتشف مايكل مكارثر ،من المعهد
الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في
زيورخ ،وزمالؤه ،أن حميات الخضريين
والنباتيين ،والحميات المختلطة تضم
الحماض أ
نسبا متشابهة من أ
المينية ،رغم
ِ ًَ
أ
أ
االختالفات في تكوين الحماض المينية
التي تضمها تلك الحميات .وتشير هذه
النتيجة إلى أن الحالة الصحية ربما تكون
تأثرا بإجمالي كمية البروتين التي
أشد ً
يستهلكها الشخص ،مقارنةً بتأثرها بنوعيته.
قام الفريق بتغذية مجموعة من الفئران
على حميات تتنوع في تكوين أحماضها أ
المينية
وكميتها .والحظ الباحثون أن الفئران التي
تناولت الكمية أ
الكبر من البروتين سجلت
ارتفا ًعا في مستويات السكر والدهون في
الدم ،مقارنةً بالفئران التي استهلكت كمية أقل
من البروتين ،بغض النظر عن مصدر البروتين.
)Cell Metab. https://doi.org/gnrs(2021
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موجز األخبار
HANNAH YOON/BLOOMBERG/GETTY

اكتشاف أقصى
ُجزُ ر العالم
شمال
ً
كشف انزياح كُتل جليدية طافية
عن وجود جزيرة قبالة ساحل صفيحة
جرينالند ،يُعتقد أنها أقصى ُج ُزر
العالم من ناحية الشمال .وقد اكتشف
العلماء الجزيرة بالصدفة في أثناء رحلة
لجمع العينات على جزيرة
استكشافية ْ
تُسمى أوداق ،اع ُت ِقد سابقًا أنها أقصى
جزر شمال أ
الرض.
ُ ُ
وقد سافر فريق الباحثين بمروحية
إلى النقطة التي حسبوا أن جزيرة أوداق
تقع فيها ،لكن لم يجدوها .وفي أثناء
تَ َفقُّدهم لتلك البقعة ،وقعوا بالصدفةَ
على جزيرة أخرى ،لم يُوثق العثور عليها
من قبل ،تبعد عن جزيرة أوداق بحوالي
كيلومتر واحد إلى الشمال.
مترا ،وعرضها
ويبلغ طول الجزيرة ً 60
مترا ،ويبلغ أقصى ارتفاع لها فوق
ً 30
مستوى سطح البحر حوالي ثالثة أمتار.
وهي تخلو من الحياة النباتية ،ويتكون
سطحها في أغلبه من الطين ،وركام
جليدي ترسب بفعل أ
النهار الجليدية.
َ َ َّ
ويأمل فريق العلماء الذي وقع
على هذا االكتشاف في تسمية الجزيرة
«كيكرتاك أفانار ِلك» Qeqertoq
 ،Avannarleqوهو اسم يعني "أقصى
ُج ُزر الشمال" باللغة الجرينالندية.

SOURCE: MCCRABB, S. ET AL. PLOS ONE 16, E0255704 (2021).
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إنجازات محاربة
«كوفيد» تسيطر
على الجوائز العلمية
حصدت التقنيات التي وفرت للعلماء أسلحة
في معركتهم ضد «كوفيد »19-اثنتين من
خمس جوائز لالكتشافات غير المسبوقة،
قيمة كل منها ثالثة ماليين دوالر أمريكي.
ذهبت إحدى الجوائز إلى كاتالين كاريكو
(في الصورة) ودرو وايزمان من جامعة
بنسلفانيا في فالدلفيا ،وذلك عن اكتشافهما
آللية لتهريب الحمض النووي الريبي
المرسال إلى داخل الخاليا ،وهو ما أثمر عن
تطوير فئة جديدة من اللقاحات .وكانت
جائزة أخرى من نصيب ثالثة كيميائيين
طوروا تقنية تعيين التسلسل الجيني
المستخدمة لتتبع السالالت المتحورة من
فيروس «سارس-كوف ،»2-وهم :شانكار
باالسوبرامانيان ،وديفيد كلينرمان (وكالهما
من جامعة كيمبردج في المملكة المتحدة)،
وباسكال ميار ،من شركة أ
البحاث الفرنسية
ِ
«ألفانوسوس» ُ .Alphanososومنحت جائزة
ثالثة في مجال علوم الحياة إلى جيفري
كيلي من مركز أبحاث "سكريبس" بمنطقة
الهويا في كاليفورنيا عن أبحاثه حول «الداء
النشواني»  ،amyloidosisوهو مرض قادر
على إصابة أعضاء مختلفة في الجسم،
والتسبب في تنكس عصبي.
أما جائزة علوم الفيزياء أ
الساسية،
فتقاسمها هيديتوشي كاتوري من جامعة
طوكيو ،وجون يي من معهد الواليات
المتحدة الوطني للمعايير والتكنولوجيا
في بولدر بوالية كولورادو ،نظير اختراعهما
لساعات ذرية قائمة على الشبكات البصرية،
وهي أجهزة فائقة الدقة لقياس الوقت.
كذلك حصل تاكورو موتشيزوكي من
جامعة كيوتو في اليابان على جائزة في مجال
الرياضيات عن دوره في توسعة المفاهيم
المحيطة ِببنى من علم الجبر ،تُعرف
بوحدات "دي" الهولونومية.

جهات التمويل تمارس
ضغو ً
طا على الباحثين
للتكتم على النتائج
كشفت دراسة استقصائية استطلعت آراء باحثين في مجال الصحة
العامة عن حاالت عديدة يتم فيها التكتم على نتائج أ
البحاث ،وذلك
في موضوعات مثل التغذية ،والصحة الجنسية ،والنشاط البدني،
والدمان ،حيث صرح  18في المائة من المستطلعين في الدراسة
إ
أنهم قد شعروا بأن جهات التمويل مارست ضغوطًا  -ولو لمرة
واحدة على أ
القل  -بهدف دفعهم إلى تأخير إعالن نتائج أبحاثهم ،أو
تغييرها ،أو االمتناع عن نشرها.
وقد شارك في الدراسة  104مشاركين من مناطق شملت أمريكا
الشمالية ،وأوروبا ،وأوقيانوسيا ،ممن قادوا تجارب لتقييم التدخالت
المصممة لتحسين النتائج في مجال الصحة العامة (S.
السلوكية
َّ
)McCrabb et al. PLoS ONE 16, e0255704; 2021
عامي ،2007
وقد جرى االستشهاد بهذه التجارب ،التي نُشرت بين َ
و ،2017في مراجعات «كوكرين» ،التي تُ َعد "المعيار الذهبي" لصحة
وجه عملية صنع القرار في مجال الرعاية الصحية.
البراهين ،الذي يُ ِّ
وجدير بالذكر أن البحث العلمي في مجال الصحة العامة عانَى
فيما مضى من َتد ُّخل الهيئات الصناعية في نتائجه .لهذا ،توقَّع
الباحثون الذين أجروا االستطالع ،بقيادة سام ماكراب من جامعة
أ
الم َم َّولة من هيئات صناعية سوف
نيوكاسل في أستراليا ،أن البحاث ُ
أ
تأثرا بهذا التدخل ،بيد أن ماكراب أضافت قائلة في هذا
تكون الكثر ً
الصدد" :لكننا لم نجد أي حاالت تدل على ذلك".
مساع
أي
واجهوا
قد
وخالل الدراسةُ ،سئل الباحثون عما إذا كانوا
ٍ
للتكتم على نتائج أبحاثهم ،بد ًءا من مطالب بتغيير طرق التحليل
ً
وصول إلى المطالب بتأخير
المستخدمة في البحث ،أو تغيير النتائج،
َ
العالن عن النتائج ،أَم لم يواجهوا أيًّا منها.
النشر ،أو عدم إ
وقد وجد القائمون على الدراسة أن المشاركين مالوا بدرجة أكبر
البالغ عن َتع ُّرضهم لضغوط من جهات التمويل التابعة إلدارات
إلى إ
حكومية تسعى إلى التأثير على نتائج أ
البحاث.
ﻛﻴﻒ ﺟﺮى اﻟﺘﻜﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺎرب؟

ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ اﺳﺘﻘﺼﺎﺋﻴﺔ ،ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ  104ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻦ ﻋﺪة ﻃﺮق ،ﺗﺴﻌﻰ ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻠﺘﺠﺎرب
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪﺧﻼت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
رﻓﻀﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﺚ ،ﻷن
ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﺎﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻬﺎ

 9ﺣﺎﻻت ﺟﺮى اﻹﺑﻼغ ﻋﻨﻬﺎ
6

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
5

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺘﺄﺧﻴﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﻣﺴﺎﻋﻲ
ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
َ
ﻟﻬﺪم ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﺒﺤﺜﻲ

4

ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺤﺠﺐ ﺑﻌﺾ
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻏﻮب ﻓﻴﻬﺎ

ُأﺛﻨﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻋﻦ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ.
ﻃﺎﻟﺒﺖ ﺟﻬﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ
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أدى التغير المناخي إلى تزايُد وتيرة
سقوط أ
المطار الهائلة وشدتها .ومن
أ
أمثلة هذه المطار تلك التي أسفرت
عن الفيضانات القاتلة التي شهدها
غرب أوروبا هذا العام .كان هذا هو
ما خلصت إليه دراسة أجراها علماء
مشاركون في «المبادرة العالمية لتحليل
التغير المناخي» ،الرامية إلى
أسباب ُّ
سببا
اري
ر
الح
االحتباس
كان
إذا
تقييم ما
ً
في الظواهر الجوية الشديدة ،أم ال.
أمطارا ،بلغت في كثافتها
ويُذكر أن
ً
درجة منقطعة النظير ،كانت قد تسببت
في فيضانات شديدة في ألمانيا،
وبلجيكا ،وهولندا في منتصف يوليو
الماضي .وأ ّدت هذه الفيضانات بدورها
إلى تدمير محطات يستخدمها العلماء
وجمع
عاد َة لقياس منسوب المياهْ ،
بيانات عنه .من هنا ،اعتمدت الدراسة
على بيانات سقوط أ
المطار ،لتقييم أثر
التغير المناخي .وقد أدرج العلماء تلك
ُّ
البيانات ضمن نماذج تدمج بين الظروف
المناخية المحلية ،وبيانات سقوط
أ
المطار على مدار التاريخ من ناحية،
وبين محاكاة للمناخ في المنطقة بوجه
عام من ناحية أخرى.
تغير
أن
إلى
النماذج
وتشير هذه
ُّ
المناخ الناجم عن أ
النشطة البشرية قد
أدى إلي تزايد شدة سقوط أ
المطار في
ُ
العواصف التي شهدتها المنطقة بنسبة
تتراوح من  %3إلى  ،%19مقارنة بمناخ
ما قبل الصناعة ،الذي كان أبرد من
مناخ اليوم بـ 1.2درجة مئوية .كذلك
قدر العلماء أنه من المتوقع أن تضرب
َّ
أحداث مناخية مشابهة أي جزء من
تقريبا
أوروبا الشرقية بمعدل مرة واحدة ً
كل  400عام.
وقد شرحت مسودة بحثية نُشرت
اللكتروني لـ«المبادرة
على الموقع إ
التغير
أسباب
لتحليل
العالمية
ُّ
المناخي» نتائج هذا العمل البحثي،
الذي لم يُنشر بعد في دورية علمية
تخضع لمراجعة أ
القران.

كشفت دراسة أن صغار الخفاش ذي
الكيس المجنح أ
الكبر ،واسمه العلمي
 ،Saccopteryx bilineataتكتسب
مهاراتها الصوتية عن طريق المناغاة على
نحو يشبه الرضع من البشر .وتُ َعد هذه
الدراسة أ
الولى من نوعها التي تكتشف
مناغاة رضع في حيوان ثديي ليس من
الرئيسيات (A. Fernandez et al.
.)Science 373, 923–926; 2021
وقد سجل الباحثون  216نوبة مناغاة
رضيعا في كوستا
خفاشا بريًّا
لـً 20
ً
ريكا ،وبنما ،واستخدموا معدات تعمل
بالموجات فوق الصوتية ،لرصد مقاطع
صوتية مفردة للصرخات الحادة التي
يط ِْلقها الصغار ،وتعرفوا خاللها على
المقاطع الخمسة والعشرين التي ينتجها
الخفافيش الكبار.
بعد ذلك ،ترجم الفريق هذه
المقتطفات الصوتية إلى رموز توضح نبرة
الصوت وتَزايُد قوته على مدار الوقت.
وقد سمح ذلك ألفراد الفريق بالبحث عن
ثماني سمات مفتاحية تميز المناغاة في
الرضع من البشر ،تتضمن تكرار المقاطع
واليقاع في أ
الصوات .وقد كان لمناغاة
إ
الخفافيش كل هذه السمات.
وحول ذلك ،تقول أهانا فيرنانديز
المؤلفة المشاركة في الدراسة ،وعالمة
البيئة المتخصصة في سلوك الحيوانات
بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي" :على
الرغم من أن ماليين من السنين تفصل
بين مسارات التطور المختلفة لكل من
الخفافيش والبشر ،إال أنه من المدهش
أن نرى تلك الممارسات الصوتية
المتشابهة ،التي تؤدي إلى النتيجة
نفسها ،أال وهي اكتساب حصيلة كبيرة
من المهارات الصوتية".
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البلدان األفقر أشد
تلهفا للحصول على
ً
لقاحات «كوفيد»
وفق دراسة تضمنت نتائج استطالع أُجري
في عدة دول ،فإن أ
الشخاص الذين
يعيشون في دول ذات دخل منخفض
يكونون عاد ًة أكثر استعدا ًدا لتلقي
تطعيم «كوفيد ،»19-مقارنة بنظرائهم
في الواليات المتحدة.
أجرى الباحثون واضعو الدراسة
استطال ًعا ما بين يونيو من عام ،2020
ويناير من عام  ،2021سألوا خالله
عما إذا كانوا سيتلقون
المستطلعين ّ
ُ
تطعيم «كوفيد »19-بمجرد إتاحته في
بالدهم ،أم ال ،كما سألوهم عن أسباب
القرار الذي سيتخذونه.
وتوصلت الدراسة إلى أن  %80من
أ
الشخاص في عشر من الدول ذات
الدخول المنخفضة والمتوسطة في آسيا
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية على استعداد
لتلقي تطعيم مضاد لمرض «كوفيد،»19-
مقارنة بنسبة بلغت  %65في الواليات
المتحدة (J. S. Solís Arce et al. Nature
،)Med. https://doi.org/gqh7; 2021
وكانت المخاوف إزاء أ
العراض الجانبية
للتطعيم ومدى فعاليته أهم سببين وراء
رفض أ
الفراد لتلقيه.
ويرى القائمون على الدراسة أن هذه
النتائج تؤكد أن ضمان تحقيق العدالة
في توزيع لقاحات «كوفيد »19-ليس
أخالقيا فحسب ،وإنما هو كذلك
واجبا
ًّ
ً
فعالة لوقف انتشار الفيروس؛
وسيلة ّ
فكلما انخفض مستوى تردد أ
الفراد في
أ
القبال على التطعيم ،أصبح من اليسر
إ
تطعيمهم على نطاق واسع.

PHILL MAGAKOE/AFP/GETTY

التغير المناخي
تورط في
فيضانات قاتلة

صغار الخفافيش
صدر ُمناغاة مثل
تُ ِ
الرضع من البشر

بيانات جديدة تكشف
أعداد ضحايا الساللة
المتحورة «بيتا»
تَ َب َّين أن المصابين بساللة فيروس كورونا
المتحورة «بيتا» أكثر ُعرضة للوفاة من
أولئك المصابين بسالالت متحورة أ
الخرى.
ُ ِّ
يأتي هذا استنا ًدا إلى أن بعض الدالئل
يشير إلى أن الحاالت الحرجة من «كوفيد-
 »19كانت أكثر شيو ًعا في أثناء الموجة
الثانية الناشئة عن ساللة «بيتا» المتحورة
في جنوب أفريقيا مما كانت في أثناء
الموجة أ
الولى ،التي تسببت فيها صورة
من أحد أسالف فيروس«سارس-كوف.»2-
وللتحقق من صحة هذا االكتشاف،
قام ليث جمال أبو رداد ،أستاذ أ
الوبئة
َّ
مكافحة أ
المراض المعدية
المتخصص في
من كلية طب ويل كورنيل في مدينة الدوحة
بقطر ،بإجراء دراسة حول المصابين في
قطر في بداية عام L. J. Abu-(.2021
Raddad et al. Preprint at medRxiv
.)https:// doi.org/grcf; 2021
خالل تلك الفترة ،كانت ساللتان
آخذتان في االنتشار ،هما ساللة «بيتا»،
وساللة «ألفا» التي انبثقت في المملكة
المتحدة في عام  .2020ولم يقارن فريق
أبو رداد بين ساللة «بيتا» المتحورة،
حاليا.
وساللة «دلتا» التي تجتاح العالم ًّ
وقد تبين أن المصابين بالساللة «بيتا»
كانت احتمالية إصابتهم بحالة شديدة من
المرض أعلى بنسبة  %25منها في أوساط
أولئك المصابين بالساللة «ألفا» ،بينما كانت
احتمالية احتياجهم إلى رعاية حرجة أكبر
بحوالي  ،%50وكانت احتماالت تَ َع ُّرضهم
للوفاة أكبر بنسبة  ،%57بيد أن هذه النتائج
لم تخضع بعد لمراجعة أقران.
وينوه أبو ر ّداد إلى أن ساللة «بيتا» تبدو
ِّ
مقاومة لالستجابات المناعية الناشئة
أكثر َ
عن اللقاحات والعدوى السابقة من باقي
السالالت ،بما فيها ساللة «دلتا» ،وأنها قد
تبدأ في إحداث الدمار مرة أخرى.
الطبعة العربية
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أ
الجالء يصطفُّون في شوارع تغمرها المياه ،جاعلين وجهتهم مطار كابول.
الفغان الراغبون في إ

مكتسبات أفغانستان
َ
مهب الريح
العلمية في
ّ

يفرون إلى خارج
بعد عشرين ً
عاما من ازدهار العلم في أأفغانستان ،نشهد اليوم جموع الباحثين وهم ُّ
ً
تمويل لبحاثه ،ويواجه خطر المالحقة.
ومن يمكث منهم ال يجد
البالدَ .

سميريتي ماالباتي
رشحين
كان
للم َّ
الجيولوجي حميد هللا وايزي يعقد مقابالت ُ
ّ
لشغل وظائف في وزارة المعادن والبترول في العاصمة
َ
الفغانية كابول يوم أ
أ
الحد ،الخامس عشر من أغسطس
أن جماعة «طالبان» اقتحمت
الماضي ،حين َ
تناهى إليه َّ
وأن عليه مغادرة المبنى .في الصباح التالي ،رأى
المدينةَّ ،
يجوبون الشوارع.
ُ
الم َسلّحين ُ
عاما للتنقيب واستكشاف
ن
ي
ع
قد
كان
الذي
وايزي،
ُ
مديرا ً
ِّ
ً
المناجم بالوزارةً ،
فضل عن عمله باح ًثا في جامعة كابول
بوليتكنيك يونيفرسيتيَ ،هال َُه السقوط السريع للمدينة.
ومنذ ذلك الحين ،استحال َْت حياتُه إلى حالة من ال َت َعطُّل
واالنتظار ،يقضي أغلبها في منزله وقد َغلّق عليه أبوابه،
طلبا لما أمكن من السالمة.
ً
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في أنحاء كابول كلِّها ،ال تزال أغلب الجامعات والمكاتب
الحكومية مغلقة .تقول جماعة «طالبان» إنها ترغب في أن
واضحا كيف
يواصل الموظفون مباشرة أعمالهم ،ولكن ليس
ً
لذلك أن يحدث بالضبط .قال وايزي لدورية " :Natureإن
المستقبل يكتنفه غموض كبير".
في آخر مرة وصل َْت فيها «طالبان»  -وهي جماعة
عامي 1996
الحكم في أفغانستان ،بين َ
أصولية – إلى ُس َّدة ُ
السالمية،
طبق َْت
فهما متطرفًا للشريعة إ
ٍ
بوحشية ً
وَّ ،2001
سادت فيه االنتهاكات لحقوق النساء ،وقمع حرية التعبير.
وبعد الطاحة بالجماعة في  ،2001انهمرت أ
الموال على
إ
َ
أفغانستان ،لتمويل النشاط البحثي فيها ،وازدهرت جامعاتها.
والن ،ينتاب أ
آ
الكاديميين ٌ
خوف على سالمتهم الشخصية.

سدل الستار على عملهم البحثي،
ويساورهم القلق من أن يُ َ
وينتهي به الحال إلى إالهمال والذبول ،في غياب التمويل

والحريات الفردية ،وفي ظل اتجاه طبقة المتعلمين إلى الفرار
إلى خارج البالد .كما يخشى بعضهم من أن يواجهوا خطر
المالحقة ،الشتراكهم في مشروعات تعاونية دولية ،أو بسبب
َ
طبيعة تخصصاتهم البحثية ،أو على خلفية أصولهم العرقية.
يقول عطاء هللا أحمدي ،وهو باحث في مجال الصحة
العامة بجامعة كاتب في كابول" :كل ما حققناه خالل أ
العوام
مهب الريح".
العشرين الماضية أصبحت في ّ
وقد أفادت تقارير إخبارية بتجميد مليارات الدوالرات التي
كانت مرصودة لتمويل نشاط الحكومة أ
الفغانية من الخارج
أشكال عدة ،مثل أ
(التي اتخذت ً
الصول لدى البنك المركزي
أ
المريكي ،أو القروض من صندوق النقد الدولي) .ولم يتم
أ
عرف
الفصاح عن موعد إ
إ
الفراج أ عن تلك الموال ،بل لم يُ َ
الصل ،وال كيف سيؤثر ذلك على
سيفرج عنها من
كان
إن
ْ
ُ
نشاط الجامعات والباحثين ،الذين أفاد كثير منهم بأنهم
الطبعة العربية
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لم يتقاضوا رواتبهم.
تعرض الواليات المتحدة لهجمات إرهابية في الحادي
إثر ُّ
عشر من سبتمبر عام  ،2001قادت تحالفًا لغزو أفغانستان
وإسقاط ُحكم «طالبان» .وفي العام  ،2004ان ُت ِخبت حكومة
جديدة في البالد.
ويقول كينيث هوالند إنه عندما ّ
حل في أفغانستان،
تقريبا من المشروعات
في  ،2006وجد أن "البلد يخلو
ً
البحثية ،ومن أي ثقافة للبحث العلمي" .كان هوالند ،الذي
يشغل آ
الن منصب عميد بجامعة «أو .بي .جندال جلوبال
ئيسا
يونيفرسيتي» في مدينة سونيبات الهندية ،قد عمل ر ً
للجامعة أ
المريكية في أفغانستان ( ،)AUAFومقرها كابول،
عامي  2017و.2019
بين َ

آمال وتطلعات

يقول هوالند إنه منذ العام  ،2004أنفق البنك الدولي،
والوكالة أ
المريكية للتنمية الدولية ( ،)USAIDوغيرهما من
المؤسسات الدولية ،مئات الماليين من الدوالرات على
أ
دعما لخدمات التعليم ،وتدريب
الجامعات الفغانيةً ،
أ
الساتذة ،والمعاونة في تمويل النهوض بالبحث العلمي.
يُذكَر أن أفغانستان قد شهدت إنشاء أو تجديد نحو
 36جامعة حكومية منذ العام ً ،2010
فضل عن عشرات
الجامعات الخاصة التي تأسست في الفترة ذاتها .وأوضح
هوالند أن الجامعات الحكومية تحصل على تمويلها من وزارة
التعليم العالي ،التي تتلقَّى أ
الموال من المانحين الدوليين.
أما الجامعات الخاصة ،فتعتمد على الرسوم الدراسية
التي تحصل من الطلبة ،باستثناء الجامعة أ
المريكية في
ُ َ َّ
أ
أفغانستان ،التي تتلقى أغلب تمويلها من الحكومة المريكية.
تزايدت أعداد الطلبة في الجامعات الحكومية من 8
آالف في العام  2001إلى ما يقارب  170ألفًا في العام
الناث .ورغم أن مشاركة أفغانستان في
ُ ،2018رب ُعهم من إ
الدورياتْ العلمية الدولية ظلت محدودة ،ارتفع عدد أ
الوراق
البحثية سنويًا من  71ورقة في عام  2011إلى  285ورقة في
 ،2019وفقًا لقاعدة بيانات أ
البحاث «اسكوباس» .Scopus
شاكاردوخت جعفري باحثة من أصول أفغانية ،متخصصة
في مجال الفيزياء الطبية بجامعة سيري في جلدفورد
بالمملكة المتحدة .شهدت جعفري مظاهر عديدة لتحسن
البحث العلمي في أفغانستان بعد  ،2001مثل زيادة أعداد
النتاج البحثي
الم َس ّجالت في الجامعات ،وارتفاع إ
الطالبات ُ
في طيف عريض من التخصصات العلمية ،من أبحاث
السرطان إلى الجيولوجيا .أما آ
الن ،فإنها تخشى من "دخول
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الخطار تُحدق أ
أ
بالقليات
ِْ

الكبر من أ
ينتمي القسم أ
الفغان ،البالغ عددهم نحو 39
أيضا
«الب ْش ُتون» ،وإليها ينتمي ً
مليون نَ َسمة ،إلى قومية َ
«طالبان» .ولما كان أ
المر كذلك ،فإن
أغلب أعضاء جماعة
الباحثين المنتمين إلى الجماعات العرقية أ
الخرى يخشون
التعرض للمالحقة.
ُّ
يعمل موسى جويا ،الباحث في مجال الفيزياء الطبية

MARCUS YAM/LOS ANGELES TIMES/GETTY

البالد في حالة ركود علمي".
ثقبا
أفغانستان
الباحثون
"اعتبر
على مدى سنوات طويلة،
ً
أسود في مجال أ
البحاث" ،بحسب نجيب هللا كاكار ،الباحث
في مجال أ
الخطار الجيولوجية في مركز العلوم الجيولوجية
أ
أ
اللماني ( ،)GFZومقره مدينة بوتسدام اللمانية .كان
أ
واحدا من عدد كبير من الفغان الذين سافروا لتلقي
كاكار ً
التعليم خارج البالد ،بقصد العودة بمهاراتهم الجديدة لبناء
وطنهم .وفي  ،2014أسهم في تركيب أول شبكة مسح زلزالي
في أفغانستان لدراسة أ
اللواح التكتونية .وواصل دراسته تلك
أ
حتى عام  ،2019حين تعذَّ ر الوصول لبعض الماكن النائية
بسبب النزاع المسلح.
مركزا لرصد الزالزل
كان في عزم كاكار وفريقه أن ينشئوا ً
وما يتصل بها من أبحاث في أفغانستان ،للإنذار المبكر من
الكوارث الطبيعية .إال أنهم ،منذ سقوط كابول ،تعتريهم
حالة رعب .ويسعى كاكار ،الذي يقول إنه لم ي َنل أي قسط
أوتي من جهد إلى أن يعين
من النوم على مدى أيام ،بكل ما َ
زمالءه على الفرار من البالد.
لموجة نزوح
عينة
سوى
ليسوا
وفي الحق أن زمالءه
ِ
ِّ

الباحثين أ
الفغان ،وكلهم يسعى إلى اللجوء السياسي في
بلدان أخرى .تقول روز آندرسن ،التي تشغل منصب مدير
المسماة «باحثون في خطر» ،SAR
بالمنظمة الحقوقية
َّ
ومقرها نيويورك ،إن المنظمة تلقَّت في شهر أغسطس وحده
أكثر من  500نداء استغاثة من أفغانستان .تعمل المنظمة
الم َه َّددين في بالدهم على إيجاد
على مساعدة الباحثين ُ
وظائف جامعية في أماكن آمنة.
يتوجسـون
بعـض هـؤالء أكاديميون فـي
مجال القانونَّ ،
مـن انتقـام «طالبـان» ،إذا مـا رأت أ
الخيـرة أن تفسـيراتهم
للشـريعة تتعـارض مع تفسـيرات الجماعة .وتخشـى نسـاء
كثيـرات االسـتهداف ،بسـبب نشـاطهن فـي مجالَـي الدفاع
عـن حقوق المرأة ،والنوع االجتماعي (أو الهوية الجندرية).
ِومـن الرجال َمن يخشـى عقاب الجماعة ،ألنـه َد ّرس إلناث،
أو أشـرف علـى التدريـس لهـن .وهناك من يخـاف أن يكون
فـي مرمـى نيـران «طالبـان» ،بسـبب دراسـته بالخـارج ،أو
لعالقاتـه الدولية.
وكلهم ،بحسب آندرسون" ،يقولون إنهم يخشون أن
لشيء إال ألنهم يدعمون التفكير الحر
يكونوا
مستهدفين ،ال ٍ
والنقدي ،أ
ولنهم متمسكون بمبادئ احترام حقوق إالنسان،
ويدافعون عن حقوق المرأة" .ونتيجةً لذلك ،لجأ كثير منهم
إلى االختباء ،أو عبور الحدود إلى البلدان المجاورة.
وتقول آندرسن إن  160مؤسسة تعليمية حول العالم
– حتى موعد نشر هذا المقال – ِقبل َْت استقبال باحثين
أفغان ،وناشدت المنظمة الحكومة أ
المريكية وحكومات
بالسراع في إصدار تأشيرات دخول لهؤالء الباحثين،
أوروبية إ
الجالء إلى خارج أفغانستان.
ومواصلة تنظيم رحالت إ
غير أن الخروج من أفغانستان في الظروف الراهنة ينطوي
الجالء
جمة ،ال سيما بعد توقف رحالت إ
على صعوبات َّ
أ
الم َه َّددين
المريكية ،بينما ال يزال عدد كبير من الباحثين ُ
داخل أفغانستان.

محاضرا في
بجامعة طهران للعلوم الطبية في إيران،
ً
كابول .يقول جويا إن انتماءه إلى قومية «الهزارة» ،التي
تتكلم الفارسية ،يجعله هدفًا لجماعة «طالبان» .كان الباحث
قد خطَّط للعودة إلى كابول العام المقبل ليعمل في مركز
بالشعاع ،تموله الوكالة الدولية للطاقة الذرية،
للعالج إ
لكن خطّته تلك قد ال ترى النور .وفي الوقت نفسه ،يقول
َّ
جويا إن المكوث في إيران ربما ال يكون ًّ
حل ،بالنظر إلى
اليرانيين على وظائف في معاهد البالد
أن حصول غير إ
البحثية أمر عسير.
ويقول جويا ،الذي ما زالت زوجته وأطفاله في أفغانستان:
ً
مظلما ،ال أعرف كيف أطعم أسرتي ،وال
"إني أرى
مستقبل ً
كيف أنقذهم ،وال كيف أحميهم".
ثمة إشارات قليلة على أن أ
المور تحت حكم «طالبان»
هذه المرة لن تكون بنفس درجة التقييد التي اتَّسم بها
صرح باحثون عدة بأن «طالبان»
حكمهم في السابق .فقد َّ
منخرطة في مشاورات مع رؤساء الجامعات ،تدور حول
عودة الدراسة .وهناك ما يدل على أن الجماعة قد تسمح
الناث ،على أن يُم َنع االختالط بينهن وبين
باستمرار تعليم إ
طرح ْت بعض الجامعات
الذكور .واستجابةً لهذا الشرطَ ،
السيدات في
تقسيم غرف الدراسة .ومع ذلك ،فقد ب َلغَ
ِ
مدينة باميان ،الواقعة غربي كابول ،أنهن غير مسموح لهن
بالعمل ،وأن عليهن أال يغادرن المنازل ،وذلك بحسب
الفصاح
طلب ْت عدم إ
ِ
محاضرة وباحثة في مجال التعليمَ ،
عن اسمها.
على أن الباحثين أ
الفغان ينظرون بعين القلق إلى
َّ
أيضا .يخشى جويا أال
مستقبل البحث العلمي في البالد ً
تولي «طالبان» أ
الولوية للبحث العلمي ،وأال تدرك أهميته
ُ ِ
من أ
الصل .ثم إنه ال يعلم كيف ستواصل الجامعات عملها
في غياب الدعم المالي الدولي.
باحثـي الدراسـات العليـا إلـى خـارج
ومشـيرا إلـى فـرار ِ
ً
البلاد ،يقـول جويا إن "هذه كارثة كبرى" ،مضيفًا" :سـيخلو
البلـد مـن المتعلمين".
بعد ْإن كان المجتمع الدولي سيعترف بالحكومة
لم يتضح ُ
الجديدة ،ويواصل تقديم الدعم المالي .ولكن الباحثين
يأملون أال ي َت َخلّى عنهم داعموهم .يقول جويا" :لقد أنفقنا
وجهد ووقت في أفغانستان ،من أجل
مال
ٍ
كل ما لدينا من ٍ
بناء مستقبل أفضل ألنفسنا وأبنائنا .ولكن طريقة االنسحاب
أ
وقو َضت آمالنا وطموحاتنا".
المريكي من البالد دمرت حياتناَّ ،

مقاتلو «طالبان» يجوبون شوارع كابول.
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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تسببت أ
المطار الغزيرة في فيضانات غير مسبوقة في مدينة تشنجتشو بمقاطعة ِهنان بالصين في شهر يوليو الماضي.

الهيئة الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ :درجات حرارة األرض تصل
ُّ
إلى أعلى معدالتها منذ  125ألف عام
يؤكد هذا التقييم بالغ أ
الهمية على أن غازات الدفيئة هي بال شك السبب وراء الظروف المناخية القاسية
موضحا أنه ما زال بإمكان دول العالم السيطرة على آثارها المدمرة.
التي يشهدها العالم،
ً

جيف تولفسون
الهمية ،أعدته منظمة أ
أوضح تقرير بالغ أ
المم المتحدة،
حول ِآخر تطورات علوم المناخ أن استمرار تعويل
أ
سبب في
المجتمعات الحديثة على أالوقود الحفوري قد تَ َّ
تفاقم ظاهرة احترار كوكب الرض بوتيرة لم يشهدها الكوكب
خالل أ
اللفي عام الماضية .وقد أخذت تداعيات هذه
الظاهرة تتجلى بالفعل في موجات الجفاف غير المسبوقة،
وحرائق الغابات ،والفيضانات التي تدمر المجتمعات
العمرانية في شتى أنحاء أ
الرض .كما ذكر التقرير الذي صدر
بتغير المناخ (،)IPCC
عن الهيئة
الحكومية الدولية المعنية ُّ
التابعة لمنظمة أ
تدهور
المم المتحدة ،أنه من المتوقع
ُ
أ
الوضاع المناخية في حال استمرار انبعاثات غازات الدفيئة،
أ
كبيرا
بينما أكد على أن مستقبل كوكب الرض يعتمد اعتما ًدا ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

على االختيارات التي تقررها البشرية في الوقت الحاضر.
تعقيبا على ذلك ،قال زويبين جانج ،اختصاصي علم
ً
المناخ من المؤسسة الكندية للبيئة الواقعة في مدينة تورنتو
بدور رئيس في تنسيق
بمقاطعة أونتاريو ،وأحد َمن اضطلعوا ٍ
التقرير وإعداده َلي ْص ُدر في التاسع من أغسطس الماضي:
"تتوفر أدلة على ذلك في كل البقاع .وإذا لم نتحرك آ
الن،

فإن الوضع سيسلك منحى سي ًئا للغاية".
وضع هذا التقرير،
وقد شارك أكثر من  200باحث في ْ
الذي استغرق إعداده عدة سنوات ،وأق َّرته  195دولة خالل
السبوع أ
اجتماع افتراضي عقد في أ
الول من شهر أغسطس
ُ
أ
الماضي .ويُ َعد هذا التقرير الول من بين ثالثة تقارير تنصرف
للتغير المناخي ،والجهود الساعية
لتقييم الوضع الراهن
ُّ
حدته ،والتكيف معه .وتأتي هذه الوثيقة ضمن
لتخفيف ّ
التقييم السادس للمناخ الذي تجريه الهيئة الحكومية الدولية

بتغير المناخ منذ عام  .1990وقد صدرت قبل
المعنية ُّ
فترة تقل عن ثالثة أشهر من القمة الدولية المقبلة للمناخ،
المقرر انعقادها في جالسجو بالمملكة المتحدة ،والمزمع أن
بالحد من انبعاثاتها
يُسنح خاللها للحكومات ْ
وضع تعهدات ّ
الكربونية ،وتصحيح أ
الوضاع المتردية.
في ذلك الصدد ،تقول فاليري مايسون-ديلموت،
اختصاصية علم المناخ من مختبر العلوم المناخية والبيئية
المشاركة
في بلدية جيف-سور-إيفيت الفرنسية ،والمديرة
ِ
للمجموعة البحثية المتخصصة في العلوم الطبيعية ،التي
وضعت التقرير الحالي ،إنه لو أمكن الوفاء بالتعهدات
التي قطعتها عدة دول على نفسها خالل السنوات الماضية
تماما بحلول عام ،2050
بالقضاء على االنبعاثات الكربونية ً
فسوف يتمكن العالَم من تحقيق الهدف الذي نص عليه
اتفاق باريس للمناخ في عام  ،2015والذي يقضي بتقليص
الطبعة العربية
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مقدار االحترار العالمي ،ليصل خالل القرن الواحد تداعيات خطيرة

والعشرين إلى  1.5درجة مئوية فوق معدالت عصور ما
قبل الثورة الصناعية .وتضيف قائلة" :القرارات التي نتخذها
آ
ً
مستقبل ".
الن ستحسم أي ظروف مناخية سوف نواجهها

احترار كوكب أ
الرض
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"تتوفر أدلة على ذلك في كل البقاع.
وإذا لم نتحرك اآلن ،فإن الوضع
سيسلك منحى ً
سيئا للغاية"
الحصائيـات الصادمـة ،يؤكـد تقرير
وإلـى جانـب هـذه إ
بتغيـر المنـاخ أهـم
المعنيـة
الدوليـة
الهيئـة الحكوميـة
ُّ
العلْـم فـي فهـم التداعيـات
الخطـوات التـي أحرزهـا ِ
القليميـة للتغيـرات المناخيـة .ومـن بيـن هـذه الخطوات،
إ
تحديـد المناطـق أ
تأثـرا باالرتفـاع الحـاد فـي درجات
كثـر
ال
ً
الحـرارة ،أ
والمطـار ،والجفـاف .وعلـى سـبيل المثـال ،نجد
أن موجـات الجفـاف الشـديد قـد َضربت مناطـق متعددة
الثار أ
حـول العالـم ،بيد أن آ
العنف َحلّت في مناطق البحر
المتوسـط ،وجنـوب غـرب أفريقيـا.
صرح جانج بأنه مع ارتفاع درجات الحرارة في
وقد ّ
المستقبل ،فسوف تزداد حدة الظروف الجوية القاسية.
ومع أن مناطق البر قد شهدت تكرار موجات االرتفاع الحاد
عاما خالل
في درجات الحرارة بمعدل مرة كل خمسين ً
القرون الماضية ،يفيد التقرير بأنه في حال ارتفاع درجة
حرارة أ
الرض بمقدار درجتين مئويتين فوق المستوى الذي
كانت عليه خالل عصور ما قبل الثورة الصناعية ،فسوف
تحدث هذه الموجات  -على أ
الرجح  -بمعدل مرة كل ثالثة
أو أربعة أعوام .وعندئذ ،يتحتم على العالم أن يتوقع
مواجهة أحداث مناخية مركّبة ،مثل تزامن حدوث موجات
ارتفاع الحرارة مع فترات الجفاف الطويلة.
وتعقيبـا علـى ذلـك ،يقـول جانـج" :لـن نواجـه ضربـات
ً
حـدث مناخـي واحد ،بـل ضربات أحـداث مناخية متعددة
تقـع فـي آن واحد".

إن أي زيادة في االحترار ،مهما كانت ضئيلة ،قد
روهاس ّ
تشكل فارقًا .وتردف قائلة" :هذه نقطة في غاية أ
الهمية،
وهي "أن المستقبل بأيدينا".
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ارتفعت درجة حرارة سطح أ
الرض بمقدار  1.1درجة مئوية،
مقارنةً بمتوسط درجات الحرارة بين عامي  1850و،1900
وهو معدل ارتفاع لم تشهده أ
الرض منذ  125ألف عام،
أي منذ الفترة التي سبقت العصر الجليدي الحديث .وتُ َعد
هذه إحدى الحقائق الصادمة التي يوردها الملخص الملحق
بتغير المناخ ،الذي
بتقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية ُّ
استهدف صناع السياسات حول العالم.
يشدد التقرير بصفة عامة على أهمية الجهود الرامية
إلى تحديد مدى ارتفاع درجات الحرارة المتوقع في حال
استمرار انبعاثات غازات الدفيئة بالغالف الجوي ،كما يقدم
لعلماء المناخ أدق التنبؤات حتى يومنا هذا للتغيرات التي
سوف تطرأ على المناخ خالل القرن الواحد والعشرين .وتُ َعد
"درجة التغير المناخي" من أهم المؤشرات التي يستخدمها
الباحثون في وضع تنبؤاتهم ،وهي مقياس يحدد مقدار
االحترار المتوقع على كوكب أ
الرض على المدى الطويل،
نتيجة لتضا ُعف تركيز االنبعاثات الكربونية داخل الغالف
الجوي ،مقارنة بمستوياته خالل عصور ما قبل الثورة
الصناعية .وبالرغم من أن أكثر توقعات الهيئة الحكومية
ً
تفاؤل فيما يخص مقدار
بتغير المناخ
الدولية المعنية ُّ
هذا االحترار تنبأ باحترار قدره  3درجات مئوية ،فالتقرير
يدحض بعض الشكوك حيال هذا الرقم ،إذ يفيد بأن المدى
المتوقع لهذا االحترار يتراوح بين  2.5و 4درجات مئوية،
استنا ًدا إلى وسائل متعددة ،مثل سجالت المناخ القديمة
والحديثة .وفي المقابل ،تراوح المدى أ
الوسع لـ"درجة
التغير المناخي" ،الذي أوردته الهيئة في تقريرها السابق،
الذي صدر في عام  ،2013ما بين  1.5و 4.5درجة مئوية.
التغير المناخي" ثقة العلماء في
ويعزز حصر "درجة
ّ
على كوكب أ
الرض ،التي تتمثل
تنبؤاتهم لما سوف يحدث
في عدة سيناريوهات ،أحدها يصف حالةً تَكُون فيها
االنبعاثات الكربونية متوسطة ،وال تختلف فيها التطورات
المناخية العالمية كثيرا عما هو حادث آ
الن .يفيد التقرير
ً
على سبيل المثال بأنه في تلك الحالة سوف يرتفع متوسط
درجات الحرارة العالمية بمقدار يتراوح ما بين  2.1و3.5
كثيرا من المدى الذي يتراوح
درجة مئوية ،وهو معدل أعلى ً
بين  1.5درجة مئوية ودرجتين مئويتين ،الذي حددته الدول
التي َوقَّعت على اتفاقية باريس للمناخ في عام  2015كهدف
لها .وحتى في ظل سيناريو تتخذ فيه الدول إجراءات صارمة
للقضاء على انبعاثات غازات الدفيئة فيها ،يتوقع التقرير
تجاوز درجات الحرارة العالمية للحد أ
الدنى لهذا المدى
البالغ  1.5درجة مئوية خالل السنوات القادمة ،وذلك قبل
أن تعاود درجات الحرارة العالمية االنخفاض إلى مستويات
أقل مع اقتراب نهاية هذا القرن.
مـن هنـا ،تتسـاءل مايسـا روهـاس ،وهـي واحـدة ممـن
اضطلعـوا بـدور رئيس في تنسـيق إعـداد التقريـر ،ومديرة
التغيـر المناخي ،التابـع لجامعة
مركـز أبحـاث التأقلـم مع ُّ
تشـيلي بمدينـة سـانتياجو" :هل ال يـزال بإمكاننـا وضع حد
لمقـدار االحتـرار العالمـي ،بحيـث ال يتجـاوز  1.5درجـة
مئويـة؟" ،وتجيـب قائلـة" :لـو لـم نتخـذ خطـوات فورية،
للحـد مـن االنبعاثـات الدفيئـة كافـة،
وسـريعة ،وواسـعةّ ،
سـيصبح مـن المسـتحيل خفْـض مقـدار االحتـرار العالمـي
إلـى  1.5درجـة مئوية".

بالثار المرعبة التي لحقت بكوكب أ
يضع التقرير قائمة آ
الرض
التغيرات المناخية ،والتي نلمسها بقوة بالفعل على
جراء ُّ
ّ
اتساع الكوكب .فقد انحسرت ُرقعة الجليد البحري في
القطب الشمالي في أواخر فصول الصيف على مدار العقد
الماضي مقارنة بما كانت عليه طيلة ما ال يقل عن  1000عام.
كما أن كوكب أ
الرض لم يشهد مثل هذا التراجع المطرد في
أ
مساحات أ
النهار الجليدية خالل اللفي عام الماضية .وقد
تسارعت معدالت ارتفاع درجة حرارة المحيطات بوتيرة لم
يشهدها الكوكب منذ نهاية العصر الجليدي الحديث قبل
حوالي  11ألف عام.

تغيرات مناخية يستعصي عالجها

يفيد التقرير بأن تأثير االحترار العالمي على المساحات التي
تتكيف ببطء مع ارتفاع درجات الحرارة ،مثل أ
النهار الجليدية،
والصفائح الجليدية ،والمحيطات ،سوف يستمر وسوف نظل
نلمس آثاره لعدة قرون ،بل لعدة أل ِْف ّياتِ .فمن المتوقع
أن ترتفع مستويات البحار حول العالم بمقدار يتراوح ما
بين مترين إلى  3أمتار خالل أ
اللفي عام القادمة ،حتى لو
تمكّ نا من الحفاظ على معدل االحترار عند  1.5درجة مئوية،
على أن يصل هذا االرتفاع إلى  6أمتار في حالة وصول
يغير
معدل االحترار إلى درجتين مئويتين ،وهو ما سوف ِّ
برمتها ،التي يسكنها في الوقت الحالي
طبيعة السواحل ّ
مئات الماليين من البشر.
ويُ َحذّ ر التقرير من حتمية نشوء بعض التداعيات الحادة
الناجمة عن احترار المناخ ،مثل انهيار الصفائح الجليدية،
أو االنحسار الحاد في مساحة الغابات ،أو التغير المباغت
في حركة جريان المحيطات ،وهي تداعيات من المتوقع
أن تحدث بوجه خاص كجزء من السيناريوهات التي يُتوقع
فيها تزايد انبعاثات غازات الدفيئة ،وحدوث ارتفاع كبير
في درجات الحرارة مع اقتراب نهاية القرن الحالي .بيد أن
تصدي البشر للتغيرات
أن تأثير ِّ
التقرير يشير كذلك إلى ّ
المناخية يبقى من أهم النقاط التي ال يمكن الج ْزم بها في
جميع التنبؤات المناخية.
وبالرغم من أن الهيئة دأبت طيلة ثالثة عقود على
التحذير من مخاطر االحترار العالمي ،ال تزال الحكومات
للتحول نحو مصادر الطاقة
مطالَبة باتخاذ الخطوات الالزمة
ُّ
النظيفة ،والسيطرة على االنبعاثات الكربونية .وفي ذلك
الصدد ،يقول جانج إن أ
الوضاع قد تكون على وشك التغير،
حتى لو كان الدافع وراء التغيير يُختزل في أن البشر في أنحاء
العالم كافة قد بدأوا يلمسون بأنفسهم تداعيات التغيرات
المناخية حولهم.
ويستطرد جانج ً
قائل" :إن التغيرات المناخية واقع يحدث
حولنا ،ويشهد البشر آثاره بالفعل" ،مضيفًا" :إن التقرير
يقدم لعموم أ
الفراد دالئل علمية ليس إال ،على ّأن ما نشعر
به حولنا حقيقة ،وليس ً
خيال ".
أيضا ،وهي
وي
ورد التقرير الصادر عن الهيئة مسألة مهمة ً
أنه ُمن ِ الممكن تجنب كثير من آ
الثار الوخيمة للتغيرات
المناخية ،لو قمنا باتخاذ خطوات جريئة آ
الن .فتقول

أصبحت حرائق الغابات أكثر تواتراً في والية أوريجون وأجزاء أخرى من شمال غرب المحيط الهادئ.
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"المل" الماراتي (في القطاع أ
تُظهر الصور التي التقطها مقياس الطيف على متن مسبار أ
اليسر) ،والرسم التخ ُّيلي (على اليمين) شفق المريخ المتمايز في جانب من الكوكب حيث أرخى الليل سدوله.
إ
ِ

مسبار «األمل»
يصور شفق
اإلماراتي
ِّ
المريخ المتوهج

الكثر جالء حتى آ
الصور التي التقطها المسبار هي أ
الن لهذا الشفق المتمايز،
ً
والنبعاثاته من أ
الشعة فوق البنفسجية ،التي تسلك نم ًطا شبي ًها بذاك المتولد
عن مجال مغناطيسي آخذ في االضمحالل.
دافيديه كاستلفيكي
أ
الماراتــي فــي التقــاط أكثــر الصــور
نجــح مســبار "المــل" إ
جــا ًء حتــى يومنــا هــذا للشــفق "المتمايــز" الــذي يظهــر
علــى المريــخ .تنشــأ انبعاثــات أ
الشــعة فــوق البنفســجية
التــي يبثهــا هــذا الشــفق ،والتــي رصدهــا مقيــاس الطيف
المحمــول علــى متــن المســبار ،عندمــا تصطــدم الريــاح
الشمســية بالمجــاالت المغناطيســية المنبعثــة مــن قشــرة
المريــخ .بعــد ذلــك ،تتصــادم الجزيئــات المشــحونة
الناجمــة عــن هــذه العمليــة مــع أ
الكســجين فــي الجــزء
العلــوي مــن الغــاف الجــوي للكوكــب ،وهــو مــا يــؤدي
إلــى توهــج هــذا الشــفق.
رســميا باســم
المعروفــة
المســبار،
كانــت بعثــة
ً
المــارات الستكشــاف المريــخ" Emirates Mars
"مشــروع إ
اختصــارا  ،)EMMقــد نجحــت فــي بلــوغ
( Missionأو
ً
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هــذا الكوكــب أ
الحمــر فــي فبرايــر الماضــي ،وشــرعت
فــي مباشــرة مهامهــا العلميــة الرســمية فــي الثالــث
والعشــرين مــن مايــو .وينصــب جــام تركيــز أ
الهــداف
العلميــة الرئيســية التــي ُوضعــت لهــذا المســبار الــذي
يــزن  1.35طــن ،والــذي تكلــف تشــييده  200مليون دوالر
أمريكــي ،علــى استكشــاف الغــاف الجــوي للمريــخ ،ال
مغناطيســيته .مــن هنــا ،كانــت صــور الشــفق التــي
تمخــض عنهــا مزيــة أخــرى تُضــاف إلــى قائمة إســهاماته.
وفــي ذلــك الصــدد ،تقــول حصــة المطروشــي ،القائــد
المــارات الستكشــاف المريــخ" ،بمركــز
العلمــي "لمشــروع إ
محمــد بــن راشــد للفضــاء فــي دبــي" :كان رصــد الشــفق
بمثابــة هديــة لنــا".
الشـارة إلى أن الباحثين المتخصصين في دراسـة
تجدر إ
ُ
كوكـب المريـخ قـد رصـدوا في وقت سـابق "أشـعة شـفق
واسـعة االنتشـار" في أثنـاء العواصف الشمسـية على ظهر

ً
فضلا عـن أشـعة شـفق "بروتونيـة" تنبعث على
الكوكـب،
ارتفاعـات كبيـرة من سـطحه ،عندما تنزع بروتونـات الرياح
اللكترونـات مـن الـذرات بغالفـه الجـوي لتنتج
الشمسـية إ
الهيدروجيـن .1ويبـدو أن هـذا الشـفق المتمايـز يتأثـر فـي
أنماطـه بالخـواص المغناطيسـية لقشـرة المريـخ ،وهـو ما
يومـا مـا بمجـال مغناطيسـي
يشـير إلـى أن الكوكـب تمتـع ً
المغناطيسـي علـى أ
الرض.
عـم أرجائـه وشـابه المجـال
ويُعتقـد أن أنمـاط أشـعة الشـفق ظلت ثابتة منـذ مليارات
السـنين ،عندمـا تصلبـت الحمـم البركانيـة فـي ظـل وجود
هـذا المجال المغناطيسـي.
وجديــر بالذكــر ،أن هــذه االنبعاثــات التــي رصدهــا
مســبار أ
"المــل" أمــاط اللثــام عنهــا أول مــرة القمــر
الصناعــي "مــارس إكســبريس"  ،Mars Expressالتابــع
"لوكالــة الفضــاء أ
الوربيــة ،فــي عــام  .2004كمــا التقــط
ـورا لها
المســبار "مافــن"  Mavenالتابــع لوكالــة "ناســا" صـ ً
المــارات الستكشــاف المريخ"
مــن قبــل .بيد أن "مشــروع إ
ـورا مبهــرة" لهــذه الظاهــرة ،علــى حــد تعبيــر
التقــط "صـ ً
نيــك شــنايدر ،عالــم الكواكــب مــن جامعــة كولــورادو
بولــدر ،وعضــو فريــق مســبار "مافــن" ،الــذي عقــب علــى
هــذا الحــدث قائـ ًـا" :مــن واقــع خبرتــي ،لــم ألبــث أن
أدركــت النمــط الــذي ترتســم بــه خطــوط أشــعة الشــفق
حــول بقايــا المجــال المغناطيســي المضمحــل للمريــخ.
وال شــك أن هــذه الصــور تجســد اضمحــال المجــال
المغناطيســي الــذي عــم المريــخ ســابقًا ،ويُشــتبه فــي
أن هــذا هــو الســبب الــذي يقــف وراء اختفــاء الغــاف
الجــوي الســميك الــذي اتســم بــه الكوكــب ســابقًا".
وقــد صرحــت المطروشــي بــأن فريقهــا يعتــزم نشــر
دراســة تســتند إلــى هــذه المالحظــات.
Deighan, J. et al. Nature Astron. 2, 802–807 (2018).
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أخبار في دائرة الضوء

YUAN HE

لطالما رأى علماء البيولوجيا البنيوية أن المعقَّد الوسيط البشري من أصعب أ
النظمة متعددة البروتينات في فك شفراتها.
ّ

شبكة الذكاء االصطناعي
تتنبأ ِببنى
«ألفافولد» َّ
مجموعة وفيرة من البروتينات
العصبية «ألفافولد»  AlphaFoldقاعدة بيانات "ثورية" ألكثر من
أنتجت الشبكة
ّ
بالنسان العاقل  Homo sapiensو 20كائن تجارب.
 350ألف ِب ْنية بروتينية إ

إوين كاالواي
يحمل الجينوم البشري تعليمات تخليق أكثر من  20ألف
بروتين ،إال أن حوالي ثلث هذا العدد فقط تأكدت ِب ْنيته ثالثية
أ
تجريبيا .ولم يُعرف إال جانب فقط من طبيعة هذه
البعاد
ًّ
ِالب َنى في حاالت عديدة.
اصطناعي ثوريّة تُ َس َّمى
ذكاء
أداة
ومؤخرا ،ظهرت
ً
ّ
طورتها شركة «ديب مايند»
«ألفافولد» ّ ،AlphaFold
 ،DeepMindالتابعة لشركة «جوجل» ،والكائنة في لندن.
وقد تنبأت هذه أ
تقريبا
الداة ِبب ْنية البروتيوم
ّ
البشري بأكمله ً
(والبروتيوم هو إجمالي البروتينات التي يُ َع ِّبر عنها الكائن
أ
بالب ْنية الكاملة
الحي) .وإضافة إلى ذلك ،فقد تنبأت الداة ِ
ّ
تقريبا لبروتيومات كائنات حية مختلفة ،تنوعت ما بين
ً
بروتيومات الفئران والذرة ،وبروتيومات طفيل المالريا (انظر
الشكل" :المسارات المحتملة لطي البروتينات").
وجدير بالذكر أن هذه ِالبنى البروتينية التي يتجاوز عددها
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 350ألفًا ،والمتاحة من خالل قاعدة بيانات ُمعلنة ،تتباين دقة
بياناتها ،إال أن الباحثين يقولون إن هذا المورد  -المزمع أن
ينمو ليشمل  130مليون ِب ْنية بروتينية بنهاية العام الحالي -
يمكن أن يفجر ثورة في مجال العلوم الحيويّة.
وفي ذلك الصدد ،تقول كريستين أورينجو ،اختصاصية
الجامعية (:)UCL
كلية لندن
علم
ّ
البيولوجيا الحاسوبي من ّ
"تبشر هذه أ
الداة  -من وجهة نظري  -بتغيير جذري ،فمعرفتنا
فهما معمقًا آللياتها".
بأشكال كل هذه البروتينات تتيح لنا ً
أما ديميس هاسابيس ،الشريك المؤسس والرئيس
التنفيذي لشركة «ديب مايند» ،فيقول عن هذه أ
الداة" :إنها
قدمه نظام ذكاء اصطناعي لتطوير المعرفة
أكبر إسهام ّ
ضرب من
بذلك
وصفها
أن
أظن
وال
هذا.
يومنا
العلمية حتى
ّ
ْ
المغاالة" ،إال أن الباحثين يؤكدون أن بنك البيانات هذا مجرد
البداية ،وليس نهاية المطاف ،إذ سيتعين عليهم التحقق من
صحة تنبؤات أ
الداة .وفوق ذلك ،سيتعين عليهم استخدام
آ
هذه التنبؤات في تجارب كانت حتى الن مستحيلة .ومن هنا،

يقول ديفيد جونز ،اختصاصي علم البيولوجيا الحاسوبي من
الجامعية ،الذي قدم استشارات لشركة «ديب
كلية لندن
ّ
ّ
مايند» حول إصدار سابق من شبكة «ألفافولد»" :إن امتالكنا
لكل هذه البيانات بهذا القدر َل ُهو خطوة أولى مدهشة".

