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فيالمتحدةالوالياتبدأت،1993عامفي"
أنهادعتالذيHAARPمشروعبناء

الغالففيالالسلكيةاإلشاراتلدراسة
فيللتحكماستخدامهتموالذيالجوي

موجاتوتجهيزالزالزلوصناعةالطقس
الخبرهذاانتشراألدمغة،علىمسيطرة

فينتوراجيسيمثلالكثيرونوحاول
(Jesse Ventura)هذافيالتحقيق

نتيجةللفشلمحاوالتهمآلتولكناألمر
HAARPمشروععلىالقائمينرفض

2013عامالخبرانتشرحينمقابالت،أية
توقفتهلولكنالمشروع،إغالقتم

هذافيأبحاثهاعناألمريكيةالحكومة
قامت1969عامأخريحادثةفيالمجال؟
دبإعداالمتحدةالوالياتفيضخمةمنظمة
المعداتوتجهيزممثلينوإحضارالمسرح
،البشريةرأتهاخدعةأكبرربمابماللقيام
التيواألدلةاآلثاركلالمنظمةهذهدمرت

دقيصواآلنتكذيبهم،تثبتوتدينهمقد
هبط-حًقا-ماشخًصاأنالناسماليين

."عليهوسارالقمرسطحعلى

نظرية"التفكيرمنالنوعهذاعلىيطلق
Conspiracy)المؤامرة Theory)،
منبالقليلمنهاالكثيرإيجادويسهل

منفالكثيراالنترنت،علىالبحث
الستاروراءمنتخططالسريةالمنظمات

وةوالسياسيالشخصيةمصالحنالتهديد
يتركيتركوالعقولنا،علىالسيطرة

لتحقيقسبًيالالمنظماتهذهأصحاب
تامةسريةفيوسلكوهإالهدفهم

العقولهذهفمثلالضخمة،بنفذوهم
الكائناتوجودأدلةعلىتسترالداهية

األرضأننصدقوجعلتناالفاضية
تسمىهذهوكلكروية،المسطحة
مجموعةيتآمرأنهيفالمؤامرةمؤامرات،

فيالعامةمصالحمهددينسرًياالناسمن
.أهدافهمتحقيقسبيل

المؤامرةبنظريةالتصديقيتعدي
سبيلفعلىاالنترنت،مواقعفيظهورها

نيويوركفيتماستبيانفيالمثال
من%49كان2004عامالمتحدةبالواليات

مركزتفجيرأنمصدقينالمدينةسكان
منسريبتخطيطتمالعالميالتجارة

قالتصدييقتصروالاألمريكية،الحكومة
تالواليافيالنظرياتهذهبمثلالمنتشر
باقيفيمنتشرإنهبلفحسب،المتحدة

فيتمتدراساتأخبرتفقدالعالم،أنحاء
وماليزياأوروبيةالشرقبولندادول

قالتصديبانتشاراآلسويينوإندونيسا
باليهودالخاصةالمؤامرةبنظريات
وتتعدىبلعالم،علىللسيطرةوسعيهم
ففيهذاوعصرنازمانناالمؤامرةنظريات

الرومانبيناعتقاٌدانتشرم.ق45سنة
The)الحريقبأن Great Fire Of

Room)قدبالهالكالمدينةأصابتالتي
بناءليعيدنيروناالمبراطورابتدأها
يغنيكانأنهبلرؤيته،حسبالمدينة

.الفاجعةهذهأثناءقصرهفي

الاالعتقاداتهذهمثلأنالواقعوفي
أنهاحيثالكراممرورتمرنتركهاأنيمكن

وفقدانبالضعفالفردبشعورمرتبطة
بهيتالعبحيثحياته،عليالسلطة

أيضًامرتبطةوهيالخارجمنأناس

لماذا يصدق الناس نظرية المؤامرة

عبدالرحمن عبدالخالق: إعداد

http://real-sciences.com/%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9/%d9%87%d9%84-%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%ae-%d8%ad%d9%82%d8%a7%d9%8b/
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ريتآمقدفمناألفراد،بينالثقةبضعف
ميلينخفضبلتعلم؟الوانتضدك
ةالسياسالحياةفيالمشاركةإلىالناس

يؤيدلمايتعرضونعندماوالمجتمعية
قام2013عامففيكهذه،اعتقادات

ظاهرةعنمقالينبعرضباحثان
Global)الحرارياالحتباس Warming)

فرد،240منمكونتينمجموعتينعلى
فييطعناألولىالمجموعةمقالكان

نظريةويؤيدالظاهرةهذهحقيقة
فيأتي،(Pro-Conspiracy)المؤامرة
:مثلبعبارٍت

ال يحمل االحتباس الحراري أهمية  "
عام  منذ -أنهكبيرة، تخبرنا األدلة 

هبط متوسط درجة الحرارة -1940
، وهذا ما  عاًماأربعينالعالية لمدة 

يشكل نقضًا لألخبار الرسمية 
"المتداولة

هذهيدعمكانالثانيةالمجموعةمقالأما
نظريةويناقضالحرارياالحتباس

فعلى،(Anti-Conspiracy)المؤامرة
:المثالسبيل

إن الدليل على االحتباس  الحراري ال"
إذ تخبرنا األدلة أن فييمكن إنكاره،

آخر عشرين عاًما من القرن 
كانت درجة الحرارة أعلى  العشرين

مما كانت عليه لمدة أربعمائة سنة،
وتؤيد العديد من االكتشافات  

"العلمية األخبار الرسمية المتداولة

ميًلاأقلكاناألولالفريقأنواتضح
لبتقليالمناخمشكلةحلفيللمساعدة

Carbon)الكربونيةاآلثار Footprint)،
الحياةفيللمشاركةميًلاأقلوكانوا

وتخبرنابلبعد،فيماعموًماالسياسة
هذهمثلارتباطعنأخرىأبحاٌث

عند–السياسيبالتطرفاالعتقادات
ماوهذاالسياسيين،واليساراليمين
.بهاوالتعمقالظاهرةهذهلفهميدعونا

ةبآليالمؤامرةبنظرياتالتصديقيرتبط
القدرةوهيأالاإلنسانعقلفيجًداهامة
ثيحدفيماوالنتائجاألسبابتمييزعلى
معالمترابطةاألحداثوربطالعالم،في

المليءالعالميجعلسياقفيبعضها
التعامل،وسهلوضوًحاأكثربالتعقيد

،سيأذيناآذيناهإنغريبشخصفهذا
مثلأنبلنظمأ،حيننشربهماءوهذا
بيناألنماطاستيعابعلىالقدرةهذه

تعلمعلىتساعدناالمختلفةاألحداث
ألولاألبجديةالحروفنحفظحيناللغة

مثلاللغويةالقواعدنتعلموحينمرة
فياآلليةهذهعلىنعتمدوهكذاالنحو،
ليةاآلتلكحياتنا،فياألنماطشتىتمييز

األنماطتمييزعلىبالقدرةتتمثل
(pattern-recognition)رغموالتي

منمعصومةغيرأنهاإالالكبيرةأهميتها
منمجموعةاإلنسانيشهدفقدالخطأ،

فيظنالمترابطةغيرالعشوائيةاألحداث
ؤالتنبويحاولتتبعه،ونمًطانظاًمالهاأن

فيالمعروفومنالمنطلق،هذامنبها
فيالترابطأوالتزامنأنمثاًلالعلم

العالقةوجودبالضرورةيعنيالاألحداث
!بينهاالسببية

تلوواحًدامولودونأجنة6مثاًلا،لنأخذ
الجنينجنسالمشفى،نفسفياآلخر

على-بالطبعيعتمدال(أنثىأمذكر)
جنسعلىيعتمدوالاألجنة،باقيجنس
هيفوبالتالي!قبلمنالمشفىفياألجنة
دعونانمط،يحكمهاالعشوائيةعينة
:األجنةهؤالءلجنساحتماالتثالثةنذكر

BBBGGG

GGGGGG

BGBBGB

B: Boy(صبي)

G: Girl(فتاة)

العمليةكانتإذا:أسألكدعنيواآلن
االحتماالتفأيأوضحنا،كماعشوائية

اإلجابةللوقوع؟احتماليةأكثرالثالث
هيشخصأييجيبهاقدالتيالبديهية
والفوضوًيايبدوفهوالثالث،االحتمال

األولاستبعدناوقدنظام،أييحكمه
االول:محدًدانمًطايتبعانألنهماوالثالث
اإلناث،قبلالبدايةفيالذكوريجعل

ةالحقيقولكنالذكور،كليتجنبوالثاني
فيمتساويةاالحتماالتجميعأن

عشوائية،العينةفألنوقوعها،احتمالية
ستأتي،نتيجةأيمعرفةحًقايمكنناال

هذهبعشوائيةمعرفتنارغم-ولكننا
واقعييناحتمالييناستبعدنا-العينة
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كفايًةعشوائيينيبدوالمألنهماجًدا
فيالعينة،هذهفيزائًفانمًطاوميزنا

قدالزائفةاألنماطهذهمثلإنالحقيقة
"كانماندانيال"يذكرضخمة،آثاًراتحمل

-االقتصادفينوبلجائزةعلىالحاصل-
نع"والبطيءالسريعالتفكير"كتابهفي

الجويةالقواتأن1973عامأكتوبر6حرب
الطائراتمنسربًاأسقطتالمصرية

أنرغمآخرسربًاتسقطولماإلسرائيلية
فبدأتالقاعدة،نفسمنانطلقااالثنان
مالتعرفتحقيًقااإلسرائيليةالقوات
جعلهاالذيالساقطةالطائراتتلكيخص

–الحقيقةولكن!الهجومهذالمثلعرضة
الالنتائجهذهمثلأن-كانمانيقولكما

ةطبيعينتيجةكانتبلما،خطةتتطلب
المثالفيفكماالعشوائية،للهجمات

هناكأناإلسرائيليةالقواتظنتالسابق
عند-نتائًجايحكمانوقاعدًةنمًطا

.اعتباطيةنجدها-فحصها

يجعلالطريقةبهذهزائفٍةأنماطتمييز
الالعقالنيالتفكيرإلييميلونالبعض
ويوجدبلالمؤامرة،نظرياتعلىالشامل
فيالتصديقوبينبينهاارتباط

3قام2016عامفيبحثففيالماورائيات،
كانتاالرتباط،هذاباختبارباحثين
يعرضاألولالجزء:أجزاءعدةعلىالدراسة

لرميعشوائيةنتائجالمشاركينعلى
العملةوجهومالحظةمعدنيةعملة

:مثلالظاهر

HTHHTTTTHH

HTHHTTTTHH

H: Head(الوجه األول للعملة)

T: Tale(الوجه الثاني للعملة)

المنظمةةاللوحعلى
فيالمستخدمة

انللفنلوحة.التجربة
فيكتورالفرنسي
فازرايلي



مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

7

يرألمعرفةباستبيانالباحثونيقومثم
-عشوائيةأو–نمطيةفيالمشاركين

هناكأنالباحثونوجد.النتائجهذه
المشتركينتصديقبينقوًياارتباًطا

-الخاطئ-واعتقادهمالمؤامرةلنظريات
نمطلهاالعشوائيةالنتائجهذهمثلبأن

منالثانيالجزءفييحكمها،معين
مجموعتينبعرضالباحثونقامالدراسة

المشاركين،علىالحديثالفنلوحاتمن
تورفيكالفرنسيللفناناألولىالمجموعة

أماواتساق،نظامعلىتشتملفازرايلي
كبولوجاكسوناألمريكيللفنانالثانية

األمثلةفيكمافوضويةتبدووهي
الصفحةفي)اللوحاتفيالظاهرة
.(الصفحةوهذهالسابقة

األعمالكلفيالمشاركينرأيأخذوتم
جميلةأنهايعتقدونمدىأيإلىالفنية،

بوجوديشعرونمدىأيإليقبيحة؟أو
تمأخرىومرةاللوحات؟لهذهمعيننمط
تصديقمدىعناستبيانإجراء

ونظرياتبالماورائياتالمشاركين
االعتقادارتباطأخرىمرةوظهرالمؤامرة،
قوالتصدياللوحمنالثانيالنوعبنمطية

وذلكوالماورائيات،المؤامرةبنظريات
نظرياتبأنالقائلةالفرضيةيدعم

نيرتبطابالماورائياتوالتصديقالمؤامرة
الجزءفيأماالزائفة،األنماطباكتشاف

علىبتجربةالباحثونقامفقدالثالث
المصدقينعلىعرضواحيثاالنترنت
مثلفييطعنمقاًلاالمؤامرةبنظريات

أنووجدوابها،لتشكيكهمالمؤامراتهذه
قتصديعلىالقدرةفينقصانتبعهذلك

إلىوأدىبل!األخرىالمؤامرةنظريات
لتفسيرالمشاركينمحاوالتنقصان
الشكلبهذاالمختلفةالعالميةاألحداث
الترابطعلىيدلذلكوكلالنمطي،
ةوآليالمؤامرةنظرياتبينللغايةالشديد

.بالماورائياتوالتصديقاألنماطتمييز

نظرياتانتشارهذايفسرهلولكن
ما؟البدايةفيبينَّاهالذيبالشكلالمؤامرة

االنتشار؟هذاألسبابالكاملةالصورةهي
تمييزعلىالقدرةفإنسابًقابينَّاكما

علىالتغلبعلىاإلنسانتساعداألنماط

للفنانلوحة.التجربةفيالمستخدمةالفوضويةاللوحعلىمثال
بولوكجاكسوناألمريكي
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بأنفيهيعيشالذيالمعقدالعالم
به،والتنبؤفهمهيمكنإطارفيتضعه
أنتقترح2014عامدراسةوهناك

