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وبعد،
ال جدوى من جدال عقيم حول ما �إذا كان الك�أ�س ن�صف ممتلئ �أو ن�صف فارغ ،المهم هو ما
الذي يمكن لكل منا القيام به للم�ساعدة على ملءه .وهذا باخت�صار ما نحاول القيام به من خالل
مبادرة المجتمع العلمي المغربي بمختلف منابرها.
ومنذ انطالق المبادرة قبل حوالي ثمانية �أ�شهر ،لم نتوقف يوما عن التفكير في طرق وو�سائل
لتطوير العمل فيها وتو�سيع انت�شار محتواها لتغيير النظرة ال�سلبية ال�سائدة حول كل ما هو علمي،
وما قد ي�سببه ذلك من نفور منه .نقوم بهذا وا�ضعين ن�صب �أعيننا هدفنا الأ�سمى وهو ال�سعي نحو
�إر�ساء دعائم نه�ضة علمية وطنية .البداية كانت ب�صفحة الفي�سبوك والتي داومنا ،وال نزال ،على
تحديثها على مدار ال�ساعة بمحتوى ن�سهر على انتقائه وتنقيحه با�ستمرار .ثم �أطلقنا بعدئذ �أول
وتقدم المعرفة
بوابة �إلكترونية علمية ناطقة باللغة العربية في المغرب ،تجمع بين المتعة والفائدة ّ
العلمية في قالب يت�سم ب�سال�سة الأ�سلوب وب�ساطة ال�شرح وال�صياغة .وها نحن اليوم نتقدم خطوة
�أخرى نحو تحقيق �أهدافنا ،ب�إطالق هذا المنبر الواعد ،مجلة "المغرب العلمي" .ومنها نتوخى
محرر بعناية و�أ�سلوب يتنا�سبان مع نوعية
تو�سيع انت�شار المحتوى وتنظيمه وتوفيره في قالب ّ
المنبر الإعالمي.
وعلى امتداد كافة منابرنا الإعالمية ،نحر�ص على اعتماد خم�سة مبادئ �أ�سا�سية في الكتابة
والتحرير؛ الب�ساطة (في الأ�سلوب وال�صياغة) ،وال�سال�سة (في التعبير) ،وال�سالمة (من الأخطاء
النحوية والإمالئية) ،والدقة (بالتزام المنهج العلمي في الكتابة والتحليل) ،والأمانة (بتوثيق
المكتوب والإ�شارة �إلى المراجع والم�صادر).
في هذا العدد الأول ،اخترنا "الم�ستقبل الب�شري" مو�ضوع الملف .نحاول من خالله معرفة كيف
�ستغير االكت�شافات واالختراعات الحديثة حياة الب�شر في الم�ستقبل القريب والبعيد ،وعلى
مختلف الأ�صعدة .فال �شك في �أن تكنولوجيا �إطالة العمر مثال وتغيير ال�سمات الوراثية بالتحكم
في موا�صفات المواليد :كزيادة �أمد الحياة �أو برمجة مهارات ريا�ضية وذهنية معينة في الأجنة قبل
والدتها� ،أو الروبوت والنانو-روبوت .وهي تقنيات �ست�صير متاحة في ال�سنوات القليلة المقبلة،
�ستطرح وال �شك مع�ضالت �أخالقية كثيرة.
�شيق يعر�ض فيه
بالإ�ضافة �إلى الملف ،ن�ست�ضيف في هذا العدد باحثا مغربيا واعدا ،في حوار ّ
�أفكاره ور�ؤاه حول واقع و�آفاق البحث العلمي في المغرب وموقعه في الخريطة العالمية� .إلى
المبوبة الممتعة.
جانب باقة من الموا�ضيع
ّ
�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن فريق العمل ،ن�شكركم على وفائكم ونرجو �أن ترقى المجلة �إلى
م�ستوى تطلعاتكم.

رئي�س التحرير

جملة "املغرب العلمي" ،املبادرة الأوىل يف املغرب ،من "م�رشوع املجتمع العلمي" ،لن�رش الأخبار وال�رشوحات العلمية ب�أ�سلوب �سل�س
و�صيغة خمتلفة ومل�سة مغربية ،من بني �أهدافها �أنها ت�سعى �إىل �إن�شاء ف�ضاء علمي ثقايف يتيح للمغاربة خا�صة والعرب عامة الإطالع على
جديد العلوم ب�أ�سلوب �سل�س ومب�سط.
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مهارة العبي كرة القدم نابعة من ن�شاطهم الدماغي

كريات بي�ضاء تلعب دورا في
�إنتاج الكريات الحمراء
تلعب كريات الدم الحمراء دورا حيويا في
الج�سم ،فهي ت�ساهم في نقل الغازات التنف�سية:
الأوك�سجين من الرئتين �إلى الأن�سجة ،وثاني
�أك�سيد الكربون في الإتجاه المعاك�س للتخل�ص
منه على م�ستوى الجهاز التنف�سي.
ول�ضمان ا�ستمرار هذه الوظيفة ب�شكل عادٍ ،
يجب �أن يظل عدد هذه الخاليا ثابتا ،وكل خلل
ي�ؤدي �إلى م�ضاعفات متعددة؛ فنق�ص �أعدادها
ي�ؤدي �إلى فقر الدم� ،أما تكاثر الكريات الحمراء
في�سبب ارتفاعا في لزوجة الدم ُيمكن �أن ُيحدِ ث
ان�سدادا في الأوعية الدموية.
لتجنب التغيرات الكبيرة في عدد الكريات
الحمراء في الدم ،ف�إن للج�سم �آلية مراقبة فعالة
على م�ستوى الكليتين ،حيث يمكنهما تقدير
ن�سبة خاليا الدم الحمراء من خالل تركيز
الأك�سجين في الدم .ولت�صحيح �أي خلل ،ف�إنهما
تنتجان هرمونا يدعى �إرثروبويتين  EPOالذي
ينظم �إنتاج خاليا الدم الحمراء في النخاع
العظمي.
لكن باحثين �أمريكيين تمكنوا م�ؤخرا من
الك�شف عن وجود �آلية �إ�ضافية لتنظيم عدد
الكريات الحمراء في الدم ،حيث �أظهر البحث،
الذي تم ن�شره في الدورية العلمية نايت�شر� ،أن
بع�ض �أنواع خاليا الدم البي�ضاء تلعب �أي�ضا
دورا في هذا التنظيم.
وبد�أت الدرا�سة بمالحظة ب�سيطة في النخاع
العظمي ،بينت وجود بنيات خلوية تتكون
من خاليا حمراء في مراحل الت�شكل محاطة
بخاليا دم بي�ضاء تدعى البلعميات الكبيرة .مما
دفع الباحثين لطرح ت�سا�ؤل حول العالقة بين
املغرب العلمـي

هذه الخاليا .وللإجابة على هذا ال�س�ؤال ،قام
الفريق العلمي بالق�ضاء على البلعميات الكبيرة
في النخاع العظمي للفئران ،فكانت النتيجة
انخفا�ضا في خاليا الدم الحمراء على م�ستوى
النخاع العظمي ،وتبين لهم �أن هناك دورا
للبلعميات الكبيرة في مراقبة الكريات الحمراء.
ومع ذلك لم تظهر هذه الفئران �أية عالمات لفقر
الدم� :إذ �أن �إنتاجها من الكريات الحمراء في
النخاع العظمي كان �أقلّ � ،إال �أن ن�سبة الكريات
الحمراء في الدم كانت عادية! فكيف يح�صل
ذلك؟
عند فح�ص خاليا الدم لهذه الحيوانات ،تبين
�أن مدة عي�شها �أطول من تلك الموجودة عند
الفئران العادية (المتوفرة على بلعميات كبيرة
وظيفية) ،فالفئران التي ال تتوفر على بلعميات
كبيرة لديها ن�سبة عادية من خاليا الدم الحمراء،
4

يتميز العبو كرة القدم المحترفون بمهارات
فريدة ور�شاقة تخلب �ألباب الم�شاهدين .و�إذا
العب فريق بر�شلونة الأبرز ،ليونيل
�أخذنا ،مثال،
ِ
مي�سي ،ف�إن العلماء يقولون �أن مهارته تكمن في
عمل دماغه ولي�س في قدميه.
يدين الأرجنتيني ليونيل مي�سي� ،أف�ضل العب
في العالم في الأعوام الأربعة الأخيرة ،بعبقريته
الكروية وليونته الج�سدية �إلى عمل دماغه �أكثر
من بقية الالعبين العاديين ،بح�سب درا�سة
�أجريت على �أدمغة العبي كرة القدم.
ووجد باحثون من جامعة برونيل البريطانية �أن
الالعبين �أ�صحاب المهارة العالية في كرة القدم،
قادرون على تفعيل المزيد من مناطق الدماغ
مقارنة مع المبتدئين عندما يقترب الالعب
الخ�صم منهم ،ما يمكنهم من الرد بنجاح على
تحركاتهم.
ووجدت الدرا�سة المن�شورة في مجلة الريا�ضة

لكن �أعدادا كبيرا منها م�سنة .هذه النتيجة غير
المتوقعة ت�شير �إلى دور البلعميات الكبيرة في
الق�ضاء على خاليا الدم الحمراء الم�سنة.
وقد تتبع الباحثون �أي�ضا دور البلعميات الكبيرة
في حالة مر�ض  ،Vaquezوهو مر�ض ناتج عن
زيادة مفرطة في �إنتاج الكريات الحمراء في الدم
ي�ؤدي �إلى م�ضاعفات عديدة ،ك�ضيق التنف�س
وحدوث جلطات الدم .وبينت النتائج �أن في
غياب البلعميات الكبيرة لدى الفئران الم�صابة
�صحح اختاللُ ن�سبة الخاليا
بهذا المر�ضُ ،ي َّ
الحمراء لتعود �إلى حالتها الطبيعية .وقال مدير
الأبحاث�" :سيكون �إنجازا طبيا كبيرا �إذا �أمكننا
بناء على هذه النتائج".
التو�صل �إلى عالج ً
م�صطفى فاحتي

وتمرين علم النف�س �أن العبي الخبرة قادرون
على قمع الرغبة برد فعل غريزي ،ما يجعلهم
�أقل عر�ضة لمحاوالت الخداع من قبل الخ�صم.
وكجزء من الدرا�سة ،و�ضع  39العبا تتراوح
م�ستوياتهم بين المبتدئين �إلى �أن�صاف
المحترفين في ما�سح دماغي للت�صوير بالرنين
المغناطي�سي ،و�شاهدوا مقاطع من دماغ العب
دولي �شاب يتقدم نحوهم بالكرة.
في بع�ض الأحيان ،كان الالعب يقوم بمناورة
وتعين على الم�شاركين اختيار االتجاه
خادعة ّ
الواجب االنتقال �إليه .وبعد ذلك تم تجميعهم
وفقا لأدائهم في االمتحان ،وظهر �أن �أ�صحاب
الأداء العالي كانوا �أكثر ان�سجاما مع تحركات
الخ�صم مقارنة مع الالعبين الأقل مهارة.
وقال دانيال بي�شوب من جامعة برونيل" :تظهر
بياناتنا للت�صوير الع�صبي ن�شاطا �أكبر في �أدمغة
الالعبين المحترفين مقارنة مع الجدد ،وذلك

�أثناء الم�شاركة في مهمة تح�سب كروي".
وختم قائال" :نعتقد �أن هذا الم�ستوى العالي
من الن�شاط الع�صبي يمكن تطويره من خالل
التمارين العالية الم�ستوى ،لذا �ستكون الخطوة
المقبلة في كيفية تدريب الدماغ مع مرور الوقت
لتوقع تحركات الخ�صم".
دويت�شه فيله

بروتين يف�سر الفروق بين الذكور والإناث في مجال التعبير بوا�سطة اللغة
وفقا لدرا�سة من جامعة ميريالند ن�شرت في
مجلة العلوم الع�صبية The Journal of
 Neuroscienceبتاريخ  20فبراير،2013
ف�إن اختالف الجن�سين في �أحد بروتينات المخ
يمكنه تف�سير الفروق بين الذكور والإناث،
في مجال التعبير بوا�سطة اللغة عند الإن�سان
والحيوانات.
وحلل الباحثون م�ستويات بروتين FOXP2
في �أدمغة فئران �إناث وذكور تبلغ �أربعة �أيام من
العمر ،وتم ا�ستعمال الموجات فوق ال�صوتية
لمقارنة نداءات اال�ستغاثة التي ت�صدرها
ال�صغار عند ف�صلها عن �أمهاتها و�أقاربها،
فوجدوا �أن ن�سبة البروتين عند الذكور �أكثر في
مناطق الدماغ الم�س�ؤولة عن الإدراك ،والعاطفة

والنطق .كما كانوا �أكثر �ضو�ضاءا من االناث
فقد �أطلقوا ما يقارب �ضعف النداءات في خم�س
دقائق بعد انف�صالهم .وعندما خف�ض الباحثون
م�ستويات البروتين  FOXP2عند الذكور
وزيادته عند الإناث� ،أ�صبحت هذه الأخيرة �أكثر
�إزعاجا في �إ�صدار نداءات الإ�ستغاثة.
كما �أظهرت درا�سات �سابقة �أن بروتين
 FOXP2يلعب دورا هاما في الكالم وتنمية
اللغة لدى الب�شر والتوا�صل ال�صوتي عند
الطيور والثدييات الأخرى.
وفي درا�سة �أولية على مجموعة �صغيرة من
الأطفال من نف�س العمر ،وجد الباحثون �أن
البروتين  FOXP2يوجد على م�ستوى ق�شرة
المخ ـ منطقة الدماغ المرتبطة اللغة ـ بن�سبة

�أكبر عند الإناث مقارنة بالذكور ،وتعتبر هذه
النتائج من�سجمة مع المالحظات التي تفيد �أن
البنات يتكلمن في وقت مبكر ،وبقدر �أكثر
تعقيدا من الأطفال الذكور.
م�صطفى فاحتي
من�شور يفdoi.org/10.1523/JNEUROSCI.0425-12.2013 :

من�شور يفdoi:10.1038/nm.3057 :
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هل تتفاج�أ عندما ت�سمع �صوتك م�سجال ؟ هل تحلم الحيوانات؟

