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 ،ﺗﻬﺘﻢ ﺑﻨﴩ اﻷﺧﺒﺎر و اﻟﴩوﺣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺄﺳﻠﻮب
ﻣﺠﻠﺔ
ﺳﻠﺲ و ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ و ﳌﺴﺔ ﻣﻐﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺑني أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﺴﻌﻲ إﱃ إﻧﺸﺎء
ﻓﻀﺎء ﻋﻠﻤﻲ ﺛﻘﺎﰲ ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﻐﺎرﺑﺔ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻌﺮب ﻋﺎﻣﺔ اﻹﻃﻼع ﻋﲆ ﺟﺪﻳﺪ
اﻟﻌﻠﻮم ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺑﺴﻴﻂ.

ÚÓybnnœ�a
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﳌني واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﲆ ﺧﺎﺗﻢ اﳌﺮﺳﻠني ﻣﺤﻤﺪ
وﻋﲆ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌني.
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ،
ﺳﻴﺤﺘﻀﻦ اﳌﻐﺮب ﰲ ﻧﻮﻧﱪ اﻟﻘﺎدم اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻟﻘﻤﺔ
اﳌﻨﺎخ )ﻛﻮب  ( 22مبﺮاﻛﺶ ،وﻫﻮ ﺣﺪث ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺸﺪ اﻧﺘﺒﺎه اﻟﻌﺎمل،
وﺗﺮاﻫﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﲆ إﻧﺠﺎﺣﻪ ﻟﻠﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ
وﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺘﻐريات اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ ﻛﻮﻛﺒﻨﺎ .وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺤﺪث اﺧﱰﻧﺎ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﻒ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻮﻻت
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﰲ اﻷرض ،ﻧﻌﺮف ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮة وأﺳﺒﺎﺑﻬﺎ
وﻣﻈﺎﻫﺮﻫﺎ ،واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎمل إزاءﻫﺎ وﻣﺪى
اﻧﺨﺮاﻃﻪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت.
وﺗﺠﺪون ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺘﻜﻢ اﳌﻐﺮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﻀﻔﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﺣﺜﺎ ﻣﻐﺮﺑﻴﺎ وﻃﺒﻴﺒﺎ
ﻣﺨﺘﺼﺎ ﰲ ﺣﻮارات ﺗﻘﺮﺑﻜﻢ ﻣﻦ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﻬﻢ وﺗﺠﻴﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺒﺎدر إﱃ أذﻫﺎﻧﻜﻢ .وﺳﻠﻄﻨﺎ اﻟﻀﻮء ﻋﲆ ﻣﺘﺤﻒ
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻐﺮيب اﻓﺘﺘﺢ ﻣﺆﺧﺮا وﻫﻮ ﻣﺘﺤﻒ اﻟﻨﻴﺎزك ،وﰲ رﺣﺎب ﻛﺘﺎب
ﻧﻘﺪم ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺠﻴﻨﻮم "اﻟﺴرية اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﻨﻮع اﻟﺒﴩي".
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﻞ ﻫﺬا ،ﺗﻘﺮؤون أﻳﻀﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﰲ ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻠﻮم اﻟﻔﻀﺎء واﻟﻔﻠﻚ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
وﻋﻠﻮم اﻟﺤﻴﺎة واﻷرض ،واﻟﻔﻴﺰﻳﺎء واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ،وﻣﻮاﺿﻴﻊ أﺧﺮى
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
ﻧﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﺮوﻗﻜﻢ ﻣﻮاد ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ،وإﱃ ﻟﻘﺎء اﺧﺮ إن ﺷﺎء اﻟﻠﻪ.
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احتكــرت الحكومــات والــركات الغنيــة صناعــة
األقــار االصطناعيــة خــال العقــود املنرصمــة ،لكــن
التكنولوجيــا املتطــورة رسعــان مــا تصبــح يف متنــاول
األشــخاص العاديــن .فكــا هــو األمــر حاليــا بالنســبة
للطائـرات دون طيــار ،فاألقــار االصطناعيــة لــن تكون
اســتثناء ،حيــث يوشــك عهــد جديــد عــى البدايــة
ليعلــن عــن تحــول جــذري ملفاهيمنــا حــول مــا يحصــل
يف الفضــاء .إنــه عــرص األقــار االصطناعيــة املصغــرة.1
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أخبار علمية
كشــف تقريــر صــادر مؤخــرا عــن األكادمييــة
الوطنيــة للعلــوم بالواليــات املتحــدة األمريكيــة
اإلمكانــات املتميــزة لهــذه األقــار التــي تتمثــل
يف بســاطة اســتعالها وانخفــاض تكلفتهــا
بالخصــوص ،مــا ســيجعل التقنيــات املتعلقــة
باألقــار االصطناعيــة يف متنــاول العامــة أكــر مــن
أي وقــت مــى .ومــع أن تكلفــة الحصــول عــى
قمــر اصطناعــي خــاص تتناقــص ،إال أن مخاطــر
االســتخدام غــر املســؤول تتزايــد يف املقابــل .حيــث
يبقــى الســؤال مطروحــا حــول الجوانــب الســلبية
لوجــود معــدات بناهــا أنــاس غــر محرتفــن يف
املــدار األريض.1
تبــدو الفكــرة يف الوهلــة األوىل عــى أنهــا رضب
مــن رضوب الخيــال العلمــي ،لكــن عــى مــدى
العقــود القليلــة املاضيــة أنشــئت أقــار اصطناعيــة غــر التــي
نعــرف أطلــق عليهــا اســم األقــار املكعبــة ،نســبة إىل
شــكلها ،ويبلــغ حجمهــا  10ســنتيمرتات مكعبــة،
ميكــن إطالقهــا بشــكل فــردي يف املــدار األريض أو
عــى شــكل عــدة أقــار دفعــة واحــدة وذلــك
حســب تعقــد املهمــة.2
وتحتــوي هــذه األقــار املصغــرة داخــل هيكلهــا
معــدات تجعلهــا قــادرة عــى اســتقبال اإلشــارات القادمــة
مــن املستشــعرات املنزليــة ،وإرســال املعلومــات ألصحابهــا مــا
ســيمكن مــن دراســة األرض والفضــاء املحيــط بها.وتتلخــص
هــذه املعــدات يف أجهــزة راديــو ،ومستشــعرات ،وآالت تصويــر،
وألــواح شمســية صغــرة توفــر مصــدر طاقــة دائــم للقمــر
االصطناعــي املصغــر.
مينــح صغــر الحجــم والكتلــة هــذه األقــار امتيــازات خاصــة
عــن األقــار التقليديــة ،وخصوصــا فيــا يتعلــق بالتكلفــة،
حيــث أعلــن فريــق أبحــاث بجامعــة واليــة أريزونــا مؤخ ـرا أن
وضــع األقــار االصطناعيــة يف املــدار األريض قــد يكلــف أقــل
مــن  3000دوالر .3هــذه التكلفة سـتـســـمح للباحثن والــهــــواة
وحتــى املجموعــات املدرســية بــوضــــع مــــعدات للــــدراسة
فـــي مــــــدار األرض مــن خــالل مركبــة إطــالق صواريــخ أو مــن
محطــة الفضــاء الدوليــة .أنشــئ أول قــــمر اصـطنــــاعي مصغــر
مطلــع هــذه األلفيــة بـــجــــامعة ســتانفورد بقــدرات ماثلــة
لقمــر االتحــاد الســوفيايت ســبوتنيك .ومنــذ ذلــك الحــن أطلقــت
ناســا إىل جانــب مؤسســات أخــرى حــوايل  130قم ـرا مصغ ـرا.1
ويكمــن التحــدي بالطبــع يف ضــان مســؤولية املســتعملن،
حيــث يجــب عــى الــوكاالت الحكوميــة الــروع يف التواصــل
مــع األوســاط العلميــة لتشــمل الطــالب ،والهــواة ،وكل مــن
يحتمــل أن يتأثــروا باســتعال هــذه التكنولوجيــا.
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تعتمــد األفــران ميكرويــف يف مبدئهــا العمــي عــى
الطاقــة الالســلكية املنقولــة عــر املوجــات الدقيقــة عاليــة
الــردد .وكــا هــو الحــال مــع الضــوء املــريئ ،تشــكل هــذه
املوجــات جــزءا مــن الطيــف الكهرومغناطــي ،وتتــرف
املوجــات الدقيقــة متامــا كالضــوء مــن حيــث قابليتهــا
لالمتصــاص مــن طــرف األجســام التــي ترتطــم بهــا ،كــا
ميكــن للمــواد أيضــا أن تســمح لهــا بالعبــور التــام أو أن
تعكــس مســارها .فاملــواد املعدنيــة مثــال تعكــس املوجــات
بشــكل كي ،بينــا باقــي املــواد كالزجــاج أو البالســتيك
تســمح لهــا بالعبــور ،أمــا بالنســبة للمــواد التــي تحتــوي
عــى املــاء كالســوائل واملأكــوالت والنســائج الحيــة
فتمتــص طاقــة املوجــات الدقيقــة بشــكل فــوري وتحولهــا
1
إىل حــرارة.
طُــورت أول األف ـران ميكرويــف حــوايل عــام  1946عندمــا
الحــظ الفزيــايئ واملهنــدس األمريــي «بــريس ليبــارون
ســبينرس» أن علبــة الشــكوالطة يف جيبــه تــذوب بينــا كان
واقفــا قــرب أحد األجهــزة التي تعمــل باملوجــات الدقيقة يف
املصنــع الــذي كان يشــتغل به ،ورسعان ما اســتنتج ســبينرس

تشــتغل أفــران ميكرويــف عــى تــردد يناهــز 2450
ميغاهرتــز بإمكانهــا أن تنتــج قــدرة كهربائيــة ت ـراوح مــا
بــني  500و 1100واط ،كــا تحتــوي هــذه األجهــزة عــى
أنبــوب إلكــروين قــادر عــى توليــد املوجــات الدقيقــة
يســمى املغنطــرون .عندمــا يشــتغل النظــام ،تبــدأ املوجــات
باالنتشــار داخــل غرفــة الفــرن -حيــث يوضــع الطعــام -يف
جميــع االتجاهــات ،وعندمــا تصطــدم بالحوائــط الجانبيــة
املعدنيــة تنعكــس حتــى تُ تــص مــن قبــل األطعمــة امل ـراد
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أن
ا ملو جــا ت
الدقيقــة هــي مــن كانــت وراء ذوبــان
الشــكوالطة ،وأنــه مــن املمكــن اســتعالها لتســخني باقــي
أنــواع األطعمــة أو طهيهــا .يف أواخــر ذلــك العــام حصــل
2,3
ســبينرس عــى بــراءة اخــراع ألول فــرن ميكرويــف.