الكتشافيميلونبالتجربةالمشاركين
-عشوائيةصورفيزائفةأنماٍط

يتعرضونعندما-أدناهكالموضحة
إيجابيبعضها)متناقضةلمعلومات

مماالموضوع،نفسحول(سلبيوبعضها
كمحاولةتنشأاآلليةهذهمثلأنيؤيد

،التناقضهذاإليالنظاممننوًعالتضيف
هذهعنناتجةالمؤامرةنظرياتوألن

العالمفهمعلىتعملأيًضافهياآللية
-بأحداثهالجهلمحاربةووتعقيده

اءوإضف-األحيانمنكثيرفيالمتناقضة
.عليهاالنظام

بهذهفالتصديق-الوقتذاتفي-ولكن
هذاتعلىسلطتهالمرءمنينزعالنظريات

فهلبها،اللعبيتمدميةكأنهويشعر
هذاأماميتطلبهالذياألمانيمنحههذا

فهذهآخر،دافٌعهناكبلالمعقد؟العالم
صورتهعلييحافظالمرءتجعلالنظريات

فهوالتشوه،منمجتمعهوصورةالذاتية
وحادثةمصيبةلكلضحيةنفسهيرى

الستاروراءيجلسالذيذلكبهايقوم
.يشاءكيفباألحداثويتالعب

نظرياتتصديقأنكيفعرضناقد
ةالكاذباألنماطبتصديقمرتبطالمؤامرة

ليستهذهولكنالعشوائية،األحداثفي

بهاترتبطالتيالوحيدةالعقليةاآللية
ةعقليبآلياتترتبطبلالمؤامرة،نظريات

وراءالعاقلةالقوةتمييزآليةمثلأخرى،
agency)األشياء detection)،فنظريات

عليقادًرامدبًراعقًلادائًماتشملالمؤامرة
أهدافه،إليللوصولوالتنفيذالتخطيط

Threat)التهديداتإدارةبآليةوترتبط
Management)حينأنكحيث

يعلأقدرستكونمبكًرامامؤامرةتكتشف
اءالحلفتمييزبآليةوترتبطلها،التصدي

(Alliance detection)،يعتقدحيث
ولو-تحالفوجودالنظرياتبهذهالمؤمن

،المؤامرةأطرافبين-كاذبًاالتحالفكان
دورهالهااآللياتتلكمنواحدةوكل

ويؤثرأجدادناحياةفيساهمالذيالفعال
،عنهاالتخلييمكننااللدرجةحياتنافي

آليةأيًضاهيالمؤامرةنظريةربماولكن
البيئةمعتكيفنافيهامةذهنية

باقيعنمنفصلةتطورتوقدالمحيطة
َعَرضمجردوليستذكرهاالسابقالخواص
نظرياتتصديقأي-فهوجانبي،

برزتربماهامةخصائًصايحمل-المؤامرة
السنينآالفمنذأجدادناحياةفيأهميتها

المحيطةاألحداثمناستنبطواحين
حقيقيةوأخطاًرامؤامراٍتحولهم

األوان،فواتقبللهاوتصدواواجهتهم
لمبهالمحدقالخطرهذايدركلمومن

فيلنايكنفلملُيْنجبكفايًةيعش
العقليةآلياتهمننصيبجيناتنا

Snow”لتوضيح Picture Task”نمنشأتاليسارعلىالصورة.السابقةالتجربةفيالمستخدم
اعشوائًيتوليدهاتماليمينعلىالصورة(فعًلانمطيوجد)أصليةصورةعلىبتعديالتالقيام
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ولكن،(المؤامراتتمييزعلىالقدرةعدمأي)
فعالًةتزالالاآلليةهذهمثلأنيعنيالهذا
المتداولةاألخبارفكثرةالحديث،عالمنافي
يكونقداالنترنتعبرالعالمأنحاءجميعمن
ودفعخطًأاآلليةهذهتفعيلعليالقدرةلها

النظريات،هذهبمثلالتصديقإلىالبعض
علينحافظيجعلنابهااالعتقادكانفإن

بالعالمجهلنامنويحميناالذاتيةصورتنا
الذلكأنإالفيه،نعيشالذيالمعقد
حيثاألحوال،منحالبأيصائبةيجعلها
هذهمثلإلىللوصولالكثيراألمريتطلب

.االستنتاجات

كبيرًامجاًلالنايتركالإدراكناإنباختصار،
اختصارهدائًماويحاولهو،كماالعالملفهم

وفهمأنماطهواكتشافمختلفةبآليات
منكثيًراأنتجدفحينونتائجه،أسبابه

سبببالوحدكلكتحدثالسيئةاألحداث
محتملةنتيجةهذهأنتفكرالقدواضح،

تلكتكونأنيجبولكنكغيرها،للعشوائية
وأصدرتاليومقابلتهاالتيالسوداءالقطة
التيالخفيةالحكومةأوغريب،مواءصوت

بنفوذهابهوتتالعبالعالمعلىتسيطر
أناأكونلربمايدريكماالنهايةوفيودهائها
الأنيريدونكالذينالمتآمرينمنشخصًيا
الظالمفيوأترككالنظرياتهذهمثلتصدق

.مخططيأنفذأنلييتسنىحتى

المصادر

C.R. Sunstein and Adrian Vermeule;
“Conspiracy Theories and Cures”; The
journal of Political Philosophy: Volume 17,
Number 2, 2009, pp> 202-227;
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/1
0.1111/j.1467-9760.2008.00325.x

Rob Brotherton; “Suspicious Mind: Why
do we believe in Conspiracy theory”; pp.
21-24

Blagrove, M., French, C., and Jones, G.
(2006). Probabilistic reasoning, affirmative
bias and belief in precognitive dreams.
Applied Cognitive Psychology, 20, 65–83;
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/1
0.1002/acp.1165

D. Jolley and K.M. Douglas; “The social
consequences of conspiracism: Exposure
to conspiracy theories decreases
intentions to engange in politics and to
reduce one’s carbon footprint”; British
Journal of Psychology; Vol. 105, Issue 1;
https://doi.org/10.1111/bjop.12018

T. Geortzel; “Belief in Conspiracy
Theories”; Jstor; Political Psychology, Vol.
15, N. 1; pp.731-742

M. Abalakina-Paap, W.G. Stephan, T. Craig
and W.L. Gregory; “Beflief in
Conspiracies”; Political Psychology; Vol.
20, Issue 3; https://doi.org/10.1111/0162-
895X.00160

Jan-Wille, van Prooijen’ and Andre P.M.
krouwel; political Extremism Predicts
Belief in Conspiracy Theories; Social
Psychological and Personality Science;
2015; Volum6; pp. 570-578

Jam-Willem van Prooijen, K.M. Douglas
and C. De Inocencio; “Connection the
dots: Illusory pattern perception predicts
belief in conspiracies and supernatural”;
European Journal of Social Psychology;
Volume 48, issue 3;
https://doi.org/10.1002/ejsp.2331

Daniel Kahneman; “Thinking, Fast and
Slow”

K.M. Douglas, R.M. Sutton and A.
Cichocka; “The Psychology of Conspiracy
Theories”; Current Directions in
Psychological Science; 2017; Vol. 26; pp.
538-542;
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.
1177/0963721417718261

F. Herrald, B.T. Rutjens, I.K Schneider, H.U.
Nohlen and K. Keskinis; “In Doubt and
Disorderly: Ambivalence Promotes
Compensatory Perceptions of Order”;
Journal of Experimental Psychology:
General; 2014, Vol.143, No. 3, 166-1676;
http://content.apa.org/journals/xge/143/
4/1666

Jan-Willem Van Prooijen and Mark van
Vugt; “Conspiracy Thoeires: Evolved
Functions and PsychologicalMechanisms”;
Perspective on Psychological Science;
2018, Vol> 14(6) 770-788;
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.
1177/1745691618774270

:الصورمصادر

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/
fpsyg.2015.00414/full

https://www.wikiart.org/en/jackson-
pollock/one-number-31-1950

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1467-9760.2008.00325.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/acp.1165
https://doi.org/10.1111/bjop.12018
https://doi.org/10.1111/0162-895X.00160
https://doi.org/10.1002/ejsp.2331
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0963721417718261
http://content.apa.org/journals/xge/143/4/1666
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691618774270
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2015.00414/full
https://www.wikiart.org/en/jackson-pollock/one-number-31-1950
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chromosome)موقع and cancer)
بحثيةورقةمكلنتوكباربراالعالمةنشرت

-االنكساردورةفيهاتوضح1939عامفي
منالعديدكانتوقد.التجسير–االتحاد

كتبتذلكومعلوقتها،سابقةأفكارها
كتابةعنتوقفتلقد"1973عامفي

عندماطويللوقتأبحاثيعنتفاصيل
الموثوقيةونقصاالهتمام،عدمأدركت

قبلمنإليهاتوصلتالتيالنتائجفي
مدةبعدتكريمهاتم"العلميالوسط
عامفينوبلجائزةربحتوقدطويلة

الجينات"واكتشافهالعملهاتقديرا1983
."القافزة

دورةعلىالضوءسنسلطالمقالهذافي
BFB-CYCLE.التيالطريقةوهي

.ةخاطئبطريقةالكروموسومفيهاينقسم
الكروموسومشكلفيتغيرإلىيؤديمما

.السرطانإلىيؤديوبالتالي

لجيسمينالبشريالكروموسومامتالك
غيرأمريعتبر(cnetromere)مركزين
الكروموسوماتمنالحالةهذه.طبيعي
.السرطانيةالخاليافيموجودة

وفهللكروموسومالطبيعيةالحالةفيأما
قبل.فقطواحدمركزيجسيميمتلك

الكروماتيدينفأنالكروموسوم،انقسام
.المركزيالجسيمفيمعًامتحدينيكونان
باالنقسامالكروموسوميبدأوعندما
فياثنينإلىالمركزيالجسيمينقسم

كليصبحبحيث،متعاكسيناتجاهين
لينتجكاملكرموسومكروماتيد

جسيمكليقومذلكبعد.كروموسوين
لينتحالكروموسومينأحدبربطمركزي

مهيأةواحدةكلصغيرتينخليتين
.كاملكرموسوملتصبح

نجسيميتواجدحالةفييحصلماذاولكن
؟الكرموسومنفسفيمركزين

بشرحسنقومالتالية،الصورخاللمن
غيربطريقةالكروموسومانقسام

.طبيعية

(القادمةالصفحةفي)

ة التجسير ودورها في عد-االتحاد-دورة االنكسار
أنواع من السرطان

حسين غالب: إعداد

تيلومرات

جسيم مركزي

يوكروماتين

المناطق البرتقالية 
تشير إلى تغاير في 

الكروماتين

http://real-sciences.com/%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%a1/%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7-%d9%85%d9%83%d9%84%d9%8a%d9%86%d8%aa%d9%88%d9%83-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%af%d9%8a%d9%85%d9%8a/
https://youtu.be/VuzeD_VyBO4
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هناككانإذاولكن.مشكلةهناكفليسواحدبأتجاهالمركزينالجسيمينانقسمإذا
...لالنقساممهيأالكرموسوميكونعندماالمركزينالجسيمينبينالتواء

كونويتلآلخر،معاكسبأتجاهنصفكليذهبنصفينإلىينقسممركزيجسيمكلفإن
.المركزينالجسيمينبينيمتدجسر
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.غيرتينصخليتينالىالكرموسومانقسامإلىمؤديًاينكسرأنإلىبالتمدد،الجسريستمر
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صلتحالعلويةالخليةفأنالصورةفيموضحوكماالجسر،انكساربعدالخليتينتفترق
.منهخاليةتكونالسفليةالخليةبينمااالصفر،الجينمننسختينعلى
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(االصفرالجينمننسختينيمتلكالذيالكروموسوم)العلويالكرموسوميقوم
.نفسةبأستنساخ

....أخرىمرةالعمليةتكرر
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.االستنساخعمليةبعدالناتجالكروموسومالصورةتوضح

سامواالنقالنمويمكنهاتمتلكهالتيالخليةفأنسرطاني،جينهواالصفرالجينكانإذا
التيالخليةألن)الطبيعيباالنتخابتسمىالعمليةهذه.المجاورةالخاليامنأسرعبصورة

هذهعلىيطلق.(العاديةالخاليامنالجسمفيشيوعًاأكثرستكونأسرعبشكلتنمو
.السرطانيةالخالياأصحبصورةالخاليا

تواجدعلىأساسبشكلتعتمدطبيعيغيركروموسومتكوينعمليةفإنلذلك
.بينهماجسروامتدادمركزين،جسيمين

-:المصدر

https://chromosomesandcancer.com/tag/bfb-cycle/

https://chromosomesandcancer.com/tag/bfb-cycle/
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المشتركةاألعراضأحدالجوعيبدوقد
لنقصتعرضهمعندالسكريمرضىلدى
لمرضىبالنسبةالمشكلة.الدمسكر

األصحاإلجراءاتخاذفيتتمثلالسكري
.الدمسكرنقصلمعالجةواألسرع

تنصح(NHS)البريطانيةالصحةخدمات
نفصأيأوالجلوكوزبتناولالسكريمرضى

.االمتصاصسريعةالكاربوهيدراتمن
السكريمرضىبعضفإنذلك،ورغملكن
امعلىبناءًاالقضيةلمعالجةيميلونقد

إلىيؤديمماالجوع،منبهيشعرون
مليئةوليمةإلىالدمسكرنقصتحول

غيرالسبل.الصحيةغيرباألطعمة
هيتنتقدالسكرنقصلمعالجةالصحيحة
أوالوزنزيادةمثلمحمودةغيربعواقب
نقصحدوثعندوخصوصًاالسكر،بارتفاع

المريضيكونالحيثالليل،فيالسكر
كل.نائموهوالحالةمراقبةعلىقادرًا
المرافقالشديدالجوعبسببيحدثذلك

.الدمسكرلنقص

بحاجتهمذلكالسكريمرضىيعللقد
بالتوترآخرونيفسرهوقدللطاقة،
طيرتبوالذيالدمسكرنقصأثناءالحاصل

تناولفيوالرغبةبالجوعكثيرينلدى
عمقًاأكثريكونقدالسببلكن.الطعام

!الدماغفيالسببيكونوقد.ذلكمن

متعددةحاالتوجوديفسرماإننعم،
كبيرحٍدإلىُيعللالدمسكرنقصأثناء

بينوحيدكرابطالدماغفييحدثبما
.الحاالتتلك

م لماذا يشعر مرضى السكري بالجوع عند تعرضه
لنقص سكر الدم

المريوانيعمر : إعداد
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الملكيةالجمعيةمنعلماءوجدهماوهذا
المعروفالمركبتأثيرحولالبريطانية

.(Y)العصبيبالببتيد

مامنطقةمنوايالعصبيالببتيديفرز
الدماغفيالمهادتحت

(Hypothalamus)المشهوردورهورغم
رغيبالشبعوالشعورالتغذيةسلوكفي
فيأخرىأنظمةمعيتقاطععملهأن

أنالتجاربببعضالعلماءرأىإذالجسم
اضطراباتمنعانتالتيالفئرانبعض

ةبدينتكنلموايالعصبيالببتيدفي
.بالضرورة

دالببتيفيزيادةالدمسكرنقصُيسبب
الببتيدبأنهُيعرفوالذيوايالعصبي

فيعديدةأدوارولهالدماغفيوفرةاألكثر
كسلوالتوتر،سلوكالجنسية،الفعالية
اليوماويالنظامالوزن،وزيادةالتغذية

(Circadian rythem)[1].تجربةوجدت
دللببتيمضادةبأجسامالفئرانحقنأن

ةالتغذيلسلوكحجبًاسببوايالعصبي
منوايالعصبيالببتيديزيد.لديهم

دوقالشبعويؤخرالطعاملتناولالتحفيز
وتنظيمالجسموزنفيدورلهأنوجد

افراززيادةاكتشافتموقد.[2]التغذية
ايةنهفيالسكريمعوايالعصبيالببتيد

.الثمانينات

قطرعبروايالعصبيالببتيدإفرازُيحفز
يعدحيث(stress)الضغوطأبرزهاعدة

خواصولهمهدئًاوايالعصبيالببتيد
التعرضومعلذالألعصاب،وقائية

ومن.[3]يزدادالببتيدإفرازفإنللضغوط
مقاومةمنيزيدأنهأيضًاتأثيراته

فعلرديفسرهذاولعل.[4]األنسولين
وفيالدمسكرنقصفيبإفرازهالجسم
لكبحاألولىفييفرزحيثالتوتر،حاالت
يةالثانفييفرزبينما،اإلنسولينتأثير
.المهدئاتمنكنوع

هذامنالسكريمرضىيعرفهأنيجبما
فعلبردوديقومقدالجسمأنهواألمر

يينبغوالتحدث،التيالحاالتتجاهمعقدة
مهايقدالتيالنصائحنتبعأنإالذلكتجاه

نستجيبأنالوالمختصون،األطباء
.األسبابمعالجةمنبداًلللنتائج

___________________________
_____________

[1]Neuropeptide Y, Colorado
state university

[2] Beck, B. "Neuropeptide Y in
normal eating and in genetic
and dietary-induced obesity."
Philosophical Transactions of
the Royal Society of London B:
Biological Sciences 361.1471

(2006): 1159-1185.