تنبؤات حازت جوائز

أذهلـت شـركة «ديـب ماينـد» مجتمـع العلـوم الحيويّـة
خلال العـام الماضـي ،حينمـا تفوقـت نسـختها المحدثَّـة
مـن شـبكة «ألفافولـد» باكتسـاح على منافسـيها فـي تجربة
تسـمى CASP
بالبنـى البروتينيـةَّ ،
تنعقـد كل عاميـن للتنبـؤ ِ
للبنـى البروتينيـة Critical Assessment
(التقديـر
التوقعي ِ
ّ
 .)of Protein Structure Predictionوفـي هـذه المنافسـة
التـي تُقـام منـذ زمـن ،والتـي كانت عـادة حلبـة تنافس بين
الباحثيـن أ
الكاديميين ،يتنبأ الباحثـون ِببنى بروتينات ،جرى
تجريبيـا ،لكـن لم تُعلـن بعد.
التوصـل إليهـا
ًّ
وكان بعـض توقعـات شـبكة «ألفافولـد» مكاف ًئـا لمـا
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كشـفت عنـه نمـاذج
ّ
ﻟﻄﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
تجريبيـة عاليـة الجـودة ،إلـى حـد أن اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ّ

SOURCE: EMBL–EBI AND HTTPS://SWISSMODEL.EXPASY.ORG/REPOSITORY

لعصر جديد.
بعض العلماء رأى أن هذه الشبكة ستؤسس
ٍ
وفـي شـهر يوليـو الماضي ،أعلنت شـركة «ديـب مايند» عن
الكـود المصدري للإصـدار أ
الحدث من شـبكة «ألفافولد»،
ّ
1
لكيفية تطويره ( .وقد شـرعت
ا
تفصيلي
ًـا
ف
وص
كمـا أصدرت
ّ
ًّ
أكاديمية بالفعل في اسـتخدام هذه الموارد ،للخروج
ِف َـرق
ّ
بتوقعـات مفيـدة عـن بعـض ِالب َنـى البروتينيـة) .وفـي أثناء
االستعداد للإعالن عن الكود المصدري لشبكة «ألفافولد»،
نقّحتـه شـركة «ديـب ماينـد» بحيـث يعمـل بصـورة أكثـر
كفاءة .وبعد أن اسـتغرق التنبؤ ببعض ِالب َنى البروتينية في
المحدثة
أيامـا ،صار بإمكان النسـخة
َّ
التجربـة سـالفة الذكر ً
من «ألفافولد» إجراء عمليات حوسـبية ،والتوصل إلى هذه
ِالب َنـى خلال مـدة تتراوح مـن دقائق إلى سـاعات.
وبهذه الكفاءة المعززة ،استهدف فريق شركة «ديب
تقريبا يُ ِّرمزه الجينوم
مايند» توقُّع ِبنى كل بروتين
ٍ
معروف ً
البشري ،إضافة إلى بروتينات  20كائن تجارب .وتتوفر
البنى ّالتي تنبأت بها أ
الداة في قاعدة بيانات يديرها معمل
ِ
أ
المعلوماتية
وروبي ،التابع لمعهد
البيولوجيا
ّ
ّ
الجزيئية ال ّ
الحيوية أ
اختصارا باسم ،)EMBL-EBI
الوروبي (المعروف
ّ
ً
في هينكستون بالمملكة المتحدة.
وإضافةً إلى ِالب َنى التي تنبأت بها الشبكة ،والتي تشمل
ِب َنى  %98.5من البروتينات البشريّة المعروفة ،ونسبة مماثلة
من ِب َنى بروتينات كائنات أخرى ،استحدثت شبكة «ألفافولد»
وتعقيبا على ذلك ،.تقول كاثرين
مقياسا لدقة توقعاتها.
ً
ً
تونياسوفوناكول ،اختصاصية التطبيقات الهندسية العلمية
في شركة «ديب مايند» ،والباحثة أ
الولى في دراسة منشورة في
دورية  Natureتصف تنبؤات أ
الداة فيما يتعلق ِبب َنى البروتيوم
البشري" :2نريد أن نمنح العلماء التجريبيين وعلماء البيولوجيا
مؤشرات شديدة الوضوح عما يجب عليهم االعتماد عليه
في هذه التوقعات" .كما أضافت الباحثة قائلة ّإن  %58من
الحماض أ
التنبؤات المتعلقة بمواقع أ
المينية المفردة في
البشري كانت جيدة بما يكفي للوثوق في صحة
البروتيوم
ّ
فرعية
مجموعة
أن
حتمل
ي
كما
البروتينات.
طي
بصور
التنبؤات
ُ
ّ
ّ
اتسم ْت بدقة
من تلك التنبؤات  %36 -من عددها إالجمالي َ -
كافية لوضع وصف تفصيلي للخصائص الذَّ رية المفيدة في
تصميم العقاقير ،مثل المواقع النشطة من إالنزيمات.
وإضافةً إلى ذلك ،فإن التنبؤات أ
القل موثوقية التي
ّ
أ
أيضا بعض المعلومات .وعلى
خرجت بها الداة قد توفِّر ً
سبيل المثال ،يعتقد علماء البيولوجيا أن نسبة كبيرة من
البروتينات البشريّة وبروتينات الكائنات حقيقية النوى
أ
الحية ذات الخاليا التي تحتوي على
الخرى  -أي الكائنات ّ
أ
نوى  -تحتوي على مناطق ذات تركيب فوضوي في الصل،
وال تتخذ ِب ْنية ثابتة إال بالتضافر مع جزيئات أخرى .وفي
ذلك الصدد ،يقول جون جامبر ،الباحث الرئيس في الفريق
المعن ّي بشبكة «ألفافولد»" :تتلوى بروتينات عديدة بطبيعتها
ِ
في المحاليل ،وال تأخذ ِب ْنية ثابتة" .وبعض المناطق البروتينية
التي أوردت شبكة «ألفافولد» تنبؤات ِبب ْن َيتها بدرجة منخفضة
مطابقة لمناطق بروتينية ،اشتبه علماء
من الموثوقية ،جاءت ِ
البيولوجيا في أنها ذات ِبنى فوضوية ،كما يقول بوشميت
كوهلي ،رئيس قسم الذكاء االصطناعي للتطبيقات العلمية
في شركة «ديب مايند».
كيفيـة تفاعـل البروتينـات
تحديـد
ويـرى الباحثـون أن
ّ
أ
أ
دورا فـي الخاليا
المفـردة مـع الجـزاء الخـرى التـي تلعـب ً
يُ َعـد مـن أكبر التحديـات التي تواجه شـبكة «ألفافولد» في
اسـتحداث تنبؤاتهـا .ففـي تجربـة التقديـر التوقعـي ِلب َنـى
البروتينـات ،كان أغلـب تنبـؤات الشـبكة يتعلـق بوحـدات
تسـمى النطاقات،
تُطـوى بصورة مسـتقلة فـي البروتينات،
إال أن البروتيوم البشري وبروتيومات الكائنات َّ الحية أ
الخرى
ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ﻣﺪ َرﺟﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا
ﺗﻮﻗﻊ ِﺑﻨَ ﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺷﺒﻜﺔ "أﻟﻔﺎﻓﻮﻟﺪ" ﱡ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت  20ﻛﺎﺋﻦ ﺗﺠﺎرب ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛﺎﺋﻨﺎت ْ
ّ
ﻳﻔﺴﺮ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﻫﺬه اﻟﺘﻨﺒﺆات ﻋﻦ ﻋﺪد اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ
ﻗﺪﻣﺖ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﺪة ﺗﻨﺒﺆات ِﻟﺒﻨَ ﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﱢ
اﻟﺸﻜﻞ .وﻗﺪ ّ
ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻮم .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻗﻞ  ،Homo sapiensﺷﻤﻠﺖ اﻟﺘﻨﺒﺆات  %98.5ﻣﻦ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ.
اﻟﻌﺪد اﻟﻔﻌﻠﻲ

اﻟﻌﺪد
رﺷﺎد أذن اﻟﻔﺄر ))A. thaliana
اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻌﺎﻗﻞ
اﻟﻔﺄر ))Mus musculus
اﻟﺨﻴﻄﻴﺔ
اﻟﺪﻳﺪان
ّ
()Caenorhabditis elegans
ذﺑﺎﺑﺔ اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ
()Drosophila melanogaster
ﻓﻄﺮ اﻟﺨﻤﻴﺮة
()Saccharomyces cerevisiae
ﻃﻔﻴﻞ اﻟﻤﻼرﻳﺎ
()Plasmodium falciparum
0

5

10

يحتويـان علـى بروتينـات متعـددة النطاقـات ،تُطـوى على
نحـو شـبه مسـتقل .كمـا أن الخاليـا البشـريّة تحتـوي علـى
جزيئـات مؤلَّفـة مـن سالسـل متعـددة مـن البروتينـات
الم ْسـ َتق ِْبالت علـى أغشـية الخاليـا.
المتفاعلـة ،مثـل ُ

طوفان من البيانات

يقول سمير فيالنكار ،اختصاصي المعلوماتية الحيويّة
أ
وروبي ،التابع
البنيويّة في معمل البيولوجيا
ّ
الجزيئية ال ّ
لمعهد المعلوماتية الحيوية أ
الوروبي ،إنه من المتوقع بحلول
ّ
ّ
بالب َنى
المتعلقة
التنبؤات
عدد
ايد
ز
نهاية العام الجاري أن يت
ِ
البروتينية التي توفرت في يوليو الماضي ،والبالغ عددها
تقريبا  365ألفًا إلى  130مليونًا ،أي إلى عدد يشمل حوالي
ً
نصف جميع البروتينات المعروفة .ويُزمع تحديث قاعدة
وتحسن
بيانات البروتينات مع اكتشاف بروتينات جديدة،
ُّ
التنبؤات حولها .وعن ذلك ،تقول تونياسوفوناكول" :لم
يكن توفُّر مورد كهذا في الحسبان" ،وهي متشوقة لرؤية ما
ستسفر عنه اكتشافات العلماء في هذا الصدد.
وجدير بالذكر أن الباحثين قد بدأوا بالفعل في استخدام
مشابهة ،لمساعدتهم في ف ْهم
شبكة «ألفافولد» وأدوات ِ
من التصوير البلوري أ
بالشعة
التجريبية المتولِّدة
البيانات
ّ
اللكتروني فائق التبريد .وعلى
السينية والفحص المجهري إ
ّ
سبيل المثال ،استخدم مارسيلو سوسا ،اختصاصي الكيمياء
الحيويّة من جامعة كولورادو بولدر ،شبكة «ألفافولد» في
وضع نماذج مبنية على بيانات متولدة من التصوير أ
بالشعة
ّ
حيوي
السينية لبروتينات تستخدمها البكتيريا لمر َاوغة مضاد
ّ
ّ
يُ َس َّمى الكوليستين .وقد الحظ سوسا أن أجزاء البيانات التي
التجريبي عن تنبؤات «ألفافولد»
كانت مختلفة في نموذجه
ّ
كانت تتعلق عاد ًة بمناطق بروتينية ص ّنفت الشبكة تنبؤاتها
حولها على أنها ذات درجة موثوقية ضعيفة ،وهو ما يدل
على أن شبكة «ألفافولد» تتنبأ بدقة بحدود قدرتها.
وما زال على علماء البيولوجيا مواصلة قياس دقة هذه
التجريبية ،لتحديد مدى
التنبؤات بمقارنتها بالبيانات
ّ
بشكل أفضل ،كما يقول فينكي راماكريشنان،
موثوقيتها
ّ
ٍ
اختصاصي علم البيولوجيا البنيوية في مختبر مجلس
البحوث الطبي للبيولوجيا الجزيئية في كامبريدج بالمملكة
المتحدة .أما أورينجو ،فتقول" :نحن بحاجة إلى أن نتمكن
من الثقة في هذه البيانات".
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ﺣﺠﻢ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻮم )ﺑﺎﻵﻻف(
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كثيرا
وقد أبهرت نجاحات الشبكة جونز ،إال أنه يقول إن ً
من نماذج ِالب َنى البروتينية التي تنبأت بها أمكن استحداثها
أكاديميون ،حيث يقول" :يُرجح
ببرامج أقدم ،صممها باحثون
ّ
أن تلك النتائج جيدة بما يكفي لتطويعها في خدمة كثير
من أ
الغراض في حال أغلب البروتينات" ،إال أنه استدرك
ً
قائل" :العلماء العازمون على التوصل إلى ِب َنى أي بروتين قد
ينجحون بدورهم في ذلك باستخدام أ
التجريبية".
ساليب
ال
ّ
يرجح أن
وتوفُّر هذا الك َّم الكبير من بيانات ِالب َنى البروتينية َّ
نوعية" في علم البيولوجيا ،كما يقول
مؤشرا على "نقلة ّ
يكون ً
القريشي ،اختصاصي علم البيولوجيا الحاسوبية من
محمد
ّ
جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك ،الذي يعمل في مجال التنبؤ
بالب َنى البروتينية .وقد أنفق مجال البيولوجيا الحوسبية الكثير
ِ
من الوقت والجهد ،من أجل الخروج بهذا القدر من التنبؤات
الدقيقة حول ِالب َنى البروتينية إلى حد أنه لم يتوصل بعد إلى
القريشي
ما يمكن تحقيقه باستخدام هذه الموارد .ويعقِّب
ّ
على ذلك ً
التسلسل
قائل" :كل ما نفعله اليوم باالعتماد على
ٍ
البروتيني ،صار بإمكاننا القيام به باستخدام ِالب َنى البروتينية".
ّ
وتأمل أورينجو أن تساعدها قاعدة بيانات ِالب َنى البروتينية
فهم أفضل للقيود
التي و ّفرتها الشبكة على الوصول إلى ٍ
البنيويّة التي تخضع لها البروتينات ،فقد وضعت قاعدة
بيانات للبروتينات المعروفة من حوالي  5آالف "عائلة
بنيويّة" ،إال أن حوالي نصف البروتينات المسجلة في قاعدة
أ
أي ِب ْنية تم
طابق ّ
البيانات جرى استبعادها ،ل ّن أيًّا منها لم يُ ِ
اكتشافها والتأكد منها .وتقول أورينجو ّإن تنبؤات «ألفافولد»
قد تساعد على اكتشاف أنماط بنى جديدة ،وتضيف قائلة:
"حينها سنرى حقًّا كيف يبدو فضاء طي البروتين".
بكثيـر من
أن «ألفافولـد» سـوف تـؤ ّدي
ويتوقـع جونـز ّ
ٍ
علمـاء البيولوجيـا إلـى مراجعـة أفكارهـم حيـال مـا يمكن
الب َنـى ،وحيـال سـهولة التوصـل إلـى
ِف ْعلـه بـكل هـذه ِ
المزيـد منهـا ،فيقـول" :سـوف تُ ْعقَـد مؤتمـرات فـي هـذا
حاليا  130مليون نموذج،
الصـدد .وعندها سـنقول :لدينا
فكيـف يمكـن أن يغيـر هـذا منظور ًّنـا إلـى علـم أ
الحيـاء؟
ِّ
يغيـره ،لكننـي أعتقـد أنـه سـيفعل".
وقـد ال ِّ
Jumper, J. et al. Nature https://doi.org/10.1038/s41586021-03819-2 (2021).

1.

2. Tunyasuvunakool, K. et al. Nature https://doi.org/10.1038/
s41586-021-03828-1 (2021).
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ليست كل الفيروسات ضارة ،واختصاصيو علم الفيروسات يجدونها في كل مكان .وقد بدأ الباحثون في تسمية
فضل عن رصد أدوارها في أ
نونليونات من أنواع الفيروسات الموجودة على ظهر كوكب أ
الرض وتصنيفهاً ،
النظمة
البيئية العالمية .بقلم آمبر دانس
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FALSE-COLOUR ELECTRON MICROGRAPHS (NOT TO SAME SCALE). TOP ROW L–R: SMALLPOX VIRUS; ACIDIANUS BOTTLE-SHAPED VIRUS; ACANTHAMOEBA
;POLYPHAGA MIMIVIRUS. CENTRE ROW L–R: RABIES VIRUS; T4 BACTERIOPHAGE; ROTAVIRUS. BOTTOM ROW L–R: EBOLA VIRUS; TOBACCO RATTLE VIRUS
HIV-2. SPL; M. HÄRING ET AL./J. VIROL.; E. GHIGO ET AL./PLOS PATHOG.; FREDERICK A. MURPHY/CDC GLOBAL

الفيروسات
وتنوعاتها المبهرة

توجد الفيروسات بأشكال وأحجام شتى ،مثل الفيروسات المحاكية العمالقة (أعلى يمين الصورة) ،والعاثيات التي تغزو البكتيريا الشبيهة بمركبات الهبوط على القمر (وسط الصورة).

نقَّبت ميا برايتبارت عن فيروسات جديدة داخل تالل النمل
أ
البيض في أفريقيا ،ولدى حيوانات الفقمة في القطب الجنوبي،
أ
وفي مياه البحر الحمر ،بيد أن أثمن اكتشافاتها ،لم يتطلب
منها سوى دخول الحديقة الخلفية لمنزلها في فلوريدا .فهناك،
تجمعت حول المسبح عناكب مدارية غازلة ،ذات ظهور شوكية
علميا باسم ،)Gasteracantha cancriformis
مدببة (تُعرف ًّ
وهي عناكب مدهشة ومثيرة لالهتمام ،ذات أجسام بيضاء
مستديرة ،تتناثر عليها بقع سوداء ،وست شويكات قرمزية،
تجعل شكلها شبي ًها بآلة حرب من القرون الوسطى .تنامت
دهشة برايتبارت ،التي تعمل اختصاصية في علم إيكولوجيا
الفيروسات في جامعة ساوث فلوريدا بمدينة سانت بيترسبرج
أ
المريكية ،حين فحصت ما بداخل هذه الكائنات .فعندما
قامت مع زمالئها بجمع عدد من هذه العناكب وطحنها ،وجدوا
بداخلها فيروسين غير معروفين للعلماء.1
وعلى الرغم من أن اهتمام البشرية قد تركز منذ مطلع
عام  2020على فيروس بغيض واحد ،إال أن الكثير من
أ
ويقدر العلماء أن
الفيروسات الخرى لم يُ َ
كتشف بعدِّ .
المحيطات وحدها آوت في وقت ما من تاريخها ما يزيد
على  10نونليونات من الجزيئات الفيروسية .وهو رقم يعادل
عشرة مليارات ِضعف عدد النجوم في الكون المرصود.
ويتأكد لنا يوما بعد يوم أن أ
النظمة البيئية والكائنات الحية
ً
تعتمد على الفيروسات .فقد حفزت تلك الكائنات دقيقة
الحجم ،التي تتمتع مع ذلك بقوة هائلة ،عملية النشوء
والتطور منذ ماليين السنين ،عن طريق نقل الجينات بين
الكائنات المضيفة لها .وفي المحيطات ،تشق الفيروسات
أجسام الكائنات المجهرية ،لتفرغ محتويات هذه الكائنات
المغذية .وفي
في المياه ،وهو ما يغمر شبكات الغذاء بالعناصر ُ
ذلك الصدد ،يقول كيرتيس ساتل اختصاصي علم الفيروسات
من جامعة كولومبيا البريطانية بمدينة فانكوفر الكندية" :لوال
الفيروسات ،لما صمدت البشرية على قيد الحياة".
وقد أدرجت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات ()ICTV
حتى آ
الن أسماء ما ال يزيد على  9110أنواع من الفيروسات،
لكن من الواضح أن هذا الرقم ال يمثل سوى نسبة ضئيلة من
أ
العداد الكلية .ويعود ذلك  -في جزء منه  -إلى أن أي تصنيف
رسمي لفيروس ما كان يتطلب من العلماء في الماضي استنبات
هذا الفيروس في الكائن المضيف ،أو في خاليا الكائن المضيف،
وهي عملية تستغرق الكثير من الوقت ،ما لم تكن مستحيلة.
وثمة سبب آخر ،وهو أن عملية البحث عن الفيروسات في
الماضي جنحت نحو اكتشاف الفيروسات المسببة أ
للمراض في
إالنسان والكائنات التي تهمنا ،مثل حيوانات المزارع ،والنباتات
المنتجة للمحاصيل ،ثم جاءت جائحة «كوفيد» لتذ ّكرنا بأهمية
دراسة الفيروسات القادرة على االنتقال السريع والمفاجئ من
تهديدا لنا وللحيوانات
كائن مضيف إلى آخر ،وهو ما يشكل
ً
التي نقوم بتربيتها ،أو المحاصيل التي نزرعها.
وخالل السنوات العشر الماضية تزايد بدرجة كبيرة عدد
الفيروسات التي استطاع العلماء العثور عليها وتسميتها،
حرز على صعيد تقنيات البحث عن
وذلك بفضل التقدم ُ
الم َ
ُ
مؤخرا على
دخلت
أ
التي
ات
ر
التغي
إلى
بالضافة
الفيروسات ،إ
ً
قواعد تحديد أ
النواع الجديدة .وتقدم لنا دراسات الميتاجينوم
بعضا من أ
الساليب الفعالة في هذا الصدد ،إذ تسمح للباحثين
ً
بجمع عينات جينومية في بيئة ما دون الحاجة إلى استنبات
فيروسات كاملة .كما تسهم التقنيات الحديثة ،مثل تقنيات
تحديد التسلسل الجينومي لفيروسات مفردة ،في إضافة
فيروسات جديدة إلى القائمة ،منها فيروسات شائعة إلى حد
مثير للدهشة ،لكن لم تظهر قبل آ
وتعقيبا على ذلك ،تشير
الن.
ً
أ
برايتبارت إلى أن إجراء هذا النوع من البحاث العلمية ممتع في
وقت كهذا .واستطردت قائلة" :أعتقد أن الوقت الحاضر هو
العصر الذهبي لدراسة الجينومات الفيروسية".
اح عدة
ُ
من نَو ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وعلى سبيل المثال ،في عام  2020وحده ،أضافت
اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات  1044نو ًعا إلى قائمتها
الرسمية للفيروسات ،بينما توجد آالف الفيروسات أ
الخرى
في انتظار االنتهاء من توصيفها وتسميتها .وقد دفع هذا
التنامي في أعداد الجينومات الفيروسية المكتشفة باحثي
علم الفيروسات إلى مراجعة أ
السلوب المتبع في تصنيف
الفيروسات .كما ساعد في توضيح آلية نشوئها وتطورها.
وثمة أدلة قوية على أن الفيروسات برزت إلى الوجود عدة
مرات ،ولم تنحدر من أصل أوحد.
يقول ينز كون ،اختصاصي علم الفيروسات من المعهد
المريكي ألمراض الحساسية أ
الوطني أ
والمراض المعدية في
أ
فورت ديتريك بوالية ميريالند المريكية ،إنه بالرغم من كل
النجازات ،فإن االتساع الحقيقي لعالَم الفيروسات
هذه إ
ً
مجهول إلى حد كبير ،مضيفًا" :ليس لدينا في الحقيقة
يبقى
أية فكرة عن ماهية هذا العالَم".

الفيروسات في كل مكان

تشترك الفيروسات كافة في خاصيتين :يضم كل فيروس
الجينوم الخاص به داخل قفيصة بروتينية ،ويعتمد في
عملية التكاثر على الكائن المضيف ،سواء أكان إنسانًا ،أَم
عنكبوتًا ،أَم نباتًا .وفيما عدا هذا النمط العام ،تتميز أنماط
الفيروسات بتنوعات ال نهائية.
ثمة فيروسات حلقية دقيقة تحمل جينين أو ثالثة فقط.
حجما من بعض
كما توجد فيروسات محاكية عمالقة ،أكبر ً
البكتيريا ،وتحمل مئات الجينات .وهناك العاثيات التي تغزو
البكتيريا وتشبه مركبات الهبوط على القمر ،ناهيك بالطبع عن
الفيروسات الكروية الفتاكة ذات النتوءات الشوكية ،التي بات
العالم يعرفها ويعاني منها في الوقت الراهن .كذلك هناك
فيروسات تقوم باختزان جيناتها في صورة حمض نووي ،وأخرى
تختزنه في صورة حمض نووي ريبي ،بل إن هناك عاثيات
تستخدم أبجدية جينية بديلة ،إذ تستبدل قاعدة أ
الدينين
الكيميائية في نسق قواعد الحمض النووي النيتروجينية
التقليدي (( ،)ACGTنسبة إلى أ
الدينين  ،Aوالسايتوزين ،C
والجوانين  ،Gوالثايمين  )Tبجزيء آخر يُسمى .Z

ليس لدينا في
الحقيقة أية فكرة عن
ماهية هذا العالم".
اسعا ،بحيث يمكنها أن
وتنتشر الفيروسات
كبيرا وو ً
ً
انتشارا ً
تظهر ،حتى ْإن لم يبحث العلماء عنها .وعلى سبيل المثال،
لم يكن فريدريك شولتس يعتزم دراسة الفيروسات حينما
مستخرجة من مياه
أخذ يفحص تسلسالت جينومية فيروسية
َ
الصرف .ففي أثناء دراساته العليا بجامعة فيينا في عام ،2015
كان يستعين بعلم الميتاجينوم في البحث عن أصناف بكتيرية،
وهي عملية تتطلب استخالص الحمض النووي من خليط كبير
من الكائنات ،وتجزئته إلى قطع صغيرة ،وتحديد التسلسل
جينومي لجميع هذه أ
الجزاء .وبعد ذلك ،يتولى برنامج حاسوبي
تجميع تلك القطع ،وترجمتها إلى جينومات فريدة ،في عملية
تشبه حل أحجية تركيبية مكونة من مئات القطع المتناثرة.
ووسط الجينومات البكتيرية التي فحصها شولتس ،وقع
على جينوم فيروسي ضخم إلى حد الفت ،كان من السهل
مالحظته ،ألن قفيصته حملت جينات .ويتميز هذا الجينوم

بأنه يحتوي على  1.57مليون زوج قاعدي نووي .2وقد اتضح
أنه فيروس عمالق يشكل جز ًءا من مجموعة تتصف بالضخامة
من حيث حجم الجينوم والحجم الكلي (يصل قطرها عادة
إلى  200نانومتر ،أو أكثر) .وتصيب هذه الفيروسات أ
الميبا،
والطحالب ،وطالئعيات أخرى ،وهذا يمنحها القدرة على
التأثير في أ
النظمة البيئية ،سوا ًء المائية ،أَم البرية.
أ
آ
وقد قرر شولتس – الذي يعمل الن باح ًثا في علم الحياء
الدقيقة بمعهد الجينوم المشترك ،التابع لوزارة الطاقة
المريكية في مدينة بيركلي بوالية كاليفورنيا أ
أ
المريكية – البحث
عن فيروسات مشابهة في قواعد بيانات الميتاجينوم .وكان
قد نشر مع فريقه البحثي في عام  2020بح ًثا 3يضم توصيفًا
ألكثر من  2000جينوم من مجموعة الفيروسات العمالقة
تلك .وقبل صدور هذا البحث ،لم يكن الباحثون قد أدرجوا
المعلنة.
سوى 250
جينوما من هذا النوع في قواعد البيانات ُ
ً
كما بحث اختصاصيو علم الفيروسات عن أنواع جديدة
من الفيروسات داخل جسم إالنسان .وعلى سبيل المثال،
أجرى لويز كاماريو جيريرو ،اختصاصي علم المعلومات
الحيوية الفيروسية وفريقه البحثي من معهد ِوي ْلكَم سانجر في
بلدة هينكستون بالمملكة المتحدة دراسة على ميتاجينومات
مستخرجة من أمعاء إالنسان ،أسفرت عن وضع قاعدة بيانات
َ
تضم أكثر من  140ألف نوع من العاثيات .وضم نصف هذا
العلْم من قبل .وقد جاءت
العدد أنوا ًعا جديدة لم يعرفها ِ
مطابقة
الماضي،
اير
ر
فب
في
نتائج دراسة الفريق ،4التي نُشرت
ِ
أ
لنتائج دراسات سابقة ،خلصت إلى أن النوع الكثر شيو ًعا
من الفيروسات التي تهاجم البكتيريا في أمعائنا هو مجموعة
جمع التحويلي" ،crAssphage
الم ِّ
تُعرف باسم "عاثيات ُ
(وتعود تسميتها إلى برمجية تجميع تحويلي اكتشفتها في
حاليا في شركة "إيللومينا"
عام  .)2014ويعمل كاماريلو جيريرو ًّ
 Illuminaالنشطة في مجال تحديد تسلسالت الحمض النووي
في مدينة كيمبردج بالمملكة المتحدة ،ويرى أنه بالرغم من
العلْم ال يعرف
انتشار هذه المجموعة من الفيروسات ،إال أن ِ
الكثير عن دورها في ميكروبيوم جسم إالنسان.
وقد كشفت لنا دراسات الميتاجينوم عن عدد هائل من
الفيروسات ،لكنها تغفل كذلك الكثير منها .وعلى سبيل المثال،
ال تتسم الفيروسات التي تستخدم الحمض النووي الريبي
بميتاجينوم تقليدي .ولهذا ،بحث عنها كولين هيل ،اختصاصي
علم أ
الحياء الدقيقة من كلية كورك الجامعية ،وفريقه البحثي
في قواعد بيانات الميتاترانسكريبتوم الخاصة بالحمض النووي
الريبي ،التي يستخدمها العلماء عادة في دراسة الجينات التي
متعمدة إلى حمض نووي ريبي مرسال ،بهدف
تُترجم بصورة َّ
إنتاج البروتينات في بعض الفيروسات ،لكن قد تظهر كذلك
في هذه البيانات جينومات الفيروسات التي تستخدم الحمض
النووي الريبي .ومن هنا ،استخدم الفريق تقنيات حوسبة في
استخراج التسلسالت الجينومية لهذه الفيروسات من البيانات
فيروسيا في قواعد بيانات
جينوما
المتاحة ،حيث وجدوا 1015
ً
ًّ
الميتاتراسكريبتوم ،أُ ِخذت من عينات رواسب طينية ومياه.5
وهكذا استطاع الباحثون مرة أخرى زيادة عدد الفيروسات
المكتشفة بصورة هائلة من خالل بحث واحد.
وهذه أ
الساليب البحثية قد تَ ْن ُجم عنها  -بطريق الخطأ -
الشارة إلى أن
تسلسالت جينومية خاطئة .ومع ذلك ،تجدر إ
الباحثين يستعينون بوسائل رقابة على جودة عمليات تحديد
التسلسل الجيني ،للحيلولة دون حدوث ذلك ،بيد أنه تبقى
هناك ثغرات في معرفتنا بهذه الكائنات .فعلى سبيل المثال،
تراوغ أ
النواع الفيروسية التي تتسم بالتنوع الكبير بين أفرادها
نظرا إلى أنه من
العلماء ،وتكون عصية على االكتشافً ،
الصعب على البرامج الحاسوبية تجميع تسلسالتها المتباينة.
ويكمن حل بديل في تعيين تسلسل جينومات الفيروسات،
كل على حدة ،كما يفعل مانويل مارتينيز-جارثيا ،اختصاصي
الطبعة العربية
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تحقيقات
اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ

اﻟﺘﻄﻮري ﻣﻬﻤﺔ
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻋﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﻠﻮﻳﺔ ﻓﻲ أن ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ أﺻﻞ واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ وﺿﻊ ﺷﺠﺮة ﻟﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ
ﱡ
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ أوﺟﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ.
وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أﻗﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  2021وﺟﻮد ﺳﺘﺔ ﻋﻮاﻟﻢ ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ ،ﺗﺤﺪدت ً
اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻴﻨﺎت واﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻓﻲ ﻓﻴﺮوﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺤﺪر ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك.

وﻓﻘﺎ ﻟﻌﺪد اﻷﻧﻮاع
ً
اﻟﻌﻮاﻟﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ

ﻓﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ
ﺻﻐﻴﺮة اﻟﺤﺠﻢ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﺜﻞ
ﻓﻴﺮوس اﻻﻟﺘﻬﺎب
اﻟﻜﺒﺪي اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ
"دي" D

ﻓﻴﺮوﺳﺎت
ﺧﻴﻄﻴﺔ
ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻌﺘﺎﺋﻖ،
وﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ
ﺑﻨﻴﺔ ﻗﻔﻴﺼﺘﻬﺎ

ﻓﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ
ﻗﻔﻴﺼﺘﻬﺎ
اﻟﻔﻴﺮوﺳﻴﺔ ،ﻣﺜﻞ
ﻓﻴﺮوس ﺣﻤﻰ
اﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

ﻓﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي ﻣﻔﺮد اﻟﺸﺮﻳﻂ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺑﺮوﺗﻴﻦ ﻳﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي،
ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺮوﺳﺎت اﻟﻮرم
اﻟﺤﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﺸﺮي

ﻓﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي ﻣﺰدوج
اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺘﻲ
ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ
ﻗﻔﻴﺼﺘﻬﺎ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ،
ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺮوﺳﺎت
اﻟﻬﺮﺑﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺼﻴﺐ اﻟﺒﺸﺮ.

ﻓﻴﺮوﺳﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم
إﻧﺰﻳﻢ ﻳﻮﺟﻬﻪ اﻟﺤﻤﺾ
اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ
ﻟﻠﺘﻜﺎﺛﺮ ،ﻣﺜﻞ ﻓﻴﺮوس
"ﺳﺎرس-ﻛﻮف"2-
SARS-CoV-2
وﻓﻴﺮوﺳﺎت ﻛﻮروﻧﺎ
أﺧﺮى

َ
ﻋﺎﻟﻢ ﻓﻴﺮوﺳﻲ ﻳﻨﺪرج ﺗﺤﺘﻪ ﻓﻴﺮوس "ﺳﺎرس-ﻛﻮف "2-وأﻗﺎرﺑﻪ
رﻳﺒﻮﻓﻴﺮا
ﻓﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي اﻟﺮﻳﺒﻲ

اﻟﻌﺎﻟَ ﻢ اﻟﻔﻴﺮوﺳﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

أورﺛﻮرﻧﺎﻓﻴﺮا

اﻟﺸﻌﺒﺔ

ﺑﻴﺴﻮﻓﻴﺮﻳﻜﻮﺗﺎ

اﻟﻔﺌﺔ

ﺑﻴﺴﻮﻧﻴﻔﻴﺮﻳﺴﻴﺘﻴﺲ

اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ

اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻋﺸﻴﺔ

اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت اﻟﺘﺎﺟﻴﺔ

اﻟﺠﻨﺲ

ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﺑﻴﺘﺎ

اﻷﻧﻮاع
واﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
اﻟﻤﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺤﺎدة اﻟﻮﺧﻴﻤﺔ
( SARS- CoVو)SARS-CoV2

ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ
ﻣﺘﻼزﻣﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ
اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ))MERS-CoV

علم أ
الحياء الدقيقة من جامعة أليكانتي بأسبانيا .فقد شجرة عائالت الفيروسات
حاول مارتينيز جارثيا أن يُقطِّر مياه البحر من خالل ماكينة
تصفية ،حتى يتمكن من عزل فيروسات مفردة ،ثم قام
بتكبير الحمض النووي الخاص بها ،ومن ثم شرع في وضع
التسلسل الجينومي الخاص بها.
فيروسيا في أول محاولة
ا
جينوم
وجد مارتينيز-جارثيا 44
ً
ًّ
قام بها ،تبين أن أحدها يُمثل أحد أكثر أنواع الفيروسات
وفرة في المحيطات .6وهو فيروس شديد التنوع ،حيث
شديدا من جسيم
المكونة له تنو ًعا
تتباين القطع الجينية
ً
ِّ
إلى آخر به ،إلى حد جعل الجينوم الخاص به ال يتضح في
دراسات الميتاجينوم من قبل .وقد أطلق عليه فريق البحث
اسم  ،37-F6وفقًا لموقعه على طبق المختبر أ
الصلي ،بيد
أن مارتينيز-جارثيا يمزح ً
قائل إن اسم الفيروس يجب أن
يكون  007مثلما يُطلَق على شخصية الجاسوس الخيالية
نظرا إلى قدرته الفائقة على االختفاء
الشهيرة جيمس بوندً ،
وهو على مرأى من الباحثين.
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ال يزال هذا الفيروس الذي يُ َعد بمثابة جيمس بوند بين
فيروسات المحيطات يفتقر إلى اسم التيني رسمي للإشارة
إلى نوعه ،وهو الحال مع آالف من جينومات الفيروسات
التي اكتشفتها دراسات الميتاجينوم على مدار السنوات
العشر الماضية .وقد شكلت هذه الفيروسات معضلة للجنة
الدولية لتصنيف الفيروسات ،تمثلت في اللغز آ
التي :هل
يكفي تحديد التسلسل الجينومي لتسمية الفيروس؟ حتى عام
 ،2016وباستثناءات نادرة ،كانت عملية عرض أي فيروس جديد
أو مجموعة تصنيفية جديدة على اللجنة الدولية لتصنيف
الفيروسات تتطلب من العلماء وضع الفيروس والكائن
المضيف له في بيئة استنباتية ،لكن في عام  ،2016وبعد
جدل محتدم ،لكنه قائم على الود ،اتفق اختصاصيو علم
الفيروسات على أن عرض التسلسل الجينومي وحده يكفي.7
وهنا انهمرت على اللجنة مقترحات الباحثين بإدراج فيروسات
ومجموعات فيروسية جديدة في قائمتها .ومع هذا ،فقد بقيت

هذا التصنيف مستويات أعلى .وعليه ،فقد بقيت عائالت
من الفيروسات هائمة وحدها في شجرة التطور ،دون إيجاد
النواع الفيروسية أ
العالقة بينها وبين أ
الخرى .ولهذا ،فقد
أضافت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات في عام 2018
مستويات أعلى ،مثل الصنف ،والشعبة ،والمملكة.8
وقد وضعت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات مستوى
"العالم الفيروسي"  realmفي أعلى المراتب ،ليكون بمثابة
نظير لمستوى "النطاق"  domainبين أشكال الكائنات وحيدة
الخلية ،مثل البكتيريا ،والعتائق ،وحقيقيات النوى ،لكن مع
استخدام مصطلح مختلف للتفرقة بين الشجرتين( .وقد
لفت بعض العلماء قبل عدة أعوام إلى إمكان إدراج بعض
الفيروسات ضمن تصنيفات الشجرة التطورية الخلوية ،لكنها
كبيرا).
فكرة لم تلق استحسانًا ً
تصورا
ووضعت اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات
ً
لفروع شجرة تصنيف الفيروسات ،ثم قامت بإدراج
معا ضمن
الفيروسات المؤلَّفة من الحمض النووي الريبي ً
عالم فيروسي يُسمى  .Riboviriaويقع فيروس "سارس-
كوف SARS-CoV-2 "2-وغيره من فيروسات كورونا ذات
الجينومات المؤلَّفة من حمض نووي ريبي مفرد الشريط
لكن ظل إدراج مجموعات
ضمن هذا العالم الفيروسيْ ،
اختصاصي علم الفيروسات
تصنيفية أخرى متروكًا لمجتمع
ّ
اختصاصي علم أ
أ
الحياء
الوسع .وقد شكل يوجين كو ِنن،
التطوري من المركز القومي لمعلومات التكنولوجيا الحيوية
أ
بحثيا
في مدينة بيثيسدا بوالية ميريالند المريكية ،فريقًا ًّ
يسعى لتحليل الجينومات الفيروسية كافة ،ودراسة ِآخر
أ
البحاث التي تتناول بروتينات الفيروسات ،وذلك بهدف
9
إصدار مسودة تصنيفية أولية .
وقد أعاد الفريق ترتيب شجرة عالم  ،Riboviriaواقترح
إدراج ثالثة عوالم أخرى (انظر" :العوالم الفيروسية") في
شجرة تصنيف الفيروسات .ويذكر كونن نشوب جدل حول
بعض تفاصيل كيفية القيام بذلك .ومع ذلك ،فقد قام
أعضاء اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات في عام 2020
بالتصديق على التصنيف ،دون أن تواجهه عقبات كثيرة .وفي
عام  ،2021أُجيز اقتراح بإدراج عالَمين فيروسيين جديدين
في شجرة تصنيف الفيروسات ،لكن كو ِنن يرى أن العوالم
الرجح  -هي أ
الصلية ستظل  -على أ
الربعة أ
الفيروسية أ
الوسع
أ
والعم .ويتوقع أن يصل عدد العوالم الفيروسية إلى 25
عال ًَما مع مرور الوقت.
ويؤكد هذا الرقم شكوك بعض الباحثين حول عدم وجود
نَسب واحد مشترك للفيروسات .وعن ذلك يقول كونن" :ما
أصل واحد للفيروسات كافة .ببساطة ،ال يوجد شيء
ِمن ٍ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

)SOURCE: ICTV (TALK.ICTVONLINE.ORG/TAXONOMY); ICTV CORONAVIRIDAE STUDY GROUP. NATURE MICROBIOL. 5, 536–544 (2020

رﻳﺒﻮزﻳﻔﻴﺮا
15

أدﻧﺎﻓﻴﺮا
31

ﻓﺎرﻳﺪﻧﺎﻓﻴﺮا
268

ﻣﻮﻧﻮدﻧﺎﻓﻴﺮ
1,416

دﺑﻠﻮدﻧﺎﻓﻴﺮا
2,944

رﻳﺒﻮﻓﻴﺮا
3,850 species

العالقات التطورية بين هذه الفيروسات مبهمة في كثير من
أ
غالبا ما يص ِّنف المختصون الفيروسات على أساس
الحيان ،إذ ً
أشكالها (على سبيل المثال ،بناء على ما إذا كانت طويلة ،أم
رفيعة ،أم ذات رأس وذيل) ،أو على أساس جينوماتها (سواء
وفق تسلسل الحمض النووي ،أم الحمض النووي الريبي ،أو
ما إذا كان الحمض النووي أو الحمض النووي الريبي مفر َدي
مزدوجي الشريط) ،إال أنه من المفاجئ أن هذه
الشريط ،أم
َ
التصنيفات ال تدلّنا على الكثير مما يتعلق بال َّنسب المشترك
للفيروسات .فعلى سبيل المثال ،نجد أن الفيروسات التي تملك
جينومات مؤلَّفة من الحمض النووي مزدوج الشريط قد نشأت
على أربع فترات منفصلة ،على أقل تقدير.
أما التصنيف أ
الصلي ،الصادر عن اللجنة الدولية لتصنيف
الفيروسات ،وال يمت بأي صلة إلى شجرة حياة الكائنات
درج سوى الدرجات الدنيا من التسلسل
الخلوية ،فلم يُ ِ
ً
وصول إلى
الهرمي التطوري ،بد ًءا من النوع والجنس،
مستوى الرتبة ،وهي درجة تعادلها الرئيسيات أ
والشجار ذات
أ
القماع في تصنيف الكائنات متعددة الخاليا .لم يتضمن
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كهذا" .وهذا يعني أن الفيروسات قد نشأت  -على أ
الرجح -
على عدة مراحل ،وفي أوقات مختلفة على مدار تاريخ الحياة
على أ
الرض .وما من سبب يدعونا لالعتقاد أن تلك النشأة
لن تتكرر مرة أخرى .يقول مارت كروبوفيتش ،اختصاصي
علم الفيروسات من معهد باستور في باريس ،الذي شارك
في قرارات اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات ،ويعمل
ضمن فريق كو ِنن للتصنيف" :ما زلنا نكتشف ً
أصول جديدة
للفيروسات الجديدة".
أما فيما يتعلق بكيفية نشوء العوالم الفيروسية ،فنجد أن
اختصاصيي علم الفيروسات يقدمون تفسيرات مختلفة لذلك.
فقد تكون هذه العوالم قد تطورت من عناصر جينية مستقلة
عن بعضها البعض منذ فجر الحياة على أ
الرض ،قبل حتى
تكون الخاليا .وربما تكون قد تسربت أو "انحدرت" من خاليا
ُّ
مكتملة ،بعد أن تخلصت من معظم آ
الليات الخلوية ،لكي
تتمكن من تحقيق أسلوب حياة يعتمد على عناصر بسيطة.
أما كو ِنن وكروبوفيتش ،فيميالن إلى فرضية تَ ْج َمع بين كل
هذه الفرضيات ،مفادها أن تلك العناصر الجينية البدائية قد
سرقت جينات من أشكال الحياة الخلوية ،لكي تبني جسيماتها
منصبا في اللجنة
الفيروسية .كما يضيف كو ِنن الذي شغل ً
أيضا ً
الدولية لتصنيف الفيروسات ،وكان جز ًءا من فريق العمل على
مقترح التصنيف الجديد ،إنه من المحتمل أن تكون الفيروسات
نظرا إلى أن لها ً
أصول متعددة.
قد نشأت بطرق متعددةً ،
ولهذا ،فبالرغم من أن شجرة عائالت الفيروسات تختلف
عن شجرة عائالت الكائنات الخلوية ،إال أن أغصان الشجرتين
تتالقَى؛ فتنتقل الجينات بينهما .ويتوقف احتساب الفيروسات
ضمن الكائنات "الحية" على تعريفك الخاص لمعنى الحياة.
فالعديد من الباحثين ال يرون الفيروسات كائنات حية ،في
حين يختلف باحثون مع هذا الرأي .لذا ،يقول هيرويوكي
يدرس
أوجاتا ،اختصاصي نظم المعلومات الحيوية ،الذي ُ
الفيروسات في جامعة كيوتو في اليابان" :أجنح إلى القول
بأن الفيروسات حية" ،وأضاف ً
قائل" :إن الفيروسات تتحور،
ولديها مواد جينية تتألف من حمض نووي ،وحمض نووي
كبيرا في تطور أشكال الحياة".
ريبي ،كما أنها تلعب ً
دورا ً
وينظر الكثيرون إلى التصنيف الحالي على أنه مجرد
محاولة أولية ،ويرى بعض اختصاصيي علم الفيروسات أنه
تصنيف مربك بعض الشيء ،إذ نجد أن عد ًدا من العائالت
مدرج ضمن أي عوالم فيروسية .وحول
الفيروسية ال يزال غير َ
ذلك يقول مارتينيز-جارثيا" :الجانب المشرق هنا أننا نحاول
إدخال بعض النظام على هذه الفوضى".

الفيروسات تغير العا َلم

ِّ
الفيروسات الموجودة على أ
الرض ما يعادل حجم
تُما ِثل كتلة
 75مليون حوت أزرق .والعلماء على يقين بأن الفيروسات
تؤثر على شبكات الطعام ،أ
والنظمة البيئية ،وحتى الغالف
الجوي أ
للرض .وعلى سبيل المثال ،يقول ماثيو سوليفان،
اختصاصي علم الفيروسات البيئي من جامعة والية أوهايو
في مدينة كولومبوس أ
المريكية ،إن تسارع وتيرة اكتشاف
الفيروسات "قد كشف عن عدد هائل من الطرق غير
المعروفة سابقًا ،التي يمكن للفيروسات أن تؤثر بها على
أنظمتنا البيئية" ،بيد أن العلماء ال يزالون يسعون إلى حصر
حجم هذا التأثير ومداه.
وحول ذلك يقول أوجاتا" :ليس لدينا تفسير مبسط لهذا
التأثير في الوقت الحالي" .ففي المحيطات ،على سبيل
المثال ،يمكن للفيروسات أن تندفع خارجة من الكائنات
الميكروبية المضيفة لها ،وهو ما يُفرز كربونًا يعاد تدويره
من خالل فيروسات أخرى تأكل أحشاء الكائن المضيف ،وتنتج
مؤخرا أن
ثاني أكسيد الكربون ،بيد أن العلماء بدأوا يدركون
ً
غالبا ما تتكتل
الخاليا التي تخترقها الفيروسات
ً
خروجا منها ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

كشفت دراسات أجريت على العناكب المدارية الغازلة ذات الظهور الشوكية
المدببة عن فيروسين غير معروفين للعلماء.