•كيف تعمل األفران ميكرويف؟

إجابات علمية

تســخينها .
قــد يوجــد يف الفــرن أيضــا طبــق دوار ليســاعد عــى
توزيــع الحـرارة يف األطعمــة بشــكل متاثــل .عندمــا تتــص
جزيئيــات املــاء الطاقــة الكامنــة يف املوجــات الدقيقــة تقــوم
باالهتــزاز واالحتــكاك فيــا بينهــا منتجــة بذلــك الطاقــة
الحراريــة املســؤولة عــن تســخني الطعــام .لهــذا الســبب
تســخن املأكــوالت املحتويــة عــل املاءبنســبة عاليــة يف
وقــت أرسع.1

•هل األفران ميكرويف سليمة؟
عندمــا تســتعمل األفــران ميكرويــف طبقــا لتعليــات
الصانــع فإنهــا ال تشــكل أي خطــر عــى صحــة اإلنســان،
وميكــن اســتعالها لتســخني العديــد مــن املأكــوالت أو
طبخهــا .ولكــن فالبــد مــع ذلــك مــن اتخــاذ بعــض
العدد الثاني يوليوز سبتمبرwww.science.ma 2016

االحتياطــات خاصــة املعنيــة
منهــا التعــرض للموجــات
الدقيقــة والحــروق الجلديــة
والتعامــل مــع املأكــوالت
املجهــزة يف هــذه األفــران.1
تصمــم األفــران ميكرويــف
بحيــث ال ميكــن للموجــات
التــي تتشــكل داخــل الفــرن
أن تتدفــق إىل الخــارج،
باإلضافــة إىل أن املوجــات
تتولــد فقــط عندمــا يكــون
الفــرن شــغاال والبــاب
مقفــال .تــرسب املوجــات
مــن خــالل زجــاج البــاب
أو حولــه مقلــص مــن
قبــل تصميــم الفــرن إىل
مســتويات أقــل بكثــر مــن
تلــك املحــددة مــن قبــل
املعايــر الدوليــة .ولكــن
عــدد املوجــات املتدفقــة
قــد يكــر إذا تغــر الفــرن
أو كان بــه خلــل مــا.
لهــذا الســبب فإنــه مــن
الــروري أن يكــون الفــرن يف
أحســن حــال .وعــى املســتخدمني
أن يتأكــدوا مــن أن البــاب يقفــل بشــكل جيــد وأن نظــام
القفــل الــذي يحتويــه البــاب ليمنــع إصــدار املوجــات عنــد
فتحــه يعمــل بشــكل جيــد أيضــا .كــا يجــب تنظيــف
البــاب والتأكــد مــن عــدم وجــود أرضار عليــه وعــى
الفــرن بشــكل عــام .إذا ُوجــد رضر مــا مــن هــذا النــوع
فينصــح بعــدم اســتعال الفــرن حتــى يتــم إصالحــه مــن
قبــل جهــة معنيــة مختصــة .1ونركــز عــى رضورة صيانــة
هــذه األجهــزة ألن التعــرض املبــارش للموجــات الدقيقــة
بســبب وجــود فتحــة يف الفــرن تســمح بتــرسب املوجــات
لــه تأثـرات مــرة عــى صحــة اإلنســان ،فكــا هــو الحــال
مــع األطعمــة تتــص أنســجة أجســامنا الطاقــة الكامنــة يف
املوجــات الدقيقــة وتحولهــا إىل ح ـرارة .وهــذا األمــر يهــم
بشــكل أخــص بعــض األعضــاء التــي تعــد حساســة للحـرارة
وتتأثــر بشــكل أرسع عنــد ارتفاعهــا كالعــني أو الخصيتــني.1
7
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قــد يتســبب التعامــل مــع املــواد
املســخنة يف الفــرن يف حــروق جلديــة
تامــا مثلــا يحــدث مــع املــواد
املطبوخــة يف الوســائل التقليديــة.
ولكــن الطبــخ يف األف ـران ميكرويــف
لــه مميــزات يجــدر ذكرهــا ،فعــى
الرغــم مــن ســالمة هــذه األجهــزة،
عــى املســتهلك اتخــاذ االحتياطــات
لــــــتفادي
األضـــــرار
الـــناتــــجة
عــن ســـــوء
االســتعال.
مثــل غــي
املــاء يف فرن
ميكرو يــف
عــى غ ـرارا لطر يقــة
االعتياديــة-
قــــــــد ال
يســمح بتشــكيل الفقاعــات التــي
تســاعد عــى تــرسب بخــار املــاء إىل
خــارج الوعــاء ،مــا يجعــل املــاء يبــدو
ســاكنا ولكنــه فجــأة يتهيــج ويتفرقــع،
خاصــة عندمــا نضــع يف داخلــه شــيئا
مــا كملعقــة مثــال .ولتجنــب هــذه
الظاهــرة ميكــن إضافــة القهــوة أو
الســكر يف املــاء قبــل تســخينه .1مــن
املميـزات األخــرى لهــذا الجهــاز نجــد
أن بعــض املــواد الغذائيــة التــي ال
تحتــوي يف ســطحها عــى ثقــوب
تســمح بتــرسب الحــرارة تســتطيع
االنفجــار بســبب ارتفــاع الظغــط،
وغالبــا مــا يحــدث هــذا األمــر عنــد
تســخني القســطل أو البيــض بقرشته.1
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يف أفــران امليكرويــف قــد ال تتــوزع
الحــرارة بطريقــة متاثلــة ألن
املوجــات تخــرق األطعمــة اعتــادا
عــى محتواهــا املــايئ وعــى كثافتهــا
وكــذا كميتهــا .هــذا يعنــي أن الطعــام
قــد ال يطهــى جيــدا وال يتــم القضــاء
عــى الجراثيــم بشــكل ناجــع ،مــن
أجــل هــذا ينصــح بعــد انتهــاء

املعايري الدولية

ا لطبــخ
بــرك مــدة زمنيــة كافيــة تتيــح
للحــرارة أن تنتــرش عــر األطعمــة.1
إن األطعمــة املطهــوة يف األفــران
ميكرويــف تعــد ســليمة وتحتفــظ
بقيمتهــا الغذائيــة تامــا مثــل
األطعمــة التــي تطهــى عــى الطريقــة
التقليديــة .لهــذا فــإن املأكــوالت
التفقــد قيمتهــا الغذائيــة ،بــل قــد
تســاعد األفـران ميكرويــف يف الحفاظ
عــى الفيتامينــات واملعــادن املوجودة
يف األطعمــة ألن الطبــخ يتــم يف وقــت
أرسع وال يســتوجب إضافــة مــاء.
الفــرق الوحيــد الــذي مييــز بــني هذين
النوعــني مــن الطبــخ هــو الوقــت،
فاملوجــات الدقيقــة تخــرق األطعمــة
بشــكل أرسع وأعمــق ،مقلصــة بذلــك
الوقــت الــذي تســتغرقه الحــرارة يف
االنتشــار عــر الطعــام.1

قامــت اللجنــة الدوليــة للتقن ّيــات
الكهربائيــة واللجنــة الدوليــة للســالمة
الكهرومغناطســية املنتميــة ملعهــد
مهنــديس الكهربــاء واإللكرونيــات
واللجنــة األوروبيــة للتوحيــد
القيــايس للتقنيــات الكهربائيــة
بوضــع حــد لالنبعاثــات الصــادرة
مــن هــذه األجهــزة بحيــث ال يجــب
أن تتجــاوز  50واط للمــر املربــع يف
أي نقطــة تبعــد خمــس ســنتيمرات
عــن املســطحات الخارجيــة للفــرن.
والواقــع أن االنبعاثــات الصــادرة
مــن األفــران املنزليــة الحديثــة أقــل
بكثــر مــن الحــدود املتفــق عليهــا،
كــا ت ُــدرِج أيضــا هــذه األجهــزة يف
بنيتهــا نظــام إقفــال يقــي املســتخدم
مــن التعــرض للموجــات الدقيقــة
أثنــاء اشــتغال الفــرن .وللعلــم فقــط،
فــإن التعــرض للموجــات ينقــص كلــا
كــرت املســافة.1
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نســحب الطعــام ،فاملوجــات الدقيقــة
تتــرف كالضــوء تامــا عندمــا نطفــئ
املصبــاح ال توجــد بقايــا للضــوء.1
 ليســت كل األفــران ميكرويــف قابلــةلتعقيــم األشــياء مثــل رضّ اعــات األطفــال،
وعــى املســتخدم أن يتبــع تعليــات
الصانــع ويتأكــد مــن وظائــف الفــرن.1
 ينصــح باســتخدام األواين وحاويــاتاألطعمــة املصممــة خصيصــا الســتعالها
داخــل هــذه األفــران ،فبعــض املــواد
البالســتيكية قــد تــذوب أو تحــرق إذا
ع ّرضــت لدرجــات عاليــة مــن الحـرارة .كــا
ال ينصــح باســتعال املــواد املعدنيــة خاصة
بالقــرب مــن حوائــط الفــرن ألن هــذا األمــر
قد يحــدث أقواســا كهربائيــة وأرضرا للفرن،
إضافــة إىل أن املعــادن تعكــس املوجــات
الدقيقــة مــا يجعــل الطعــام املغطــى أو
امللفــوف مبــواد معدنيــة  -مثــل ورق
األلومينيــوم مثــال -غــر قابــل للطهــي .1,4
 ال يَنصــح صانعــو هــذه األجهــزة بتشــغيلفــرن ال يحتــوي عــى طعــام بداخلــه ألن
املوجــات الدقيقــة تراكــم وتنعكــس يف
املــواد املعدنيــة للفــرن ،وهــذا قــد يــؤذي
من ِتــج املوجــات أو املغنطــرون .1,4

المراجع

•بعض املفاهيم الخاطئة:
لإلحاطــة ببعــض املغالطــات الشــائعة بــني النــاس ،نــود
التطــرق لبعــض النقــاط:
 يجــب األخــذ بالحســبان أن األطعمــة املطبوخــة يف هــذهاألف ـران ال تتحــول إىل مــواد مشــعة أو مســمومة ،كــا أنــه
ال توجــد «بقايــا» للموجــات الدقيقــة داخــل الفــرن عندمــا
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1. http://www.who.int/peh-emf/publications/
facts/info_microwaves/en/
2. http://www.raytheon.com/ourcompany/
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3. http://ethw.org/Microwave_Ovens
4. http://www.fda.gov/RadiationEmittingProducts/ResourcesforYouRadiationE
mittingProducts/ucm252762.htm
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عـلــوم الــفـضــاء