كلما �سمعنا �صوتنا م�سجال ,ينتابنا �شعور
بالإنزعاج ،وقد ي�صل �إلى حد الخجل من
�صوتنا ،ونتوقع تهكمات من الأ�صدقاء ،لكن
عادة ال يثير ذلك انتباههم ،فلماذا يكون �صوتنا
الم�سجل مختلفا عما �ألفناه ؟
في الواقع هناك طريقتان ن�سمع بهما:
 الطريقة الأولى :هي ال�سمع عن طريقالتو�صيل الهوائي  :بحيث ي�صل ال�صوت عبر
الهواء �إلى �أذنك ويحدث اهتزازا في طبلة
الأذن ،ثم ينتقل هذا الإهتزاز �إلى العظام الثالث
ال�صغيرة الموجودة في الأذن الو�سطى ،و منها
تنتقل االهتزازات �إلى القوقعة  ،والتي تن�ش�أ على
م�ستواها ر�سائل ع�صبية تنطلق عبر الع�صب
ال�سمعي �إلى الدماغ  ،فندرك الأ�صوات.
 الطريقة الثانية :هي ال�سمع عن طريقالتو�صيل العظمي؛ عندما نتحدث ،تقوم حبالنا
ال�صوتية ب�إر�سال موجات �صوتية ت�سبب اهتزازا
في عظام الجمجمة الخا�صة بك ،ثم ينتقل هذا
االهتزاز �إلى القوقعة ،فتن�ش�أ ر�سائل ع�صبية
تنتقل �إلى الدماغ .و بما �أن الموجات التي تنتقل
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عبر العظام هي موجات طويلة ف�إننا ن�سمع �صوتنا
ب�شكل �أكثر عمقا ورزانة ،و ي�شبه الأمر كما لو
�أننا رفعنا من قيمة خا�صية " "Bassفي جهاز
الراديو.
و هكذا فنحن ن�سمع �صوتنا عبر هاتين
الطريقتين� ،أما الأ�صوات الأخرى ،فن�سمعها
عبر الم�سلك الهوائي فقط ،لهذا يختلف �صوتنا
عندما ن�سمعه م�سجال .
هذا الجانب هو العلمي للمو�ضوع� .أما من حيث
الجانب النف�سي ،في�ؤدي هذا الإختالف �إلى تبر�أنا
من �صوتنا الم�سجل بحيث ن�شعر بالخجل عند
�سماعه.
و لطم�أنتك يجب �أن ت�ضع في الح�سبان
�شيئين مهمين:
 �أ�صواتنا مثل المو�سيقى� ،أي �أنها م�س�ألة ذوق،و قد يوجد من يروقه �صوتك و من ال يعجبه.
 كما �أن الأجهزة والمعدات التي ت�سجلالأ�صوات ال ت�ستطيع ت�سجيل ال�صوت الطبيعي.
املجتمع العلمي
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العديد ممن يمتلك حيوانات �أليفة قد الحظوا
�أن قططهم �أو كالبهم تتحرك �أثناء نومها وك�أنها
تدفن عظاما �أو تطارد ح�شرة �أو ف�أرا .ويقول
�ستانلي كورين؛ بروفي�سور العلوم النف�سية في
جامعة كولومبيا البريطانية وم�ؤلف كتاب “ذكاء
الكالب” ،ب�أن الكالب الأليفة تمر من نف�س
مراحل النوم التي نمر بها ،لكن ب�سرعة �أكبر.
بعد  20دقيقة يدخل الكلب مرحلة حركة
العين ال�سريعة ( )REMفي النوم ،وهي المرحلة
التي تحدث فيها معظم الأحالم الواقعية التي
تراودنا .والكالب الكبيرة تحلم ب�شكل �أطول
على حد قول كورين ،بينما الكالب ال�صغيرة
تحلم ب�شكل �أ�سرع ومتكرر .وهو �أمر لم يتم
تف�سيره علميا بعد.
الأ�سماك والح�شرات ال تمر من مرحلة حركة
العين ال�سريعة ،لكن بع�ض الطيور والثديات
تختبرها .الزواحف كذلك قد تختبر حركة
العين ال�سريعة.

كيف تلعب ثقتـك في الطبيب دورا في عملية ال�شفاء؟

�إلى �أي حد تلعب الثقة التي منحناها للطبيب
دورا في عملية ال�شفاء؟ ماذا لو اكت�شفت �أن
الأدوية الممنوحة في حد ذاتها قد ال ت�ؤثر
�إيجابيا �أو �سلبيا على حالتك؟
معظمنا يذهب �إلى الطبيب لمجرد الإح�سا�س
بعدم االرتياح .وفي غالب الأحيان يقدم لنا و�صفة
طبية ال ندري �أو بالأحرى ال نهتم بمحتواها
طالما يتح�سن حالنا بعد تناول الأدوية.

لكن �إلى �أي حد تلعب الثقة التي منحناها
للطبيب دورا في عملية ال�شفاء؟ ماذا لو اكت�شفت
�أن الأدوية الممنوحة ال ت�ؤثر �إيجابيا �أو �سلبيا
على حالتك ؟
هذا ما ي�سمى بت�أثير الدواء الوهمي �أو ما يعرف
بـ "الغفل" ،بالإنجليزية “.”placebo effect
ويحدث عندما يتناول ال�شخ�ص الدواء مقتنعا
�أن حالته �ستتح�سن ،في حين لم يثبت في الواقع

كم من الوقت يلزمك لتم�شي �سنة �ضوئية؟
يظل الهدف من الأحالم لغزا ،لكننا نعرف �أن
الر�ضع يحلمون �أكثر من غيرهم .وذلك
الأطفال ّ
على الأرجح ي�ساهم في ت�شكيل التو�صيالت
الع�صبية من خالل تحفيز الحوا�س .بينما
بالن�سبة للرا�شدين ،ف�إن �أرجح القول لدى
العلماء �أن الأحالم تحفّز مناطق من الدماغ
مرتبطة بالذاكرة .فالع�صافير تعيد اال�ستماع
�إلى نغمات تغريداتها في �أحالمها ،بينما تقوم
فئران التجارب بتقفي م�سارها في المتاهات
التي جرت فيها.
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ي�سود بين النا�س اعتقاد خاطئ على �أن ال�سنة
ال�ضوئية هي وحدة زمنية ،في حين �أنها وحدة
لقيا�س الم�سافات الفلكية ،وهي تدل على
الم�سافة التي يقطعها ال�ضوء في �سنة واحدة.
من المعروف �أن �سرعة ال�ضوء هي حوالي
� 300ألف كيلومتر في الثانية ،وبا�ستخدام قاعدة
ح�ساب ال�سرعة (الم�سافة مق�سومة على المدة)،
�سنجد �أن �سنة �ضوئية واحدة ت�ساوي �أقل من
 10بليون كيلومتر (� 12صفرا) بقليل.
و�إن م�شيت خاللها ب�سرعة الم�شي العادية �أي
حوالي كيلومترا واحدا كل  12دقيقة ون�صف

تقريبا ،ف�إن م�سيرة �سنة �ضوئية واحدة �ستكون
مدتها  225مليون �سنة ،وذلك ال ي�شمل التوقف
للطعام واال�ستراحة.
�ستحتاج بالت�أكيد �إلى جلب حقيبة �ضخمة
لت�ضع فيها اللوازم التي تحتاجها ،فالإن�سان
البالغ يحرق ما معدله � 50سعرة حرارية في
كل كيلومتر يم�شيه ،وبالتالي ف�إنك �ستحتاج �إلى
حوالي  1.7بليون من قالب �شوكوال �سنيكرز
( ،)Snickersكما �ستحتاج كذلك �إلى تغيير
حذائك كل  312.5كيلومتر تقريبا ،وبالتالي
ف�إنك �ستحتاج �إلى  32مليار زوج من الأحذية.
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الت�أثير العالجي لذلك الدواء على حالته.
ت�أتي هذه الأدوية الوهمية �أو المهدئات على
�أ�شكال مختلفة .نذكر منها العقاقير الخاملة
�أي التي ال تحتوي على مكونات ن�شطة (مثال
ال�سكر) .و�أخرى تحتوي على مكونات ن�شطة
لكن لم يثبت ت�أثيرها على حالة المري�ض.
بالإ�ضافة �إلى الحقن والجراحات .وقد تبين �أن
هذا النوع من المهدئات �ساعد حوالي  30٪من
المر�ضى في عملية ال�شفاء ،وتم ا�ستخدامها من
قبل الأطباء منذ مدة.
بع�ض الأبحاث �أكدت �أن ت�أثير الدواء الوهمي
ال ي�ستح�ضر اال�ستجابة النف�سية فقط ،بل
حتى اال�ستجابة الج�سدية لأن الج�سم والعقل
مرتبطان .كما ت�شير بع�ض الأدلة العلمية �إلى
�أن ت�أثير الدواء الوهمي قد يكون راجعا ب�شكل
جزئي �إلى �إفراز مادة الإندروفين في الدماغ.
والإندروفين من �أهم م�سكنات الألم التي تفرز
طبيعيا من ج�سم الإن�سان.
املراجع:

http://bit.ly/Y1vDKA
http://bit.ly/Y1vFCj
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باخت�صار� ،إن تدبرت �أمر الموارد وكنت قد
بد�أت قبل �أول دينا�صور ف�ستكون الآن على
و�شك االنتهاء من رحلتك.
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كم �سعرة حرارية
تحرقها حين ت�ستخدم
ف�أرة الحا�سوب؟

نرم�ش �أعيننا؟
لماذا ّ

ال�س�ؤال يبدو ب�سيطا لأن معظم النا�س قد
تجيب �أنه ي�ساهم في ترطيب وتبليل العيون،
ومنعها من الجفاف .هذا �صحيح  ،لكن وتيرة
حركة الجفون (� 15إلى  20في الدقيقة) �أعلى
بكثير من الحاجة لترطيب العيون.
تو�صل علماء الأع�صاب من جامعة �أو�ساكا
(  )Osaka Universityم�ؤخرا� ،إلى �أن
هذه الظاهرة ت�سمح للدماغ بالراحة ،حيث
بينت تجارب الت�صوير الدماغي التي �أجراها

نحن نرم�ش العيون
للمرور ب�شكل م�ؤقت
�إلى حالة اال�سترخاء
الذهني ،وتفادي البقاء
طوال الوقت في حالة
تركيز ،والذي يمكن
�أن ي�ؤثر على الدماغ.
الباحث  Tamami Nakanoوزمال�ؤه،
�أنه عندما ترم�ش العيون ،يتحول الدماغ من
و�ضعية التركيز �إلى و�ضعية اال�سترخاء .ويبدو
�أن �إغالق الجفون هو بمثابة عامل �أ�سا�س لهذا
املغرب العلمـي

التحول� .أما في الحاالت التي يحتاج فيها
الإن�سان �إلى تركيز عالي فتقل حركة الجفون
ب�شكل كبير.
فنحن بالتالي نرم�ش العيون للمرور ب�شكل
م�ؤقت �إلى حالة الإ�سترخاء الذهني ،وتفادي
البقاء طوال الوقت في حالة تركيز ،والذي
يمكن �أن ي�ؤثر على الدماغ.
وقد بد�أت الدرا�سة قبل �سنوات ،حين الحظ
العالم � ،Tamami Nakanoأن مجموعة
من الأ�شخا�ص عندما �شاهدوا �شريطا ،الحظ
خاللها �أن حركة الجفوف تكون عادية عند
الم�شاهد التي تتطلب قدرا �أقل من االهتمام،
بينما تقل حركتها في الم�شاهد التي ت�شد
االنتباه وتتطلب تركيزا �أكبر.
وفي �إحدى الدرا�سات الأخرى ،وجد �أن
عيون المتهمين في بع�ض الجرائم تقل حركة
جفونهم عندما يكذبون ،نظرا لحاجتهم �إلى
التركيز الكبير ،وبمجرد الإنتهاء من الكذب،
يالحظ �أن وتيرة حركة الجفون ت�سترجع
�إيقاعها المعتاد.
فما عليكم �إال مالحظة رم�شات جفون
محاوريكم لكي تكت�شفوا ب�سرعة درجة
انتباههم واهتمامهم بخطابكم.
املجتمع العلمي
من�شور يفdoi:10.1073/iti0213110 :
8

قد يكون ا�ستخدام الحا�سوب للألعاب
�أو لأداء مهام �أخرى �أمرا متعبا ،فهل
التمرن
يمكن اعتبار ذلك نوعا من
ّ
الريا�ضي؟
قام باحثون في اليابان م�ؤخرا بتقدير
عدد ال�سعرات الحرارية التي تحرقها
�ضغطة واحدة على ف�أرة الحا�سوب
بحوالي � 1.4سعرة حرارية لل�ضغطة
الواحدة ،وذلك �إن اعتبرنا �سبابة حجمها
� 10.8سنتيمترا مربعا ووزنها 11.7
غراما .نتائج البحث ن�شرت في كتاب
"حول كل �شيء �إلى �سعرات
عنوانه:
ّ
حرارية (Convert Anything To
 ،")Caloriesوالذي ن�شرته دار الن�شر
اليابانية “PHP Science World
.”Shinsho
ويتطلب تحريك ع�ضالت ال�سبابة في
كل �ضغطة ا�ستخدام  195ميكروموال
من الأدينو�ساين ثالثي الفو�سفات
(.)ATP
�إن �أخذنا بعين االعتبار �أن معدل
اال�ستهالك اليومي لدى الذكور
لل�سعرات الحرارية هو مليونا �سعرة
حرارية والإناث مليون و� 700ألف
�سعرة حرارية ف�إنه ينبغي �أن ن�ضغط على
الف�أرة مليون مرة على الأقل لإحراقها..
التمرن!
ماذا تنتظرون فلتبد�ؤوا في
ّ
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هل �سي�صبح  ADNذاكرة الم�ستقبل؟

قــالــوا:
يكفيني �أن �أكون فنانا ير�سم
بحرية في مخيلته ،الخيال �أكثر
�أهمية من المعرفة ،المعرفة ذات
حدود تقف عندها ،الخيال يلف
العالم كـله.
�ألبرت اين�شتاين

ن�شرت مجلة  Natureالعلمية نتائج
�أبحاث قام بها فريق من المعهد الأوروبي
للبيولوجيا الرقمية في كمبريدج ،وتتجلى
في طريقة جديدة لتخزين المعلومات في
المادة الوراثية .ADN
في البداية اختاروا معطيات رقمية م�شهورة
من ت�سجيالت مو�سيقية  MP3و�صور
 JPEGوكتب  …PDFوذلك على �شكل
نظام ثنائي مثل  ،010101ثم حولوها �إلى
نظام ثالثي مثل  .1 2 0 2 1 0وفي الأخير
حولوها �إلى نظام رباعي مثلما يوجد في
 ADNعلى �شكل وحدات (نيكليوتيدات)
 .A T C Gو تم تركيب  153335قطعة
من ADN؛ طول كل واحدة  117وحدة �أو
نيكليوتيد بحيث كل قطعة �أو �سل�سلة ت�ضم
معلومات مق�سمة �إلى � 4أجزاء مكونة من 25
وحدة (اللون االخ�ضر و البنف�سجي) .بينما
ا�ستعملت  17وحدة المتبقية (بالأ�صفر في
ال�صورة) لإ�ضافة معلومات عن كل قطعة.
ول�ضمان فاعلية هذا النظام ،تم تركيب هذه
القطع بحيث ت�ضم كل قطعة � 3أجزاء (المكونة

من  25وحدة) ،التي ت�ضمها القطعة ال�سابقة
وذلك ال�سترجاع المعلومات في حال �ضياع
�إحدى القطع ،وقد ا�ستن�سخ من كل قطعة
ما يقارب 12مليون ن�سخة .رغم هذه الأرقام
الكبيرة فحجم المادة الوراثية التي �أنتجت ال
يتعدى حجم حبة من الغبار ،ح�سب تعبير
 Emily Leproustمن ال�شركة التي
انتجت الـ ،ADNوقد �أر�سلت عدة عينات
من هذه المادة الوراثية �إلى عدة مختبرات
حول العالم ليتم تحليلها ال�ستخراج
المعلومات ،فكانت ن�سبة النجاح  100في
المائة.
العائق الوحيد �أمام هذه التكنولوجيا
الجديدة هو تكلفتها الباه�ضة ،بحيث �أن
تخزين  1ميغا يتطلب �إنفاق  12.400دوالر.
�أما قرائته فتتطلب فقط  220دوالر .لكن
هناك تقديرات بانخفا�ض هذه التكلفة �إذا ما
تم اعتمادها في الم�ستقبل ،لكن ا�ستعمالها
من طرف العموم يبدو بعيد المنال حاليا.
املجتمع العلمي

�أعظم عدو للمعرفة لي�س هو
الجهل ،بل هو وهم المعرفة
�ستيفن هاوكينغ

في �أ�سئلة العلم� ،سلطة �ألف ال
ت�ساوي ا�ستدالال متوا�ضعا لفرد
واحد
غاليليو غاليلي

من�شور يفdoi:10.1038/nature.2013.12279 :
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مختلف المهام.
لنعد الآن �إلى المفاهيم الأ�سا�سية :حين
نتحدث عن ال�سفر عبر الزمن ،ف�إن المق�صود
هنا هو التحرك بين نقطتين مختلفتين في الزمن
بطريقة متحكم فيها ،تماما كما ي�سافر المرء
مكانيا بين نقطتين .وال�سفر �إما �أن يكون رجوعا
�إلى الما�ضي �أو تقدما نحو الم�ستقبل بمعدل غير
طبيعي ،وفي غالب الأحيان �آني.