[3] Reichmann, Florian, and
Peter Holzer. "Neuropeptide Y: a
stressful review." Neuropeptides

55 (2016): 99-109.

[4] Ludwig, David S., et al.
"Melanin-concentrating

hormone overexpression in
transgenic mice leads to obesity
and insulin resistance." The
Journal of clinical investigation

107.3 (2001): 379-386.

[5] Laslop, A., et al. "Insulin
hypoglycemia increases the
levels of neuropeptide Y and
calcitonin gene-related peptide,
but not of chromogranins A and
B, in rat chromaffin granules."
Regulatory peptides 26.3 (1989):

191-202.
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قامأنمنذيموتونالسكريمرضىظل
المرضىبعضبمالحظةالمصريينقدماء
والعطشالتبولكثرةمنيعانونالذين

شرببوصففقطوإكتفائهمالمستمر،
مالحظةبعدهمومنالماء،منالكثير
هؤالءلبولالنملبانجذابالهندأطباء

المرضهذابتسميةوقيامهمالمرضى،
سلبالعالشبيهالبولأيالسكري،البولبـ

(Honey-like urine)،اإلغريقوقيام
الـباسمالمرضهذابتسمية

(Diabetes)كثرةبمعنىبعد،فيما
م1700عامأواخرثمالتبول،أياإلخراج

السكري،أي(Mellitus)مقطعبإضافة
مابحالةيموتون،المرضىهؤالءظل

Diabetic)بـاألننعرفه
Ketoacidosis)،التبولحموضةأو

!!الحلفما.الكيتونيةالسكري

تحديدًاعام،150قبلماإلىبالزمنعودة
طبطالبتمكنم،1868عامصيف
بوليدعىبرلينجامعةفيألماني

Paul)النجرهنز Langerhans)
إكتشافمنالصغير،مجهرهباستخدام
المتناثرةالخاليامنمتشابهةمجموعات

األلمانيةباللغةاسماهاالبنكرياسداخل
(Zellhaufen)الخاليا،منالكومةأي

بعدحتىالخاليابهذهشغفهوتابع
لمولكن،للدكتوراةودراستهتخرجه

وظيفتها،تحديدالنهايةفييستطع
فيمشاهداتهبعرضفقطواكتفى

!م1869عامللدكتوراةرسالتهمناقشة

إلى اإلكتشافمن : تاريخ صناعة االنسولين
NPHانسولين 

إسالم عبدالرحيم: إعداد
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عالمقامم،1893سنة–عام25بعد
ةباللغ،الجويسإدواردالفرنسياألنسجة

Édouard)الفرنسية Laguesse)،
ةباللغالمتناثرةالمجموعاتهذهبتسمية

Les)الفرنسية îlots de
Langerhans)باللغةالنجرهانز،جزر

Islets)تقابلاإلنجليزية of
Langerhans)،تقومأنهاوافترض

الطعام،بهضمعالقةلهامامادةبإفراز
أوسكاراأللمانيالعالممالحظةبعد

Oskar)منكواسكي Minkowski)أن
إلىيؤديالحيواناتمنالبنكرياسإزالة

زالمالكن!السكريالتبولبمرضإصابتهم
فيماوكلبالموت،عليهميحكمالمرضى

بشربالتوصيةهوفعلهاألطباءوسع
!السكرياتأكلمنوالتقليلالماء،

طبيةمقالةخرجتم،1920عامفي
استخالصيكونأنإمكانيةعنتتسائل

قدالبنكرياسمنالمزعومةالمادةتلك
مرضعالجفيالمستقبلفييساهم
وعندالعام،ذلكوفي!السكريالتبول

الشابالكنديالعظامجراحفكرقراءتها،
Frederick)أو،بانتجفريدريك

Banting)الطبطالبمساعدهمع
Charles)بيستكارلسالشاب Best)

استخالصتجاربوإجراءالمرض،بدراسة
داخلالنجرهانزجزرمنالمادةتلك

سورالبروفيمختبرإلىفانضماالبنكرياس،
John)ماكلويدجون MacLeod)،أستاذ
أكتشف!حينهااألعضاءوظائفعلم

إنزيماتأنفيتكمنالمعضلةأنالثنائي
ءأثناالمادةتلكتهضمكانتالبنكرياس

منيتخلصاأنقرراولذلكاستخالصها،
!مةالهاضاإلنزيماتتلكتفرزالتياألنسجة

البنكرياس،قناةسدوهي−ذكيةبفكرة
(Pancreas Duct)تراكميحدثوبالتالي

البنكرياسداخلاإلنزيماتلكلوارتجاع
لتلكالمفرزةالخاليابهضملتقوم

اسالبنكريجزءويتبقىنفسهااإلنزيمات
فحصال!المزعومةالمادةهذهيفرزالذي
،البنكرياسقناةسدمنأسابيععدةبعد
هابتجميدقاماثمالبنكرياس،بواقيعلى
لمحلولوإضافتهاطحنها،ثممالحبماء

منزوعحيوانفيحقنهاثمملحي،
–المقالةتوقعتهامافحدثالبنكرياس،

هاطبيعتإلىالدمفيالسكرنسبةوعادت
!ساعتينخالل

جيمسللفريقانضم،1921عامنهايةفي
James)،كوليب Collip)بروفيسور

ساعدالذيالمخضرم،الحيويةالكيمياء
وتنقيةلفصلأفضلطريقةتطويرفي

عليهاأطلقواثمومنالمكتشفة،المادة
باللغةالكلمةمن،(Isletin)إيليتيناسم

الصغيرة،الجزيرةأي(Islet)اإلنجليزية
جزيراتمادةالكاملاالسمليكون

.النجرهانز

البروفيسيرالمختبرمديرغيرذلكبعد
إنسولينكلمةإلىاسمهاماكلويدجون

(Insulin)،الالتينيةالكلمةمن(insula)
وتنجحم،1922عامليأتي!الجزيرةأي

عنباألنسولينالمرضىحقنمحاوالت
لعالجالبابليفتحالعضل،طريق

ثالبحفريقالتحق!المرضىمنالماليين
الصيدليالكيميائيبشركةالثالثي

Eli)ليليإيليالجنسيةاألمريكي Lilly)،
يةالصيدلللمستحضراتليليشركةوهي

(Lilly Pharmaceutical Company)
اريالتجاالسمتحتاإلنسولينإنتاجليتم

(Iletin)البقرمنالمستخلصم،1923عام
تشخيصيعدلموبذلكوالخنازير،

امباإلعدحكمًاالسكريالتبولبـالمريض
!الوقتذلكمنذ

الصناعياإلنتاج

علىمبنيةكانتاألولىالتجربة
فريدريكعليهحصلالذيالمستخلص

بًامشوكانتوالذي.البنكرياسمنبانتج
امتصاصيعوقمماوالدهون،بالبروتينات

بيتسبكانوالذيالجسمفياإلنسولين
نلتكويأدتتحسسيةتفاعالتفيأيضًا

فيتجربةأولمعالحقنمكانخراج
منالبدكان،اإلنسولينولفصلالبشر،
!الموجودةوالدهونالبروتيناتفصل

بعضعلىيحتويبروتينجزئأي
الشحناتوبعضالموجبةالشحنات
الخليطداخلالماءمحتوىولكنالسالبة،

يتفاعلألنهالبروتيناتذوبانمنيزيد
فيعزلالجزيئات،تلكمعقويبشكل

البروتينجزيئاتعلىالموجودةالشحنات
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جزيراتأول من قام بتسمية الجويسالبروفيسور إدوارد 
النجرهانز
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افيمنعهكامل،بشكلالبعضبعضهاعن
يمنعثمومنبينهافيماالتجاذبمن

ما،خليطتنقيةأردناإذالذلك!الترسب
يفالخليطبإذابةمنه،الماءإزالةفعلينا
عزلفيأقلقوةلهالذيالكحول

فيماأكثرالتجاذبثمومنالشحنات،
فيتمبسهولة،تترسبثمومنبينها،
علىالحصولويتمالشوائبفصل

أكثرإنسولينعلىيحتويمستخلص
جميسفعلهماتمامًاوهوونقاء،تركيز
.پكولي

أنكوليبإكتشفكثيرةمحاوالتبعد
ئبالشوايرسبوالذيللكحولتركيزأنسب

محلولبإضافةوهو،إنسولينيرسبوال
عدةالمستخلص،إلىماء%20وكحول80%

بمادةالمرضىحقنتجربةلتنجحمرات،
جرعةفقطفائق،بشكلاإلنسولين

!تكفياليومفيالعضليللحقنواحدة

كميةإنتاجپكوليجميسحاولعندما
مادةاستخالصفيفشلكبيرة،

معلوم،سببدونالفعالة،اإلنسولين
الخطوات،نفساتبعأنهمنبالرغم
توفيرفيعجزهناكسيكونوبذلك
قررماإذاللمرضىكافيةيوميًاجرعات
الفكرةيجهضمماللسوق،الخروج

اضطرتلذلكالمختبراتحبيسةويجعلها
تتضمنالتيالكنديةتورونتوجامعة
أن،ماكلويدجونالبروفيسورمختبر

شركةمعم1922عاممايوفيتتعاقد
Lilly)أوالصيدلية،للمستحضراتليلي

Pharmaceutical Company)
بتوفيرتسمحطرقلتطويراألميركية

وضعت!اإلنسولينمنكبيرةكميات
نوولديجورجاألمريكيالكيميائيالشركة

(George Walden)برنامجرأسعلى
افاكتشومحاولة،اإلنسولينإنتاجتطوير

جإنتافيكوليبجميسلـالفشلسبب
.كبيرةكميات

جورجالكيميائياكتشفالبحثبعد
كبيرةحاوياتاستخدامعندأنوولدين

درجةتتغيرللهواء،الخليطوتعرض
ترسبإلىيؤديمما،pHالحموضة

ليحصوبالتاليالشوائب،معاإلنسولين
!اإلنسولينمنخاليمحلولعلى

موجبةشحناتعلىتحتويالبروتينات
تعتمدالشحناتهذهوكميةوسالبة،

الهيدروجينذراتكمعلىكبيربشكل
الحموضةدرجةأي–الخليطفيالموجود

نوعلكلمعينةpHدرجةوعند،pHالـ
الموجبةالشحناتتتساوىبروتين

ييؤدمماالبعض،بعضهاوتلغيوالسالبة
بفعلالبروتينجزيئاتتساقطإلى

جعلماوهوالترسب،ثمومنالجاذبية،
علىيطلقوولدينجورجالكيميائي

Isoelectric)اسمالعملية
precipitation)بالتعادلالترسبأو

اكتشفالمتكررةبالتجارب!الكهربي
البقريلألنسولينالقيمةهذهأنوولدين

الحفاظيتوجبكانوبالتالي5.7كانت
جعلمما5.7منأقلpHالـعلى

لألنسوليناألنقىالشكلعلىالحصول
.سهولةأكثر

يفاألسلوبهذاباستخدامالشركةلتنجح
منإنسولينوحدةألف130استخالص
وحدة20بـمقارنةالواحدالبنكرياس

بطريقالواحدالبنكرياسمنإنسولين
لتنتقلثم!پكوليجميسالكيميائي

انعالمصإلىالكنديةالمختبراتمنالفكرة
ليليشركةوحينهاومناألمريكية،

أكبرمنتعدالصيدليةللمستحضرات
!األنسولينوإنتاجتطويرشركات

الدنماركفينورديسك

بحريةرحلةبعدم،1922خريففي
المتحدةالوالياتإلىوصلطويلة،

كرووأوجستالبروفيسيراألمريكية،
(August Krogh)أستاذ–الدنماركي

بجامعةالحيوان،أعضاءوظائفعلم
Marie)كرووماريزوجتهمعكوبنهاجن

Krogh)فيأيضًاوالمتخصصةالطبيبة
جامعةمنبدعوةاألعضاء،وظائفعلم
Yale)األمريكيةييل University)،

فيأبحاثهماعنمحاضراتعدةلإللقاء
كانتزيارتهماخالل!األعضاءوظائفعلم

شركةونجاحاتإنجازاتعنتتوارداألخبار
رةكبيبكمياتاإلنسولينإنتاجفيليلي

.ريالسكالتبولكثرةلمرضىالدواءوتوفير

على،كرووماريالطبيبةاقترحتوهنا
الكنديةترونتوجامعةمراسلةزوجها
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إستد-الصيدلي الدنماركي  أوجست كونج

هاجيدوورنالباحث هانز كرستيان 
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براءةصاحبة–الكنديةترونتوجامعة
اإلنسولينإنتاجتصريحألخذاالختراع،