األبراج على
محك العلم
إعداد  :الحسن أطريك

وجــــــــــدت
األبـــــراج مــنـــذ
القــدم ،أي منــذ حـــوايل
 3000ســنة ،وارتبطــت ارتباطــا وثيقــا
مبعتقــدات اإلنســان .نجدهــا لــدى البابليــن والفــرس
واليونــان والرومــان وغريهــم .1حــاول اإلنســان منــذ البدايــة
ربــط النجــوم بحياتــه الشــخصية ومبزاجــه وســلوكاته ومســتقبله.
كــا ربــط النجــوم والكواكــب برمــوز الحيوانــات التــي حولــه.
توجــد األبــراج اليــوم يف كل مــكان مــن حولنــا .فمــن شــبه
املســتحيل أن تجــد مجلــة أو جريــدة أو قنــاة تلفزيــة تخلــو مــن
مســاحة للحديــث عــن األبــراج .لكنــه مــن الصعــب أن تجــد
مجلــة تخصــص صفحــة أو بضعــة أســطر لعلــم الفضــاء .تحيــط
بنــا األبـراج مــن كل جانــب ،تكفيــك جولــة يف إحــدى املكتبــات
لتعــرف مــدى ازدهــار «علــم» األبــراج .الكلمــة اإلنجليزيــة
( ،)Disasterوالتــي تعنــي الكارثــة ،مـشـتـقـــة مــن الكلمــة
اإليطاليــة ( )Disو ( ،)Astroوتعنــي املوقــع غــري املناســب
لنجــم أو كوكــب معــن ،والــذي يــؤدي إىل تــأثــــري عــى جــــسم
اإلنــســـان ،الشـــيء الذي يقابل الكلمة اإلنجليزية ()Infleunce
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(الــتــأثــيــــر)
الـمـشـــتق مــــن
الــكــلــمـــة اإليــطـالـيـة
( ،)Infleunzaالتــي تعنــي الــزكام.2
مــنـــذ األزل ارتــبـطـــت األبــــراج بعلــم الفضــاء
( )Astronomyالــذي يعتــر فرعــا مــن فــروع علــم الفيزيــاء.
إال أن الفضــل يف التمييــز بــن األبـراج وعلــم الفضــاء يرجــع إىل
الفلــي األول «يوهانــس كيبلــر».3

يجــب التمييــز كذلــك بــن «علــم» األب ـراج ()Astrology
وعلــم الفضــاء ( .)Astronomyفعلــم الفضــاء والكونيــات
يعتمــد عــى قياســات الفيزيــاء النظريــة ،ويخضــع للمنهــج
العلمــي الصــارم ،الــيء الــذي يُفتقــد يف «علــم» األب ـراج
(وضعــت كلمــة علــم بــن الرمزيــن «» تعب ـرا عــى أنــه
يف الحقيقــة ليــس بعلــم وال يرتبــط مــن قريــب وال مــن
بعيــد باملنهــج العلمــي املتبــع يف فــروع العلــوم املتعــددة).

العدد الثاني يوليوز سبتمبر www.science.ma 2016

عـلــوم الــفـضــاء
مكننــا علــم الفضــاء مــن معرفــة تاريــخ الكــون واملســافات
الكونيــة ومكونــات الكــون .مكننــا كذلــك ،مــن إرســال بعثــات
عديــدة إىل القمــر وإرســال املركبــة الفضائيــة «كرييــوزيت» إىل
املريــخ .بينــا ،كل مــا يقــوم بــه «علــم» األب ـراج هــو توقعــات
فضفاضــة تنطبــق عــى كل يشء وعــى الجميــع دون أن تنطبــق
بالــرورة عــى شــخص معــن.
«علــم» األبـراج يف مجملــه هــو تنبــؤات مبعرفــة مــاذا ســيحدث

يف املســتقبل وتنبــؤات حــول الحــظ والحيــاة الســعيدة .إذا كان
علــاء الفضــاء يعتــرون زحــل كوكبــا محاطــا بحلقــات ضخمــة
ومثانيــة عــر قمــرا ويعتــرون املشــري كوكبــا غازيــا ضخــا
ومكانــا للعواصــف بامتيــاز ،واملريــخ كوكبــا شــبيها بــاألرض ،ومــن
املمكــن أن يكــون قــد احتــوى حيــاة «بيولوجيــة» ،فــإن «علــاء»
األب ـراج يــرون شــيئا آخــر .زحــل يف «علــم» األب ـراج ميثــل الــر
وعــدم الثقــة والغــدر ،بينــا يعتــر كوكــب املشــري كوكــب

األفــكار فــي العلــوم الزائفــة
(األبراج،القوة الســحرية للماء ،األرض
المجوفــة ،األرض المســطحة)....،

النظريات العلمية في
العلــوم الحقــة (الفيزياء ،الرياضيات،
البيولوجيا )..

ال يمكــن اختبــاره ـ ال يوجــد دليــل
يؤيــده أو ينفيــه

القابليــة لالختبار(كــــل الــنــظـــريـــــــــات
العلميــة قابلــة لالختبــار ،بامــكان
طالــب مبتــدئ فــي علــم الفيزيــاء أن
يتحقــق منهــا)

اليقين المطلق
الكلمــات العلميــة الرنانــة لجــذب
العامــة (ال وجــود لبرهــان ،الوجــود
ألدلــة علميــة بلغــة الرياضيــات أو
أدلــة تجريبيــة)
التفكير السحري وغياب الترابط

إخفــاء المصــادر وعــدم إعطــاء
الــعــلــمـــــاء والـــباحــثيـــــن الــفـرصــــة
للتمحيــص واالختبار(مــن الصعــب أن
تحصــل علــى أدلتهــم ،ببســاطة ألن ال
دليــل لديهــم)
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اإلجابات جاهزة لكل شيء

مقارنة بين العلم الحقيقي والعلم الزائف

التمســك األعمــى والدفــاع عــن
الفكــرة وإن ظهــرت دراســات تفنــد
ا لنظريــة

القابليــة للتفنيــد والدحــض والنقــد
حســب األدلــة والنظريــات العلميــة
(كل نظريــة علميــة ،فهــي بالضــرورة
تخضــع لهــذا المعيــار)
الشــك (العلــم ثقافــة مبينــة علــى
الشــك و التســاؤل)
الــبــــرهان و اســتــعــمــــــال الـــرمـــــوز
الرياضيــة
الصــرامــــة الــمــنــطــقــــية والـــتــرابـــط
الـمـــنطقي والســبــبــيـــة.
العلــم لــم يصــل ولــن يصــل يومــا
لإلجابــة عــن كل شــيء
العلــم للجميــع وبإمــكان الجميــع
االطــالع علــى النظريــات العلميــة
والوثائــق العلميــة وبراهينهــا (كل
المقــاالت العلميــة تنشــر علــى
مواقــع الدوريــات العلميــة و متاحــة
للجميــع )

11

عـلــوم الــفـضــاء
النجــوم التــي توجــد يف عاملنــا الشاســع جــدا .أتــرى !ببســاطة
لــن يكــون باســتطاعتك القيــام بهــذا األمــر .إذن ،أنــت غــري قــادر
عــى إثبــات خطــأ فكــرة « وجــود الكائنــات الفضائيــة» وبالتــايل
فهــي ليســت نظريــة علميــة كغريهــا مــن النظريــات العمليــة
املتعــارف عليهــا ألنــك مل تقــدم معيــار القابليــة للتكذيــب و
الــذي يلــزم كل نظريــة علميــة.
( ُوضعــت كلمــة النظريــة بــن الرمزيــن ‹› ‹› عنــد الحديــث عــن
نظريــة األوتــار ،للداللــة عــى أنهــا مصطلــح النظريــة هنــا ال
يعنــي بالــرورة نظريــة علميــة ،و إمنــا يتــداول إســتعال هــذا
املصطلــح كــا يف الرجمــة اإلنجليزيــة .)String Theory

الحظ بامــتيــــاز ،بينا يــــعتـــبــــر الــــمريخ رمزا للـــقــتــــال
والتدمــري و العنــف .4الحديــث عــن األبـراج يذكرنــا بقصــة قدميــة
عــن ملــك مملكــة «ليديــا» ( )Lydiaالــذي أراد شــن الحــرب
عــى اإلمراطويــة الفارســية حــوايل  550ســنة قبــل امليــاد ،فلــم
يجــد إال مستشــاره املنجــم الــذي ادعــى قدراتــه عــى توقــع
املســتقبل ،إذ أجابــه املنجــم أن إمراطوريــة كبــرية ستســقط بعــد
هــذه الحــرب ،مــا شــجع امللــك ليهاجــم الفــرس ويهزمهــم رش
هزميــة .أرســل امللــك إىل مستشــاره متَّ ِهـ ًـا إيــاه بالكــذب عليــه،
فــرد عليــه املستشــار املنجــم« :مل تســألني عــن اإلمراطوريــة
التــي ستســقط» .هــذا بخاصــة مــا يعتمــد عليــه املتخصصــون
يف األبــراج ،املنجمــون والفلكيــون ،كام فضفــاض صالــح للــكل
وينطبــق عــى الجميــع بــدون اســتثناء ،وال يتعلــق بتفاصيــل
محــددة .كام األبـراج يتحــدث عــن كل يشء دون أن يــأيت بــيء
معــن .5يعتمــد العلــم عــى املنهــج التجريبــي بالدرجــة األوىل،
فيبــدأ بإج ـراء التجربــة وطــرح الفرضيــة والظاهــرة واملاحظــة
ثــم النظريــة ،وبعــد ذلــك القانــون العلمــي .إنــه منهــاج يتميــز
بالرصامــة املنطقيــة إىل أقــى الحــدود .القوانــن العلميــة قابلــة
للفحــص واالختبــار (علــم الفضــاء ،والفيزيــاء ،والرياضيــات ،)...
أمــا األبـراج والتنجيــم فليســت بعلــوم .إنهــا تدخــل تحــت خانــة
مــا يســمى «العلــوم الزائفــة» ( ،)Pseudo sciencesألنهــا بــكل
بســاطة ال تعتمــد املنهــج العلمــي ،وال تخضــع للتجربــة وال
للنقــض ،وتعتمــد عــى الخرافــة .مــن العلــوم الزائفــة املعروفــة :
ق ـراءة الكــف  ،واألرض املجوفــة ،وعلــم األعــداد.
باإلضافــة إىل هــذا ،تحــدث «كارل بوبــر» (،)Karl Popper
فيلســوف العقليــة العلميــة ،عــن معيــار أســايس لتمييــز النظريــة
العلميــة عــن غريهــا ،هــذا املعيــار هــو القابليــة للتكذيــب،
وهــي خاصيــة كل نســق علمــي .األب ـراج والتنجيــم غــري قابلــة
للتكذيــب مــا ينفــي صفــة النظريــة العلميــة و يدخلهــا يف
خانــة العلــوم الزائفــة .10يف املقابــل تتميــز النظريــات العلميــة
(نظريــة الجاذبيــة  ،نظريــة التطــور و اإلنتخــاب الطبيعــي،
نظريــة اإلنفجــار الكبــري ،نظريــة النســبية العامــة… ).بقابليتهــا
للتكذيــب ،لقــد كان مــن املمكــن مــن يعــاد النظــر بالكامــل يف
نظريــة النســبية العامــة ألنشــتاين ،يف حالــة إذا مل تظهــر أشــعة
الشــمس انحرافــا أثنــاء الكســوف و الذي رصــده إدنغتــون ،لكنها
انحرفــت ،نفــس الــيء ينطبــق عــى نظريــة التطــور واإلنتخــاب
الطبيعــي ،باالمــكان تفنيــد هــذه النظريــة إذا مل يُظهــر الســجل
األحفــوري مســتحاثة واحــدة خــارج إطارهــا الزمنــي ..الــيء
الــذي مل يتحقــق للحظــة .يف نفــس الوقــت وجــب التذكــري
أن العديــد مــن األفــكار العلميــة أيضــا مل تحقــق هــذا الــرط
األســاس وعــى رأســها « :نظريــة» األوتــار ،النــاذج اإلقتصاديــة
الكــرى ،وفكــرة وجــود الكائنــات الفضائيــة .ال أظــن أن بامكانــك
مثــا أن تتبــث أن الكائنــات الفضائيــة غــري موجــودة .فلعمــل
ذلــك يلزمــك أن تبحــث يف كل كوكــب ويف كل نجــم مــن مايــري

 - 3بحــث الفلــي «روجــر كيلفــر» ()Roger Culver
بواليــة «كولــورادو» عــن أيــة عاقــة بــن األشــخاص مــن
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إليكــم االختبــارات التــي فشــل « علــم األبــراج»
فــي اجتيازهــا.