لكن ما مدى �إمكانية ال�سفر عبر الزمن
عمليا وعلميا؟

ال�سـفر عبر الزمـن ..بين الخيال والممكن
خالد مـربو
يعتقد الكثيرون �أن ال�سفر عبر الزمن هو
وليد كتابات الخيال العلمي في القرون
الأخيرة ،وذلك راجع ربما �إلى ازدهار
كتابات الخيال العلمي المتمحورة حوله
وخا�صة في القرن التا�سع ع�شر .وفي الواقع
ف�إن �إدخال ال�سفر عبر الزمن في الكتابات
الأدبية ،ترجع �أ�صوله �إلى �أ�سطورة هندية
قديمة ترجع �إلى �أزيد من  7قرون قبل الميالد،
وهي ق�صة رايفاتا ملك كوزي�سثاالي وابنته
ريفاتي .وتحكي الق�صة زيارة رايفاتا لل�سماء
لر�ؤية الإله براهما لطلب الن�صح حول اختيار
زوج منا�سب البنته ،ليفاج�أ حين عودته ويجد
املغرب العلمـي
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ب�أن كل من كان محتارا في االختيار بينهم قد
توفوا منذ زمن طويل ،و�أنه قد �سافر ل�سنوات
عدة في الم�ستقبل.
و�إحدى �أهم روايات الخيال العلمي حول
ال�سفر عبر الزمن هي رواية "�آلة الزمن" التي
�ألفها الكاتب الم�شهور "هربرت جورج ويلز"
�سنة 1895م ،وقد كانت م�صدر �إلهام للع�شرات
من الكتاب الآخرين والمخرجين ال�سينمائيين
وكتاب الق�ص�ص الم�صورة .وترجع �أهميتها �إلى
�أنها قربت المفهوم �أكثر من القارئ العادي،
وربطت ال�سفر عبر الزمن با�ستخدام �آلة الزمن،
في ع�صر بد�أ يزدهر فيه ا�ستخدام الآالت في

بعيدا عن خيال كتاب الخيال العلمي الخ�صب،
ف�إن الكثير من الباحثين �أنفقوا الكثير من وقتهم
وجهدهم لمعالجة هذا المو�ضوع ،وبع�ضهم
ن�شر ما تو�صل �إليه في دوريات علمية معروفة،
فتحدث في من�شوراته عن الأ�س�س النظرية
لل�سفر عبر الزمن ،والت�أويالت العلمية لنظريات
علمية كالن�سبية العامة والخا�صة .باحث الفيزياء
الفلكية المعا�صر "جون ريت�شارد غوت" مثال،
�ألف كتابا �سنة 2002م كان عنوانه" :ال�سفر عبر
الزمن في كون �أين�شتاين" ،وتحدث فيه عن كون
ال�سفر نحو الما�ضي ممكنا نظريا ،وقد جرد فيه
مجموعة من الطرق والو�سائل التي قد تجعل
ال�سفر نحو الما�ضي حقيقة ،ومن بينها:
• ال�سفر ب�سرعة �أكبر من �سرعة ال�ضوء :
اعتمادا على مبادئ النظرية الن�سبية الخا�صة.
• ا�ستخدام الثقوب الدودية :وهي بنيات
"زمكانية" نظرية تعمل كاخت�صار في الزمكان.
ويرجع الأ�صل النظري للفكرة �إلى نظرية
الن�سبية لآين�شتاين ،والتي ت�سمح بتواجد هذه
البنيات في الكون� ،إذ تتحدث عن كون كل كتلة
فيه تقوم بتقوي�س وحني الزمكان .فكروا في
الزمكان على �أنه ورقة مب�سوطة ،وفي الم�سافر
على �أنه نملة تم�شي عليها ،لالنتقال من �أحد
نهايات الورقة للنهاية المقابلة تحتاج النملة
�إلى مدة معينة و�إلى قطع م�سافة طويلة ،لكن �إن
قمنا بطي الورقة و�أحدثنا ثقبا ي�صل بين نقطة
االنطالق والو�صول بو�ضع �أنبوب �شرب مثال،

نكون قد ّ
�شكلنا
ثقبا دوديا
يتيح للنملة
عمليا ال�سفر
عبر الزمكان.
• ا�ستخدام دفع �ألكبيار:
وفكرة المبد�أ هو حني الزمكان وجعله ينكم�ش
ويتو�سع خلفها ،بحيث
�أمام �آلة ال�سفر الزمني
ّ
تكون الآلة و�سط "فقاعة" منزلقة.

المفارقات والتناق�ضات الزمنية:

ال�سفر عبر الزمن لي�س بالأمر الب�سيط ،فكما
نعلم ف�إن �سيرورة الزمن تزايدية وتراكمية ،يوجد
المرء بعد والدته ،ولي�س منطقيا �أن ي�ؤثر على
�شيء في زمن ما قبل والدته وبعد وفاته ،لكن �إن
�أ�ضفنا ال�سفر عبر الزمن �إلى المعادلة ف�إن ت�أثير
الإن�سان ال يبقى محدودا بفترة حياته ،وهو ما
يخلق تناق�ضا منطقيا يزعج الكثيرين .المبد�أ
نف�سه عبر عنه كاتب الخيال العلمي الفرن�سي
"رينيه بارجافل" في كتابه "الم�سافر الغافل"
�سنة 1943م ،حيث تحدث عما �أ�سماه بمفارقة
الجد ،وهي باخت�صار ما يحدث حين ي�سافر
جده
�شخ�ص عبر الزمن نحو الما�ضي لر�ؤية ّ
قبل �أن يتزوج حتى ..فيقتله ،وبالتالي ف�إن هذا
الم�سافر منطقيا لن يولد وهو بالتالي غير موجود
�أ�صال .وهذه المفارقة يمكن تعميمها لت�شمل كل
ما يمكن للم�سافر نحو الما�ضي القيام به ومن
�ش�أنه �أن يجعل �سفره نحو الما�ضي في الم�ستقبل
م�ستحيال .ومثال �آخر عليها هو ا�ستخدام المعرفة
العلمية التي جاء بها عالم معين مثال ،لبناء �آلة
�سفر عبر الزمن ،ثم العودة نحو الما�ضي وقتل
ذلك العالم نف�سه ،وبالتالي تكون الآلة غير ممكنة
ال�صنع في الأ�سا�س.
ولتجاوز هذا االختالل المنطقي تم اقتراح
مجموعة من الحلول والفر�ضيات ،من بينها
مبد�أ االت�ساق الذاتي ،الذي اقترحه عالم الفيزياء
الرو�سي نوفيكوف في ثمانينيات القرن الما�ضي،
ويتحدث فيه عن انعدام احتمال حدوث
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كل ما من �ش�أنه �أن ي�سبب
�أيا من التناق�ضات الزمنية.
نظرية �أخرى طرحت كحل هي الأكوان
المتوازية ،وتقول ب�أن حدوث �أي من التناق�ضات
والمفارقات الزمنية ،يقوم بخلق كون متواز
لن يوجد فيه الم�سافر م�ستقبال ،ويبقى الكون
الأ�صلي الذي جاء منه الم�سافر كما هو دون
تغيير .وهو افترا�ض له �أ�سا�س علمي في ت�أويل
العوالم المتعددة لنظرية ميكانيكا الكم ،والذي
يقول ب�أن كل حدث مهما كان �صغيرا هو في
الواقع يح�صل بكل الطرق الممكنة في عوالم
مختلفة .فحين ترمي النرد مثال ال تح�صل فقط
على رقم معين بل على احتماالت ال ح�صر لها،
كلها ح�صلت في عوالم مختلفة في حين تعي�ش
�أنت وتختبر احتماال واحدا منها فقط.
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حوار مع الباحث املغربي جواد اخلراز

الخـراز:التقدم م�أمول� ..شريطة �أن
ي�ستجيب البحث العلمي لحاجيات وطنية
ت�شمل جميع القطاعات
في هذا الحوار مع مجلة المغرب العلمي ،يتحدث الباحث المغربي جواد
الخراز عن درا�سته الأولـى في المغرب و�سفره �إلى الخـارج التمـام �أطروحته
الجامعية ،لغاية ح�صولة على الدكتوراه في الفيزياء .وكذلك عن
ن�شاطاته العلمية في عدة ندوات وبحوث دولية معتمدة .كما تحدث
د.الخراز ،عن "جمعية العالم العربي للعلماء ال�شباب" ودورها العلمي في
العالم العربي� .إ�ضافة �إلى حديثه المميز عن البحث العلمي في المغرب و
اختالفاته الجوهرية مع الدول المتقدمة ،مجمال ذلك في عدة نقط.

عن الـ�ضيف
تلقى تعليمه منذ الإبتدائي �إلى غاية الجامعي
في م�سقط ر�أ�سه "تطوان" المغربية ،حيث
تخ�ص�ص �آنذاك بالريا�ضيات والفيزياء ،وبعد
ح�صوله على �شهادته الجامعية في الفيزياء،
هاجر �إلى �إ�سبانيا وتحديد ًا �إلى بلن�سيا،
فت�سجل في ق�سم علوم الأر�ض في كلية الفيزياء
ّ
التابعة لجامعة "بلن�سيا" ،وح�صل على درجتي
الماج�ستير والدكتوراة في الفيزياء �سنوات
 ،2001-2003تخ�ص�ص :علوم اال�ست�شعار
الف�ضائي عن بعد.
في �سنة � ،2004إلتحق بالنظام المعلوماتي
الأورومتو�سطي للمعرفة في مجال المياه ،الذي
يوجد مقره بفرن�سا حيث ي�شتغل �إلى حدود اليوم
كم�س�ؤول المعلومات في هذه المنظمة الإقليمية.
وبالتوازي مع ذلك ي�شغل من�صب الأمين العام
لجمعية العالم العربي للعلماء ال�شباب التي
�ساهم في ت�أ�سي�سها ،وهو كذلك خبير لدى ق�سم
البحث واالبتكار للمفو�ضية الأوروبية وع�ضو
في الجمعية العالمية لل�شباب ،واختير �ضمن
مجموعة العلماء ال�شباب للمنتدى الإقت�صادي
العالمي ،ويقوم بمهام عديدة �أخرى.
الخراز ،حا�صل �أي�ضا على دبلوم جامعي
في �إدارة وا�ستراتيجية المقاوالت من مدر�سة
�سكيما لإدارة الأعمال في �صوفيا �أنتيبولي�س
(فرن�سا).
املغرب العلمـي

"في البداية نود التعرف على �شغفك
"
بالعلوم ،كيف بد�أ؟

�شغفي بالعلوم بد�أ منذ ال�صغر ،حيث ال زلت �أذكر
تماما كيف وقعت في غرام �سل�سلة "الناجحون"،
التي كانت خالتي تهديها لي في كل مرة �أح�صل
فيها على الرتبة الأولى في المدر�سة ،وخا�صة
�أول ق�صة من تلك ال�سل�سلة" :ماري كوري"،
روت ق�صة حياة الفيزيائية والكيميائية العظيمة
مانيا �سكلودوف�سكي �أو ماري كوري ،الوحيدة
التي فازت بجائزتي نوبل في الكيمياء والفيزياء،
وغرمت بكفاحها وت�ألقها العلميين .وقر�أت بعدها
"توما�س �إدي�سون" ،وا�ستهواني بنف�س الدرجة
تقريبا لما كان للرجل من عظيم المنجزات في
م�سيرته العلمية المتوجة بالعديد من االنجازات،
من �أهمها جائزة نوبل في الفيزياء .وهكذا
غر�ست تلك ال�سل�سلة حب العلم والعلماء في
نف�سي ،وكان لذلك عظيم الأثر في نف�سي حتى
حدود ال�ساعة .بالن�سبة ل�شغفي بالفيزياء ،فقد
كنت حقيقة �شغوفا بها وبالريا�ضيات ،وهنا
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�أ�ستح�ضر �شهادة للعالم الإنجليزي الأ�صل
�إرن�ست روذرفورد  ،والحا�صل على جائزة نوبل
في الكيمياء عام  ،1908كنت قر�أتها في ال�صغر
و�ضاعفت من ولعي بالفيزياء تحديدا ،حينما
قال" :العلم الوحيد هو الفيزياء �أما الباقي مجرد
جمع طوابع بريدية"...