القارةشمالولدولالدنمارك،داخل
هانفسأصيبتقدكانتأنهاكمااألوروبية،

أخذبعد!ذلكبعدالسكريبمرض
م،1922ديسمبرفيالزوجانعادالتصريح،

الطبيبمعشراكةوبعدالدنمارك،إلى
كرستيانهانزوالباحثالشابالدنماركي

Hans)هاجيدوورن Christian
Hagedorn)الصيدليمنماليوبدعم

الطبيبإستد-كونجأوجستالدنماركي
(August Kongsted)،بتأسيسقاموا

ياألوروببالشمالاإلنسولينإنتاجمختبر
(Nordisk Insulin laboratorium)،

أرباحهاتوجهحيثربحية،غيركمؤسسة
!الطبيةاألبحاثلدعم

يحملالذيالثور،شعارالمختبرأتخذ
لنهوضنظرًارأسه،فوقشمسقرص
ماكحينها،البقرمناإلنسولينإنتاجعصر

Apis)أبيسالعجلصورةنفسأنه
Bull)اإلزدواجيةيحملالذيالفرعوني:

األقصى،والتدميرالخصوبة،عنفوان
يالشمسالقرصفيالمتمثلالنهاروأيضًا
الشكلفيالمتمثلوالليلرأسه،فوق

تأثيريمثلمما–لقرنيهالهاللي
ليلوالممتدوالضارالنافع،األنسولين

!نهار

إنتاجفيالناشئالدنماركيالمختبربدأ
ألولم،1923ربيعفيللمرضياإلنسولين

تحتاألوروبي،الشمالمنطقةفيمرة
الذي،هاجيدوورنهانزالطبيبرئاسة
مرت!المختبرإلدارةوتفرغالطب،أعتزل

ةاألمريكيليلليوشركةاألخرى،تلوسنة
منالدنماركينورديسكومختبرناحيةمن

األنسوليننقاءمنيزيدانأخرىناحية
شوائبمنخاليًابجعلهالمستخلص

يفيتسببكانالذيالحيواني،البروتين
وأحيانًاللمرضى،الحقنمكانتهيج

خراجتكونالىتؤديتحسسيةتفاعالت
!بكتيريغير

يناإلنسولنقاءزادكلماأنهالباحثونالحظ
بعدالدمإلىامتصاصهسرعةزادتكلما

هذاتعيقالشوائبكانتحيث–الحقن
ثلثالمتكررالحقنتطلبمما،اإلمتصاص

منبدلاليوم،مدارعلىأكثرأومرات
فيالحالهوكانكمايوميًاواحدةحقنة

أنماك،اإلنسولينالكتشافاألولىالسنوات
حادهبوطتسبباإلمتصاصسرعة

اةحييهددحدإلىالدمفيالسكرلمستوى
عنالمرضىعزوفأدىمماالمرضى،

المحددة،اإلنسولينبجرعاتااللتزام
وغيرعاليةمستوياتوجودوبالتالي
عندخصوصًاالدمفيللسكرمستقرة

منيتبعهاقدوماصباحًا،االستيقاظ
!بالدمحموضة

لضبططريقةلتطويرالحاجةظهرت
Controlled)للدماإلنسولينإتاحة

Delivery System)امتصاصبإعاقة
منمستحلبعملمنها،اإلنسولين
حقنأو؛الليسيثنبزيت،اإلنسولين

الغدةخالصةاألدرينالينمادةمنخليط
يفانقباضلعمل،اإلنسولينمعالنخامية
معدلتقليلوبالتاليالدموية،األوعية

لمالسابقةالطرقكلولكن.امتصاصه
بوءالتنيمكنوثابتًامنتظمًاتأثيرًاتعطي

!اإلنسولينعملإلطالةبه

كليتابعهاجيدوورنهانزالطبيبظل
بعالجأكثرشغفهويزدادالمحاوالت،تلك

أولأنرأىوقد.السكريالتبولكثرةمرض
لعالجخاصةمستشفىإنشاءهيخطوة

قربعنالمتابعةأجلمنالمرضى،
قامم،1932عاموفيلذلكاألبحاث،وإجراء

كرووأوجستالصيدليمعباإلشتراك
التشريحعالممستشفىبإنشاء

كريللسالتذكارياستينوالراحلالدنماركي
(Steno Memorial Hospital)–

بعد!السكريالتبولكثرةمرضىلعالج
خطرم،1934عاموفيالتفكير،منسنوات

فكرةهاجيدوورنهانزالطبيبذهنفي
يةالحيوانالبروتينيةالشوائبمشكلةأن

تفاعالتعدةتسببكانتالسابقة
ناتالبروتيعنتركيبهاالختالفتحسسية
رمنتشبروتينعنالبحثفقررالبشرية،

نفسلهالحية،الكائناتجميعفي
!الكيميائيالتركيب

خطعلىباإلطالعهاجيدوورنهانزقام
عالمم،1867عامفيبدأهقدكانبحثي

..ميشار،فريدريكالسويسرياألحياء
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عالم األحياء السويسري فريدريك ميشار
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Friedrich)الطبيب Miescher)،
ألنويةالكيميائيالتركيبعنللكشف
يكمنالحياةسرأنالعتقادهالخاليا

العملخاللم،1869عامفأكتشفداخلها،
سمكمنالمأخوذةالمنويةالحيواناتعلى

أسماهحمضيجزءبهااألنويةأنالسلمون
عرفماوهو،(Nuclein)النيوكلينمادة
قلويوجزءالنووي،الحمضبـذلكبعد
Protamineالـالبروتامين،اسماهجدًا

.بدائيتعنيprotoكلمة

أحماضسلسةعنعبارةهوالبروتامين
أنهذلكبعدعرفبسيطة،أوليةأمينية

فيويضغطهالنوويالحمضمعيلتف
أنميشارفريدريكأثبت!ممكنحيزأقل
البروتامينومادةالنيوكلينمادة

خالياجميعفيتقريبًاموجودتان
الفصائللمختلفالمنويةالحيوانات

أثبتم،1885عامفيأنهكماالحيوانية،
Albrecht)أوكوسيلألبريختزميله

Kossel)فيأنهالنيوكلينمادةوجود
بديلةمادةعنفضاًل.الحيةالخالياباقي

الهيستونبروتيناسماهاللبروتامين
(Histone)،المادةباأللمانيةوتعني

!الخفية

NPHانسولين

قدأنهم،1864عاممنذالمثبتمنكان
من،(Globin)الجلوبينمادةفصلتم

جميعدمفيعندهمالهيموجلوبين
بروتينهووالجلوبين.الحيةالكائنات

،Hemeالهيم،بعكس–اللونعديم
رتبلذلك!للدماألحمراللونعنالمسئول

منالثالثالترشيحاتهاجيدوورنهانز
نبروتي:بساطةأكثرهمإلىتعقيدًااألكثر

ثم،الهيستونبروتينثمالجلوبين
حيثمنانسبهمأنفوجدالبروتامين،

كانت.البروتامينهوالذوبانسهولة
تحتالسابقة،األنسولينمستحضرات

Insulin)الـالكيميائياالسم
Hydrochloride)حمضيمركبوهو–

نلألنسوليالكهربيالتعادلنقطةمنأقل
يفعليهوالحفاظاألنسولينترسبلمنع
ديساعكماالمستحضر،فيذوبانمنحالة
اإلنزيماتمنشوائبأيتنشيطعدمعلى
االستخالص،بعدموجودةتكونقدالتي

!اإلنسولينتكسريمنعفهووبالتالي

معاإلنسولينإرتباطأنالصدفةخدمت
متعادل،وسطيتطلبالبروتامينمادة
المركب،تكوينعمليةإتمامبعدوأنه
التعادلنقطةارتفعتوأنحدثفقد

رالمستحضأنوبما.ككلللمركبالكهربي
اإلنسولينمركبأنيعنيفهذامتعادل،

العلبداخلسيترسبالبروتامينمع
باالسمالحقًااشتهرولذلكالزجاجية،
Cloudy)الـأوالمعكر،اإلنسولين

Insulin)،منجدًاقريب7.3رقمأنكما
دالجلتحتالخالليةلإلنسجةpHالـدرجة

ذوبانعدميعنيمماالحقن،مكانفي
وبقاءهحقنهبعدسريعبشكلالمركب
الجسميقومأنإلىالجلدتحتمترسبًا

والبروتامينبينالرابطةبتكسير
دجدينوعلديناأصبحوبذلك!اإلنسولين

الـمسمىتحتاإلنسولينمن
(Protamine Insulinate)،عرفوالذي

Neutral)الـباسمهالحقًا Protamine
Insulinate of Hagedorn NPH)،أي

البروتامينيهاجيدوورنإنسولين
.المتعادل

عملمدةأصبحتمذهلة،كانتالنتائج
لألنسولينالمدةتلكضعفاإلنسولين

اإلنسولينباسمعرفالذيالسابق
Regular)المعتاد/العادي Insulin)أي

يحتاجأصبحفالمريضإضافات،أيبدون
الأنهكمافقط،اليومخاللمرتينالحقن

،سريعبشكلاإلنسولينامتصاصيتم
اد،حبشكلالدمفيلقمتهتركيزه،فيصل

نوباتكثرةمنالمريضيعانيفال
هوكانكماالدم،سكرفيالحادالنقص

وبالتاليالمعتاد،اإلنسولينمعالحال
يفالسكرنسبةإرتفاعفيأفضلتحكم
!الدم

هانزالطبيبقامعامين،مدارعلى
NPHالـإنسولينبتجربةهاجيدوورن

نجاحاتليحققمستشفاه،داخلالجديد
عامفيالسوقإلىويخرجداخلها،مذهلة

فيالثالثينياتفترةتسميةويتمم،1936
The)هاجيدوورنعصر:العلميةاألوراق

Hagedorn Era)،نعرفهماإلىمهد
أواألدنىاإلنسولينمستوىبـاآلن
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الزنكإضافة

علمأستاذمعم،1926عامإلىعودة
John)آبلجونالدكتوراألدوية Abel)
هوبكنز،جونزجامعةفيالطببكلية

Johns)األمريكية Hopkins
University)اإلنسولينتنقيةومحاولة،

ّونكالنقياإلنسولينأناألمربنهايةليجد
ىعلمتأللئةشفافةسداسيةبلوراتعدة

ورقةفيويعلن،اإلختبارأنبوبجوانب
الشكلالبلورياإلنسولينأنعلمية

(Crystalline Insulin)،صورةأنقىهو
.لألنسولينممكنة

أنالعتقادهمإماالجميعهاجمهولكن
عليهيمتزبروتينإالهيماالبللورات

أناإلعتقادكانحيث،اإلنسولين
بلوريغيرشكللهاإلنسولين

(Amorphous)،علىقدرتهملعدمأو
−م1935عام!بأنفسهمالتجربةإعادة

Connaught)كوناكتمختبروداخل
Labs)،تورنتولجامعةالتابعالكندي

اإلنسوليناكتشافشهدوالذيالكندية،
.م1922

David)سكوتيدڤديومع Scott)–
قراءةبعدرأىالذيالمخضرم،الكيميائي

أنتثبتم1926للعامتعودبحثيةورقة
الذ.الزنكعنصرعلىيحتويالبنكرياس

الزنكعنصرإضافةأنذهنهفيخطر
ةعملييسهلاإلنسوليناستخالصأثناء

وبالتالي،(Crystallization)التبلور
صوره،أنقىفياإلنسوليناستخالص

آبل،جونالدكتورطريقةطّوروبالتالي
نمكبيرةكمياتإنتاجاإلمكانمنفأصبح

ورةصأنقيفيالشكل،البلورياإلنسولين
كميةزادتكلماأنهأثبتأنهكماممكنة،

ملعتأخركلماللمستحضر،المضافالزنك
هايةنفيواستنتجالجسم،فياإلنسولين

ينلتخزالزنكيستخدمالبنكرياسأناألمر
ماوهونشطة،غيرصورةفياإلنسولين

يكونحيث–ذلكبعدالعلملهتوصل
فيالبيتاخالياداخلاإلنسولين
Six)وحداتستةعنعبارةالبنكرياس

Monomer)قبلزنك،بذرتينمرتبطة
.الدمفيوإفرازهاانحاللها

إلى،(NPH)الـإنسولينخروجمع

إختالفاألولىأمور،عدةظهرتالسوق،
أخرى،إلىدفعةمناإلنسولينفعالية
إنسولين-البروتامينجزيئاتأنبسبب

لذلكالزجاجية،العلبجدرانعلىتمتز
زميلهوسكوتديفيدالكيميائيقام

Albert)فيشرألبرتالكيميائي Fisher)،
عنصرإضافةبتجربةالعامنفسفي

،تثبيتكعاملالمستحضرهذاإلىالزنك
التجربة،ونجحتالجزيئات،امتزازيمنع
حققتقدالمستحضراتهذهكانتحيث

األقل،علىأشهر6لمدةفيزيئيًااستقرارًا
المعدلاإلنسولينإنتاجليتم

(Protamine Zinc Insulin)بروتامين–
أنكما،(PZI)اختصارًاأو،إنسولين–زنك

امتصاصفترةمنيطيلكانالزنكعنصر
أي−ساعة12منأكثرليمتداإلنسولين

"!NPH"الـمدةمنأكثر

وغيربطيئًا،"PZI"الـإمتصاصكان
بعضفيساعة24إلىويمتدمنتظم

سكرنقصنوباتمنيزيدممااألحيان،
ظهرتكماخصوصًا،النومأثناءالدم،

هخلطفتماألكلبعدفوريلتأثيرالحاجة
وعلىولكن،المعتاد،اإلنسولينمع

ر،السكمستوياتضبطفيفشلالعكس
ةمتكررلنوباتالمرضىوتعرضبفعالية

امملياًل،بالدمالسكرنسبةانخفاضمن
!بالجرعاتاإللتزامعنالمرضىلعزوفأدى

الكيميائيويكتشفم،1946عامليأتي
Charles)أو،كراينبولكارليس H

Krayenbuhl)توماسالكيميائيوزميله
Thomas)أو،روزنبرج Rosenberg)،

أن،لإلنسوليننورديسكمختبرداخل
منزائدةكمياتوجودكانالسبب

،"NPH"الـمستحضراتداخلالبروتامين
ادالمعتاإلنسولينبـترتبطيجعلهامما

وكانامتصاصه،فيعيقمعه،خلطهعند
إلىاإلنسوليننسبةضبطهوالحال

الـمستحضرإنتاجأثناءالبروتامين
(NPH)،تمالتيالطريقةوهي،1:5لتكون

Isophane)الـلهااسمإعطاء Insulin)،
منفكلالتواجد،نفسلهإنسولينأي

يكوناأنإمابروتامينأوإنسولينجزيء
الجلد،تحتمنفصالنأومعًامتحدين
اانحاللهبعدمباشرةاإلنسولينويمتص

!المركبمن
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كائناتارتقاءالعلماءمنفريقرصد
Unicellular)الخليةوحيدة