 - 1قــام الفيزيــايئ «شــاون كارســلن» (،)Shawn Carslon
الباحــث يف جامعــة «كاليفورنيــا» ،بدراســة حــول القــدرة
عــى التنبــؤ باملســقبل ،والتــي يدعــي املتخصصــون يف
األبــراج امتاكهــا .وقــد طلــب مــن  30خبــ ًريا يف األبــراج
ـخصا تــم اختيارهــم
مطابقــة البيانــات الشــخصية ل  265شـ ً
عشــوائيا مــع رموزهــم الفلكيــة .وتــم مــ ُّد هــاؤالء
املتخصصــن يف علــم األب ـراج (املنجمــن) بــكل املعلومــات
التــي طلبوهــا حــول األشــخاص املتطوعــن ،وكان الهــدف
إيجــاد الرمــوز الفلكيــة أو األبــراج املوافقــة لتواريــخ
ميادهــم ،فكانــت النتيجــة أنهــم نجحــوا يف ذلــك بنســبة
 33.33%وهــي النســبة التــي ميكنــك أن تنجــح بهــا إذا
اعتمــدت عــى الصدفــة فقــط .11
 - 2اختبــار آخــر ،قــام بــه «بــريين ســيلفرمان» (Bernie
 )Silvermanاملتخصــص يف علــم النفــس بجامعــة
«ميشــغن» األمريكيــة ،حيــث قــام بدراســة تأثــري توافــق
األب ـراج عــى الــزواج .بهــذا الخصــوص ،يدعــي املنجمــون
ومتخصصــو األبـراج أن الــزواج املعتمــد عــى األبراج يســتمر
و ينجــح أكــر مــن حــاالت الــزواج العــادي .12درس الدكتــور
«ســيلفرمان»  2978حالــة زواج و  478حالــة طــاق بواليــة
«ميشــغن» .وقــد وجــد الدكتــور «ســيلفرمان» أن احتــال
الطــاق يف حالــة الــزواج الــذي بنــي عــى توافــق أبـراج كا
الزوجــن ال يختلــف يف يشء عــن احتــال الطــاق يف حــال
الــزواج الــذي مل يعتمــد عــى أيــة رؤيــة فلكيــة.13
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نفــس الــرج باعتبــار صفاتهــم الجســدية (فصيلــة الــدم،
الــوزن ،طــول العنــق ،حجــم العضــات ،الصلع...الــخ)،
ومــن بــن  300متطــوع أجريــت عليهــم الدراســة ،مل يجــد
«كيلفــر» أيــة عاقــة بــن االنتــاء لــرج معــن وصفــة
محــددة .14
 - 4قامــت عاملــة النفــس الفرنســية «ميشــيل كوكلــن»
( )Michel Gauquelinبدراســة إحصائيــة موســعة شــملت
 50.000شــخص مــن بينهــم  16.000شــخصية مشــهورة .يف
البدايــة ربطــت «كوكلــن» كل صفــة معينــة بــرج معــن،
حســب مــا يدعيــه املتخصصــون يف األبـراج ،وصنفــت بعــد
ذلــك األشــخاص حســب تلــك الصفــات .يف النهايــة مل يكــن
هنــاك أي ترابــط بــن الصفــة الشــخصية والرمــوز الفلكيــة
لألشــهر التــي ولــد فيهــا األشــخاص الذيــن أجريــت عليهــم
الدراســة.15
 - 5األبـراج تدعــي أن الكواكــب والنجــوم تؤثــر عى جســم
اإلنســان وعــى مزاجــه .لكــن مــا نــوع هــذا التأثــري؟ مــا
طبيعــة هــذه القــوة الخفيــة؟ ...يف علــم الفيزيــاء ال وجــود
لتأثــري كهــذا الــذي يتحــدث عــن وجــود أربعــة أنــواع مــن
القــوى تتحكــم يف كل يشء مــن الــذرة إىل املج ـرات :قــوى
الجاذبيــة أو القــوى النوويــة الخفيفــة أو القــوى النوويــة
القويــة أو القــوى الكهرومغناطيســية(.16ظهر بحــث حديــث
نــر يف دوريــة فيزيــــكال ريفيــو ليــرز ويقــرح وجــود
قــوة خامســة غامضــة كتفســري للتناقــص اإلشــعاعي غــري
العــادي والــذي متــت معاينتــه أثنــاء تصــادم بروتونــات
بطبقــة رقيقــة مــن الليثيــوم .يف كل األحــوال ،لــن تكــون
17.18
هــذه القــوة مرتبطــة بتأثــري النجــوم و «علــم» التنجيــم)
 - 6األب ـراج مل تتطــور منــذ  18قرنــا ومل تـ ِ
ـأت بــأي جديــد
أو أي تقــدم .إنهــا تعيــد نفــس الــيء بالضبــط منــذ قــرون
عديــدة ،عــى عكــس العلــوم الحقــة ،الفيزيــاء مثــا ،و
الــذي مــا فتــئ يتطــور ويتطــور.
لقــد فشــل التنجيــم و››علــم›› األبــراج يف اجتيــاز اختبــارات
أخــرى عديــدة ،لكــن العديــد منــا مــازال متعلقــا بهــذه الخرافــة
والزال يقــرأ طالعــه اليومــي يف الجريــدة ويشــري يوميــة األبـراج
مــع حلــول كل عــام .ويصــف الفيلســوف «فريديريــك نيتشــه»
هــذه الحالــة بالقــول « :إن اإلنســان ال يريــد ســاع الحقيقــة
العدد الثاني يوليوز سبتمبرwww.science.ma 2016

مخافــة أن تتحطــم أوهامــه» .وطاملــا كانــت هنــاك حاجــة إىل
الحــظ واألمــل واملرافقــة خــال اللحظــات الصعبــة يف حيــاة
االنســان ،فإنــه ســيبقى متعلقــا باألبـراج و ســيكون هنــاك دامئــا
منجمــون مســتعدون لتقديــم يــد املســاعدة لــه ،والبــد لــه أن
يدفــع مقابــا لذلــك .
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غريب ألحد أكثر

اختفاء
الكواكب شبها لألرض
إعداد :اساعيل مومن
«زارمينــا» هــو االســم الشــخيص لزوجــة عــامل الفلــك األمريــي
ســتيفن فوكــت ،لكنــه أيضــا االســم الثــاين لـــ «غليــزا»  581ج
( ،)Gliese 581 gالكوكــب الــذي كان علــاء الفلــك يعتقــدون أنــه
أكــر كوكــب خــارج مجموعتنــا الشمســية شــبها لــأرض ،والــذي
اختفــى مؤخــرا مــن هــذا الكــون بطريقــة غريبــة.
لكــن قبــل الحديــث عــن «زارمينــا» ،دعونــا نتكلــم عــن معنــى
كلمــة كوكــب ،والفــرق بــن الكواكــب داخــل مجموعتنــا الشمســية
والكواكــب خــارج املجموعــة الشمســية.
مــن املثــر لالنتبــاه أن التعريــف العلمــي ملصطلــح كوكــب مل يكــن
متوفـرا قبــل ســنة  .2006فلقــد أدى اكتشــاف كوكــب 2003UB31
املعــروف باســم «إريــس» (آلهــة الــراع عنــد اإلغريــق) يف
الخامــس عــر مــن ينايــر ســنة  ،2005إىل خلــق رصاع كبــر يف
كواليــس االتحــاد الفلــي الــدويل .فبينــا أطلــق عليــه مكتشــفوه
لقــب الكوكــب العــارش رفــض العديــد مــن العلــاء منحــه رشف
هــذه الصفــة ،مــا أدى إىل ن ـزاع قــوي بــن املؤيديــن واملعارضــن
لضمــه ملجموعتنــا الشمســية .ولفــك هــذا الخــالف قــررت الجمعيــة
العموميــة لالتحــاد الفلــي الــدويل خــالل اجتــاع أعضائهــا ســنة
 2006القيــام بالتصويــت عــى التعاريــف املقرتحــة لتعريــف
مصطلــح «كوكــب».
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أدى هــذا التصويــت إىل الخــروج بتعريــف متفــق عليــه ملصطلــح
“كوكــب” ،وكان مــن أبــرز نتائجــه طــرد «بلوتــون» مــن عضويــة
كواكــب مجموعتنــا الشمســية ،ليتقلــص عــدد هــذه األخــرة
مــن تســعة اىل مثانيــة كواكــب .النتيجــة الثانيــة لهــذا التعريــف
متثلــت يف خلــق نــوع جديــد مــن األجـرام الســاوية أطلــق عليه
العلــاء اســم “الكواكــب األقــزام” ،والــذي أصبــح «بلوتــون»
و»إريــس» عضويــن فيــه .لــذا فقــد أصبحــت مجموعتنــا
الشمســية ،منــذ ســنة  ،2006تتكــون مــن مثانيــة كواكــب وهــي
بالرتتيــب:
«عطارد ،الزهرة،
األرض ،املريخ،
املشرتي ،زحل،
أورانوس ،نبتون»
مبــا أننــا وصلنــا اىل حافــة مجموعتنــا الشمســية ،دعونــا نتســاءل:
هــل هنــاك كواكــب أخــرى خــارج مجموعتنــا الشمســية؟
وإذا كان الجــواب نعــم ،فهــل هنــاك كواكــب خــارج مجموعتنــا
الشمســية تشــبه األرض؟
وإذا كان الجــواب نعــم ،فهــل هــذه الكواكــب الشــبيهة بــاألرض
قابلــة الحتــواء الحيــاة؟
وأخرا ،إذا كان الجواب نعم ،فهل فيها حياة؟
يطلــق اســم كوكــب خــارج املجموعــة الشمســية عــى كل
كوكــب يتــم رصــده خــارج مجموعتنــا الشمســية .وقــد بــرز
فــرع خــاص مــن علــم الفلــك يركــز باألســاس عــى موضــوع
اكتشــاف هــذا النــوع مــن الكواكــب ،وذلــك عــى أمــل اكتشــاف
كوكــب آخــر تتوفــر فيــه رشوط الحيــاة كاألرض ،ومل ال وجــود
حيــاة عليــه .وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ،إىل حــدود يومنــا هــذا،
بلــغ عــدد الكواكــب املكتشــفة خــارج نظامنــا الشــميس أكــر
مــن  1849كوك ًبــا.1