" "من خالل درا�ستك في المراحل الأولى
بالمغرب ،واحتكاكك مع جن�سيات �أخرى
خارجه ،هل ترى ب�أن النظام التعليمي المغربي
يقدم للتلميذ والطالب �أ�سا�سا تناف�سيا كافيا؟
ّ

الحقيقة �أنني لو تحدثت بمو�ضوعية فالنظام
قدم
التعليمي المغربي ،على علاّ ته ونواق�صهّ ،
خالل عقود �أ�سماء وازنة في مختلف الميادين،
حتى لو �أن ق�سما منهم للأ�سف ت�ستفيد منه
دول �أخرى اختاروا اال�ستقرار فيها� .إال �أننا لو
تحدثنا بلغة الأرقام والم�ؤ�شرات الدولية فنظامنا
التعليمي يحتاج لإ�صالح �شامل وا�ستراتيجية
و�سيا�سة جديدة حتى يقدم طالبا تناف�سيا في
عالم يخ�ضع لقوانين العولمة وال يرحم الأمم

ال�ضعيفة تعليميا وعلميا .فلو عدت �إلى م�س�ألة
احتكاكنا في الغرب بطلبة من جن�سيات مختلفة،
لم نكن نلحظ فوارق كثيرة بيننا و بينهم� ،إذ �أن
اال�ستعداد والرغبة والجهد هي التي كانت تخلق
فيما بعد الفارق ،والنق�ص المعلوماتي في البداية
�سرعان ما كنا نتداركه بالتعلم واالجتهاد� .إال
�أنني هنا �أتحدث عن فئة محظوظة قليلة� ،سنحت
لها فر�صة الدرا�سة في الخارج واالحتكاك
بجن�سيات �أخرى .و�أي�ضا نعلم تدني الم�ستوى
العام للتعليم الحكومي بموازاة مع نمو التعليم
الخ�صو�صي من ناحية الكمية� ،إذ �أن الجودة ال
زالت م�س�ألة بعيدة المنال في التعليمين.
�إذا ما اطلعنا على التقارير الدولية المعروفة،
ف�سنجد جامعاتنا ت�صنف في مراتب مت�أخرة جدا
دوليا و�أقل من الم�ستوى عربيا و�إفريقيا؛ �إذ �أن
درا�سة (ويبوماتريك�س) ن�شرت ال�سنة الما�ضية
�أعطت المغرب الرتبة  78دوليا على م�ستوى
الأداء العلمي والبحثي لجامعاته الوطنية .كما
ك�شفت �أرقام �أخرى �أن المغرب تدحرج �إلى
المرتبة الثامنة �إفريقيا في مجال البحث العلمي،
بعدما كان �إلى حدود �سنة  2010يحتل المرتبة
الثالثة وراء كل من م�صر وتون�س ،وهذه الأرقام
ال تحتاج بطبيعة الحال �إلى تعليق !

"حدثنا عن جمعية العالم العربي
" ّ
للعلماء ال�شباب ،كيف جاءت فكرة
الت�أ�سي�س؟ وما مجاالت ا�شتغالها؟

جاءت فكرة ت�أ�سي�س جمعية العالم العربي
للعلماء ال�شباب بعد لقاء مع �صديق م�صري كنت
التقيه في م�ؤتمرات �إقليمية ودولية في مجال
المياه ،فتحدثنا عام  2010عن الحاجة لجمعية
تجمع الأطر والباحثين و العلماء ال�شباب العرب
الكثر ،الذين كنا نلتقيهم �أي�ضا في منتديات عدة،
وكانت هناك نواة نظرية للجمعية �أطلقت قبل 5
�أعوام من ذلك التاريخ ،وهكذا �أطلقنا مجموعة
من الأن�شطة� :صفحة على الفاي�سبوك ،منتدى
علمي مع الأكاديمية الألمانية للعلماء ال�شباب
في يونيو  ،2011ولقاءات علمية في مدن ودول

مختلفة ،وتوقيع اتفاقيات تعاون مع هيئات دولية..
و ُت ّـوجت مجهوداتنا بت�سجيل ر�سمي للجمعية
في �صيف  ،2012ويعود الف�ضل لزمالء من دول
ّ
وتغطي �أن�شطتنا مجاالت عدة:
عربية مختلفة.
البحث العلمي ،التحديات االجتماعية :الهجرة،
البطالة ،عنف ال�شباب ،..التحديات البيئية ،تبادل
المعلومات والخبرات وال�شبكاتية.

"في نظرك ،ما الذي يحتاجه المغرب
"
للنهو�ض بمجال البحث العلمي ؟

قبل كل �شيء ،النهو�ض بمجال البحث العلمي
ملحة ولي�س كما يعتقد البع�ض من
هو �ضرورة ّ
�أنه مجرد كماليات ،فبدون نهو�ض بهذا القطاع
لن ينه�ض لنا قطاع تنموي� ،سواءا كان فالحيا
�أو �صناعيا �أو تجاريا �أو اجتماعيا .البحث العلمي
في �شتى مجاالته (العلوم الطبيعية ،االن�سانية
واالجتماعية) كفيل بالدفع بالتنمية �إلى الأمام
وتقوية تناف�سيتنا في ال�سوق الدولية التي
�أ�ضحت المناف�سة فيها �شر�سة ومحتدمة في
عالم معولم ومفتوح على م�صراعيه لمنتوجات
اقت�صادية عمالقة كال�صين كما تعلمون ،وال
زلت �أذكر كيف كنت �أنظر �إلى البحوث ال�صينية
التي كنت �أتلقاها قبل ع�شر �سنوات من �أجل
مراجعتها لفائدة مجالت علمية دولية� ،إذ كان
الكثير منها ذا قيمة علمية متد ّنية ،وكانوا في
الكثير من الأحيان ي�ستن�سخون لوغاريتما
ويقومون بمحاكاة مختلفة قليال ويريدون ن�شر
العمل في اليوم التالي ،وبحوث �إنجليزية كانت
رديئة للغاية ،والآن �أتلقى بحوثا �صينية و�شتان ما
بين الأم�س واليوم .لقد اكت�سحوا الآن المجالت
العلمية ،و�أ�س�سوا مجالت وطنية يتعدى معامل
ت�أثيرها نظيره في بع�ض المجالت الدولية ،ور�أينا
الطفرة االقت�صادية التي ح�صلت في العقد
الأخير عندهم.
في المغرب ،ذلك التقدم م�أمول �شريطة �أن
ي�ستجيب البحث العلمي للحاجيات الوطنية
�أوال ،و�أفتح القو�س هنا لأقول �أنه عندما نتحدث
عن حاجيات وطنية فالق�صد بلورة ا�ستراتيجية
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وطنية عابرة للقطاعات ،بمعنى ت�شمل جميع
القطاعات التنموية ،وت�ستنفر فيها المجاالت
التي تحتاج لمثل هذا البحث العلمي.
وثانيا� ،أن ي�ستجيب للمعايير الدولية،
فالمقارنة مع الآخرين �ضرورة حتمية من �أجل
ننمي في
التقييم ال�صحيح ،بمعنى �أنه علينا �أن ّ
بالدنا بحثا علميا عالي الجودة ولي�س فقط من
ناحية الكمية التي كثيرا ما تخدعنا ،فال معنى
لمن�شورات علمية في مجالت ال قيمة علمية لها
وتزين الرفوف وال�سير الذاتية فقط.
ّ
ثالثا� ،أن تفر�ض الإ�ستراتيجية المذكورة �آنفا
�آليات للتتبع والمراقبة ،ففي الوقت الذي يجب
فيه تحفيز وت�شجيع الأ�ساتذة والباحثين المغاربة
بحيث يتم رفع �أجورهم ومراتبهم الأكاديمية
وفقا لإنتاجهم البحثي العلمي ،ولي�س فقط
وفقا للأقدمية في الخدمة ،وتعوي�ضهم عن كل

ننمي في بالدنا
علينا �أن ّ
بحثا علميا عالي الجودة
ولي�س فقط من ناحية
الكمية ،التي كثيرا ما
تخدعنا ،فال معنى لمن�شورات
علمية في مجالت ال قيمة
وتزين الرفوف
علمية لها ّ
وال�سير الذاتية فقط.
الم�شاريع �أو المن�شورات البحثية ذات القيمة
العلمية الم�ضافة ،لتحفيزهم على عطاء �أف�ضل،
يجب �أن تكون هناك لجان على �أعلى م�ستوى
لتقييم �أداء كل جامعة ومركز بحثي ،ويتم وفقا
للتقييم توزيع الميزانيات (التي يجب �أن يغطي
ق�سم منها توفير الأجهزة والأدوات ،دورات
التكوين ،الم�شاريع البحثية ،المجالت العلمية،
تعميم المعلوماتية ...،الخ) .وكنت قد ا�ستمعت
م�ؤخرا� ،إلى اللقاء التلفزيوني في �إحدى القنوات
المغربية العمومية مع ال�سيد لح�سن الداودي
وزير التعليم العالي ،والذي �أ�شار خالله �إلى
Le Maroc scientifique

يف �ضيافة باحث

العدد  . 01يناير -مار�س www.sci-ma.com 2013

�أن الم�شكلة ال تكمن في هزالة الميزانيات لمثل هذه ال�سيا�سات لو طبقت ،لأنه الآن في
المخ�ص�صة للقطاع ون�سبته من المنتوج الوطني �أوروبا تعطى المنح للم�شاريع وي�سائلونك بعدها
الخام (�أقل من  1في المائة) ،بل في ا�ستجابته عن كل يورو �صرفته ،وعن كل "�شاذة وفاذة" في
للحاجيات الوطنية ،وربما �أتفق معه في هذا الفواتير والنتائج وتطابقها مع الأهداف الم�سطرة
أتعداه �أنه علينا تنمية الجانبين ،في بداية الم�شروع ...دون �أن نن�سى مراقبة لكل
ّ
ال�شق ،لكن � ّ
م�شرف على بحوث �أو
�أي الرفع من الميزانيات
على
ضاء
�
الق
يجب
دكتوراه حتى ي�ضطلع
المخ�ص�صة التي تظل
سيير
�
ت
في
البيروقراطية
بمهامه ب�شكل �صحيح،
�أقل من نظرائنا في بلدان
في
التي
المغربية
الجامعات
وال معنى �أن يكون
عربية و�إفريقية كثيرة،
وفي نف�س الوقت �ضرورة كثير من الأحيان تثبط عزم
�أ�ستاذ م�س�ؤول عن 5
�أن نركز على المجاالت الباحثين ،مثال عندما يجتهد
�أطروحات وهو ال يكاد
يلتفت �إلى ما يقوم به
البحثية المنتجة والتي
باحث ويح�صل على م�شروع
طالبه ،فمن �أجل ت�أطير
ت�ستجيب للحاجيات بحثي بتمويل خارجي يجب �أال
وفعال ومنتج
الوطنية وال�سوق المغربية
ن�ضع في طريقه العراقيل
�صحيح ّ
(مثال البحوث التي ت�سهم الإدارية �أو ن�ساومه على جهده .يجب و�ضع الم�سطرات
ومراقبة تنفيذها ،كي
في الرفع من �إنتاجنا
ال ي�ضيع ه�ؤالء الطلبة
الفالحي والبحري ،وتلك
الذين يلج�ؤون �إلى
التي تعتمد على التقنيات
الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والإت�صال ،)...الخارج �أو مغادرة الجامعة دون �إتمام �أطروحتهم
وعندما نتحدث عن الرفع من الميزانيات �أو مناق�شة ر�سائلهم بعد � 7سنوات عو�ض ثالث
فيجب �أن يكون ذلك مقرونا بـ"مراقبة" وتتبع �أو �أربع.
رابعا :عند توقيع الإتفاقيات الدولية يجب �أن
"ميكرو�سكوبي" لكل �سنتيم وهل تم �صرفه في
مكانه ال�صحيح .و�أعتقد �أن تجربة العديد من نفر�ض مجاالت �أولويتنا بحيث تخدم قطاعات
زمالئي في الجامعات المغربية من خالل م�شاريع الأولوية عندنا ،ومنها مجاالت البحث العلمي التي
برامج البحث الأوروبية �ست�ساهم في تقبلهم نحتاج �إليها ،حتى ال يملي علينا دائما الآخرون
املغرب العلمـي
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ما يريدونه حتى لو كانوا هم من يمنحون التغطية
المالية ،في �إطار مقاربة رابح-رابح �أكثر نجاعة
وفعالية.
خام�سا :رغم توفر بالدنا والحمد لله على �أطر
مميزة في جميع الميادين العلمية� ،إال �أننا نحتاج
ّ
لدورات تدريبية في كل المجاالت وتبادل �أكثر
مع الم�ؤ�س�سات والجامعات البحثية الدولية
لكي ي�ستفيد باحثونا �أكثر وتزداد تناف�سيتهم،
كما يجب الق�ضاء على البيروقراطية في ت�سيير
الجامعات المغربية التي في كثير من الأحيان
تثبط عزم الباحثين؛ مثال عندما يجتهد باحث
ويح�صل على م�شروع بحثي بتمويل خارجي
يجب �أال ن�ضع في طريقه العراقيل الإدارية �أو
ن�ساومه على جهده ،و�أ�شير هنا �إلى نقطة مهمة
�أخرى؛ هي �أن ت�ضطلع جامعاتنا بدور �أكبر في
تجميع المنتوج البحثي والمعرفي� ،إذ ال يعقل
�أن تكون هناك مجموعات بحثية ت�شتغل تحت
�سقف جامعة واحدة وال تتبادل �أية معلومات فيما
وت�ضيع فر�ص التعاون وم�ضاعفة االنتاج
بينها
ّ
العلمي ،ونف�س ال�شيء بين جامعاتنا التي يجب
�أن تنخرط في اتفاقيات تعاون وتبادل بعيدا عن
التناف�س ال�سلبي .دون �أن �أن�سى �ضرورة عدم
التنكر للأطر المغربية� ،سواءا منها تلك التي
ح�صلت على الدكتوراه في المغرب �أو تلك التي
ح�صلت عليها في الخارج ،عن طريق �أن يتم
دمجها بطريقة متوافق عليها (عمليات انتقاء �أو
مباريات نزيهة ومعايير �شفافة) من �أجل خدمة
بالدنا وجامعاتها وقطاع البحث العلمي ككل.
وهذا يحيلنا كذلك ال �شك على مو�ضوع الحكامة
ثم وجب
الجيدة التي تفتقر �إليها م�ؤ�س�ساتنا ،ومن ّ
و�ضع قواعدها في �أقرب الآجال من �أجل ت�سيير
�أف�ضل و�أنجع لهذا القطاع .و�أختم بدر�س �صيني؛
�إذ عندما كنت في �شتنبر الما�ضي في المنتدى
الإقت�صادي العالمي بـ"تيانجين" ال�صينية كان
لنا (مجموعة العلماء ال�شباب لهذا المنتدى)
لقاء مع وزير البحث العلمي ال�صيني ،فنقل �إلى
م�سامعنا فخره واعتزازه بتقدم البحث العلمي
في بالده و�إ�سهامه في النه�ضة االقت�صادية

التي عرفتها ،فبادرته ب�س�ؤال عما �إذا كانت هناك
ا�ستراتيجية وطنية لال�ستفادة من الأطر ال�صينية
في الخارج والتي تعج بها المختبرات العلمية
في �أوروبا و�أمريكا وغيرها ،ف�أجابني بب�ساطة :ال
توجد ،لأنهم يعودون كلهم �إلى بالدهم !! طبعا
في جواب الوزير بع�ض المبالغة ،لكن الحقيقة
�أنني �أعرف العديد من ال�صينيين المرموقين
الذين عادوا �إلى بالدهم لي�سهموا من الداخل
في نه�ضة بالدهم ب�سبب الإجراءات التحفيزية
التي اتخذتها حكومة بالدهم من رفع لأجور
الباحثين وتوفير مختبرات على �أعلى م�ستوى
من التجهيز ،وكل ما يحتاجه الباحث ،وتوفير
ميزانيات �ضخمة لم�شاريع بحثية عمالقة..
والنتيجة نراها ب�أعيننا..