Organisms)الخاليامتعددةكائناتإلى
(Multicellular)وقامواالمختبرفي

فيذلكنشرواكمابالفيديو،ذلكبتصوير
.(Nature)فيُنشرتعلميةورقة

األحياءعلمفيالمطروحةاالسئلةأهممن
الحياةوتطورتنمتكيف:هوالتطورية

متعددةكائناتبشكلاألرضكوكبعلى
كيف.الخاليا؟وحيدةكائناتمنالخاليا
أنواحدةخليةمنيتكونوحيدلكائن

تجمععنعبارةيصبحبحيثيتطور
انتقلتكيف؟(cluster)كثيرةلخاليا
الخالياوحيدةبسيطةأشكالمنالحياة

وشديدةمعقدةألنظمةكالبكتيريا
.كاإلنسانالتعقيد

اءارتقتشرحالتيالتطوريةالفرضياتمن
هيالخالياوحيداتمنالخاليامتعددة
Predation)االفتراسفرضية

Hypothesis)،ببساطةتقولوالتي
تتعرضكانتالخالياوحيداتإنشديدة
Selective)انتقائيلضغط Pressure)
يفلهاالمنافسينمنباالفتراسيتمثل

فيالناجحةالطرقمنوكانتبيئاتها،
هواإلفتراسعلىوالتغلبالضغطتخطي

تركيبيةبنيوتكونالخالياتتحدأن
االفتراسحاجزبواسطتهاتتخطىمعقدة

(predation Threshold)،الالذي
أنالطبيعيالمفترسعندهيستطيع

بةبالنس.ياكلهاوأنفريستهعلىيتغلب
تعقديشملهذاالحاجزالخلية،ألحادية
الفريسةكانتكلماحيثوحجمه،الكائن
سالمفترتمكنسيكونالحجم،فيكبيرة
ةالتجربفيالمفترس)صعوبةأكثرمنها

.(أيضًاالخليةوحيدهوالحالية

نظريةفيلألصلحالبقاءمفهوميرتبط
االنتقائيةالضغوطبمفهومالتطور
تتأثرالفردصالحيةأساسي،بشكل

التيالضغوطاتأوالعواملمنبمجموعة
وبالتاليالتكاثرية،قدرتهعلىتؤثر

همالتطورمنظورمناألصلحفاألفراد
الضغوطاتمجابهةعلىالقادروناألفراد

.بقاءهمتهددالتياإلنتقائية

صالحيةفإنالفرضية،علىوبناًءا
كانتالبيئاتبعضفيالخالياوحيدات

ومعطبيعي،مفترسبوجودمتأثرة
قدرتهمفإنوالتعدد،للتعقيدامتالكهم
الضغطألنأعلىصارتالتكاثرية
منيقللأنعلىقادرًايعدلمالتقليدي
فإنوبالتاليباالفتراس،أعدادهم
منأفضلأصبحت(fitness)لياقتهم
حأنجوسيلةكانالخلويفالتعدد.السابق

االنتقائية،البيئةضغوطاتتخطيفي
ياالخالمتعددةكائناتنشأتفقدوبالتالي

بيئاتفيوانتشرتالخاليا،وحيداتعن
كماالحياةبأشكالوارتقتمختلفة،

.اليومنعرفها

ورقةُنشرتالجاري،فبراير20يومفي
تعدداستحداثجذوربعنوانعلمية
De)لالفتراسباالستجابةالخاليا novo

origins of multicellularity in
response to predation)مجلةفي

Scientific)ريبورتسساينتفك
Reports)العلميةللدوريةالتابعة

.(Nature)األشهر

من أحادية الخلية إلى متعددة الخاليا

مجدي سليمان: إعداد
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يالتالتجاربمنمجموعةتضمنتالدراسة
الطحالبمنمهجننوععلىأجريت

اسمهالخليةوحيدةالخضراء
(Chlamydomonas reinhardtii)

الخطيرالخليةوحيدومفترسها
(Paramecium tetraurelia).(

الصحالبعلىيتغذىالباراميسيوم
اتبيئفيويعيشوالبكتيريا،والفطريات

.(مائية

750حواليبعدالطحالبخاليااستطاعت
تتجمعأن،الالجنسيالتكاثرمنجيل

الخاليامتعددةكائناتوتكونوتتكاتف
فيعيناتخمسأصلمنعينتينفي

جيل750.أسبوعًا50مدىعلىالتجربة،
25توازيللطحالب،بالنسبةأسبوع50في
أساسعلى)اإلنسانحياةمنسنةألف
اإلنسانجنسيحتاجهاقدالتيالمدةإنها

ينتججنسناأنبافتراضجيل،750إلنتاج
الذينأسالفنايعنيسنة،100كلأجيال3

كانوا،750رقمالجيللهمبالنسبةنعتبر
حضارةاختراعقبلاألرضعلىيعيشون
21بحواليللكتابةوالسومريينالفراعنة

ةالتجريبيالقدراتوبامتالكنا.(سنةألف
اآللياتفهمعلىقادرينتجعلناالتي

العاديفيالتيالحياة،لعمليةاألصيلة
منأقلفيجدا،طوياًلوقتًاذلكيتطلب

خالفالحقيقيإنجازهوواحدة،سنة
.عليه

الدالئلأهممنواحدًاتعطيناهذهالورقة
القضايامنواحدةلتفسيرالتجريبية

انتقالخطوةوهيالتطور،فيالمهمة
هيوالتيللتعدد،الوحدانيةمنالحياة
البيولوجي،التاريخفيكبيرةخطوة

.جدًامهمأمرذلك،وتفسير

مدعمةاألصليةالعلميةالورقة
:(للتحميلقابلة)بالفيديوهات

https://www.nature.com/arti
cles/s41598-019-39558-8

منمجموعةتصف:الصورة
،A-Dالتجربة،فيالعينات
الخالياإننالحظأنوُيمكن

ومعومنفصلة،وحيدةAفِي
األجيال،وانحدارالوقتمرور
متعددةتظهربدأتBفي

خارجيقالبيجمعهاالخاليا،
Extracellular)خلوي

Matrix)كبسولةهيئةعلى
مختلفةأشكالثمبدائية،

Cفيتعقيدا،وأكثرأكبر
.Dو

الصورة،فيفهمهيجبما
تجمعاتمجردليستإنها

التجمعاتلكنخلوية،
هيالصورةفيالخلوية
اةحيدورةلهامستقلةكائنات
عنمختلفةبهاخاصة

الخالياوحيدةالكائنات
تتكاثرأنهاحتىالمستقلة

.أيضًا
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واألمواجشواطئهايعمالذيالهدوءبينما
.المحيطاتبعرضتنشطالتيالعاتية

يةطافنسبيببطئالمائيةالكتلتسافر
فيومتسللةتارة،المحيطاتسطوحعلى

خلطعمليةلتجري.أخرىتارةأعماقها
علىتحافظوهادئةمستمرةوتجديد

الديمومةعناصروتوفراألرضمناختوازن
المثال،سبيلفعلى.البيئيلنظامنا
جنوبمنالدافئةالمياهكتلتتحرك
لنداأيسنحوشمااًلاألطلسيالمحيطووسط

منكبيرةكمياتمعهاحاملة،وغرينالد
شمالبمياههناكلتمتزج.الملوحة
ذاتالبرودةشديدةاألطلسيالمحيط
بيتسبحيثالمنخفض،الملحيالتركيز

المحيطقاعإلىواتجاههابتثاقلهاهذا
ببرودةمحملةجنوبًاأدراجهالتعود

ماحٍدإلىالعمليةهذهتشبه.الشمال

ينقلحيثاإلنسانجسمفيالدورانجهاز
الجسمألعضاءوالغذاءاألوكسجينالدم

بثنائيمحماًلالقلبإلىويعوداألخرى
المضخةأنغير.الكاربونأوكسيد

المياهتياراتتحريكعنالمسؤولة
عملياتهيالمحيطاتفيالدافئة

.المناخلمتغيراتتخضعفيزيائية

المحيطشمالفيالمياهتدويرعمليةإن
كبيرةدورانعمليةمنجزءاألطلسي

.تالمحيطافيالمائيةالكتلةأغلبتشمل
شمالمياهحركةأهميةتكمنولكن

منالوحيدالجزءبكونهااألطلسيالمحيط
الحرارةينقلالذيالمحيطمياهحركة
يالبيئالنظامانتعاشيسببمماشمااًل
هذهأنإلىهنااإلشارةتجدركما.هناك

المياهكتلأنحيثجدًابطيئةالعملية

كيف يؤثر التغير المناخي  : رياضيات المناخ
على توزيع الحرارة في المحيطات؟

حسن مازن: إعداد



مجلة علمية عربية شهرية صادرة عن موقع العلوم الحقيقية

32

العمليةهذهأنإلىهنااإلشارةتجدركما
التيالمياهكتلأنحيثجدًابطيئة
مئاتيلزمهاالمحيطأعماقإلىتغوص

.أخرىمرةالسطحإلىلتعودالسنوات

منةالمستخلصالمناخيةالبياناتوتخبرنا
والطبقاتوالصخورالجليدية،الطبقات

عمليةبأنالمرجانيةوالشعبالرسوبية
سبقأنهاحيثثابتة،ليستهذهالتدوير

منمعينةمراحلفيللتوقفوتعرضت
مستقبليضمانالوأنهكوكبناحياة

ولهوليوود.توقفدونالستمرارها
مستقبليسيناريوبرسمطريقتها
عمليةتوقفستصاحبالتيللعواقب

فيالسيماالمحيطاتفيالمياهتدوير
the)الشهيرالفيلم day after

tomorrow).أمريكاشمالتتجمدحيث
معهايمكناللدرجةبالكاملأورباوشمال

.هناكالعيش

عملورشةوفي2017العامصيففي
القديماألرضمناخفيمختصةمصغرة
جنوب،دارتينتونفيمنتجعفيأقيمت

ةلمناقشفرصةعلىحصلتإنكلتراغرب
ريتشردمعرياضيًاالظاهرةهذهنمذجة

علىالحاصلوهوريتشارد،ويرئس.وود
التطبيقية،الرياضياتفيدكتوراه

المشاكلبدراسةمعنيةبحثيةمجموعة

أرصادمكتبفيوالمحيطاتالمناخية
ليقدممعهحديثيفي.البريطانيالمناخ

معحديثًاطورهقدكانرياضيًانموذجًا
طوياًلنستغرقلم.الباحثينمنمجموعة

وودريتشردنموذجبأننكتشفأنقبل
المعادالتمعالرياضيبالسلوكيتشابه

مماآنذاكدراستهاعلىعاكفًاكنتالتي
النموذجتحليلعلىمشتركلعملدفعنا

منالباحثينمنأخرىمجموعةمع
،[1]المناخأرصادومكتبإيكسترجامعة

يفمؤخرًاللنشرتحليلنانتائجقدمناوقد
هذافي."أالملكيةالجمعيةوقائع"دورية

لكنمبسطة،فكرةاقدمأنأودالمقال
إليهاتوصلناالتيللنتائجشاملة،

.استخدمناهاالتيالرياضيةواألساليب

الميمثل"حرجة،وتغيراتحساسةأنظمة
"الصينيةفي

أخرونباحثونمعنشرهابحثيةورقٍةفي
وهو،لينتونتيموثيقدم2007العامفي

فيإيكسترجامعةفيالمناخأستاذ
علميةمراجعةقدمالمتحدة،المملكة
ُتعتبرالتيالمناخيةالظواهرلبعض

تغيرات"تشهدأنالممكنومنحساسة
يصعببيئيةلنتائجتقودقد"حرجة
منالدراسة،هذهكانت.عواقبهاتجنب

يبينمخطط
التيالعناصر
لينتونيعتقد

بحثهمفيوزمالئه
العامفيالمنشور

حساسةبأنها2007
أنالممكنومن

تغيراتتشهد
فييظهر.حرجة

حركةالمخطط
المحيطفيالمياه

كواحدةاألطلسي
الظواهرهذهمن
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رائدةدراساتبينمنالدراسة،هذهكانت
وفيزيائيينلرياضيينُملهمًةأخرى،

لدراسةرياضيةأدواتلتطويرمناخوعلماء
تحتمأنيغير.الحرجةالتغيراتهذهمثل
أنقبلأخرىسنواتثمانانتظرأنعلّي

فيالمثيرالحقلهذاعلىاتعرف
رأيكستلجامعةانضممتحيثالرياضيات،

.2015العامفيدراسيةبزمالة

"تحولنقطة"أو"حرجتغير"أسمُيطلق
معيننظامسلوكفينوعيتغّيرعلى
سابقبدونالزمنمنمعينةنقطةفي

فيالسلوكهذامثليظهرماوعادةانذار
يتواجدانكثرأواستقرارحالتيلهاأنظمة
إلىاإلشارةأودالفكرةلتقريب.بتزامن
ثلم"العراقيالغنائيالفلكلورمنتشبيه

ةالصينيفيالماءمثل)"بالصينيةالمي
غيراناءفيفالماء.(التقديموعاءوهي

للتغيراتنظامهويكفيبماعميق
.متزامنتيناستقرارحالتيلهالخارجية

أماءاإلنافيالماءاستقرارفيتتمثلاألولى
اإلناءفياضطرابأيعنفتنتجالثانية

.ًاخالياإلناءوبقاءالماءالنسكابيؤديمما
انمستقرتأنهماالحالتينكلتاعنونقول
فيتؤثرلممايتغيراأنيمكنالألنهما
.خارجيةقوةاإلناء

"بالصينيةالمي"مثالبأنترىكنتوإن
آخرمثالفإليكُمفرطةبصورةُمبسط

منمساحةلنأخذ.بقليلتعقيدًاأكثر
أقسامهناك.نباتيبغطاءمغطاةاألرض

يالنباتالغطاءكثافةعلىبناءًامختلفة
ليشكمماالكثيفةاألشجارمنغطاء.منها
مغطاةوسهولبالغابات،شبيهةبيئة

مناطقعلىموزعوعشبكثيف،بعشب
وجودعدمامكانيةهناكواخيرًامختلفة،

اءصحريمثلماأواألطالقعلىنباتيغطاء
للغطاءاألربعةاالحتماالتهذه.قاحلة

.النظاماستقرارحاالتلندعوهاالنباتي،
هذهمنحالةأيأنإلىهنااإلشارةوتجدر

أنحيثما،حٍدإلىمستقرةُتعتبرالحاالت
عنتعجزالطفيفةالبيئيةالتغييرات

علىغاباتأوسهولإلىالصحراءتغيير
نشهدقدأخر،بتعبير.البعيدالمدى

فصلنهايةفيالصحاريبعضاخضرار
يغيرلنهذالكناألمطاروهطولالشتاء

أنافاليمكننالبعيد،المدىعلىتصنيفها

ستعودأنهاحيثسهواًلندعوها
منذاتهاألمر.اجاًلأمعاجاًللطبيعتها

علىفالحرائق.للغاباتيحدثأنالممكن
كونهاطبيعةمنتغيرلنالمثالسبيل
للنموالنباتيغطائهاسيعاودغابات
هذهمثلفأنلذا.اجاًلأمعاجاًل