مع بعضها البعض ،وتغرق في قاع المحيط ،وهو ما يعزل
بعيدا عن الغالف الجوي.
الكربون ً
مصدرا
ويقول سوليفان إن التربة الصقيعية الذائبة تُ َعد
ً
مهما للكربون على اليابسة ،حيث يبدو أن الفيروسات تلعب
ًّ
كبيرا في إطالق الكربون من الميكروبات الموجودة
ا
دور
ً
ً
في تلك البيئات .ففي عام  ،2018قام سوليفان وزمالؤه
بتوصيف  1907من جينومات وشظايا فيروساتُ ،ج ِمعت
من تربة صقيعية في السويد .وقد ضمت هذه الجينومات
والشظايا جينات بروتينات قد تؤثر على تحلل مركبات
تحوله إلى غازات دفيئة.10
الكربون ،وإمكانية ُّ

أعتقد أن الوقت الحاضر
نواح عدة
هو من ٍ
العصر الذهبي لدراسة
الجينومات الفيروسية".
كما قد تؤثر الفيروسات على كائنات أخرى ،عن طريق
تحفيز جينوماتها .فعلى سبيل المثال ،عندما تقوم
الفيروسات بنقل الجينات المقاومة للمضادات الحيوية من
بكتيريا إلى أخرى ،قد يتسبب ذلك في هيمنة سالالت جديدة
مقاومة أ
للدوية .ومن ثم ،يقول كاماريو-جيريرو إنه مع مرور
ِ
الوقت قد يتسبب هذا النوع من نقل الجينات في طفرات
تطورية كبرى داخل جماعات البكتيريا .وال يحدث هذا في
تقريبا من الحمض النووي البشري
البكتيريا فقط ،إذ إن ً %8
من أصل فيروسي .وعلى سبيل المثال ،اكتسب أسالفنا من
دورا ال ِغ ًنى عنه في
الثدييات جي ًنا من أصل فيروسي يلعب ً
عملية تطور المشيمة.
وسوف يحتاج العلماء إلى إجراء فحوص أخرى بخالف
الجابة عن العديد من
فحوص الجينومات ،حتى يمكنهم إ
أ
اللغاز التي تتعلق بأنماط حياة الفيروسات ،إذ سيتعين
عليهم العثور على الكائن المضيف للفيروس .أما الفيروس
ذاته ،فقد يحمل للعلماء بعض القرائن .فعلى سبيل المثال،
يمكن أن يكون قد أُضيف له في الجينوم الخاص به جزء
واضح من المادة الجينية الموجودة داخل الكائن المضيف.
وقد استخدم مارتينيز-جارثيا وزمالؤه علم جينوم
للتعرف على الميكروبات التي تحوي
الكائنات وحيدة الخلية ُّ
المكتشف حدي ًثا .وقد كان الكائن المضيف
فيروس 37-F6
َ
واحدا من أكثر الكائنات وفرة وتنو ًعا في البحار،
لهذا الفيروس ً

وهو بكتيريا تسمى  ،Pelagibacter11وتمثل نصف الخاليا
الموجودة في بعض أنواع المياه .وعليه ،يقول جارثيا-مارتينيز
إن اختفاء مفاج ًئا لهذا النوع من الفيروسات وحده قد يصيب
الحياة في المحيطات بخلل شديد.
أما أليكساندرا فوردن ،اختصاصية علم البيئة التطوري من
مركز جيومار هيلمهولتس ألبحاث المحيطات في مدينة كيل
بألمانيا ،فترى أن العلماء يحتاجون إلى دراسة كيف يدخل
الفيروس التغييرات على الكائن المضيف ،كي يمكنهم فهم
التأثير الكامل للفيروس .وتعكف فوردن على دراسة فيروسات
مجمعة للضوء ،تُسمى
عمالقة تحمل جينات بروتينات ِّ
بروتينات "الصباغ البنفسجي" .ومن الناحية النظرية ،يمكن أن
تكون هذه الجينات مفيدة للكائن المضيف في وظائف معينة،
مثل نقل الطاقة ،أو التأشير ،لكن ال يمكن تأكيد ذلك من خالل
التسلسل الجينومي للفيروس .وتعتزم فوردن استنبات الكائن
معا ،ودراسة سلوك كليهما في الحالة
المضيف والفيروس ً
المركبة القائمة على غزو الفيروس للخلية .وتقول فوردن" :إن
بيولوجيا الخاليا هي السبيل الوحيد لتحديد الدور الحقيقي
للفيروس ،وتأثيراته على دورة الكربون".
أما في فلوريدا ،فإن برايتبارت لم تستنبت فيروسات العناكب
التي جمعتها .ومع ذلك ،فقد تمكنت من الكشف عن المزيد
من المعلومات عن هذه الفيروسات .ينتمي زوج الفيروسات
الذي اكتشفته برايتبارت إلى فئة مدهشة من الفيروسات،
نظرا إلى الجينومات الدائرية
على حد وصف العالمة ،وذلك ً
دقيقة الحجم لهذه الفيروسات ،التي تقوم بترميز جين واحد
فقط للحصول على البروتين الالزم لقفيصتها ،وجين آخر
للحصول على البروتين الالزم للتكاثر .وينحصر وجود أحد
هذين الفيروسين في جسم العنكبوت ،في حين ال يوجد في
ساقيه .ولهذا ،تعتقد برايتبارت أن الفيروس في الواقع يصيب
بعض الكائنات التي يأكلها العنكبوت .أما الفيروس الثاني،
فيمكن العثور عليه في أنحاء جسم العنكبوت كافة ،وكذلك
في البيض الذي يضعه ،وفي العناكب الوليدة ،وهو ما دفع
برايتبارت إلى االعتقاد بأنه ينتقل من أحد أ
البوين إلى النسل،12
إال أن برايتبارت تضيف قائلة إن الفيروس – على حد علمها  -ال
يبدو أنه يتسبب للعناكب في أي ضرر.
وتقول برايتبارت" :إن العثور على الفيروسات هو أسهل
مراحل الدراسة"  .أما الجزء أ
الصعب ،فهو تحديد الطريقة
التي تؤثر بها الفيروسات على دورة حياة الكائن المضيف،
والنظام البيئي المحيط به .وتضيف برايتبارت قائلة إن
اختصاصيي علم الفيروسات يتعين عليهم ً
الجابة عن
أول إ
واحد من أصعب أ
السئلة على إالطالق" :كيف تختار الفيروس
أ
الذي ستجري عليه البحاث؟".
آمبر دانس صحفية علمية مقيمة في مدينة لوس أنجيليس بوالية
كاليفورنيا أ
المريكية.
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تحدي بطاريات
ِّ
السيارات
الكهربائية

بروكسل.
تجميع بطاريات سيارة كهربائية في محطة إنتاج شركة «أودي» في
ِ

يُزمع أن تصبح إعادة تدوير البطاريات والتقليل من استخدام
تحول العالم إلى
المعادن النادرة ركيزتين أساسيتين في ُّ
الم ْركَبات الكهربائية .بقلم دافيديه كاستيلفيكي
َ
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سابق
نحن على أعتاب عصر السيارات الكهربائية .أففي ٍ
وقت ٍ
المريكية العمالقة
من العام الجاري ،أعلنت شركة السيارات
«جنرال موتورز»  General Motorsأنها تسعى إلى وقف بيع
المدارة بالبنزين والديزل بحلول عام
موديالت السيارات ُ
 .2035وتخطط شركة «أودي»  ،Audiومقرها ألمانيا ،لوقف
إنتاج هذه المركبات بحلول عام  .2033وقد طرح الكثير من
شركات صناعة السيارات متعددة الجنسيات أ
الخرى خططًا
نحو مفاجئ ،بدأ إعراض شركات صناعة
مشابهة .وعلى ٍ
السيارات الكبرى عن إنتاج السيارات الكهربائية يتحول إلى
اندفاع نحو تصنيع السيارات التقليدية.
تحول مركبات النقل الشخصية إلى استخدام الكهرباء
ّإن ُّ
نحو لم يكن يحلم به حتى أكثر أنصار هذا
على
ا
ع
تسار
يشهد
ً
ٍ
تحمسا قبل سنوات قالئل .وفي الكثير من البلدان،
االتجاه
ً
السراع من وتيرة
يُزمع أن تعمل أوامر رسمية حكومية على إ
هذا التغيير .وحتى بدون فرض سياسات أو لوائح تنظيمية
جديدة ،سوف تُم ِّثل مبيعات السيارات الكهربائية نصف
مبيعات سيارات الركاب الخاصة على مستوى العالم في
عام  ،2035وفقًا لما أعلنته شركة «بلومبيرج إن إي إف»
 BloombergNEFاالستشارية في لندن.
1
صرحت الوكالة الدولية للطاقة ( )IEAفي شهر مايو
كما َّ
"تحول من
الماضي أن هذه النقلة الصناعية الهائلة بمثابة ُّ
نظام طاقة يتسم بكثافة استهالكه للوقود إلى نظام طاقة
كثيف في استهالكه للمواد .ففي العقود القادمة ،يُرتقَب
أن تنطلق مئات الماليين من المركبات إلى الطرق ،حاملة
"التحول إلى الكهرباء").
بداخلها بطاريات ضخمة (انظر
ُّ
ويتوقع أن يحتوي كل من هذه البطاريات على عشرات
الكيلوجرامات من المواد التي لم تُستخرج بعد.
ويتوقع علماء المواد أن تهيمن المركبات الكهربائية على
عالمنا .ولذا ،يسعون لمواجهة تحديين كبيرين .أما التحدي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تمولها
إعادة تدوير
بطاريات أيون الليثيوم ،وهي مبادرة ِّ
الحكومة الفيدرالية أ
المريكية وتحمل اسم "ريسيل" :ReCell
"العامل الحاسم في أ
المر هو المال".

مستقبل الليثيوم

التحدي أ
الول الذي يواجهه الباحثون هو تقليل كميات
المركبات
المعادن التي تحتاج إليها صناعة بطاريات َ
الكهربائية .وتتباين هذه الكميات بنا ًء على نوع البطارية،
وموديل المركبة ،لكن ِح ْزمة بطارية أيون الليثيوم الواحدة
نوع يُطلق عليه « )»NMC532قد تحتوي على ما يقرب
(من ٍ
من  8كيلوجرامات من الليثيوم ،و 35كيلوجر ًاما من النيكل،
و 20كيلوجر ًاما من المنجنيز ،و 14كيلوجر ًاما من الكوبالت،
وفقًا أ
للرقام التي كشف عنها مختبر آرجون الوطني.
أ
وال يتوقع المحللون للوضاع التخلي عن بطاريات أيون
وقت قريب؛ إذ انخفضت تكلفتها بشدة لدرجة
الليثيوم في ٍ
أنها قد تصبح التقنية المهيمنة في المستقبل المنظور؛ فهي
آ
الن أرخص  30مرة مما كانت عليه عندما طُرحت في السوق
أ
حملها ،وذلك في أوائل
للمرة الولى
ٍ
كبطاريات صغيرة يمكن ْ
تحسن أدائها .وتتوقع
حتى
رغم
العشرين،
القرن
تسعينيات
ُّ
شركة «بلومبيرج إن إي إف» أن تنخفض تكلفة ِح ْزمة بطاريات
المخصصة للمركبات الكهربائية إلى ما دون
أيون الليثيوم
َّ
 100دوالر أمريكي لكل كيلووات ساعة بحلول عام  ،2023أو
تقريبا من سعرها الحالي (انظر:
إلى سعر أقل بنسبة ً %20
"انخفاض تكاليف البطاريات") .وبنا ًء على ذلك ،من المتوقع
أن تغدو أسعار السيارات الكهربائية – التي ال تزال أغلى ثم ًنا
معادلة ألسعار السيارات العادية
من السيارات التقليدية – ِ
بحلول منتصف عشرينيات القرن الواحد والعشرين( .وتشير
تقديرات إلى أن السيارات الكهربائية أرخص تكلفة بالفعل من
المركبات التي تعمل بالبنزين على مدار عمرها االفتراضي،
َ
بفضل كونها أقل تكلفة في تشغيلها وصيانتها).
ولنتاج الكهرباء ،تعمل بطاريات أيون الليثيوم على نقل
إ
أيونات الليثيوم داخليا من طبقة يطلَق عليها أ
النود إلى أخرى
ٍ ُ
ًّ
فصل بين الطبقتين طبقةٌ ثالثة ،يُطلَق
يُطلَق عليها الكاثود .وتَ ِ
اللكتروليت .والقطب السالب (الكاثود) هو العامل
عليها إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اﺣﺘﺮاق
داﺧﻠﻲ

ﻫﺠﻴﻨﺔ

ﺧﻠﻴﺔ
وﻗﻮد

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﻫﺠﻴﻨﺔ

ﺑﻄﺎرﻳﺔ
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

100
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة )ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(

أ
ستخدم في البطاريات
الول ،فيتمثل في كيفية التقليل مما يُ َ
سببة للمشكالت؛
من معادن نادرة أو باهظة الثمن ،أو ُم ِّ
إذ تترتب على استخراجها كُلفة بيئية واجتماعية باهظة.
أما التحدي الثاني ،فيتمثل في تحسين عملية إعادة تدوير
البطاريات ،بحيث يمكن إعادة استخدام المعادن النفيسة
في بطاريات السيارات المستهلكة بكفاءة .وفي ذلك الصدد،
يقول كواسي أمبوفو ،أحد مهندسي التعدين ،وكبير المحللين
المعنيين بالفلزات والتعدين لدى شركة "بلومبيرج إن إي
دورا محوريًّا في هذا
إف"" :ستلعب عملية إعادة التدوير ً
الجراءات".
المزيج من إ
وقد أخذت جهات تصنيع البطاريات والسيارات تنفق
بالفعل مليارات الدوالرات على تقليل تكاليف تصنيع
بطاريات المركبات الكهربائية وإعادة تدويرها .ويرجع
هذا في جزء منه إلى الحوافز التي تقدمها الحكومات في
هذا الصدد ،وتوقُّع هذه الجهات لصدور قوانين ولوائح
تنظيمية جديدة .كما أسست جهات تمويل أ
البحاث الوطنية
مراكز ،بهدف دراسة ُس ُب ٍل أفضل لتصنيع البطاريات وإعادة
ونظرا إلى أن استخراج المعادن ال يزال أقل تكلفةً
تدويرهاً .
الحيان ،يتمثل أحد أ
تدويرها في أغلب أ
الهداف
من إعادة
أ
عمليات الستعادة
الساسية في هذا السياق في تطوير
ٍ
المعادن النفيسة بتكلفة بسيطة إلى حد يسمح بمنافسة
المستخرجة حدي ًثا .وحول ذلك ،يقول
صناعة المعادن
َ
جيفري شبانجنبيرجر ،وهو مهندس كيميائي من مختبر آرجون
الوطني في ليمونت بوالية إلينوي أ
المريكية ،ويدير مبادرة

اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
ﱡ

ﺮﺟﺢ أﺣﺪ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أﻧﻪ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم  ،2035ﺳﻮف ﺗُ ﱢ
ﻤﺜﻞ
ُﻳ ﱢ
اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺳﻴﺎرات اﻟﺮﻛﺎب اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﺘﻰ ﺑﺪون ﻓﺮض ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺘﺤﻮل.
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬا
ﱡ
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الحاسم أ
البرز في أداء البطارية ،وهو الموضع الذي يحتوي
على أعلى المعادن قيمةً في البطارية.
وكاثود بطارية أيون الليثيوم يتألف عاد ًة من طبقة رقيقة
غالبا ما تشبه
لزجة تحتوي على بلورات متناهية الصغرً ،
ِب ْنيتها تلك الخاصة ببلورات المعادن الموجودة بشكل
طبيعي في قشرة أو دثار أ
الرض ،مثل الزبرجد الزيتوني،
أ
والسبينيل .وتعمل هذه البلورات على تجميع الكسجين
إ
سالب الشحنة مع الليثيوم موجب الشحنة وفلزات أخرى
مزيجا من
متنوعة ،تكون في أغلب السيارات الكهربائية ً
النيكل ،والمنجنيز ،والكوبالت .وإعادة شحن البطارية
تؤدي إلى دفع أيونات الليثيوم خارج بلورات أ
الكسيد هذه،
وتسحب أ
اليونات إلى أنود قائم على الجرافيت ،حيث تُخ َّزن
أ
حشر بين طبقات من ذرات كربون
فيه تلك اليونات ،وتُ َ
(انظر" :اللب الكهربائي").

ستلعب عملية إعادة
التدوير دو ًرا محوريًّا في هذا
المزيج من اإلجراءات".
صادر
والليثيوم نفسه ليس ً
تقرير ٍ
نادرا .فوفقًا لتقديرات ٍ
في يونيو عن شركة «بلومبيرج إن إي إف» ،2فإن االحتياطي
الحالي لليثيوم ،الذي يبلغ  21مليون طن ،حسب ما ذكرته
أ
قدما في
هيئة المساحة الجيولوجية المريكية ،يكفي للمضي ً
التحول إلى المركبات الكهربائية التي تنتهي في منتصف
جهود ِّ
القرن الواحد والعشرين .واالحتياطي مفهوم مرن؛ ألنه يعبر
عن كميةً من مورد ما يمكن التقصد في استخراجه أ
بالسعار
ُّ
الحالية ،استنا ًدا إلى متطلبات تقنية ورقابية حالية .وفي حال
أيضا
أغلب المواد ،إذا ارتفع معدل الطلب ،يزداد االحتياطي ً
في نهاية المطاف.
التحول إلى السيارات الكهربائية،
ويوضح أمبوفو أنه مع
ُّ
تكمن التحديات في زيادة إنتاج الليثيوم لتلبية الطلب ،إذ
تقريبا
يقول" :سوف يشهد إنتاجه ًّ
نموا بمعدل سبعة أضعاف ً
في الفترة ما بين عامي  ،2020و."2030
وقد يؤدي هذا إلى نقص مؤقت وتقلبات كبيرة في أ
السعار،
ٍ
ٍ

على حد قول أمبوفو ،بيد أن أ
الزمات السوقية المؤقتة لن تغير
المشهد على المدى الطويل .يقول هاريش كاماث ،اختصاصي
تخزين الطاقة من معهد أبحاث الطاقة الكهربائية ( )EPRIفي
مدينة بالو ألتو بوالية كاليفورنيا" :مع تنامي القدرة على معالجة
الليثوم ،سيزول هذا النقص على أ
الرجح".
والزيادة في عمليات التعدين الستخراج الليثيوم تنطوي
على مشكالت بيئية ،فطرق استخراجه الحالية تتطلب
المستخرج
كميات كبيرة من الطاقة (في حال الليثيوم
ٍ
َ
المستخرج من
الليثيوم
حال
(في
الماء
أو
الصخور)،
من
َ
المحاليل الملحية) ،غير أن ثمة أساليب أحدث ،تُ َعد أقل في
الح َّمة ،باستخدام
خسائرها ،يُستخرج بها الليثيوم من ماء َ
الطاقة الحرارية الجوفية .وبالرغم من هذه الكُلفة البيئية،
سوف تساعد عمليات التعدين الستخراج الليثيوم في التخلي
عن استخراج الوقود الحفري المدمر.
وتساور الباحثين مخاوف مما يتعلق بالكوبالت ،الذي يُ َعد
العنصر ِ أ
النفس في بطاريات المركبات الكهربائية الحالية،
عالميا من جمهورية الكونغو
إذ يُستخرج ثلثا المعروض منه ًّ
الديمقراطية .وقد أعرب نشطاء في مجال حقوق إالنسان عن
مخاوف بسبب ظروف تعدين الكوبالت هناك ،ال سيما فيما
يتعلق بعمالة أ
الطفال ،والضرر الذي يلحق بصحة العمال؛
أ
ساما
فمثل المعادن الثقيلة الخرى ،يغدو الكوبالت
عنصرا ًّ
ً
إذا لم يتم التعامل معه بالطريقة المالئمة .ويمكن استغالل
"العقيدات" الغنية بهذا المعدن ،التي
مصادر بديلة ،مثل ُ
توجد في قيعان البحار ،لكنها مصادر تنطوي هي أ
الخرى
نقص في النيكل ،وهو
على مخاطر بيئية .كما قد يحدث ٌ
مكون َآخر رئيس من مكونات بطاريات المركبات الكهربائية.3
ٌ

إدارة المعادن

جرى
في سبيل التغلب على إشكاليات المواد
الخام هذه ،أَ َ
عدد من المختبرات تجارب باستخدام أ
القطاب السالبة
ٌ
(الكاثودات) منخفضة الكوبالت ،أو الخالية منه ،بيد أن
صمم بعناية ،بحيث ال تتفكك ِبناها
مواد الكاثود يجب أن تُ َّ
البلورية ،حتى إذا زال أكثر من نصف أيونات الليثيوم في
تماما يؤدي في
أثناء
شحن البطارية .والتخلي عن الكوبالت ً
أغلب أ
الحيان إلى خفض كثافة طاقة البطارية ،على حد
أوستن ،إذ
قول أروموجام مانثيرام من جامعة تكساس في ِ
إن ذلك يؤدي إلى تغيير ِالب ْنية البلورية للكاثود ،والتأثير في
قوة ارتباطه بالليثيوم.
يُ َعد مانثيرام أحد الباحثين الذين تمكَّ نوا من حل هذه
المشكلة  -مختبريا على أ
القل  -عن طريق إثبات أن الكوبالت
ًّ
يمكن استبعاده من تركيب الكاثود ،دون أن يؤثر ذلك على
أداء البطارية .4ويوضح مانثيرام ذلك ً
قائل" :المادة الخالية
بالب ْنية البلورية
من الكوبالت ،التي أفدنا باكتشافها ،تتمتع ِ
نفسها التي يتمتع بها أكسيد ليثيوم الكوبالت ،ومن ثم تتسم
بكثافة الطاقة نفسها" ،بل بكثافة أفضل .وقد أحرز فريقه
هذا إالنجاز عن طريق ضبط الطريقة التي يُن َتج بها الكاثود،
وإضافة كميات صغيرة من مواد أخرى ،مع االحتفاظ في
الوقت ذاته ِبب ْنية أكسيد الكوبالت البلورية التي يمتاز بها
قدما في َتب ِّني هذا
الكاثود .ويرى مانثيرام أنه يجب المضي ً
حاليا .وقد َّأسس شركة ناشئة تُسمى
النهج في المصانع القائمة ًّ
«تكسباور»  ،TexPowerفي محاولة لطرح هذا النهج في
أ
ات أخرى حول
السواق خالل العامين المقبلين .وتعكف مختبر ٌ
العالم على تصميم بطاريات خالية من الكوبالت .وتجدر
إالشارة هنا إلى أن شركة «تسال»  - Teslaعلى وجه الخصوص،
وهي شركة رائدة في مجال المركبات الكهربائية ،ومقرها مدينة
بالو ألتو بوالية كاليفورنيا  -صرحت أنها تخطط للتخلي عن
الكوبالت في إنتاج بطارياتها خالل أ
العوام القليلة المقبلة.
أحرز متخصص آخر في علم المواد يُسمى صن
الطبعة العربية
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تحقيقات
اﻟﻠﺐ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ

يانج-كوك ،من جامعة هانيانج في سول بكوريا الجنوبية،
إنجا ًزا مشاب ًها فيما يتعلق بالكاثود الخالي من الكوبالت .يقول
صن إن بعض المشكالت الفنية قد تظل قائمةً عند تصميم
هذا الكاثود الجديد ،ألن عملية التصميم هذه تعتمد على
تنقية الخامات الغنية بالنيكل ،وهو ما قد يتطلب أجواء من
أ
الكسجين النقي باهظة التكلفة ،غير أن الكثير من الباحثين
أ
صاروا يعتقدون أن مشكلة الكوبالت قد ُحلَّت في واقع المر.
وحول ذلك ،يقول جيف دان ،عالم الكيمياء من جامعة
دالهاوزي في مدينة هاليفاكس الكندية ،إن مانثيرام وصن
"أثبتا أننا نستطيع صنع مواد جيدة بحق ،دون الكوبالت،
أداء جيد بالفعل".
وتلك المواد قادر ٌة على إظهار ٍ
ورغم أن النيكل ليس باهظ التكلفة مثل الكوبالت ،إال
أنه ليس رخيص الثمن .ولذا ،يأمل الباحثون في التخلي عنه
أيضا .من هنا ،يقول جيربراند سيدر ،اختصاصي علم المواد
ً
من مختبر لورانس بيركلي الوطني في مدينة بيركلي بوالية
أ
ولكن
كاليفورنيا المريكية" :تغلبنا على مشكلة ندرة الكوبالتْ ،
التحول إلى
نتوسع بإيقاع متسارع للغاية في
ُّ
نظرا إلى أننا َّ
ً
السيارات الكهربائية ،فإننا نتجه مباشر ًة نحو مشكلة تتعلق
بالنيكل" ،بيد أن التخلي عن كل من الكوبالت والنيكل
تحو ًل إلى ِبنى بلورية مختلفة اختالفًا جذريًّا فيما
سيتطلب ُّ
يتعلق بمواد الكاثود.
يتمثل أحد أ
الساليب التي تتيح ذلك في االستعانة بمواد
تسمى أ
المالح الصخرية غير المنتظمة .وسبب تسميتها بهذا

ِﺣﺰَ م اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ آﻻف اﻟﺨﻼﻳﺎ،
وﻣﺰودة ﺑﺈﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎت ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺘَ ﻲ اﻟﺸﺤﻦ وﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺸﺤﻦ.
ﺗﺒﺮﻳﺪ
ٍ
وﻟﺘﺠﻨﺐ اﻟﺴﺨﻮﻧﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
ﻧﺸﻂ .وﺗﺤﻤﻞ ِﺣﺰْ ﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺔ ﻋﺸﺮات اﻟﻜﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدن
ٍ
اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻳﺄﻣﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻓﻲ أن ﻳﺰﻳﺪوا ﺳﻬﻮﻟﺔ إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ،
وأن ﻳﻘﻠﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.

ِﺣﺰَ م اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت

ً
أﺷﻜﺎﻻ ﺷﺘﻰ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ اﻷﺳﻄﻮاﻧﻲ،
ﺗﺘﺨﺬ ﺧﻼﻳﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
واﻟﺠﺮاﺑﻲ ،وﻫﻲ ُﻣ َﺮﺗﱠ ﺒﺔ ﻓﻲ وﺣﺪات ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
واﻟﻤﻨﺸﻮري،
ِ
ﻣﻌﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
ﻓﻲ ِﺣﺰَ م .وﻫﺬه ِ
ﻠﺤﻢ وﺗُ ﻠﺼﻖ ً
اﻟﺤﺰَ م ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗُ َ
ﺻﻌﺒﺎً ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ دورة ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ.
ﻳﺠﻌﻞ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ
ً

ِﺣﺰْ ﻣﺔ

وﺣﺪة

ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺸﻮرﻳﺔ

ﺑﻄﺎرﻳﺔ أﺳﻄﻮاﻧﻴﺔ

كعبة ،التي تشبه ِب ْنية كلوريد
الم َّ
االسم هو ِب ْنيتها البلورية أ ُ
الكسجين مقام الكلوريد ،ويحل
الصوديوم ،حيث يقوم
مزيج من المعادن الثقيلة محل الصوديوم .وعلى مدار العقد
الماضي ،أثبت فريق سيدر وفرق بحثية أخرى وجود أمالح
صخرية معينة غنية بالليثيوم ،تسمح لليثيوم بالتسرب ً
دخول
إليها وخروجا منها .وتلك خاصية شديدة أ
الهمية في إتاحة
ً
المتكرر ،5إال أن أ
المالح الصخرية غير المنتظمة ال
الشحن
تحتاج إلى الكوبالت أو النيكل لتحتفظ باستقرار حالتها خالل
هذه العملية ،وذلك على العكس من مواد الكاثود التقليدية.
ومن الالفت للنظر أنه من الممكن أن تصنع هذه أ
المالح من
ُ
المنجنيز ،وهو رخيص الثمن ووفير ،على حد قول سيدر.

ﺑﻄﺎرﻳﺔ ﺟﺮاﺑﻴﺔ

ﺧﻠﻴﺔ

ِﺑﻨْ ﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺔ

ُﻳﻄﻮى وﻳﻠﺘﻒ ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﻟﻘﻄﺒﺎن اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎن )اﻷﻧﻮد واﻟﻜﺎﺛﻮد( اﻟﺸﺒﻴﻬﺎن ﺑﺎﻷﻟﻮح ،أو ﻳﺘﻢ
ﺸﻐﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ اﻟﺤﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ.
َد ﱡﺳﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺟﻮار ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،ﺣﻴﺚ َﻳ َ
ﻏﻼف ﺧﺎرﺟﻲ

ﺟﺮاب ﻣﻦ
اﻷﻟﻮﻣﻨﻴﻮم/
اﻟﺒﻮﻟﻴﻤﺮ

أﻗﻄﺎب ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
SOURCE: ADAPTED FROM G. HARPER ET AL. NATURE 575, 75–86 (2019) AND G. OFFER ET AL. NATURE 582, 485–487 (2020).
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إﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
إﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
أﻗﻄﺎب ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻛﻴﻤﻴﺎء اﻟﺨﻠﻴﺔ

ﺗُ ﻮﻟﱢ ﺪ ﺧﻼﻳﺎ أﻳﻮن اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺮي
أﻳﻮﻧﺎت اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم ﻣﻦ اﻷﻧﻮد ﻋﺒﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
داﻓﻌﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﺪﻓﻖ
ً
إﻟﻰ اﻟﻜﺎﺛﻮد،
ﺣﻮل دارة ﺧﺎرﺟﻴﺔ .وﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﻣﺴﺎرﻫﺎ ﺧﻼل اﻟﺸﺤﻦ.

إﻟﻜﺘﺮون

–

دارة

أﻧﻮد

ﻛﺎﺛﻮد

أﻳﻮن اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم

رﻗﺎﻗﺔ أﻟﻤﻮﻧﻴﻮم
)ﻣﺠﻤﻊ ﺗﻴﺎر(

رﻗﺎﻗﺔ ﻧﺤﺎس
ﺠﻤﻊ ﺗﻴﺎر(
)ﻣ ﱢ
ُ
اﻟﺠﺮاﻓﻴﺖ ﻋﺎدة

إﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺖ
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ﺑﻠﻮرات ﻣﻦ أﻛﺎﺳﻴﺪ
ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ،ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻨﺠﻨﻴﺰ،
واﻟﻜﻮﺑﺎﻟﺖ ،واﻟﻨﻴﻜﻞ.

المكان صناعة البطاريات دون استخدام
إذا أصبحت في إ
الكوبالت ،فسوف يواجه الباحثون عواقب ليست في
الحسبان .فهذا المعدن أهم عامل يجعل إعادة تدوير
البطاريات عملية اقتصادية ،ألن استخراج المواد أ
الخرى،
ال سيما الليثيوم ،أقل تكلفةً في الوقت الحالي من تكلفة
إعادة تدويرها.
مزق البطاريات
وفي محطات إعادة التدوير االعتيادية ،تُ َّ
ً
يحول خالياها إلى مزيج على هيئة مسحوق
أول ،وهو ما ِّ
المستخدمة .ويجري تحليل هذا المزيج
من جميع المواد
َ
بعد ذلك إلى عناصره أ
الساسية ،إما من خالل تسييله في
مصهر (بعملية تعدين حراري) ،أو عن طريق إذابته في
وأخيرا ،تترسب المعادن من
حمض (بعملية تعدين رطب).
ً
المحلول على هيئة أمالح.
تركَّزت الجهود البحثية على تحسين هذه العملية ،لجعل
إعادة تدوير الليثيوم جذابة من الناحية االقتصادية .وتُن َتج
الغالبية العظمى من بطاريات أيون الليثيوم في الصين،
واليابان ،وكوريا الجنوبية .وبنا ًء عليه ،تشهد قدرات إعادة
تدوير هذه البطاريات بتلك الدول أسرع معدالت النمو.
فعلى سبيل المثال ،تمتلك شركة «جوانجدونج برنب»
مقرا لها،
 – Guangdong Brunpالتي تتخذ من مدينة فوشان ًّ
وتُعد إحدى الشركات التابعة لشركة «كونتيمبراري أمبريكس
صنعة لخاليا
الم ِ
تكنولوجي»  ،CATLكبرى الشركات الصينية ُ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

SOURCE: M. S. ZIEGLER & J. E. TRANCIK ENERGY ENVIRON. SCI.
HTTPS://DOI.ORG/GRHX (2021).

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اﻟﺴﻌﺮ )ﺑﺎﻟﺪوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﻜﻞ ﻛﻴﻠﻮوات-ﺳﺎﻋﺔ(

أيون الليثيوم – القدرة على إعادة تدوير  120ألف طن من
صرح به متحدث رسمي باسم
البطاريات سنويًّا ،وفقًا لما ّ
الشركة ،وهو ما يعادل الكمية التي يمكن استخدامها في أكثر
من  200ألف سيارة .كما أن الشركة تمتلك القدرة على استعادة
معظم الليثيوم ،والكوبالت ،والنيكل .وتسهم سياسات
حكومية في تشجيع هذا االتجاه ،فعلى سبيل المثال ،أقرت
الصين بالفعل حوافز مالية وتنظيمية لشركات البطاريات التي
تحصل على المواد من شركات إعادة التدويرً ،
بدل من استيراد
مستخرجة حدي ًثا ،حسبما أوضح هانز إيريك ميلين،
مواد
َ
المدير إالداري لشركة «سيركيوالر إنرجي ستوريدج» Circular
 ،Energy Storageوهي شركة استشارية ،مقرها لندن.
أ
اطات صارمة إلعادة
وقد وضعت المفوضية الوروبية اشتر ٍ
اعتبارا من عام
تدوير البطاريات ،يمكن أن تدخل حيز التنفيذ أ ً
الوروبي لصناعة
 ،2023بالرغم من أن احتماالت تطوير االتحاد
إعادة تدوير محلية غير مؤكدة .6وفي الوقت ذاته ،ترغب إدارة
الرئيس أ
المريكي جو بايدن في إنفاق مليارات الدوالرات لدعم
المركبات الكهربائية،
نشأة صناعة محلية لتصنيع بطاريات َ
ودعم عملية إعادة تدوير هذه البطاريات ،لكنها لم تطرح
بعد لوائح تنظيمية بخالف التشريع الحالي الذي يُص ِّنف هذه
البطاريات كنفايات خطرة يجب التخلص منها بأمان .وقد
صرحت شركات ناشئة في أمريكا الشمالية بأنها تستطيع بالفعل
استعادة غالبية معادن البطاريات ،بما في ذلك الليثيوم،
بتكلفة تنافس تكلفة استخراج تلك المعادن ،بالرغم من أن
عموما في هذه المرحلة
المحللين يرون أن الجدوى االقتصادية ً
ال يحققها إال الكوبالت.
نهج ثوري بدرجة أكبر يتمثل في إعادة استخدام
وثمة ٌ
بلورات الكاثودً ،
بدل من تحليل ِب ْنيتها ،مثلما الحال في
التعدين الحراري والرطب .وتشمل مبادرة «ريسيل» ،وهي
مشروع تعاوني برأسمال قدره  15مليون دوالر أمريكي ،يديره
شبانجنبيرجر ،وثالثة مختبرات وطنية ،وثالث جامعات،
والكثير من الشركات المسهمة في المجال .ويعكف القائمون
حاليا على ابتكار تقنيات من شأنها تمكين
على هذه المبادرة ًّ
شركات إعادة تدوير البطاريات من استخراج بلورات الكاثود،
وإعادة بيعها .فبعد تمزيق البطاريات ،ثمة خطوة على
درجة بالغة من أ
الهمية ،تتم َّثل في فصل مواد الكاثود عن
المكونات أ
الخرى باستخدام الحرارة ،أو مواد كيميائية أو
أي طرق أخرى .وحول ذلك ،تقول ليندا جينز ،اختصاصية
الكيمياء الفيزيائية من مختبر آرجون وكبيرة المحللين في
تحمسنا الشديد لالحتفاظ
مبادرة «ريسيل»" :السبب وراء ُّ
بهذه ِالب ْنية البلورية هو أن تشكيل هذه البنية ت َطلَّب الكثير
من الجهد والمعارف الفنية .وهي تنطوي على الكثير من
الفوائد".
يمكن استخدام أساليب إعادة المعالجة هذه مع مجموعة
متنوعة من ِالب َنى والتراكيب البلورية ،حسبما تقول جينز ،إال
فيضا من النفايات
أنه في حال تَ َلقِّى أحد مراكز إعادة التدوير ً
يشتمل على أنواع عديدة من البطاريات ،فسوف ينتهي الحال
بأنواع شتى من مادة الكاثود في مرجل إعادة التدوير .وهذا
من شأنه أن يُعقِّد جهود فصل أنواع بلورات الكاثود المختلفة
طورتها
عن بعضها ً
بعضا .وبالرغم من أن العمليات التي َّ
مبادرة «ريسيل» يمكن أن تفصل النيكل ،والمنجنيز ،والكوبالت
النواع أ
بسهولة من أ
الخرى من خاليا البطاريات ،كتلك التي
تستخدم فوسفات أيون الليثيوم على سبيل المثال ،يصعب
على تلك العمليات فصل نوعين يحتوي كالهما على الكوبالت
سب مختلفة .ولهذا السبب وأسباب أخرى،
والنيكلْ ،
ولكن ِبن ٍ
شريطيا
ا
رمز
البطاريات
تحمل
أن
الضروري
من
سوف يكون
ً
ًّ
عرف شركات إعادة التدوير من خالله
ت
بحيث
ما،
نوع
َ
ِ
من ٍ
محتويات البطاريات ،حسبما يقول شبانجنبيرجر.
محتمل ،يتمثل في أن كيمياء الكاثود تتطور
وثمة ٌ
عائق آخر َ

ﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت
ﺗَ ُ

ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ
ٍ
اﻧﺨﻔﺾ ﺳﻌﺮ ﺧﻼﻳﺎ أﻳﻮن اﻟﻠﻴﺜﻴﻮم
 %97ﻣﻨﺬ ﻋﺎم .1991
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المص ِّنعة بعد
باستمرار ،فالكاثود الذي ستستخدمه
الشركات ُ
فترة تتراوح من  10إلى  15سنة من آ
الن – في نهاية دورة
كبيرا عن
حياة السيارات الحالية – قد يكون مختلفًا اختالفًا ً
الكاثود الحالي .وقد تكون أكثر الطرق كفاء ًة إلخراج المواد
المص ِّنعة بطارياتها في نهاية دورة
جمع الشركة ُ
منه هي ْ
صمم البطاريات من الصفر
حياة السيارات هذه .ويجب أن تُ َّ
بطريقة يسهل معها تفكيكها ،حسبما قالت جينز.
ويعتقد أندرو أبوت ،اختصاصي علم المواد من جامعة
ليستر بالمملكة المتحدة ،أن عملية إعادة التدوير سوف تكون
أكثر ربحية بكثير ،إذا تخلَّت عن مرحلة التمزيق ،وفكَّكت
طور هو ومعاونوه تقنية لفصل مواد
الخاليا مباشرةً .وقد َّ
الكاثود باستخدام الموجات فوق الصوتية .7يقول أبوت

" ُيستعاد أكثر من %98
من بطاريات الرصاص
الحمضية ،و ُيعاد تدويرها".
تماما لخاليا البطاريات التي يتم
إن هذه الطريقة مالئمة ً
َر ُّصها بطريقة مسطحةً ،
بدل من أن تكون مطوية وملفوفة
(كما الحال في الخاليا أ
"السطوانية" الشائعة) ،ويمكن أن
المعاد تدويرها أرخص ثم ًنا بكثير من المعادن
تجعل المواد ُ
المستخرجة حدي ًثا .ويشارك أبوت في خطة بحثية حكومية
َ
في المملكة المتحدة ،يبلغ رأسمالها  14مليون جنيه إسترليني
(أي ما يعادل  19مليون دوالر أمريكي) تتعلق باستدامة
طلق على تلك الخطة «ريليب» .ReLiB
البطاريات ،وقد أُ ِ

زيادة حجم عمليات إعادة التدوير

بصرف النظر عن نوعية عملية إعادة التدوير التي تصبح
مفيدا في هذا الصدد .فبالرغم
قياسية ،سوف يكون حجمها ً
من أن التقارير إالعالمية تميل إلى وصف الطوفان القادم من
البطاريات المستهلَكة بأنه يمثل أزمة وشيكة ،ينظر المحللون
إلى الوضع بوصفه فرصة كبيرة ،على حد قول ميلين .فما أن
تبدأ ماليين البطاريات الكبيرة في الوصول إلى نهاية عمرها
االفتراضي ،سوف يؤدي حجم إنتاجها الكبير دورهً ،
جاعل
عملية إعادة التدوير أكثر كفاءةً ،وجدواها التجارية أكثر جاذبية.
ويرى المحللون أن بطاريات الرصاص الحمضية – تلك
التي تُستخدم في السيارات التي تعمل بالبنزين – تُ َعد ً
مثال

عنصر سام،
فنظرا إلى أن الرصاص
يدعو إلى التفاؤل.
ٌ
ً
تُص َّنف تلك البطاريات على أنها نفايات خطرة ،يتعين
تطورت
التخلص منها بأمان ،بيد أن صناعةً تتسم بالكفاءة َّ
عوضا عن ذلك ،حتى بالرغم
إلعادة تدوير تلك البطارياتً ،
وتعقيبا على ذلك ،يقول
من أن الرصاص رخيص الثمن.
ً
كاماث" :يُستعاد أكثر من  %98من بطاريات الرصاص
"صحيح أن
الحمضية ،ويُعاد تدويرها" .ويقول ميلين:
ٌ
قيمة بطارية الرصاص الحمضية أقل حتى من بطارية أيون
الليثيوم ،إال أنه استنا ًدا إلى الكميات الكبيرة منها ،تُ َع ّد إعادة
منطقيا".
تصنيعها على أية حال إجراء
ًّ
قد تستغرق أسواق إعادة تدوير بطاريات أيون الليثيوم
بعض الوقت لتصل إلى أقصى حجم لها ،ويرجع ذلك  -في
نحو
جزء منه  -إلى أن هذه البطاريات أضحت معمرة على ٍ
استثنائي ،فقد تمتد صالحية بطاريات السيارات الحالية
عاما ،على حد قول كاماث .وفي السيارات
لفترة تصل إلى ً 20
الكهربائية التي تُباع اليوم ،يتجاوز عاد ًة ُع ْمر ِح ْزمة البطارية
عمر المركبة التي جرى تثبيتها فيها ،حسبما يقول ميلين.
المركبات الكهربائية القديمة
يعني هذا أنه عند إرسال َ
غالبا ال يجري التخلَص من البطاريات،
إلى نفايات التصنيعً ،
وال يُعاد تدويرهاً .
وبدل من ذلك ،تُفكَّك البطاريات ،ويُعاد
استخدامها في تطبيقات أبسط ،مثل تخزين الطاقة الثابت،
أو تشغيل القوارب .فبعد ُمضي  10سنوات على استخدام
بطارية سيارة  -مثل بطارية السيارة الكهربائية "نيسان ليف"،
التي تبلغ طاقتها  50كيلووات ساعة  -ستكون قد َفقَدت %20
من سعتها على أقصى تقدير.
تقرير آخر في شهر مايو عن الوكالة الدولية
وقد صدر
ٌ
للطاقة ،وهي منظمة ُعهد عنها توقعاتها الحذرة على مدار
8
طريق
تاريخها .اشتمل التقرير المشار إليه على خريطة
ٍ
عالميا إلى الصفر بحلول
لخفض صافي انبعاثات الدفيئة
ًّ
وتتضمن هذه الخريطة
منتصف القرن الواحد والعشرين.
َّ
التحول إلى النقل الكهربائي ،بوصفه ركيزة أساسية لخطتها.
ُّ
متناميا
ًا
ق
اتفا
تعكس
للتحقيق
قابل
الهدف
هذا
أن
في
الثقة
و
ً
المص ِّنعة
بين صانعي السياسات،
والباحثين ،والشركات ُ
آ
تماما على تحديات
على أنه أصبح من الممكن الن التغلب ً
التحول إلى السيارات الكهربائية ،وأنه إذا كنا نريد أن نحتفظ
ُّ
التغير المناخي قيد السيطرة،
على
بقاء
ال
في
أمل
ببصيص
إ
ُّ
ضيعه ،غير أن بعض الباحثين يشكون من
فال وقت أمامنا ل ُن ِّ
أن المركبات الكهربائية ُمل َزمة  -على ما يبدو  -بتحقيق مستوى
وتعقيبا
يستحيل بلوغه فيما يتعلق بالتأثير البيئي لبطارياتها.
ً
على ذلك ،يقول كاماث" :سوف يكون من المؤسف ومن غير
بالصرار على حل مثالي .وهذا
الم ْج ِدي التخلي عن حل جيد إ
ُ
بحاجة إلى بذل قصارى
ال يعني ،بطبيعة الحال ،أننا لسنا
ٍ
جهودنا من أجل التعامل مع مسألة التخلص من البطاريات".
دافيديه كاستيلفيكي يعمل مر ً
اسل لدورية  Natureمن لندن.
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لمرات عديدة.
عانى سكان مدينة نيويورك من درجات حرارة قاربت أعلى درجات الحرارة المسجلة في المدينة على إ
الطالق في أواخر يونيو الماضي ،وذلك خالل موجة حر أسفرت عن حدوث انقطاع في التيار الكهربائي ّ

للح ّر على البيئات الحضرية
اآلثار الفتَّ اكة َ
أ
والح ّر في المدن،
حاليا على وضع مخطط يوضح أوجه االرتباط بين الصل ِ
الع ْرقي ،والفقرَ ،
يعكف العلماء ًّ
ويطرحون ً
حلول للحد من المخاطر التي تتأتى مع هذه العالقة .بقلم ألكسندرا ويتزي

لجأ لويس رودريجيز إلى المكوث في غرفة نوم أطفاله في
شهر يونيو الماضي عندما ضربت موجة من الحر الالفح
الحي الذي يقطن فيه في مدينة لوس أنجيليس
القاسي ّ
أ
المريكية ،وسائر المناطق الواقعة في جنوب غرب الواليات
المتحدة .كانت تلك الغرفة هي الوحيدة المزودة بجهاز
لتكييف الهواء في المنزل ،وبالتالي كانت المكان أ
الكثر أمانًا
به عندما ارتفعت درجات الحرارة خارج المنزل إلى أكثر من
 40درجة مئوية.
آنذاك ،كان رودريجيز يقضي يومه بالكامل في العمل
مديرا
على جهاز الكمبيوتر الخاص به ،حيث عمل عن بُ ْعد ً
متطو ًعا في منظمة تُسمى "تري بيبول"  ،TreePeopleوهي
منظمة بيئية غير ربحية ،تقع في بيفرلي هيلز بوالية كاليفورنيا
المريكية ،تعمل على زراعة أ
أ
الشجار ورعايتها في جميع أنحاء
لوس أنجيليس .كذلك أوى ولداه الصغيران إلى الغرفة نفسها
مع أبيهما ،لتجنب ذلك الحر القاتل .وما كان أحدهم يجرؤ
على مغادرة المنزل ،إال مع حلول المساء؛ بعد أن تكون درجة
حرارة المنزل قد ارتفعت بدرجة كبيرة تجعل الطقس خارجه
أكثر برودة .واعتاد الولدان أن يلعبا تحت ظالل شجرة التين
التي زرعها رودريجيز أمام منزلهِ ،ل َما تتمتع به هذه الشجرة
غضة.
من أوراق عريضة وارفة الظالل ،وثمار َّ
وجدير بالذكر أنه على طول الطريق من لوس أنجيليس
إلى الجوس ،يُ َعد الحر الشديد مشكلة آخذة في التفاقم.
فمع االرتفاع الشديد في درجات الحرارة ،وشيوع موجات
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الحر بمعدالت متزايدة ،نتيجة االحترار العالمي ،صار سكان
الكثر عرضة لمخاطر هذا الوضع؛ أ
المدن هم أ
فالسفلت
أ
والخرسانة وغيرهما من السطح التي تمتص الحرارة ثم
كثيرا من البيئات الحضرية أكثر َح ًّرا من
تبعثها تجعل ً
الضواحي أو المناطق الريفية.
وتعكف حاليا جهات تخطيط المدن ،وعلماء أ
الرصاد
ًّ
أ
الجوية ،وخبراء المناخ وغيرهم من العلماء على تحديد الحياء
أ
الح ّر ،بُغية المساعدة في تقليل مخاطر
الكثر عرضة لمخاطر َ
أ
أ
إالصابة بضربات الشمس وغيرها من المراض الخرى المرتبطة
بالحر .وترتكز هذه الجهود المبذولة على تنامي الوعي بالخسائر
غير المتكافئة التي تحدثها موجات الحر الشديد أ
للشخاص
ُْ ِ
الملونين وغيرهم ممن يعيشون في المجتمعات ذات الدخول
المنخفضة .وقد قادت سياسات تخطيط المناطق الحضرية
العنصرية ،ال سيما في الواليات المتحدة ،إلى جعل مجتمعات
الملونين أكثر عرضة لحاالت الوفاة والصابة أ
بالمراض المرتبطة
إ
بالح ّر من مجتمعات البيض المجاورة.
َ
وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ،كشفت مجموعة
متزايدة من أ
البحاث عن الظلم البيئي الذي جعل بعض

السكان يقاسون لهيب الحر فوق مساحات شاسعة من
أ
السفلت ،بينما تنعم أحياء حضرية أخرى بالحدائق الخضراء،
أ
والمروج الشاسعة ،والشجار وارفة الظالل .وحول ذلك ،تقول
إنجيل ِهسو ،عالمة المناخ من جامعة نورث كارولينا في تشابل
هيل" :ال شك أن هذا مروع" .وتستطرد كالمها قائلة" :علينا أن

نسأل أنفسنا عن أ
السباب التي تقف وراء ذلك ،لكي نحاول أن
أ
نكتشف سبب ثبات هذه النماط وانتشارها بهذه الطريقة".
صورا مماثلة من عدم المساواة تهدد سكان
وال شك أن ثمة
المناطق الحضرية في ً عديد من البلدان أ
الخرى ،لكن يمكننا
المثلة الموثَّقة أ
العثور على بعض من أفضل أ
بالدلة على هذا
ٍ
َ
الجور في الواليات المتحدة ،حيث بدأت دراسات الباحثين
ألوجه االرتباط بين السياسات التمييزية ومخاطر الحر في
الن على أ
التزايد .وتعمل مدن عديدة آ
الخذ في االعتبار تحقيق
ُ
المساواة بين أ
الفراد في مواجهة موجات الحر في مخططاتها
الحضرية ،وذلك بعدة وسائل ،من بينها زراعة أ
الشجار ،وطالء
البيض في أ
السقف باللون أ
أ
الحياء التي عادة ما تتلقى موارد
التغير
أقل ،.بيد أن ِم ْثل هذه الخطط الرامية إلى التأقلم مع ُّ
المناخي ال يزال أمامها طريق طويل لمواجهة عقود من إالهمال
المتعمد للفئات السكانية أ
الكثر عرضة لتلك المخاطر.
َّ

ظروف قاتلة

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ،فإن عدد الوفيات الناجمة عن
موجات الحر في الفترة ما بين عامي  ،1998و 2017على مستوى
العالم قد تجاوز  166ألف شخص .وهو ما يجعل الحر من
بين أكثر كوارث الطقس فتكًا ،شأنه في ذلك شأن موجات البرد،
والفيضانات ،والصواعق ،و أ
العاصير .ومع ذلك ،يُستخف عاد ًة
أ
آ
بالثار المترتبة على موجات الحر؛ لن شهادات الوفاة تُدرج
فيها عادة أسباب وفاة ،مثل إالصابة بقصور في القلب ،دون
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ضريبة موجات الحر غير
المتوفَّى لدرجات حرارة عالية.
تعرض ُ
أن تلفت إلى ُّ
وفي دراسة 1أُجريت عن حاالت الوفاة وحاالت دخول متكافئة بين سكان البقاع الساخنة

المستشفيات الطارئة في هيوستن بوالية تكساس أ
المريكية،
في الفترة ما بين عامي  ،2004و ،2013وجد العلماء أن
أ
عاما ارتفعت فيما
الشخاص الذين
تزيد أعمارهم على ً 65
أ
أ
بينهم على الرجح الرقام الرسمية لحاالت الوفاة الناجمة عن
ارتفاع درجات حرارة الطقس .من هنا ،تقول أولجا ويلهيلمي،
عالمة الجغرافيا من المركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي في
مدينة بولدر بوالية كولورادو أ
المريكية ،وواضعة هذه الدراسة:
"الحر الشديد هو من الظواهر الطبيعية التي يُبخس تقدير
خطورتها" ،إذ يمكن أن يؤدي الحر الشديد إلى إالصابة بضربة
جرائه؛ وهما يحدثان عندما يتعذر
شمس ،أو بإجهاد مميت من ّ
على جسم إالنسان تبريد نفسه بدرجة كافية .ويمكن للإجهاد
أيضا أن يؤدي إلى الوفاة من خالل مفاقمة
الناجم عن الحر ً
حاالت مرضية كامنة ،مثل أمراض القلب و أ
الوعية الدموية ،أو
أمراض الجهاز التنفسي .وتتمثل الفئات أ
الكثر عرضة لمخاطر
أ
موجات الحر في أ
الطفال ،وكبار السن ،والشخاص من ذوي
أ
أ
المراض المزمنة ،أو الذين يعملون في الماكن المفتوحة،
أ
بل إن الفئات الصغر س ًّنا من البالغين يمكن أن تكون عرضة
كبيرا .وتودي فترات
للوفاة ،إذا ارتفعت درجة الحرارة أ ارتفا ًعا ً
الشخاص ،ال سيما عندما ال
الطقس الحار بحياة كثير من
تنخفض درجات الحرارة بمعدالت كبيرة في أثناء الليل.3،2
وقد حدثت بعض موجات الحر أ
الكثر فتكًا في مدن ذات
طقس معتدل ،اندلع فيها فجأة حر شديد .وعلى سبيل المثال،
لقي ما ال يقل عن  14ألف شخص حتفهم في موجة الحر التي
اجتاحت فرنسا في عام  ،2003كما تُوفي أكثر من  700شخص
في مدينة شيكاجو بوالية إلينوي أ
المريكية في عام .1995
كذلك لم يتضح بعد العدد الكامل لضحايا إحدى موجات الحر
التي حطمت أ
الرقام القياسية ألعلى درجات الحرارة في شمال
غرب الواليات المتحدة وجنوب غرب كندا في الشهر الماضي،
أ
جرائها.
لكن يُعتقد أن مئات الشخاص لقوا حتفهم من ّ
سلبا على سكان
وعلى الرغم من أن موجات الحر تؤثر ً
غالبا ما تكون أشد وطأة في المدن.
المناطق الريفية ،فهي ً
ويعود ذلك إلى ما يُعرف بتأثير الجزر الحرارية الحضرية؛
حيث تتسبب المواد التي تتكون منها الشوارع والمباني في
ارتفاع درجة حرارة الهواء بدرجة تزيد عليها في المناطق
المورقة .وتكون المناطق الحضرية المركزية خالل النهار
أكثر سخونة بعدة درجات مئوية في المتوسط من المناطق
حرا من ذلك بكثير.
الريفية المحيطة بها ،بل قد تكون أشد ًّ
وفي كثير من المدن حول العالم ،تواجه الفئات السكانية
أ
الضعف أشد هذه المخاطر .وعلى سبيل المثال ،في نتيجة
أ
4
لقصور القلب والوعية الدموية الناجم عن ضربات الشمس .
وقد وجدت دراسة أُجريت على أكثر من  1300عامل وفدوا من
نيبال ،وتوفوا في الفترة ما بين عامي  ،2009و ،2017أنه لو كان
المسؤولون قد طبقوا تدابير وبرامج فعالة للوقاية من الحر،
ألمكن إنقاذ حياة ما يصل إلى مائتي عامل من هؤالء الضحايا.
كذلك وجدت دراسة استقصائية 5في بانكوك شملت 505
أشخاص من السكان هناك وأُجريت خالل موسم الحر الذي
تعرضت له البالد في عام  ،2016أن أ
الشخاص ذوي الدخل
تعرضهم إلجهاد
المنخفض تزايدت احتماالت إبالغهم عن ُّ
صحي ناجم عن الحر من نظرائهم ذوي الدخل المرتفع.
وتتوقع النماذج المناخية أن تتفاقم حدة هذه المشكلة.
وال يقتصر السبب على ارتفاع متوسط درجات الحرارة صيفًا
حاليا ،بل يرجع كذلك إلى أن موجات الحر
كما يحدث ًّ
أمدا .من هنا،
أصبحت أكثر تكر ًارا وأشد ضراوة ،وأطول ً
أفاد فريق بحثي دولي في مايو الماضي أن ما يقرب من %37
من الوفيات المرتبطة بالحر في  43دولة قد يُعزى إلى التغير
المناخي الناجم عن أ
النشطة البشرية.6
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ترى ِهسو أن المشكلة باتت جلية خالل عملها في سنغافورة؛
حيث أمكن أن تزيد درجة الحرارة في بعض أجزاء مراكز
المناطق الحضرية بسبع درجات مئوية عنها في المناطق
المجاورة .وتدير هسو آ
الن فريقًا لتحليل البيانات ،يعمل
ِ
على دراسة الحلول المطروحة لمواجهة التغير المناخي ،وقد
تقصت بعمق ممارسات العنصرية ،التي من شأنها أن تساعد
ّ
أ
تعرضا للحر الشديد في الواليات
على حصر الفئات الكثر ً
المتحدة ،أ
والسباب الكامنة وراء معاناتهم هذه.
أ
وتحب ِهسو أن تشير إلى أن مدينتها الم جرينفيل بوالية
أ
بيئيا للجميع ،إذ وجدت
ساوث كارولينا المريكية ليست آمنة ًّ
أ
ِهسو أن أجزاء المدينة التي تعاني القدر الكبر من حاالت
الجهاد الصحي الناجمة عن الحر أغلب سكانها من السود.
إ
وفي واحدة من أوسع الدراسات نطاقًا إلى يومنا هذا في
تقصي مدى التباين في التعرض لموجات الحر بين الفئات
السكانية في الواليات المتحدة ،دمجت ِهسو وزمالؤها بين
قياسات أ
القمار الصناعية لدرجات الحرارة في المناطق
الحضرية ،وبيانات التعداد السكاني التي تضمنت معلومات
ديموجرافية مفصلة حول فئات السكان في  175مدينة،7
والمناطق التي تقطن بها تلك الفئات في هذه المدن.
وتقول ِهسو إنها توقعت وجود عدم تكافؤ في درجات
التعرض للحر بين الفئات السكانية المختلفة ،لكنها
التفاوت الهائل في هذه الدرجات .ففي
ُصدمت بسبب
ُ
 %97من المدن ،كانت المجتمعات الملونة تتعرض في
المتوسط لدرجات حرارة أعلى بمقدار درجة مئوية كاملة من
المجتمعات التي تتشكل غالبيتها من البيض غير ذوي أ
الصول
الالتينية .وتقول عن ذلك" :نرى أدلة عامة منتشرة وواسعة
النطاق على العنصرية البيئية فيما يتعلق بدرجات التعرض
لتأثير الجزر الحرارية الحضرية" .وأضافت قائلة" :لم أكن
أعتقد أنها ظاهرة عامة في حقيقة أ
المر".