تقرب القراء من نوعية الأبحاث
""هل لك �أن ّ
العلمية التي �أجريتها في مرحلة الدكتوراه ؟

في مرحلة الدكتوراه ،كان مو�ضوع بحثي
الح�صول على درجة حرارة �سطحي الأر�ض
والبحر عن طريق �صور الم�ست�شعر عن بعد
"مودي�س" على متن القمر ال�صناعي الأمريكي
"تيرا" ،الممول من طرف الوكالة الأمريكية
للبحوث الف�ضائية (نا�سا) ،وقد ابتكرت في
هذا البحث معادالت ريا�ضية جديدة لتحديد
المعطيات البيوفيزيائية من حرارة �سطح
الأر�ض وم�ؤ�شر الغطاء النباتي ذو الفرق الموحد
( )NDVIواالنبعاث الأر�ضي ون�سبة بخار الماء
عن طريق الم�ست�شعر (مودي�س) ،باال�ستعانة
بالقيا�سات الميدانية والمحاكاتية والف�ضائية.
كما ا�شتغلت على تطوير طرق جديدة لدرا�سة
الت�صحر وحركية الغطاء النباتي انطالقا من
تتبع المعطيات التاريخية للقمر ال�صناعي
(نووا) والقيام بتحليلها الرقمي قبل تطبيق
المعادالت المبتكرة ،وابتكار دليل ل�شرح
حركية (ديناميكية) الغطاء النباتي في منطقة
البحر المتو�سط خالل  20عاما الأخيرة .وقد
قادتني هذه البحوث للم�شاركة في العديد من
الم�ؤتمرات الدولية ون�شر العديد من الأعمال

ونتائجها .وعلى م�ستوى جمعية العالم العربي
للعلماء ال�شباب �أطمح �إلى �أن ي�سطع �إ�شعاعها
وت�سهم بقدر الم�ستطاع في تنمية البحث العلمي
في المغرب والبلدان العربية ككل ،وت�ساهم في
خلق جيل طموح ومنتج علميا و�أدبيا و�صناعيا
و�إن�سانيا .بيد �أنني على الم�ستوى ال�شخ�صي
�أطمح بب�ساطة �أن �أكون مفيدا ب�شكل �أكبر لبلدي،
�سواء من هنا �أو من الداخل لو �أتيحت لي فر�صة
قريبا للعودة �إلى �أح�ضان وطني الأم حيث تلقيت
تعليمي وا�شتد عودي.

" "كلمة �أخيرة لقراء المجلة..

في المجالت الدولية والمحلية ،والم�شاركة
�أي�ضا في حمالت للقيا�سات التجريبية في
�شمال فنلندا� ،إ�سبانيا ،فرن�سا ،والمغرب .كما
�شاركت في العديد من الم�شاريع الممولة من
طرف الوكالة الف�ضائية الأوروبية (�إي�سا) ،الوزارة
الإ�سبانية للبحث العلمي ،المفو�ضية الأوروبية،
الوكالة الإ�سبانية للتعاون الدولي ...وقادتني
�أي�ضا للتعاون مع المركز الملكي لال�ست�شعار
الف�ضائي وجامعة القا�ضي عيا�ض في مراك�ش
كم�شروع "واتيرميد" ،على �سبيل المثال ال
الح�صر ،والذي �سنحت لي فيه فر�صة التعاون مع
�أحد �ألمع الهيدرولوجيين المغاربة د.عبد الغني
ال�شهبوني الذي يدير حاليا الم�ؤ�س�سة الفرن�سية
للبحث والتنمية في العا�صمة الت�شيلية �سانتياغو.
كان هذا باخت�صار �شديد جزءا من ن�شاطي
العلمي.

"ما هي م�شاريعكم الم�ستقبلية؟
"

م�شاريعي الم�ستقبلية على المدى القريب هي
�أن �أتعلم �أكثر و�أنتج �أكثر و�أفيد �أكثر من حولي.
في خ�ضم هذه الأزمة االقت�صادية التي تكاد
تع�صف بكل �أوروبا ،نحاول �أن نقدم �أكبر عدد من
االقتراحات لم�شاريع بحثية وتنموية في مجال
تدبير الموارد المائية على �أمل �أن ننجح في
الح�صول على تمويل لها وبالتالي تحقيق �أهدافها
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ككلمة �أخيرة لمجلتكم� ،أ�شكركم جزيال على
هذه البادرة الجميلة وهذا المجهود الجبار الذي
تقومون به من خالل موقع "المجتمع العلمي
المغربي" ،للتوعية ب�أهمية العلم والتكنولوجيا
في تنمية المجتمع ،وتقريب المواطن العادي
من المفاهيم العلمية ب�شكل مب�سط وتربوي،
والتح�سي�س بقيمة العلم والعلماء في وقت �أ�صبح
فيه المغني ،على �سبيل المثال ال الح�صر وال
التحقير� ،أكثر قيمة و�أبلغ مرتبة لدى فئات كثيرة
من المجتمع (دون �أن �أق�صد التقليل من قيمة
المو�سيقى ،فلكل مقام مقال) .كما �أغتنم الفر�صة
أحيي كل الم�شتغلين في مجال البحث والعلوم،
ل ّ
و�أ�شجعهم على البذل والعطاء وعدم التعذّر بقلة
الموارد المالية والبحثية رغم ثقل ت�أثير غيابها
تخول
�أو نق�صها ،لأن و�سائل االت�صال الحديثة ّ
اليوم ما لم يكن بين �أيدينا قبل عقد �أو عقدين،
وت�ستطيعون �أن تتوا�صلوا مع الفائز بجائزة نوبل
بنف�سه �أو الم�شاركة في م�ؤتمر في ال�صين ب�شكل
أ�شد على
�أكثر ي�سرا من ذي قبل .و�أعود �أخيرا ل ّ
�أيدي ال�ساهرين على هذا الم�شروع و�أبارك لهم
هذا الم�شروع الهادف "مجلة المغرب العلمي"،
فما �أحوجنا لمثل هذه الم�شاريع والمبادرات.
و�أ�شعر بالفخر واالمتنان لإعطائي هذه الم�ساحة
من العدد الأول� ،آمال �أن تكون كلمتي ملهمة
ومنيرة لقرائكم الأعزاء .وال�سالم عليكم و رحمة
الله.
حاوره خالد مربو
Le Maroc scientifique

تـكنولوجيا

املغرب لعلمـي

الحا�سوب اللوحي  :حكاية لها تاريخ

Le Maroc scientifique

الكمبيوتر اللوحي ب�شكله الجديد ،ورغم ت�صدرها
المبيعات في الأ�سواق العالمية� ،إال �أن ال�شركات
المناف�سة وعلى ر�أ�سها جمهورية "�سم�سونغ"
ا�ستطاعت الوقوف �أمام هذا المد التكنولوجي.
هذا االرتفاع الكبير في عدد مبيعات الحوا�سيب
تغير في كيفية الولوج
الإلكترونية �صاحبه ّ
الت�سوق
لرواد
�إلى �شبكة الإنترنت وخ�صو�ص ًا ّ
ّ
الإلكتروني� ،إذ �أ ّننا وبقيا�س ن�سبة الأ�شخا�ص
اللذين زاروا موقع ال�شراء مع اللذين �أقدموا على
ال�شراء فعليا ،نجد ن�سب الإ�ستعمال ال ّتالية :
 : 7،1 %هاتف محمول،
 : 9،1 %كمبيوتر،
 : 9،3 %كمبيوتر لوحي.

�ضع ب�صمتك العلمية في هذا الركن
www.sci-ma.info

حكاية بد�أت تفا�صيلها قبل � 30سنة ،و على
العك�س مما يعتقده البع�ض �أن ق�صة الحا�سوب
اللوحي بد�أت مع �شركة  ،Appleف�إن البداية
كانت تحديدا �سنة  1987مع �شركة «Linus
 »technologiesالتي قدمت منتوجا قادرا على
تحويل ما ُيكتب على �شا�شتها �إلى حروف رقمية،
و �أطلقت عليه ا�سم " � ."Linus write-topاّإل
� ّأن التكنولوجيا المتاحة �آنذاك جعلت وزنه يتعدى
 4كيلوغرام ،وفاق ثمنه  3000دوالر �أمريكي.
بعد هذه التجربة ،توالت المحاوالت لتطوير هذه
الفئة التكنولوجية ،غير �أن المنتجات المقدمة
عجزت عن �إغراء جمهور الم�ستهلكين لعدم
توفرها على الموا�صفات الجمالية من �أناقة و
�سهولة في الإ�ستعمال.
ولكن ت�أتي نقطة التحول في تاريخ الحوا�سيب
الكفية �سنة  2010مع �إ�صدار �شركة �أبل لمنتجها
الغير م�سبوق " ،"IPADوحطمت به �أرقام
مبيعات الأجهزة الإلكترونية ببيعها  3ماليين
ن�سخة في  80يوم ،بعد طرحه في الأ�سواق.
و لقد عرفت ال�سنوات الأخيرة دخول عدة
�شركات عالمية م�ضمار ال�سباق نحو اكت�ساح
الأ�سواق العالمية مناف�سة بذلك �شركة �أبل ،وبد�أ
عهد جديد من التكنولوجيا الرقمية المحمولة
التي تتيح لنا :

 البقاء على ات�صال دائم بالأنترنيت و التو�صلالفوري بالبريد الإلكتروني.
 قراءة الجرائد والكتب الإلكترونية وقتما�شئنا.
 اال�ستماع �إلى المقاطع المو�سيقية و م�شاهدةالفيديوهات المتنوعة.
وقد يجد البع�ض �أنه من الممكن اال�ستغناء عن
هذه الكماليات� ،إال �أن ع�صر ال�سرعة وال�سباق
نحو التو�صل الفوري بكل جديد� ،أ�صبح يحتم
على الكل مواكبة الركب التكنولوجي العالمي.
الدائم والم�ستمر لإ�صدارات
طور ٌ
غير � ّأن هذا ال ّت ٌ
الألواح الإلكترونية ،تقابله �شرا�سة و ا�ستماتة
الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية
ال�شركات في ّ
ال�سبب نجد بع�ض
وبراءة االختراع .لهذا ّ
الم� ّؤ�س�سات ال ّ
تنفك تقا�ضي بع�ضها البع�ض.
وبالرغم من كثرة الدعاوي الق�ضائية،
فال�شركات العالمية توا�صل ال�صراع نحو القمة
غير �آبهة بالم�سائل القانونية ،لأن الأرباح التي
تجنيها ت�ؤمن لها تغطية هذه النفقات ،وبالتالي
فالربحم�ضموننظر ًاللإقبالالكثيفللم�ستهلكين
على هذه الفئة من الكمبيوترات .والمبيان �أ�سفله،
يلخ�ص اكت�ساح مبيعات الكمبيوترات اللوحية
ّ
لنظيراتها ال�شخ�صية في ال�سنوات الأخيرة.
ال�سباقة في �إ�صدار
ومع �أن �شركة �أبل كانت هي ّ

املراجع:
رويرتز
جامعة امللك �سعود
future science

لفرام �إ�شراق

�سر نجاح الآيباد :
المظهر� :أنيق وتركيبه متقن .م�صنع من
مواد مبتكرة و بموا�صفات عالية الجودة.
التكنولوجيا� :شا�شات فائقة الو�ضوح
بعدة
وح�سا�سية اللم�س عالية الدقة
ومزود ّ
ٌ
تقنيات حديثة.
نظام الت�شغيل :نظام متجان�س ويوفر
تطبيقات بعدد كبيـر.
الدعاية :التفوق المعهود ل�شركة �أبل
وا�ستراتيجيتها الإ�شهارية الناجحة.

م�ساهمات الـقراء..
لإر�سال م�ساهماتكم يرجى التوا�صل عرب الربيد الإلكرتوين:

املغرب العلمـي
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بـانتظـاركم

mostafa@sci-ma.info
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�آفاق جديدة لتكنولوجيا  3Dثـالثية الأبعاد يف الطب

مـا الذي ينتـظر الم�ستقبل الب�شري ؟
كيف يمكن للمنجزات والقفزات النوعية في تكنولوجيا الطب
والأحياء والنانوتكنولوجيا والروبوتات وغيرها �أن تغير من حياة
الإن�سان في الم�ستقبل القريب؟ في هذا الملف المخت�صر �سنحاول
مقاربة المو�ضوع من هذه الزوايا المختلفة.
ي�ستعمل الطب الحوا�سيب في ر�سم �صور
ثالثية الأبعاد انطالقا من مجموعة معطيات
ل�صور طبية .ويعتبر هذا المجال العلمي جديدا
ن�سبيا� ,إال �أنه قد �أحدث ثورة في عالم الطب.
ويعتمد الطب الحديث ب�شكل كبير على ال�صورة
ثالثية الأبعاد ،وذلك بف�ضل ما�سحات الرنين
النووي المغناطي�سي ونظام الت�صوير المقطعي
القادر على �إنتاج �صور بثالثة �أبعاد انطالقا من
مقطع ببعدين ,وتعتمد الدول المتقدمة هذه
التقنيات تقريبا في كل معالجاتها الجراحية.
وفيما بقي المعالجون يتجنبون تكنولوجيا
 3Dحتى اليوم ,ف�إن درا�سة جديدة تمت
بم�شاركة كل من م�ؤ�س�سة فرانكوفر لالت�صال
وم�ؤ�س�سة هينريخ هيرتز ( )HHIوم�شفى
جامعة 'كلينيكوم ريخت�س دير �إيزار' بميونيخ,
جاءت لتمنحها فر�صة �أخرى بف�ضل نظارات
و�شا�شات ثالثية الأبعاد المتطورة ،فقد �أظهرت
التجارب المخبرية م�ؤخرا ب�أن �أنظمة 3D
الم�ستعملة في التكنولوجيا الطبية تحمل
منافع طبية كبيرة ظلت حتى وقت قريب نظرية
املغرب العلمـي
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�صرفة .و�أظهر الباحثون ب�أنه حتى المعالجون
المتمر�سون �سيمكنهم اال�ستفادة من الجيل
الجديد من �أجهزة .3D
وقد ظل الأطباء مت�شككين حيال ال�صور بـ3D
طوال التجارب القائمة �أثناء الدرا�سة ,ومع ذلك
ف�إن حوالي خم�سين جراحا ا�ستح�سنوا النظام
الثالثي الأبعاد � ،3Dسواء مع �أو بدون النظارات.