ما،حٍدإلىمهمة،غيرالوقتيةالتغييرات
مساحةفياألمدطويلالسلوكدراسةفي

.الدراسةقيداالفتراضيةاألرض

هيبدراستهانهتمالتيالحرجةالتغيرات
على.األمدطويلتأثيرذاتتغييرات

دييؤالمناخفيجذريتغييرالمثالسبيل
األمطاركمياتفيمستمرتغيرإلى

النباتيالغطاءحالةيغيرمماالهاطلة
هذهمثلأهميةإن.دائميبشكلللتربة

يفتكمنالبيئيةاألنظمةفيالتغييرات
رالتغيي.ببعضالبيئيةاألنظمةارتباط

ما،أرضلمساحةالنباتيالغطاءبطبيعة
ونوعيةبعددتغييرًابالضرورةيجري

ذههفيالبشريأوالحيوانيالنشاطوكمية
يعودقدالذياألمراألرض،منالمساحة
ذلكويدخلنانفسهالمناخعلىبالتأثير

التيالراجعةالتغذيةمندوامةفي
.مللنظاجديدةاستقرارحالةإلىستقودنا

منحادبيئيتغييرالعراقجنوبشهد
نقطةأوحرجبتغييروصفهالممكن

فيالعراقيةالحكومةقررتعندماتحول
رأهواتجفيفالعشرينالقرنتسعينيات

تتبعاالمنطقةعلىجرالذياألمر.الجنوب
أعدادتناقصأوبانقراضتمثلتبيئية

وهجرةالحيةوالكائناتاألسماكمنمعينة
.كبيرةبشرية

األنظمةعنالتعبيرباإلمكانرياضيًا
الزمنفيوتغيراتهاوالمناخيةالبيئية

.الزمنعلىُمعتمدةتفاضليةبمعادالت
القابلةالنظاممتغيراتُتمثلحيث

يعكسزمنيةبدوالالكميللقياس
.المتغيراتفيالحاصلةالتغيراتسلوكها

والتي)الخارجيةالمؤثراتعنوُيعبر
(ايضًاالكميللقياسقابلةأنهاُيفترض

لةمستقبصورةالزمنمعتتغيربمعلمات
.النظاممتغيراتتمثلالتيالدوالعن
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تمتللمتغيراتالديناميكيالتغيرولدراسة
ةبالنسبالمتغيراتدوالُمشتقاتدراسة
المعادالتمننظامًاينتجمماللزمن

تقلباتحلولهاتعكسالتيالتفاضلية
عمليةأنإلىهنااإلشارةتجدر.النظام
البساطةبهذهليستالظواهرنمذجة
فهمتتطلبالخاصةالمعادالتفكتابة

خلفالكامنةالفيزيائيةلأللياتكبير
بالمبادئواإلحاطةالطبيعيةالعمليات

بالتحديداألمروهذا.األلياتلهذهاألولية
ةأنظمفارتباطبمكان،السهولةمنليس

يجعالنالكبيروتعقيدهاوالمناخالبيئة
بمعادالتالعملياتاختزالالصعوبةمن

حلفيتكمناألخرىالصعوبة.بسيطة
.لصياغتهاالتوصلبعدالمعادالتهذه
ههذفيالكبيرللتعقيدنتيجةأخرىومرة

المعادالتفإنوالبيئية،المناخيةالظواهر
يصعبالخطيةحدودعلىتحتويماعادة
المختصينيدفعمما.وقلمبورقةحلها

علىتحتويعدديةبصورةحلولهالحساب
لكن.الخطًامنتخلوأناليمكنتقريبات

فيالعدديالتحليلفأنالحظلحسن
رلتقديرياضيةبآلياتيزودناالرياضيات

تأثيرهامنالتقليلومحاولةاألخطاءهذه
.للحلولالعامالسلوكعلى

.للمناخشاملنموذجبناءلكيفيةمخطط
وكيبيدياالمصدر
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تحليلمجالفيالمتزايدالتطوربضل
تزايدإلىإضافةالضخمةالبيانات

حواسيببناءفيالبشريةاإلمكانيات
األقمارطريقعنبياناتوتجميععمالقة

بالنماذجُيدعىماظهرالصناعية،
فيعليهاُيصطلحماأوالشاملةالمناخية

النماذجلهذهظهورأوليعود.GCMsبـ
نلكالعشرينالقرنوستيناتلخمسينات

ساهمالمتزايدالتكنولوجيالتطور
.األخيرةالعقودفيكبيربشكلبتطورها

المعرفةعلىالنماذجهذهتعتمد
فهمفيالمتوفرةوالفيزيائيةالرياضية

عناصرتفاعلوطريقةالموائعحركة
.وغيرهاورطوبةوحرارةضغطمنالمناخ
هايوفرالتيالمناخيةالبياناتإلىإضافة

األقمارقبلمنالجويةالعوالقرصد
نمذجةيتمالمعطياتهذهكل.الصناعية
عمالقةبحواسيبوحلهامعادالتها

ماسواًءلمناخنا،تقريبيةصورةلتعطي
فييجريأنُيتوقعماأوالماضيفيجرى

نموذجلبناء.جيدةبدقٍةالمستقبل
تلمساحااألرضتقسيميتمشاملمناخي
حسبأضالعهاطوليختلفمكعبة

ناءبيتمثم.المتوفرةالحاسوبيةالقدرات
الخصائصفيالتغيراتبحسابالنموذج

كالحرارةللقياسالقابلةالمناخية
العناصروتركيزوغيرهاوالرطوبة

منوغيرهاالعوالقوكثافةالكيميائية
.العوامل

النماذجهذهفيالكبيرالتعقيدأنغير
بعضإجراءبمكانالصعوبةمنيجعل

لمثعليهاالمتقدمةالرياضيةالتحليالت
لبتحليأعنيهمالشرح.التشعبتحليل

النباتيالغطاءلمثالالعودةأودالتشعب
الغطاءكثافةولنعاملذكره،السالف
يةبكميتأثرزمنيمتغيرأنهاعلىالنباتي
سيناريولنتأملاآلن.الهاطلةاألمطار
منالدراسةقيداألرضقطعةفيهتتحول
خلففأن.قاحلةصحراءإلىخضراءسهول

الغطاءطبيعةفيالدراميالتغييرهذا
موازيتغييرهناكيكونأنيجبالنباتي

هذاأنكما.الهاطلةاألمطاركميةفي
لكنمتدرجمستمرتغييرهوالتغيير
فأنالراجعةالتغذيةلعملياتنتيجة
ففي.ثابتةغيرستكونالتغيرسرعة

نيمكالطفيفًاالتغييرسيكونالبداية
يكونحرجةلحالةنصلأنإلىمالحظته

أنبعدثمنسبيًاُمتسارعالتغييرفيها
تعودصحراءإلىاألرضقطعةتتحول
يالتالنقطةأن.لتتباطئالتغييرسرعة

اعندهونكونبالتسارعالتغييربهايبدء
ةمختلفحالةإلىمتجهينبأننامتأكدين

السابقفيالنظامعليهكانماعنتمامًا
تغييرباختصاروهي.تشعبنقطةُتدعى
.معيننظامسلوكفيودراماتيكينوعي

فهمفيكبيرةأهميةالتشعبلتحليل
هوف.الديناميكيةلألنظمةالنهائيالسلوك

سلوكعنمستقبليباستشرافيزودنا
(يالنباتالغطاءكطبيعة)النظاممتغيرات
تطالالتيالخارجيةللتغيراتبالنسبة

تغييرأواألمطارتساقطكمعدل)النظام
.(الحرارةدرجة

نفأالموضوعهذافيتسويةإلىللتوصل
ليلتق"بـيسمىماإلىيلجأونالرياضيين

Model)النموذجرتبة order
reduction").عمليةعنعبارةوهذه

لأقبمتغيراتنظامكتابةتنتجرياضية
يحافظيبقىلكنأقلومعلماتوبمعدالت

.ياألصلالنظامسلوكخصائصنفسعلى
نظامالعمليةهذهعنينتجماعادة

يًارياضمعهالتعامليمكننسبيًابسيط
تحليلمثلمتقدمةتحليالتواجراء

الجديدالنظامأنلنتذكرلكن.التشعب
أشبههوبلالدراسةقيدالظاهرةاليمثل

.بهاالخاصللنموذجرياضيةبمحاكاة
يقترحهانتائجأيمعالتعامليجبلذلك

.ظالتحفمنبنوعالُمبسطالنظامتحليل
قبلاألصليبالنظاممقارنتهاويجب

ةعمليفإنباختصار.بواقعيتهاالتصريح
تعطيوتحليلهالنظامرتبةتقليل

المثيرةالنقاطعنأوليةصورةالباحثون
النموذجفيدراستهايجبالتيلالهتمام

أكثربصورةجهودهموتوجهتعقيدًااألكثر
.انتاجية
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ياألطلسالمحيطفيالمياهحركةإلىعودة

محاكاةلناُتظهرأخرىمناخيةظاهرةكأي
ةالدافئالمياهحركةالعالميةالمناخنماذح

لبوحسبهذاليس.األطلسيالمحيطفي
ةقويأدلةتظهرمختلفةلنماذجمحاكاةأن

حالتيلهاهذهالمياهحركةأنعلى
ياهالمبدورانتتمثلاألولىالحالة.استقرار

تبردحيثشمالهإلىالمحيطأسفلمن
المحيطقعرإلىفتهبطملوحتهاوتقل

الحالةوهذهالجنوبإلىأدراجهاوتعود
ةالثانيالحالةأما.الفعالةبالحالةتسمى

ةنتيجالمياهلحركةتامبتوقففتتمثل
شمالالمياهملوحةفيالكبيرالتفاوت
المحاكاةنماذجليس.المحيطوجنوب
منالُمستحصلةالبياناتأنبلوحسب
هذهتؤيدالقديماألرضيمناخدراسة

.أسلفناكماالحقيقة

محاوالتعدةهناككانت1961العاممنذ
فيالمياهلدورانُمبسطةنماذجلبناء

هنريمحاولةأبرزهااألطلسيالمحيط
نموذجلبناءهارفردجامعةمنستوميل

إلىالمحيطتقسيمعلىيعتمدرياضي
تغييرويدرسوجنوبي،شماليقسمين
.القسمينهذينبينوالحرارةالملوحة

أنستوميلنموذجتحليلُيظهرأخرىمرة
حالةأحدهمااستقرارحالتيلهالنموذج

كما.تامإيقافحالةهيواألخرىفعالة
العذبةالمياهكميةبأنالنموذجُيظهر

شمالفيالجليدذوبانعنالناتجة
فيكبيرًادورًاتلعباألطلسيالمحيط
.الغلبةستكونالحالتينأليترجيح

منفريققامفمؤخرًاالذكرأسلفتكما
لهذهأخر"ُمبسط"نموذجببناءالباحثين
معبالمشاركةالفرصة،ليوكانتالظاهرة

ومقارنةالنموذجهذابتحليلأخرين
ةالشاملالنماذجبعضبيناتمعنتائجه
وودريتشردنموذجيعتمد.للمناخ

إلىالمحيطاتمياهتقسيمعلىوزمالئه

المعقدةالنماذجرتبةتقليللعلميةمخطط
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أنهاعلىمعهاالتعامليتمأقسامخمسة
معدلقياسويتممغلقةصناديق
هذه.منهاصندوقكلمياهفيالملوحة

منالشماليالجزءهيالمغلقةالصناديق
مناالستوائيالجزءواألطلسي،المحيط
الهنديالمحيطينواألطلسي،المحيط
إلىباإلضافةالجنوبي،والمحيطوالهادئ،

تختلفالتيالمحيطاتقعرمياه
افضلوفقدالسطحمياهعنبخصائصها

.نموذجهمفيالسطحمياهعنفصلها
ةاألوليالفيزيائيةالمبادئعلىباالعتماد
.الموائعبديناميكاوالمتوفرةالمعروفة

نموذجإلىوفريقهوودريتشردتوصل
هذهبينالملوحةتغيريصفرياضي

ورةبالضريعنيوالذيالمختلفةالصناديق
.المحيطاتبينالمياهلحركةنموذج

ارالمشغيرالنتائجبعضتحليالتناُتظهر
لناتحليُيظهرأواًلالسابقة،األبحاثفيلها

تحولنقاطلحدوثاخرىأسبابهناكبأن
لهالمشارالتشعبعلىعالوةللنظام

.الالمثسبيلعلى،ستوميلهنريبدراسة
الداخلةالعذبةالمياهمعدلتزايدفان

لتقليإلىيؤدياألطلسيالمحيطلشمال
يدفعمماللنظامالفعالةالحالةاستقرار

حتىالتوقفحالةإلىللتحولالنظام
المشارالتشعبنقطةإلىالوصولبدون

تصلفعندما.السابقةالدراساتقبلمن
جحرمستوىإلىالفعالةالحالةاستقرارية

أوكافيةمناخيةتقلباتمعهذاويتزامن
تؤديفربماالمحيطمياهفيطارئتلوث
فيدائمتوقفإلىالظروفهذهمثل

بيرةكبيئيةتغييراتوبالتاليالمياهحركة
وحسبهذاليس.وأورباأمريكاشمالفي
الحالةمنكلالستقراريةتحليلناأنبل

الزمنبأنلناُتظهرالتوقفوحالةالفعالة
علىطارئتشويشأيمنللتعافيالالزم

طويلزمنهوضعيفًا،كانمهما،النظام
يفعامألفيعلىيربولمايصلقدنسبيًا
الُمسبتعدغيرمنفأنلذا.الحاالتبعض

منالتعافيطورفيالمحيطيكونأن
أزمنةفيعليهطرأتمناخيةتأثيرات

فإنالنقطتينهاتينعلىعالوة.غابرة
المحيطمياهحركةتوقفحالةفي

المجتمعمناآلنيةاالستجابةوبفرض
عمليةتبقىالمشكلة،لهذهالدولي

التعبير،صحإننظام،اليةتشغيل
علىيزيدقدجدًاطوياًلوقتاتأخذعملية
.عامأالفخمسة

تمالنتائجهذهأنإلىهنااإلشارةأود
طُمبسنموذجتحليلخاللمنلهاالتوصل

فأناُمبسطأقولوعندماالمحيط،عن
معادالتخمسمننموذجًااقصد

نعشريمنأكثرسلوكهايحكمتفاضلية
.قيمهاتتغيرأنالممكنمنمعلمة
محاكاةمعتتفقالنتائجهذهبعض
لديناالمتوفرةالشاملةالمناخنماذج