"نرى أدلة عامة منتشرة
وواسعة النطاق على
العنصرية البيئية".
أيضا بمستوى الدخل؛
ارتبط التعرض لموجات الحر ً
أ
فالشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر ،بغض النظر
الثنية ،كانوا يتعرضون لدرجات
عن أصولهم العرقية ،أو إ
حرارة أعلى من نظرائهم الذين يعيشون فوق خط الفقر.
ومع ذلك ،يظل أ
الصل العرقي العامل الذي يشكل
السبب أ
الكبر وراء عدم التكافؤ بين السكان في التعرض
للحر في المناطق الحضرية في الواليات المتحدة .ويعود
تاريخ تلك المسألة إلى ما يزيد على قرن ونصف قرن من
الزمن .فبعد أن ألغت الواليات المتحدة العبودية في عام
السكان في جميع أنحاء البالد
ُ ،1865ص ِّممت سياسات إ
الستبعاد أ
الشخاص الملونين ،وال سيما السود ،بشكل ممنهج
من العيش في أحياء معينة من المدن.
تعرض
في
الحالي
ن
وكان أحد المحركات الرئيسة للتبايُ
ُّ
الفئات السكانية للحر هو برنامج فيدرالي للموافقة على
وهدف إلى
القروض ،أأطلقه الكونجرس في عام ِ ،1933
الشخاص على سداد قروضهم العقارية في أثناء فترة
مساعدة
الكساد الكبير .وقد وضعت الشركة المشرفة على م ْنح القروض
خرائط تفصيلية أ
للحياء في  239مدينة أمريكية ،حيث صنفت
أ
الشركة تلك أ
الحياء بدايةً من الفئة "أ" (التي تشير إلى الماكن
أ
الكثر أمانًا الستثمار البنوك فيها) ،وانتها ًء بالفئة "د" (التي

ينظَر إليها على أنها أ
الكثر خطورة لالستثمار) .وتحتم تصنيف
أ
ُأ
الحياء التي ضمت نسبة عالية من مجموعات القليات العرقية،
أو إالثنية ،أو المهاجرين على أنها تندرج تحت الفئة "د" .وقد
ُذيِّلت هذه التصنيفات في الغالب بتعليقات عنصرية من ممثل
الشركة ،وحملت عالمات باللون أ
الحمر على خرائط المدن.
وأسفرت هذه الممارسات عن قرارات متعمدة أثَّرت على
جميع جوانب الحياة تقريبا في عديد من المدن أ
المريكية،
ً
مثل قبول التحاق الطالب بالمدارس ،ودخول المتنزهات،
ومرافق عامة أخرى .من هنا ،على مدى عدة سنوات مضت،
تعاونت المنظمة البيئية غير الربحية "جراوند وورك يو إس إيه"
الف َرق المحلية
 ،Groundwork USAالتي تتألف من شبكة من ِ
المنتشرة في جميع أنحاء البالد ،مع ِف َرق بحثية مختلفة،
بهدف قياس قدرة المناطق في تلك الخرائط التي حملت
خطوطًا تحذيرية حمراء على مواجهة المخاطر البيئية الحديثة،
مثل الحر الشديد ،والفيضانات (انظر الشكل" :ضريبة موجات
وتعقيبا على ذلك ،تقول جاسمين
الحر الشديد غير متكافئة").
ً
باركو ،وهي من المعنيين بالتنسيق المجتمعي في مؤسسة
"جراوند وورك دينفر"  Ground Work Denverبوالية كولورادو
أ
المسجلة
المريكية" :يمكنك أن تلحظ مدى قلة االستثمارات
َّ
أ
المخطَّطة باللون الحمر .هذا مروع".
في المناطق ُ
ووفقًا لورقة بحثية واسعة التأثير ،8نُشرت في عام 2020
في مجلة "كاليميت"  ،Climateكانت درجات الحرارة في البقاع
التي أشارت إليها الخطوط الحمراء على الخرائط سالفة الذكر
في  108مناطق حضرية بالواليات المتحدة في المتوسط
أكثر دف ًئا بمقدار  2.6درجة مئوية ،مقارنة بالمناطق غير
المشار إليها بخطوط حمراء .ويرجع ذلك إلى أ
السطح غير
أ
لكن
النفَّاذة للحرارة ،ونقص ظالل الشجار في هذه البقاعْ ،
أيضا أن يكون ذلك مرتبطًا بسياسات التخطيط
من المحتمل ً
العمراني العنصرية ،مثل قرارات بناء الطرق السريعة الكبيرة
والمباني الصناعية (بكل ما تتضمنه من كتل خرسانية تمتص
الحرارة) في مجتمعات ملونة .لذا ،يقول فيفيك شانداس،
عا ِلم البيئات الحضرية من جامعة والية بورتالند في
أوريجون ،وأحد المشاركين في وضع هذه الورقة البحثية:
"هذه حالة واضحة من عمليات التخطيط المنهجي ،التي
أسهمت على مدار أجيال في تهميش بعض المجتمعات".

دوريات لقياس درجات الحرارة

ويَذكر شانداس أنه عندما حصل على رخصة قيادة للمرة
أ
الولى كان شغوفًا أل ْن يجوب بسيارته جميع أنحاء مدينته
أ
أ
الم ،لزيارة الجزء الكبر من المناطق بها .وقد َتملّكَ ْته
الدهشة عندما رأى كيف اختلفت درجات الحرارة المعروضة
على الشاشات الموجودة خارج البنوك في جميع أنحاء
يعن أن تلك البنوك عانت ً
خلل
المدينة .ويقول إن ذلك لم ِ
في أجهزة قياس درجة الحرارة الخاصة بها ،فقد كان كل بنك
يعرض درجة الحرارة في بيئته الخاصة ،سواء أكان يقع في
موقف سيارات شديد الحر ،تنعكس من على أسطحه الحرارة،
أَم في شارع بارد وارف الظالل.
وفي وقت الحق ،عندما بدأ شانداس أبحاثه في مجال
أشخاصا للسفر عبر مدن مختلفة،
علوم المناخ ،وظَّف
ً
حاملين معهم أجهزة استشعار لدرجة الحرارةُ ،م َّثبتة في
سياراتهم ،أو دراجاتهم .واندهش الباحث عندما رأى أن
القياسات الواردة من أ
الحياء السكنية المختلفة كانت واضحة
وكاشفة بدرجة كبيرة .ويقول عن ذلك" :راودنا شعور بأننا
سنجد اختالفات ،لكننا لم نكن نعلم أن تلك الفروق في
درجات حرارة الجو ستكون ملموسة بهذا الوضوح واالنتشار".
وقد شهدت مشروعات وضع خرائط لدرجات الحرارة
توسعا على مدار السنوات القليلة
باستخدام التعهيد الجماعي ً
الماضية .وعلى سبيل المثال ،من المزمع أن تط ِْلق إالدارة
الطبعة العربية
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تحقيقات
الوطنية أ
المريكية للمحيطات والغالف الجوي حملة خالل هذا
الصيف – يعمل شانداس استشاريًّا بها  -بهدف رسم خرائط
للجزر الحرارية الحضرية في عدة مدن تنتمي إلى  11والية.
وفي أيام القيظ الشديد ،من المزمع أن يجوب المتطوعون
في الحملة شوارع المدن بسياراتهم ودراجاتهم ،بد ًءا من
الصباح الباكر .ومن خالل إنشاء ملف تعريفي بدرجات الحرارة
والرطوبة في جميع أنحاء المدن على امتداد اليوم ،يعتزم
الباحثون جمع بيانات ،لمساعدتهم على اكتشاف أ
الحياء
ْ
أ
حرا .ويمكنهم بعد ذلك دمج هذه البيانات مع قياسات
الشد ًّ
أ
أ
المحتمل أن تكون
القمار الصناعية للتنبؤ بالحياء السكنية
َ
تحرك كتل الهواء الساخن فوق المدن.
أكثر عرضة للخطر مع ُّ
يحلم شانداس بأن يضع في نهاية المطاف خريطة
لدرجات حرارة الهواء في جميع أنحاء المناطق الحضرية
بالواليات المتحدة .ويرى أنه باستخدام مثل هذه التنبؤات
الدقيقة لدرجات الحرارة ،يمكن للمسؤولين الرسميين
التخطيط بشكل أفضل أ
للماكن التي من الممكن أن ينشروا
فيها موارد لمحاربة الظروف المناخية القاسية.

ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواة وﺷﺪة اﻟﺤﺮ

ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺗﻤﻴﻞ
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺖ وﻃﺄة
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ
"ﺗﻌﺎون اﻷﺣﻴﺎء
ﻣﺠﺎل اﻹﺳﻜﺎن .وﻗﺪ وﺿﻊ
ُ
ﻣﺨﻄﻄﺎ ﻳﻮﺿﺢ ﺗﺄﺛﻴﺮات
ﻣﻨﺎﺧﻴﺎ"
اﻵﻣﻨﺔ
ً
ًّ
ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ
أوﻫﺎﻳﻮ وﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪن أﺧﺮى.

أﺣﻴﺎء اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻨﻴﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲَ ،ﺻﻨﱠ َﻔﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ
ً
اﻷﺣﻴﺎء ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺪن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻟﻠﻘﺮوض اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ .واﺳﺘﻨﺪت درﺟﺎت ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ،
ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺻﻮل اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎن اﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻴﺎء.
ووﺿﻌﺖ ﻋﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺣﻤﺮ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻷﻛﺜﺮ ﺧﻄﻮرة،
أو اﻷدﻧﻰ ،وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺤﻤﺮاء.
أ

ب

ج

د
*ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﺤﺪود
إﻟﻰ ﻣﺴﻮدة
ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
َ

أوﻫﺎﻳﻮ

أفكار مذهلة للتبريد

SOURCE: CLIMATE SAFE NEIGHBOURHOODS

يلجأ مسؤولو تخطيط المدن في جميع أنحاء العالم إلى أساليب
عديدة ،في محاولة للتغلب على الحر .يتمثل أحدها في إبقاء
أ
الماكن العامة ،مثل الحدائق أو المراكز المجتمعية مكيفة الهواء
ومفتوحة لساعات طويلة في أثناء الموجات الحارة؛ وهو ما يوفر
متنفسا أ
للشخاص الذين يعانون من شدة الحر في بيوتهم.
ً
أ
كذلك يمكن إنقاذ الرواح من خالل التوعية بموجات الحر
الشديد وشيكة الحدوث ،مثل إرسال الرسائل النصية لتحذير
أ
الشخاص بشكل مسبق من موجات الحر ،أو عرض قراءات
درجات الحرارة على لوحات إلكترونية في جميع أنحاء المدينة.
وقد َتب َّنى مسؤولون في مدينة أحمد آباد الهندية خطة
عمل رائدة لمواجهة موجات الحر هناك ،بعد أن ضربت
المدينة موجةٌ حارة في عام  2010أسفرت عن مقتل أكثر
من  1300شخص .وتتضمن االستراتيجية التي وضعوها نشر
التحذيرات العامة ،وغير ذلك من مصادر البيانات في ذلك
الصدد عندما تشير تنبؤات الطقس إلى أن درجة الحرارة
من المتوقع أن تتجاوز  41درجة مئوية .وفي السنوات التي
أعقبت تنفيذ خطة العمل تلك ،نجحت هذه االستراتيجية
شخصا سنويًّا في المتوسط.9
في إنقاذ حياة 1190
ً
وتوجه بعض المدن جهود تخفيف آثار موجات الحر،
ِّ
ب على المجتمعات أ
الكثر عرضة لمخاطر تلك
َ
لتنص ّ
الموجات .وحول ذلك ،يقول كيرت شيكمان ،المدير
التنفيذي للتحالف العالمي لتبريد المدن في العاصمة
أ
المريكية واشنطن" :ثمة اهتمام متزايد بالتأكد من أن
أ
والقصاء ولمخاطر
فئات السكان الكثر ً
تعرضا للتهميش إ
موجات الحر هم محور الكثير من هذه الجهود" .وعلى
سبيل المثال ،استخدمت دراسة 10أُجريت في ديربان
بجنوب أفريقيا في أواخر العام الماضي التنبؤات الخاصة
بالتغير المناخي في المستقبل لحساب أي المناطق سوف
أ
الجهاد الناجم عن
تكون الكثر عرضة لوقوع حاالت إ
ً
أيضا بيانات
الحر
مستقبل فيها .كما تضمنت الدراسة ً
عن العوامل االجتماعية واالقتصادية ،بهدف تحديد
أ
المعرضة لمخاطر الحر ،التي يجب أن تستهدفها
الحياء
َّ
مشروعات التكيف مع االحترار.
وفـي فرنسـا ،تدير مدينة باريس برنامـج "واحات" ،الذي
يهـدف إلـى تحويـل سـاحات المـدارس العامـة إلـى أماكـن
بـاردة ،ال سـيما فـي ضواحي المدينـة التي تتميـز بأنها أكثر
والثنيـة .وفـي الواليـات
تنو ًعـا مـن حيـث فئاتهـا العرقيـة إ
تقـدم مـدن عديـدة مسـاعدات مالية للسـكان،
المتحـدةِّ ،
تحمـل فواتير الكهربـاء صيفًـا ،عندما تكون
للمسـاعدة فـي ُّ
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ﻛﻨﺘﺎﻛﻲ

ﻧ ﻬ ﺮ أو

ﻫ ﺎﻳ ﻮ

اﻟﻐﻄﺎء اﻟﺸﺠﺮي

ﺗﻀﺮرا ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻹﺳﻜﺎن
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﺷﺠﺮﻳﺎ أﻗﻞ ﻛﺜﺎﻓﺔ ﺑﻜﺜﻴﺮ.
ﻏﻄﺎء
ﺑﺄن ﻟﺪﻳﻬﺎ
ًّ
ً
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰﻳﺔ ّ
ﻏﻄﺎء ﻇﻼل اﻷﺷﺠﺎر

اﻟﺒﺆر اﻟﺤﺎرة

ُﻳﺒﻴﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﻘﻤﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ "ﻻﻧﺪﺳﺎت" 8
 Landsat 8ﻟﻔﺼﻮل اﻟﺼﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ  ،2013و2019
أن درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪة درﺟﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ.
اﻟﻌﻈﻤﻰ )ﻣﺌﻮﻳﺔ(
2.8–1.1
اﻟﺼﻐﺮى
2.8–1.1

5.6–2.8

13.9–5.6

5.6–2.8

13.9–5.6

قادر على أن يرسل رسالة نصية إلى صديق أو إلى فرد من
كبيرا.
العائلة ،إذا ارتفعت درجة الحرارة داخل المنزل ارتفا ًعا ً
وقد تُدخل تغييرات بسيطة أخرى على المدن ،مثل إنشاء
معبر للمشاة ،بحيث يتمكن أ
الشخاص من الوصول بسهولة
ََْ
المظلَّل من الشارع .وفي ذلك الصدد ،يقول
إلى الجانب ُ
ديفيد هوندوال ،عا ِلم المناخ من جامعة والية أريزونا ،إن مثل
نسبيا يمكن أن تسهم في تخفيف
هذه إالجراءات المباشرة
الجهاد الناجم عن الحر الذي ًّيتعرض له كثير من أ
الشخاص،
إ
قائل" :ما شجعني حقًّا هو آ
ويضيف ً
الفاق التي قد نطرقها في
غضون فترة السنوات الخمس إلى العشر القادمة".
قدر الباحثون أن اثنين من
وفي مدينة لوس أنجيليسَّ ،
الساسية – أال وهما زراعة أ
التدخالت الصالحية أ
الشجار،
إ
أ
وطالء أ
السقف باللون البيض – أمكن أن يحوال دون وقوع
ما ال يقل عن ربع عدد الوفيات التي تُعزى إلى موجات
مؤخرا .11وتقول إيديث دي جوزمان،
الحر التي وقعت
ً
مديرة المشروع التعاوني لتبريد المناطق الحضرية في
لوس أنجيليس ،إنه على غرار الحال في مدن أخرى ،فقد
حدثت تلك الوفيات بصورة أكبر في المجتمعات الملونة.
بيد أن الجواب ال يتمثل في غرس أ
الشجار في المناطق التي
تعاني العوز بالمدينة فحسب ،فكما تقول دي جوزمان ،ثمة
احتياج إلى اختيار هذه أ
الشجار بعناية وحرص ،ليس فقط
أيضا بنا ًء على
تح ُّمل الحرارة ،وإنما ً
بنا ًء على قدرتها على َ
مقدار الظل الذي يوفره نوعها.
لم تُ َحقِّق لوس أنجيليس بعد هدفها الطَّموح الرامي إلى
زراعة مليون شجرة ،الذي أعلنه عمدة المدينة في عام ،2006
حاليا من منزله الواقع في
بيد أن رودريجيز يسهم في ذلك ًّ
وادي سان فرناندو ،المعروف بحرارته الشديدة .فأغلب الحي
الذي يقطن به رودريجيز تشكله عدة منازل عائلية تعود إلى
حقبة الخمسينيات من القرن الماضي ،بُنيت إليواء قدامى
حاليا
المحاربين بعد الحرب العالمية الثانية ،وقد صار الحي ًّ
والثنية التي تسكنه.
أكثر تنو ًعا من حيث الفئات العرقية إ
أشجارا كثيرة من الصمغ الحلو ،التي
ومن المؤسف أن
ً
كانت مزروعة في أ
الصل على امتداد الشارع الذي يقيم فيه
رودريجيز ،قد تساقطت ،أو ماتت .ولم يزرع رودريجيز
أيضا أشجار
شجرة التين المفضلة لديه فحسب ،بل زرع ً
الشجار أ
الجوافة ،والرمان ،والبرقوق .وتصطف أ
الربع بجوار
ويوما ما سوف تتسع مساحة الظل
بعضها ً
بعضا أمام أمنزلهً ،
الذي تمنحه تلك الشجار.
وتمثل هذه أ
الشجار جز ًءا من خطة رودريجيز لتوفير جو
ُ َ ِّ
منعش ألفراد عائلته في مستقبل أشد حرارة.
تكتب ألكسندرا ويتزي مقاالت في دورية  Natureمن بولدر
بوالية كولورادو أ
المريكية.

*ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﺮﻫﻮن اﻹﺳﻜﺎن
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮوض أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻨﺎزل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﻨﺴﻴﻨﺎﺗﻲ.

تكاليـف تشـغيل أجهـزة تكييـف الهـواء مرتفعـة للغايـة إلى
أ
تح ُّمله.
حـد ال يسـتطيع الفـراد َ
أ
ويمكن لتأثير المبادرات الصغيرة في كثير من الحيان
أن يفوق نطاقه المحدود .وعلى سبيل المثال ،بالنظر إلى
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الشخاص في أثناء
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يتواصل من خاللها سكان المدينة مع أصدقائهم وأفراد
عائالتهم في أ
اليام الحارة .وفي هذا الصيف في مدينة
أ
حرا من بين كبرى المدن في
فينيكس ،وهي المدينة الشد ًّ
الواليات المتحدة ،يُزمع أن يجرب باحثون من جامعة والية
أريزونا جهاز استشعار لقياس درجات الحرارة داخل المنازل،
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تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

قضايا ومقترحات

تعليقات
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كان للثقافة المدنية ّ
الخلقة التي تتبناها تايوان في التعامل مع البيانات الفضل في رسم مالمح جهود التصدي السريع والفعال للجائحة من جانب الدولة.

إدارة البيانات الرقمية يجب أال تظل
حك ًرا على شركات التكنولوجيا
جاثان سادوسكي ،وسالومي فيليون ،وميريديث ويتيكر

تكشف الهواتف الذكية ،وأجهزة
تتبع عادات
االستشعار ،ونُ ُظم ُّ
المستهلكين الكثير عن المجتمع .ومع
ذلك ،فإن قلة قليلة فقط من أ
الشخاص
تتمتع بحق البت في أساليب استحداث
وأوجه استخدامها.
هذه البياناتُ ،

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يدرس تأثير
قبل بضعة عقود ،كان الباحث إذا أراد أن ُ
سوء حالة الطقس على أنماط التنقل (أي على الوسائل
التي يستخدمها الناس في التنقل ،والط ُُرق التي يسلكونها،
أ
غالبا الستطالع آراء
وال
وقات التي يسافرون فيها) ،يضطر ً
أ
مئات الشخاصً ،
فضل عن إحصاء عدد السيارات والحافالت
والدراجات التي تمر عند تقاطعات الط ُُّرق الرئيسة.
أما اليوم ،فيمكن الوصول إلى بيانات تسرد تفاصيل تحركات
أ
أيضا .وهذه
آنيا أحيانًا ً
ماليين الشخاص بعد وقوعها ،بل و ًّ
التتبع الموجودة في الهواتف
الم َ
البياناتُ ،
ستمدة من نُظُم ُّ
المعنية بالتطعيم
اسات
ر
الد
في
تضمينها
يمكن
ات،
أو السيار
َّ
تقصي آثار تنقالت الموظفين
ضد مرض «كوفيد ،»19-بهدف ِّ
المسافرين بصفة دورية إلى العمل ومنه .كما يمكن أن تشمل
هذه الدراسات بيانات حالة الطقس ،للوقوف على ما إذا كان
مدى إقبال الموظفين اليوم على العمل من المنزل في حال
َهطْل أمطار غزيرة أكبر مما كان عليه قبل بضع سنوات ،أَم ال.

ونظريًّا ،يمكن القيام بذلك وأكثر ،غير أن الصورة الوردية
كثيرا ما تكون بعيدة كل
التي ترسمها مثل هذه التوقعات ً
البعد عن الواقع.
ومعظم البيانات المتاحة لمتخصصي العلوم االجتماعية
الحاسوبية  -أو تلك التي يسعون إلى الحصول عليها –بيانات
تستحدث بغرض الجابة عن أسئلة ال صلة لها أ
بالسئلة
إ
ُ َ
عبر
ت
وإنما
المتخصصون،
هؤالء
يطرحها
التي
البحثية
ُ
ِّ
أ
جمعها ،سواء أكان
بشكل أساسي عن الغرض الصلي من ِ
َ
بالعالنات ،أم تقسيط
ذلك الغرض هو استهداف فئة ما إ
المعطيات الشخصية لكل
دفعات التأمين بما يتالءم مع ُ
عميل .ومع ذلك ،فإن تلك البيانات يمكن  -مع توخي الحذر
الجابة عن
 إعادة استخدامها بغرض االستفادة منها في إستمدة
الم َ
أسئلة أخرى؛ إذ يمكن ،على سبيل المثال ،للبيانات ُ
تتبع اللياقة البدنية القابلة لالرتداء أن تخدم
من أجهزة ُّ
بالسمنة ،غير أنه عادة ما تظل هناك
المتعلقة
الدراسات
ِّ
الطبعة العربية
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تعليقات
غالبا ما يلجأ العلماء دراسات أجراها باحثون قبلهم ،والتحقق من صحة هذه حوكمة البيانات بصورة ديمقراطية
فجوات كبيرة في تلك البيانات .ولذاً ،

إلى ابتكار حلول بديلة تُمكِّ نهم من ِاستقاء أكبر قدر ممكن
من المعلومات المفيدة من أي مورد يتسنى لهم.1
ويمكن االستشهاد في هذا السياق بتجربة مر بها باحثون
حاولوا إالجابة عن أسئلة طرحتها الحكومة المحلية في منطقة
سيدني الكبرى بأستراليا حول أنماط التنقل؛ إذ كان عليهم أن
يلجأوا إلى استخدام بيانات مكانية وزمانية منخفضة الجودة،
جرى استخالصها من إالشارات التي ترسلها الهواتف المحمولة
البراج الخلوية .2ولم يقف أ
إلى أ
المر عند ذلك الحد ،بل
أيضا لشراء تلك البيانات بتكلفة عالية
اضطر هؤالء الباحثون ً
مزود خدمات االتصاالت عن بُعد.
من ِّ
ومن هنا ،فإننا نرى أن نموذج إدارة البيانات في شكله
الحالي ،الذي يسمح للشركات باحتكار البصمات الرقمية
لحياتنا ،يهدد قدرة المجتمع على إنتاج البحث العلمي
الم ِل َّحـة.
الدقيق والمستقل الالزم للتعامل مع قضاياه ُ
يحجم ما يمكن الوصول إليه من معلومات،
فهذا النموذج ِّ
وما يمكن طرحه من أسئلة بحثية ،وهذا يَ ُحول بدوره دون
إحراز أي تقدم نحو ف ْهم الظواهر المعقدة ،بد ًءا من تأثير
ً
وصول إلى أثر
نسبة توفُّر التطعيمات على أنماط السلوك،
المضلِّلة.
الخوارزميات فيما يخص انتشار المعلومات ُ
ومن هذا المنطلق ،تأتي دعوتنا إلى توليد البيانات
السلوكية ،وإدارتها ،وفرزها عن طريق صناديق بيانات عامة.

حظر ُس ُبل الوصول إلى البيانات

الطار االقتصادي والسياسي الذي تجري بموجبه إدارة
إن إ
البيانات يضع متخصصي العلوم االجتماعية في موقف
حرج؛ فالوصول إلى البيانات مرهون بشروط ،إذ إن الشركات
ِ
تحرص كل الحرص على مراقبة ما يطرحه  -أو ال يطرحه -
الباحثون من أسئلة ،وما يمكنهم الوصول إليه من بيانات،
وأي مسلك يتبعونه في تحليل تلك البيانات .وفي المقابل،
نادرا ما يستطيع العلماء تحديد أي معلومات تم حجبها
ً
المتحكِّمة في البيانات حق
عنهم عندما منحتهم الشركات ُ
الوصول إليها ،أو بأي طريقة حصلت تلك الشركات على
البيانات في المقام أ
الول.
وفي أحسن أ
الحوال ،قد يكون لهذا الوضع تأثير مخيف
على المساعي البحثية ،فعلى سبيل المثال ،بعض الدراسات
أ
تهدد سمعة ُم ِّزود
قد ال ترى النور إذا كانت هناك احتمالية ل ْن ِّ
أ
البيانات ،أو أرباح دخل شركته .أما في أسوأ الحوال ،فقد
مارس عليهم من أجل دفْعهم
يشعر الباحثون بأن ضغوطًا تُ َ
لمواءمة دراساتهم ونتائجها البحثية مع قيم وأولويات شركات
التكنولوجيا .وإذا جاءت النتائج على غير هوى تلك الشركات،
فقد يُحظَر هؤالء الباحثون من الوصول إلى البيانات ،وهو
أيضا
ما ال يهدد بانقطاع عملهم البحثي فحسب ،بل ربما ً
يضع مكانتهم على المحك داخل مؤسساتهم وبين أقرانهم.
في مارس الماضي ،على سبيل المثال ،كشف تقرير فريق
"الذكاء االصطناعي المختص" لدى شركة «فيسبوك» أن
الشركة تفرض قيو ًدا على الباحثين في اختيار أنواع المشكالت
تقصيها ،والحلول التي يمكنهم طرحها لتلك
التي يمكنهم ّ
المشكالت .وبالتاليً ،
بدل من أن يركز عمل الفريق على اجتثاث
المضلِّلة ،والتصدي لخطاب الكراهية الذي
جذور المعلومات ُ
يسهم في شحذ معدالت التفاعل على وسائل التواصل
االجتماعي ،اقتصر عملهم على دراسة التغييرات التقنية التي
تأصل في ال ُّنظُم المعلوماتية
يمكن إدخالها للتصدي للتحيز ُ
الم ِّ
لموقع «فيسبوك» (انظر.)go.nature.com/2t5kudw :
وعالوة على ذلك ،فإن االعتماد على سخاء الشركات
الخاصة في توفير البيانات يتعارض مع مبادئ الدقة
والمسؤولية العلمية؛ إذ يمكن للقيود التعاقدية أن تمنع
الباحثين من الوصول إلى النتائج نفسها التي أسفرت عنها
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النتائج .على سبيل المثال ،في عام  ،2019أفاد باحثون في
مجال الصحة بوجود "تحيز عنصري ملحوظ" في البيانات
سجلة الملكية،
التي اس ُت ِ
خدمت في تدريب خوارزمية تجارية ُم َّ
وهو ما ترتب عليه إنفاق مبلغ أقل بمقدار  1800دوالر
أمريكي سنويًّا في عالج المرضى السود ،مقارنة به في حال
المرضى البيض ممن تمتعوا بالمستوى نفسه من الصحة.3
وهذا التحيز ،الذي نفت الشركة وجوده ،لم يتم الكشف عنه
إال عندما أجرى الباحثون عملية ُمر َاجعة مستقلة لسجالت
مستشفى جامعي كبير.
يهدد الوضع الراهن بوقوع مشكالت خطيرة؛ فثمة ميل
متزايد نحو اعتبار الممارسات غير أ
الخالقية التي تتبناها شركات
جمع
التكنولوجيا الكبيرة أنها في الكفة نفسها مع مقاربات ْ

"إن إعالء الشركات من قيمة
معلومات بعينها على حساب
أخرى قد يكون سببًا في تحريف
البيانات المتاحة للتحليل".
البيانات الديموغرافية ،ودراسات السلوك ،والتنبؤ بعوامل
الخطر .وهذا يسهم في تشويه هذه المقاربات ،وفي التقليل
من مصداقيتها على المدى الطويل .كما أن الهيمنة التي
المنصات إاللكترونية المغلقة التي
يفرضها عدد محدود من ّ
دورا في رسم مالمح مستقبل العلوم
تُوفِّر البيانات تلعب ً
غالبا ما تُم َنح شهادات الدكتوراة
إذ
االجتماعية الحاسوبية؛
ً
أ
يؤم ُنه الباحث لنفسه
والوظائف الكاديمية الثابتة على أساس ما ِّ
التعاون مع
من تمويل ،وبيانات ،وأبحاث منشورة ،ومكانة عبر
ُ
الجهات الفاعلة في مجال صناعة التكنولوجيا.

خط سير البيانات

إن التحدي الذي نواجهه آ
الن ال يتمثل في محدودية الوصول
أيضا
سجلة الملكية فحسب ،بل تدخل فيه ً
إلى البيانات ُم َّ
إشكاليات جوهرية حول خط سير تلك البيانات ،أي كيف
تتولَّد ،وإلى أي جهة تؤول؟
إن إعالء الشركات من قيمة معلومات بعينها على حساب
سـببا في تحريف البيانات المتاحة للتحليل.
أخرى قد يكون ً
فعمالقـة التكنولوجيا يُعلِّقون أهميـة كبيرة على المعلومات
السـلوكية أ
ويعـدون هذا النوع مـن المعلومات
للشـخاص،
ّ
أ
4
فئـة جديـدة مـن فئـات الصـول االسـتثمارية  .ويؤثـر هـذا
التفضيـل بالطبـع على خطط البحث العلمي ،والسـبب في
ذلـك يعـود فـي جـزء منـه إلـى وفـرة البيانـات .فمتخصصو
كثيرا ما يسـتخدمون بيانات
العلـوم االجتماعية الحاسـوبية ً
التفا ُعلات علـى مواقـع التواصـل االجتماعـي ،علـى سـبيل
تعبـر عـن العديـد مـن العوامـل
المثـال ،كأداة غيـر مثاليـة ِّ
أ
الخـرى ،مثـل التنقلات ،أو الصحة ،حتـى ْإن لم تكن هذه
5
المثلى للإجابة عن أسـئلتهم .
البيانـات الوسـيلة ُ
ً
وفضل عن ذلك ،فإن الرؤى التي يستشفِّها الباحثون
إن كانت تلك البيانات قد
من بيانات ما ،قد يشوبها خللْ ،
تشكلت في ضوء افتراضات غير صحيحة وتحيزات ضارة،
وهو ما يحدث عن غير قصد في كثير من أ
الحيان .وعلى
سبيل المثال ،اكتشف باحثون في مجال الذكاء االصطناعي
أن مجموعات البيانات الكبيرة ،كتلك المتوفرة عبر قاعدة
خدمت في تدريب
بيانات
"إميدج نت"  ImageNetالتي اس ُت َ
نظُم تعلُّم آ
اللة وتقييمها ألكثر من عقد من الزمان ،تنطوي
ُ
مرمزة قائمة على أفكار نمطية متحيزة ضد
على تعليمات َّ
والعرق ،وهي أفكار تُترجم فيما بعد إلى البرمجيات
الجنس ِ
التي تنطلق من تلك البيانات.7،6

ليس هناك الكثير مما يمكن القيام به للتصدي لهذه
الشكاليات الجوهرية ،دون تغيير النظام الذي يسمح
إ
تغييرا جذريًّا .فنحن
للبيانات
الخاصة
كات
ر
الش
باحتكار
ً
مهيأة بشكل أكبر لتحليل الظواهر
بحاجة إلى تطوير نُظُم ّ
االجتماعية ،عبر ط ُُرق أخالقية ،ومنصفة ،تكون دقيقة من
الناحية العلمية .وكما تدخل أ
الفكار الحاصلة على براءة
اختراع حيز الملكية العامة بمجرد انتهاء فترة صالحية
حقوق ملكيتها الفكرية ،فإن البيانات السلوكية التي تجمعها
الشركات يجب أن تخضع هي أ
الخرى لرقابة جهة ديمقراطية
بعد انقضاء بعض الوقت.
وهذا النموذج الذي يضمن إدارة البيانات على نحو أفضل
أ
الشراف على خط سير البيانات
سيتضمن  -على الرجح  -إ
جماعيا من خالل صناديق بيانات عامة تخضع إلشراف
إشرافًا
ًّ
اسات قائمة
علمي ،ولمساءلة ديمقراطية .وقد م ّهدت در ٌ
بالفعل الطريق للعمل بمثل هذه أ
الدوات .على سبيل
َ
المثال ،يوضح تقرير صادر عن شركة »إيليمينت إيه آي»
 Element AIالكندية ،ومنظمة «نيستا»  Nestaالبريطانية،
نظرا
أن صناديق البيانات العامة هي أداة سياسية واعدةً ،
إلى دورها كمورد شامل لحقوق أصحاب البيانات ،وتعيينها
لشروط الستخدام هذه البيانات (انظرgo.nature. :
com/3decirk؛ كانت سالومي فيليون من المشاركين في
ورشة العمل التي يستند إليها التقرير).
واعدة في
وقد أطلقت مدينة برشلونة في إسبانيا تجربة ِ
أسست "مشاع بيانات المدينة" الذي
عام  ،2017عندما َ
أَعطى السكان حق التحكم في ط ُُرق توليد البيانات المتعلقة
بهم وبمجتمعاتهمً ،
فضل عن م ْنحهم سلطة المشاركة في
القرارات الخاصة بحوكمة تلك البيانات .وفي الوقت الراهن،
تضم بوابة الوصول المفتوح إلى البيانات الخاصة بالمشاع
 503مجموعات بيانات تتمحور حول البلدية ،وتشمل بيانات
تُوفِّر معلومات آنية عن استخدام سكان المدينة لنظام
مشاركة الدراجات.
وهذا النوع من الرقابة الديمقراطية يساعد على حماية
أ
الشخاص الذين يُزعم أن هذه البيانات تتمحور حولهم؛ إذ
أ
تمنح الحوكمة العامة هؤالء الشخاص المزيد من الحقوق،
وتُرسي قواعد إضافية ألجلهم ،كتلك الحقوق والقواعد التي
تضمن مناهضة التمييز ،واتباع إالجراءات القانونية الواجبة،
وفرض قدر أكبر من المساءلة .وفي معظم الحاالت ،يكون
ْ
الجراءات أوسع بكثير
نطاق الحماية الذي تُوفِّره مثل هذه إ
من ذلك الذي تُوفِّره تعهدات الجهات الخاصة ،مع العلم
بأن درجة هذه الحماية تتفاوت من بلد إلى آخر ،ومن منطقة
إلى أخرى.
إن إالشراف الجماعي على البيانات بإمكانه أن يُسلِّط الضوء
اجتماعيا من هذه المعلومات؛ وبذلك ال
على الجانب المفيد
ًّ
نص ًّبا على ما نعرفه من معلومات عن شخص
يكون التركيز ُم
على َما تكشف تلك المعلومات عن أ
الشخاص
بعينه ،بل
الذين توجد أوجه شبه وارتباط بينهمً .8
وبدل من التركيز على
حقوق أ
الفراد فحسب ،فإن صناديق البيانات العامة يمكنها،
أيضا عن المصالح والمنافع الخاصة
عبر ً
بل وينبغي لها ،أن تُ ِّ
بالفئات التي تتأثر بعد ذلك باستخدام ما ينتج من بيانات.
على سبيل المثال ،عندما استخرجت شركة «كلير فيو للذكاء
صورا من مواقع
االصطناعي»  ClearView AIفي نيويورك ً
تخزين سحابي ،واستخدمتها بغرض تطوير برمجيات قوية،
الستخدامها في تطبيقات التعرف على الوجوه ،لم يكن
أ
الشخاص الذين يظهرون في تلك الصور على علم بحدوث
استخدم ْتها شركات أخرى
أن هذه الصور
ذلك ،ناهيك عن ّ
َ
وأقسام شرطة اشترت حزمة البيانات تلك.
ومع ذلك ،فبطبيعة الحال ،تتأتى مع امتالك المؤسسات
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

العامة للبيانات تحديات ذات طبيعة خاصة؛ إذ إن الحكومات البيانات ،وذلك من خالل منح الشركات شروطًا تسهيلية فل ُنطا ِلب بالتغيير!

أحيانًا ما تستغل تلك البيانات في إلحاق أضرار جسيمة
الم َه َّمشين
بفئات معينة من السكان ،عن طريق استهداف ُ
ً
فرض تدابير
مثل ،كما يمكنها إالفالت من المساءلة من خالل ْ
قمعية .ولذا ،وجب تصميم صناديق البيانات العامة على
نحو يسمح بالحوكمة الديمقراطية للبيانات منذ البداية،
عبرة عن المجتمعات التي
بحيث تكون تلك الصناديق ُم ِّ
تتمحور حولها البيانات ،ومستجيبة الحتياجاتها.
أيضا أن تُو َدع البيانات في صوامع ُمحكَمة ،تَ ُحول
ويجب ً
دون الوصول إلى خط سير البيانات العامة ،أو التالعب به،
عن طريق المنظمات الحكومية أ
الخرى ،مثل الشرطة ،أو
الجيش .على سبيل المثال ،استخدمت سنغافورة بيانات
ستمدة من
الم َ
النظام العالمي لتحديد المواقع (ُ )GPS
الهواتف المحمولة في اقتفاء أثر مخالطي مصابي جائحة
«كوفيد ،»19-بيد أن ثقة المواطنين في هذا النموذج سرعان
ما تراجعت بعدما تبين أن الشرطة استغلت البيانات نفسها
في التحقيقات الخاصة بجرائم القتل.

ثالث خطوات

بأن يتبعها صانعو
فيما يلي ،نعرض ثالث خطوات نوصي ْ
السياسات والقائمون على المؤسسات العلمية ،من أجل
حماية البيانات السلوكية ،بوصفها منفعة عامة.
أ
الب ْنية التحتية العامة.
تتمثل الخطوة الولى في تأسيس ِ
ويتطلب هذا تمويل نُظُم قياس البيانات ،وحوسبتها،
وتخزينها ،بما يكفل إنشاء مجموعات بيانات كبيرة تالئم
كما ونو ًعا .ويجب أن تُرصد هذه
متطلبات البحث العلمي ًّ
الموارد لمستحقيها من المجتمعات والمنظمات المنخرطة
في قياس البيانات ،وحوسبتها ،وتخزينها بالفعل ،ومن بينها
مجتمعات السكان أ
الصليين التي تعمل على إدارة معارفها،
وتصنيفها ،والتحكم فيها بموجب مبادئ "سيادة البيانات".
كذلك ،يجب تعزيز ِالب ْنية التحتية بآليات ُم ْحكَمة تحفز
على المشاركة ،بحيث يتمكن أولئك الذين "تتمحور حولهم"
البيانات من وضع خطة لجمع البيانات ،والتصدي الستخدام
البيانات بصورة غير دقيقة أو ضارة ،ومن َّثم إصالح الوضع.

وحوافز في حال إقدامها على تسليم ما لديها من مجموعات
بيانات وبيانات وصفية إلى الجامعات ،أو أ
الرشيفات ،أو
المؤسسات العامة أ
الخرى ،كي تدير هذه البيانات.

أما الخطوة الثالثة ،فتتمثل في توسيع نطاق الحوكمة.
خصصة لهذا الغرض،
وهذا يتطلب إنشاء مؤسسات ُم
َ
وتتمتع بالقدرات التي تؤهلها للإشراف على البيانات بما
يخدم الصالح العام .وليست هناك حاجة إلى البدء من
الصفر؛ ففي الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،يمكن
لمكتبة الكونجرس ،والمؤسسة الوطنية للعلوم ،ومعاهد
الصحة الوطنية أن تعمل كلها كنماذج للمؤسسات العامة
المذكورة أعاله ،ويمكن أن يكون لدى كل منها ممثلون في
الشراف على صناديق البيانات العامة.
لجان إ
وسيشمل فريق العمل الخاص بهذه المؤسسات مديرين
لقواعد البيانات ،مدربين على تبني المعايير أ
الخالقية التي
َ ِّ
ُ َّ
ي ُنص عليها علم المكتبات ،وهي معايير تقوم على الموازنة
بين إدارة المعلومات لخدمة الصالح العام ،والمخاطر التي
قد تنشأ عن مشاركة المعلومات .ويمكن للخبراء المتخصصين
في القياس وطرق البحث الكمية والنوعية أن يطرحوا ُس ُب ًل
جديدة لتوليد البيانات ،وذلك عن طريق العمل عن كثب
مع الباحثين والمجتمعات السكانية ،للوقوف على ما يجب
طرحه من أ
السئلة البحثية المجتمعية.
سـيقيم متخصصـو العلـوم
وفـي السـياق نفسـه،
ِّ
االجتماعية الحاسوبية مدى سرية مصادر البيانات ،سائرين
المحلَّفين العاملين
في ذلك على خطى مسـؤولي إ
الحصـاء ُ
لـدى مكتـب تعـداد الواليـات المتحـدة .وبنـاء علـى نتائـج
التقييم ،سـيجري نشـر البيانات الواردة مـن المصادر ذات
جمعة
السـرية المنخفضـة ،وذلـك فـي صـورة معلومـات ُم َّ
مجهولـة المصـدر .أمـا البيانـات الـواردة مـن مصـادر
شـديدة السـرية (وهـذه تشـمل المعلومـات التـي تخـص
التعـرف على مصدرها بسـهولة)،
أفـرا ًدا بأعينهـم ،ويمكـن
ُ
شـددة .ويمكـن لصناديـق البيانـات
فسـتخضع لحمايـة ُم َّ
أيضـا أن تدعو فئات المجتمع ومؤسسـات الضغط
العامـة ً
إلـى المشـاركة في صياغة بروتوكـوالت تُعنى بالموافقة على
مشـاركة البيانـات ،وبحـاالت النـزاع علـى البيانـات ،ووضع
خطـط تصميـم البيانـات ،وقوائـم أ
الهـداف البحثيـة،
وتحديـد متطلبـات الوصـول إلـى البيانـات واسـتخدامها.

MATTHIAS BALK/DPA/ALAMY

أما الخطوة الثانية ،فتتمثل في فرض السيطرة .فهناك حاجة إلى
وضع سياسات تقضي بنقل البيانات التي تنشئها وتتحكم فيها
المؤسسات الخاصة إلى المؤسسات العامة .ويجب أن تغطي
المستخدمة
أيضا التفاصيل المتعلقة بالطرق
تلك السياسات ً
َ
في قياس البيانات ،وعمليات جمعها ،وبيئة تخزينها.
وهناك سابقة قانونية بالفعل لمنح الشركات الخاصة حقوقًا
ُم َّقيدة تسمح باستخدام أصول غير ملموسة ،تدخل من جديد
حيز الملكية العامة في نهاية المطاف .وعلى سبيل المثال،
ينظِّم القانون أ
المريكي المعروف باسم «هاتش-واكسمان»
ُ
 Hatch-Waxmanشؤون الملكية الفكرية الخاصة بإنتاج أدوية
9
احتكارا
وبالمثل ،نقترح وضع سياسة تمنح الشركات
المشاع ِ .
ً
محدو ًدا للبيانات التي تجمعها وتمتلكها .وبعد فترة زمنية
محددة ،تبلغ ثالث سنوات ،على سبيل المثال ،تصبح هذه
عاما ،أو يجري التخلص منها.
البيانات مور ًدا ًّ
أيضا على أي نماذج جرى
طبق هذه السياسة ً
ويمكن أن تُ َّ
نظرا إلى أن
توجيهها،
أو
تدريبها،
في
البيانات
استخدام
ً
تلك النماذج قد تفرض على الناس مخاطر ،هم في ِغنى
أيضا؛ إذ
عنها ،في حال االحتفاظ بها .وهناك سابقة لهذا ً
أمرت لجنة التجارة الفيدرالية أ
المريكية في مايو الماضي
خدمت في أسهمت فرانشيسكا بريا ،إحدى أكبر دعاة سيادة البيانات ،في
التعرف على الوجه ،التي اس ُت ِ
بتدمير خوارزميات ُّ
تدريبها صور تم الحصول عليها بطُرق ملتوية .ويمكن ربط تأسيس مبادرة "المدينة الذكية"  Smart Cityفي برشلونة ،بهدف
ُ
م ْنح السكان حق التحكم في بياناتهم.
أحكام السياسة المقترحة بما هو قائم من لوائح خصوصية
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

تأمـل العدد
لسـنا وحدنـا فـي هـذه المعركة ،ومـا علينا إال ُّ
المهـول مـن دعـاوى مكافحـة االحتـكار المرفوعـة ضـد
منصات مثل «جوجل» ،و«فيسـبوك» ،و«أمازون» ،و«علي
ّ
بابـا» في الواليات المتحدة ،واالتحاد أ
الوروبي ،وأسـتراليا،
والصيـن .كمـا أن جائحـة «كوفيد »19-خلقت هـي أ
الخرى
جديـدا حـول القضيـة .ففـي شـهر مـارس مـن هـذا
زخمـا
ً
ً
العـام ،دعـت أكاديميات العلوم التابعة لمجموعة السـبع
( )G7إلـى صياغـة آليـة تُ ِلزم المؤسسـات العامـة والخاصة
بمشـاركة بعـض البيانـات ذات أ
الهميـة فـي أثنـاء حـاالت
الطـوارئ الصحيـة (انظـر.)go.nature.com/2sjqj2v :
ولكي يتحقق ذلك ،يجب على العلماء الذين يعتمد
سجلة الملكية أن
عملهم على مجموعات كبيرة من البيانات ُم َّ
يصرحوا بآرائهم حول مخاطر استئثار الشركات بالبيانات ،وأن
ِّ
يشاركوا تجاربهم الواقعية في التعامل مع الخيارات أ
الخالقية
الصعبة التي يفرضها هذا الوضع ،وذلك عبر المنابر التي
تُ ِتيحها وسائل التواصل االجتماعي ،ومؤتمرات مثل مؤتمر
أنظمة معالجة المعلومات العصبية ( .)NeurIPSكما يجب
أيضا الضغط على الجامعات ،للمطالبة بتغيير نُظُم
عليهم ً
ملكية البيانات الحالية ،والتحالف مع المجتمعات المحلية
التي تقود بالفعل حمالت تطالب بالتعويض عن الضرر
الناجم عن مراقبة البيانات.
كما ينبغي لممثلي االتحادات أ
الكاديمية والهيئات
الحكومية ،مثل مكاتب التعداد ،والمكتبات الوطنية ،أن
يشكلوا فرق عمل متعددة التخصصات ،بهدف وضع سياسة
تسمح بإنشاء صناديق بيانات عامة .ويجب أن يضطلع
متخصصو العلوم االجتماعية الحاسوبية بدورهم كمشرفين
عامين على هذا المورد الجماعي ،الذي سيكون من شأنه
ِّ
تعميق معرفتنا بأنفسنا ومجتمعاتنا.