لأجل ذلك فكر الباحثون
ب�أن هذا هو الوقت المنا�سب
للقيام بتجارب علمية لتقييم
�إذا ما كانت تكنولوجية
 3Dقد و�صلت �إلى الن�ضج
ال�ضروري لت�ستعمل في
تطبيقات الطب الدقيقة
و�صرح الدكتور '"�أولريخ لينر" رئي�س ق�سم
الإعالم التفاعلي و الموارد الب�شرية بـ HHI
قائال " :فيما الزالت التكنولوجيا تتطلب بع�ض
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التعديالت ,ف�إن م�س�ألة التخلي عن نظارات
خا�صة من �ش�أنها الرفع من ترويج �أنظمة
 3Dبغرف للعمليات ,ف�سبب تردد الأطباء
في ا�ستعمال هذه التكنولوجيا بال�ضبط في
الما�ضي ،يرجع �أ�سا�سا �إلى النظارات".

ا�ستمرار تطور دقة ال�شا�شات

جاءت هذه الدرا�سة بعد التطور التي عرفته
تكنولوجيا ال�شا�شات  ,3Dفنجد مثال �أن نماذج
 4Kللتطبيقات الطبية والتي توفر دقة HD
م�ضاعفة �أربع مرات ,موجودة بالفعل .ي�شرح لنا
مي�شيل وايت من  HHIعن �آفاق الم�شروع:
"المرحلة التالية هي الدقة العالية التحديد
بـ 8Kحيث �ستت�ضاعف الدقة �ستة ع�شر مرة
عن ال�صورة الحالية بالو�ضوح الكامل Full
 ." HDويعتبر مي�شيل ب�أن تقنية  3Dبدون
نظارات �ست�ؤدي �إلى ثورة دائمة وي�ضيف:
"لأجل ذلك فكر الباحثون ب�أن هذا هو الوقت
المنا�سب للقيام بتجارب علمية لتقييم �إذا ما
كانت تكنولوجية  3Dقد و�صلت �إلى الن�ضج
Le Maroc scientifique
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الذي عمل طوال � 30سنة ب�آالف العمليات.
فيما �صرح زميله الدكتور �سيلفانو رايزر
بقوله " :فيما م�ضى ,خبراء الجراحة هم عادة
من ي�شككون بتكنولوجيا  ,3Dولم يكن ذلك
لكونها ال ت�أتي ب�أي فائدة ملمو�سة فقط ,بل لأن
عددا كبيرا من الجراحين لم يكونوا مرتاحين
في االعتماد على ال�شا�شات ,وف�ضلوا عو�ض
ذلك االعتماد على تجاربهم كنتيجة".

النموذج بدون نظارات :م�ستقبل
تكنولوجيا 3D

ال�ضروري لت�ستعمل في تطبيقات الطب
الدقيقة" .وقد ا�ستدعى الباحثون جراحين من
م�شفى الجراحة "كلينيكوم ريخت دير �إيزار"
لتجربة الجيل الأخير من �أجهزة .3D
وجرب الجراحون �أربع �أنظمة لل�شا�شات:
 2Dو  ,3Dمع و بدون نظارات� ,إ�ضافة �إلى
جهاز المر�آة الذي ي�ؤدي دور النموذج 3D
امتياز ،وت�ؤخذ ال�صور من عد�سات منظار
ي�ستعمله الأطباء �أثناء �إجراء جراحة تحاكي
العمليات الروتينية .فقد قام المعالجون بعمل
ع�شر غرزات با�ستعمال خيط و�إبرة على نموذج
جرح بتجويف بطني ,تماما كما �سيكون عليه
املغرب العلمـي

الحال في �إجراء �أب�سط تدخل جراحي ,ولم
يكن الجراحون يرون �أيديهم مبا�شرة ,بل كانوا
يعتمدون على ما تظهره ال�شا�شة.
لقد كانت النتائج مده�شة؛ فمع ا�ستعمال
النظارات المعتمدة على نظام  3Dجاءت
النتائج �أ�سرع بن�سبة  15%وكانت دقيقة
�أكثر ,فحركات اليد كانت م�صوبة �أف�ضل
مما كانت عليه مع نموذج بـ .2Dوعلى حد
علمي ,فلم ي�سبق �أن الحظنا ت�أثيرا مماثال
فيما م�ضى مع جراحينا المتمر�سين"  .ذلك ما
�أكده البروفي�سور "هوبيرتو�س فوي�صنار" في
و�صفه لالختبار الناجح ,وقد قام هذا الجراح
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لقي النظام بدون نظارات � 3Dأي�ضا انطباعا
ح�سنا :فقد اعتبر الم�شاركون في االختبار
جودته قريبة من جودة نظام  ,2Dوفي ذلك
ي�ضيف الينر" :للأ�سف فلم ي�أخذ النظام الذي
قمنا بتطويره المركز الأول� ,إال �أنه �أول اختبار
عملي طبي �صعب قد �أظهر �إمكانيات كبيرة,
حيث اعتمدنا تكنولوجيا تتبع العين ,و بف�ضل
هذه التقنية ,تب�صر كل عين �صورة مختلفة,
مما يعطي ر�ؤية ثالثية الأبعاد دون الحاجة �إلى
و�ضع النظارات".
ويعتبر الباحثان ب�أن م�ستقبل التقنية ثالثية
الأبعاد  3Dزاهر" :لقد بينت هذه الدرا�سة ب�أن
تقنية � 3Dأ�صبحت مطروحة لدى الجراحين
�أي�ضا ,وهذا �سيثير النقا�ش بين المت�شككيين.
ويجب حاليا �إجراء الأبحاث بمجاالت طبية
�أخرى".
وال �شك في �أن �إدخال التقنيات الحديثة في
الجراحة قد قلب موازين الطرق التقليدية.
فالمتابعة المبا�شرة على طاولة العمليات
ت�ستبدل �أكثر ف�أكثر با�ستعمال الأنظمة الب�صرية
وال�شا�شات ,مما �سي�ؤدي مع مرور الوقت �إلى
مناهج ال-غازية �أ�سرع ,و�سيعجل بال�شفاء.

ترجمة  :دنيا حلر�ش
املرجع:

http://bit.ly/Y1zDuH

املحيط التكنولوجي
�أول ما يخطر في البال عند مناق�شة م�ستقبل
الإن�سان هو التكنولوجيا التي تتطور يوما بعد
يوم و يتزايد بذلك ت�أثيرها علينا ،فهل �سيكون
م�ستقبل الإن�سان هو ما ي�سمى بالروبوت �أو
بالأحرى ال�سايبورغ؟ هل �سي�صل تقدم
و�سائل التوا�صل �إلى التخاطر؟ و ما الدور
الذي �ستلعبه النانوتكنولوجيا ؟

الروبوتيات

الذكاء هو القدرة على التحليل ،والتخطيط،
وحل الم�شاكل ،و�سرعة المحاكمات
العقلية ،كما ي�شمل القدرة على التفكير
المجرد ،وجمع وتن�سيق الأفكار ،والتقاط
اللغات ،و�سرعة التعلم .كما يت�ضمن �أي�ضا
ح�سب بع�ض العلماء القدرة على الإح�سا�س
و�إبداء الم�شاعر وفهم م�شاعر الآخرين.
وما تفعله الآالت �أو الروبوتات التي نن�ش�ؤها
حاليا ما هو �إال تكيف مع و�ضع ما وهذا ما
يجعلنا نظن �أنها تفكر ،ف�إذا فاز حا�سوب
على �إن�سان فهذا ال يعني �أن الحا�سوب �أذكى
من الإن�سان لأنه يمتلك فقط قدرة ح�ساب
خيالية و برنامج فعال .لقد حاول الباحثون
لمدة طويلة تقليد ذكاء الإن�سان ،و�أعطى هذا
روبوتات ت�شبهنا ،لها ر�أ�س وذراعان و�ساقان،
كالروبوت الملقب ب"هوندا" الذي ي�ستطيع
التنقل م�شيا مع تفادي العقبات.
بحوث �أخرى تركز �أكثر على فهم الكتابة،
والتعرف على الأ�صوات وتحليل ال�صور،
فالذكاء يظهر بالممار�سة عبر االحتكاك
بالعالم.
والختبار الذكاء اال�صطناعي ،تم تنظيم
توا�صل عبر الحا�سوب بين رجل من جهة،
ورجل �آخر ثم �آلة من جهة �أخرى.
ف�إذا لم ي�ستطع الرجل الأول التمييز بين
الرجل الثاني والآلة ،تعتبر الآلة ذكية.
وتو�صل الباحثون عبر هذا االختبار �إلى �أنه

من الممكن للآالت اكت�ساب ذكاء ،لكن هذا
الذكاء يبقى مختلفا عن ذكاء الإن�سان .لهذا
�سمي بالذكاء اال�صطناعي .فهو يتطور بالتعلم
اعتمادا على قاعدة معلومات �أولية.
�أما بالن�سبة للوعي ،فيفتر�ض العلماء �أنه
�سيتكون "ع�شوائيا" عندما يبلغ الدماغ درجة
كبيرة من التعقيد.

تقنيات التوا�صل

ال يق�صد بالتوا�صل هنا التفاعل بين
�شخ�صين ،بل بين االن�سان والآلة ،و �آخر ما
و�صلت �إليه التكنولوجيا في هذا المجال هو
ما ي�سمى بالواقع االفترا�ضي.
الواقع االفترا�ضي هو التوا�صل مع الأنظمة
لت�سهيل بع�ض الخدمات عبر الحركات
واللم�س ،و رد الفعل.
التقنيات التي و�صلت �إليها التكنولوجيا
ت�شبه "الف�أرة" ،لكنها ثالثية الأبعاد.
بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إمكانية "لم�س" الأ�شياء
بهذه التقنية تمكن مثال من ت�صميم منتوجات
بتقنية " ،"stratoconceptionوالتي
ت�سهل بكثير م�أمورية الم�صمم الذي ينحت
نموذجا ثالثي الأبعاد تتكلف الآلة ب�صنعه.
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وال زالت الأبحاث جارية حول هذا النوع
من التقنيات ،ومن الأكيد �أنها �ستحتل مكانة
مهمة في الحياة اليومية لإن�سان الم�ستقبل.

النانوتكنولوجيا

لقد �أ�صبح بمقدور الإن�سان حاليا التالعب
بالجزيئات ،با�ستعمال �شعاع ليزر ،حيث
ا�ستطاع علماء التقاط ونقل الجزيئات ب�شكل
انفرادي واحدة تلو الأخرى.
فالنانوتكنولوجيا هي �أق�صى تطور قد ي�صل
�إليه تحكم االن�سان في الطبيعة� ،إذ �سي�صبح
ب�إمكاننا تحويل �أي مادة �إلى مادة �أخرى .
وقد توقع المهند�س الأمريكي "كيم �إريك
دريك�سلر" نهاية الم�شكل الذي يطرحه
"تدوير النفايات" ال�صناعية والمنزلية ،لأنه
�سي�صبح ممكنا ح�سب هذا الأخير ا�ستعمال
"نانوـروبوتات" لتفكيك النفايات ذرة ذرة،
و تحويلها �إلى مواد خام من جديد .كما
ُيتوقع �أي�ضا �أن تزداد قوة "وحدات المعالجة
المركزية" ب�شكل هائل قد ي�ساعد على تطوير
�أجهزة "ذكية" ت�ستحق هذا الإ�سم.

�أنوار الهو�صا�ص
املرجع:

http://bit.ly/Y1ARpJ
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ا�شرح لـي

فلـكيات

�سبق لك �أن ر�أيت هذا الم�شهد� ..أو ربما ع�شته !!

�أول مقيا�س للزالزل من الف�ضاء

�ﺷـﻌـﻮر غريب انـﺘﺎﺑـﻨﺎ ﻋـﻨﺪ دﺧـﻮﻟﻨـﺎ ﻟﻤﻜﺎن
معين ﻣﺜﻼ ،ﻓﻨ�ﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر �أنه ﻗﺪ �ﺳﺒﻖ ﻟﻨﺎ
ر�ؤيته و اﻟﺘﺠﻮل فيه.
ﺣﺪث ﻟ  95%ﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ا�ﻷﻗﻞ ﻟﻤﺮة واﺣﺪة…
ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻨﻔ�ﺲ ي�سمونه ( Déjà Vuر�أيته ﻣﻦ ﻗﺒﻞ)
�أو ( Déjà Vécuع�شته ﻣﻦ ﻗﺒﻞ) ،وي�ؤﻛﺪون �أن
ﻻ ﻋﻼﻗﺔ له ﻋﻠﻰ ا�ﻹﻃﻼق باﻟﻈﻮاهر اﻟﺨﺎرﻗﺔ
للطبيعة ،فهو ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻄﺮيقة اﻟﺘﻲ يعاﻟﺞ بها
دﻣﺎﻏﻨﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ت�صله.

مغالطات
هل بالفعل ت�ستجيب الثعابين
للمو�سيقى؟

الجواب باخت�صار هو “ال”.
لكن لماذا ت�ستجيب الثعابين لناي الحاوي؟
في الحقيقة فالثعابين ال تتوفر على �آذان خارجية
بل وال تعي �سوى �أ�صوات محدودة في الترددات
المنخف�ضة.