العامل األمريي ستيفن فوكت مكتشف «زارمينا»
يف الحقيقــة ،إذا كان اكتشــاف كواكــب أخــرى خــارج مجموعتنــا
الشمســية أم ـرا رضوريــا لفهــم نشــأة وتطــور الكواكــب بصفــة
عامــة ،فــإن الهــدف األســمى مــن هــذا الفــرع املهــم مــن علــم
الفلــك هــو اإلجابــة عــن الســؤالني األخريــن اللذيْــن طرحناهــا
يف إحــدى الفق ـرات الســابقة.
يتمثــل هــذا الهــدف يف إيجــاد أرض جديــدة مثــل أرضنــا يك
نعيــش فيهــا إن كانــت صالحــة للحيــاة ،أو نتعايــش مــع مــن
فيهــا إن وجــدت فيهــا حيــاة.
كان علــاء الفلــك يف املــايض يعتقــدون بــأن األرض هــي مركــز
هــذا الكــون ،لكــن رسعــان مــا تغــر هــذا التصــور ليعطــي أهمية

الصورة الجديدة ملجموعتنا الشمسية بعد اجتاع االتحاد الفلي الدويل سنة 2006
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«زارمينا»
Gliese 581 g

أكــر للشــمس وجعلهــا املركــز
الجديــد لهــذا الكــون .ســنوات
قليلــة كانــت كافيــة لتغيــر
هــذه الفكــرة واكتشــاف
أن الشــمس مــا هــي إال
واحــدة مــن بــني مئــات
املاليــني مــن النجــوم
املوجــودة يف مجرتنــا
مجــرة درب التبانــة ،والتــي
كانــت تعتــر بدورهــا
املجــرة الوحيــدة يف هــذا
الكــون .لكــن يف عرشينيــات
القرن التاســع عرش ،ويف إطــــار
الــجــــدال الشهـيـــر املعــروف
بـــ ( 2)Great Debateبــني هارلــو
شــابيل وهاربــر دوســت كورتيــس
حــول طبيعــة الســدم التــي تــم رصدهــا
يف ذلــك الوقــت .تبــني أن مجرتنــا كذلــك مــا
هــي إال مجــرة مــن بــني ماليــني املجـرات التــي متــأ
هــذا الكــون .وبطريقــة موازيــة ،كان العلــاء يعتقــدون بأن
الحيــاة موجــودة حرصيــا عــى األرض ،ليتــم فيــا بعــد اكتشــاف
املــاء عــى ســطح املريــخ وبدايــة الجــدل حــول إمكانيــة الحيــاة
عــى الكوكــب األحمــر .أمــا مؤخ ـرا ،وبعــد اكتشــاف أزيــد مــن
 1800كوكــب خــارج مجموعتنــا الشمســية ،فقــد أصبحــت فكرة
تواجــد الحيــاة خــارج األرض تســتهوي الكثــر مــن العلــاء إىل
درجــة أن العديــد منهــم يعتقــد بــأن مســألة اكتشــاف كوكــب
جــديــــد قـــــابل
للــحـــيا ة
هــي

«زارمينا» الشبيهة املفرتضة لأرض

هاربر دوست كورتيس

األرض
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هارلو شابيل

مســألة وقــت فقــط.
إن اكتشــاف الكواكــب الشــبيهة لــأرض ســيكون الخطــوة
األوىل الكتشــاف كواكــب أخــرى شــبيهة لكوكبنــا األزرق
وتحتــوي عــى الحيــاة.
يف ســنة  ،1995تــــم تـــأكــــيد اكتشــاف أول كوكــب
( )Pegasi b 51خــارج مجموعتنــا الشمســية عــن
طريــق عاملــي الفلــك ميشــال مايــور وديديــه كويلــوز.
يقــع ( )Pegasi b 51عــى بعــد  51ســنة ضوئيــة مــن
األرض ،ويــدور حــول نجمــه ( )Pegasi 51عــى بعــد
 0.5وحــدة فلكيــة .كان هــذا االكتشــاف أول جــواب عــى
ســؤالنا األول :هــل هنــاك كواكــب أخــرى خــارج مجموعتنــا
الشمســية؟ ...مبــارشة بعــد هــذا االكتشــاف أصبــح مــن
العدد الثاني يوليوز سبتمبر www.science.ma 2016
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ميشال مايور

ديديه كويلوز

الطبيعــي أن يطــرح الســؤال الثــاين نفســه بقــوة :هــل هنــاك
كواكــب خــارج مجموعتنــا الشمســية تشــبه األرض؟
يعتقــد علــاء الفلــك أن هنــاك بالفعــل إمكانيــة تواجــد كواكــب
تشــبه األرض يف هــذا الكــون الشاســع .فثــورة اكتشــاف الكواكــب
خــارج املجموعــة الشمســية ،التــي انطلقــت منــذ تســعينات
القــرن املــايض ،تقربنــا أكــر فأكــر مــن هــذه اإلمكانيــة .لكــن،
مــا الــذي يجعــل كوكبــا شــبيها بــاألرض أو بصفــة عامــة ،صالحــا
للحيــاة؟
ببســاطة ،يك يكــون الكوكــب صالحــا للحيــاة يجــب أن يوجــد يف
املنطقــة الصالحــة للحيــاة ،وأن يكــون مك َّونــا مــن صخــور وكميــة
مناســبة مــن امليــاه .غالبــا مــا يتــم البحــث عــن هــذه الكواكــب
بالقــرب مــن األقــزام الحمــراء ذات الحــرارة البــاردة نســبيا
( 3700درجــة كلفــن) .لتســمية هــذه الكواكــب ،يقــوم العلــاء
بإطــالق اســم النجــم الــذي تــدور حولــه باإلضافــة إىل الحــروف
الالتينيــة ( b, c, dالــخ .)..فعــى ســبيل املثــال Gliese 581 g
تعنــي أن هــذا هــو الكوكــب الســادس الــذي تــم اكتشــافه حــول
النجــم .Gliese 581
لنعــد اآلن اىل «زارمينــا» .حســب موســوعة الكواكــب الواقعــة

خــارج املجموعــة الشمســية ،1تــم اكتشــاف «غليــزا  581ج»
ســنة  2010عــن طريــق األمريــي «ســتيفن فوكــت» .واملثــر يف
املوضــوع هــو أن العــامل األمريــي رصح بــأن هــذا الكوكــب ليــس
فـــقط قابــال للحيــاة ،بــل يحتــوي عــى الحيــاة لدرجـــة أن أطلــق
عليــه اســم زوجتــه «زارمينــا» .بعــد هــذا االكتشــاف ،قامــت
«ســيتي» ()SETI: Search for Extraterrestrial Intelligence
(انظــر اإلطــار رقــم  )1بتوجيــه تلســكوباتها يف مجــال الراديــو
إىل هــذا الكوكــب عــى أمــل التقــاط رســائل فضائيــة ،لكــن
دون جــدوى .بعــد سلســلة مــن املقــاالت والرامــج عــى هــذا
االكتشــاف العظيــم ،تبــني فيــا بعــد أن هــذا الكوكــب غــر
موجــود أصــال .ففــي مقــال علمــي صــادر يف شــهر يونيــو املنرصم،
قــام العــامل «بــول روبتســون» ،مــن جامعــة «بنســيلفانيا»
األمريكيــة ،بالتوصــل إىل نتيجــة مهمــة للغايــة :هــذا الكوكــب
الــذي هلــل لــه العــامل طويــال وعلقــت عليــه البرشيــة أملهــا يف
أن يكــون أول كــــوكب يــحـتـــوي عــى الــحــــياة غــر موجــود
أصــال  3وليــس ســوى مجــرد “خطــأ يف القيــاس” ناتــج عــن
نشــاط النجــم «كليــز .»581

التصويت عى تعريف مصطلح «كوكب» خالل اجتاع االتحاد الفلي الدويل
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إطار رقم :1
تعريف مصطلح “كوكب” الذي اعتمده االتحاد الفلي الدويل 4سنة  :2006يطلق مصطلح “كوكب” عى كل جرم :
•يوجد يف مدار حول الشمس.
•كتلته كافية بحيث يجعل التوازن «الهيدروستاتيي» شكلَه كرويا أو شبه كروي.
•القضاء عى أي جرم آخر يوجد يف مداره حول الشمس.
إطار رقم :2
«سيتي» .)SETI: Search for Extra-Terrestrial Intelligence( :
برنامج أمريي يعود إنشاؤه لستينات القرن املايض .يشمل هذا الرنامج العديد من املشاريع التي تسعى إىل التقاط إشارات
السلكية منبعثة من مصادر ذكية موجودة يف الفضاء ،وذلك بقصد أو من غر قصد.
فكرة الرنامج بسيطة وتعتمد باألساس عى احتالية وجود حضارة ذكية يف الفضاء تكون قد بلغت نفس تطور حضارتنا عى
سطح األرض أو فاقته .هذا التطور يخول لها استعال اإلشارات يف مجال الراديو يف تقنية االتصال ،متاما كا يقوم به اإلنسان عى
سطح األرض .ينتج عن ذلك وجود إشارات ال سلكية (من دون قصد) نستطيع التقاطها من األرض ،أو يف حالة كون أصحاب هذه
الحضارة هم كذلك يبحثون عنا فسرسلون إشارات ال سلكية عن قصد هذه املرة .رغم مرور أكر من نصف قرن عى بداية هذا
املرشوع مل يتم العثور ،إىل حد األن ،عى أي إرسال يدل عى وجود أي ذكاء يف الفضاء .لذا وحسب موسوعة «ويكيبيديا» ،فقد
قامت الحكومة األمريكية بتخفيض مصاريف هذا الرنامج ،نظرا لغياب نتائج إيجابية.
المراجع
1. http://exoplanet.eu/catalog1
2. http://apod.nasa.gov/htmltest/gifcity/cs_why.html
3. http://www.sciencemag.org/content/345440/6195/
4. https://www.iau.org/static/resolutions/Resolution_GA266-5-_French.pdf
18

العدد الثاني يوليوز سبتمبر www.science.ma 2016

طـــــــــــب

ترجمة  :رشيـد لعنـــاين
نرتدد بعض اليشء يف إخبار الناس عن وجود التهاب بكتريي
أو فريويس كبكترييا الحنجرة أو اإلنفلونزا .بل قد يرتدد بعضنا
قبل أن يعرتف بأن عنده ديدانا رشيطية .تبدو االلتهابات
الطفيلية أكرث تطفال أو تجاوزا للحدود .وال غرو أن نسبة
كبرية من ساكنة العامل عندها التهاب طفييل .قد تهاجم
االلتهابات الطفيلية تقريبا أي عضو من الجسم ،والتي
تصيب الجهاز العصبي هي األكرث تدمريا
وإزعاجا.
«التوكسوبالزما» أو داء القطط من
األمراض الطفيلية األكرث تفشيا يف العامل.
تكشف التحاليل عن وجود هذا النوع من الطفيليات عند  15باملائة من األمريكان و 50باملائة من األوروبيني .بالنسبة
ملعظم الناس فجهاز املناعة مينع الطفييل من الدخول ،لكن يف حاالت ضعف املناعة ،كمرض األيدز ،فإن الطفييل يعبث
باملخ ويتسبب يف تقرحات دائرية تظهر بوضوح عن طريق التصوير بالرنني املغناطييس .قد يسبب هذا الطفييل آالما يف
الرأس ،ونقصا عصبيا مركزيا ،ونوبات مرضية ،وتغريات يف حالة الدماغ.
إن «التوكسوبالزما» مرتبط يف أحايني كثرية بفضالت القطط ،لكن مع ذلك قد يُبالغ يف أمر التحامل عىل فصيلة القطط.
بالنسبة ل «توكسوبالزما» فال فرق عند مرىض األيدز بني من
يربون القطط ومن ال يربونها ،غري أن الحوامل تنصح بعدم
االقرتاب من فضالت القطط ألن « توكسوبالسموسس» قد
يسبب مضاعفات عند املواليد الجدد.