جاثان سادوسكي عضو زمالة ،وباحث في مختبر أبحاث
التقنيات الناشئة في كلية تكنولوجيا المعلومات ،وفي مركز
التميز لصنع القرار آ
اللي والمجتمع في كلية الفنون ،وكالهما
في جامعة موناش بمدينة ملبورن بأستراليا .أما سالومي
فيليون ،فهي أكاديمية وعضوة زمالة بكلية الحقوق بجامعة
كولومبيا في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة أ
المريكية.
وميريديث ويتيكر أستاذة حازت منحة ميندرو البحثية في
المشاركة ورئيسة هيئة
المؤسسة
جامعة نيويورك ،كما أنها
ِّ
آِ
الن"  AI Nowفي
التدريس في معهد "الذكاء االصطناعي
مدينة نيويورك بالواليات المتحدة أ
المريكية.
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العلم من منظور ثقافي

كتب وفنون
LEWIS KHAN

لقاحا ضد «كوفيد.»19-
طورتا ً
كاثرين جرين (إلى اليسار) وسارة جلبرت َّ

مط ّورو لقاحات «كوفيد»
يكشـفون خبايا السباق الدائر
لمكافحة الجائحة
كتاب جديد يكشف خبايا السباق المحموم بين فريق «أوكسفورد-أسترازينيكا» وأقرانه
لتطوير لقاح ينقذ البشر .هايدي ليدفورد
فـي أغسـطس مـن عـام  ،2020كانـت باحثـة البيولوجيـا
كاثريـن جريـن تقضـي مـع ابنتهـا عطلـة تخييم فـي ويلز.
متجـول لبيـع شـطائر البيتـزا ،دارت محادثة
وعنـد متجـر
ِّ
بينهـا وبيـن غيرهـا مـن الزبائـن ،وأتـى الحديـث علـى
الموضـوع الـذي كان يشـغل الجميـع :جائحـة «كوفيـد-
المخيـم" :ال نعلـم مـاذا
 .»19قـال أحـد جيرانهـا فـي
َّ
وضعـوا فـي تلـك اللقاحـات .إننـي ال أثـق بهـم ،ف ُهم ال
يقولـون الحقيقـة".
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صانعو اللقاح :قصة لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا»
والسباق مع الفيروس
سارة جلبرت ،وكاثرين جرين
دار نشر «هودار آند ستوتن»2021 ،
اللقاح
إخراج :كاثرين جيل ،وكا ِلب هيلرمان
إنتاج :وينجسبان2021 ،

والحـق أن جريـن كانـت تعـرف الكثيـر عـن اللقاحات؛
ُّ
كيـف ال ،وهـي مديـرة وحـدة تصنيـع أ
الدويـة الحيويـة
بجامعـة أوكسـفورد بالمملكـة المتحـدة ،وعضـوة فـي
الفريـق الـذي ط َّـور اللقاح الـذي كان وقتذاك فـي مرحلة
التجـارب الكلينيكيـة .تطمح شـركة أ
الدوية «أسـترازينيكا»
إ
 ،AstraZencaومقرهـا كامبريـدج بالمملكـة المتحدة ،إلى
لتو َّزع
إنتـاج نحـو ثالثـة مليـارات جرعـة من هـذا اللقـاحَ ،
حـول العالـم بنهايـة العـام الجـاري؛ وهو ما قد يسـهم
التعـرض إلصابات حادة
بقـوة فـي الحماية من الوفاة ،أو
ُّ
ضـي نحو عام على تلـك المحاورة
بالمـرض .ولكـن بعد ُم ّ
التـي دارت عنـد متجـر البيتـزا ،ال تـزال نظريـات المؤامرة
عـرض
آخـذ ًة فـي ّ
التفشـي ،فتعرقـل جهـود التطعيـم ،وتُ ِّ
حيـاة النـاس للخطـر ،سـوا ٌء فـي المناطـق التـي تتوفـر
بهـا اللقاحـات ،أو المناطـق التـي ال تتوفـر بهـا .وكانـت
«مؤسسـة كايـزر فاميلـي» ،Kaiser Family Foundation
وهـي مؤسسـة غيـر ربحية مقرها مدينة سـان فرانسسـكو
بواليـة كاليفورنيـا ،قـد انتهـت فـي إبريـل الماضـي ،عبـر
لل�راء ،إلـى أن  %54مـن أ
اسـتبيان آ
المريـكان البالغيـن
يعتقـدون فـي صحـة معلومـات مغلوطـة عـن لقاحـات
كورونـا ،أو علـى أ
القـل ال يسـتبعدون أن تكـون صحيحة
(راجـع.)nature.com/3fyfaoi :
تقول جرين إن االنتشـار الواسـع للمعلومـات المضلِّلة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عـن اللقاحـات كان الدافع وراء قرارها المشـاركة مع زميلتها
سـارة جلبـرت ،باحثـة اللقاحـات بجامعـة أوكسـفورد ،فـي
تأليـف الكتاب الذي بين أيدينـا ،وعنوانه« :صانعو اللقاح»
 .Vaxxersيسـعى الكتـاب إلـى كشـف خبايـا عمليـة تصنيع
اللقاحـات ،وإزالـة مـا قـد يكـون فيهـا مـن إبهـام ،بهـدف
ومـن يتلقَّونه ،بمـا يقود
أنسـنتها ،وخلـق ألفـة بيـن اللقـاح َ
جنبا
والكتـاب
الناس.
إلـى تعزيـز الثقـة فيها لدى عمـوم
ً
جنـب مع الفيلـم الوثائقـي« :اللقـاح» ،The Vaccine
إلـى ٍ
أنتج ْتـه شـبكة «بـي بي سـي» باالشـتراك مـع «أفالم
الـذي َ
فريـدا مـن داخـل سـباق
منظـورا
سـي إن إن»  -يقدمـان
ً
ً
اللقاحـات ،وكل ذلـك بينمـا ال تـزال الجائحة على ُأش ِّـدها.
نحـو
الكتـاب والفيلـم متكاملان فيمـا بينهمـا ،علـى ٍ
يتتبـع
يعظِّـم الفائـدة الناتجـة عنهمـا ً
معـا .فالفيلـم َّ
خمـس فـرق بحثيـة فـي سـعيها الالهـث نحـو تطويـر
ومجربـة
اللقاحـات ،اعتمـا ًدا علـى منهجيـات مطروقـة
َّ
المثبطـة) ،وأخـرى غير مسـبوقة (مثل
(مثـل الفيروسـات َّ
التقنيـات القائمـة علـى الحمض النـووي الريبي المرسـال
تكبدهـا الباحثـون
ويبيـن التضحيـات التـي َّ
(ِّ ،))mRNA
وتغيبهم عن أسـرهم
النـوم،
قلـة
مـن
ذلـك،
فـي سـبيل
ُّ
فتـر ٍات طويلـة .أمـا الكتـاب ،فيغـوص بنـا فـي أعمـاق
عمـل فريـق واحـد ،فيتنـاول مـا يواجهـه هـذا الفريق من
تحديـات تتصل بضغوط التمويل ،والمقابالت الصحفية،
أ
الف َـرق جميعها
خافيـا أن ِ
والمسـؤوليات السـرية .وليـس ً
تسـعى – مـا وسـعها السـعي – إلـى الموازنة بيـن االلتزام
بالمعاييـر المسـتقرة لتطويـر اللقاحـات مـن ناحيـة،
والضغـوط الناجمـة عـن الحاجـة إلـى إنتـاج اللقاحـات
بسـرعة لـم يُعـرف لهـا مثيـل من ُ
قبـل .وخالل
واختبارهـا
ٍ
ذلـك كلـه ،يحمـل الباحثون علـى كواهلهم آمال البشـرية
جمعـاء ،وكلهـم يـدرك ذلـك ويشـعر بـه.
صـورا تُظهـر كُلفـة العمل بلا هوادة،
يعـرض الفيلـم
ً
الجهاد .فباحث الفيروسـات
والتعرض لفترات طويلة من إ
ُّ
بجامعـة كوينزالنـد فـي مدينـة بريزبـن أ
السـترالية ،كيـث
يومـا بعـد يـوم مـن أثـر
شـابل ،عينـاه
ُّ
يشـتد احمرارهمـا ً
المهندمة.
أيضا علـى هيئته غيـر
الجهـاد ،الـذي ينعكـس ً
إ
َ
أن عليه التوقف
وفي شـهر ديسـمبر الماضـي ،حين بلغـه َّ
اللقـاح البروتينـي الـذي كان
عـن العمـل علـى مشـروع
ٍ
يعكـف علـى تطويره ،نـراه وقد تهاوى كتفاه من الحسـرة،
مشـهد يُدمـي القلب .أمـا الباحثـة ُوو جويزهن ،وهي
فـي
ٍ
متخصصـة فـي السلامة البيولوجيـة بالمركـز الصينـي
لمكافحـة أ
المـراض والوقايـة منهـا ،ومقـره بكيـن ،فإنهـا
تصـف ُس ُـبل التكيـف مـع ضغـوط العمـل في تلـك الفترة
المعبـرة" :عندمـا كان يبلـغ م ّنـي التعـب
بهـذه الكلمـات
ّ
كنت
مبلغـه ،إلى الحد الذي ال أسـتطيع معـه المواصلةُ ،
غفـوة قصيـرة وأنـا واقفة".
ألجـأ إلـى أخذ
ٍ
يتضمن الفيلم إشـار ٍات متفرقة إلى سـردية شـاعت في
َّ
ذلـك الوقـت :وهـي فكـرة التنافـس بيـن الفـرق البحثيـة
إلحـراز قصـب السـبق فـي تطويـر اللقـاح .وكانـت تقارير
صحفيـة عديـدة قـد اعتمـدت تلـك السـردية ،فـي إطـار
سـعي إلـى تحقيـق الربح ،وال شـيء غيره.
مـا اف ُتـرض أنه
ٌ
ولكـن السـباق الحقيقـي ،حسـبما أكّـدت جريـن وجيلبرت
أ
دوما ضد
مـر ًارا ،لـم يكن ضـد الفرق الخـرى ،وإنمـا كان ً
الفيـروس نفسـه ،وحصيلـة وفياتـه المتصاعدة.
كانـت بدايـة قصـة لقـاح «أوكسفورد-أسـترازينيكا» فـي
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الم َنح البحثية
عـام  ،2014حيـن كانت جلبـرت تتنقَّل بيـن ِ
والتعاقـدات التمويليـة فـي أوكسـفورد ،من أجـل جمع ما
يكفـي مـن مـوارد لتشـغيل مختبرهـا البحثـي .فـي بـادئ
أ
المـر ،ركَّزت جلبرت وجرين على استكشـاف طرق لتطوير
اليبوال ،ثم لالسـتعداد لوباء مسـتقبلي،
لقـاح ضد مرض إ
أطلقتـا عليـه« :المـرض المجهـول» .كانـت طبيعـة ذلـك
محتوما.
الم�رض غي�ر معلوم�ة ،ولكن نش�وءه بـدا
ً
لدى تطاير أ
النباء عن ظهور فيروس «سـارس-كوف»2-
ُ
فـي ينايـر َ ،2020خط ََـر للباحثتيـن أن مـرض «كوفيد»19-
قـد يكـون هـو «المـرض المجهـول» .فمـا كان منهمـا إال

"الكتاب والفيلم
متكامالن فيما بينمهما،
على نحو يعظم الفائدة
الناتجة عنهما".
هيـن مـن
أن قررتـا المخاطـرة بسـمعتيهما ،وبقـدر غيـر ّ
بالقـدام علـى إعـداد لقـاح لكورونـا،
أمـوال أوكسـفورد ،إ
حتـى قبل أن يسـتقر الـرأي على الحاجة إلـى لقاح .ورغم
تقاريـرا صحافية تغطي
أعـددت في العـام الماضـي
أنـي
ُ
ً
يسـعني
العديـد مـن أوجـه عمليـة تطويـر اللقاحـات ،ال ُ
ـت
القـرار بأننـي
إال إ
أقدم ْ
ُ
فوجئـت أبحجـم الرهـان الـذي َ
اليـام المبكـرة ،ودون أن تتوثَّقا
عليـه الباحثتـان فـي تلك
أيضا
إن كانتـا سـتحصالن على التمويـل الكافـي .وفاجأني ً
القنانـي التـي حملـت أول َطلْـع اللقـاح ،ل ُتسـتخدم
أن
َّ
الكلينيكيـة ،كانـت قـد ُع ِّبئت يدويًّـا بإحدى
فـي التجـارب إ
وحـدات جامعة أوكسـفورد.
بـد ًءا مـن أبريـل  ،2020أسـهم التعـاون مـع شـركة
«أسـترازينيكا» فـي تعزيـز القـدرات التصنيعيـة لفريـق
تضـار ٌب فـي
التعـاون
ـب هـذا
أوكسـفورد.
َ
ولكـن َ
ْ
ُ
صاح َ
أوكسـفورد أ
الكاديمي قليـل العدد،
الثقافـات ،بيـن فريق
سـريع الحركـة مـن ناحيـة ،والشـركة الضخمـة مـن ناحيـة
أخـرى .هـذا التعاون ،وتعاون مشـابه مع مركـز أ
المصال
ٌ
الصـرار المبكـر على
فـي الهنـد (فـي مدينـة بيـون) ،ثـم إ
عالميـا ،كل
خفـض السـعر ألدنـى حـد ممكـن ،وإتاحتـه
ً
هـذه العوامـل مجتمعـة أسـهمت فـي أن تكـون ثمـار
الرهانـات أ
الولـى لجريـن وجيلبـرت متاحـة للبشـرية كلها.
لمحـات عـن بعـض لحظـات
أيضـا
ويحـوي الكتـاب ً
ٍ
الحبـاط التـي تخلَّلـت مسـيرة تطويـر لقـاح «أوكسـفورد-
إ
أسـترازينيكا» .ومن ذلك ،على سبيل المثال ،أن المؤلف َتين
الكلينيكية
تشـرحان سـبب تلقِّي المشـاركين فـي التجـارب إ
كميـات متفاوتـة مـن اللقـاح ،و ِل َـم اضطُـر بعضهـم إلـى
انتظـار الجرعة الثانيـة لفترات أطول من أقرانهم .وهاتان
الحادثتـان كلتاهمـا أسـهمتا في اضطراب الصـورة النهائية
لنتائـج التجـارب علـى اللقاح.
وثمـة لحظـات مهمـة أخـرى ال تحظـى فـي الكتـاب
باهتمـام كاف .فليـس ثمـة إشـارةً ،
مثل ،إلى قـرار جنوب
ٍ
عـدم اسـتخدام مـا لديها
إفريقيـا ،فـي فبرايـر الماضـيَ ،
مـن جرعـات «أوكسفورد-أسـترازينيكا» ،ألن اللقـاح أخفـق
الصابـة بسلالة «بيتـا» المتحـورة مـن
فـي الوقايـة مـن إ
متفشـية في البالد
فيـروس «سـارس-كوف ،»2-التـي كانت ِّ
آنـذاك .وأمـا المخـاوف من أمـان اللقـاح ،فال يأتـي عليها

الكتـاب إال بصـورة عابـرة .ومـن هـذه المخـاوف أن تلقِّي
اب
اللقـاح قـد
يصحبه – في حاالت نـادرة للغاية – اضطر ٌ
ُ
صحـي يتمثـل فـي تجلطات دمويـة قد تكـون مميتة .وقد
كان للمخـاوف المرتبطـة بتلـك الجلطـات ،وكـذا لقـرار
أثر هائل
بعـض الـدول
َ
التوقـف مؤق ًتا عن توزيع اللقـاحٌ ،
فـي إبطـاء حملات التطعيم.

أبطال في الظل

يبقـى أن الكتـاب يُلقـي الضـوء علـى جهـود البحـث التـي
أثمـرت اللقاحـات ،إال أنها لم تح َظ بما تسـتحق من انتباه،
كمـا يظهـر الحاجة الملحة إلـى إبراز أهمية تلـك أ
البحاث.
تركـز ُالمؤلفتـان ،بصفـة خاصة ،علـى آ
الليـات الم َّتبعة في
تعجيـل عمليـة تطويـر اللقاحـات ،ليـس باختـزال معاييـر
أ
المـان ،أو التهـاون فـي تطبيقهـا ،وإنمـا بتحمـل مخاطـر
ماليـة ضخمـة ،مثل إجـراء عـدة مراحل من تجـارب اللقاح
بصـورة متزامنـة .وقـد اعتدنـا أن نـرى الباحثيـن يتوثقـون
مـن نجـاح كل مرحلة من مراحـل التجارب التـي تُجرى على
اللقاحـات ،قبـل االنتقـال إلـى المرحلة التـي تليها.
علـى امتـداد الكتـاب ،تلجـأ المؤلفتـان إلـى الصـور
المجازيـة المسـتل َهمة مـن الطعـام ،لتبسـيط المسـائل
تشـبهان
العلميـة المطروحـة فيـه .أ ومـن ذلـك أنهمـا ِّ
الولـى بخميـرة العجيـن .أمـا
الم ْسـ َت َنبتات الفيروسـية
ُ
المسـار التقليدي إلجراء التجارب ،الـذي يقضي بتحصيل
النتائـج المخبريـة أ
بطلـب لتمويـل
الوليـة ،قبـل التقـدم
ٍ
حـد وصـف المؤلفتيـن –
الخطـوة التاليـة ،فهـو – علـى ِّ
أقـرب إلـى إعـداد حفـل شـواءً ،
وبـدل مـن إحضـار لوازم
هـذا الحفـل دفعـةً واحـدة ،إذا بـك مضطر إلـى الخروج
مـر ًة تلو أ
مكونات الطعـام ًّكل على حدة.
ال
خـرى إلحضار ّ
أ
َّ
لح علـى ذهـن
سـي ُّ
ولعـل اللغـز الكبـر ،الـذي ال بـد أنـه ُ
القـارئ فـي نهايـة المطـاف ،هـو :مـن أيـن للمؤلفتيـن
بالوقـت اللازم لتأليـف الكتـاب فـي خضـم هـذا كلـه؟
ورغــم أن بعــض تتابعات أ
الحداث وشــروح المفاهيم
ُ
العلميــة قــد تنطــوي علــى شــيء مــن التعقيــد ،فــإن
المؤلف َتيــن تتوخيــان تبســيط كل شــيء قــدر المســتطاع،
بــد ًءا مــن مســتوى البيولوجيــا الجزيئيــة ،وحتــى تصميــم
الكلينيكيــة التــي خضــع لهــا اللقــاح .وفــي حالة
التجــارب إ
المصطلحــات والمفاهيــم العلميــة المتشــعبة (مثــل
هــذا المصطلــح :اللقــاح المحمــول علــى فيــروس قــردي
ُمط َّعــم غيــر قــادر علــى التكرار) ،تحــرص المؤلفتــان على
ـروح مبكــرة لتلــك المفاهيــم ،لتبيــان كيفيــة
تقديــم شـ ٍ
عمــل اللقاحــات .ثــم إنهمــا ال تكتفيــان بذلــك ،وإنمــا
لحــق يشــتمل علــى مكونــات اللقــاح،
تذيِّــان الكتــاب ُبم َ
ووظيفــة كل مكـ ِّـون منهــا.
اسـتمع ْت
ليـت هـذا كلـه يكفـي لتبديد المخـاوف التي
َ
إليهـا جريـن قبالـة متجـر البيتزا فـي معسـكر التخييم في
يؤسـف حقًـا أن عالمـةً مثـل جريـن – بـكل مـا
ويلـز .ممـا ِ
يصعـب علينا
ـت مـن قـدرة على إ
القنـاع والتبسـيط – ُ
أوتي ْ
َ
تخيـل أنهـا سـتكون قـادرة علـى الوقوف في وجـه طوفان
ُّ
الدعايـة السـلبية التـي تسـتهدف اللقاحـات ،وتفيـض
قعـد
لكـن ذلـك لـم يُ ِ
بهـا مواقـع التواصـل االجتماعـيَّ .
المؤلف َتيـن عـن المحاولـة.
هايدي ليدفورد صحفية أولى في مجلة  ،Natureمكتب لندن.
الطبعة العربية
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كتب وفنون
JESSICA WYNNE

يرى بعض علماء الرياضيات أن استخدام الطباشير والسبورة أمر ضروري لمساعدتهم علي التفكير ،ويحتفي كتاب «ال تمح المكتوب»  ،Do Not Eraseالصادر في عام  ،2021أ
بالدوات التي يتكئ عليها هؤالء العلماء.
ُ

التفكير خارج الدماغ :كتاب جديد
عن «العقل الممتد»
بعضا من العبء
هل تستطيع أجسادنا ،وأدواتنا ،والبيئة المحيطة بنا أن تحمل عن الدماغ ً
الدراكي الواقع عليه؟ أليسون أبوت
إ

عالية الطاقة .غير أن فرضية الكاتبة ربما تكون مرتبطة بما
تالحظه من تفضيل االمتدادات الرقمية على االمتدادات
المادية؛ كما نرى في إقبال الكثيرين على استخدام منصة
«سالك»  Slackبغرض التواصل ،بينما ُّ
الم ِقبلين على
تقل نسبة ُ
سيرا على ما
ض
ي
يتر
كان
التريُّض (أُ ْسو ًة بتشارلز داروين ،الذي
َّ
ً
أسماه «طريق التأمل») .ومهما يكُن من شيء ،فإن ط َْرح بول،
الذي يدعو إلى رؤية الدماغ والجسد كجهاز تفكير ُمركَّب ذي
طرحا مشوقًا ،يجمع جهو ًدا بحثيةً
قدرات غير محدودة ،يظل ً
من مجاالت ش ّتى ،بد ًءا من التعليم والمشاريع ،وحتى علم
النفْس وعلم أ
العصاب إالدراكي.

مساعدة للدماغ
واحدة من الصور المثيرة للفضول ،التي يتكرر ظهورها أالصدقاء والزمالء ،أو حتى بالتعبير عنها بإشارات اليد .يمكننا ح َيل ِ

في أعمال الخيال العلمي ،هي صورة دماغ يسبح في وعاء
زجاجي خارج الجسد .في سيناريو كهذا ،يحل الوعاء محل
الجسد الذي يولِّد ما يحتاجه الدماغ من عناصر غذائية،
ستمد منها عافيته وقدرته على جمع المعلومات الكافية
يَ ِ
والحواس المختلفة (البصر،
به.
المحيطة
البيئة
لفهم
ُّ
والسمع ،واللمس ،والتذوق ،والشم ،واستقبال الحس
العميق) هي ما تساعدنا على الحركة في محيطنا بسالسة،
وعلى العثور على الطعام ،أو الشركاء المناسبين للإنجاب.
وحين يقدم صانعو عوا ِلم الخيال العلمي هذه الصورة،
فإنهم يفترضون ضم ًنا أن اضطالع هذا الوعاء بمهمة تلبية
االحتياجات أ
الساسية للدماغ سوف يسمح بتكريس طاقة هذا
العضو كلها لبلوغ أعلى درجات الذكاء والعبقرية.
أما الواقع ،من وجهة نظر الكا ِتبة العلمية آني ميرفي بول،
فيختلف عن هذه الصورة كل االختالف .في ِكتابها «العقل
ججا مفادها أن
تسوق بول ُح ً
الممتد» ُ ،The Extended Mind
دورا في تحديد مدى
الجسد ،والعالَم بشكل عام ،يلعبان ً
النسان .تذهب المؤلِّفة إلى أن بنية الدماغ البشري
ذكاء إ
تحد من ملَكات
أوجه قصور شديدة الخطورةُ ،
تعتريها ُ
التذكُّر ،واالنتباه ،والتعامل مع المفاهيم المجردة .ومع
تمتد
ذلك ،فإن قدرات الجزء المعني بالتفكير من الدماغ ُّ
إلى ما يتجاوز تلك أ
الغشية المبطِّنة للجمجمة .وفي ظل ما
هوس غير مسبوق بكل خارج عن
يشهده العالم الحديث من ٍ
المألوف من أفكار ومفاهيم مجردة ،فإننا بحاجة لالستفادة
من أية مساعدة يمكن لمفهوم «امتداد العقل» أن يقدمها
لنا ،وإن كان هذا أ
المر ،على وجه التحديد ،هو ما يحاول
المجتمع العلمي فهمه في الوقت الحالي ،حسبما ترى بول.
على سبيل المثال ،يمكننا إفراغ المعلومات خارج رؤوسنا
عن طريق تدوين المالحظات على أوراق الصقة ،أو في
هواتفنا النقَّالة ،أو أجهزة الكمبيوتر ،أو بأن نُفضي بها إلى
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أيضا تحويل أ
الفكار إلى أشياء ملموسة ،عن طريق بناء نماذج
ً
من المكعبات ،أو الطوب ،أو ِقطَع الفسيفساء مختلفة
أ
وتجسدها
الشكال .إن خروج المعلومات من رؤوسنا،
ّ
على هذا النحو ،يعني أن بإمكاننا التفكير فيها ،والتعامل
مسافة محايدة ،أي دون االضطرار لدفع الثمن
معها من
ٍ
إالدراكي المعرفي الباهظ الذي تقتضيه الحاجة إلى إبقاء تلك
المعلومات في مقدمة أذهاننا أثناء أداء تلك العمليات .وهنا
مفروضا عليه ،ويتفرغ الستغالل
عبء كان
ً
يتخفف الدماغ من ٍ
متاحا لديه من موارد إدراكية إضافية تُعينه على
ما أصبح ً
الفهم أو حل المشكالتَّ .
ولعل هذا ما دفع ليوناردو دافنشي
معا ،أو بناء
إلى احتراف الرسم والصناعات اليدوية في ٍآن ً
الكيميائي جون دالتون ،في القرن التاسع عشر ،نماذج
والع ِص ّي .وهناك العديد من علماء
للذرة
مستخدما الكرات ِ
ً
يدونون أفكارهم بالطباشير على
الرياضيات الذين ال يزالون ِّ
سبورة ،معتبرين إيَّاها مساحةً خارجية لتخزين المعلومات.
تماما إلى الفكرة التي تنطلق منها
و ُّ
الحق أنني ُ
لست مطمئنةً ً
المؤلفة ،القائلة بأن مجتمع اليوم يقمع استخدام «امتدادات
العقل» ،أو يعجز عن َف ْهم قيمتها ،بل إنني أرى تعاونًا واسع
ً
وصول
النطاق في مجال تمديد العقل ،بدايةً من المدارس،
إلى مختبر «سيرن»  ،CERNالذي تُجرى فيه تجارب الفيزياء
«العقل الممتد :قوة التفكير
خارج الدماغ»
آني ميرفي بول
دار نشر «هوتون ميفلين
هاركورت» Houghton Mifflin
)Harcourt (2021

الحيل التي يمكن من خاللها
تتناول بول في كتابها العديد من َ
تعزيز قدرة الشخص على التذكُّر والتركيز والتحليل .واحدة
الحيل ،التي تحظى بتقدير واسع ،هي حيلة
من بين تلك َ
«ق َْصر الذاكرة» memory palace؛ وفيها يربط الشخص
معين .استخدم خطباء
العناصر ُ
المراد تذكرها بمكان َّ
الغريق والرومان القدامى طريقة «المواضع المكانية» تلك
إ
المراد تذكرها في خطاباتهم
لتأسيس ترابُط ذهني بين النقاط ُ
وبين نوافذ أحد المباني أو واجهات المتاجر في أحد الشوارع
على سبيل المثال.
وقد تحققت دراسات علمية من فعالية تلك الطريقة،
المالحة
تبين أنها تقوم على االستفادة من قدر أات نظام ِ
التي َّ
الدراكية
الطبيعي في الدماغ .كما كشف علماء العصاب إ
أن أبطال العالم في مسابقات الذاكرة ،ومعهم سائقو
سيارات أ
الجرة في لندن ،ت ْن َشط لديهم مناطق دماغية
مرتبطة بالذاكرة المكانية والتنقل بدرجة أعلى من المتوسط.
ويمكن لحركة بسيط ،مثل تحريك اليدين أثناء التحدث،
طلق عليه بول «الخطاطيف الذهنية» داخل
أن يلقي بما تُ ِ
عناصر محاضرة يجب إلقاؤها؛ للمساعدة في اجتذاب
اللقاء
معلومة بعينها ،أثناء وقوف الشخص عند منصة إ
أمام جمهور المتلقِّين .ويمكن للحركة أن تساعد على التركيز،
صدر
حتى وإن كانت الحركة من النوع المضطرب الذي قد يَ ُ
عن الشخص عند وقوفه أمام مكتب بال مقعد .لذا ،تقول
جبرين على الجلوس
المؤلفة إنها تشفق على الطالب ُ
الم َ
خلف مكاتبهم بال حراك.
ويغوص بنا الكتاب في مسألة أخرى ،هي كيفية تأثير
البيئة المحيطة على طريقة تفكيرنا .وهنا ،تطرح المؤلفة
أسئلة عدة ،منها :لماذا يقلل التواجد في أ
الماكن الطبيعة
الدراكية
من الضغط النفسي الذي يؤدي إلى تراجع قوانا إ
المعرفية؟ ولماذا يعتبر وجود الضوء الطبيعي في مكان
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مهما؟ وجملة القول في هذه المسألة أن
أمرا ً
العمل ً
مسار تطور الجنس البشري قضى بأن يعمل الجسم على
أفضل وجه في أثناء وجودنا في البيئات الخارجية .ومن
هنا ،تدعو بول إلى مناصرة المعمار البيولوجي الصديق
للطبيعة ،الذي تكون فيه النوافذ الواسعة والمساحات
الخضراء عناصر أساسية في خطط البناء .وتُشيد بتصميم
معهد سالك للدراسات البيولوجية في سان دييجو بوالية
كاليفورنيا أ
نموذجا للرؤية العصرية لمعمار
المريكية ،بوصفه
ً
أديرة العصور الوسطى ،إذ يشتمل على مساحات ُمخصصة
لالجتماع والحديث ،وأخرى للتأمل في ُعزلة .وتقول المؤلفة
إن تلك المساحات تلبي حاجة الباحثين إلى التفكُّر في
بعيدا عما يش ِّتت انتباههم ،وكذا
المفاهيم الصعبةً ،
حاجتهم إلى خوض المناقشات مثمرة في الوقت نفسه.
الشارة إليه أن هذه الحاجة الثانية تستفيد
تجد ُر إ
ومما ُ
من مبدأ االمتداد الذهني ،الذي يقوم على "التفكير من
المعن ّية بهذه الظاهرة في
خالل عالقاتنا"؛ إذ تنظر الدراسات ِ
الطُّرق المختلفة التي يمكن من خاللها للتفاعل االجتماعي
(مع أ
القران والخبراء ،أو من خالل التدريس ،أو النقاش،
أو التدريب الجماعي) ،أن يساعدنا على التعلُّم أو التحليل.
وفي هذا الصدد ،تقول بول إن التفكير الجمعي يمكن
الدراكي المعرفي.
توظيفه في توزيع العبء إ
أ
يتم
كبيرا من البحاث ،غير أن ُّ
يستعرض الكتاب عد ًدا ً
على عجل ،فيختلط القوي منها بالضعيف ،بصورة يصعب
أ
ونظرا إلى
معها تمييز الغث من السمين في بعض الحيانً .
شيوع مشاكل تكرار النتائج البحثية في مجال علم النفس،
فإن التمييز بين أ
البحاث على أساس الجودة أمر ال غنى منه.
ويحتوي الكتاب على أكثر من  70صفحة من المالحظات ،لمن
فلسبب ما،
تتبع الدراسات الكثيرة الواردة فيه .ومع ذلك،
يريد ُّ
ٍ
يبدو الكتاب في جملته أضعف من مجموع أجزائه.
أما عنصر «االستراتيجيات» ،أو الوسائل السلوكية ،وهو
رواجا بين الناشرين ،فيبدو أنه قد ُوضع
العنصر الذي يلقى ً
القراء .لكي نعيش حياة أكثر ذكا ًء،
على نحو يناسب
جميع ّ
توصي ٍبول بتحريك أ
اليدي أثناء الكالم بحرية ،واستخدام
الجسد في التعبير عن المفاهيم أ
الكاديمية التي تتسم

بدرجة عالية من التجريد (هل هذا ما تسعى إليه مسابقة
رقصا» Dance Your Ph.D
«السير في طريق الدكتوراه ً
السنوية؟) ،وال َتعلُّم في مجموعات ،وممارسة العديد من
النشطة أ
أ
الخرى التي ال يمكن أن تؤتي ثمارها إال في ظل
والمالحظ أن الكتاب يُغفل قضايا مهمة،
ظروف بعينها.
َ
ترتبط بتركيب الشخصية ،الذي يمكن أن يؤثر على مدى
فعالية العديد من هذه الطرق والوسائل .فعلى سبيل
المثال ،هل يمكن لشخص انطوائي الطابع أن يُفيد من
ال َتعلُّم الجماعي مثلما يستفيد الشخص االجتماعي؟ وهل
يمكن لشخص مضطرب الحركة أن يستفيد من العمل
الجسدي كما يستفيد شخص يتمتع باللياقة الحركية؟ لم
تأت المؤلفة على أي من هذه أ
السئلة ،أو ما شابهها.
ِ
ٍّ
أفكارا ال مراء
ورغم هذا كله ،يحوي الكتاب بين دفَّتيه ً
في صحتها .فقد قضى التطور بأن تستجيب أدمغتنا
باستمرار للإشارات التي ترصد أجسادنا ،والبيئة المحيطة
بنا .وال شكَّ أن المجتمع يتعين عليه التفكير في البيئة
الن .كما يجب على أ
أكثر مما يفعل آ
الفراد االنتباه
الحتياجات أجسادهم .ومع ذلك ،فال داعي للمبالغة؛
فالدماغ – ال الجسد – يبقى هو المسؤول عن إتمام
عملية التفكير الفعلي.
أليسون أبوت كاتبة علمية تقيم في مدينة ميونخ أ
اللمانية.
ِ
اللكترونيalison.abbott.consultant@ :
البريد إ
springernature.com
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ملخصات الكتب
"الغريزة االجتماعية" The Social Instinct
نيكوال ريهاني ،دار نشر "جوناثان كيب" ()2021

سيد الموقف ِإبَّان الحرب العالمية الثانية؛ حيث أَ ْعل َْت الدول الشمولية
إن التعاون سيف ذو حدين؛ إذ تجده ِّ
منه بين أبناء الوطن الواحد ،بينما تآزرت الدول الديمقراطية فيما بينها ،في حين كان العمل ًيدا بيد خالل
الفترة التي أعقبت الحرب هو نفسه أحد العوامل التي م َّهدت الطريق لتأسيس هيئة الخدمات الصحية
الوطنية في المملكة المتحدة ،وتحقيق المساواة بين الجنسين .من هنا ترى عا ِلمة النفْس نيكوال ريهاني َّأن
ً
أيضا قادرة على إحالل
التعاون هو مجرد وسيلة ،بإمكانها أن تعود بالنفع إذا اس ُت ِغلَّت
استغالل حس ًنا ،ولكنها ً
الدمار إذا "وقعت في أ
اليدي الخطأ ،أو أُسيء استغاللها" .وفي هذا الصدد ،تطرح ريهاني في كتابها ً
تحليل
رحلة ننتقل فيها من دهاليز ِعلم الوراثة إلى أروقة عالَم السياسة ،ومن
شيقًا لظاهرة التعاون ،يأخذنا في ٍ
ِّ
و ِاقع الفرد إلى المشهد الدولي ،الذي تتصدره قضايا متعددة ،من بينها جائحة "كوفيد."19-

"من الجذور إلى البذور" Roots to Seeds

ستيفن إيه .هاريس ،دار نشر مكتبة بودليان ()2021

تأسست الحديقة النباتية بجامعة أكسفورد في عام  ،1621وسميت باسم "حديقة أ
العشاب
ُ َّ
تيم ًنا بدورها المأمول في دعم جهود التدريب الطبي .ويَذكُر عا ِلم النبات ستيفن
الطبية"،
هاريس أن ُّأحد النباتات أ
الُولى التي ُز ِرعت في الحديقة كان نبات "اليبروح" ،mandrake
الذي كان يعتقَد أنه يطلق صرخة استغاثة حادة إذا ما اقتلع من أ
الرض؛ ّلما كانت جذوره تنمو
ُِ
ُ ِ
ُ
على شكل إنسان ضئيل الحجم في حالة ذُعر .يأتي كتاب هاريس ،الذي يسرد تاريخ الحديقة،
اخرا بمجموعة متنوعة من
والصادر بالتزامن مع معرض تُ ِقيمه مكتبة بودليان في نفس الصدد ،ز ً
الرسوم التوضيحية والصور.

"الهندسة المعمارية" Architecture

كالدر ،دار نشر "بيليكان" ()2021
برناباس ِ

تُ َشكِّل االنبعاثات الناتجة عن تشييد المباني وتشغيلها  %39من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة
كالدر في
المؤرخ بارناباس ِ
التي يتسبب فيها إالنسان على مستوى العالَم ،وذلك وفقًا لما أورده ِّ
القدم .وعلى
والم ِقلق لتاريخ العالقة بين الهندسة المعمارية والطاقة منذ ِ
إطار سرده المؤثِّر ُ
استهلك بناء هرم الجيزة أ
الكبر في مصر طاقةً أقل من تلك التي قد يستهلكها
سبيل المثال،
عتبر الحجر أفضل
سبعة من سكان الواليات المتحدة في العصر الحديث على مدى حياتهم؛ إذ يُ َ
 25مرة من الخرسانة لدى قياس نسبة صالبته إلى حجم البصمة الكربونية التي يُخلِّفها .ومن هذا
المنطلَق ،يدعو كالدر المعماريين إلى وقف اعتمادهم على الوقود أ
الحفوري من خالل االلتفات
ِ
ُ
إلى الدروس المعمارية التي تُق َِّدمها لهم حضارات من الماضي ،ومن بينها حضارة روما القديمة.

"ال تمسح السبورة" Do Not Erase

جيسيكا وين ،دار نشر جامعة برينستون ()2021

َتبها ألبرت أينشتاين أحد المتاحف في مدينة أكسفورد
تتصدر سبورة ُمك َتظة بمعادالت
رياضية ك َ
أ
البقاء على هذه السبورة،
بالمملكة المتحدة.
عارض إ
والمفارقة في المر أن أينشتاين نفسه َ
َ
صورا لسبوراتهم شديدة
وين
جيسيكا
بالتقاط
الرياضيات
علماء
من
ا
م
ل
عا
111
في حين َّرحب
ًِ
ً
كانت أ
البسط من بين هذه الصور ،صورة لسبورة تاداشي توكييدا .تَظ َهر في الصورة
التنوع.
دائرة ،رسم إطارها باللون أ
البيض على خلفية السبورة السوداء ،وك ُِتبت تحتها كلمة "أبيض".
ُِ
وفي نفس الصورة ،تظهر دائرة ثانية ،مظلَّلة أ
بالبيض ،وك ُِتبت تحتها كلمة "أسود" .يُ َش ِّبه توكييدا
ُ
مشاهدة سبورة أثناء الكتابة عليها بالطباشير باالستماع إلى مقطوعة موسيقية" ،كل نوتة منها
َ
وإن كان مربكًا بعض الشيء.
إن هذا الكتاب يتميز بالبساطة إ
والبداعْ ،
على حدة"ّ .

"أرواح ِّبرية" Wild Souls

إيما ماريس ،دار نشر بلومزبري ()2021

تستهل إيما ماريس ،الكا ِتبة المتخصصة في مجال البيئة ،دراستها الخالبة عن التفاعالت
البرية والبشر بوصف تفاصيل رحلة ،اتجه فيها دعاة الحفاظ على البيئة إلى
بين الحيوانات ِّ
محمية في هاواي على متن طائرة هليكوبتر .كان الهدف من رحلتهم هو محاولة إنقاذ ثمانية
هددة بسبب تدخالت بشرية ،من بينها جلب البشر لفيروسات تنتقل عن
الم َّ
أنواع من الطيور ُ
أيضا
طريق البعوض عندما وفدوا إلى هذه المحمية ِب ُسفُنهم في عام  .1826تتطرق الكاتبة ً
إلى الحديث عن حيوانات البيلبي أ
السترالية ،والقرود البيروفية ،والذئاب التي أعيد دمجها في
البيئة بوالية أوريجون أ
المريكية .وتتساءل ماريس" :إذا كانت ال ُّنظُم البيئية قد بُنيت على ركام
"البرية" يُفترض الحفاظ عليه ،وأيها يُترك للموت؟
الموت"ّ ،
فأي الحيوانات ِّ
الطبعة العربية

| سبتمبر 43 | 2021

Publishing high-quality Research &
Reviews in all areas of cancer.
Discover our portfolio of leading journals which cover all areas of
cancer, including Research & Reviews, News, Commentaries &
Historical perspectives.
Nature Cancer: nature.com/natcancer
Nature Reviews Cancer: nature.com/nrc

Nature
@NatureCancer @NatureRevCancer
A86030

نظرة متعمقة على أحدث أ
البحاث

أنباء وآراء
فسيولوجيا

آليات تؤسس لشيخوخة الهيكل
العظمي في الخاليا الجذعية
ماثيو بي .جرينبالت ،وشاوون ديبناث
يكتنف الغموض آ
اللية التي تسهم بها الشيخوخة في فقدان العظام لكثافتها ،بيد أن دراسة
حديثة بينت أنه في الفئران الشائخة تفقد الخاليا الجذعية الهيكلية قدرتها على توليد الخاليا
المكونة للعظم ،التي تُعرف باسم الخاليا البانية للعظم ،وتحفِّز ً -
بدل من ذلك  -توليد
ِّ
خاليا تؤدي إلى ارتشاف العظم ،تسمى الخاليا آ
الكلة للعظم.
ئيسا لنقص كتلة العظام ،وهشاشة
تُ َعد الشيخوخة ً
مسببا ر ً
الهيكل العظمي .ويُ َعد نقص كثافة العظام ،الذي يحدث
انعكاسا لكثير من التأثيرات المتضافرة التي
تقدم العمر،
مع ُّ
ً
تُ ْح ِدثها عمليات جزيئية وخلوية .ومن ثم ،كان أصعب في
فهمه من الصورة الميكانيكية المختلفة لنقص كثافة العظم
المرتبط بهبوط مستوى هرمون أ
الستروجين في النساء بعد
انقطاع الطمث .3-1من جهة أخرى ،فإن دراسة آلية تأثير
الشيخوخة على خاليا الهيكل العظمي باتت أسهل بفضل
الفهم العميق الذي تَ َشكَّل لدى العلماء فيما يخص هوية
الخاليا الجذعية الهيكلية ( ،)SSCsوغيرها من مجموعات
مكونة
سالليا ،التي تنتج خاليا ِّ
الخاليا السلفية القريبة منها ًّ
للعظم (تُسمى الخاليا البانية للعظم) .5،4وفي بحث نُشر
مؤخرا في دورية  ،Natureيبين توماس أمبروزي وفريقه
ً
البحثي 6كيف تتغير وظائف الخاليا الجذعية الهيكلية مع
قدم العمر ،لتسهم في نقص كثافة العظام ،وحدوث
تَ ُّ
قصور في عملية تجدد الهيكل العظمي.
لتمييـز أثـر التغيـرات الفطريـة المسـتحثة بالشـيخوخة
فـي هـذه الخاليـا عـن أثـر التغيـرات التـي تنتـج عـن البيئة
المحيطـة ،عمـد أمبـروزي وفريقـه البحثـي إلى عـزل خاليا
جذعيـة هيكليـة من عظام فئران شـابة (في عمر شـهرين)،
شـهرا)،
وعظـام فئـران شـائخة (فـي عمـر أربعـة وعشـرين ً
المستزرعة ً
كتل
وزرعوها داخل فئران شـابة ،فكونت الخاليا
َ
صغيـرة مـن النسـيج العظمي .وكشـفت هـذه المقاربة عن
وجـود اختالفيـن جوهرييـن بين الخاليـا الجذعيـة الهيكلية
الشـائخة ،ونظيرتهـا الشـابة (انظـر الشـكل 1أ ،ب) .أولهمـا
هـو أن كتلة العظم التـي أنتجتها الخاليا الجذعية الهيكلية
كثيـرا من تلـك التي أنتجتهـا الخاليا
الشـائخة كانـت أصغـر ً
الجذعيـة الهيكليـة الشـابة .أمـا االختلاف الثانـي ،فهـو أن
الخاليـا الشـائخة كانـت أقـدر علـى تعزيـز عمليـة تكويـن
الخاليـا آ
ال ِكلـة للعظـم ،وهـو نـوع مـن الخاليـا يُن َتـج فـي
الدم ،مسـؤول عن االرتشاف العظمي .وعليه ،فإن التقدم
يحـد مـن قـدرة الخاليـا الجذعيـة الهيكلية على
فـي العمـر ّ
البقاء على توازن صحي بين عملي َتي بناء العظم ،وهدمه.
إ
فحـص الباحثـون بعـد ذلك مـدى تأثُّير الشـيخوخة في
احيا في
الخاليا الجذعية الهيكليةَ ،
فم َزج الفريق البحثي جر ًّ
الـدورة الدمويـة للفئران بين خاليا جذعية هيكلية شـائخة،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

وأخرى شابة .واتساقًا مع احتفاظ الخاليا الجذعية الهيكلية
ً
فإجمـال،
الشـائخة بقصورهـا الوظيفـي بعـد االسـتزراع،
نسـبيا إال بصـورة طفيفـة فـي
لـم تسـهم هـذه المقاربـة
ًّ
تكـون العظـم فـي الفئـران الشـائخة إلـى
إعـادة عمليـة ُّ
تسـببه الشـيخوخة من
مـا
فـإن
لذلـك،
الطبيعيـة.
الحالـة
ِّ
برمجـة للخاليـا الجذعيـة الهيكليـة يبـدو أنـه ناتـج
إعـادة
ٍ
عـن التأثيـرات المباشـرة للشـيخوخة على الخاليـا الجذعية
ناجما عن سـريان عناصـر مرتبطة
الهيكليـة ،أكثـر مـن كونه ً
بالتقـدم فـي العمـر فـي مجـرى الدم.
ونظـرا إلـى أنه لـم يَ ْب ُـد أن بيئة جريان الـدم في مرحلة
ً
الشـباب تعالج شـيخوخة الخاليا الجذعيـة الهيكلية ،فربما
يكـون مـن أ
الفضـل توجيـه الجهـود التـي ُتبـذل لمكافحـة
شـيخوخة هـذه الخاليا نحـو دراسـة تأثير الشـيخوخة على
أ
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وظائـف هـذه الخاليـا فـي المراحـل المتقدمـة مـن العمر.
الشـارة فـي هذا السـياق إلى أنه عندمـا قام فريق
وتجـدر إ
الباحثيـن بقيـاس التعبيـر الجينـي فـي الخاليـا الجذعيـة
الهيكلية الشـائخة ،وجد أن البروتين المعروف باسـم عامل
تحفيز المسـتعمرات ( ،)CSF1( 1وهو بروتين قابل للتحلل
والذوبـان ،ومحفـز لنضـوج الخاليـا آ
الكلة للعظـم) ،تفرزه
الخاليا الجذعية الهيكلية الشـائخة بمعـدالت أعلى ،مقارنة
بمعـدالت إنتاجه فـي الخاليـا الجذعية الهيكلية الشـابة.
بنـاء علـى ذلـك ،اختبـر الباحثـون اسـتراتيجية عالجيـة،
تسـتهدف إبطـاء شـيخوخة الخاليـا الجذعيـة الهيكليـة.
تحديـدا
فاسـتعانوا بجزيئـات أجسـام مضـادة ترتبـط
ً
بالبروتيـن  ،CSF1وتثبـط نشـاطه ،وخلطوهـا فـي مـادة
جيالتينيـة مـع البروتيـن ( BMP2وهـو بروتيـن ذو تأثيـرات
تكـون العظـم ،)7ثـم وضعـوا
معقـدة قـد تشـمل تعزيـز ُّ
المـادة حـول كسـور فـي عظـم الفئـران الشـابة ،وعظـم
الفئـران الشـائخة .وأدى هـذا الخليـط ،إلى تحسـين التئام
الكسـور التـي ُرصـدت لـدى الفئـران الشـائخة.
وبوجـه عـام ،يثبـت هـذا العمـل البحثـي بمـا ال يـدع
ً
مجال للشـك أن الشـيخوخة تؤثر بشكل مباشر على الخاليا
الجذعيـة الهيكلية ،وأن القصـور المرتبط بتقدم العمر في
سـهم في تدهـور الهيـكل العظمي
وظائـف تلـك الخاليـا يُ ِ
بمـرور الوقـت .ورغم ذلـك ،يظل من غيـر الواضح إلى أي
درجة يعكس هذا القصور الذي تسـببه الشيخوخة تغيرات
محـددة تطـرأ على وظائـف الخاليا الجذعيـة الهيكلية ،مثل
التجـدد الذاتـي ،وليـس تغيـرات فـي طريقـة تمايـز هـذه
الخاليـا ،أو وظيفـة مـا تنتجه مـن خاليا با ِن َيـة للعظم.
وبالنظـر إلـى أن بحـث أمبروزي وفريقـه البحثي كان من
أوائل الدراسـات التي تحدد أ
السـس الكامنة وراء شـيخوخة
الهيـكل العظمي ،فـي مجموعات محددة جيـدة التوصيف
أساسـا قويًّا يمكن أن تنطلق
من الخاليا الجذعية ،فهو يُ َعد ً
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ينتج خاليا
الشكل  | 1تأثيرات الشيخوخة على الخاليا الجذعية الهيكلية ( .)SSCsأ) تعمل الخاليا الجذعية الهيكلية كمصدر خلوي ِ
مكونة للعظام ،تُعرف باسم الخاليا البا ِن َية للعظم .وقدرة هذا المصدر على توليد الخاليا البا ِن َية للعظم هي من العوامل التي تحسم
ِّ
سير عملية تخليق العظام بوجه عام ،ومقاومة الهيكل العظمي للكسور .ب) أوضح توماس أمبروزي وفريقه البحثي في دراستهم التي
6
تقدم العمر تصبح الخاليا الجذعية الهيكلية أقل قدرة على توليد الخاليا البا ِن َية للعظم .كما تنتج الخاليا
أجروها على فئران  ،أنه مع ُّ
سمى  ،CSF1وهو بروتين قابل للذوبان ،يسهم في توليد الخاليا المعروفة باسم
الجذعية الهيكلية الشائخة مستويات مرتفعة من بروتين يُ َّ
الخاليا آ
الكلة للعظم ،المسؤولة عن االرتشاف العظمي .وتؤدي هذه التأثيرات مجتمعةً إلى إالخالل بالتوازن المعتاد بين عملي َتي تكوين
العظم ،وارتشافه ،ومن ثم تسهم في نقص كثافة العظم المصاحب للشيخوخة .ج) وقد انبثقت من هذا إالطار النموذجي استراتيجية
أجساما مضادة تعطل البروتين  ،CSF1مع إعطاء بروتين  ،BMP2لتعزيز وظائف الخاليا
عالجية جديدة ،تركز على إعطاء المريض
ً
تحسن التئام الكسور في الفئران الشائخة.
اتيجية
ر
االست
هذه
الجذعية الهيكلية .وقد بين الباحثون أن
ِّ
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
منه الدراسـات المستقبلية المعنية بآليات شيخوخة الهيكل
العظمـي ،ومنهـا الدراسـات التي توضح كيف تسـهم أنواع
بعينها من الخاليا الهيكلية في نقص كثافة العظم المرتبط
بالشـيخوخة .ومـن الجديـر باالهتمـام  -بوجـه خـاص  -أن
دراسـات أجريـت بالتـوازي على الفئران قـد برهنت على أن
مجموعـة مـن الخاليا الهيكلية التي توجد في نخاع العظم،
والتـي تنتـج البروتينـات  ،CXCL12و ،EBF3و ،LEPRتقـف
المكونـة للعظـم
وراء الزيـادة المطـردة فـي نسـبة الخاليـا ِّ
مـع التقـدم فـي العمر ،10-8غيـر أن عالقة هـذه المجموعة
مـن الخاليـا بالخاليـا الجذعية التـي تناولها بحـث أمبروزي
وفريقـه البحثـي ال تـزال غير واضحـة .ومن أ
الهميـة بمكان
توضيـح هـذه النقطـة ،لتكويـن صـورة مكتملـة أشـمل عن
أ
السـس الخلويـة وراء شـيخوخة الهيكل العظمي.
أيضـا مجموعة
تسـهم فـي شـيخوخة الهيـكل العظمـي ً
أوسـع مـن التغيـرات ،تتجـاوز التأثيـرات الموضحـة هنـا،
تجمـع الخاليـا الشـائخة ،وارتفـاع محتـوى نخـاع
وتشـمل ُّ
ً
فضلا عـن تغيـرات تطـرأ علـى
العظـم مـن الدهـون،
الغضاريـف المفصليـة ِوب ْنيـة العظـم ،مـن بينهـا اتسـاع
بنيتهما بوجه عام .11وسـيتعين على الدراسـات المستقبلية
تقيـم أيًّـا مـن هـذه المجموعـة الكبيـرة مـن التغيـرات
أن ِّ
تحديدا عن تغيـرات فطرية
المصاحبـة للشـيخوخة ينجـم
ً
ِ
فـي الخاليـا الهيكليـة الجذعيـة ،وأيهـا يعكـس تأثيـر آليات
شـيخوخة أخـرى.
إضافـة إلـى ذلـك ،فـإن تعريفات أ
النـواع الخلويـة التي
تشـكل العظام ،بمـا فيها الخاليا الجذعيـة الهيكلية ،بدأت
تغـدو أكثـر دقـة ،ومـن المحتمـل أن يتكـرر تنقيـح تلـك
التعريفـات ،وأن يسـتمر ذلـك علـى مـدار أ
العـوام القليلة
القادمـة .وقـد أشـارت بالفعـل دراسـة نُشـرت فـي شـهر
فبرايـر الماضـي أن بعـض مخاليـط البروتينـات الواسـمة،
التي اسـتخدمها بعـض الباحثين لتعريـف الخاليا الجذعية
أيضـا في بعض الخاليـا الناضجة
الهيكليـة ،يمكـن أن تُن َتـج ً
المكونة للعظم .12ويدل ذلك على أن الباحثين سيحتاجون
ِّ
إلـى واسـمات جديـدة لتعريف الخاليـا الجذعيـة الهيكلية،
تميزهـا كمجموعـة نقية مـن الخاليا الجذعية .وسـوف يظل
ِّ
ف ْهمنـا آلليـات الشـيخوخة التي ترتكـز على وظائـف الخاليا
الجذعية الهيكلية بحاجة إلى مواكبة المستجدات المستمرة
فـي تعريـف أنواع خاليـا الهيـكل العظمي.
ماثيو بي .جرينبالت ،وشاوون ديبناث ،يعمالن في قسم
الباثولوجيا والطب المعملي في كلية طب ويل كورنيل ،نيو
يورك  ،10065الواليات المتحدة أ
المريكية.
اللكترونيmag3003@med.cornell.edu :
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علم األحياء الحاسوبي

ثورة في ُّ
توقع
البنى البروتينية
ِ
محمد القريشي
االصطناعي يَ ِل ُج بكامل طاقته مجال
عالميا في الذكاء
مختبر رائد ًّ
ّ
أ
المسماة »ألفافولد،«2
توقُّع ِالبنى البروتينية .والداة الناتجة،
َّ
تَ ِعد بتغيير ف ْهمنا للبروتينات.
ذاتيـا فـي صـورة ِبنـى محـددة
َّ
يتجمـع أأغلـب البروتينـات ًّ
البعـاد ،تشـترك مـع جزيئـات حيويّـة فـي تحديـد
ثالثيـة
وظائـف الخاليـا وسـلوكها .وخلال العقـود الخمسـة
تجريبيا ِب َنـى أكثر من
الماضيـة ،حسـم علمـاء البيولوجيـا
ًّ
 180ألـف بروتيـن ،وأودعـوا بياناتهـا فـي «بنـك بيانـات
البروتينـات»  ،Protein Data Bank1وهـو مـورد متـاح
مجانًـا علـى االنترنـت .ورغـم هـذه الجهـود المضنيـة ،ال
تـزال ِبنـى مئـات المالييـن مـن البروتينـات مجهولـة ،بمـا
فـي ذلـك ِبنـى أكثـر مـن ثُلُثـي البروتينـات فـي البروتيـوم
البشـري؛ أي المجموعـة الكاملـة مـن البروتينـات التـي
البشـري.
ينتجهـا الجينـوم
ّ
مؤخـرا فـي دوريـة  ،Natureوصف
ا
ر
شـ
بحثيـن نُ
وفـي ْ
ً
عا ِلمـان يعملان في «ديـب مايند»  ،DeepMindالشـركة
الشـقيقة لجوجـل ،والقائمـة فـي لنـدن ،أداة تعلُّـم آلـة
تسـمى «ألفا فولد ،AlphaFold2 »2تتوقَّع ِبنى البروتينات
َّ
بدقـة مقاربـة للدقـة التجريبية ،2وأفادا باسـتخدام أ
الداة
ّ
ِ
البشـري .3كمـا أعلنت
فـي توقُّـع ِبنى بروتينـات البروتيوم
ّ
الشـركة أنهـا اسـتخدمت أداة «ألفـا فولـد »2لتوقُّـع ِبنـى
بروتينـات بروتيـوم  20حيوان تجارب (انظرgo.nature. :
 .) com/2w6zhusوأداة «ألفـا فولد »2متاح اسـتخدامها
مجانـا للمجـال أ
كاديمـي ،ومـن المزمـع أن تتيـح شـركة
ال
ً
ّ
«ديـب ماينـد»  -بالتعاون مع معهـد المعلوماتية الحيويّة
أ
البنـى
ال
وروبـي فـي هينكسـتون بالمملكـة المتحـدة ِ -
ّ
تقريبـا مـن بروتينـات بالمجـان
الم َت َوقَّعـة لـكل مـا ُعـرف
ُ
ً
للجميع .
الصدار
نظـام «ألفـا فولـد - »2كما يوحي اسـمه  -هو إ
قدمته شـركة «ديـب ماينـد» قبل ثالث
الثانـي مـن نظـام َّ
للبنـى البروتينيـة
ُّعـي
ق
التو
التقديـر
مسـابقة
سـنوات فـي
ِ
( .)CASP13وكان الصـدار أ
مدهشـا من الناحية
الول منه
إ
ً
4
وتفـوق فـي أدائـه علـى منافسـيه في المسـابقة
التقنيـة َّ ،
ّ
أ
فـي مهمة توقّـع ِبنـى البروتينات من تسلسلات الحماض
أ
مينيـة ،إال أنـه حاد عـن التنبؤات الدقيقـة ِلبنى أصعب
ال ّ
مجموعـات البروتينات التي شـملتها اختباراته بمقدار 6.6
أنجسـتروم فـي المتوسـط .يعنـي هذا أنه فـي البروتينات
الـذرات
متوسـطة الترتيـب فـي تلـك المجموعـات ،كانـت ّ
البنـى البروتينيـة التـي توقعهـا النظـام تبعـد فـي
فـي ِ
الفعلية.
مواقعهـا
عن
أنجسـتروم
6.6
بمقـدار
المتوسـط
ّ
التجريبية.
وهـذا التنبـؤ أقـل دقـة بكثير مـن الطـرق
ّ
وإضافـة إلـى ذلك ،زعم البعض أن نظام «ألفا فولد»
أ
محسـنة على نحـو طفيف من
صلـي لـم يكـن إال صورة َّ
ال ّ
َ
منافسـة ،سـواء فيمـا يتعلـق بالتصميـم ،أم
خوارزميـات ِ

أ
الصـدار الثانـي «ألفـا فولـد »2يغيـر هـذا
الداء ،إال أن إ
جذريًّـا .ففـي الـدورة التالية من المسـابقة سـالفة الذكر،
التـي أقيمـت فـي عـام  2020باسـم ( )CASP14لـم تَ ِحد
للبنى البروتينية إال بمقدار
توقعاتـه عن التنبـؤات الدقيقة ِ
ذرات ِالبنـى التـي تنبـأ بها
 1.5أنجسـتروم ،أي أن مواقـع ّ
كانـت تفصلها ذ َّرة واحدة عـن مواقعها الفعلية ،فيما يدل
التجريبية .كمـا أن تصميمه
علـى دقـة تقتـرب مـن الطـرق
ّ
ال يتشـابه مع الكثير من الخوارزميـات الموجودة بالفعل.
وتتسـم مهمة توقّـع ِالبنـى البروتينيـة بالصعوبة لعدة
أسـباب؛ أ
فالشـكال المحتملـة ألي بروتيـن عددها ضخم،
الخوارزميـات يجـب أن تنتقي أحدهـا فقط؛ كما أن
إال أن
ّ