املغرب العلمـي

فاﻟﺪﻣﺎغ ﻻ يعمل ﻛ�ﺂﻟﺔ بالمفهوم اﻟﻤﺘﻌﺎرف عليه،
فهو ﻗﺒﻞ اﻟﻮ�ﺻﻮل �إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ� ،أو ﻗﺒﻞ ر�ؤية
ﺣﺪث ﻣﺎ يقوم ﺑﺘﻮﻗﻊ ﻣﺎ يمكن �أن ﻧﺮاه:
ﻗﺪ يبدع ر�سما متوقعا ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي �سندخله،
�أو يقوم ﺑﺮ�ﺳﻢ ﻣ�ﺴﺎر �أﺣﺪاث ﻟﻤﺎ يمكن �أن يحدث
ﻓﻲ م�شهد ﻧﺮاه فيو�ﺻﻠﻨﺎ �إﻟﻰ نتيجته ﻗﺒﻞ حتى �أن
ﻧﺮى فعليا ﻣﺎ �سيح�صل…
وعند دﺧﻮل ﻣ�ﺴﺘ�ﺸﻔﻰ ﻣﺜﻼ ،ﻧﺠﺪ �أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ
المحيطة هي اﻟﺘﻲ �أو�ﺻﻠﺖ اﻟﺪﻣﺎغ �إﻟﻰ ر�ﺳﻢ
لكن حين ترى �أمرا قد يهددها ف�إنها
تنت�صب في و�ضع دفاعي ،وحركتها
تبقى متزامنة مع حركة الحاوي ونايه،
كما يقول روبرت دروز رئي�س ق�سم علم
الزواحف والبرمائيات في �أكاديمية
كاليفورنيا للعلوم ب�سان فران�سي�سكو.
وي�ضيف ب�أن تمايل الثعبان
يبقى متزامنا مع تمايل ال�شخ�ص
فتبدو وك�أنها ترق�ص على �إيقاع
المو�سيقى.
عن Popsci
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اﻟ�ﺼﻮرة اﻟﻤﻮﺟﻮدة �أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻛﻤﺎ هي ﻓﻌﻼً ؛ ﻣﻦ هذه
اﻟﻌﻮاﻣﻞ يمكننا ذﻛﺮ اﻟﻠﻮن الأبي�ض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺪران
و ﻓﻲ ﻣﻼﺑ�ﺲ العاملين ﻓﻲ اﻟﻤ�ﺴﺘ�ﺸﻔﻰ ،راﺋﺤﺔ
المطهر اﻟﻤ�ﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻐﺮف ،ﻣﻤﺮ�ﺿﺔ
ﺗﻤﺮ �أﻣﺎﻣﻨﺎ بمالب�سها المعهودة؛ ﻛﻞ هذه اﻟﻌﻮاﻣﻞ
توقعها اﻟﺪﻣﺎغ ﻣ�ﺴﺒﻘﺎ ﻣﻤﺎ �أدى به �إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ذﻟﻚ
اﻟ�ﺸﻌﻮر اﻟﺨﺎ�ص ﺑﻜﻮﻧﻨﺎ ﻗﺪ زرﻧﺎ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻲ
اﻟﻤﺎ�ﺿﻲ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻻت �أﺧﺮى ،ﻧﺠﺪ �أن العملية ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺎ ر�أيناه ﺑ�ﺸﻜﻞ �سريع ﻟﻜﻦ اﻟﺪﻣﺎغ ﻟﻢ يعالجه
ﻓﻲ ذات اﻟﻠﺤﻈﺔ ﻟﻌﺪم اﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ التفا�صيل
الهامة…
ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺮى ذﻟﻚ اﻟ�ﺸﻲء ﻟﻠﻤﺮة الثانية ﺑﻌﺪ
ﺛﻮان �أو دﻗﺎﺋﻖ قليلة وﻧﻤﻌﻦ اﻟﻨﻈﺮ ،ي�سترجع
اﻟﺪﻣﺎغ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟ�ﺴﺎﺑﻘﺔ (اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﺗﻜﻮن �ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺟﺪا و غير وا�ﺿﺤﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ) وهذا
ﻟﺤﻈﺎت ق�صيرة ً
ﻣﺎ ي�شعرنا ﺑ�ﺄﻧﻨﺎ ر�أينا ذﻟﻚ اﻟ�ﺸﻲء �ﺳﺎﺑﻘﺎ.
هكذا ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ الت�أكيد �أن هذه الظاهرة ﻣﺎ
هي �إﻻ عملية ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺗﺤﺪث ﺑﺘﺪﺧﻞ
اﻟﺬاﻛﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻤ�ﺆﺛﺮات المرئية
�أو اﻟﻤ�ﺴﻤﻮﻋﺔ (�أو ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺎ�ﺻﺔ ﺑﺮاﺋﺤﺔ معينة) ﻣﻊ
�أﺣﺪاث �أﺧﺮى ر�أيناها ﻓﻲ اﻟﻤﺎ�ﺿﻲ� ،أو ﻗﺎم اﻟﺪﻣﺎغ
ﺑﻤﺤﺎوﻟﺔ تخيلها ﻗﺒﻞ ر�ؤيتنا لها.
جملة �آفاق العلوم �شتنرب 2007
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�أ�صبح القمر اال�صطناعي  GOCEالتابع
لوكالة الف�ضاء االوروبية � ESAأول قمر ي�سجل
زلزاال في الف�ضاء .ويتعلق الأمر بزلزال توهوكو
الذي �ضرب اليابان يوم  11مار�س 2011
وت�سبب في موجة ت�سونامي.
هذا الإكت�شاف تم بال�صدفة و ب�شكل مت�أخر،
حدث ذلك عندما قام مجموعة من العلماء

بمراجعة البيانات التي �سجلها هذا القمر حول
كثافة الغالف الجوي على ارتفاع  250كيلومتر.
حيث الحظوا تغيرا مفاجئا في كثافة الغالف
الجوي عند مرور القمر فوق المحيط الهادي
بعد  20دقيقة من حدوث الزلزال و�سجل
نف�س ال�شيء عند مروره فوق �أوروبا في الدورة
الموالية .و قد تم القيام بمحاكات لتف�سير هذه

التغيرات المفاجئة فجاءت النتائج متطابقة مع
الت�سجيالت .و ف�سر فريق الباحثين ذلك بانبعاث
موجات تحت �صوتية من ب�ؤرة الزلزال ال�سطحية
انتقلت �إلى الطبقات العليا للغالف الجوي
ب�سرعة  350كلم في ال�ساعة �إلى �أن و�صلت الى
حدود الف�ضاء.
و للإ�شارة ،هذا القمر �أطلق �سنة  2009لدرا�سة
مجال الثقال الأر�ضي .وقد مكنت المعطيات التي
جمعها من ر�سم �أدق خريطة للجاذبية الأر�ضية
بعد �سنتين من �إطالقه .و لإنجاز مهمته كان من
ال�ضروري �أن يدور حول الأر�ض في مدار جد
منخف�ض في طبقة اليونو�سفير .وهذا ما يف�سر
�شكله االن�سيابي والفريد  .كما تم تزويده ب�أجهزة
قيا�س الت�سارع التي ت�ست�شعر التغيرات الطفيفة
في �سرعته ،فيتم ت�شغيل محركات دفع ايونية
لتعوي�ض فقدان ال�سرعة الناتج عن االحتكاك
حتى يحافظ القمر على مداره.
عن وكالة الف�ضاء الأوروبية

كيف يتم الح�صول على ال�صور البديعة للف�ضاء الخارجي؟
يتم عادة التقاط "�صور" الأج�سام في الف�ضاء
الخارجي با�ستخدام م�ست�شعرات �إلكترونية تلتقط
معلومات مرتبطة ب�شدة الإ�شعاع ،وتترجمها �إلى �صور
بتدرج رمادي .وقد تلتقط معلومات عن �إ�شعاعات غير
مرئية للعين المجردة ،كتلك الموجودة ما فوق اللون
الأحمر وما تحت البنف�سجي �أو الأ�شعة ال�سينية.
بعد ذلك يقوم العلماء ب�إ�ضافة الألوان وقد يخ�ضع ذلك
لمعايير غير قيا�سية ،مثال قد يتم ا�ستخدام �ألوان مرئية
للتعبير عن �إ�شعاعات غير مرئية كا�ستخدام الأحمر
القان للإ�شارة �إلى الأ�شعة ما تحت الحمراء ،والغر�ض
من ذلك لي�س التمويه �أو "تجميل" ال�صور ،بل تمثيل
المجمعة لت�سهيل تحليلها ودرا�ستها.
المعلومات
ّ

للمزيد من املعلوماتhttp://bit.ly/10FjBUQ :
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وتتداخل �أ�سباب كثيرة �أخرى مع عامل الوراثة ل ُت�ؤدي �إلى َحتمية الإ�صابة
بهذا الداء.
ال�سكري و�أمرا�ض
كما ُتقوي كذلك بع�ض الأمرا�ض الأخرى ،كمر�ض ُ
القلب ،من احتمال الإ�صابة بالألزهايمر.
�إح�صائيات تتعلق بالمر�ض:

مر�ض �ألزهايمر� ..شبح
تال�شي الذاكرة

عدد املُ�صابني

ويعتبر ال�شكل ال�سائد من �أ�شكال
مر�ض �ألزهايمر داء ي�صيب الدماغ ُ
ا�ضطرابات الإدراك ،وال ُيعتبر عر�ضا عاديا لل�شيخوخة .ي�صيب �ألزهايمر
الرجال والن�ساء على ال�سواء ومن جميع الأو�ساط االجتماعية والم�ستويات
االقت�صادية ،ويتطور عبر تحلل الأع�صاب وتدمير خاليا الدماغ كما هو
ُم َّبين في ال�صورة.

�أمريكا

العامل

�إلى حدود ال�ساعة ،لي�س هناك حل لهذا المر�ض ،لكن يمكن لبع�ض
الأدوية الم�ساهمة في التخفيف من بع�ض �أعرا�ضه� .إذ يعكف الباحثون حاليا
على �إجراء اختبارات ُمك َّثفة لبع�ض الأدوية المحتملة.
 هل فقدان الذاكرة يعني �أن ال�شخ�ص م�صاب ب�ألزهايمر؟ال تعني معاناة ال�شخ�ص من ا�ضطرابات في الذاكرة �أنه م�صاب ب�ألزهايمر،
وين�صح با�ست�شارة الطبيب في حالة مالحظة ت�أثر في الوعي.
ُ
 هل ي�ؤدي هذا المر�ض حتما �إلى الموت؟يبد�أ �ألزهايمر بالت�أثير على الذاكرة وي�ؤدي �إلى التحلل التدريجي
للأع�صاب ،ومِ نها �إلى ن�سيان الج�سم كيفية القيام بوظائفه الأ�سا�سيةُ ،لي�ؤدي
به كل هذا �إلى الوفاة.

فرن�سا

 0.850مليون

عدد احلاالت
اجلديدة

 35.6مليون

 5.4مليون

-

 68م�صاب جديد كل ثانية

140م�صاب جديد كل
ثانية

اال َّتكلفة ال�سنوية

 604مليار دوالر

 200مليار دوالر

-

�أ�سئلة هامة:
 -هل ُيمكن معالجة هذا المر�ض؟

على اليمين دماغ م�صاب ،على الي�سار دماغ عادٍ

املراجع:
اجلمعية الأمريكية لألزهامير� /ألزهامير �أوروبا /اجلمعية
الكندية لألزهامير /اجلمعية الفرن�سية لألزهامير

�سعيد بوزكراوي

الوقود الأحفوري� ..أو ع�صر النفط التقليدي
من بين الأعرا�ض المعروفة لهذا المر�ض نذكر بالأ�سا�س �صعوبة التذكر
و�أخذ القرارات والت�صرف العادي في الحياة اليومية .تتغير كذلك كثيرا
طريقة الإح�سا�س بالأ�شياء والتعامل مع المحيط.

التعامل معه بلطف احتراما لم�شاعره.

�أ�سبابه:

مراحله:
رغم اختالف �أعرا�ض هذا المر�ض من �شخ�ص لآخر ،يبقى ممكنا �إجمالها
في ثالثة مراحل �أ�سا�سية:
	•المرحلة الأولى :في هذه المرحلة ال ينتبه ال�شخ�ص لكونه م�صابا
بالمر�ض ،وال يكون محتاجا لم�ساعدة �شخ�ص �آخر للقيام بمهامه
االعتيادية ،ويبد�أ الم�صاب في الفقدان التدريجي لذاكرته وفي �إيجاد
�صعوبة في التوا�صل وبتقلبات في المزاج.
	•المرحلة الثانية :في هذه المرحلة يحتاج المري�ض �إلى م�ساعدة غيره
للقيام بالأعمال اليومية ،كما ي�ستمر في فقدان الذاكرة ويبد�أ في
ال�شعور بالإحباط وفي الت�أثير على المحيط الأ�سري.
	•المرحلة الثالثة :في هذه المرحلة يفقد المري�ض كثيرا قدرته على
التوا�صل مع المحيط ،وال يمكنه القيام ب�أي �شيء بدون م�ساعدة
الآخرين .كما يفقد كذلك القدرة على تحديد االتجاهات والأوقات
وعلى فهم الكلمات ،ال�شيء الذي ي�ستوجب التوا�صل معه عن طريق
الإ�شارة.
من المهم كذلك الإ�شارة �إلى �أن المري�ض ال يفقد ال�شعور بالعاطفة ويجب
املغرب العلمـي

يجهل الباحثون لِحد الآن الأ�سباب الحقيقية لمر�ض �ألزهايمر ،ويتحدثون
عن مجموعة من العوامل التي من الممكن �أن تت�شارك لت�ؤدي �إلى الإ�صابة
بالمر�ض ،ومن بين هذه العوامل نذكر بالأ�سا�س:
 ال�شيخوخة :يعتبر عامل ال�سن �أهم العوامل التي ت�ساهم في الإ�صابةبهذا المر�ض ،فمع تقدم العمر تنخف�ض فاعلية الآليات الطبيعية لإ�صالح
التغير في الدماغ ب�إيقاعات مختلفة
الكائنات الحية في الج�سم .يحدث هذا ُّ
ح�سب الأ�شخا�ص ،وهذه الإيقاعات المختلفة هي التي ت�ساهم في قابلية
ال�شخ�ص للإ�صابة بهذا المر�ض مع تقدم ال�سن.
 الم�ستوى التعليمي المنخف�ضَ :يعتبر بع�ض الباحثين �أن الن�شاط الدماغيالمرتبط بالتعلم ي�شكل ت�أثيرا حمائيا للدماغ ،لكن درا�سات �أخرى تعتبر هذه
الخال�صة غير دقيقة ،وتربط ارتفاع �إمكانية الإ�صابة بالمر�ض �إ�ضافة �إلى
الم�ستوى التعليمي المتدني ،ببع�ض الت�أثيرات الأخرى ،كنمط الحياة غير
ال�صحي مثال.
 الوراثةُ :ت�شير بع�ض الدرا�سات الحديثة �إلى �أن احتمال الإ�صابة بالمر�ضيت�ضاعف ثالث مرات �إذا كان �أحد الأبوين �أو الإخوة م�صابا بهذا المر�ض،
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على الرغم من م�شاكل التدهور البيئي (ظاهرة االحتبا�س الحراري ،وما
�إلى ذلك) ،ف�إن م�ستوى ا�ستهالك الوقود الأحفوري ال يزال مرتفعا جدا،
وا�ستخدامه الم�ستقبلي يرتبط �أ�سا�سا باال�ستراتيجيات ال�سيا�سية للدول
الم�ستهلكة ،وال �سيما الواليات المتحدة� ،أكبر م�ستهلك للطاقة في العالم.
من وجهة نظر علمية بحتة ،ف�إن ع�صر النفط التقليدي لم ينته بعد وال يزال
نحو �أربعين عاما على الأقل قبل حدوث ذلك ،على الرغم من �أن اكت�شاف
�أحجام كبيرة من تلك المواد �أ�صبح �شيئا ف�شيئا �أكثر نذرة ،و�أن اال�ستهالك
العالمي للطاقة في تزايد م�ستمر في جميع �أنحاء العالم .والنتيجة :العثور
على برميل واحد يقابله ا�ستهالك �أربعة براميل! بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شير
التقديرات �إلى حدود اليوم �أنه يجري الآن ا�ستغالل ما يقرب من ن�صف
االحتياطي القابل لال�ستخراج .واالحتياطيات في نهاية المطاف من النفط
(بغ�ض النظر عن ظروف اال�ستغالل) ،تقدر بـ  300مليار طن ،مما يوحي
بفترة "معقولة" �أطول من  40عاما قبل �أن يتم ا�ستهالك "�آخر قطرة من
النفط" .وي�ستند هذا ال�سيناريو على �أ�سا�س معدل نمو ديمغرافي �سنوي
معقول ( 3٪الو�صول �إلى  10باليين ن�سمة بحلول عام 2050م).
االحتياطيات الم�ؤكدة من النفط غير التقليدي (ال�صخر الزيتي ورمال
القار) والفحم هي �أكبر ثالث مرات على الأقل من احتياطيات النفط،
و ُتنذر ب�إمكانية ا�ستطالة كبيرة لع�صر الوقود الأحفوري .وكما هو الحال
بالن�سبة للنفط التقليدي ،ف�إن هذه االحتياطيات موزعة ب�شكل متفاوت
وتتركز في فنزويال والواليات المتحدة وكندا .هذا الأخير ينتج بطريقة
مربحة عدة ماليين من الأطنان من النفط الم�ستخرج من الأ�سفلت القار.
من جانبهما ،ف�إن ال�صين والهند ،اللتان يبلغ عدد �سكانهما �أكثر من ملياري

�شخ�ص ،لديهما احتياطيات كبيرة من الفحم ...والعتبارات جيو�سيا�سية
جديدة يمكن لهذه االحتياطيات �أن تكون حا�سمة.
و�أخيرا ،يتم تخزين كميات هائلة من غاز الميثان على �شكل هيدرات
في الجليد� ،أو عند �سفح الجرف القاري .وتقدر كمية الكربون في هذه
الهيدرات ب�ضعف الكمية الموجودة في االحتياطيات المعروفة من النفط
والفحم والغاز .ومرة �أخرى ف�إن ا�ستخدام هذا المورد ال يخلو من �آثار بيئية
خطيرة ت�شكل ظاهرة االحتبا�س الحراري.
يمكن �أن نرى �أن ا�ستخدام الطاقة يخ�ضع في المقام الأول العتبارات
اقت�صادية و�سيا�سية حيث التفكير في المدى الق�صير هو ال�سائد دائما،
والحفاظ "البيئي" على كوكبنا على المدى الطويل لن يكون ممكنا �إال عن
طريق قرارات �أي�ضا �سيا�سية.
بدر ابن جلون
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�شخ�صية العدد

�سينما العلوم

�أودي�سا الخيال العلمي..