ةمستقبليمحاكاةتتطلباألخروالبعض
هذاليس.واقعيتهامدىمنلتأكد

هذاسلوكمنالمعروفيبقىفحسب،
فإنأسلفتوكماإذجدًامحدودًاالنموذج

وودريتشردلنموذجالمعلماتفضاء
عشرينمنأكثرمنيتكونالمبسط
قسمتغييريقدمأنالممكنمنمعلمة

عماجذريًاتختلفسيناريوهاتمنها
بأسبالديناالمثال،سبيلفعلى.نعرفه

ظروفتحتبأننعتقدتجعلنارياضية
المياهكميةتقليلفإنمؤاتيةمناخية
قداألطلسيللمحيطالداخلةالعذبة
لكنالمحيط،مياهحركةتوقفُيسبب

ةممكنتكونالقدالرياضيةاإلمكانيةهذه
صلالفكلمةالمستقبليةوللبحوثواقعيًا

.هذافي

تمالبحثيةالورقةأنإلىاإلشارةتجدر
وقائع"نشريةفيللنشرتقديمها
تحميلوباإلمكان."أالملكيةالجمعية

عنوانمنأوالرابطمنالورقةمسودة
أدناهالورقة

:البحثيةالورقة

Alkhayuon, Hassan, et al. "Basin
bifurcations, oscillatory
instability and rate-induced
thresholds for AMOC in a global
oceanic box model." arXiv

preprint arXiv:1901.10111 (2019).

https://arxiv.org/abs/1901.10111
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Science-based)جافوراسكوت
Medicine):االوسيلوكوكسينوم

(Oscilliococcinum)أحدهو
التي(Homeopathic)المثليةالعالجات

بطةمنوالكبدالقلبأخذطريقعنتتم
وتخفيفها(الروسيةالبطةوتحديدًا)
(dilution)مجردلتصبحالمراتماليين

لكنها،(Placebo)وهميدواءإنها.ماء
تالصيدلياقبلمنواسعنطاقعلىتباع

.زاواإلنفلونالبردلنزالت"عالًجا"باعتبارها

مشكلةالوقتلبعضالصيدلياتواجهت
أنهاعلىالسكرمنمصنوعةحبوببيع

الحقيقةفيلكنهافعاليةذاتأدوية
تبدوقد.(placebo)وهميةأدوية

(Homeopathic)المثلية"العالجات"
ةمعروضتكونعندماالتقليديالطبمثل
عكسعلىولكن.الصيدلياترفوفعلى

مكوناتعلىيحتويالذيالتقليديالطب
الالمثليةالمعالجةفمنتجاتفعلية،
فمن.اإلطالقعلى"دواء"أيعلىتحتوي

مقنعةأدلةهناكأنالمستغربغير
امنهفائدةالالمثليةالمعالجةأنتثبت

لبشكتتعارضوأنهاالطبية،الناحيةمن
اءوالكيميللطبالعلميالفهممعأساسي

يفتباعلماذاإذن.الفيزياءوحتىالحيوية
أسبابهناكأنمنالرغمعلىالصيدليات

غيرالممارسةهذهأنتؤكدمقنعة
قدالصيدلياتمبيعاتأنحيثأخالقية؟

اداالعتقإلىوتقودهمالمستهلكينتضلل
ذلكومعوفعالة،آمنةالمنتجاتهذهبأن

ثلثيأنمؤخراأجريمسحأظهر
تبيعكندافيمونتريالفيالصيدليات

الوهميالزكامدواءعالج
(Oscillococcinum).موسمخضمفي

ةمادالصيدلياتتبيعفلماذا،اإلنفلونزا

للمستهلكين؟فعالةغير

جًدامخففةحًقاإنها

المعالجةعلىاالعتراضاتمنجزءيعتمد
اأنهحقيقةعلىالصيدلياتفيالمثلية

ُيساءماغالبًا.وهميعالجسوىليست
أنهاُيظنحيثالمثليةالمعالجةفهم

األدويةمنبنوعشبيهطبيعي،عالج
المثليةالعالجاتاخترعت.العشبية

صموئيلقبلمن1796فيكاملبشكل
Samuel)هانمان Hahnemann)،

الممارسةهذهوصفألمانيطبيبوهو
أطلقرئيسيين،مبدأينعلىتقومبأنها

:"القوانين"عليهما

The)المماثالت"قانون":أواًل “Law” of
Similars):اعتقدحيث

(Hahnemann)تنتجالتيالموادأن
األصحاءاألشخاصلدىمحددةأعراًضا

الشخصفياألعراضنفسسُتعالج
إليهايشاراألحيانبعضفي.المريض

إن،"مشابهاتهاتعالجالمشابهات"بـ
أشكالمنشكلمجردهوالمماثالتقانون

"اتالعالج"تركيبيمكن.السحريالتفكير
الطبيعيةالمكوناتباستخدامالمثلية

لمثموادأيًضاولكن،البصلأوالملحمثل
الكهربائية،والمصابيحالسفن،حطام
المكنسةغباروحتىبرلين،وجدار

يتمعندما.القمرضوءأوالكهربائية
العالجيسمى،الُمعديةالمواداستخدام

"nosode"هذهأنيعتقدونحيث
.العدوىمنعأوعالجيمكنهاالمنتجات

تعالجسوفالتيالموادتحديديتم
"اإلثبات"تسمىعمليةخاللمناألعراض

(Proving)أصًلالهاعلميأساسالوالتي.

بوب  الصيدليات تستمر ببيع ح: العالج المثلي
السكر على أنها دواء لإلنفلونزا

هاني حبيب: ترجمة

http://real-sciences.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%A1/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8-%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A3%D9%86-%D8%B9%D9%84%D8%A7/
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscovy_duck
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الصغرالمتناهية"قانون":ثانيًا
(Infinitesimals):أنهانمانيعتقد

العالجيكونعندماتزيدعالجفعالية
منسلسلةبترويجوقام.مخفًفا

هزمعللعالجالمتتابعةالتخفيفات
الماءأنمعتبًراتخفيف،كلبعدالعبوة
.ةاألصليالمادةمعاالتصال"يتذكر"سوف
إضافةتمتعندماهانمان،لنظرياتوفقا
المادةلتخفيفالماءمنكافيةكمية

المادةمنجزءأييبقىلنبحيثاألصلية
فييكون"العالج"أنيعتقدكانأصًلا،
منواحدةقطرةوضعتخيل.حاالتهأقوى
االختالفلكن.الماءمنوعاءفيمادة

سنة131الوعاءهذاقطرأنهوالوحيد
مايعادلماهذا.برّجهاقماآلن.ضوئية

فيبشعبيةيحظىالذي(30C)يدعونه
تناولعليكسيكون.المثليةالمعالجة

ىعلللحصولاألرضبحجمالسكرمنقرص
.األصليةالمادةمنواحدجزيء

(Oscillococcinum)الـتحضيريتم
أخذمعروسية،بطةرأسقطعطريقعن

قلبهامنجرام15وكبدهامنغرام35
:يوًما40لمدةوتخميرها

منغرام35بأخذقمثمالبطةرأساقطع
معاخلطهاثمكبدهامن15وقلبها

واتركهاالغلوكوزوالبنكرياسسوائل
ومددهامددهاثميوًماألربعينلتتخمر
...ومددها

هاتعريضيتمثمالمخمرةالبطةغلييتم
100منواحدجزء)متسلسلةلتخفيفات

عندهالتدعىالتواليعلىمرة200ل(جزء
(200C).يالنهائالممددالسائلتعبئةيتم

(200C).والسكروزالالكتوزأقراصفي
هذاأتباععندكبيربشكلقويةتعتبر

الحصولأجلمنأنهلوحظوقد.العالج
المخّمر،األصليالبطمنواحدجزيءعلى
كتلةعنيزيدأنيجباألقراصحجمفإن

يوضحجدوليليمافي.بكاملهالكون
:المحلولتمددمدى
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الهراءبيع

العالجحولجادعلميجدلأييوجدال
أنتتوقعفإنكذلكعلىوبناًء.المثلي
بحملةالمليئةالصيدلة،كلياتتكون

علمفيخلفياتمعالدكتوراهشهادات
والعالجات،الطبيةوالكيمياءالصيدلة

والمبادئالعلميةالخلفيةلديهمالذين
الطالب،لتحذيرالضروريةاألخالقية
عدمحولككل،الصيدالنيوالمجتمع

وتعارضالمثليةالعالجاتجدوى
العالجاتعرضمعالمهنةأخالقيات

ةالمهنأنتتوقعكنتإن.للبيعالمثلية
معظمفيالذاتيللتنظيمتخضعالتي)

مبالعلاالرتباطتجنبفيترغب(البلدان
:خطأعلىفأنتالزائف

مونتريالفيصيدلية150منمسحوجد
والمجتمعللعلومماكغيلمكتبأجراه

(McGill Office for Science and
Society)ثلثيهمأنالماضيالشهرفي

األوسيلوكوكسينومخزنواقد
(Oscillococcinum)،منالرغمعلى

أنيمكنالوفعالغير"المنتجأنحقيقة
،"العلميةلمعرفتناوفًقافعاًلايكون
كانالمكتبموقععلىلمنشوروفًقا

أعراضمدةاختصاريدَّعيالذيالمنتج،
لعلبةدوالر37.99مقابليباعاألنفلونزا،

في"كوتوجان"صيدليةفيجرعة30من
.األربعاءيوممونتريال

جامعةفيوالمجتمعالعلوممكتبأجرى
فياستقصائيةدراسةمؤخًراماكجيل

العثورسهولةمدىلفهممونتريال
في(Oscilliococcinum)على

:الصيدلية

سالسلخمسأكبرعلىحصرًياركزنا
و(Jean-Coutu):كيبيكفيصيدليات

(Familiprix)و(Uniprix)و(Proxim)
تمسلسلة،لكل.(Pharmaprix)و

مولدعبرصيدلية30منعينةاختيار
.عشوائيأرقام

،الفرنسيةباللغةكلهاالمكالمات،وبدأت
كانإذاماأعرفأنأود":التاليبالنص
عليهيطلقمثلًياعالًجالديكم

(Oscillococcinum)،مثليعالجوهو
.("Boiron)قبلمنمصّنعاالنفلونزاضد
أسألهمكنتعندهم،موجوًدايكنلموإذا
أتحدثكنت.عادًةلديهمموجوًداكانإذا
أعضاءأحدأوالطابقموظفيأحدإلى

يعرفكانمنعلىبناًءالصيدلة،فريق
.بالحصيلةواحتفظُت.اإلجابة

مونتريالجزيرةفيصيدلية150أصلمن
٪66أفادالتحقيق،فيشملهاتمالتي

يفلألوسيلوكوكسينومبامتالكهممنهم
يتملمبينماذلكيفعلوالم٪30حين

إغالقبسببغالًبامنهم،٪4إلىالوصول
أنالمرجحمنكان.المذكورةالصيدلية
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منأكثرالمنتجالسالسلبعضتبيع
-Jean)أنالتحقيقأظهرحيثغيرها،

Coutu)و(Pharmaprix)األكثرهما
وكانت(متاجرهامن٪80)احتماًلا

(Proxim)من٪50)احتماًلااألقل
.(تملكهمتاجرها

المستهلكين؟عنيبحثمن

وجدتلقد.النتائجمنمندهًشالستأنا
(Oscilliococcinum)كلفيتقريًبا

القليلةالمراتفي.بزيارتهاقمتصيدلة
سببعنالصيدالنيفيهاسألتالتي

حولقراًرانملكال"دائًماالردكانبيعها،
نقطةوهي،"الرفوفعلىيوضعالذيما

يعملونالصيادلةمعظمألنعادلة،
موالحكالكبيرة،الشركاتلدىكموظفين

ةالصيدليفيلديهميكونقدالذيالذاتي
منذلك،ومع.طويلةمدةمناختفىقد

بيعأنإلىاإلشارةأيًضابالذكرالجدير
معيتعارضالمثليةالمستحضرات

قمتنقطةوهيالمهنة،أخالقيات
فيإليهاإلشارةوتمقبًلاإليهاباإلشارة
.التاليالتقرير

حبوبلكتبيعاألدلةعلىقائمةمهنة
السكر

مقرهاالتيالصيدلياتثلثيأنحقيقة
زائفةمعالجةلناستبيعمونتريالفي

البالغينتستهدفالتيلإلنفلونزا
منسواءحدعلىوالرضعواألطفال

بيانوبينبينهاالتوفيقالصعب
عنالصادرالصيدالنيةالمهنةأخالقيات

المذكورةالمهمةويصفون.كيبيكمدينة
كيفولكن،"للجمهورحمايةضمان"بأنها
تبيععندماالجمهورحمايةتتم

الوهمي؟الدواءأقراصلهمالصيدليات
منجرعة30أنحيثماديالضررمنفجزء
تباعمنهاالمفعولمنالخاليةالكراتهذه

للضرراآلخروالجزء.كنديدوالر36مقابل
تجاهباألمانالخاطئباالعتقاديتمثل

اآلباءعليهسيحصلالذيالدواءاستخدام
.األمرلزمإذاالمناسبالعالجفيوالتأخير

فياألخيرالضرريكونالمطاف،نهايةوفي
التيالزائفةالعلومعلىالشرعيةإضفاء
زادكلماأنهعلىاألساسيمبدؤهايقوم

،(الكحولمثل)ماشيءإلىالماءإضافة

.قوةأكثرأصبحكلما

يفه،كيبيكفيفقطمشكلةليستهذه
ىإلبالنظر.الصيدلةلمهنةعالميةقضية

المخيبمنالمثلية،المعالجةأخالقيات
ةالصيدالنيالجمعياتبعضنرىأنلآلمال
بيعلتسهيلأخالقياتهاقواعدتغير