يرتكز هذا التصميم على
شبكة ُّ
لتعلم اآللة تضع في
اعتباراتها التفاعالت الموضعيّة
والتفاعالت طويلة المدى في
جزيئات البروتينات.
يحد حجم
عـدد ِالبنـى المعروفـة قليل
(نسـبيا) ،وهو مـا ّ
ًّ
البروتينية.
نـى
الب
ُّع
ق
تو
أنظمـة
البيانـات المتاحـة لتدريب
ّ
ِ
والقواعـد التـي تحكم الفيزياء الحيوية للبروتينات ليسـت
معروفـة تمامـا ،ومحـاكاة هذه آ
الليـات باهظـة التكاليف؛
ً
كمـا أن العوامـل التـي تحسـم ِب ْنيـة البروتيـن ال تنشـأ
الموضعيـة فيمـا بيـن المجموعـات
فقـط مـن التفاعلات
ّ
أيضا
الكيميائيـة المتقاربة في جزيء البروتين ،وإنما تنشـأ ً
مـن التفاعلات طويلـة المـدى ،التـي تمتـد عبـر البروتين
ً
كاملا .وقـد أفـاد الباحـث جـون جامبـر وفريقـه البحثـي
بعـدد كبيـر مـن أ
الفـكار للتصـدي لهـذه الصعوبـات فـي
ً
أثنـاء تصميمهـم لنظـام «ألفـا فولد.»2
يرتكـز هـذا التصميـم على شـبكة لتعلُّم آ
اللـة – تُ ْع َرف
االصطناعية – تضع في اعتباراتها
العصبية
باسـم الشـبكة
ّ
ّ
الموضعيـة والتفاعلات طويلـة المـدى فـي
التفاعلات
ّ
نهجـا يختلـف عـن
جزيئـات البروتينـات .وهـذا يمثـل ً
نهـج الخوارزميـات المبتكـرة سـابقًا لهـذه الغايـة ،التـي
الموضعية
كانـت عـاد ًة ما تضع فـي اعتباراتهـا التفاعلات
ّ
فقـط ،لتخفيـف العبء الحسـابي فـي عملية توقُّـع ِالبنى
البروتينيـة .وال يسـعى نظـام «ألفـا فولـد »2إلـى رصـد
التفاعلات طويلة المدى باسـتخدام القدرات الحاسـوبية
بشـكل بحـت ،وهـو مـا كان ليسـفر عـن محـاوالت يائسـة
لتحقيـق هـذه الغايـة ،حتـى باسـتخدام المـوارد المتاحة
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

ً
وبـدل مـن ذلـك ،اسـتحدث
لـدى شـركة «جوجـل».
حسـابية ،ترصـد التفاعلات طويلـة
عمليـات
ّ
الباحثـون ّ
علـى المالمـح أ
الساسـية للتركيـب
المـدى بكفـاءة ،بنـا ًء
الهندسـي للبروتيـن .وعلـى سـبيل المثـال ،تضـع هـذه
العمليـات الحسـابية فـي االعتبـار أن إحداثيـات أي ثالث
ّ
ذرات فـي أي بروتيـن يجـب أن تسـتوفي قاعـدة متباينـة
المثلـث (بعبـارة أخـرى ،أن مجمـوع أطـوال أي ضلعيـن
الحداثيات يجـب أن يكون أكبر
مـن المثلـث الذي تشـكله إ
مـن طـول الضلـع المتبقـي ،أو يسـاويه).
بشـكل
العمليات
ويسـتخدم نظام «ألفا فولد »2هذه
ّ
ٍ
تدريجيـا نمـوذج شـكل
متكـرر (حوالـي  200مـرة) لينقِّـح
البروتيـن ،حتى الوصول إلى بنيتـه النهائي ًّة ثالثية أ
البعاد.
ِْ
ّ
ّ
وهذا التنقيح المتكرر ،الذي يُ ْسـتخدم ماليين المرات ،ال
الفيزيائية
المنهجيات
مكون رئيـس في
مئـات المرات ،هو ِّ
ّ
ّ
5
نـادرا مـا يُ ْسـ َت ْخ َدم فـي
لتوقّـع ِب َنـى
البروتينـات  ،إال أنـه ً
ـات تعلُّـم آ
اللـة ،التـي تتوقـع البنـىً ،
بـدل مـن
منهجي
ّ
بالتعـرف علـى أنمـاط الطفـرات فـي البروتينـات
ذلـك،
ُّ
القريبـة تطوريًّـا مـن بعضهـا البعـض؛ الكتشـاف ثمـاالت
أ
أ
مينيـة متزامنـة التطـور ،وبالتالـي المتقاربـة
ال
حمـاض ال ّ
6
مكانيـا  .ويخـرج نظـام «ألفـا فولـد »2عـن القالـب بدمج
ًّ
هاتيـن االسـتراتيجيتين معـا .ومـن أ
الهميـة بمـكان هنا أن
ً
نظـام «ألفا فولد »2ال يفرض القواعـد المعروفة للفيزياء
الحيويـة الخاصـة بالبروتينـات ،وال يسـعى إلـى محـاكاة
طي البروتيـن الفيزيائية ،كما حدث في المحاوالت
ّ
عمليـة ّ
8،7
عملية
ـت
ح
ب
بشـكل
ي
جر
ي
ذلك،
عـن
ـا
وعوض
.
السـابقة
ً
َ
ُ
ْ
ّ
ِ
تنقيـح للتركيـب الهندسـي ،تَ َعلَّمها من محاوالتـه المتكررة
البروتينيـة .ومـن هنا ،يُ َعد ً
مثـال على الثورة
لتوقُّـع ِالبنـى
المدفوعـة بتقنيـات ّتعلَّـم آ
اللـة ،التـي اكتسـحت مجـال
نمذجـة البروتينات.6،9
وفـي ورقة بحثية ملحقة بتلك الخاصة بهذه الدراسـة،
3
أفـادت كاثريـن تونياسـوفوناكول وفريقهـا البحثـي
تقريبا جميع
باسـتخدام نظـام «ألفـا فولـد ،»2ليتوقعـوا ً
ِبنـى جميـع البروتينـات البشـريّة التـي تتخـذ مـن تلقـاء
أشـكال ثالثيـة أ
ً
البعـاد محـددة بوضـوح ،وهـو مـا
نفسـها
ً
إجمـال  23391بروتي ًنا .وكانـت التوقعات بهذا
بلـغ عدده
العـدد ممكنـة سـابقًا ،إال أن ثمـة ثلاث مزايـا للنظـام
الجديـد تمثـل خطـوة كبيـرة إلـى أ
المـام.
ُّ
ً
فرضيات،
لبنـاء
يكفـي
بمـا
كبيـرة
التوقعـات
دقـة
أول،
ّ
واسـتحداث معلومـات بيولوجيـة ،يمكـن التحقـق مـن
الذاتي بنا ًء علـى معايير
ثانيـا ،التقييـم
صحتهـا
تجريبيـاً .
ًّ
ّ
ّ
تقديـرا موثوقًـا لصحـة
يتيـح
ُّـع
ق
تو
كل
لدقـة
محـددة
أ
التوقعـات علـى مسـتوى ثمـاالت ًأ
مينيـة
ال
حمـاض ال ّ
المفـردة (شـكل  ،)1وهـو مـا يمكِّـن علمـاء أ
الحيـاء مـن
االسـتدالل علـى مواضـع البروتينـات المتوقَّعـة بثقـة.
ثال ًثـا ،يمكـن اسـتخدام نظـام «ألفـا فولـد »2فـي التنبـؤ
ِبب َنـى بروتينـات كاملـة ،ومنهـا البروتينـات الكبيـرة ذات
خاصيـة
الوحـدات المتعـددة ذاتيـة التجميـع ،وهـي ّ
شـائعة فـي بروتينـات الكائنـات الثدييـة ،ممـا يعنـي أن
هـذا النظـام يتوقـع "بموثوقيـة" ِبنـى حوالـي  %60مـن
جميـع مواضـع البروتينـات البشـريّة .أما غالبيـة المناطق
المتبقيـةُ ،فيحتمـل أنهـا غيـر قـادرة علـى اتخـاذ أشـكال
ّ
محـددة بوضوح ،أو ال تسـتطيع فعل ذلك ،إال في وجود
جزيئـات حيويّـة أخـرى.
اختصاص ِّيي
وقـد سـاعد نظام «ألفـا فولـد »2بالفعـل
ِ
أ
10
البنـى البلورية
علـم الحيـاء البنيـوي على التوصـل إلى ِ
لبعـض البروتينـات ،وتنقيـح التنبـؤات حول ِبنـى بروتينية
أخـرى ،جـرى التوصـل إليهـا باسـتخدام تجـارب المجهر
لكترونـي فائـق التبريـد ،حيـث إنـه يتيـح لعلمـاء
ال
إ
ّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

اﻟﺜﻘﺔ )(pLDDT
<70
<90

<50

50

ﺛﻤﺎﻻت اﻷﺣﻤﺎض اﻷﻣﻴﻨﻴﺔ

أ

ﺛﻤﺎﻻت ﺳﺒﻖ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ

ب
ج

0

ﺛﻤﺎﻻت ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ اﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ

ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻤﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

%100

للب َنى
الشكل  | 1الثقة في توقعات نظام «ألفا فولدِ »2
البروتينية .أفاد الباحث جون جامبر وفريقه البحثي 2بابتكار
ثالثية
نظام تعلُّم آلة يُ َس َّمى «ألفا فولد ،»2يتوقَّع ِالب َنى
البروتينية ّ
ّ
أ
أ
أ
مينية .واستخدمت
البعاد من خالل تسلسالت الحماض ال ّ
3
كاثرين تونياسوفوناكوول وفريقها البحثي النظام نفسه لتوقّع
لتكون ِبنى محددة
ذاتيا ِّ
ِب َنى جميع البروتينات البشريّة التي تتجمع ًّ
أ
معيارا لقياس الثقة
ثالثية البعاد .وقد أنتج نظام «ألفا فولدً »2
الموضعية
يسمى اختبار الف َْرق المتوقع في المسافة
في تنبؤاتهّ ،
ّ
حمض
( ،)pLDDTلتقدير مدى تَوافُق الموضع المتوقع لكل ثمالة ٍ
تجريبيا ،بدرجة من  1إلى
أميني مع المواضع التي تم تحديدها
ًّ
ّ
تعبر عن نطاقات
البيانية أجزاء الثماالت التي ِّ
ظهر الرسوم ّ
 .100وتُ ِ
مختلفة في اختبار الفرق المتوقع في المسافة الموضعية ،حيث :أ
هي الثماالت التي سبق اكتشافها في تجارب تحديد ِالب َنى (3440359
ثمالة) ،وب ،هي الثماالت التي لم يكن في إالمكان اكتشافها في
التجارب ( 589079ثمالة)؛ وج ،هي جميع الثماالت في البروتينات
البشريّة ( 10537122ثمالة)( .البيانات من المرجع رقم )3

الفيزيـاء الحيويـة الدارسـين لحركـة البروتينـات ِبنى بادئة
(اسـتاتيكية) ،كمـا يتيـح للباحثيـن الدارسـين لتفاعلات
ّ
كيفيـة ارتبـاط
البروتينـات اسـتحداث
فرضيـات عـن ّ
ّ
أسـطح البروتينـات ببعضهـا البعـض .كذلك يطـرح «ألفا
فرصـا لصياغة خوارزميـات جديدة لمجـال نُظُم
فولـدً »2
البروتينيـة .وقـد
نـى
الب
علـى
ء
بنـا
ـة،
ي
الحيو
المعلومـات
ّ
ً
ّ
ِ
بيولوجيـا أ
النظمـة الحيوية
يسـاعد «ألفـا فولـد »2علمـاء
علـى فهم سـلوك المسـارات الخلوية آ
الجزيئية،
والليـات
ّ
ّ
علـى أسـاس ِالبنـى التـي تشـكِّلها .كما أن دراسـات التطور
التـي تتنـاول نشـأة الفئـات الجديدة مـن ِالبنـى البروتينية
وعالقتهـا بالوظائـف الخلويـة ولياقـة الكائـن الحي – وهي
الجينية
دراسـات اعتمـدت لزمـن طويل علـى التسلسلات
ّ
– صـار إجراؤهـا اليـوم أسـهل.
وهـذا يحـث المرء ح ًّثا على تشـبيه حجم هـذا التقدم
البشـري»،
العلمـي بحجـم إنجـازات «مشـروع الجينـوم
ّ
ّ
إال أن ثمـة اختالفـات مهمـة بيـن كليهمـا .فعلـى عكـس
البشـري ،لـم يتـم تأكيد ِالب َنـى التي
تسلسلات الجينـوم
ّ
تجريبيـا بعـد .وسيسـتغرق
فولـد»
«ألفـا
توقعهـا نظـام
ًّ
ظهـور أدلـة على صحـة توقعاته وق ًتـا ،حتى يثـق العلماء
التجريبية قد
أن القياسـات
فـي هـذه التنبـؤات .وال شـك ّ
ّ
تتأثـر بـ"التشـويش" علـى عمليـات القيـاس ،والتحيـزات،
مرت  20سـنة على نشـر
وعـدم اكتمـال البيانات (كمثالّ ،
البشـري ،والتسلسـل
أول مسـودة بحثيـة عـن الجينـوم
ّ
الكامـل لـه ،)11وعـادة مـا تتطلـب التقنيـات الحديثـة
تحسـن
البنـى بعـض االسـتدالل
الحسـابي .ومع ُّ
لتحديـد ِ
ّ
توقعـات «ألفـا فولـد ،»2قـد يصبـح مـن الصعـب البـت
فـي التناقضـات بيـن نمـاذج البروتينـات ،والتجارب ،وهو

موقـف مألـوف لعلمـاء الفيزيـاء ،12إال أنـه غيـر مسـبوق
غالبـا فـي حقـل البيولوجيـا.
ً
أمـا المواضـع التـي تتسـم بتركيـب فوضـوي فـي
ً
أشـكال محـددة بوضـوح،
البروتينـات ،والتـي ال تملـك
تشـفر فـي الغالـب أجـزاء ذات وظائـف مهمـة مـن
لكنهـا ِ
وأساسـيا أمـام
ا
مسـتمر
ـا
ي
تحد
ـل
ث
تم
فهـي
البروتينـات،
ِّ
ً
ًّ
ًّ
«ألفـا فولـد ،»2وبالتالـي تمثـل عائقًـا يَ ُحـول دون ف ْهمنـا
ِلب ْنيـة بعـض البروتينـات .ويلـزم لـدى تصميـم الوسـائل
المسـتقبلية أخـذ هـذا التركيـب الفوضـوي فـي االعتبـار،
ّ
والبـدء في فهـم المرونة المتأصلّة في أغلـب البروتينات.
أمـا فـي المقارنـات أ
الخـرى بيـن مشـروع الجينـوم
والتقـدم محـل الدراسـة ،فترجـح كفـة نظـام
البشـري،
ُّ
ّ
البروتينية رخيص
ـى
ن
بالب
التنبـؤ
إن
حيـث
فولـد،»2
«ألفـا
َ
ّ
ِ
(نسـبيا) ،وسـتكون التوقعـات حـول ِبنـى جميـع
التكلفـة
ًّ
تقنيـة
البروتينـات متاحـة عـن قريـب ،بينمـا اسـتغرقت ّ
الجينيـة سـنوات لتنتشـر وتزدهـر.
تعييـن التسلسلات
ّ
والوسـائل الحوسـبية تتطـور ،ومـن ثـم ربمـا يصبـح مـن
قريبـا توقُّـع ِبنـى المركبـات المعقـدة متعـددة
الممكـن ً
والبنـى البديلـة للبروتيـن (فـي البروتينـات
البروتينـاتِ ،
تبـدل هيئتهـا)ِ ،وب َنـى البروتينـات المصممـة ،وذلك
التـي ِّ
بمسـتويات من الدقة تضاهي مسـتوى الدقة الذي يحرزه
فالب َنى البروتينية تتيح
حاليـا نظام «ألفـا فولد.»2
ًّ
وأخيراِ ،
ً
فهمـا متعمقًـا لبعـض النواحـي البيولوجيـة،
علـى الفـور
ً
ألنهـا تتناسـب مـع أ
الطـر النظريّـة الراسـخة التـي تربـط
الجينية،
ِب ْنيـة البروتيـن بوظيفته ،على عكس التسلسلات
ّ
التـي كانـت غامضـة  -إلـى حـد كبيـر  -فـي فجـر عصـر
علـم الجينـوم .ومـن ثـم ،قـد نحصـد ثمـار هـذه الثورة
الجديـدة أسـرع.
محمد القريشي
يعمل في مركز إرفينج الطبي في جامعة
كولومبيا ،جامعة كولومبيا ،نيويورك ،نيويورك
 ،10032الواليات المتحدة أ
المريكية.
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أنباء وآراء
أ
فرزة .7ومع
الخاليا التائية والبائية والجسام المضادة ُ
الم َ
إن كانت االستجابة لهذا
ذلك ،لم يتضح من تلك الدراسات ْ
الفيروس تنتج خاليا البالزما الذاكرة طويلة أ
الجل ،التي تفرز
ُ
أجساما مضادة له.
ً
أقد َم تيرنر وزمالؤه على استكشـاف
ومن هذا المنطلقَ ،
أجسـاما مضـادة ،فـي
تفـرز
ً
خاليـا البالزمـا الذاكـرة ،التـي ِ
النخـاع العظمـي للمتعافيـن مـن مـرض «كوفيـد»19-
أ
(الشـخاص الذيـن يمـرون بفترة النقاهة) .ولمـا كانت خاليا

فيروس كورونا

دراسة ممت َّدة لالستجابة المناعية
لمرض «كوفيد»19-
أندرياس رادبروخ ،وهيون-دونج تشانج
الصابة بفيروس «سارس-كوف»2-
تحديد المدى الزمني للمناعة التي يكتسبها المتعافون من إ
والتنبؤ بتطوراتها .وتشير دراسات إكلينيكية إلى أن المناعة
ضروري لفهم مسار الجائحة،
ُّ
سوف تكون طويلة أ
المد.

 | 48سبتمبر | 2021

الطبعة العربية

نظرا
ِتبع ذلك
ٌ
انخفاض في هذه التركيزات ،كما كان متوق ًَّعاً ،
إلى ِق َصر عمر أغلب خاليا البالزما الناجمة عن االستجابة
المناعية العنيفة .وبعد بضعة أشهر ،استقرت تركيزات
اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻣﻨﺎﻋﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻤﺘﺪة

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  12ﺷﻬﺮا
ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ

اﻧﺤﺴﺎر اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻤﻨﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﺴﺎم اﻟﻤﻀﺎدة

من أجل السيطرة على جائحة «كوفيد ،»19-وحماية الفئات
والحد من انتشار
المعرضة للإصابة بأعراض المرض الحادة،
ِّ
َّ
المسبب له ،ال بد ألجسامنا من
فيروس «سارس-كوف»2-
ِّ
اكتساب مناعة ضد هذا الفيروس .يوفر الجهاز المناعي هذه
الحماية إما عن طريق االشتباك المعقَّد مع الفيروس عند
الصابة به ،أو االستجابة ألحد اللقاحات .ومن بين أ
السئلة
إ
طرح في هذا الصددٌ ،
سؤال يتعلق بالمدى
ت
التي
المحورية
ُ
َ
الزمني الستمرار هذه المناعة .وللإجابة عن هذا السؤال،
أعد فريقان من الباحثين (يقود أ
الول جاكسون تيرنر ،1وتقود
َّ
2
تقدمان توصيفًا لالستجابات
الثاني زيجون وانج ) دراستين ِّ
المناعية البشري لدى المصابين بالفيروس على مدى عام.
ثمة نقاش دائر بشأن أي الجوانب من استجابة الجهاز
المناعي لفيروس «سارس-كوف »2-هي ما يمكن اعتبارها
العناصر الفاعلة في تكوين مناعة ضده (أو ،بعبارة أخرى،
العناصر المرتبطة بتوفير حماية مناعية) .ومع هذا ،فإن
إجماعا يكاد أن ينعقد على أن الركنين أ
الساسيين في استجابة
َّ
ً
الجسم للفيروس يتمثالن في خاليا مناعية تُد َعى «خاليا
تي القاتلة» ،التي تستطيع القضاء على الخاليا المصابة
بصورة انتقائية؛ أ
المحيدة ،وهي نوع من
والجسام المضادة
أ ٍ
ِّ
فرز
ت
و
الخاليا،
إصابة
من
الفيروسات
يمنع
المضادة
جسام
ال
ُ
َ
هذه أ
عرف بخاليا
ت
التي
المناعية
الخاليا
بواسطة
جسام
ال
ُ
َ
البالزما .أما الركن الثالث ،الذي ترتكز عليه االستجابة المناعية
المساعدة» ،وهي
الفعالة ،فيتمثل في إنتاج «الخاليا التائية
ّ
ِ
فيروس على ِحدة ،ومسؤولة عن تنسيق
خاليا مختصة بكل
ٍ
االستجابة المناعية .ولهذه الفئة أ
الخيرة من الخاليا أهمية
خاصة في عملية
وبصفة
ٍ
كبرى في توليد الذاكرة المناعية ،أ ٍ
الجل ،3التي تستمر في
تنظيم إنتاج خاليا البالزما طويلة
إفراز أ
الجسام المضادة للفيروس حتى بعد زواله.
أ
أن الذاكرة المناعية ليست نسخة طويلة المد من
على َّ
االستجابة المناعية الفورية ضد فيروس بعينه؛ وإنما تمثل
وظيفةً منفصلة من وظائف الجهاز المناعي .ففي المرحلة
التي يتذكَّر فيها الجسم إحدى االستجابات المناعية ،تكون
بصد فيروس بعينه مستقرة
الخاليا البائية والتائية المختصة َ
مهيأة أل ْن تنشط إذا ما عاود
في وضع ُ
الخمول ،ولكنها َّ
الفيروس مهاجمة الجسم ،أو تلقَّى الشخص اللقاح الذي
يقوم مقام هذا الفيروس .تنشأ هذه الخاليا البائية والتائية
الذاكرة عن الخاليا التي نشطت في أثناء االستجابة المناعية
أ
ال ّولية للعدوى .في تلك المرحلة ،تخضع الخاليا لتغيرات
في الحمض النووي الكروموسومي ،تُعرف بالتعديالت فوق
الجينية ( ،)epigenetic modificationsالتي تمكِّن هذه
الخاليا من التفاعل السريع مع المؤشرات الالحقة لتكرار

هيأة للقضاء
إ
الصابة ،وتوجيه عناصر االستجابة المناعية ُ
الم َّ
المسبب للمرض .4تضطلع الخاليا البائية بدور
العامل
على
ِّ
أجساما
مزدوج في االستجابة المناعية؛ فهي من ناحية تُنتج
ً
مضادة يمكنها التعرف على بروتينات الفيروسات ،ومن ناحية
ثانية ،يمكنها أن تقدم أجزا ًء من هذه البروتينات لخاليا تائية
تتحول إلى خاليا بالزما ،قادرة على إفراز
محددة ،أو أن َّ
أ
الجسام المضادة بكميات كبيرة .وقد اكتشف العلماء ،قبل
5
تقريبا  ،أن خاليا البالزما يمكنها أن تتحول إلى خاليا
 25عاما
ذاكرة ً ،لتفرز ًأجساما مضادة كفيلة بتأمين وقاية طويلة أ
المد؛
ً
إذ يمكن لخاليا البالزما الذاكرة أن تبقى في نخاع العظم
لعقود ،أو حتى مدى الحياة.6
أ
َّ
ولعل وجود خاليا البالزما طويلة الجل ،القادرة على
إفراز أ
الجسام المضادة داخل النخاع العظمي ،هو المؤشر
أ
الفضل على وجود مناعة ممتدة .وفي حالة فيروس «سارس-
آ
كوف ،»2-رك ََّزت أغلب الدراسات حتى الن على تحليل
المرحلة العنيفة من االستجابة المناعية ،وهي المرحلة التي
الصابة بالعدوى ،ومراقبة
تقتصر على بضعة أشهر بعد إ

البالزمـا الذاكـرة نـادر ًة في العمـوم ،فإن تلـك الخاليا التي
تختـص بفيـروس بعينـه سـتكون بطبيعـة الحـال شـديدة
النـدرة .ورغـم ذلـك ،رصـد فريـق الباحثيـن خاليـا البالزما
أجسـاما مضادة للبروتين الشـوكي ،الذي
الذاكرة التي تفرز
ً
يحمـل الشـفرة الجينيـة لفيـروس «سـارس-كوف ،»2-لـدى
شـخصا مـن بيـن  19سـبق أن أصيبـوا بالعـدوى ،بعـد
15
ً
الصابـة .ومـن الجديـر
أشـهر
سـبعة
انقضـاء
تقريبـا علـى إ
ً
عينات ٍدم مأخوذة
بالمالحظـة أنـه عندما فحص الباحثـون ِّ
ضـي أربعة أشـهر على هـذا التاريخ
مـن المشـاركين بعـد ُم ّ
الصابة بالفيـروس) ،وجدوا
شـهرا علـى إ
(أي بعـد مـرور ً 11
أن عـدد خاليـا البالزما َّ
ظل ثاب ًتا في جميع المشـاركين ،عدا
واحدا .وقد لوحظ أن أعداد تلك الخاليا لم تشـهد
شـخصا ً
زيـاد ً ًة سـريعة؛ أ
المر الذي يدل على أنهـا خاليا بالزما ذاكرة
حقيقية؛ فقد كانت أعدادها مسـاوية لخاليا البالزما الذاكرة
التـي يُع َثر عليها عاد ًة في جسـم الشـخص بعد تلقي لقاح
التيتانـوس أو الدفتيريـا ،اللَّذَ يـن يوفـران مناعـة ممتدة في
المرضين.
مواجهـة هذيـن َ
عندما راقب تيرنر وفريقه تركيزات أ
الجسام المضادة
عينات الدم المأخوذة من
لفيروس «سارس-كوف »2-في ّ
المشاركين في الدراسة خالل مدة زمنية تصل إلى عام كامل،
ثنائي الطور (الشكل  .)1ففي أثناء االستجابة
رصدوا نمطًا َّ
الصابة بالعدوى في
التي
العنيفة،
المناعية
صاحب ْت إ
أ َ
الجسام المضادة كانت مرتفعة.
بدايتها ،لوحظ أن تركيزات

ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  6أﺷﻬﺮ
ﻋﻠﻰ اﻹﺻﺎﺑﺔ

اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس
»ﺳﺎرس-ﻛﻮف«2-

الشكل  | 1االستجابة المناعية للإصابة بفيروس «سارس-كوف .»2-تتزايد البيانات التي تسلط الضوء على الجوانب الممتدة من استجابة
الجهاز المناعي البشري للإصابة بفيروس كورونا .وأحد مكونات هذه االستجابة يتمثل في أ
الجسام المضادة التي تستهدف البروتينات
أ
أ
أ
سريعا ،إذ
الفيروسية (الخط الحمر) .في أثناء المرحلة الولية ،العنيفة ،من االستجابة المناعية ،تبلغ مستويات الجسام المضادة ذروتها ً
أ
1
تفرزها خاليا مناعية قصيرة الجل ،تُعرف بخاليا البالزما .يقدم تيرنر وزمالؤه أدلة إكلينيكية ،من أشخاص سبق أن أصيبوا بمرض «كوفيد-
الجل ،التي تفرز أجساما مضادة ،تنتج داخل نخاع العظم .تستطيع هذه الخاليا إنتاج أ
 ،»19على أن خاليا البالزما الذاكرة طويلة أ
الجسام
َُ
ً
أ
رصد في أثناء المرحلة العنيفة
قدرا من الوقاية
المضادة ٍ
لفترة ممتدة ،مما يحقق ً
يستقر عند  %10إلى  %20من كم الجسام المضا َّدة التي تُ َ
ُّ
من االستجابة المناعية (الخط أ
الزرق) .خاليا البالزما الذاكرة هي نوع من الخاليا يمكن أن يبقى في الجسم أعو ًاما عدة ،أو حتى مدى
الجسام المضادة في الفترة بين ستة أشهر وعام لدى أ
الحياة .8وقد ضمنت وانج وزمالؤها 2دراستهم توصيفًا لسلوك أ
الشخاص المتعافين
َّ
تقدم ً
إضافيا على تولُّد ذاكرة مناعية ضد هذا الفيروس.
دليل
من إالصابة بفيروس «سارس-كوف»2-؛ وانتهوا إلى نتائج ِّ
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

أ
تقريبا من
الجسام المضادة ،وظلت ثابتة عند %20-10
ً
أ
أقصى قيمة مرصودة من الجسام المضادة في الجسم.
تتسق هذه النتيجة مع الفرضية القائلة بأن نسبة خاليا
البالزما الذاكرة تبلغ  20%-10من خاليا البالزما المتولِّدة عن
االستجابة المناعية العنيفة ،5فيما يُ َعد ً
جليا على حدوث
دليل ًّ
تحول في إنتاج أ
الجسام المضادة من خاليا البالزما قصيرة
أ ُّ
الجل إلى إنتاجها بواسطة خاليا البالزما الذاكرة .وليس هذا
أ
بالمر المفاجئ؛ بالنظر إلى أن الذاكرة المناعية الناتجة عن
كثير من الفيروسات واللقاحات تظل ثابتة على مدار عقود،
ٍ
أو ربما مدى الحياة.8
في حالة الفيروس «سـارس-كوف» ،وهو أحد فيروسـات
كورونا شـديدة الشـبه بفيروس «سـارس-كوف ،»2-اك ُت ِشـف
فـي أ
الصابـة بالمتالزمـة
الصـل فـي عـام ،2003
ويسـبب إ
ِّ
أ
التنفسـية الحـادة الوخيمـة (سـارس) ،ظلـت الجسـام
عينـة
المضـادة
المحيـدة موجـودة بمسـتويات عاليـة فـي ّ
ِّ
أ
ورد في دراسـة 9نُشـرت
الـدم لكثـر مـن ً 17
عامـا ،حسـبما َ
توصلـت إليهـا وانـج
فـي عـام  .2020وتشـير النتائـج أالتـي َّ
المـد يمكـن أن تتولَّـد ضد
أن مناعـةً طويلـة
وفريقهـا إلـى َّ
تتبعية
اسة
ر
د
اء
ر
بإج
الباحثون
أفاد
ا.
أيض
«سـارس-كوف»2-
ً
ُّ
أ
للجسـام المضادة في عينة الـدم والخاليا البائية الذاكرة،
الصابة بفيروس «سـارس-كوف ،»2-بعد عام
المتولِّـدة إثر إ
الفريق قد أخضع المشـاركين
الصابة .كان
تقريبا من تاريخ إ
ُ
ً
وقـت سـابق ،للفحـص بعـد مرور سـتة
فـي الدراسـة ،فـي
ٍ
الن – آ
أشـهر على الصابة .10غير أن الباحثين رصدوا آ
والن
إ
تحـول من
عـام على إ
فقـط ،بعـد ُمضـي ٍ
الصابـة – حدوث ُّ
االسـتجابة المناعيـة العنيفـة إلـى إنتاج ذاكـرة مناعية.
أثبتت وانج وزمالؤها أن تركيز أ
المحيدة
الجسام المضادة
َ ْ
ِّ
الصابة لفترة تراوحت بين  6أشهر
بقي ثاب ًتا دون تغيير بعد إ
شهرا .بل لوحظ كذلك أن االستجابة المناعية العنيفة
وً 12
امتدت لما يزيد على ستة أشهر ،وفقًا لما أشار إليه
قد َّ
التحليل الذي أجراه المؤلفون على الخاليا البائية الذاكرة،
الصابة بفيروس «سارس-كوف ،»2-في دم
التي تتولَّد عند إ
أ
الشخاص المتعافين على مدار عام .تستمر هذه الخاليا
أ
في تحسين قدرة الجسام المضادة للفيروس على التفاعل،
عن طريق عملية تُعرف بالتطفُّر الجسدي المفرط (somatic
 .)hypermutationبرهن الباحثون على هذه النتيجة بإجراء
اختبارات معملية لقياس قدرة أ
الجسام المضادة على تحييد
ّ
المتحورة.
عدد من سالالت «سارس-كوف»2-
ٍ
ِّ
أوضحت وانج وفريقها أنه يمكن تعزيز المناعة المتولِّدة
لدى المتعافين عن طريق تطعيمهم بعد عام .فعندما اتُّبع
الجراء مع المشاركين في الدراسة ،أسفر ذلك عن إنتاج
هذا إ
مزيد من خاليا البالزما ،مصحوبا بزيادة في مستوى أ
الجسام
ً
المضادة للفيروس حتى  50ضعفًا لمستواها قبل التطعيم.
تتحول إلى خاليا
وأكبر الظن أن نسبةً من خاليا البالزما سوف َّ
بصورة قطعية ،كما لم
يثبت
البالزما
ٍ
الذاكرة ،إال أن ذلك لم ُ
تثبت إلى آ
حث
اللقاحات
فعالية
ن
ال
المقاومة للفيروس في ِّ
َُ
ِ
الجسم على توليد ذاكرة مناعية مستقرة وممتدة.
عند تقييم فعالية أحد اللقاحات ،ينبغي أال ننتظر
الحصول على تركيزات مرتفعة من أ
الجسام المضادة،
الناجمة عن التفاعالت المناعية العنيفة ،في مرحلة توليد
الذاكرة المناعية .11ثمة اعتقاد قديم خاطئ ،يقول به
الداعون إلى إعادة التطعيم مرارا ،بأن تركيزات أ
الجسام
ً
المضادة في أثناء عمليات التفاعل المناعي العنيفة يمكن
مرحلة
قارن بالمستويات التي يصل إليها الجسم في
ٍ
أن تُ َ
المتخيل للمناعة القائمة
النصفي
العمر
لحساب
الحقة،
َّ
على أ
سمةً
مميزة
يتجاهل
االعتقاد
هذا
إن
المضادة.
جسام
ال
ِّ
تمر بمرحلتين
لالستجابة المناعية :وهي أنها ثنائية الطور ،أي ُّ
متمايزتين (الشكل .)1
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الدلة العلمية المتاحة حتى آ
ما يدعو للتفاؤل أن أ
الن
تستحث
الصابة بفيروس «سارس-كوف»2-
ُّ
تشير إلى أن إ
الجسم على توليد مناعة ممتدة لدى غالبية أ
الشخاص.
َّ
ولنا أن نرى في هذا نتيجةً إيجابية تبعث على االستبشار،
بانتظار مزيد من البيانات المتعلقة بالذاكرة المناعية الناتجة
عن تلقِّي اللقاحات.
أندرياس رادبروخ ،وهايون-دونج تشانج
باحثان بالمركز أ
اللماني ألبحاث الروماتيزم في برلين (،)DRFZ
اليب ِن ْتس ،برلين  ،10117ألمانيا.
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أقر المؤلفان بعدم وجود تعارض في المصالح.
َّ

علم المواد

منسوجات تتح َّول من الحالة
المرنة إلى الصلبة تحت تأثير
الضغط
لوران أورجياس
أعاد فريق من الباحثين دراسة الخصائص الميكانيكية لسالسل حلقات متداخلة،
كتلك الموجودة في دورع ال َز َرد .وتكشف النتائج أنَّه عند تعريض المواد ذات البنية
محيطي ،يُمكن أن تتحول من ِب ًنى لينة إلى ِب ًنى
المستوحاة من تلك السالسل
ٍ
لضغط أ ّ
وزان ،وما أشبهها من أ
الحمال.
تحمل ال
على
صلبة ،تمتاز بقدرة عالية
ُّ
أفـاد الباحـث يوفيـان وانـج وزملاؤه 1بتمكُّ نهـم مـن ابتكار
منسـوجات تتكـون مـن طبقـات ،قـوام الطبقـة الواحـدة
جسـيمات ثالثيـة أ
البعـاد متداخلـة؛ فيمـا يمكـن أن يُ َعـد
الز َرد التي شـاع اسـتخدامها
نسـخة عالية التقنية من دروع َ
بيـن فرسـان العصـور الوسـطى .تخضع هذه المـواد ،عند
لضغـط محيطـي عنـد أطرافهـا (confining
تعريضهـا
ٍ
التكديسـي.
ل
بالتحـو
ف
عـر
ي
طـوري
ل
لتحـو
،)pressure
ُ
ُّ
ُّ
ٍ
َ
ّ
كبيـرا فـي خصائصهـا الميكانيكيـة،
حـدث
وهـذا يُ ِ
تغييـرا ً
ً
محـو ًل إياهـا من منسـوجات مرنة إلى أغلفـة صلبة .ويمكن
ِّ
أن يكـون لهـذه المنسـوجات االسـتثنائية تطبيقـات نافعـة
في الطـب والهندسـة.
ثمـة طلـب متزايـد علـى المـواد التـي تحمـل خصائـص
حسـنة مـن أجـل اسـتخدام معيـن ،أو الحصـول علـى
ُم َّ
مزيـج مـن خصائص مفيـدة ،أو حتـى خصائص اسـتثنائية
غيـر متحققـة فـي الطبيعة .وعاد ًة مـا يتم َّثل النهـج الم َّت َبع
لتحقيـق هـذه أ
الهـداف فـي تعديـل خصائـص المـواد
الكيميائيـة ،وبنيتهـا النانويـة ،والعمل على تحسـينهما ،إال
أوجـه النقص أحيانًا.
َّ
أن هـذه االسـتراتيجية تعتريها بعض ُ
2
عدلـة»،
«م َّ
كمـل  ،يتمثـل فـي تصميـم مـواد ُ
وثمـة نهـج ُم ِّ
خصيصا
صممة
طوبولوجية
ذات خصائص
ومورفولوجية ُم َّ
ً
ّ
ّ
لتحقيـق غـرض معيـن في النطاق المتوسـط (الـذي يتراوح
عـاد ًة بيـن بضعة ميكرومتـرات وبضعة ملّيمتـرات) ،ويُمكن
أن تحـوي بنـى تحتية أساسـية مركَّبة .تشـمل أ
النظمة موا َّد
ًِ
ُ
ذات طابـع خلـوي( 4،3مثل الرغاوي ِوبنى أقراص العسـل)،

وأخـرى مصنوعـة مـن أليـاف متشـابكة 5أو وحـدات فرعيـة
متداخلـة ،6وكذلـك المـواد التـي تتسـم ِب َناهـا الواقعة في
النطاق المتوسـط بأنها نشـطة (أي يتغير سـلوكها استجابةً
ألحـد المحفـزات) ،أو قابلـة للبرمجة.9-7
متناميـا علـى
اهتمامـا
المعدلـة
وقـد اجتذبـت المـواد
َّ
ً
ً
حـرز
الم
م
بالتقـد
ـا
ع
مدفو
الماضييـن،
مـدار العقديـن
ُّ
ً
ُ
َ
فـي العمليـات التـي يُمكـن االسـتعانة بها فـي تصنيـع ِب ًنى
متوسـطة الحجـم ،وكـذا بالتطـورات أ
الحـدث ،المتمثلـة
آ
فـي تسـخير تقنيـات الـذكاء االصطناعـي وتعلُّـم اللـة في

الشـارة إلـى أن المواد
تصميـم المـواد .10ومـع ذلك ،تَلزم إ
ذات ِالبنـى متوسـطة الحجـم ليسـت بالشـيء الجديـد؛
فالـورق والمنسـوجاتً ،
مثلا ،مـواد ذات بنـى متوسـطة
الحجـم.
المثلـة التاريخيـة أ
ومـن أ
الخـرى ،درع الـزرد يتكـون من
حلقـات معدنيـة متداخلـة .كان الهـدف مـن وراء تصميـم
دروع الزرد الحصول على دروع تتسـم بمقاومة شـد عالية،
بحيـث تقـي ُمرتديهـا مـن الضربـات والطعنـات ،علـى أن
تكـون مرنـة فـي ذات الوقـت ،كـي تنثنـي وتُالئـم حركـة
الجسـم البشـري كمـا ينبغـي .وفـي الحـق أن كل أنظمـة
المكونـة مـن وحـدات منفصلـة ،ومنهـا سالسـل
المـواد
َّ
الحلقـات المتداخلـة فـي دروع الـزرد والمـواد الحبيبيـة،
11
حـول
تحـو ًل طوريًـا عنـد تعريضهـا لضغـط يُ ِّ
تُبـدي ُّ
خصائصهـا الميكانيكيـة مـن مرنـة إلـى صلبة .ولكـن ،خالفًا
لمـا يحـدث في أ
التحول التكديسـي
النظمـة الحبيبية ،فإن
ُّ
الطبعة العربية
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أنباء وآراء
أ

ب

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﻠﺒﺔ

ﻋﺪد
اﻟﺘﻼﻣﺴﺎت
ُ
5

20

الشكل  | 1يؤدي ازدياد التالمس بين الجسيمات إلى تغيير الخصائص الميكانيكية ألحد منسوجات سالسل الحلقات المتداخلة تحت
تأثير الضغط المحيطي .أعد وانج وزمالؤه 1قطعة منسوجة ،تتكون من طبقات جسيمات ثالثية أ
البعاد متداخلة ،مستوحاة من دروع
َّ
للعينة) ،تكون التالمسات بين جسيمات
ال َّز َرد .أ) عند القيم المنخفضة للضغوط المحيطية ُ(م ِّ
تضمنة ضغط الوسط المحيط المالمس ّ
لضغط
الموضح في الرسم التصويري من تعريض المادة
نسبيا ،وتكون المادة مرنة .وقد نَ َتج عدد التالمسات
َّ
ٍ
القطعة المنسوجة قليلة ًّ
محيطي مقداره  2كيلو باسكال .ب) عند قيم الضغوط المحيطية أ
العلى ( 93كيلو باسكال في الرسم التصويري) ،يزداد عدد التالمسات
ِ
تحمل أحمال ثقيلة ،مثل الكتلة البالغ مقدارها  1.5كيلوجرام الموضحة في
بين الجسيمات ،لتصبح المادة َّ
أشد صالبة ،وأقدر على ُّ
الرسم .الشكل مأخوذ من الشكلين  1و 3في المرجع رقم  ،1مع إجراء تعديالت لمالءمة أغراض البحث.

( )jamming transitionفـي سالسـل الحلقـات المتداخلة
يُمكـن أن يحـدث عنـد االنحنـاء ،أو تحـت ضغـط الحمولة
المسـببة للشـد ،وذلـك بسـبب الشـكل غيـر المحـدب
ُ
وتداخلهـا.
لعناصرهـا البنيويـة
ُ
وفـي هذا الصدد ،أعاد وانج وفريقه دراسـة الخصائص
الميكانيكيـة لسالسـل الحلقـات المتداخلـة ،مـع تركيـز
اهتمامهـم علـى التحـول التكديسـيَّ .بيـن الباحثـون فـي
أن خصائـص الشـد واالنثنـاء لـدى عينـة
دراسـتهم كيـف َّ
الز َرد ،يُمكـن أن يطرأ عليها
منسـوجة ،مسـتوحاة مـن دروع َ
تتعرض
جـذري ،بحيـث تنعكـس إلـى
تغيـر
ِّ
ّ
ُّ
الضـد عندمـا َّ
لضغـط محيطـي ،يعمـل كقـوة دافعـة إلـى إحـداث هـذا
التغييـر .اسـتعان مؤلفـو الدراسـة بتقنيـة الطباعـة ثالثيـة
أ
البعـاد لتصنيـع سالسـل حلقـات متداخلـة مـن أحـد
مجوف ثالثي
البوليمرات؛ وكل حلقة فيها عبارة عن جسيم َّ
أ
البعـاد ،يتألـف مـن دعامـات َربـط (الشـكل  - 1أ) .وعندما
وضعوا المادة داخل كيس بالسـتيكي مرنُ ،مغلق بإحكام،
كبيرا
وفرغـوه منـه الهواء بمضخـة ،كان الضغـط المحيطي ً
َّ
التحـول التكديسـي لسالسـل الحلقات
بمـا يكفـي إلحـداث
ُّ
أن زيادة الضغط المحيطي من  0إلى
المتداخلـة .والحظوا َّ
 93كيلـو باسـكال يُمكـن أن تزيـد صالبـة سلسـلة الحلقـات
حوالـي  25مـرة (الشـكل  - 1ب).
ولكـي يقـف الباحثون على آ
الليات الرئيسـية الكامنة وراء
التشـوه الحـادث داخـل حـدود النطـاق المتوسـط ،أجـروا
محـاكاة عدديـة لسالسـل حلقـات متداخلـة ذات تراكيـب
بنيويـة متباينـة تحـت تأثيـر الشـد أو االنثنـاء ،عنـد قيـم
مختلفـة للضغـوط المحيطيـة .وأظهرت عمليـات المحاكاة
رصدهـا في التجارب،
أن الزيـادة فـي الصالبـة ،التي أمكن ُ
َّ
قـد صاحبهـا انخفـاض ضئيـل (أقـل مـن  )%5فـي حجـم
سلسـلة الحلقـات المتداخلـة ،مـا أسـفر عـن زيـادة عـدد
التالمسـات بيـن الحلقات في السالسـل المختلفة (الشـكل
ُ
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أن التالمسـات الناتجـة مـن
 .)1وأوضـح فريـق الباحثيـن َّ
وتداخل الحلقـات بعضها
شـكل الحلقـات غيـر المحـدب،
ُ
التحول
ئيسـيان فـي تحديد كفاءة
ُّ
مـع بعض ،هما عامالن ر ّ
التكديسـي تحـت تأثيـر الشـد واالنثناء .ومما يثير الدهشـة
أن الزيـادة في معامل االنثناء الظاهري
أنَّهـم وجدوا ً
أيضا َّ
(الـذي يقيـس صالبـة المـادة عنـد االنحنـاء) لسلسـلة مـن
الحلقـات المتداخلـة يتغيـر كدالة من دوال قانون أ
السـس
تالمسات كل حلقة من حلقات السالسل،
في متوسـط عدد ُ
المسـتهدف بالمحاكاة.
بغـض النظر عـن التركيب البنيـوي
َ

علـى تجاوزها في المسـتقبل .ومن ذلكً ،
مثل ،أن التجارب
عينـة من المادة،
التـي أجراهـا الفريق لقيـاس مقدار انثناء ّ
اسـتجابةً
لقـوة مسـببة لالنحنـاء ،جـرى تنفيذهـا عند قيم
ٍ
متفاوتـة مـن الضغـط المحيطـي .يُضـاف ذلـك إلـى أنهـم
رصـدوا عالقـة خطيـة بيـن القـوة ومقـدار انثنـاء المـادة -
أي مـا تُبديـه مـن مرونـة – عنـد تعريضهـا لقـوى ضئيلـة،
وركَّـزوا ُج َّـل اهتمامهـم علـى هـذه المرونـة فـي تحليلهم.
أمـا العالقـة التـي رصدوهـا عنـد القـوى الكبيـرة فكانـت
عالقـة غيـر خطيـة ،وقـد أصبحـت هـذه العالقـة أوضـح
عنـد الضغـوط المحيطية أ
العلـى .لذا ،ينبغي إجـراء مزيد
مـن التحليـل آلليـات النطاق المتوسـط المسـؤولة عن هذا
السـلوك غيـر الخطي.
أن هنـاك العديـد مـن التراكيـب
تجـد ُر إ
ُ
الشـارة إلـى َّ
البنيوية لسالسـل الحلقات المتداخلة ،التي يُمكن اختبارها
آ
الن الستكشـاف تأثيرهـا علـى الخصائـص الميكانيكيـة
لسالسـل الحلقـات المتداخلـة .وربمـا يكـون االعتماد على
10
جديرا باالعتبار ،في
خوارزميـات الذكاء االصطناعـي ً
نهجا ً
سـبيل تحسـين البنية الهندسـية للحلقات ،لتحقيق المزيج
المنشـود بين المرونة ،والسـلوك التكديسـي ،والقدرة على
تحمـل أ
ً
وفضلا عـن ذلـك ،سـيكون مـن المثيـر
الحمـال.
ُّ
التحـول من البوليمر التقليدي ،الذي اسـتخدمه
لالهتمـام
ُّ
الباحثـون ،إلى مواد نشـطة ،مثل البوليمـرات نانوية البنية
ذات المرونـة الحراريـة ،7أو السـبائك الذاكـرة للشـكل.9،5
وربمـا يتيـح اسـتخدام مثـل هـذه المـواد تعديـل صالبـة
السالسـل في إحدى ِبنى سالسـل الحلقـات المتداخلة عند
أن سالسـل الحلقات
مواضـع مختلفـة .بقـي أن نشـير إلـى َّ
البعـاد في أ
المتداخلـة هـي بنـى ثنائية أ
السـاس؛ ومن ث ََّم،
ًِ
أ
فـإن الخصائص الميكانيكية لل ُن َسـخ ثالثيـة البعاد من هذه
المواد تسـتحق الدراسـة.
لوران أورجياس :باحث في مختبر  ،3SRوجامعة جرينوبل ألب
الفرنسية ،والمركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي ،وجامعة
جرينوبل للتقنية.
اللكترونيlaurent.orgeas@3sr-grenoble.fr :
البريد إ

"هذه المواد المرنة ،الخفيفة،
المسامية يمكن أن تتح َّول
بسهولة إلى أغلفة صلبة".
تفتح سالسـل الحلقات التـي ابتكرها وانج وفريقه الباب
واسـعا أمـام العديـد مـن االسـتخدامات أخـرى ،بالنظـر
ً
أن هـذه المـواد المرنـة ،الخفيفـة ،المسـامية يمكـن
إلـى َّ
تتحـول بسـهولة إلـى أغلفـة صلبـة .على سـبيل المثال،
أن
َّ
طيـات متعـددة،
السالسـل
هـذه
إحـدى
ى
طـو
ت
أن
يمكـن
ُ
َ
َّ
تحمل
ثـم تُ َ
حشـر داخـل مادة سـاكنة ُمختـارة ،قادرة علـى ُّ
أ
الحمـال ،مثـل هيـكل خارجـي ،مـن أجـل اسـتخدامها في
تطبيقـات طبيـة حيويـة ،أو رياضيـة ،أو عسـكرية .ويُمكـن
أيضا أن تكون هذه السالسـل نافعةً في مجاالت الهندسـة
ً
المدنية أو الميكانيكية ،عند استخدامها ك َِب ًنى قابلة للتشكُّل
بطريقـة
غيـر شـكلها
ٍ
حسـب الحاجـة (أي أشـياء يمكـن أن تُ ِّ
كبيـرا فـي حجمهـا ،إلنشـاء ملجـأ أو جسـر
حـدث
تُ ِ
تغييـرا ً
ً
مؤقـت ً
مثل).
أن النتائـج التـي انتهى إليهـا الباحثـون ال تخلو من
غيـر َّ
أوجـه القصـور ،التـي تُ َعـد بمثابـة تحديات ُمحفِّـزة للعمل
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أقر المؤلف بعدم وجود تضارب في المصالح.
َّ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

االستدامة

كيف نواجه نقص الغذاء في ُ
الم ُدن؟
زيا مهرابي
تعرض المناطق الحضرية للصدمات الغذائية.
تنويع سالسل إ
المداد يمكن أن يَ ُح َّد من ُّ

OLI SCARFF/AFP/GETTY

يعيش أكثر من نصف سكان العالم في مناطق حضرية ،ومن
المتوقع أن تزيد هذه النسبة 1لتصل إلى  %68بحلول عام
 .2050وفي هذه المناطق ،يعتمد السكان على سالسل إالمداد
لتحمل
معرضون ُّ
إلنتاج الغذاء وشرائه وإعداده وتوصيله؛ وهم َّ
تبعات االنقطاعات محتملة في سالسل إالمداد ،ونقص الغذاء
نتيجة التغيرات التي تطرأ على أ
النشطة البشرية والظواهر
الطبيعية .ومع الوقت ،يتزايد إدراكنا لضرورة تحسين تماسك
النظام الغذائي وتعزيز قوته؛ لكن يبقى السؤال بشأن الطريقة
مطروحا على
المثلى للتصدي لنقص الغذاء في الحضر
ً
الصعيدين البحثي والسياسي .وفي دراسة بدورية ،Nature
يبحث ميشيل جوميز وفريقه 2في آلية تدفق المنتجات الزراعية
إلى المدينة ،وكيف أنها تعتمد على مدى تنوع الشركاء التجاريين
أفكارا مستوحاة من المجال الهندسي؛
فيها .ويطبق المؤلفون ً
مثل تلك التي يستخدمها العلماء للتأكد من أن البنية التحتية
سعيا إلى جمع بيانات تدعم تصميم
محمية من الفيضاناتً ،
أ
النظمة الغذائية ،التي يمكن أن تقدم الدعم للمدن عند
مواجهة نقص في المنتجات الغذائية.
على مدى عقود ،حذّ ر العلماء والقائمون على القطاع الصناعي
من مخاطر نقص الغذاء ،الذي يمكن أن يترتَّب على طائفة متنوعة
من أ
السباب المحتملة .فقد يحدث نتيجة للفيضانات ،أو موجات
أ
أ
آ
الحر ،أو الفات الزراعية ،إلى جانب الوبئة ،والزمات االقتصادية،
3
دفعت جائحة «كوفيد »19-القطاع
أخيراَ ،
و أالسياسات التجارية  .و ً
الكاديمي ،والمجتمع بصفة عامة ،إلى إعادة طرح السؤال بشأن
مدى هشاشة إالمدادات الغذائية بالحضر (الصورة .)1
كثيرا من الحلول للتعامل مع المخاطر
اقترح الباحثون ً
الناتجة عن نقص الغذاء؛ بداية من ممارسات إالدارة الزراعية
القادرة على تحقيق التأقلم مع التغير المناخيً ،
وصول إلى دعم
أنظمة الغذاء المحلي واالكتفاء الذاتي .4وقد حظي أحد تلك
الحلول باهتمام كبير؛ يتمثل في زيادة عدد المنتجات الزراعية
وتنوعها ،وزيادة عدد المزارع ،والشركات المعنية بشراء المنتجات
الغذائية وتوصيلها .قد يعزز تنوع سالسل إالمداد الغذائية من
قدرة المدن على التصدي ألزمات نقص الغذاء ،مثلما يحدث
في مجال االقتصاد؛ إذ يحد االستثمار في مجموعة متنوعة من
أ
السهم من مخاطر الخسارة.
بيانات تتعلَّق بمصادر وأماكن وصول
اعتمدت الدراسة على ٍ
السلع الزراعية المختلفة في  284مدينة ،و 45منطقة جغرافية
تقع خارج المدن في الواليات المتحدة أ
المريكية .وقد حدد
مؤلفو الدراسة أنظمة الغذاء المحلية لكل مدينة؛ وهي جميع
المناطق الجغرافية التي تمد تلك المدينة بالمحاصيل الزراعية
أو اللحوم أو الحيوانات الحية أو أ
العالف .ثم حدد المؤلفون
عدد المدن التي واجهت مستويات مختلفة من االضطرابات
المفاجئة في إالمداد الغذائي؛ والتي يطلقون عليها الصدمات
الغذائية ،ويستندون في حسابها إلى الف َْرق في النسبة المئوية
بين الحد أ
الدنى لكميات إالمدادات والمتوسط الخاص بها لكل
قطاع غذائي على مدى أربعة أعوام لكل مدينة .وبصورة أكثر
تحديدا ،حسب الباحثون عدد المدن التي يزيد فيها الفارق بين
ً
العوام أ
الدنى في أي عام من تلك أ
المتوسط والحد أ
الربعة عن
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

السلع الغذائية في
الصورة  | 1أرفف أحد المتاجر خاوية من ِّ
أثناء جائحة «كوفيد .»19-رأى الكثير من سكان المدن هذا
تسبب فيه التكالُب على الشراء ،المدفوع بحالة
المشهد ،الذي كان َّ
بالمكان
الهلع وتغير سلوك المستهلك .ويثبت جوميز وزمالؤه 1أن إ
زيادة قوة سالسل إمداد الغذاء بدعم تنوعها.