قد ينتابك انطباع عام �إذا �أردت �أن تكتب
�أو تتكلم عن فيلم �ستانلي كوبريك "�أودي�سا
الف�ضاء" ،وقد تعود بذكرياتك �أو ب�أر�شيفك �إلى
الما�ضي� ،إلى �أواخر ال�ستينات ..لكن عليك
�أوال ،اال�ستعداد لل�سفر �إلى الم�ستقبل ال �إلى
الما�ضي !!
كيف هو �إح�سا�سك و�أنت ت�شاهد فيلما ي�صنفه
جيلك الحالي �ضمن قائمة �أفالم "الخيال
العلمي"؟ ما معنى الخيال العلمي؟ �سينمائيا �أو
علميا؟ الخيال الم�ضيء �أو المعتم كما ي�صعب
ت�صنيفه على المخت�صين؟ ال �أظن �أن التفريق
بين الأخيرين �أ�صبح متباعدا نوعا ما !! فالكـل
قد ي�ستفيد من الكل ،ما دام قا�سمهم الم�شترك
لي�س هو العلم فح�سب بل هو "الخيال".
هل نحن وحدنا ؟ كيف ت�شكلت الأر�ض ؟
كيف عا�ش الإن�سان الأول ؟ كيف تبدو النجوم
عند ن�ش�أتها؟ وماذا يحل بها بعد انفجارها؟ لماذا
الكون �أو ما نراه �أ�سود ؟ وهل للكون حدود؟
وماذا يوجد وراء الحدود؟� ...أ�سئلة عميقة ،وتبدو
محيرة للبع�ض ،و�إلى البع�ض �أ�سئلة "علمية"...
و�أما �إذا � َّأرخنا لل�س�ؤال عن الكون �سنجد �أنه مند
ظهور الب�شرية كان محيرا ب�شكل �أو ب�آخر� ،أي
بطرق تفكير �أخرى..
لكن يمكننا �أن نلحظ �أن محفز ال�س�ؤال لم
املغرب العلمـي

يكن مجرد ت�سا�ؤل بقدر ما كان �إثارة ل�شغف
البحث عن الجواب� ..إذ لم يكن التعلم �سببا
في الت�سا�ؤل ..بل كان المحفز الذي �سماه بع�ض
العلماء ك�أين�شتاين بـ"الخيـال" ،و�سماه بع�ض
الفال�سفة كـ�أر�سطو ،بالده�شة.
"المهم �أن تفكر بتجرد" ..هذا ما فعله المخرج
العبقري كوبريك عندما �صنع فيلمه "�أودي�سا
الف�ضاء � "2001سنة  ،1968عندما كان يبحث
عن ق�صة مع �آرثر كالرك ب�سنوات ،قبل �أن
تط�أ قدم " �أرم�سترونغ" تراب القمر ب�سنة .و�إذا
تحدثا عن اللغة ال�سينمائية �أو البناء الدرامي
الذي وظفه المخرج ،ف�إننا نجد ،وح�سب ر�أي
غالبية النقاد لحد الآن� ،أنه �أبدع ب�أ�ساليب
فنية واءمت المو�سيقى الت�صويرية ل�شتراو�س
الم�ؤثرات الب�صرية ،والآت المركبات الف�ضائية
ب�شكل رائع .بالإ�ضافة �إلى تقنياته في الكادراج
(زاوية الإخراج) .بيد �أن هذا يحيل المتفرج
(رغم غياب الحوار في دقائقه الأولى)� ،إلى ربط
الفيلم (خ�صو�صا في  60و 70القرن الما�ضي)
بمجموعة ت�سا�ؤالت ،داخل �أو خارج �سياق
الفيلم ،عن �إمكانية حدوث ما يج�سده الفيلم من
َم�شاهد تبدو �أقرب �إلى "الواقع – الخيال" !!
الم�شاهد الفيلم مليئا بالأفكار التي
وقد يجد ُ
قد يتفق معها �أو يختلف ،لكنـه مليء بالت�أويالت
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�أكثر من الأفكار ،فمثال في بداية الفيلم ينقلك
من م�شاهد لقرود تت�صارع "من �أجل البقاء" ،بعد
�أن اكت�شفت "�صدفة" عظاما لجثث ،وا�ستعملتها
ك�أداة للدفاع ولالنت�صار� ..إلى م�شاهد �أخرى
عن احتمالية "غدر" الكمبيوتر والآلة ،م�ستقبال،
بالإن�سان في الف�ضاء خارج مهده الأر�ض.
ال�شيء الذي يجعل زمن الفيلم مق�سما �إلى �أزمنة
تاريخية ،لكل منا فهمه الخا�ص بها� ،إن اتفق مع
الفكرة �أو اختلفت ت�أويالته.
كتب الأديب "ميالن كونديرا" �أن "الخيال
والإبداع يقاوم الخوف من الموت والفناء لأنه
يتعلق بفكرة الالوجود" .وهذا ما يجد الإن�سان
نف�سه من�شغال فيه بتطوير �أ�ساليبه العلمية ،لأن
ح�سه الم�شترك في معرفة النهاية �أو العدم،
يظهر جليا في كل محاوالتنا لت�سجيل �أو
لتوثيق لحظات زمـننا "الن�سبي".
يقول �سبيوارت فايتوال في كتابه عن
"الأ�سطورة والأفالم ال�سينمائية" �سنة : 1999
"ال يوجد نوع من الأفالم يعتمد على الخيال
والتنب�ؤ بالأحداث المحتملة في الم�ستقبل كما
هو الخيال العلمي والفانتازيا ،وال�سر الكامن في
هذين النوعين يوجد في كلمتين " ماذا لو ؟".
فـماذا لو قامت حرب النجوم؟ �أو �صادف �أحدنا
كائنا ف�ضائيا ؟ وماذا لو �سافرت �إلى الما�ضي؟
يطورون
ماذا لو كان هناك �سكان في كوكب ماّ ،
و�سائلهم العلمية والتقنية ليثبتوا �أنهم لي�سوا
الوحيدين في هذا الكون؟ هل يمكن �أن نتحكم
في جينات الإن�سان ومورثاته وندمجها مع
الحيوانات �أو الح�شرات؟ ماذا لو قمنا برحلة الى
عمق الأر�ض �أو ال�شم�س بدل الف�ضاء البعيد؟...
كلها �أفكار �أفالم ن�صنفها حاليا بـ�أنها "�أفالم
الخيال العلمي" ،وال ندري �أيها �سيتهافت
وت�صدق ادعاءاته �أوال ؟!! �أم �ستبقى مجرد
"خيال ت�سا�ؤالت" و"ده�شة �سينمائية" !؟

غ�سان الك�شوري
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ابن البناء المراك�شي  :عالم الفلك والـريا�ضيات
هو �أبو العبا�س �أحمد بن محمد بن عثمان
الأزدي العددي .يختلف الم�ؤرخون حول م�سقط
ر�أ�سه� ،إال �أن �أغلب الآراء تجمع على �أنه ولد
بمراك�ش �سنة  654هجرية .
ُل ِقّب ابن الب َّناء بهذا اال�سم؛ لأن جده كان ب َّن ًاء،
بالمراك�شي لأنه ُول َِد بمدينة مراك�ش ،كما
و ُل ِقّب
ِّ
بالعددي ن�سبة �إلى العدد� ،أي الح�ساب؛ لأنه
لقب
ِّ
نبغ في علم الريا�ضيات.

تعليمه:

حفظ ابن البناء القر�آن الكريم �صغيرا ،ودر�س
الفقه والنحو وال�صرف والبالغة والأدب على يد
م�شاهير علماء مراك�ش.
توجه ابن البناء بعد ذلك �إلى فا�س ،فدر�س
الطب والريا�ضيات والفلك والتنجيم ،حتى برع
في هذه العلوم.

مجاالت نبوغه

على غرار علماء ع�صره برع ابن البناء في عدة
علوم كالفلك و التنجيم و الطب والريا�ضيات.
�ألف في الريا�ضيات كتاب (تلخي�ص �أعمال
الح�ساب) ،ورغم �أن الكتاب يتميز بحجمه
جدا
ال�صغير

وبمادته الريا�ضية القليلة� ،إال �أنه هيمن على
التدري�س والت�أليف الريا�ضي طيلة �سبعة قرون؛
من القرن  14م �إلى القرن  20م.
كتب ابن الب ّناء م�ؤلفات �أخرى عديدة في
علم الفلك� ،أهمها "منهاج الطالب في تعديل
الكواكب" ،وهو كتاب تطبيقي لح�ساب
�ضمنه قوائم مف�صلة،
الروزنامات الفلكية،
ّ
وقد حقق الم�ست�شرق الإ�سباني فيرنه خين�س
مقدمة الكتاب وبع�ض ف�صوله وترجمها �إلى
الإ�سبانية .كما �ألف ن�صا حول الأ�سطرالب عنونه
بـ"ال�صفيحة ال�شكزية".

ابن البناء في الريا�ضيات

من �إ�سهامات ابن البناء في الح�ساب التي
�ضمنها كتابه (تلخي�ص �أعمال الح�ساب)� ،أنه
�أو�ضح النظريات ال�صعبة والقواعد الم�ستع�صية،
وقام ببحوث م�ستفي�ضة عن الك�سور ،وو�ضع
قواعد لجمع مربعات الأعداد ومكعباتها،
وقاعدة الخط�أين لحل معادالت الدرجة
الأولى ،والأعمال الح�سابية .كما �أدخل بع�ض
التعديل على الطريقة المعروفة بطريقة "الخط�أ
الواحد".وو�ضع ذلك على قواعد منهجية ترقى
أي�ضا،
�إلى م�ستوى القانون .وتوجد في الكتابً � ،
طرق لإيجاد القيم التقريبية للجذور ال�صم،
وقيم �أخرى تقريبية للجذور التكعيبية
لبع�ض المقادير الجبرية ،وغيرها من
الم�سائل الريا�ضية.
وقد جاء في دائرة المعارف
الإ�سالمية �أن ابن الب ّناء قد تفوق على
من �سبقه من علماء الريا�ضيات
العرب وخا�صة في ح�ساب الك�سور،
كما ُع َّد من �أهم الذين ا�ستعملوا
الأرقام الهندية في �صورتها
الم�ستعملة عند المغاربة.
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اك�سب ابن البناء المراك�شي ا�شتغا ُله
لقد
َ
بالريا�ضيات �شهرة عظيمة بين معا�صريه ،فنال
الحظوة في بالط دولة المرينيين في فا�س،
فكانوا ي�ستدعونه ك�أ�ستاذ كر�سي لإلقاء درو�س
الح�ساب والهند�سة والجبر ،معتمدا في ذلك
بالأ�سا�س على الجوانب التطبيقية والعملية التي
تحوِ ّ ل الح�ساب �إلى منهج في الحياة والعمران.

�أهمية م�ؤلفاته

ُترجمت م�ؤلفاته �إلى العديد من اللغات،
مثل :الفرن�سية والإيطالية و اال�سبانية� .إال �أن
علماء الغرب عندما ترجموا كتاب (تلخي�ص
كثيرا من
�أعمال الح�ساب) البن البناء انتحلوا ً
الأفكار والنظريات الريا�ضية لأنف�سهم ،وبقي
هذا االعتقاد حتى القرن الثالث ع�شر الهجري/
التا�سع ع�شر الميالدي ،ولكن الم�ست�شرق
الفرن�سي �أري�سيتدمار ك�شف ه�ؤالء المنتحلين
لنظريات ابن البناء المراك�شي ،من خالل ترجمته
للكتاب �إلى اللغة الفرن�سية.
كان ابن البناء المراك�شي �شخ�صية َ
فذّة ،لها
ف�ضل في علم الريا�ضيات ا�ستحقت التنويه،
فكانت مثار تعليقات عميقة من الهيئات العلمية
في ال�شرق والغرب ،ومن بع�ض الم�ست�شرقين
الذين �أخل�صوا للعلم والإن�سانية جمعاء.
كما كان لأفكار وم�ؤلفات ابن البناء المراك�شي
دور كبير في تطور علم الريا�ضيات ،وهذا ما
اعترف به علماء ال�شرق والغرب ،كما كان لتالميذه
دور كبير في ا�ستكمال الم�سيرة من بعده .وهكذا
ٌ
وعلما من
ظل ابن البناء المراك�شي طو ًدا
ً
�شامخاً ،
خا�صة
�أعالم الإ�سالم في بالد المغرب العربي
َّ
عامة� ،إلى �أن توفي ،رحمه الله،
والعالم الإ�سالمي َّ
بمراك�ش عام (721هـ1321/م).
املراجع:
http://bit.ly/10Fld0Z
http://bit.ly/10FlhO4
http://bit.ly/10FlmRV

�صـباح الهـامتـي
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�أعجبك املحتوى؟
تف�ضل بزيارة موقعنا الإلكرتوين للمزيد من املوا�ضيع ال�شيقة
والأخبار العلمية املتجددة.
�أو ان�ضم �إلينا و�ساهم يف �إر�ساء دعائم نه�ضة علمية مغربية!

جماالت عمل الفريق:

الرتجمةالكتابة والتحريرالتدقيق اللغويالفيديو وامللتيميدياالت�صميم الفني-العالقات العامة والتوا�صل

املغرب العلمي
MoroccanScience@gmail.com
www.facebook.com/MoroccanScience
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