نسيج كيس التوكسوبالزما
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المرجع
• Cats and toxoplasmosis risk in HIV-infected
adults, Wallace MR, Rosetti RJ, Olson PE. The
Journal of the American Medical Association
269 (1993) 76
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الطب اإلستعجالي
مع البروفيسور محمد الموهاوي
يف ركــن الطــب يف هــذا العــدد ســنحاول تســليط الضــوء
عــى أحــد االختصاصــات الحساســة التــي لهــا عالقــة
بالحيــاة االستشــفائية مــن خــالل حوارنــا مــع الربوفيســور
محمــد املوهــاوي رئيــس الوحــدة املركــزة باملستشــفى
الجامعــي ابــن رشــد ،واألســتاذ يف تخصــص التخديــر
واالنعــاش بكليــة الطــب والصيدلــة التابعــة لجامعــة
الحســن الثــاين بالدارالبيضــاء.
•بداية نرحب بكم بروفسور ضيفا عى مجلة املغرب
العلمي ،ونستهل أسئلتنا بسؤال عام عن تقييمكم
لواقع الطب االستعجايل باملغرب مقارنة مع ما يعرفه
امليدان من تطور كبري عى الصعيد العاملي.
يسعدين أن أكون ضيفا عىل مجلتكم القيمة لتوضيح
مجموعة من املعطيات التي تهم الطب االستعجايل
يف بالدنا ملا لهذا املوضوع من أهمية كبرية يف الحياة
االستشفائية .أوال ،البد من اإلشارة إىل أن الطب االستعجايل
يف املغرب عرف تطورا ملموسا يف العرش سنوات األخرية،
وتجىل ذلك يف إنشاء مصالح استقبال املستعجالت متعددة
االختصاصات ،ومستعجالت القرب ،وتطور االختصاص يف
طب املستعجالت والكوارث ،كام بدأ العمل الفعيل عىل
التكوين املستمر يف طب املستعجالت ،و ُجهزت العديد من
مصالح املستعجالت باآلليات واألجهزة املناسبة ،وفُعلت
مراكز التنسيق الطبي ،واملساعدة الطبية املستعجلة.
كل هذه التطورات النسبية تتامىش والتوجه الوطني إلعادة
20
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هيكلة وتنظيم مصالح املستعجالت.
أما عىل الصعيد الدويل ،فاملغرب يعد عنرصا فعاال يف
الرشاكة األورومغاربية ،وهو كذلك عضو يف الشبكة الدولية
لطب املستعجالت.
•هل من إحصائيات حول عدد املرتددين عى أقسام
الطب االستعجايل ،وعدد الحاالت االستعجالية املسجلة
سنويا؟
أكيد هناك إحصائيات لكنها تبقى متفاوتة ،فإذا أخذنا
عىل سبيل املثال املركز الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء،
فمصلحة استقبال املستعجالت تعرف توافد عدد مهم من
املرىض ،خصوصا مع تفعيل نظام املساعدة الطبية.
تصل عدد الحاالت التي تتقاطر عىل املصلحة إىل حوايل
 350إىل  400مصاب يف اليوم (أي حوايل  130ألف حالة يف
السنة) ،ما بني مستعجالت طبية بنسبة  ،40٪ومستعجالت
جراحية بنسبة  ، 30٪وحوايل  20٪من مصايب حوادث السري
والرضوض.
من بني جميع هذه الحاالت ،تستقبل مصلحة استقبال
املستعجالت الحياتية حوايل  ،10٪وذلك لخطورة الوضع أو
اإلصابات ،و 40٪ت ُحول إىل مصالح اإلختصاصات املتعددة،
و 50٪تغادر املصلحة بعد تلقي العناية الالزمة.
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•ما هي اإلشكاليات التي يعاين منها الطب االستعجايل
يف املغرب؟
رغم التطور الذي عرفه الطب االستعجايل يف املغرب ،ال
تزال هناك العديد من اإلشكاليات واإلكراهات ،التي ميكن
تلخيصها يف النقط التالية:
ـ النقص املهول يف األطر الطبية والتمريضية.
ـ النقص يف التكوين املستمر لألطر العاملة يف مصالح
املستعجالت.
ـ غياب آليات التحفيز للعاملني يف مصالح مستعجالت التي
تتسم بالضغط النفيس والجهد البدين الكبري.
ـ غياب التحسيس بأهمية املراكز الصحية القريبة.
ـ ضعف التنسيق بني املستشيفات ،خصوصا يف الحاالت
الخطرية الواردة عىل املركز الجامعي.
ـ تحديد مساطر العناية باألشخاص املتخىل عنهم أو دون
مأوى.
•كيف ميكن النهوض بهذا القطاع يف بلدنا؟
يف الحقيقة هناك أمور كثري يجب القيام بها للنهوض بقطاع
املستعجالت باملغرب ،أرسد منها بعض اإلجراءات التي
يجب الرتكيز عليها:
ـ الزيادة يف عدد األطر الطبية والتمريضية ،وتحفيزها ماديا
ومعنويا ،وتوفري الحامية لها.
ـ التأكيد عىل إلزامية التكوين املستمر.
ـ التفعيل الحقيقي ملصالح املساعدة الطبية املستعجلة.
ـ بلورة رشاكات مع الفاعلني الجمعويني.
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ـ تحسيس املواطنني بأهمية مصالح املستعجالت.

الروفيسور محمد املوهاوي

•كلمة أخرية لقراء املجلة.
هنــاك الكثــري مــن العمــل الــذي ينتظــر قطــاع املســتعجالت
رغــم التطــور الــذي عرفــه ،وللنهــوض بهــذا القطــاع
يتطلــب األمــر بــذل جهــد أكــر مــن قبــل كل الفاعلــني:
األطبــاء ،واملمرضــني ،واألطــر التقنيــة واإلداريــة ،واملــدراء
واملســؤولني ،وال ننــى كذلــك املواطنــني.
ويطيــب يل أخـريا أن أشــكر مجلتكــم القيمــة عــىل الفرصــة
التــي أت ْحتــم يل للتواصــل مــع قرائكــم لتقريــب بعــض
جوانــب الطــب االســتعجايل .وأدعــو جميــع قرائكــم
ملتابعتنــا عــىل صفحتنــا الرســمية عــىل الفايســبوك:
SamuUrgences02Casablanca
وشكرا جزيال.
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مقاربات

الطباعة
الحيوية ثالثية
األبعاد
إعداد :عبد الله ميصور
ترتكز الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد عىل ثالثة مقاربات
رئيسية:
•تقليد العمليات الحيوية.
•التجميع الذايت املستقل.
•املكونات الرئيسية لألنسجة الصغرية.

والتصوير واملواد الحيوية والبيولوجيا الخلوية والفيزياء
الحيوية والطب.
•التجميع الذايت املستقل.

وميكن تحقيق ذلك عن طريق استنساخ مكونات وظيفية
معينة من األنسجة الخلوية ،كمحاكاة تفرعات األوعية
الدموية عىل سبيل املثال ،وإلنجاح هذه املقاربة ،كان
من الرضوري استنساخ األنسجة البيولوجية عىل املستوى
الجزيئي.
ولذلك كان من املطلوب فهم البيئة امليكروية مبا يف ذلك
الرتتيب املعني ألنواع الخاليا الوظيفية والداعمة ،وكذلك
تدرجات العوامل القابلة للذوبان أو غري القابلة للذوبان،
وتكوين النسيج الخارج خليوي فضال عن طبيعة القوى
البيولوجية يف البيئة امليكروية .إن تطوير هذه القاعدة
املعرفية سيكون مهام لنجاح هذا النهج ،وميكن أن تستمد
هذه القاعدة من البحوث األساسية يف مجاالت الهندسة،

هنالك مقاربة أخرى الستنساخ األنسجة البيولوجية تتجىل
يف االستعانة بنمو األعضاء الجنينية؛ حيث تنتج املكونات
الخلوية املبكرة لألنسجة النامية مكونات النسيج خارج
خليوي ،وتقوم بعملية التنظيم الذايت والتأشريات الخليوية
املناسبة وتحدى العلامء يف إنتاجها البنيات البيولوجية
املجهرية والوظائف املطلوبة.
تستخدم نسخة من «منصة حرة» من هذه املقاربة خاليا
شبه كروية ذاتية التنظيم تخضع لالنصهار والتنظيم
الخلوي لتقليد تطور األنسجة ،ويعتمد التجميع الذايت
املستقل عىل الخلية بكونها املحرك الرئيس لتكون األنسجة،
وتوجيه تكوين ومتوضع األنسجة وكذا الخصائص الوظيفية
والهيكلية .ويتطلب ذلك معرفة عميقة باآلليات التطورية
لنشأة األنسجة الجنينية ونشأة األعضاء وكذلك القدرة عىل
التعامل مع البيئة لتوجيه اآلليات الجنينية يف الطباعة
الحيوية لألنسجة.
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•تقليد العمليات الحيوية (محاكاة الطبيعة).

طـــــــــــب
•املكونات الرئيسية لألنسجة الصغرية.
مفهوم األنسجة الصغرية له عالقة باسرتاتيجيات الطباعة
الحيوية ثالثية األبعاد املذكورة سلفا .وتشمل األجهزة
واألنسج واللبنات الوظيفية أو ما يدعى باألنسجة الصغرية،
وميكن تعريفها كأصغر عنرص هيكيل ووظيفي لألنسجة،
مثل الكليون الكلوي أو الوحدة األنبوبية الكلوية.
ميكن تصنيع األنسجة الصغرية وتجميعها يف بناء أكرب
حسب تصميم عقالين أو حسب التجميع الذايت أو مزيج
من االثنني معا.
هناك اسرتاتيجيتان رئيسيتان:
 االسرتاتيجية األوىل:التجميع الذايت ملحاور الخلية-عىل غرار األنسجة الصغرية-
يف أنسجة ضخمة باستخدام تصميم وتنظيم مستوحى من
الطبيعة.
 االسرتاتيجية الثانية:فقد تم تصميم نسخ عالية الدقة لنسيج ثم أطلق العنان
للتجميع الذايت داخل أنسجة ضخمة وظيفية.
ومن أمثلة هذه املقاربات نجد التجميع الذايت للمكونات
األساسية لألوعية الدموية لتشكيل شبكات األوعية الدموية
واستخدام الطباعة الحيوية ثالثية األبعاد إلعادة إنتاج
وحدات نسيجية وظيفية بدقة لخلق «أجهزة عىل رشائح
إلكرتونية» ،متصلة بواسطة شبكة من املوائع الدقيقة ويتم
االحتفاظ بها الستخدامها يف فحص األدوية واللقاحات أو
مناذج مخربية لألمراض.
ومن املرتقب أن تكون هناك حاجة ملزيج من
االسرتاتيجيات املذكورة لطباعة بنيات حيوية ثالثية األبعاد
معقدة مع مكونات وخصائص فنية وهيكلية وميكانيكية
متعددة.
أمــا الخطــوات األساســية يف عمليــة الطباعــة
الحيويــة فهــي التصويــر والتصميــم واختيــار املــواد
والخاليــا وطبــع عــىل بنــاء األنســجة ،ثــم زرع البنيــة
املطبوعــة يف بعــض الحــاالت بعــد فــرتة مــن النضــج
يف املختــرب ،أو يحتفــظ بهــا إلجــراء تحاليــل مخربيــة.
المرجع