ةببساطإزالتهامنبداًلالمثلية،المعالجة
تدعوالمقابل،في.الصيدلياترفوفمن

كماإزالتها،إلىأخرىصيدالنيةجمعيات
:أستراليافينرى

ياأسترالفيالصيدالنيةالجمعيةصرحت
(PSA)الصيدليةرايةبأناليوم

أنيجبالشراءومجموعاتالمجتمعية
جميعوتوقفالرمالفيخطًاترسم

ةاألدويتخزينعلىتشجعالتياألنشطة
أوبهاالتوصيةأولهاالترويجأوالمثلية

(PSA)منظمةرئيسنشر.تسويقها
مفتوحةرسالةفريمانكريسالدكتور

الضخمةالتجاريةالعالماتإلىوكتب
منالكثيرأنإلىمشيًراالشراء،ومجموعات

يوجدالبأنهدرايةعلىيكونوالمالناس
منتجاتاستخدامعلىموثوقدليل

.المثليةالمعالجة

إذاللخطرمعرضةالعامةالصحةإن":وقال
منبداًلالمثليةالمعالجةالناساختارما

آمنةأنهااألدلةأثبتتالتيالعالجات
."وفعالة

فيللصيادلةالمشورة(PSA)وقدمت
.يالماضالشهربحكمةالمختارةتوصياتها

:كانتالستالتوصياتمنواحدة

المعالجةمنتجاتتقدمأوتشجعال"
علىموثوقدليليوجدالألنهالمثلية

فيهايختارالتيالحاالتفي.فعاليتها
المثلية،العالجاتإلىالوصولالمرضى
الصحةمجالفيالمختصينعلىينبغي

."المرضىمعفائدتهاعدممناقشة

تكونعندما":فريمانالدكتوروقال
فيمتاحةالمثليةالمعالجةمنتجات

المرضىيرىقدالمجتمعية،الصيدليات
"الستخدامهاكتأييدذلك
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المثليةالمعالجةمنتجاتتوريدإن
أخالقياتفي(PSA)قواعدمعيتعارض
األخالقيات،مدونةتنص.الصيادلة
فيالصيدلةمجلسقبلمنبهاالمعترف
الصيادلةعلىيجبأنهعلىأستراليا،

دواءأودواء،أيتعزيزأوتوفيرفقط"
منغيرهاأوباألعشاب،عالجأوتكميلي،
دليليوجدحيثالصحيةالرعايةمنتجات
االستخداموفائدةفعاليةأنعلىموثوق
في(PSA)قانونيوضح".المخاطرتفوق

المعالجةمنتجاتأنالصيدلةأخالقيات
فيبيعهاأوتخزينهاينبغيالالمثلية

الدكتوروقال.المجتمعيةالصيدليات
العالماتمنكلتقومأنيجب":فريمان

فيمابكلالشراءومجموعاتالتجارية
رفوفمنالمنتجاتهذهإلزالةوسعها
."الصيدلياتفيالعرض

"ةالصيدلتجارة"بينالمستمرالتوترهذا
للصيادلة،المهنيةوالمسؤوليات
كانتالصحية،الرعايةفيكمتخصصين

باعتاألوقات،إحدىفي.موجودةدائًما
على)اآلن.السجائرالصيدلياتمعظم

كانلقدذلك،عنتوقفوا(كندافياألقل
المهنةفرضتهالبيع،لوقفمهنًياقراًرا

علىللحصولالضغطهذالكن.نفسها
وليس)يريدهماوبيعهطريقةبأيالزبون
الرغموعلى.يستمر(إليهيحتاجمافقط

ية،المثلالمنتجاتببيعُيسمحاألدلة،من
دويبلكن.الطبيةللحاالتتسويقهاويتم

لرفضاستعدادعلىالصيدلياتبعضأن
يعتبرنعم،.محتملةخسارةرغمبيعها

الصحيينالمهنيينمنالصيادلة
عنالثقةتلكاكتسبواوقد.الموثوقين

علىالمهنةهذهستحافظهللكن.جدارة
لها؟الممنوحةالثقة

:األصليالمقال

Scott Gavura, Pharmacies
continue to sell sugar pills as flu

remedy,
sciencebasedmedicine.org,

January 24, 2019

https://sciencebasedmedicine.org/author/scottg416/
https://sciencebasedmedicine.org/pharmacies-continue-to-sell-sugar-pills-as-flu-remedy/
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بهايقومالتيالوراثيةالساللةفحوص
بهاوتقومشخصيمستوىعلىاألفراد
خاللمؤخرًاشاعأمرهيالمشاريعبعض

ذلكسبقوقد.الماضيةالعشرالسنوات
دأبالذيالبشريالجينومكمشروعمشاريع

13لمدةواستمرالتسعيناتمطلعفي
مناآلالفعشراتبفحصليقومسنة

تلتسلسالضخمةخارطةمنتجًااألشخاص
الف100الـمشروعأوالبشرية،الجينات
البريطانيةالحكومةرعتهالذيجينوم
للجيناتأخرىخريطةاآلخرهوليرسم

تهدفكانتالمشاريعتلك.البشرية
ثاتالموربعضبينللروابطأساسيبشكل

الاألفرادبهيقوممالكنواألمراض،
بلالمنطلق،هذامنينطلقأنيشترط

فيرغبةعلىبناءًاكثيرونبهيقوم
دراسةإنهابهم،الخاصالتاريخدراسة

والتيالشخصيالمستوىعلىللتاريخ
يةتاريخحقائقلنالتثبتتوسيعهاُيمكن

الذيالوراثيالسجلعبرأوسعنطاقعلى
الحقولأكثرالتاريخيعد.معنانحمله

لةبسهووللتشكيك،للجدلإثارةالبحثية
نعلمالأنناشخصأيلكيقولأنُيمكن

تنهشالزائفةاألخباروأناليوميجريماذا
هذا،عصرنافيونحنالحقيقةجسد

وآالفمئاتقبلعاشوابمنفكيف
بينكالعالقاتكثيرةأمورالسنين؟

راتالهجالماضي،فيالسياسيةالشخصيات
،حصلتالتيوالمذابحالمآسيالبشرية،

كلهاوغيرها،التاريخيةالمنجزاتعائدية
أقلوعلىبسهولةبهاالجزمُيمكنال

المبالغةمقدارتحديدُيمكنالتقدير
وسائلهناكتكونعندمالكن.فيها

إنفالتاريخيةالحقائقمنللتحققعلمية
.قلياًلتتغيرقدنظرتنا

مالعلكانلطالماللتاريخالعلميةالدراسة
،التاريخيللبحثالعونيدلتقديمموجودًا

ويالردالكيميائيقدم،1946عامففي
رنظيقياسعلىالمعتمدةالطريقةليبي

تواريختحديدفي14المشعالكاربون
.األثريةالقطعوأعمار

كشففيساهمتثورةذلكأحدثوقد
تغييروفيالمجهولةالحقائقمنالكثير
حقائقحولالسائدةاألفكارمنالكثير

مفالعلفحسب،هذاليس.معينةتاريخية
دراسةيتناولعدة،حقولوفيذاته

معبآخرأوبشكلتتقاطعبحتةتاريخية
المناخدراسةمثلالتاريخي،البحثحقول

أواألشجارمقاطعدراسةعبرالماضيفي
لكوكذالجليد،لصفائحالمقطعيالتحليل

عواملتدرسالتيالجيولوجيةالدراسات
عنفضاًلالصخور،وتشكلالتعرية
تحللوالتيبمجملهاالتطوريةالدراسة
.المستحاثاتوتدرس

معفاعلبشكليتقاطعماأنغير
باإلنسانيتعلقماهوالسياسيالتاريخ

وهنازمنيًا،األقربالفتراتفيوخصوصًا
ىإلالوراثيةالساللةبفحوصاألمريتعلق

الملوكحياةحولعديدةأسئلة.كبيرحٍد
لةالسالفحوصتكشفهاأنُيمكنالخاصة

فياكتشفمامعحدثكماالوراثية

كيف يمكن أن تخلق فحوص الساللة الوراثية  
حقاًل جديدًا في دراسة التاريخ

المريوانيعمر : إعداد
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عامبريطانيافياكتشفمامعحدثكما
المتعلقةالفضيحةتجاوزتحيث،2014

عبرالزمنيبعدهاالملكيةبالعائلة
القرنإلىبنالتعودالساللةفحوص
الملكأنالعلماءاكتشف.عشرالخامس
ساللةمناألخيروهوالثالثريتشارد

يكنلم(Plantagenet)بالنتاجنت
تمكهذاأمر.[1]للعائلةالشرعيالسليل

اتالجينمختصيبينبالتعاوناكتشافه
.سويةالتاريخومختصي

عامبريطانيافياكتشفمامعحدثكما
المتعلقةالفضيحةتجاوزتحيث،2014

عبرالزمنيبعدهاالملكيةبالعائلة
القرنإلىبنالتعودالساللةفحوص
الملكأنالعلماءاكتشف.عشرالخامس
ساللةمناألخيروهوالثالثريتشارد

يكنلم(Plantagenet)بالنتاجنت
تمكهذاأمر.[1]للعائلةالشرعيالسليل

اتالجينمختصيبينبالتعاوناكتشافه
.سويةالتاريخومختصي

اسيءقدهذهالدراسةأنهناونذكر
العلمية،الصحافةفيكثيرًاتفسيرها

ةنسبعنتتكلمأنهاكثيروناعتقدحيث
الموجودينالبشركلحول200كلمن1

منمجموعةعلىأجريتأنهاغيرحاليًا
يفإننشخصيًا،.فقطاآلسيويةالشعوب

رةلفتأشكككنتكعراقي-المقالكاتب-
أوللعراقاألقدمالسكانبتواجدطويلة

بةنستتعدىالالتيالفعليةبنسبتهم
(اآلراميين)الكلدوآشوريينالسكان

يالحالاللغويبالواقعمتأثرًاالمتواجدين،
والكرديةبالعربيةوالمتمثلللعراق

،السكانهؤالءتمثلالوكلهاوالتركمانية
يحملحيثالعشائريالواقععنفضاًل

عائليةاسماءًاالعراقفيالناسمعظم
،ةالعربيالقبائلإحدىإلىلالنتماءتشير
تيالالحديثةالتاريخيةالمروياتعنفضاًل
ومستمرةواسعةعربيةهجراتالىتشير
االطالعوبعدلكن.األخيرةالقرونطيلة

[3]الجينيالعراقمشروعبياناتعلى
،المشروععلىالقائمينمنوبإيضاح

الذينللعراقاألقدمالسكانأنوجدت
موجودونقبلهمومااآلراميينإلىيعودون
الشامعربجانبالىملحوظوبشكل

رغياإليرانيةوالشعوبالعربجزيرةوشبه
عوائلهموتسمياتهؤالءواقعأن

اليومأخرىبصبغاتتصطبغوعشائرهم
مشروعوضع.وأديانهملغاتهمعنفضاًل

حولصلبةحقيقةبذلكالجينيالعراق
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اوماألخيرةللقرونللعراقالسكانيالواقع
تكانالتيالحقائقمنكثيرًاوغطىقبلها
البياناتعلىباالعتمادمجهولةتبدو

المستوىعلىالتاريخ.فقطالتاريخية
حالفيبهنتنبأانُيمكنيماالشخص

يقومونالذيناألشخاصنسبةزيادة
ثورةحدوثحالفيأوالوراثية،بالفحوص

الوراثيالفحصعمليةتسهلأخرىعلمية
وجودهوشخصلكلمتاحةوتجعلها

منملياراتتغطيالحجمهائلةخارطة
دللتواجالدقةبالغةخارطةوترسمالبشر

الحقبمنوكبيردقيقلعددالبشري
اليومالنوويالحمضفحوص.التاريخية

راتمختبفيطوياًلوقتًاوتستغرقمكلفة
مشوبةأنهاكمااجراؤها،يتملكيخاصة

اممالخصوصية،حولالمخاوفمنبالكثير
بشكلالبياناتقواعدمشاركةيجعل
نافكرلو.العراقيلتنتابهأمرًابينهاكامل

ظروالنالبياناتخصوصيةمشكلةبتجاوز
العلميةالناحيةمنالموضوعإلى

شخصكللدىسيكون.فقطوالتاريخية
وعبرالمحتملينأقاربهمنأوسعخارطة
تواريخمعرفةسيمكنهؤالءتجميع

ذلك،ومنالعالم،فيوتوزعهمافتراقهم
افترقواالتيالحقبةمعرفةأيضًايمكن
دقيقةخارطةرسمإلىذلكسيؤدي.فيها
شبيهةالبشرية،التجمعاتللحركةجدًا

رةهجتقديريبشكلتصفالتيبالخرائط
.الماضيةسنةالف100الـخاللالبشر

ثانويبشكليكشفأنلذلكيمكنكما
الغائبةالبشريةالكوارثمنكثيرعن

أوهجرتهمأوالبشرتفرقإلىأدتوالتي
عنفضاًلبينهم،كبيرةوفياتحدوث
يالذللمايتوكوندرياالنوويالحمضدراسة
فتكشقدوالتياألمهات،ساللةإلىيشير

بينوالتصالحالتصاهرحوادثعنبدورها
.بينهموالحروبالسبيأواألقوام

نفنحكثيرة،ذلكعلىالمترتبةالعواقب
معينةتقسيماتضمننعيشاليوم

يالتوالبالدوالثقافةوالدينللغةخاضعة
معلكن.جنسيتهاونمتلكنسكنها
والمواقعالويبتقنياتمنأكثراقترابنا

بعضعنأحيانًانتبعدفنحناالجتماعية
تضمناالتياالجتماعيةالتقسيمات

تضمافتراضيةعوالمفيونعيش

أخرىوبلدانولغاتثقافاتمنأشخاصًا
بأفرادارتباطنامنأكثربهمنرتبطربما
طريقعنعرفنالوماذا.عوائلنامن

أننااالجتماعيللتواصلمعينموقع
وأنهاتاريخيعمقذاتلفئةننتمي

نشعرقدبلدان،عدةفيموجودة
لةبسالترتبطالتيالفئةلهذهباالنتماء

عالمنابفئاتارتباطنامنأكثرواحدة
الشبابتجمعاتوبخالفالواقعي،
منتكوينهايتموالتيحاليًاالموجودة

معينة،هوايةأومعينةفيديولعبةخالل
الروابطعلىالقائمةالتجمعاتفإن

بةبالنسأكبرمعنىذاتتكونقدالوراثية
بظهورالتنبؤُيمكنالالختام،في.لنا

العاجلالقريبفيالنوعهذامنمعرفة
بهذهصورتهوترسمالتاريخلتساعد
مايومًاتظهرأنأيضًايشترطوالالدقة،

تتوفرقدلكنهاالشامل،الشكلبهذا
ناءًابالتراكميةالمعرفةمنكنوعمستقباًل

منمعدودونأشخاصبهيقومماعلى
معلوماتتوفيرإلىيؤديوالذيفحوصات

الكما.األكبرعوائلهمسالالتعنكافية
هانجنيانيمكنالتيالنتائجحصريمكن

جديدة،تقنيةأوجديدةمعرفةظهورمن
ئدالفوامنكثيرًاستحملبالتأكيدلكنها

عواقبمنتخلوولن
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