نسبة معينة (تقع بين  %3إلى .)%15
بعد ذلك ،مزج فريق الباحثين هذه البيانات بمؤشرات
بسيطة تمثل الخصائص الجغرافية المتشابهة؛ مثل بعد المسافة
الفعلية ،وفرق الظروف المناخية بين المدن المختلفة ،والمناطق
الجغرافية التي تشملها شبكة إالمداد في كل مدينة .ومع توافر
هذه المعلومات ،استطاعوا اختبار افتراض مفاده أن المدن التي
يظهر فيها تنوع أكبر في سالسل المداد ستكون هي أ
القدر على
إ
مواجهة الصدمات الغذائية ،مقارنة بالمدن التي تفتقر إلى هذا
التنوع .وبالفعل اكتشف الباحثون أن المدن التي تستورد أنوا ًعا
أ
تعرضا
من الغذاء تختلف عن النواع التي تُنتجها تكون أقل ً
للصدمات الغذائية ،مقارنةً بتلك التي يكون شركاؤها في سالسل
إالمداد أقل تنو ًعا .ويرى العلماء أن فوائد سالسل إالمداد تلك ال
يمكن تحقيقها في وجود أنظمة غذاء محلية فقط.
أخذ الفريق بعين االعتبار مبادئ تصميم مستقاة من علم
نحو يجعلها
الهندسة؛ إذ تُ َص َّمم أنظمة البنية التحتية على ٍ
قادر ًة على تحمل الصدمات ،مثل الفيضانات الشديدة ،التي
نعرف مدى قوتها وتواترها .وقد أجرى المؤلفون بعض عمليات
قدروا من خاللها حجم الصدمات الغذائية
االستقراء الجريئةَّ ،
التي ستواجهها مدن أمريكية مختلفة في ظل التنوع الحالي الذي
تشهده سالسل إمدادها .واكتشفوا أن الصدمات النادرة ،مثل
تلك التي تحدث كل مئة عام ،ستتسبب في نقص في إالمداد
تقريبا.
الغذائي عبر مدن
مختلفة بنسبة تتراوح بين  %22وً %32
النتيجة الضمنية أ
الخرى التي جاء بها نموذج جوميز وزمالئه
هو أن وجود تنوع في سالسل إالمداد – ولو كان محدو ًدا –
دورا ً
فعال في الحد من احتمالية حدوث صدمات
سيلعب ً
عنيفة .وقد طبق المؤلفون التحليل الذي أجروه على الصدمات
الغذائية التي تشمل العديد من القطاعات الغذائية في آن
واحد .وتوصلوا إلى نتائج مماثلة لتلك الصادرة عن الصدمات
احدا؛ إذ يحد التنوع في سالسل إالمداد من
التي تصيب قطا ًعا و ً
عنف هذه الصدمات ،ولو كانت نادرة الحدوث.
الجهد الذي قدمه فريق الباحثين سيكون له تأثير كبير على
الطريقة التي ينبغي أن تبنى على أساسها أ
النظمة الغذائية التي
ُ

تتحمل الصدمات القوية ،ولكنه ال يخلو كذلك من بعض أوجه
القصورً .
أول ،استخدم المؤلفون بيانات أربعة أعوام فقط لكل
مدينة ،ما أثار تحديات عند تحديد توزيع تأثير الصدمات على كل
مدينة .وهذه الفترة الزمنية المحدودة زادت من صعوبة تعيين
الحد أ
الدنى لمستوى التنوع في إالمداد الغذائي؛ الذي يعتبر
صعبت
طبيعيا عند المستهلكين والبائعين على حد سواء .كما أنها ّ
ً
من معرفة المدى الذي تستطيع خالله سالسل إالمداد المتنوعة أن
تقلل من تأثير حاالت نقص الغذاء في الظروف الطبيعية ،مقارنة
أ
بالعوام التي تشهد أحداثًا متطرفة؛ وما إذا كانت الفوائد النهائية
كبيرة بما يكفي لتتسبب في تغيير سياسات توريد المواد الغذائية.
وأما الوجه الثاني من أوجه القصور في هذه الدراسة ،فهو أن
بيانات تدفق المواد الغذائية التي استخدمها جوميز وفريقه ال
عوضا
تمثل معدالت تدفق الغذاء الحقيقية لكل عام .ولكنهاً ،
عن ذلك ،تمثل ببساطة كميات إالنتاج السنوي مو َّزعةً بالتناسب
مع معدالت التدفق 5المرصودة في عام  .2012لذا ،فإن التحليل
الذي قدمه المؤلفون ال يرصد إمكانية تغيير المسار ،أو غيره
من االستجابات االجتماعية ،خالل فترات الظروف الطارئة ،وال
يتسع لذلك من أ
الصل .وتتسبب االستجابات االجتماعية تلك،
َّ
سواء تلك التي تحدث أثناء أعوام الصدمة أو بعدها ،في تغيير
معدالت تدفق الغذاء عبر شبكة إالمداد.
كما أنهم لم يتحققوا من قدرة النموذج الذي صمموه على
العوام أ
التوقع لفترة تزيد على أ
الربعة ،أو خارج الواليات
يحول دون تطبيق النتائج
المتحدة .وربما يكون هذا أكثر ما ُ
بصورة عملية؛ والسبب في ذلك يعود جز ًئيا إلى أن درجة استقرار
التغير
إالمداد الغذائي متغيرة في حد ذاتها ،بل وسوف تواصل ُّ
مع زيادة كميات السلع الغذائية المستهلكة وأنواعها ،وكذلك مع
تغير التقنية المستخدمة في عملية إالنتاج .وعلى الرغم من أن
الظاهرة المرصودة أ
والنماط العامة يمكن أن تحدث في أعوام
أخرى ،أو مناطق جغرافية مغايرة ،ال توجد بيانات أو تحليالت
تؤكد ْإن كان التصميم المقترح من قبل مؤلفي الدراسة سيوفر
حماية ضد الصدمات المستقبلية بالدرجة المزعومة.
إن تصميم أنظمة غذائية في المناطق الحضرية وفقًا للمعايير
المطلوبة ليس في سهولة تصميم جسر أو سد ،يُبنى ليبقى مئة
أ
عالميا ،فيما يتعلق بمسائل
عام .ويتمثل مصدر القلق الساسي أ ً
نقص الغذاء في المناطق الحضرية والمن الغذائي ،في شعوب
الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض ،ال سيما تلك التي تعتمد
على الواردات .6فمن الناحية النظرية ،سيوفر التنوع في سالسل
داعما لهذه الشعوب عندما تبدأ أعداد سكان الحضر
إالمداد تأثيرا ً
في التزايد ًالهائل خالل أ
العوام المقبلة ،خاصة في إفريقيا .ومع
افيا .زد على ذلك َّأن هذه
ذلك ،فإن هذا النموذج ال ِّ
يقدم وصفًا و ً
الشعوب تملك خيارات وطاقات سياسية مختلفة فيما يتعلق بإنتاج
سالسل إمداد متنوعة ،مقارنةً بتلك المتاحة في الواليات المتحدة
أ
المريكية .ورغم هذا ،لنا أن نرى في دراسة جوميز وفريقه رسالة
تذكير جاءت في وقتها؛ تذكير بأن إنشاء سالسل إمداد متنوعة من
شأنه أن يوفر آلية مهمة لحماية سكان الحضر من نقص الغذاء.
زيا مهرابي
باحث بمختبر ابتكار االستدامة في كولورادو ،وكذا ببرنامج
الدراسات البيئية بجامعة كولورادو بولدر في مدينة بولدر بوالية
كولورادو أ
المريكية .USA ,80303
البريد إاللكترونيziamehrabi@gmail.com :
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ملخصات األبحاث
زيادة في نسبة
المعرضين
السكان
َّ
للفيضانات
قطاعات عريضة
هدد الفيضانات
تُ ِّ
ٍ
من البشر ،يفوق عددهم أعداد
المتضررين من أي خطر بيئي آخر ،كما
أنها تمثل عقبة في وجه جهود التنمية
المستدامة .ولما كان أ
المر كذلك ،فإن
التكيف
االستثمار في استراتيجيات ُّ
مع الفيضانات قد يُقلص الخسائر
تنجم عن الفيضانات ،سوا ٌء
التي
أكانت ُخسائر في أ
الرواح أم الموارد
أن مواقع حدوث
االقتصادية .غير َّ
الفيضانات ،والكيفية التي تحدث
بها ،وتحديد أ
المعرضين
الشخاص
َّ
ألخطارها  -كلها عوامل خاضعة
للتغير حسب سرعة الحركة العمرانية،
ووجود ِب ْنية تحتية مخصصة لتخفيف
آثار الفيضان ،والتوسع في إقامة
المستوطنات في السهول الفيضية.
ويالحظ أن التقديرات السابقة ألعداد
َ
المعرضين لخطر الفيضان
السكان
على مستوى َّالعالم لم تكن أ
بالعداد
الكبيرة ،وما ذلك إال لنقص البيانات
الرصدية؛ ما دفع القائمين على إعداد
الحصاءات إلى االعتماد على
هذه إ
عوضا عن البيانات ،وقد
النماذجً ،
اتسمت هذه النماذج بمستويات عالية
من عدم اليقين.
وفي هذا البحث المنشور ،يستعين
الباحثون بصور يومية ،ملتقَطة عبر
أ
القمار الصناعية باستبانة مقدارها 250

تغير الغطاء
ف ْأهم الباحثين للعالقة بين ُّ
الرضي ،والمناخ ،والفيضانات.

مترا ،لتقدير المساحة التي اجتاحها 913
ً
عامي  2000و،2018
كبيرا بين َ
فيضانًا ً
تعرضوا لهذه
وعدد السكان الذين َّ
أن المساحة
الفيضاناتَّ .
قدر الباحثون َّ
الجمالية التي غ ُِم َرت بمياه الفيضانات
إ
خالل مدة الدراسة بلغت  2.23مليون
كيلومتر مربع ،وأن عدد الذين وقع
جراء الفيضانات
عليهم ضرر مباشر من َّ
تراوح بين  255و 290مليون نسمة.
ووفقًا لتقديرات الباحثين ،ارتفع العدد
الجمالي للسكان الذين يقطنون أ
الماكن
إ
بمقدار
الفيضانات
فيها
ت
د
ص
ر
التي
َ
ِ
ُ
ٍ
يتراوح بين  58و 86مليونًا من عام 2000
إلى  .2015وهذا يُم ِّثل زيادة تتراوح
بين  20و %24في نسبة سكان العالم
المعرضين للفيضانات؛ أي أعلى بعشر
َّ
مرات من التقديرات السابقة .وتُشير
أن
التوقعات المناخية لعام  2030إلى َّ
المعرضين للفيضانات في
نسبة السكان
َّ
سبيلها إلى الزيادة.
يرى الباحثون أن عمليات الرصد
بواسطة أ
القمار الصناعية ،بما تمتاز به
من استبانة مكانية وزمانية عالية ،سوف
تجعلهم أكثر دراية بالمناطق التي تشهد
تغي ًرا في النشاط الفيضاني بها ،وأقرب
ُّ
التعرف على أفضل طريقة للتكيف
إلى ُّ
مع هذه الفيضانات .وكذلك فإن قاعدة
ستمدة
الم َ
بيانات الفيضانات العالميةُ ،
سهم في
ت
سوف
من عمليات الرصد هذه،
ُ
ِ
المعرضين
عداد
أدق أل
الخروج بتقدير ٍات َّ
َّ
للفيضانات ،وتعزز دقة نماذج الفيضانات
على المستويين المحلي والعالميً ،
فضل
المتخذة
الجراءات َ
عن زيادة فاعلية إ
التكيف ،وتحسين
من أجل تحقيق ُّ

B. Tellman et al.
doi:10.1038/s41586-021-03695-w
الشكل أسفله | عرض موجز إلحصاءات
قاعدة بيانات الفيضانات العالمية .أ) عدد
الفيضانات في قاعدة البيانات العالمية لكل
بلد (مقياس لوني) ،إلى جانب موقع مركز كل
فيضان ،ومساحته (دوائر) .البلدان التي لم
جر فيها عمليات الرصد الفيضاني مظللة
تُ َ
باللون الرمادي (غير متاحة) .ب) إجمالي
السكان المعرضين للفيضانات (عدد تراكمي
على مدار الفترة الممتدة من عام  2000إلى
المعرضة (مقياس
( )2015دوائر) ،والمساحة
َّ
لوني) لكل بلد .ج) تقديرات عدد سكان
العالم المعرضين للفيضانات سنويًّا (المحور
الحمر) الحد أ
اليمن ،المظلل باللون أ
أ
العلى
ستمد من مجموعة بيانات  ،GHSLوالحد
ُم َ
أ
ستمد من مجموعة بيانات .HRSL
الدنى ُم َ
المساحة المغمورة بالفيضانات سنويًّا على
مستوى العالم يمثلها المحور أ
اليسر (الخط
أ
الزرق) .الفيضانات المم َّثلة هي تلك التي
تتوفر لها بيانات عالية الجودة ،ويبلغ عددها
الطار الزمني للدراسة  913فيضانًا.
خالل إ
المعرضين للفيضانات،
السكان
عدد
يظهر
َّ
المعرضة للفيضانات،
المساحة
وكذلك
َّ
أقل في عامي  2000و ،2001قبل إطالق
قمر صناعي ثان ،هو القمر «موديس أكوا»
 ،MODIS Aquaمع ِّز ًزا إمكانية رسم خرائط
للفيضانات .مصدر الخرائط أ
الساسية :قاعدة
بيانات «ناتشرال إيرث»  ،Natural Earthأما
الخريطة الموضوعية ،فقد ُر ِس َمت باالستعانة

أ

ِبح ْزمة اللغة البرمجية «آر» .R

أحافير قد تكون
إلسفنجيات تعود إلى
حقبة الطالئع الحديثة

أن التاريخ الجزيئي
على الرغم من َّ
المتزويات
لتطور السالالت يشير إلى َّ
أن ِ
ُّ
(الحيوانات) قد ظهرت في مرحلة مبكرة
من حقبة الطالئع الحديثة ،فثمة نقص
في أ
الدلة المادية على ذلكً ،
أن
فضل عن َّ
البحث عن أحافير حيوانية تعود إلى دهر
الطالئع يعوقه عدم اليقين بشأن ماهية
الخصائص الجسمانية التي يمكن تَ َوقُّعها في
هذه الحيوانات.
الشارة إلى أن
في ذلك السياق ،تجدر إ
السفنجيات تعد أبسط أ
النواع الحيوانية
إ
َُ
أن أحافير أجسام
المعروفة ،ويُحتمل َّ
المكتشفة حتى
الميتزوانيات الطالئعية غير
َ
آ
السفنجيات
الن تشبه في بعض مظاهرها إ
أ
الحفورية التي تعود إلى دهر البشائر
(الحياة الظاهرة) .وقد صار من المعروف
آ
أن ِالب ْنية المجهرية دودية الشكل (وهي
الن َّ
سمة معقدة في التركيب الصخري للشعاب
المرجانية والكربونات الميكروبية التي
تعود إلى عصر البشائر) تدل على أحفورة
المقرنة غير الشوكية.
للإسفنجيات الشائعة َّ
شرحا ِلبنى مجهرية
ويقدم هذا البحث ً
مطابق
دودية الشكل ،ذات تركيب صخري ِ
السفنجيات المقرنة .حصل عليها
لتلك إ
العلماء من شعاب مرجانية عمرها 890
تقريبا .وتنتمي هذه ِالبنى
مليون سنة
ً
المجهرية الدقيقة ،التي يتراوح طولها من
عدة ملِّيمترات إلى عدة سنتيمترات ،إلى

ب
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منسوجات ذات بنية
متسقة وخصائص
ميكانيكية قابلة للتعديل

تستمد المنسوجات ذات ِالبنى المنتظمة،
مثل أ
الغطية المنسوجة ودروع الزرد،
المكونة لها ِوب ْنية هذه
خصائصها من المواد ِّ
المواد وشكلها .صحيح َّأن تصميم هذه
المنسوجات يمكن أن يستهدف إكسابها
بعض الخصائص المنشودة ،مثل المقاومة
العالية للصدمات ،أو ضبط الحرارة ،أو
لكن هذه الخصائص
التوصيل الكهربائيَّ ،
تصبح عادة ثابتة حالما تتحقق.
وفي هذا البحث المنشور ،يعرض
الباحثون منسوجات ذات ِبنى منتظمة،
ومعامل انحناء قابل للتعديل ،تتكون
من جسيمات ثالثية أ
البعاد تنتظم في
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االختيار يقع على بلدة
لينجو الصينية لتكون
موقعا للرصد الفلكي
ً

الشكل أسفله | الرؤية الفلكية الليلية في
موقع بلدة لينكوُ .ج ِم َعت بيانات الرؤية
الفلكية القائمة على شاشة رصد حركة الصور
التفاضلية خالل الفترة الممتدة من أكتوبر
المدرج
 2018إلى ديسمبر  .2020يظهر
َّ
التكراري باللون أ
الحمر ،بينما يظهر منحنى
أ
االحتمال التراكمي باللون الزرق .ويصل الخط
السود المتصل بين قمم أ
أ
المكونة
العمدة
ِّ
للمدرج التكراري بتوزيع لوغاريتمي عادي.

الساللة «دلتا»
تأثرا باألجسام
أقل ً
المحيدة
المضادة
ِّ

منذ اكتشاف الساللة « »B.1.617من

3.0
اﻟﻌﺪد اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ383,825 :
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻮﺳﻴﻄﺔ ﺗﻘﻊ ﻋﻨﺪ 0.75 :ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ
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 1.46> :%95ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﻮﺳﻴﺔ

2.5
ﻋﺪد اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت )(x104

طبقات من سالسل حلقات متداخلة كتلك
التي توجد في دروع الزرد .وتتبع سالسل
الحلقات المتداخلة أنماطًا شكلية معقدة،
لكن عند َتع ُّرضها لضغط عند حدودها،
ْ
تتشابك جسيماتها ،وتنضغط متكدسة فيما
أن تعريض هذه
بينها .ويوضح الباحثون َّ
ِالبنى لضغط خارجي ضئيل (حوالي 93
كيلو باسكال) يجعل أ
الغطية أكثر صالبة
بما يزيد على  25مرة منها في ترتيبها في
حال االرتخاء .وتنشأ هذه الزيادة الهائلة
في مقاومة االنحناء ،أل َّن الجسيمات
شد عالية ،على
المتشابكة لديها مقاومة ٍّ
عكس مقاومة الشد الموجودة في أ
الوساط
الحبيبية المفككة .ويستخدم الباحثون
عمليات محاكاة قائمة على استخدام
عناصر مختلفة الكتشاف العالقة بين
ِالب ْنية الميكروية لسالسل حلقات الزرد
وخصائص النطاقات العيانية منها،

ال يوجد على وجه أ
الرض سوى ِقل ٍَّة من
مواقع الرصد الفلكي عالية الجودة ،التي
تُلبي متطلبات منشآت الرصد الحديثة
العمالقة .وفي إطار السعي إلى اغتنام
الفُرص العلمية التي تلُوح لدراسة التغيرات
التي تطرأ على أ
الجرام الفلكية عبر الزمن،
عثر الباحثون على موقع جيد على هضبة
سد الفجوة
التبت ،سوف يُسهم في ّ
الطولية بين أفضل مواقع الرصد المعروفة
ولما
(وكلها يقع في نصف الكرة الغربي)َّ .
كانت هضبة التبت أعلى هضبة على كوكب
أ
الرض ،بمتوسط ارتفاع يتجاوز  4آالف
متر ،فمن الممكن أن تتيح هذه الهضبة
فرصا واعدة لدراسة الفلك ،وفيزياء
ً
الجسيمات الفلكية.
وفي هذا البحث المنشور ،يعرض
الباحثون نتائج ثالث سنوات من عمليات
الرصد التي كان هدفها اختبار منطقة واقعة
على قمة جبلية بجبل سايشتهان ،الذي

L. Deng et al.
doi:10.1038/s41586-021-03711-z

Y. Wang et al.
doi:10.1038/s41586-021-03698-7
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اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ

كائن عاش ّإما على الشعاب المرجانية،
(تكونت
أو بداخلها ،أو بجانبها مباشرة َّ
تلك الشعاب بفعل تكلس البكتيريا
الزرقاء  ،Cyanobacteriaوهي من
المعتمدة على التمثيل
الكائنات
ِ
الضوئي) .كما استوطن هذا الكائن
بيئات مجهرية مالئمة ،لم تستطع هذه
الميكروبات الكلسية العيش فيها.
أن هذه ِالب ْنية المجهرية
وإذا صح ّ
دودية الشكل تعود إلى نسيج متحجر من
السفنجيات الم ّقرنة ،س ُت َعد
حيوان من إ
المادة الموصوفة في هذا البحث أقدم
دليل أحفوري على حيوان اك ُتشف حتى
يومنا هذا .كما س ُت َعد أول دليل مادي
أن الحيوانات قد ظهرت قبل حدث
على َّ
أ
"الكسجة" في حقبة الطالئع الحديثة،
وصمدت على قيد الحياة طوال الفترات
الجليدية من العصر البارد.

وتفسير ما يرصدونه من قياسات تجريبية.
أن سالسل الحلقات ،التي
ووجدوا َّ
تتكون من جسيمات حبيبية مختلفة غير
يكدسها،
لتحول طوري ِّ
محدبة ،تخضع ُّ
وصف بدالة مميزة من دوال قانون
ي
ال َسس ،على نحو يشبه سلوك أ
ُأ
الوساط
المحدبة التقليدية .ويُ ِتيح هذا البحث
ُس ُب ًل لتصميم منسوجات خفيفة قابلة
للضبط والتكيف ،يمكن استخدامها
في الهياكل الخارجية القابلة لالرتداء،
والتصاميم المبنية على حاسة اللمس،
والدعامات الطبية القابلة إلعادة التشكُّل.

يقع بالقرب من بلدة لينجو في مقاطعة
شنجهاي الصينية .وقد تراوح ارتفاع المواقع
المحتملة بين  4200و 4500متر ،إال أن
الباحثين استقروا على منطقة تتجاوز
مساحتها  100ألف كيلومتر مربع ،تحيط
صحيح أن هذه المنطقة ُّ
أقل
ببلدة لينجو.
ٌ
ارتفا ًعا (إذ ُّ
يقل عن  3آالف متر) ،إال أنها
تمتاز بمناخ شديد الجفاف ،وسماء محلية
أصفى من المعتاد ً
ونهارا).
(ليل ً
من إجمالي الليالي التي أُ ِخذَ ت فيها
قياسات مختلفة في هذا الموقع ،تبلغ
نسبة الليالي التي تتوفَّر بها ظروف قياس
ضوئي واضحة  ،%70عند قيمة وسيطة من
قيم الرؤية الفلكية تبلغ  0.75ثانية قوسية.
كما أن متوسط التبايُن في درجة الحرارة
ً
ليل ال يزيد على  2.4درجة مئوية؛ ما يشير
أن الهواء السطحي المحلي ي َّتسم
إلى َّ
بدرجة عالية من االستقرار .وفي  %55من
الليالي ،بلغ عمق بخار الماء القابل للتكاثُف
في صورة أمطار أدنى من ملّيمترين.

سبب للمتالزمة التنفسية
فيروس كورونا ُ
الم ِّ
الحادة الوخيمة من النوع الثاني ،المعروف
اختصارا باسم فيروس«سارس-كوف»2-
ً
( )SARS-CoV-2في الهند في أكتوبر من
عام  ،2020أصبحت الساللة السائدة في
بعض مناطق الهند والمملكة المتحدة،
وانتشرت إلى العديد من الدول أ
الخرى.
وتتضمن هذه الساللة ثالثة أنواع فرعية
رئيسة (« ،»B1.617.1و«،»B.1.617.2
و« ،)»B.1.617.3وهي تحوي طفرات
متنوعة في نطاق النهاية أ
المينية (،)NTD
ونطاق االرتباط بالمستقبل ( )RBDفي
البروتين الشوكي لفيروس«سارس-كوف
 .»2وهذه الطفرات قد تعزز إمكانيةإفالت هذه السالالت من الجهاز المناعي.
أن الساللة « – »B.1.617التي
ويُعتقد َّ
أيضا بمصطلح الساللة «دلتا» –
يُشار إليها ً
تنتشر بوتيرة أسرع من غيرها من السالالت.
وفي هذا البحث المنشور ،عزل
الباحثون ساللة مسببة للعدوى من
النوع «دلتا» ،من شخص ُمصاب بمرض
«كوفيد ،»19-عاد إلى فرنسا من الهند ،ثم
عمدوا إلى فحص تأثُّر الساللة أ
بالجسام
أ
وأيضا الجسام
المضادة أحادية النسيلةً ،
المضادة الموجودة في أمصال مأخوذة
من أشخاص تعافوا من مرض«كوفيد»19-
(يُشار إليهم فيما بعد في البحث باسم
أ
"الشخاص المتعافين") ،أو أشخاص
حصلوا على أحد اللقاحات المضادة
لمرض«كوفيد.»19-
بعد ذلك ،قارن العلماء هذه الساللة
بالسالالت أ
الخرى من فيروس«سارس-
كوف»2-؛ فوجدوا َّأن الساللة «دلتا»
كانت مقاومة للتحييد ببعض أ
الجسام
ِ
أحادية النسيلة المضادة لنطاق النهاية
أ
المينية ،ونطاق االرتباط بالمستقبل ،بما
في ذلك الجسم المضاد «بامالنيفيماب»
ً ،bamlanivima
فضل عن َّأن هذه
أ
قصورا في
الجسام المضادة أظهرت
ً
االرتباط بالبروتين الشوكي ،بينما كانت
المصال التي جمعت من أ
أ
الشخاص
ُ
شهرا
المتعافين حتى
فترة تصل إلى ً 12
بعد بداية ظهور أ
العراض أقل فعالية
ضد الساللة «دلتا» بأربعة أضعاف،
مقارنة بها في حال الساللة «ألفا» (الساللة
 .)B.1.1.7في حين كان أ
للمصال المأخوذة
من أشخاص تلقّوا جرعة واحدة من
لقاح «فايزر»  ،Pfizerأو «أسترازينيكا»
مثبط ،يمكن بالكاد
 AstraZenecaتأثير ِّ
وأخيرا ،أسفر
«دلتا».
مالحظته ضد الساللة
ً
جرعتي اللقاح عن توليد استجابة
تلقِّي
ّ
لدى  %95من أ
الشخاص ،بتركيز
حيدة
ُم ّ
معاير أ
للجسام المضادة ضد الساللة
«دلتا» أقل بثالث إلى خمس مرات منه في
حال الساللة «ألفا».
وهكذا ،نجد َّأن انتشار الساللة «دلتا»
مرتبط بإفالتها من أ
الجسام المضادة
المستضدية في
ِ
للمحددات ُ
المستهدفة ُ
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نطاق االرتباط بالمستقبل ،وفي غير
نطاق االرتباط بالمستقبل في البروتين
الشوكي للفيروس.

أ

ب

D. Planas et al.
doi:10.1038/s41586-021-03777-9

استخالص جينوم
إنسان من رفات
بشرية في واالسيا

ثمة أمور كثيرة ال تزال مجهولة عن تاريخ
النسان الحديث أ
الول ،الذي استوطن
إ
منطقة جنوب شرق آسيا .ويرجع ذلك
إلى أن السجالت أ
الثرية نادرة ومتفرقة،
َّ
إلى جانب أن المناخ االستوائي ليس
مالئما للحفاظ على سالمة الحمض
ً
النووي للإنسان القديم .ومن أجل هذا
يتسن تعيين تسلسل لجينوم
كلِّه ،لم َّ
بشري من هذه المنطقة ،يعود إلى
ٍّ
إنسان ما قبل العصر الحديث ،سوى
في حالتين اثنتين ،كان الجينوم فيهما
منخفض التغطية .وقد ُعثر عليهما
في موقعين للحضارة الهوابينهية
لمجتمعات اشتغلت بالصيد وجمع
الثمار ،في البر الرئيس ،أحدهما موقع
«فا فاين» ،الواقعة في الوس (ويعود
تاريخ الجينوم الذي َع َثر عليه العلماء
في هذه المنطقة إلى  7751-7939سنة
(اختصارا :ق.ح)،
معايَرة قبل الحاضر
ً
أن الحاضر يشير إلى عام
على اعتبار َّ
 1950ميالدية) ،والثاني موقع «جوا
تشا» ،في ماليزيا (ويعود تاريخ الجينوم
الذي ُعثر عليه في هذا الموقع إلى
 4200-4400سنة معايَرة ق.ح).
وفي هذه الدراسة المنشورة ،يعلن
الباحثون استخالص ما يُعتبر – على
حد علمهم – أول جينوم للإنسان
الجزر
القديم من واالسيا ،وهي منطقة ُ
المحيطية الواقعة بين جرف سوندا
(الذي يتكون من البر الرئيسي لجنوب
والجزر القارية الواقعة
شرق آسياُ ،
غربي إندونيسيا) ،ومنطقة ساهول
ّ
عصر البليستوسيني (وهي المنطقة التي
تشمل آ
الن أستراليا وغينيا الجديدة).
استخلص الباحثون الحمض النووي من
العظْمة الصخرية المرأة شابة تنتمي إلى
مجتمع الصيد وجمع الثمارُ ،دفنت منذ
 7200-7300سنة معايَرة ق.ح ،في كهف
من الحجر جيري ،يقع في منطقة ليانج
جنوبي سوالوسي
بانينجي ،الواقعة
ّ
بإندونيسيا.
لدى إخضاع العظْمة المذكورة
أن هذه المرأة،
تبين َّ
للتحليل الجينيَّ ،
التي تنتمي إلى مجتمع الصيد وجمع
الثمار ،والتي خرجت للبحث عن
الطعام ،تعود إلى ما قبل العصر
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الحجري الحديث ،وترتبط بمجتمع تقني
من شعب «تولين»  ،Toaleanتتشارك
معظم أوجه االنجراف الجيني والتشابه
الشكلي (المورفولوجي) مع المجموعات
السكانية الحالية في بابوا ،والسكان
أ
الصليين في أستراليا ،إال أنَّها تم ّثل ساللة
عرف من قبل،
بشرية مختلفة ،لم تُ َ
تقريبا في نفس وقت االنقسام
ّ
تشعبت ً
بين تلك المجموعات السكانية ،أي قبل
نحو  37ألف سنة مضت.
اشتمل َْت دراسة الباحثين كذلك على
للصول آ
توصيف أ
السيوية العميقة لجينوم
«ليانج بانينجى» ،وأصوله التي تعود إلى
إنسان «الدينيسوفان» ،خلُصوا منه إلى
حدوث نزوح واسع النطاق من المنطقة
في العصر الحاضر.
S. Carlhoff et al.
doi:10.1038/s41586-021-03823-6
الشكل أعاله | موقع الدراسة .أ) سوالوسي
وواالسيا :المستطيل أ
الحمر يشير إلى المنطقة
الموضحة في الصورة (ب) .ب) ليانج بانينيجي:
َّ
الخط المنقط يشير إلى توزيع الموقع الذي
يعود إلى شعب «تولين».

بروتوكول مونتريال
يحمي مصرف
الكربون األرضي

ستنفدة
الم ِ
إنأ التحكم في إنتاج المواد ُ
للوزون ،الذي يعود الفضل فيها إلى
بروتوكول مونتريال ،يشير إلى أن أ
الوزون
المتولد في طبقة االستراتوسفير في طريقه
وأن بإمكاننا تفادي الزيادة
إلى التعافيَّ ،
في مستويات أ
الشعة فوق البنفسجية
السطحية الضارة المترتبة على نقص
أ
الوزون في هذه الطبقة .وإلى جانب
ذلك ،فإن لبروتوكول مونتريال منافع
مزدوجة ،تتعلق بالتخفيف من آثار التغير
المناخي ،إذ إن المواد المستنفدة أ
للوزون
َّ
ُ ِ
هي في واقع أ
المر غازات دفيئة شديدة
إن نجاحنا في تفادي آثار
الفاعلية .كما ّ
أ
الشعة البنفسجية والتغير المناخي يعود

أيضا بالنفع على النباتات ،وقدرتها
ً
على تخزين الكربون من خالل عملية
وإن كانت هذه الفوائد
التمثيل الضوئيْ ،
درس بعناية من قبل.
المتوقعة لم تُ َ
يستكشف العلماء ،في هذا البحث
المنشور ،المنافع المرتبطة بتفادي زيادة
مستويات أ
الشعة فوق البنفسجية،
وأثر ذلك
وتخفيف آثار التغير المناخي ،أ َ
الرض،
على المحيط الحيوي لكوكب
وقدرته على تصريف الكربون ،مستعينين
في ذلك بإطار عمل يستند إلى النمذجة،
يقرن بين استنفاد أ
الوزون والتغير
أ
المناخي ،وتضرر النباتات بفعل الشعة
فوق البنفسجية ودورة الكربون.
وبأَ ْخذ نطاق القوى المرتبط بتأثير
أ
الشعة فوق البنفسجية على نمو النباتات
قدر العلماء أن مخزون
في االعتبار ،يُ ِّ
النباتات والتربة من الكربون كان يمكن
أن يقل بمقدار  325إلى  690مليار طن
بحلول نهاية القرن الحالي ( 2080إلى
 ،)2099لوال تطبيق بروتوكول مونتريال
(وذلك بالمقارنة بتوقعات المناخ بعد
ستنفدة
الم ِ
فرض الضوابط على المواد ُ
ْأ
للوزون) .وكان يمكن لهذا الفارق بدوره
أن يؤدي إلى زيادة قدرها  235 -115جز ًءا
في المليون من ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي ،الذي ربما كان سيؤدي
إلى ارتفاع متوسط درجة حرارة سطح
أ
الرض بمقدار  1.0 -0.50درجة أخرى.
كذلك تشير النتائج التي توصل إليها
أن تَكُون لبروتوكول
العلماء إلى احتمالية ْ
مونتريال يد في التخفيف من آثار
التغير المناخي ،وذلك من خالل تحاشي
االنخفاض في مصارف الكربون أ
الرضية.
P. Young et al.
doi:10.1038/s41586-021-03737-3

اآلليات البيولوجية
تحكِّ مة في
الم َ
ُ
شيخوخة المبيض

أمرا ضروريًّا
يمثل طول العمر إ
النجابي ً
دورا
بالنسبة إلى الخصوبة ،وهو يلعب ً

مؤثرا في بلوغ شيخوخة صحية لدى النساء،
ً
قصورا في المعرفة المتاحة
أن ثمة
بيد ّ
ً
بشأن آ
الليات البيولوجية وراء طول العمر
النجابي ،وحول العالجات الرامية إلى
إ
المحافظة عليه .ولذلك ،سعى العلماء في
هذا البحث المنشور إلى تعيين  290سمة
وراثية لشيخوخة المبيض لدى ما يقرب من
 200ألف امرأة تنحدر من أصول أوروبية.
وقد أمكن تقييم هذه السمات الوراثية
باالستناد إلى التفاوت الطبيعي في العمر
طبيعيا.
عند انقطاع الطمث
وقد تبين ارتباط تلك ًّأ
الليالت الجينية
الكلينيكية المتفاوتة
المشتركة بالمشاهدات إ
طبيعيا ،ما بين
بشدة النقطاع الطمث
ًّ
انقطاع مبكر ومتأخر؛ فالنساء الالئي ُص ِّنفن
من بين أعلى  %1من حيث القابلية الوراثية،
كانت مخاطر الصابة بقصور المبيض أ
الولي
إ
مكافئة لمثيالتها عند النساء الالئي
لديهن ِ
يحملن تباديل أحادية لجين .Fmr1
ِومن ناحية أخرى ،تشير مواقع الجينات
كما حددها العلماء على الكروموسومات
إلى مجموعة واسعة من عمليات استجابة
الحمض النووي للتلف ،ال سيما متغيرات
فقْد الوظيفة في الجينات الرئيسة المرتبطة
يبين
باستجابة الحمض النووي للتلف .كما ِّ
أن عمليات
التكامل مع النماذج التجريبية َّ
استجابة الحمض النووي للتلف تعمل على
تشكيل احتياطي المبيضين ومعدل نضوبهما
مدى الحياة.
يوضح الباحثون
وبالضافة إلى ذلكّ ،
إ
أن التحكم التجريبي في مسارات استجابة
َّ
الحمض النووي للتلف ،الذي يركز عليه علم
الجينات البشرية ،يزيد الخصوبة ،ويطيل
النجابي لدى الفئران .وتشير تحليالت
العمر إ
االستدالل السببي ،التي أُجريت باستخدام
المتغيرات الجينية التي أمكن تحديدها ،إلى
يحسن
أن إطالة العمر إ
َّ
النجابي لدى النساء ِّ
الصابة
صحة العظام ،ويقلل مخاطر إ
بداء السكري من النوع الثاني ،ولك َّنه في
الصابة بأنواع
الوقت نفسه يزيد من خطورة إ
السرطان الحساسة للهرمونات.
وهكذا ،تفتح نتائج الباحثين آفاقًا معرفية
جديدة بشأن آ
الليات المتحكمة في شيخوخة
المبيض ،وتوقيت عملها ،وكيفية استهدافها
أ
بالساليب العالجية ،بغرض إطالة فترة
أ
الخصوبة ،والوقاية من المراض.
K. Ruth et al.
doi:10.1038/s41586-021-03779-7

بالبنية البروتينية
التنبؤ ِ
للبروتيوم البشري بدقة
عالية

تقدم معلومات
للب َنى البروتينية أن ِّ
يمكن ِ
ّقيمة تُمكّ ننا من استنتاج العمليات الحيوية،
تدخالت بعينها ،من قبيل
وتسمح لنا بإجراء ُّ
الطبعة العربية

| سبتمبر 55 | 2021

ملخصات األبحاث
تطوير العقاقير على أساس ِالبنية ،أو
ستهدف .وبعد عقود طويلة
الم ِ
التطفير ُ
من الجهود المضنية ،أمكن تغطية %17
فقط من إجمالي ما تبقَّى في تسلسالت
البروتين البشري ،من خالل تجارب تحديد
ِبنى البروتين.
وفي هذا البحث المنشـور ،يتوسع
توس ًـعا ملحوظًا في نطاق
العلماء ُّ
التغطيـة البنيوية للبروتيوم ،عن
طريق تطبيـق منهجية متطورة للتعلم
آ
عـرف بمنهجية «ألفا فولد»
اللي ،تُ َ
نطاق يُغطي
 ،AlphaFoldوذلـك على ٍ
تقريبا (%98.5
البروتيوم البشـري بأكمله ً
من البروتينات البشـرية) ،بحيث تغطي
مجموعـة البيانات الناتجة  %58من
البقايـا ،وتخرج بتنبؤات موثوقة؛ من
بينها مجموعة فرعية (تشـكل  %36من
كل البقايـا) تتمتـع بدرجة فائقة من الثقة.
وإضافةً إلى ذلك ،اسـتحدث العلماء
(طوروها باالسـتفادة من
عدة مقاييس ّ
نموذج «ألفا فولد») ،واسـتعانوا بها
في تفسـير مجموعة البيانات ،والخروج
المحكَمة ،متعددة
بطائفة مـن التنبؤات ُ
النطاقـات ،إضافةً إلى المناطق التي
رجـح أن تكون مضطربة.
يُ َّ
بعض دراسات
ضمن العلما ُء بح َثهم َ
َّ
الحالة ،التي توضح كيف يمكن االستعانة
وضع الفرضيات
بالتنبؤات عالية الجودة في ْ
البيولوجية .وأعلنوا ،في السياق نفسه،
اعتزامهم إتاحة تنبؤاتهم بالمجان أمام
مجتمع الباحثين ،كاشفين عن توقعاتهم ْأن
يتحول االستخدام الروتيني لهذه التنبؤات
البنيوية على نطاق واسع ،وبدقة عالية،
أداة مهمة تسمح بالتصدي للتساؤالت
إلى ٍ
الجديدة من منظور بنيوي.
K. Tunyasuvunakool et al.
doi:10.1038/s41586-021-03828-1

ابتكار ساعة ذرية
تعمل بتقنية األيونات
الحبيسة في الفضاء

أن الساعات الذرية الفضائية التي
صحيح َّ
ٌ
ينخفض فيها مستوى عدم االستقرار تُم ِّثل
تقنية نافعة في مجال المالحة العالمية،
طبق على المالحة في الفضاء
إال أنها لم تُ
السحيق حتى َّ آ
الن ،وال يوجد لها سوى
تطبيقات محدودة في مجال الفيزياء
أ
الساسية في الفضاء ،وذلك بسبب القيود
التي تفرضها قسوة ظروف التشغيل في
الفضاء على أدائها.
أحدثَت بعض الط ُُرق الم َّتبعة في
وقد َ
حبس أ
كهرومغناطيسيا
وتبريدها
يونات
ال
ًّ
ثورة في أداء الساعة الذرية .يُضاف ذلك
التحسن الذي طرأ على الساعات
إلى أ ُّ
ستخدمة
الم َ
ذات اليونات المحبوسةُ ،
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على كوكب أ
الرض ،وتعمل في المجال
أ
التحسن في الداء
البصري .وقد بلغ هذا
ُّ
أضعاف ما أحرزته التحسينات السابقة؛
أساسيا في
عنصرا
التحسن
ما جعل هذا
ًّ
ُّ
ً
برامج أبحاث مختبرات القياس الوطنية.
ورغم ذلك ،تعذَّ ر نقل هذه التقنية
الجديدة إلى الفضاء.
وفي هذا البحث المنشور ،يعرض
الباحثون نتائج ساعة ذرية ذات أيونات
حبيسة تعمل في الفضاء .تتبع هذه
الساعة  -التي تُدعى "ديب سبيس أتوميك
كلوك" ،Deep Space Atomic Clock
المصممة للفضاء
أو "الساعة الذرية
َّ
السحيق"  -وكالة ناسا .وقد الحظ العلماء
أ
ظهر
أنها عندما تعمل على الرض ،تُ ِ
استقر ًارا تر ُّدديًّا جز ًّئيا قصير المدى،
يبلغ ( τ1/2 × 1.51 /13-10حيث  τهو
حسب في أثنائه القيمة
الزمن الذي تُ َ
أطلقَت هذه الساعة
المتوسطة) .وبعدما ِ
في عام  ،2019ظلت تعمل على مدار
شهرا في الفضاء ،وأظهرت
أكثر من ً 12
هناك استقر ًارا طويل المدى ،بلغ
15يوما (دون إزالة االنزياح)،
 3× 10في ً 23
16تقريبيا بلغ 3.0 )0.7( × 10
وانزياحا
ً
ًّ
في اليوم الواحد.
أن ًّكل من هذه
تجدر إ
الشارة هنا إلى َّ
القيم تتجاوز أداء الساعة الفضائية
الحالية بمقدار يصل إلى قيمة أسية
أظهر ْت هذه الساعة درجة
كاملة .كما َ
التكيف مع بيئة الفضاء ،بفضل
عالية من ُّ
الشعاع،
حساسيتها المنخفضة لتغيرات إ
والحرارة ،والمجاالت المغناطيسية .وهذا
المستوى من أداء الساعة الذرية يُتيح
مالحة ذات اتجاه إرسال واحد ،تُقاس
الشارة في مكان الحدوث
فيها أزمنة ُّ
تأخر إ
نفسه؛ ما يجعل إجراء مالحة ِشبه آنية
لمسابير الفضاء السحيق ممك ًنا.
E. Burt et al.
doi:10.1038/s41586-021-03571-7
الشـكل أسفله | إطالق ساعة "ديب سبيس
أتوميك كلوك" إلى الفضاء .إلى اليسـار:
السـاعة ( .)credit: JPLوفي المنتصف:
المكونات الداخلية للسـاعة ،ومنها جهاز
اسـتقبال يعمل بنظام تحديد المواقع
ذبذب فائق االسـتقرار
وم ِ
العالمي (ُ ،)GPS
دمـج في حمولة المركبة الفضائية
(ُ ،)USOم َ

( .)credit: General Atomicsوإلى اليمين:
إطالق الصاروخ "سـبيس-إكس فالكون هيفي
إس تـي  Space-X Falcon Heavy ST1 "1إلى
الفضاء ،وعلى متنه سـاعة الفضاء السحيق
(.)credit: NASA

إنتاج بطاريات ليفية
عالية األداء من
أيونات الليثيوم

تجتذب بطاريات أيونات الليثيوم اهتمام
العلماء ،باعتبارها ًّ
حل لتوفير الطاقة
ي َّتسم بالمرونة ،بالنظر إلى أنها يُمكن أن
نسج لتكوين مواد ليفية (منسوجات)؛
تُ َ
ما يتيح وسيلة مواتيةً وسلسة إلمداد
أ
اللكترونية القابلة لالرتداء
الجهزة إ
بالطاقة في المستقبل .ومع ذلك ،فمن
الصعب إنتاجها بأطوال تزيد على بضعة
اللياف أ
سنتيمترات ،وكان يعتقد أن أ
الطول
َّ
ُ
يتولَّد فيه مقدار أكبر من المقاومات
الداخلية ،تؤدي إلى إضعاف فاعلية أ
الداء
الكهروكيميائي.
وفي هذا البحث المنشور ،يوضح
أن المقاومة الداخلية لمثل
الباحثون َّ
اللياف ترتبط بطول أ
هذه أ
اللياف عبر
إحدى دوال ظل التمام الزائدية؛ حيث
تقل المقاومة ً
أول مع زيادة الطول ،ثم
تصل إلى قيمة ثابتة .وتؤكد دراسات
أن هذه النتيجة غير المتوقعة
منهجية َّ
تنطبق على أنواع مختلفة من البطاريات
الليفية .وأفاد الباحثون بتمكُّ نهم من
إنتاج بطاريات أيونات ليثيوم ليفية عالية
أ
أمتارا ،باالعتماد على
الداء ،يبلغ طولها ً
للتوسع.
محسنة قابلة ُّ
عملية صناعية َّ
وتتسم تلك البطاريات الليفية (التي أنتج
الباحثون كميات كبيرة منها) بكثافة طاقة
مقدارها  85.69واط /ساعة لكل كيلوجرام
(عادة ما ُّ
تقل القيم النموذجية عن  1واط/
تبعا للوزن الكلي
ساعة لكل كيلوجرام)ً ،
لبطارية من أكسيد ليثيوم الكوبالت/
الجرافيتً ،
شامل التغليف .وتصل قدرتها
على االحتفاظ بالسعة التخزينية إلى
 %90.5بعد  500دورة شحن وتفريغ،
و %93عند معدل زمني للتفريغ يبلغ ،1C
أي يستغرق تفريغ شحن البطارية بالكامل
تقدر بمعدل
بسعة َّ
ساعة واحدة (مقارنة ٍ
تفريغ زمني مقداره  ،0.1Cأي يستغرق

التفريغ  10ساعات) ،وهي قيمة مقاربة
لقيم البطاريات التجارية ،مثل خاليا
الطاقة الكيسية .ويُمكن الحفاظ على أكثر
من  %80من السعة بعد ثني الليفة 100
ألف دورة.
أن بطاريات
وقد أوضح الباحثون َّ
نسج لتكون موا َّد
أيونات الليثيوم – التي تُ َ
ليفية (منسوجات) – آمنة ،وقابلة للغَ ْسل
بواسطة نول صناعي يحوي حامالت تُشبه
ال ِّنصال الحادة ،يُمكن أن تشحن هاتفًا
ً
السلكيا ،أو توفر الطاقة
محمول شح ًنا
ًّ
لسترة من سترات متابعة الحالة
ا
السلكي
ًّ ُ
مثبت بها أجهزة استشعار ليفية،
الصحيةَّ ،
وشاشة عرض منسوجة.
J. He et al.
doi:10.1038/s41586-021-03772-0

تحليل طيفي يثبت
إمكانية تحضير محلول
مائي فلزي ذهبي اللون

يمكن ،من حيث المبدأ ،تحويل المواد
العازلة إلى مواد فلزية ،إذا تعرضت
لبعض الضغط .وعلى سبيل المثال،
في حال تطبيق هذه العملية على ماء
قدر بحوالي
نقي ،يتطلب هذا ضغطًا يُ َّ
 48ميجا بار ،ولكن هذا المقدار يفوق
مقدار الضغط الذي يمكن توليده في ظل
حاليا ،بل قد
إمكانات التجارب المتاحة ًّ
ال يتحقق َّإل في باطن الكواكب الكبيرة،
أو النجوم .وفي الواقع ،تُشير تقديرات
وتجارب حديثة إلى أن الماء عند تعريضه
معمليا من الضغط
ألكبر قدر يمكن توليده
ًّ
يصبح في أفضل أ
الحوال فائق التأيُّن،
وتكتسب بروتوناته قدرة توصيل عالية،
موصلة.
لكنه ال يصبح فلزيًّا وذا إلكترونات ِّ
يوضح
وفي هذا البحث المنشـورِّ ،
الباحثـون إمكانية تحضير محلول مائي
اللكترونات
فلـزي بإضافة كم هائل من إ
تفاعلة مع فلزات
إلى طبقـة مائية ُم ِ
قلويـة .وبالرغم من أن هناك محاليل
فلزية مشـابهة من أ
المونيا السائلة ذات
ُ ِ
تذاوبة
تركيـزات عالية من إ
الم َ
اللكترونات ُ
عرفها العلماء ،وشـرحوا خصائصها
التي ِ
منذ وقت طويل ،فإن التفاعل المسـبب
النفجار بيـن الفلزات القلوية والماء لم

تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

يسـمح حتى آ
الن إال بتحضير محاليل
مائيـة ذات تركيزات منخفضة من
إلكترونات شـبه فلزية .ووجد الباحثون
أن الطبيعة المسـببة النفجار بسبب
َّ
تفاعل الماء مـع الفلزات القلوية يمكن
إخمادهـا بامتزاز بخار الماء عند ضغط
تقريبا  10-4مللي بار
منخفـض يبلغ ً
على سـطح قطرات سبيكة صوديوم
وبوتاسـيوم سائلة تُقذف داخل حجرة
فرغـة من الهواء .ويؤدي هذا النظام
ُم َّ
إلى تكوين طبقة ذهبية اللون سـريعة
الزوال مـن محلول مائي فلزي تغطي
قطرات السـبيكة المعدنية .وقد تأكد
الباحثـون من الطابع الفلزي لهذه
طعمة بحوالي 5×1021
الم َّ
الطبقـةُ ،
إلكترون في كل سـنتيمتر مكعب،
باستخدام االنعكاس البصري،
والتحليلات الطيفية للإ لكترونات
الضوئية بأشـعة سينية صادرة من
سنكروتون.
P. Mason et al.
doi:10.1038/s41586-021-03646-5
الشـكل إلى اليسار | قطرة نقية من سبيكة
صوديوم وبوتاسيوم في حجرة مفرغة
مـن الهواء ،والتطور الزمني لقطرة من
عرضة
سبيكة صوديوم وبوتاسيوم ُم َّ
لبخار الماء .يوضح الشـكل أعلى اليسار
قطرة جديدة نقية من سـبيكة صوديوم
وبوتاسـيوم مقذوفة من أنبوب شعري
مصنـوع من الكوارتز إلى داخل حجرة
فرغـة من الهواء ،وال تحوي بخار الماء.
ُم َّ
وتخلـو هذه القطرة الفضية ،التي يبلغ
أقصـى قطر لها حوالي  5ملِّيمترات ،من
ظهر سلسـلة الصور
أي لون مميز .وتُ ِ
زمنيا ُر ِصد كل ثانية لقطرة
التاليـة ُّ
تطو ًرا ًّ
سـبيكة صوديوم وبوتاسيوم قُذفت إلى
فرغة في ظل وجود بخار
داخـل الحجرة ُ
الم َّ
مـاء يبلغ ضغطه حوالي  10-4مللي بار.
التكون
وتُ ِّ
وضح هذه اللقطات السـريعة ُّ
المبكـر لطبقة ذهبية اللون من محلول
وتحول لونها في غضون
مائـي فلزيُّ ،
عدة ثوان إلى اللون البرونزي (بسـبب
امتـزاز المزيد من الماء) ،ثم إلى اللون
أ
الزرق ،إلـى أن تفقد بريقها الفلزي في
النهايـة بالتزامن مع ظهور بُقع بيضاء من
الهيدروكسيد القلوي بها.