• 3D bioprinting of tissues and organs, Murphy
S.V., Atala A. 32(8) 2014 663785
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الخطوة األولى
تـ ـ ــصويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

الخطوة الثانية
ت ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــم

صورة باألشعة السينية

تقليد العمليات الحيويّة

اشعة مقطعية

تجمع ذايت

التصوير بالرنني املغناطييس

انسجة صغرية

الخطوة الثالثة

الخطوة الرابعة

اختيار المواد

اختيار الخلية

البوليمرات االصطناعية

خاليا مختلفة

البوليمرات الطبيعية

خاليا املنشا

نسيج خارج خليوي

الخاليا الجذعية متعددة القدرات

الخطوة الخامسة

الخطوة السادسة

نفث الحرب

نضوج

قذف ميكروي

غرس

تـ ـ ــصويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

مساعدة الليزر
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التجارب املخربية
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القيلولة تحت
مجهر العلم
النوم جزء مهم يف حياة البرش ،إذ يستغرق ثلث حياتهم
تقريبا ،بعضهم يقيض هذه املدة بنجاح أكرث من اآلخرين.
تصيب اضطرابات النوم  50إىل  70مليون يف أمريكا ،وهي
السبب الرئيس لألمراض والجروح .يعاين الذين عندهم
مشاكل يف النوم من زيادة خطر اإلصابة مبرض القلب،
و السكتة الدماغية ،وارتفاع الضغط الدموي ،والسمنة،
واإلحباط والحوادث .ويف الواقع ،فإن خمس حوادث
السيارات الخطرية مرتبطة باألرق.1
أشار تقرير الثاين عرش من فرباير املنبثق عن أرشيف الطب
2
الباطني ،الصادر عن مجالت الجمعية الطبية األمريكية
بتاريخ  12فرباير  ،2007أن خطر املوت الناجم عن
مشكل يف القلب قَل بشكل ملحوظ عند الذين يحرصون
عىل القيلولة .لوحظ هذا األمر ،خالل فرتة امتدت لست
سنوات ،عند مجموعة من الكهول اليونانيني املتعودين عىل
القيلولة ،ال سيام أولئك الذين يزاولون عمال ما.
تشري بعض األدلة أن يف الدول املعروفة بالقيلولة نسب
الوفاة بسبب أمراض القلب تتناقص ،غري أن هذه الدراسات
أغفلت تأثري عوامل أخرى عىل أمراض القلب كالنشاط
البدين والسن.3
إذا رأيت طالبا غشيه النعاس يف الخزانة أو من يعمل
معك قائال يف مكتبه ،فال تُدر عينيك متعجبا .أثبت بحث
جديد أن ساعة قيلولة قد تجدد نشاط الدماغ ،وترفع من
وتريته بشكل ملفت .فقد تُ ُوصل إىل أن نظام النوم ثنايئ
املراحل»يحيي الدماغ ويجعل املرء أكرث ذكاء».
قــال ماثيــو ُوكر ،أســتاذ مســاعد لعلم النفس بجامعــة بُركيل،
«ال يصلــح النــوم فقــط مــا أفســدت اليقظــة ملــدة طويلــة،
ولكــن عــى مســتوى مــن مســتويات املعرفــة العصبيــة
فإنــه ينقلــك أبعــد مــا كنــت فيــه قبــل أن تقيــل».4
سيستمر ُوكر وفريقه يف بحث مسألة نقص عدد ساعات
24
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النوم عند كبار السن ،ومدى ارتباطها بنقصان القدرة عىل
التعلم .وقد يكون العثور عىل رس هذه العالقة مفيدا يف
فهم حالة االنحالل العصبي املشابهة لداء الزهامير كام قال
ُوكر .باإلضافة إىل ُوكر فإن باحثني آخرين ،كطالب ما بعد
الدكتوراة بريس ماندر بجامعة بركيل وسانكيتا سانتنام،
شعبة علم النفس ،وصلوا إىل نفس النتيجة.4
درست أندرونييك ناسكا ،طالبة الدكتوراة بجامعة الطب
بأثينا ،اليونان ،وزمالؤها 23681 ،رجال وامرأة من أثينا
ترتاوح أعامرهم ما بني  20و ،86مل يصابوا قط مبرض القلب
أو أية حالة حرجة عندما سجلوا يف الفرتة املرتاوحة بني
 1994و  .1999سئل املشاركون عند بداية الدراسة عن
محافظتهم عىل القيلولة ،وعن عدد املرات التي يقيلون
فيها ،وعن مدتها ،وعن حجم النشاط البدين وعن العادات
املتبعة يف ِ
الحمية خالل السنة املاضية .3توصلت الدراسة
إىل «أن نسبة اإلصابة مبرض القلب تنخفض ب  37يف املائة
عند الذين يقيلون بانتظام حوايل نصف ساعة ثالث مرات
يف األسبوع ،علام أنه مات خالل  6,32سنة من املتابعة،
 792مشاركا منهم  133بسبب مرض القلب».
أشار محررو الدراسة،
«أن نسبة اإلصابة مبرض القلب عند الرجال املزاولني لعمل
ما ،واملحافظني عىل القيلولة يف أحايني كثرية أو بشكل
منتظم ،أقل ب  64يف املائة من نسبتها عند العاملني
الذين مل يقيلوا قط ،أما نسبة الخطر عند العاطلني الذين
يقيلون فانخفضت ب  36باملائة .مل نستطع القيام بتحليل
مشابه عند النساء العامالت ألنه سجلت ست وفيات فقط
بينهن».4
«إن مــا تُ ُوصــل إليــه يف غايــة األهميــة ،كــا أشــار
محــررو الدراســة يف الختــام ،ألن القيلولــة عــادة
معروفــة يف عــدة أماكــن مــن العــامل مبــا فيهــا منطقــة
البحــر األبيــض املتوســط وأمريــكا الوســطى».
المراجع
1. http://www.sciencedaily.com/
releases/2009090415113330/04/.htm
_2. http://www.eurekalert.org/pub
releases/200702-/jaaj-mn020807.php
3. http://www.sciencedaily.com/
releases/2007070212184206/02/.htm
4. http://www.sciencedaily.com/
releases/2010100221110338/02/.htm
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مــلــف الــعــدد

ملف العدد

التغيرات المناخية،
الطبيعة تدق ناقوس
الخطر.
إعداد :نبيل رضوان ،عثامن براش
فــي ظــل مــا تشــهده أقطــار المعمــورة مــن تفاقــم فــي حــدة الكــوارث الطبيعيــة التــي زادت مــن
حدتهــا فــي اآلونــة األخيــرة ،ظهــر بقــوة مفهــوم التغيــرات المناخيــة الــذي تناولتــه مجموعــة مــن األبحــاث
والدراســات التــي أجريــت فــي هــذا الشــأن قصــد إلقــاء الضــوء علــى الظاهــرة وفهــم أهــم مســبباتها
وكــذا تأثيراتهــا .وفــي هــذا اإلطــار ارتأينــا أن نخصــص ملــف هــذا العــدد للتحقيــق فــي الموضــوع،
والحصيلــة التــي نضعهــا بيــن أيديكــم هــي نتيجــة بحــث نحــاول مــن خاللــه تقديــم بعــض األجوبــة
لمجموعــة مــن األســئلة التــي تبــادرت ومــا تــزال تتبــادر علــى أذهــان المتخصصيــن فــي المجــال بصفــة
خاصــة ،وكــذا المهتميــن بالموضــوع مــن العــوام .فــي هــذا الملــف ســنحاول اإلجابــة علــى مجموعــة مــن
األســئلة التــي مــن شــأنها اإلحاطــة بالموضــوع مــن جوانــب عــدة ،وهــي كاآلتــي:
مــاذا نعنــي بالتغيــر المناخــي؟ ومــا هــي أســبابه؟ وأيــن تتجلــى مظاهــره؟ كيــف تــدرس التحــوالت
المناخيــة وكيــف تكــون متابعتهــا؟ كيــف يتحــرك العالــم إزاء هــذه الظاهــرة وألي مــدى ينخــرط فــي
تنفيــد التوصيــات واالتفاقيــات؟ وأخيــرا كيــف تؤثــر التغييــرات المناخيــة التــي يعرفهــا العالــم علــى
المغــرب؟ ومــا مــدى انخراطــه فــي الحفــاظ علــى المنــاخ؟
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مــلــف الــعــدد
•مــاذا نعنــي بالتغــر
املناخــي؟ مــا هــي أســبابه
1
وأيــن تتجــى مظاهــره؟

تغــر املنــاخ هــو مفهــوم
جديــد بــدأ صــداه يــردد
بقــوة خصوصــا يف العرشيــة
األخــرة مــن القــرن الحــايل.
لــن يختلــف اثنــان حــول
تفاقــم إشــكالية تغــر
املنــاخ والتــي بــدأت
معهد ماكس بانكس للفيزياء النووية
انعكاســاته تظهــر بشــكل
واضــح ،وبالتــايل زيــادة
الوعــي بــرورة اإلنخ ـراط
واملســاهمة يف مواجهــة الظاهــرة ،حيــث صــارت واقعــا ملحــا
يزعــزع اســتقرار األنظمــة الطبيعيــة.
منــاخ منطقــة أو مدينــة هــو طقســها النموذجــي أو املتوســط،
منــاخ مدينــة هــاواي ،عــى ســبيل املثــال  -مشــمس ودافــئ،
فيــا منــاخ القــارة القطبيــة الجنوبيــة يتســم بربودتــه الشــديدة
حــد التجمــد ،ولــذا فــإن منــاخ كوكــب األرض هــو متوســط
مجمــوع كل املناخــات اإلقليميــة يف العــامل.
مــن خــال تعريــف املنــاخ ميكننــا تعريــف تغــر املنــاخ بأنــه
كل تغيــر حاصــل يف الطقــس العــادي أو املتوســط ملنطقــة أو
مدينــة مــا .وهــذا التغيــر ميكــن أن يشــمل تغيــرا يف معــدل
هطــول األمطــار الســنوي لتلــك املنطقــة ،كــا ميكــن أن يكــون
عــى شــكل تغــر يف متوســط درجــات الحــرارة املعتــادة يف
هــذه املدينــة لشــهر معــن أو موســم مــا .كــا أن تغــر املنــاخ
هــو أيضــا تغــر يف املنــاخ العــام لــأرض .وهــذا التغيــر يشــمل
متوســط درجــة حـرارة األرض ،كــا ميكــن أن يكــون عــى شــكل
تغــر يف أمنــاط هطــول األمطــار النموذجيــة لكوكــب األرض.
•الفرق بني الطقس واملناخ:1