أثر الوجبات الخفيفة
الغنية باأللياف على
البشر والفئران

تغيـر التفضيالت الغذائية المرتبط
إن ّ
بانتشـار نمط الحياة الغربية ،بما له
مـن آثار صحية ضارة ،إلى جانب عدد
ال يُحصى من العوامل التي تسـهم
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

فـي زيادة وطأة انعدام أ
المن الغذائي،
هو ما يحفِّـز الجهود الرامية إلى تحديد
مزيد مـن أ
الغذية التي تحمل قيمة
غذائية عالية بأسـعار معقولة.
الشارة إلى
وفي هذا السياق تجدر إ
أن استهالك أ
اللياف الغذائية قد يساعد
أ
في الوقاية من أمراض القلب والوعية
الدموية ،ومرض السكري من النوع
الثاني ،والسمنة المفرطة .وقد استعرض
عدد كبير من التقارير البحثية آثار هذه
أ
اللياف على المجتمعات الميكروبية
أ
في المعاء .ورغم ذلك ،تتسم
الميكروبيومات بالتعقيد ،وبأنها دائمة
التغيرً ،
ظهر تباي ًنا بدرجة
ُّ
فضل عن أنها تُ ِ
كبيرة في تكوينها ،ووظائفها فيما بين
أ
الشخاص ،بل وداخل الشخص نفسه.
وهذا العدد الضخم من التفاعالت
المحتملة بين مكونات الميكروبيوم
يجعل من الصعب تحديد آ
الليات التي
تؤثر بها مكونات الطعام على خصائص
هذا المجتمع الميكروبي.
ويتنـاول العلماء في هذا البحث
المنشـور كيف يمكن تصميم أغذية
مكونات مختلفة من
تحتـوي على ّ
أ
اللياف ،بحيـث تُ ِّبدل الوظائف المرتبطة
ولما
بمكونـات معينة في الميكروبيومَّ .
كانت الزيادة الملحوظة في اسـتهالك
الوجبات الخفيفة مرتبطةً بانتشـار
أعد الباحثون
نمـط الحياة الغربيّ ،
نمـاذج أولية لوجبات خفيفة تقوم
على ألياف نباتية من مصادر مسـتدامة
مختلفة ،تسـتهدف التأثير في السمات
المميـزة لميكروبيوم أ
المعاء لدى
أ ِّ
الفراد المصابين بالسـمنة المفرطة،
عند زرعها لدى فئران ذات معايشـات
ميكروبية معروفة .واسـتخدم الباحثون
هذه الوجبـات الخفيفة كمكمل ألنظمة
غذائية محددة ،اسـتهلكها أفراد
بالغون مصابون بالسـمنة المفرطة ،أو
البدانة .وقد أسـفر ذلك عن حدوث
تغييـرات في الميكروبيوم لدى أولئك
أ
الشـخاص ،وهي تغيرات ارتبطت
أ
تغيرات
بوجـود اللياف ،و ُعزيت إلى ّ
أخرى فـي بروتيومات البالزما عند أولئك
أ
الشـخاص ،وهو ما يشير إلى حدوث
ّتبدل في حالتهم الفسـيولوجية.
O. Delannoy-Bruno et al.
doi:10.1038/s41586-021-03671-4

المحيدة
األجسام
ّ
لفيروس كورونا بعد
عام من العدوى

عام على ظهور جائحة مرض
مر أكثر من ٍ
ّ
"كوفيد ،"19-الذي يسببه فيروس كورونا
سبب للمتالزمة التنفسية الحادة
ُ
الم ِّ

الوخيمة من النوع الثاني ،والذي يُشار إليه
اختصارا بفيروس "سارس-كوف ."2-وال
ً
تزال الجائحة عصية على السيطرة عليها،
حتى في ظل توفُّر عدة لقاحات فعالة
المحرز
التقدم
ضد الفيروس ،إذ يتسم ّ
َ
في السيطرة على الجائحة بالبطء ،بسبب
ظهور سالالت من الفيروس ،يبدو أنها
أقدر على االنتشار ،وأكثر مقاومةً أ
للجسام
المضادة.
وفي هذا البحث المنشور ،يُفيد
الباحثون بإجرائهم دراسة لمجموعة أتراب
شخصا تعافوا من مرض
تتألّف من 63
ً
"كوفيد ،"19-وخضعوا لفحوص بعد
شهرا
مرور  1.3شهر ،و 6.2شهر ،وً 12
من إصابتهم بفيروس "سارس-كوف،"2-
وحصل  %41منهم على لقاحات قائمة
على الحمض النووي الريبي المرسال
( )mRNAضد الفيروس.
وجدير بالذكر أنه في حال أ
الشخاص
الذين لم يتلقوا اللقاحات في الدراسة
المذكورة ،احتفظت أ
الجسام المضادة
لديهم بقدرتها على االستجابة لنطاق
االرتباط بالمس َت ِقبل ( )RBDالخاص
بالفيروس ،كما ظل نشاط تحييد الفيروس
المستهدفة
الخاص بخاليا الذاكرة البائية
ِ
بالمستقبل وعدد هذه
لنطاق االرتباط
ِ
نسبيا ،وذلك في الفترة
الخاليا ثاب َتين ًّ
الصابة.
و12
ما بين  6أشهر،
شهرا من إ
ً
أن اللقاحات ترفع مستويات جميع
ووجد َّ
ُ
مكونات االستجابة الخلطية ،وتسفر – كما
حيد للسالالت
هو متوقع  -عن نشاط ُم ّ
المثيرة للمخاوف في مصل الدم ،يكافئ

ﻗﻄﺮة ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻜﺔ
ﺻﻮدﻳﻮم وﺑﻮﺗﺎﺳﻴﻮم

ﺑﻌﺪ  3ﺛﻮان

ﺑﻌﺪ  6ﺛﻮان

مستوى النشاط المحيد للساللة أ
الصلية
ُ ّ
"ووهان هو ،Wuhan Hu-1 "-1الذي يحققه
تطعيم أ
الفراد الذين لم يتعرضوا سابقًا
للإصابة بالفيروس ،أو يربو عليه.
ويذكـر أن آ
اللية الكامنة وراء هذه
َّ
ُ
االستجابات واسـعة النطاق تسهم فيها
طفرات جسـدية تحدث باستمرار في
أ
وأيضا عملية
الجسـام المضادة للمرضىً ،
تجديد لنسـل خاليا الذاكرة البائية ،ونشوء
مقاو ٍمة
أجسـام مضادة أحادية النسيلة ِ
بدرجة اسـتثنائية لطفرات نطاق االرتباط
بالمسـ َت ِقبل في فيروس "سارس-كوف،"2-
بمـا في ذلك الطفرات الموجودة في
وبالضافة إلى
السلاالت المثيرة للمخاوف .إ
ذلك ،وبمـرور الوقت ،وعبر عملية انتخاب،
يجري االحتفاظ بنسـائل الخاليا البائية،
التي تعبر عن نطاق واسـع من أ
الجسام
ّ
المضادة شـديدة الفعالية ،في المخزون
المناعي ،وتكثر نسـائل هذه الخاليا بدرجة
ملحوظة بعد التطعيم.
أن المناعة
وتشـير هذه البيانات إلى َّ
لدى أ
الفراد المتعافين من العدوى سـتدوم
لفتـرة بالغة الطول ،وأنَّه عند حصول
أ
الفـراد المتعافين على أحد اللقاحات
المتاحـة القائمة على الحمض النووي الريبي
المرسـال ،ستتكون لديهم أجسام مضادة
وخاليـا ذاكرة بائية ،يُفترض أن تمنحهم
وقاية ضد السلاالت المنتشرة من فيروس
"سارس-كوف."-2
Z. Wang et al.
doi:10.1038/s41586-021-03696-9

ﺑﻌﺪ ﺛﺎﻧﻴﺘﻴﻦ

ﺑﻌﺪ ﺛﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة

ﺛﻮان
ﺑﻌﺪ s 5

ﺑﻌﺪ  4ﺛﻮان

ﺑﻌﺪ  8ﺛﻮان

ﺑﻌﺪ  7ﺛﻮان
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قترحك البحثي.
أردت أن تضمن قدر إ
إذا َ
المكان الحصول على منحة بحثية ،فعليك أن تتناول مسألتي الدقة العلمية وقابلية نتائج تجاربك للتكرار ضمن ُم َ

ثالثة أسئلة تساعدك على
مقترح بحثي محكم
تصميم
َ
استعدادك لمناقشة نقاط الضعف وأوجه القصور التي يمكن أن تشوب عملك البحثي،
يدفع مموليه المحتملين إلى الثقة بك .جينيفر إل .ويلسون ،وكريستال إم .بوثام
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تشـترط معاهد الصحة الوطنية أ
المريكيـة ( ،)NIHمنذ عام
قتـرح بحثـي يُقـدم إليهـا منهجيتـه
 ،2018أن يوضـح أي ُم َ
والمـراد مـن ذلـك هـو معرفـة
لتحقيـق الدقـة العلميـةُ .
أ
الساليب التي ينوي الباحثون اتباعها ،لضمان دقة البيانات،
العلـم بأقصـى قـدر ممكـن من
ّ
والحـد مـن التحيـز ،وإثـراء ِ
عاهد الصحة
إالسهامات المعرفية الجديدة .وقد وضعت َم ِ
الوطنيـة سياسـتها تلـك ضمن جهودها للتصـدي للتحديات
البحثيـة المرتبطة بمبدأي الشـفافية العلميـة ،وقابلية نتائج
التجـارب للتكـرار .وفـي هذا السـياق ،أعربت جهـات تمويل
أبحاث أخرى عن نيتها االلتزام بتبني سياسات طويلة أ
المد،
تهـدف إلـى االرتقـاء بجـودة الممارسـات البحثية فـي مجال
أقد َمـت عليهـا إالدارة
العلـوم .ومـن أمثلـة ذلـك ،خطـوة َ
العامـة للبحـث واالبتـكار التابعـة للمفوضيـة أ
الوروبيـة،
وهـي الهيئـة المسـؤولة عـن سياسـة البحـث واالبتـكار فـي
االتحـاد أ
الوروبـي ،وذلـك بـأن أصـدرت فـي عـام 2020
مجموعـة توجيهـات تهدف إلى تحسـين معـدالت الحصول
علـى نتائج تجـارب بحثية قابلة للتكـرار .وتجدر إالشـارة هنا
إلـى أن التعقيـد ليـس شـرطًا لصـوغ المقاربة التـي اختارها
الباحـث بهـدف إجـراء بحث محكم .وبوصفنـا عضوتين في
الم َنح ،التابعة لجامعة
أكاديميـة التدريب على كتابة أطلبات ِ
المريكية ،نتعـاون عن كثب مع
سـتانفورد بواليـة كاليفورنيـا
علمـاء أمعنـوا بالفعل التفكير في مـدى جودة ما يتبنونه من
ممارسـات بحثيـة ،ويملكون رغبة في مناقشـة مسـألة الدقة
الم َنـح التـي يقدمونها إلـى الهيئات
العلميـة ضمـن طلبـات ِ
المختصـة .ومـن هذا المنطلـق ،تُركز خطتنـا التدريبية على
طرح أسئلة بسيطة ،تساعد هؤالء العلماء على تقديم شرح
واف لمـا ينـوون اتخـاذه من إجـراءات تضمن تحقيـق الدقة
ٍ
العلميـة فـي طلب المنـح البحثية.
المقترحات البحثية التي
تضمن أحد ُ
على سـبيل المثالَّ ،
مؤخـرا جملـة تقول" :فـي هذه الدراسـة ،نعتزم
راجعناهـا
ً
اسـتخدام نمـوذج دراسـة قائـم علـى فئـران تتـم إصابتهـا
بالسـكتة الدماغيـة ،وتتلقى جرعـة عالجية يومية مـن ُمركَّبنا
الجديـد لمدة ثالثة أسـابيع".
ونظـرا إلى أننا اختصاصيـو تدريب على كتابة المنح ،وال
ً
نملـك خلفيـة متخصصة تسـمح لنا بمعرفة الفكـرة من وراء
نمـوذج الدراسـة المقتـرح ،فقـد أمط َْرنـا الكاتـب بوابـل من
أ
السـئلة ،أردنـا من خاللها معرفـة المزيد من التفاصيل ،من
قبيـل" :لماذا تسـتخدم نمـوذج الفئـران هـذا بالتحديد؟"،
و"ما السبب في أن الجرعة المعطاة للفئران يومية؟" .وتَ َّبين
بعـد ذلـك أن اسـتخدام هـذا النموذج مـن الفئـران ،وهذا
الجـراءات المعتادة
النظـام لتلقي الجرعـات ،هما من بين إ
ختبر الذي تُجرى فيه الدراسـةً ،
فضل عن
التي يعتمدها ُ
الم َ
ختبر نفسـه قد نَ َشـر دراسـة أظهرت أهمية استخدام
أن ُ
الم َ
لتتبع آثار السـكتة الدماغية التي
ان
ر
الفئـ
من
النمـوذج
هـذا
ُّ
ختبر بدراسـتها.
الم
يهتم
ُ
َ
تحديدا
الكاتب على أن يكون أكثر
ومـن ثـم ،حث فريقنا
ً
َ
فيمـا يكتبـه ،وأن يوضـح دور المقاربـة البحثيـة التـي ينوي
الحد من التحيـزات التي قد تنتج عـن اختياره
تطبيقهـا فـي ّ
عدل الكاتـب الجملة لتصبح
للفئـران كنمـوذج أحيائي .وقد َّ
آ
كالتـي“ :نعتـزم اسـتخدام فئـران تتـم إصابتهـا بالسـكتة
ركبـات
الدماغيـة كنمـوذج دراسـة ،بهـدف اختبـار تأثيـر ُم َّ
عالجيـة جديـدة ،وهـو نمـوذج دراسـة ،أثبتنـا نحـن ِوف َـرق
بحثيـة أخـرى أهميتـه لفهـم آثـار السـكتة الدماغيـة [وهنـا
تُضـاف المراجع]».
نجاحا أكبر من سـابقتها في توصيل
وهذه أالجملة تحقق ً
تبيـن بوضـوح أن اختيـارات واضع الدراسـة
الرسـالة ،لنهـا
ال ِّنسـب للإجابـة عـن أ
للتجربـة هـي أ
السـئلة البحثيـة التـي
يهتـم بالبحـث فيهـا ،كما تُظهـر أن هذه الخيـارات البحثية
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قترحات البحثية التي يتقدم أصحابها بطلبات للحصول على ِم َنح.
وضعت جينيفر إل .ويلسون ،وكريستال إم .بوثام إطا ًرا لصياغة ُ
الم َ

وصـل إلـى معلومـات جديـدة عـن هـذه
ستسـاعده فـي ال َت ُّ
الحالـة المرضية.
قترحات البحثيـة ،يتألف
الم
لصياغـة
ا
إطـار
وقـد وضعنا
ُ
ً
َ
مـن ثالثـة أسـئلة ،ويهدف إلى مسـاعدة العلمـاء على صوغ
خياراتهم البحثية بصورة أفضل؛ إذ نوجه كاتبي المقترحات
البحثيـة ضمـن خطتنـا التدريبيـة إلـى شـرح خياراتهـم
التجريبيـة ،مـن خلال مواجهـة أنفسـهم بأسـئلة تصطدم
قترحاتهـم البحثية .وهذه
مباشـرة مـع أوجه القصور فـي ُم َ
أ
السـئلة هي:
 .1مـا أهـم نقاط الضعف أو أوجه القصور التي تشـوب
بحثـك العلمـي؟ ينطلق هذا السـؤال من حقيقـة أنه ما من
وغالبا مـا تكون
منهجيـة علميـة تخلـو مـن أوجـه القصـورً ،
أوجـه القصـور هـذه مرتبطـة بطريقـة البحث العلمـي ،أو

"يوفر هذا اإلطار الذي وضعناه طريقة
من بين عدة طرق لتحديد أولويات
عملية البحث العلمي ،ومعالجة ما قد
يشوبها من أوجه قصور َت ُحول دون
تكرار نتائج البحث العلمي".
عضلـة فـي مجال الدراسـة دون غيره مـن التخصصات.
ُبم ِ
إن لم
 .2مـا المنهجيـات العلميـة التي تنـوي تطبيقهـاْ ،
تكـن قـد بـدأت تطبيقهـا بالفعـل ،لمعالجة أوجـه القصور
تلك؟ ومن المحتمل أن تكون هذه المنهجيات طرق قياسية
لـدى مجموعـة البحـث التي تعمل ضمنها ،لكـن من المهم
أن توضـح ذلك ُلمراجع المقتـرح البحثي.
 .3مـا الـذي يجعـل هـذه الطـرق ُمال ِئمـة لدراسـتك؟
مؤكـدا علـى أن الباحثيـن
وهنـا عليـك أن تعلـل لخياراتـكً ،
فـي مجالـك قد اختبـروا مدى فعاليـة تطبيق تلـك الطرق،
أو اعتمـدوا تطبيقهـا بالفعـل ،كوسـيلة للتغلب علـى أوجه
القصـور التـي سـبق توضيحها.
المقتـرح البحثـي الـذي يطـرح
وبالعـودة إلـى مثـال
َ
اسـتخدام الفئـران كنمـوذج دراسـة ،نالحـظ أن أحـد أوجه
القصـور فـي منهجيـة البحـث العلمـي المقترحـة يرتبط بما

إذا كان اختبـار هـذه المركبـات علـى نمـوذج من فئـران تتم
إصابتهـا بالسـكتة الدماغيـة يحاكي تطور السـكتة الدماغية
عنـد البشـر بمـا يكفي ،أم ال (وهـذه الفكرة ترتبط بالسـؤال
أ
المقترح يعالج هذا
الول) .إال أن استخدام نموذج الفئران
َ
ً
وفضل
الجابـة عن السـؤال الثانـي).
القصـور (وهنـا تكمـن إ
عن ذلك ،فإن إشـارة المؤلف في مصادره إلى أبحاث سابقة
خضعـت لمراجعـة أ
القران ،يبـرر اختياره للنمـوذج (وهكذا
يجيـب الكاتـب عن السـؤال الثالـث) .من ثم ،فإن النسـخة
النهائيـة التـي تَ َولَّينـا مراجعتها مـن المقتـرح البحثي توضح
صلة النموذج الحيواني بالمنهجية البحثية المقترحة ،وتورد
ضمـن مصادرهـا بيانات منشـورة تدعم هـذه الفكرة.
خلال مشـوارنا فـي مجـال التدريـب علـى كتابـة طلبات
الم َنـح ،وجدنـا أن مناقشـة الدقـة العلميـة فـي المقتـرح
ِ
غالبـا مـا تتطلـب صياغـات دقيقة ومحـددة .على
البحثـي
ً
سـبيل المثـال ،ننصـح كاتـب المقتـرح البحثي بـأن يحذف
ً
جملا علـى غـرار" :نعتـزم اسـتخدام مقاربتنـا الجديـدة
فـي التنبـؤ بآثـار الـدواء" ،وأن يعيـد كتابتهـا بصيغـة أدق
يقـول فيهـا ً
بـدل مـن ذلـك" :نعتـزم قيـاس تأثيـر مقاربتنا
المسـتحدثة ،مسترشـدين بمجموعـة بيانـات تاريخيـة
تعـارف عليهـا فـي المجـال البحثـي ،مـن خالل
مرجعيـة ُم َ
مقارنـة آثـار الـدواء بتلـك المعروفـة سـابقًا ،قبـل أن نبـدأ
توقُّع آثاره الجديدة" .فتطبيق منهج بحثي جديد يمكن أن
يُفضـي إلى نتائج يشـوبها التحيز ،ولكـن تقييم هذا المنهج
قياسـا علـى مجموعـة يُعتـد بها مـن البيانـات عن
البحثـيً ،
آ
الثـار الدوائيـة المعروفـة ،يبرهن على مالءمـة هذا المنهج
آ
البحثـي ل َف ْهـم الثـار الدوائيـة الجديدة.
أيضـا ،نجـد أن جملة مثـل" :نعتزم
علـى سـبيل المثـال ً
تقييـم آثـار العلاج مـن خلال المقارنـة بيـن سـرعة التئام
جرحيـن ،أحدهما خضع للعالج في القـدم اليمنى ،آ
والخر
لم يخضع للعالج نفسـه في القدم اليسرى" في حاجة إلى
أن تسـبقها جملـة تمهيديـة تقول" :أثبتنا في دراسـة سـابقة
أن معدالت سرعة التئام الجروح تختلف بين حيوان وآخر،
وهـو مـا يجعـل مـن الصعـب المقارنة بينهـا [وهنـا تُضاف
حدث جرحيـن لـدى الحيـوان نفسـه،
المراجـع] .ولـذا ،سـ ُن ِ
ونسـتخدم العلاج علـى جـرح واحـد فقـط مـن بينهمـا".
المر ِاجـع فـي تقديـر
وهـذا الشـرح بهـذه الصيغـة يسـاعد ُ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

مـدى براعـة الكاتب فـي تقييم أثر العلاج ،دون الوقوع في
خطـأ ظهـور تحيز فـي النتائج على خلفية التباين في سـرعة
التئـام الجروح لـدى الحيوانـات المختلفة.
الشـارة هنـا إلـى أن مناقشـة الدقـة العلمية في
وتجـدر إ
غالبـا مـا ال تتعلـق بأسـباب العـدول
البحثيـة
المقترحـات
ً
عـن خيـارات علميـة محـددة ،أو عـن تصميـم عـام بعينـه
للمشـروع البحثـي بقدر ما تتعلق بشـرح الـدور الذي تلعبه
الخيـارات التـي عمد إليهـا الباحث في التصميـم التجريبي
للدراسـة مـن أجـل معالجـة أوجه القصـور التـي يمكن أن
َـم
تمنـع الباحـث مـن إ
الجابـة عـن سـؤاله ،أو تَ ّ
حـد مـن ك ّ
المعلومـات التـي يسـتطيع أن يسـتمدها مـن تجربته.
إن شـرح أسـباب الخيارات العلمية يتطلب من الباحث
الحـرص علـى التـدرب علـى كتابـة مقترحـه البحثـي ،كـي
القنـاع .وعلى
تتحقـق عنـده قـوة التعبيـر ،والقـدرة علـى إ
طالـب المنحـة أن يكون مدركًا ألوجه القصور التي تشـوب
الفصـاح
دراسـته مـن الناحيـة العمليـة ،وأال يتخـوف مـن إ
عنهـا .ففـي المثـال الـذي ورد آنفًـا فـي المقـال ،كان قـرار
اختيـار الفئـران كنمـوذج دراسـة قـر ًارا يؤكـد تحـري الباحث
للدقـة العلميـة ،إال أن شـخصا غيـر مطَّلـع علـى أ
البحـاث
ً
الصـادرة عـن ذلـك المختبـر ،مثـل ُمر ِاجـع طلـب المنحـة،
قـد ال يفهـم الحكمة مـن قرار كاتب الطلـب ،ما لم يحرص
أ
الخيـر على شـرح أسـبابه بدقة .وفـي حال نمذجة السـكتة
الدماغيـة ،فـإن اختيـار الفئـران كنموذج للدراسـة هـو قرار
ُموفَّـق ،يعـزز جـودة العمليـة البحثيـة ،ولكـن قـد يكـون
كاتـب المقتـرح البحثـي – كمـا فـي هـذا المثـال – قد سـلم
بأنـه كذلـك ،ألن جميـع َمـن يشـاركونه العمـل فـي مختبره
يسـتخدمون هـذا النمـوذج .ومـن هنا ،كان توضيح السـبب
ختبـر اسـتخدام ذلـك النمـوذج فـي دراسـة
وراء قـرار ُ
الم َ
عنصـرا قـد يسـاعد الباحـث فـي شـرح
الدماغيـة
السـكتة
ً

خياراتـه بصـورة أفضـل لمراجـع ِمنح ليس علـى دراية كاملة
بأفضـل الممارسـات مـن منظـور ذلـك المختبر.
وفي كثير من أ
الحيان ،يصعب تحديد الخيارات البحثية
للمر ِاجـع .وفـي هـذا الصـدد ،نوصي
التـي يلـزم
تفسـيرها ُ
باالطلاع علـى أ
البحاث والمحاضـرات المنشـورة في مجال
الدراسـة ،ل َف ْهـم أوجـه القصـور المحتملـة ،ومعرفـة كيفية
معالجتهـا .صحيـح أن المؤلف قد يشـعر بصعوبة معالجة
كافـة أوجه القصور البحثية التي يُحتمل أن تشـوب مقترحه

"وجدنا أن مناقشة الدقة
العلمية في المقترح البحثي
غالبًا ما تتطلب صياغات
دقيقة ومحددة".
دائما سـيبدأ من التحقق من متطلبات
البحثي ،إال أن الحل ً
النشـر التـي تفرضها الدوريـات العلمية بخصوص شـفافية
كثيـرا مـن
التجـارب ،وقابليـة نتائجهـا للتكـرار .وسـنجد أن ً
بالفادة
الدوريـات العلميـة يضع اشـتراطات معينة تتعلـق إ
بالبروتوكـوالت البحثيـة المتبعـة ،واسـتخدام العينـات
البيولوجيـة ،وتوفيـر كـود التحليـل ،وتفاصيل فنيـة أخرى.
وقـد وضعـت الدوريـات هذه االشـتراطات بهـدف التغلب
على التحديات المرتبطة بقابلية النتائج للتكرار ،والشفافية،
مـع مراعـاة الطبيعـة الخاصة لـكل مجال .وينبغـي للباحث
كذلـك أن ينتبـه إلـى الطريقـة التـي يشـرح بهـا الباحثـون
آ
الخـرون خياراتهـم البحثيـة ،كمـا ينبغـي له أن يعـي أنه ال
يتعيـن عليـه المغـاالة فـي إيضـاح أسـبابه إلى حد شـرح ما
إذا كانـت التجربـة تحتـاج إلـى مجموعـة مقارنـة ،أم ال (مع

تقريبا ،تتضمن مجموعة
العلم أن جميع
التجارب الجيدةً ،
عليـه ،علـى أ
مقارنـة واحـدة علـى أ
الرجح ،أن
القـل) ،وإنما
يشـرح سـبب مالءمة مجموعة المقارنة للإجابة عن السـؤال
البحثـي الذي تطرحه الدراسـة.
إن اكتسـاب هـذه الدراية ليس عملية تحدث بين عشـية
وضحاهـا؛ فتطوير الدراية بأوجه القصور التي تشـوب أحد
المجـاالت العلمية هو عملية دائمة ،كما أن تقييم الطريقة
التـي يعلـل بهـا آ
الخـرون لقراراتهـم فيمـا يتصـل بتحقيـق
الدقـة العلميـة من شـأنه أن يعـزز معرفة الباحثيـن بكيفية
الطار الذي وضعناه
اتخـاذ مثل هذا القرارات .ويوفـر هذا إ
طريقـة مـن بين عدة طـرق لتحديد أولويـات عملية البحث
العلمـي ،ومعالجـة مـا قد يشـوبها مـن أوجه قصـور تَ ُحول
دون تكـرار نتائـج البحـث العلمـي ،وتحقُّـق الشـفافية فيه.
الم َنح على أن يطلبوا تقييم
ولذا ،فإننا نشجع كُتاب طلبات ِ
عملهـم البحثـي مـن أقران من خـارج مجموعاتهـم البحثية
في ضوء ذلك الطار المكون من أ
السـئلة الثالثة .ففي كثير
إ
ُ َّ
مـن أ
الحيـان ،يمكن لشـخص من خارج مجموعـة العمل أن
يـرى خيـارات الكاتـب مـن منظـور مختلـف ،وهـي خيـارات
قـد يكـون الكاتـب قد َسـلَّم بصحتها ،أو فشـل فـي تناولها
بشـكل صريح مـن أ
الصل.
ونـرى أن تطويـر الدرايـة بالممارسـات المتعلقـة بالدقـة
قترحـات البحثيـة سـيعزز على
العلميـة فـي أثنـاء كتابـة ُ
الم َ
علميا.
حكـم
الم
التفكيـر
مسـتوى
مـدار المشـروع البحثـي
ُ
ًّ
جينيفر إل .ويلسون هي أستاذ مساعد في قسم الهندسة
الحيوية بجامعة كاليفورنيا بمدينة لوس أنجيليس أ
المريكية .أما
كريستال إم .بوثام ،فتدير أكاديمية تابعة لجامعة ستانفورد
في والية كاليفورنيا أ
المريكية ،وتهدف إلى التدريب على كتابة
الم َنح في مجال العلوم البيولوجية.
طلبات ِ
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القناع.
يتطلب شرح أسباب الخيارات العلمية من الباحث الحرص على التدرب على كتابة مقترحه البحثي ،كي تتحقق عنده قوة التعبير ،والقدرة على إ
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

الطبعة العربية

| سبتمبر 61 | 2021

مهن علمية  /تكنولوجيا /أدوات

ILLUSTRATION BY THE PROJECT TWINS

الف َرق البحثية:
إلى قادة ِ
هذه التطبيقات تساعد على
إدارت المختبرات

أ
شهد قادة المجموعات البحثية بأهميتها في
إطاللةٌ على الدوات البرمجية التي ِ
الحفاظ على سير العمل بسالسة في مختبراتهمِ .كندال باول

كومة من
شعرت كريستي باالي كما لو أنها ُدفنت أسفل ٍ
اللكترونية .باالي ،وهي اختصاصية علم
المالحظات إ
تثمن استخدام
التحليل الحوسبي للنظم إ
اليكولوجيةِّ ،
أعضاء فريقها لتطبيق المراسلة «سالك»  Slackمن أجل
أ
اضيا ،شأنها في ذلك شأن
"تبادل الحاديث غير الرسمية" افتر ً
الف َرق البحثية .لكنها ترى أن هذا التطبيق
عديد من قادة
يعتريه القصور ِعندما يتعلق أ
المر بإدارة المشاريع البحثية
المختلفة التي يباشرها مختبرها في الوقت الراهن؛ حيث
والفكار أ
تتوه الموضوعات أ
والهداف طويلة المدى وسط
طوفان من الرسائل ،والرسوم الفكاهية الساخرة (الميمات).
تقول باالي ،التي تدير مجموعة بحثية مكونة من سبعة
أعضاء بجامعة والية ِكنت في أوهايو" :تطبيق «سالك» ليس
أ
قرر ْت ،في شهر مايو
بالوسيلة المثالية لغراض التوثيق" .لذلك َ
الماضي" ،أن تحزم أمرها ،وتدعو أعضاء المجموعة إلى منصة
«تريلّو»  .Trelloوهذه البرمجية الخاصة بإدارة المشروعات
قابلة للمشاركة.
هي أقرب ما تكون إلى لوحة إعالنات افتر أاضية ٍ
فعالة
وتأمل باالي في أن تتيح هذه الوسيلة للعضاء طريقة َّ
للحفاظ على سير أبحاثهم نحو إنجاز أهداف الفريق.
وعن نهجها في تتبع المشروعات ،تقول باالي" :إنه بمثابة
نسخة رقمية من مفكرتي الورقية الصفراء ،بأوراقها ذات
ال َقطْع الكبير" .أ
والهم من ذلك ،أن هذه المفكرة الرقمية
معرضة للفقد ،على عكس مفكرتها الورقية.
غير َّ
عند الحديث عن تبسيط التواصل ،وتنظيم المخزون،
غالبا ما يبحث
وإدارة المشروعات والمختبرات بشكل عامً ،
قادة المجموعات البحثية عن أدوات رقمية تتجاوز التطبيقات
نصح بها عاد ًة في تلك الحالة (ومنها تطبيق
المعتادة ،التي يُ َ
«مستندات جوجل»  ،Google Docsو«زووم» ،Zoom
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و«سالك» ،و«جت هب»  .GitHubيستعان بهذه أ
الدوات
ِ َ
ُ
البرمجية ،على وجه التحديد ،من ِقبل الباحثين الذين يقودون
مجموعات بحثية يتراوح عدد أعضائها ما بين  5أفراد و15
فر ًدا ،وال يكون لديهم مدير مختبر بدوام كامل ،أو مساعد
إداري ،ومن ثم تظهر حاجتهم إلى حلول برمجية غير مكلِّفة
فضلها قادة المجموعات البحثية).
(انظر 6 :أدوات برمجية يُ ّ
(التطبيقات البرمجية المشار إليها في هذا المقال تتيح إمكانية
االستخدام المجاني للباحثين أ
الكاديميين ،واالستخدام غير
الهادف للربح ،ما لم يُذكر خالف ذلك في وصف التطبيق).
ويقول مارك جيرستين ،عالم البيولوجيا الحاسوبية
بجامعة ييل في مدينة نيو هيفن بوالية كونيتيكت" :من
المفارقات الجديرة بالتأمل أن كثيرا من هذه أ
الدوات ترمي
ً
إلى عدم جلوس أ
الشخاص أمام الشاشات طوال الوقت .ال
أعتقد أن ذلك يساعد الناس على التفكير" .ويشير جيرستين،
أ
البداعية تخرج من الباحثين
ً
عوضا عن ذلك ،إلى أن الفكار إ
معا ،سوا ٌء أكان ذلك عن
ويدونونها ً
عندما يناقشون أفكارهم ّ
طريق الهاتف ،أم الجهاز اللوحي (التابلت) ،أم الكمبيوتر
المحمول ،أم في أثناء المقابالت.

رؤية شاملة إلدارة المشروعات

تُجري المجموعة التي تقودها باالي بحوثها على مستعمرات
الحشرات ،ويشمل ذلك االستعانة بقنيات صوتية لتقدير
حجم المستعمرة .نجح أعضاء الفريق في اجتياز الجائحة
عن طريق الجمع بين تطبيقَي «زووم» و«مستندات
جوجل»؛ هذا في حالة االتفاق على المهام "العاجلة" ،أما
أ
دوما ُعرضة للتجاهل .تأمل
الهداف طويلة المدى ،فكانت ً
الباحثة أن يساعد «تريلو» على سد تلك الثغرات.

باستخدام منصة «تريلو» ،يمكن لـباالي تقسيم المهام
إلى خطوات ،وإسناد كل خطوة إلى أحد أعضاء المختبر .على
سبيل المثال ،يحتاج الفريق إلى نشر أجهزة تسجيل صوتي،
ضمن العمل على مشروع ميداني يتضمن تسجيل أغاني
الجنادب ونطاطات الكاتيد .تحتوي أ
الجهزة على بطاريات قابلة
إلعادة الشحن؛ لذا ،من بين المهام المدرجة على المنصة،
تكليف أحد أ
العضاء بتوفير البطاريات ،واختبارها ،وشحنها.
أ
ومن المزايا الخرى التي تتيحها منصة «تريلو» لباالي،
تكوين رؤية موضوعية شاملة أ
للبحاث التي تجريها
مجموعتها .توفر المنصة مساحةً لتخزين روابط «مستندات
جوجل» التي تتضمن أ
"الفكار المتنوعة" المقترحة لتطوير
دائما في موقع
عمل المختبر .وهي ترى أن ذلك يضعها ً
المسؤولية ،مضيفةً أن تلك الطريقة من شأنها أن تجعل
أي عضو من أعضاء الفريق العودة إليها ليقول:
في إمكان ٍّ
"إنك لم تراجعي ورقتي البحثية بعد".
ِ
بالمثل ،تعكف ماري-آن لي ،عالمة ال ُنظم إاليكولوجية
المتخصصة في المفترسات البحرية بجامعة تسمانيا في مدينة
هوبارت أ
السترالية ،على تجربة تطبيق «ميرو»  ،Miroوهو أحد
تطبيقات «السبورة البيضاء» whiteboardالمتاحة عبر إالنترنت،
لهدفين :أحدهما يتعلق بالتواصل بين أعضاء مجموعتها ،و آ
الخر
يتصل بمسألة دمج إالسهامات البحثية متعددة التخصصات،
التي تشترك فيها مجموعات ومؤسسات عدة.
قسم كبير من مشروعات المجموعة البحثية التي تقودها
ٌ
«حراس جنوب شرق أستراليا»؛ وهو
يصب في مشروع ُ
ِلي ُّ
مشروع تعاوني ،يضم ثمانية ِف َرق تنتمي إلى عدة مؤسسات
(منها أ
الكاديمي ،ومنها الحكوميً ،
فضل عن المنظمات غير
تتبع الجوانب الصحية
الهادفة للربح) .يهدف المشروع إلى ُّ
والسلوكية لدى الطيور والثدييات البحرية ،وكذا آليات
تفاعلها مع البشر ،عالو ًة على كيفية تأثير موجات الحر في
البحار على الحيوانات التي تعيش فيها.
تقول ِلي إنه في ظل وجود عديد من القطع المتحركة،
يصعب على المرء "أن يرى كيف تتوافق قطعته مع بقية
التوصل إلى أداة تمكّ نها
أجزاء اللغز" .ترغب الباحثة في
ُّ
وتوليد أ
الفكار ،وتوحيد
من التعامل مع إدارة المشروعات،
الخطط .وتقول" :أعتقد أن تطبيق «ميرو» يستطيع القيام
جميعا".
بهذه المهام ً
فائدة خاصة للطالب
تتوقع ِلي أن يكون تطبيق «ميرو» ذا ٍ
المشاركين في مشروع تتراوح مدته بين عام وعامين؛ بما
يتيحه لهم من إمكانية تحديد مهامهم .ولذلك ،تختبر ِلي
حاليا بشكل تجريبي مع إحدى طالباتها المتفوقات في
الفكرة ً
المرحلة الجامعية ،والتي تعكف على دراسة البطاريق .أنشأت
كل واحدة منهما اللوحة الخاصة بها على التطبيق ،وشاركتها
مع أ
الخرى .ومشير ًة إلى طالبتها ،تقول لي" :تستطيع أن
وتتبين موقع مشروعها
تطَّلع على أ أفكاري بمنظور شاملَّ ،
الفكار ،كما يكون بمقدوري أن أرى ما تخطط له".
من تلك

وسائل اتصال رقمية

يرى سي .تيتوس براون ،اختصاصي المعلوماتية الحيوية
الذي يقضي معظم أيامه أمام شاشة حاسوبه في جامعة
كاليفورنيا ،الواقعة في مدينة ديفيس أ
المريكية ،أن ثمة
قيمةً كبرى للمحادثات القديمة المثمرة التي سبق أن أجراها
مع أعضاء مختبره.
لكن براون ينفُر من االجتماعات ،ال سيما تلك التي تنظَّم
بصفة دورية .وعن ذلك يقول" :من الناحية الفلسفية ،أعارض
ٍ
الشخص
فكرة عقد اجتماعات أسبوعية ،يتعين فيها على
ِ
الحديث عن مهامه والتزاماته العملية بينما ال يزال عالقًا
ُ
متاحا ألعضاء
فيها"ً .
وعوضا عن ذلك ،يحرص على أن يكون ً
فريق مختبره ،المتخصص في البيولوجيا كثيفة البيانات،
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

البالغ عددهم  15فر ًدا ،بحيث يستطيعون الوصول إليه
بسهولة من أجل متابعة المستجدات معه.
عندما انخرط براون على مدى أسابيع في "دوامة
االلتزامات المتالحقة ألعضاء هيئة التدريس" ،وجد أنه
موعدا لعقد اجتماع ،أمضى في كتابة الرسائل
لكي يضرب ً
البريدية ،والمشاركة في االستطالعات المنظَّمة عبر أداة
«دودل»  ،Doodleوق ًتا يفُوق المدة التي قد يستغرقها
االجتماع ذاته .ومن هنا ،قرر اللجوء إلى تطبيق «كا ِلندلي»
متاحا متى
 Calendlyإلدارة االجتماعات ،لضمان أن يكون ً
احتاجه أعضاء الفريق.
يتميز تطبيق «كالندلي» بأنه يتيح اشتراكات مجانية،
دوالرا
وأخرى زهيدة التكلفة (تتراوح بين  8دوالرات و15
ً
أمريكيا في الشهر) ،كما أنه يتكامل مع تقويمات «جوجل»،
ً
و«آي كالود»  ،iCloudو«آوتلوك»  ،Outlookوكذلك مع
برامج االجتماعات ،مثل «زووم» ،و«جوجل ِميت» Google
 ،Meetو«مايكروسوفت تيمز»  ،Microsoft Teamsمع
الحفاظ على الخصوصية .يقول براون" :يتكامل التطبيق مع
بشكل ال يجعل بإمكان أي شخص
التقويم الذي أستخدمه ٍ
وقت بعينه".
التعرف على سبب انشغالي في ٍ
ُّ
يمكن لمستخدمي «كالندلي» إنشاء صفحات عامة على
التطبيق ،تتيح ألي شخص يملك الرابط أن يطلب تحديد

المتراصة ،التي تتيح لهم االنتقال من مرحلة المحادثة إلى
مسودة أولية لورقة بحثية عبر بضع نقرات ،ال أكثر.
وضع َّ
قدر الباحث أن الوقت الذي يقضيه الباحثون في أداء تلك
ويُ ِّ
المهمة ينخفض – بفضل تلك أ
الدوات – بمعدل النصف.
أيضا إلى التفتيش
يكتف جيرستين بذلك ،وإنما َع َمد ً
لمأ ِ
الدوات التي يمكن أن تساعد على إحياء تجربة التفاف
في
العلماء حول سبورة بيضاء واحدة .من بين الخيارات
المتاحة ،خاصية «إضافة تعليق»  Annotateالتي يتيحها
تطبيق «زووم»؛ وهي الخاصية التي لجأ إليها جيرستين أثناء
االجتماعات عن بُعد قبل الجائحة ،وفي أثنائها .وثمة خيار
آخر ،يتمثل في تطبيق «روكيت بوك»  ،Rocketbookوهو
فعلي قابل إلعادة االستخدام
ليس أكثر من دفتر مالحظات ٍّ
دوالرا) ،أوراقه شبيهة بالسبورة
(تتراوح تكلفته ما بين  16وً 45
البيضاء ،ويقترن بتطبيق للهاتف المحمول ،يتولى تحويل كل
ما يخطُّه الباحث من مالحظات ،ورسوم كرتونية ،وأشكال
بيانية إلى ملفات رقمية .يُذكر أن التطبيقَين «روكيت بوك»
و«جوجل ِلنس»  Google Lensيعتمدان على تقنية التعرف
الضوئي على الرموز ،من أجل تفسير الكتابة اليدوية وتحويلها
إلى نص رقمي يمكن البحث فيه .يقول جيرستين" :لقد
حفظت آالف الصفحات بهذه الطريقة".
ُ

موعد في فترات زمنية محددة سلفًا .وعندما يحجز الشخص نظر ٌة إلى تطبيقات إدارة المخزون

إشعارا إلى المستخدم،
فترة زمنية معينة ،يرسل البرنامج
ً
تبعا لذلك.
ِّ
ويحدث التقويم الخاص به ً
وإضافةً إلى ذلك ،يمكن لمستخدمي البرنامج تحديد
أوقات "سرية" ،ال تكون متاحةً للجميع ،مثل فترات الصباح
الباكر ،أو الساعات المتأخرة من الليل ،وق َْصرها على
التواصل مع زمالء في بلدان أخرى .أما براون ،فيخصص
واحدة من تلك الفترات السرية لطالب الدكتوراه ،الذين
يكونون بحاجة إلى حجز اجتماعات تستمر لثالث ساعات
لمناقشة أمور تتصل بالرسائل العلمية التي يعكفون على
مقدمة
إعدادها .ويقول" :اللقاءات مع أعضاء فريق المختبر َّ
عندي في أ
الولوية على غيرها من اللقاءات"؛ ولذا ،يتيح لهم
تطبيق «كالندلي» فرصةً ال بأس بها لالطالع على مواعيده،
أ
متاحا.
ومعرفة الوقات التي يكون فيها ً
يفضل جيرستين أن يكون
وكما هو الحال مع براونّ ،
الحديث والتعاون وج ًها لوجه مع أفراد مجموعته البحثية،
التي تُع َنى بإجراء تحليالت واسعة النطاق للبيانات الصادرة
عن أجهزة استشعار حيوية قابلة لالرتداء .وال عجب ،على
حد قوله ،في أن يجتذب هذا العمل "عشاق الكمبيوتر،
الولعين به" .ولما كان أ
المر كذلك ،فقد كان على جيرستين أن
ِ
طريقة تُغريهم بترك شاشاتهم لبعض الوقت.
مليا في
َّر
ك
ٍ
يتف ًّ
يقول" :تتيح لنا أجهزة الكمبيوتر آ
الن كتابة النصوص،
يثبت
وإمالءها ،وكذا الرسم بأيدينا بط ُُرق أكثر راحةً وطبيعية"ِّ .
جيرستين هاتفه على طاولة قريبة ،وباستخدام تطبيق «مسجل
يسجل المناقشات؛ وفي الحال،
جوجل» ِّ ،Google Recorder
يقوم التطبيق (المتوفر فقط على هواتف «بيكسل» )Pixel
المسجلة إلى نصوص .وهكذا ،يقترن
بتحويل المناقشات
َّ
النص المكتوب بالتسجيل الصوتي ،ومن ثم يمكن البحث
فيه عن طريق الكلمات المفتاحية .وثمة تطبيق إمالئي آخر ،هو
تطبيق ِ«رف»  ،Revيتيح خدمة نسخ يدوية سريعة ،تقوم على
تحويل التسجيالت الصوتية إلى نصوص مقابل  1.25دوالر
أيضا بتطبيق «جرامرلي»
سجلة .ويستعين الباحث ً
لكل دقيقة ُم َّ
 ،Grammarlyبهدف "معالجة النص المكتوب غير المنقَّح،
الناتج عن عملية تحويل التسجيل الصوتي إلى نص ،وإصالح
ما قد يحوي من أخطاء لغوية على وجه السرعة".
ويقول جيرستين إن أفراد مجموعته ،باستخدامهم
هذه أ
"حشد" من الموارد
جميعا ،قد اجتمع لهم
الدوات
ٌ
ً
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

في جامعة نيو مكسيكو ،الكائنة في مدينة ألباكركي أ
المريكية،
يكمن التحدي الرئيس ،فيما يتعلق بإدارة المختبرات ،في
ُ
إدارة المخزون ،حسبما أفادت اختصاصية علم المناعة إيرين
خيم على المجموعة البحثية التي
ساليناس .كان إالحباط قد َّ
تقودها ساليناس نتيجةً لسوء التنظيم فيما يخص المواد
التي يجري توريدها إلى المختبر ،وحالة الفوضى التي
المدادات المخبرية ،والتي تفاقمت بسبب
تحيط بسلسلة إ
االضطرابات الناجمة عن الجائحة .تتذكر ساليناس تلك
أ
عمن
الوقات ،قائلة" :كنا نتلقى رسائل ال حصر لها ،تسأل َّ
أرسل طلب التوريد ،وهل وصل الطلب أم ال ،ومن الذي
تسلَّمه ،وهل َّتمت تجزئته ،وأين يجري تخزينه؟".

 6أدوات برمجية ُي ّ
فضلها
قادة المجموعات
• «إني ديسك»  AnyDesk:برنامج مجاني للدخول إلى
أجهزة الكمبيوتر ،والتحكم فيها عن بُعد.
• «تطبيقات جوجل سكريبت» Google’s Apps
الجراءات عبر مجموعة
 :Scriptتعمل على أتمتة إ
تطبيقات «جوجل».
• «بنشلينج»  :Benchlingحزمة من تطبيقات علوم
الحياة ،تتضمن أدوات لتصميم الحمض النووي.
• «جوجل كيب»  :Google Keepأداة برمجية رائعة
لمشاركة المالحظات القصيرة ،والقابلة للمشاركة ،بما
في ذلك قائمة الكواشف ،أو المهام المعملية المراد
تنفيذها .ويمكن الدخول إليها والتعامل معها من خالل
الهاتف الجوال.
• «كوارتزي»  :Quartzyمنصة تعمل على إضفاء الطابع
المركزي على لوازم المختبرات ،وقوائم الخرائط.
• «فويس دريم»  :Voice Dreamتطبيق يعمل على
تحويل النص المكتوب إلى ملف صوتي ،ويمكن
استخدامه لالستماع إلى نصوص أ
الوراق البحثية ،إذا
أمكن الحصول عليها بصيغة «بي دي إف» ،بنفس
طريقة استخدام الكتاب الصوتي.

المداد بأكملها،
لتتبع سلسلة إ
التمس ْت ساليناس طريقة ُّ
َ
ً
من وقت طلب الكواشفً ،
وصول إلى تخزينها بصفة
مثل،
نهائية على أرفُف المختبر ،أو في ثالجاته .ولحسن حظها،
كانت إحدى الباحثات في فريقها (وهي باحثة في مرحلة ما
بعد الدكتوراه) متزوجةً من مهندس برمجيات مستقل ،وافق
على تطوير تطبيق خاص بالفريق ،وتهيئته على النحو الذي
يالئم احتياجاتهم.
يتولى تطبيق «الب إنفنتوري»  Lab Inventoryأتمتة
إجراءات سير العمل في المختبر ،بحيث يستطيع أعضاء
الفريق الوصول إلى الطلبيات ،وفحصها في أي وقت .يدمج
التطبيق صورا فوتوجرافية أ
للصناف التي يجري توريدها،
ً
ً
تسهيل
وملفات بصيغة «بي دي إف»  PDFلنماذج الطلبيات،
مطور التطبيقات،
إلجراءات إعادة الطلب عند الحاجة .ويقول ِّ
يصا لتلبية
كريستيان بولّو ،إن تطبيقات الويب
َّ
خص ً
المصممة ِّ
احتياجات جهة بعينها ،مثل هذا التطبيق ،تتكلَّف مبلغً ا يتراوح
بين ثالثة وخمسة آالف دوالر ،ويستغرق تطوير التطبيق ما
يقارب الشهر .ويضيف بولّو أن التطبيق يصلح للعمل بكفاءة
لدى المختبرات التي يصل عدد أعضائها إلى  30فر ًدا ،ولكن
يمكن توسيع نطاقه ليشمل مجموعات أكبر.
وبالنسبة إلى المختبرات التي يزداد الطلب على أجهزتها،
يعمل برنامج «بوكيت»  Bookkitعلى تبسيط عملية حجز
أ
الجهزة وإدارتها .يقول رايف يوسيل ،رئيس مركز علم الخاليا
في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة" :تطبيق «بوكيت» ،بالنسبة
إلى المنشآت البحثية ،يُشبه خدمة «إير بي إن بي» AirBnB
تداول وحجز الوحدات السكنية".
بالنسبة إلى المتعاملين مع ُ
شخصا يحاولون استخدام عشرة
ولما كان أكثر من 40
ً
التوصل إلى طريقة إلدارة
أجهزة ،وجد
يوسيل أنه بحاجة إلى ُّ
استخدام تلك أ
الجهزة إدار ًة فعالةً ومنضبطة .ومن خالل
تطبيق «بوكيت» ،أصبح في إمكان يوسيل العالن عن أ
الدوات
إ
والخدمات التي تتيحها منشأة قياس التدفق الخلوي أ
الساسية.
المحتملين ،سوا ٌء في الداخل أم
كما أصبح في مقدور العمالء
َ
جد ْت أماكن متاحة ،وإذا توف ََّر ْت
فورا ،متى ُو َ
الخارج ،الحجز ً
لديهم الصالحية لذلك ،أو كان بإمكانهم إرسال طلب إلى
فريق يوسيل .ومن ثم ،يستطيع يوسيل مراجعة التقويمات
أ
أ
المدرجة على
اليومية أو السبوعية أو الشهرية لجميع الدوات َ
لوحة العرض الخاصة ببرنامج «بوكيت» ،ويمكنه التحكم في
صالحيات الدخول الخاصة بكل مستخدم على حدة.
يملك يوسيل صالحية استخدام «بوكيت» من خالل
االشتراك الخاص بجامعته ،غير أن التطبيق يتيح للمجموعات
أ
المفردة خيار االستخدام المجاني .كما يمكن
الكاديمية ُ
لقادة المجموعات الحصول على تقرير شهري ،يوضح
الشخاص الذين استخدموا كل جهاز من أ
أ
الجهزة ،وعدد
أ
بالضافة إلى التكاليف
مرات االستخدام ،ولية مشروعات ،إ
ذات الصلة.
يتعين على قادة المجموعات إيجاد أ
الدوات الرقمية
ّ
تنظيما وفعاليةً
التي من شأنها أن تجعل مختبراتهم أكثر
ً
وإبدا ًعا .وإذا تمكَّ نت التطبيقات من بلوغ هذه الغايات ،فهي
الف َرق البحثية .وما
تستحق عناء تعلُّمها – هكذا يقول قادرة ِ
المعتمدة داخل المؤسسة ،ووسائل التواصل
بين البرامج
َ
المستخدمة ألغراض توعوية ،وغير هذه وتلك من
االجتماعي
َ
أ
العياء
الدوات ،قد يجد الباحثون أنفسهم غرقى في بحر إ
المنصات المختلفة ،على حد
الناجم عن كثافة استخدام
ّ
قول ِلي ،التي تستدرك قائلةً " :ومع ذلك ،ال يمكن إغفال
والثارة المصاحبتين للرغبة في تعلُّم برامج جديدة،
المتعة إ
إذا كان من شأنها أن تجعل حياتنا أسهل".
ِكندال باول كاتبة علمية تُقيم في مدينة بولدر ،بوالية
كولورادو أ
المريكية.
الطبعة العربية
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في شهر أكتوبر أو نوفمبر من كل عام ،تُطلق الشعاب
المرجانية التي تسكن الحاجز المرجاني العظيم (،)GBR
ليال محددة ،ماليين البويضات
على مدار بضع ٍ
والحيوانات المنوية في المياه قبالة والية كوينزالند
أ
السترالية ،فيما يمكن أن يوصف بحفل تكاثر جماعي.
والبحث الذي أعكف عليه يهدف إلى االقتراب من فهم
تناوله بالدراسة في المركز الوطني
هذا الحدث ،من خالل ُ
أ
السترالي للمحاكاة البحرية .وفي هذه الصورة ،الملتقَطة
بشغف
أحدق في الحوض
في نوفمبر  ،2019كنت ِّ
ٍ
شديد ،ألن الحدث الكبير كان على وشك البدء .ولعلك
تلحظ أننا نستخدم الضوء أ
الحمر لمراقبة عملية التكاثر،
وما ذلك إال ألنه ال يزعج الشعاب المرجانية.
أعمل ضمن برنامج "استعادة الشعاب المرجانية
وتكييفها"  ،Reef Restoration and Adaptationالذي
أُنشئ بالتعاون بين عدة معاهد أكاديمية ،ودراستي معنية
باالستيالد االنتقائي للشعاب المرجانية ،بما يجعلها قادر ًة
تحمل الحرارة في مواجهة تغير المناخ.
على ُّ
في أقصى شمال الحاجز المرجاني العظيم ،حيث
تشتد سخونة المياه ،نجد الشعاب المرجانية النجمية
ُّ
الضخمة ،التي تنجو من ارتفاع درجات الحرارة .وفي
موسم التز ُاوج ،تتكاثر هذه الشعاب المرجانية بشكل
طبيعي مع تلك التي تسكن المناطق الواقعة جنوبًا،
إال أن هذا ال يحدث بالسرعة التي تكفي لمواكبة ارتفاع
درجات الحرارة .وعن طريق االستيالد االنتقائي ،يمكننا
تحمل الحرارة إلى المجموعات التي ال
إدخال خاصية ُّ
أتأملها في الحوض،
تمتلك هذه الخاصية ،مثل تلك التي َّ
مع ْت من جزر كيبل ،الواقعة في الجزء الجنوبي
والتي ُج َ

من الحاجز المرجاني العظيم.
تعدل
وإذا
علمت أن مساحة الحاجز المرجاني العظيم ُ
َ
التوسع في عملية
بإمكاننا
أن
ترى
فهل
إيطاليا،
مساحة
ُّ
الحضانات
االستزراع من خالل االستيالد االنتقائي في َّ
البريَّة ،قبل نقل اليرقات المرجانية التي تتحمل الحرارة
ِّ
إلى الشعاب المرجانية؟ أم من أ
الفضل أن يُعهد إلى
سفن الحاويات بإيداع خاليا تناسلية مرجانية فوق الشعاب
المرجانية مباشرة؟
والشعاب المرجانية غنية بطائفة متنوعة من الكائنات
المتكافلة التي تسكنها ،وهي طحالب وحيدة الخلية.
تحمل درجات
واستيالد المرجان المضيف ،القادر على ُّ
الحرارة المرتفعة ،من شأنه أن يؤدى إلى رفع متوسط عمر
تلك الشعاب بمقدار  10أضعاف إذا ما أصبحت المياه
أشد سخونة .أما إذا نجحنا في أن نفعل الشيء نفسه مع
َّ
تحمل الحرارة،
الكائنات المتكافلة ،بحيث تكون قادرة على ُّ
فسوف يقفز متوسط العمر إلى  26ضعفًا.
سوف يمنحنا االستيالد االنتقائي فسحةً من الوقت
للتعامل مع مشكلة الشعاب المرجانية ،ولكنه ليس ً
حل
سحريًا .فاستمرار االرتفاع السريع في درجات الحرارة سوف
يُفقد الشعاب المرجانية قدرتها على تحمل الحرارة ،وهي
القدرة التي نسعى إلى إكسابها إياها عبر أساليب تقوم على
التنويع ما بين العناصر الجينية والطبيعية.
كيت كويجلي باحثة في المعهد أ
السترالي لعلوم البحار ،الواقع
أ
على أطراف مدينة تاونسفيل بوالية كوينزالند السترالية.
أجرى المقابلة :جميس ميتشل كرو
تُطبع المجلة بدعم من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
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