الطقــس هــو تلــك التغيـرات التــي نراهــا عــى املــدى القصر ،يف
درجــة الحـرارة كــا يف األمطــار والرطوبــة وكــذا الريــاح بالنســبة
ملنطقــة أو مدينــة مــا ،ولــذا فــإن الطقــس ميكــن أن يختلــف
اختافــا كب ـرا مــن يــوم آلخــر ،بــل حتــى يف نفــس اليــوم ،فقــد
يكــون الطقــس غامئــا وبــاردا صباحــا ،مشمســا ودافئــا يف فــرة
بعــد الظهــرة .بينــا منــاخ منطقــة أو مدينــة مــا ،هــو طقســها
املتوســط عــى مــدى ســنوات عديــدة ،حيــث يختلــف املنــاخ
عــادة باختــاف الفصــول و املواســم ،فقــد متيــل منطقــة مــا إىل
أن تكــون دافئــة ورطبــة خــال فصــل الصيــف ،بينــا متيــل إىل
الــربودة مــع تهاطــل الثلــوج يف الشــتاء.
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•تغر مناخ األرض ،أسبابه ومظاهره:1

منــاخ األرض يتغــر باســتمرار؛ ففــي املــايض البعيــد عــرف منــاخ
األرض تعاقبــا مــا بــن فــرات دافئــة وأخــرى بــاردة ،اســتغرق
كل منهــا آالف الســنن .وتشــر املاحظــات إىل أن منــاخ األرض
يتغــر ليصبــح دافئــا ،حيــث ارتفــع متوســط درجــة الحــرارة
بحــوايل درجــة فهرنهايــت واحــدة أكــر مــا تــم تســجيله خــال
الـــ  100ســنة املاضيــة .قــد ال يبــدو مقــدار التغــر يف متوســط
الح ـرارة مهــا ،بــل وقــد يعتــرب مهمــا ،لكــن تلــك التغي ـرات
الطفيفــة يف متوســط درجــة ح ـرارة األرض ،ميكــن أن تــؤدي إىل
آثــار كبــرة.
إذا أخذنــا ارتفــاع الحـرارة منوذجــا وجدنــا بعــض العلــاء يربــط
التغــرات املناخيــة بأســباب طبيعيــة؛ فقــد يصاحــب تغــر يف
مــدار األرض الفلــي تغــر يف كميــة الطاقــة ولــذا ذهــب بعــض
العلــاء إىل تفســر الزيــادة التــي شــهدتها درجــات حـرارة األرض
يف القــرن العرشيــن بالتغـرات التــي حدثت يف أنشــطة الشــمس.
ويف ذات الســياق ،اعتمــد فريــق أملــاين مــن «معهــد ماكــس
بانكــس للفيزيــاء النوويــة» يف دراســة بحثيــة تجريبيــة عــى
عدســة أيونيــة ضخمــة ركبــت عــى مــن إحــدى الطائــرات،
فوجــدوا أن القياســات التــي أجروهــا «قــد َر َصــدت ألول مــرة يف
الطبقــات العليــا مــن الغــاف الجــوي أعــدادا كثــرة مــن أيونــات
موجبــة ضخمــة تصــل إىل  2500وحــدة».
واعتــادا عــى هــذه النتائــج خلصــوا إىل أنهــم وضعــوا اليــد
عــى الدليــل الــذي يربــط بــن اإلشــعاعات الكونيــة والتغ ـرات
التــي يشــهدها املنــاخ ،وهــو األمــر الــذي تؤكــده باقــي النتائــج
حيــث عــروا عــى كتــل مــن الشــحنات الجزيئيــة يف الطبقــات
الســفى مــن الغــاف الجــوي ،يرجــح أنهــا ناجمــة عــن اإلشــعاع
الفضــايئ.2
و يف الجهــة املقابلــة ،يعتقــد معظــم العلــاء أن ارتفــاع درجــات
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الحـرارة الذي نشــهده مؤخـرا ال ميكــن تفســره بالظواهرالطبيعة
وحدهــا ،حيــث مــن املرجــح أن يكــون ارتفــاع متوســط درجــة
الحـرارة منــذ منتصــف القــرن  19نتيجــة للكميــات الهائلــة مــن
الفحــم والنفــط والغــاز التــي تحــرق كل ســنة بغــرض إنتــاج
الطاقــة .هــذه العمليــات عــادة مــا يصاحبهــا إنتــاج كميــات
كبــرة مــن الغــازات املســببة لظاهــرة االحتبــاس الح ـراري ،ويف
مقدمتهــا غــاز ثــاين أكســيد الكربــون ،ولــذا يطلــق عليهــا اســم
الغــازات الدفيئــة.
أي ـاً كانــت أســباب تغــر املنــاخ ،إالأن الكــوارث التــي تحملهــا
هــذه التغيـرات ال ميكــن أن تخفــى عــى أحــد :كــوارث طبيعيــة

•أما بخصوص تأثراته

فاح ـرار املنــاخ آثــار ســلبية بــدأت تجلياتهــا يف الــربوز فعليــا؛
فمســتويات البحرمثــا آخــذة يف االرتفــاع ،بينــا تســجل أمنــاط
هطــول األمطــار ومواســم النمــو تغ ـرات مهمــة .إضافــة إىل أن
املرجــح أن يتســبب احــرار املنــاخ يف مزيــد مــن الفيضانــات
والجفــاف وكــذا موجــات الحــر ،حيــث ســتحصل موجــات
حـرارة قياســية وأكــر ســخونة ،األمــر نفســه ســيحصل بالنســبة
لأعاصــر التــي ســتزيد مــن قوتهــا وعنفهــا.1

بحر آرال بن عام  1989وعام 2014

تــؤدي بدورهــا لكــورث إنســانية جمــة؛ فخــال العقــود املاضيــة،
شــهد العــامل تقلبــات مناخيــة مــا تــزال ليومنــا هــذا حديــث
البحــوث والدراســات التــي تطرقــت لــكل ظاهــرة عــى حــدة،
مــن قبيــل األمطــار الطوفانيــة ،وإشــكالية ذوبــان الجليــد التــي
نتــج عنهــا مجموعــة مــن الفيضانــات واالنهيــارات األرضيــة،
باإلضافــة الرتفــاع ملمــوس لدرجــات الحــرارة ومعهــا تــوايل
موجــات الجفــاف.

فتغــر املنــاخ ليــس فقــط فارقــا طفيفــا يف األمنــاط املناخيــة؛
فدرجــات الح ـرارة املتفاقمــة تــؤدي إىل تغــر يف أنــواع الطقــس
كأمنــاط الريــاح وكميــة التســاقطات وأنواعهــا ،إضافــة إىل تواتــر
عــدة أحــداث مناخيــة قصــوى ،يحمــل كل منهــا عواقــب بيئيــة
واجتاعيــة واقتصاديــة واســعة التأثــر.
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•كيــف تتــم دراســة ظاهــرة تغــر املنــاخ ومتابعتهــا يف املــايض
والحــارض واملســتقبل؟

كان أول مــن قــام بدراســة يف هــذا املجــال هــو العــامل الســويدي
«ســفانت أرينــوس» ســنة  ،1896حــن درس العاقــة بــن تغــر
كميــة ثنــايئ أكســيد الكربــون يف الغــاف الجــوي ،وتدفئــة األرض
وتربيدهــا .لكــن بعــد ذلــك ظهــرت التغ ـرات أرسع مــا ســبق
أن توقعــه بكثــر مــن خــال أبحاثــه خاصــة مــا بــن عامــي
 1951و ،1980وذلــك بعــد مقارنــة معطيــات الســنوات الخاضعة
للمقارنــة ،مــن خــال مــا عكســه منحنــى تغــر درجــات الحـرارة
يف هــذه الفــرة أي مــا بــن 1951و.1980

ويف الثالــث والعرشيــن مــن شــهر يونيــو عــام  ،1988أعلــن
«جيمــس هانســن» ،وهــو عــامل يف وكالــة الناســا ،أمــام مجلــس
الشــيوخ األمريــي أن للبــرش تأث ـرا مهــا وواضحــا عــى املنــاخ
بســبب اســتعالهم للوقــود األحفــوري كالفحــم والنفــط والغــاز
الطبيعــي ،مضيفــا أن ظاهــرة االحتبــاس الحـراري هــي املســبب
الرئيــي يف تغــر املنــاخ.

تشــر النقــاط الســوداء إىل متوســط درجــة الح ـرارة العامليــة الســنوية ،مــع ماءمــات بســيطة للمعلومــات .يــدل املحــور األيــر
عــى الشــذوذ يف معـدّل الســنوات مــن  1961إىل  ،1990بينــا يــدل املحــور األميــن عــى الحـرارة الفعليــة املتوقعــة بالدرجــة املئويــة.
ويشــر االتجــاه الخطــي إىل الســنوات الســابقة :اللــون األصفــر (مــن  1981حتــى  25 / 2005ســنة) ،اللــون الربتقــايل (مــن 1956
حتــى  ،)2005اللــون البنفســجي (مــن  1906حتــى  ،)2005اللــون األحمــر (مــن  1856حتــى  .)2005تعــرب شــدة انحــدار الخطــوط
امللونــة الخاصــة يف الفـرات الحديثــة القصــرة عــن تزايــد وثــرة االحـرار .3يعطــي الخــط املنحنــي األزرق تصـ ّورا بســيطا اللتقــاط
التقلبــات العقديــة ،بينــا يعــرب اللــون الرمــادي الفاتــح عــن أحــوال الطقــس ،مــن خــال النســب املئويــة املســجلة مــن  5%إىل
 ، 95%والهوامــش املرافقــة للخــط تعــرب عــن حيــز الخطــأ حــول الخــط .تقــول نتائــج املنــاخ املثاليــة التــي تــم التوصــل إليهــا مــن
خــال التأثـرات اإلشــعاعية املقــدرة للقــرن العرشيــن ،أن مثــة تحــوالً بســيطاً ســبق العــام  ،1915وانكســارا ً فعليـاً حصــل يف التغـ ّـر يف
بدايــة القــرن العرشيــن بســبب التأثـرات الطبيعيــة الحاصلــة مبــا فيهــا التغـ ّـرات يف اإلشــعاع الشــمي ،والقــوة الربكانيــة والتقلبــات
الطبيعيــة .وكــذا ارتفــاع نســبة التلــوث يف القســم الشــايل مــن الكــرة األرضيــة بســبب حركــة التصنيــع التــي تلــت الحــرب العامليــة
الثانيــة مــن العــام  1940حتــى العــام  ،1970مــا أدّى إىل زيــادة يف انبعــاث نســبة ثــاين أكســيد الكربــون والغــازات الدفيئــة األخــرى،
وهــو مــا عكســته الزيــادة الحاصلــة يف االح ـرار املســجل يف منتصــف الســبعينيات.3
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يوضــح الرســم الثــاين إىل جهــة اليســاراألمناط املتوقــع حصولهــا عــى ســطح كوكــب األرض مــن العــام  1979إىل غايــة العــام ،2005
وذلــك مــن خــال تســجيات ســابقة لتوجهــات الحـرارة الخطيــة العامليــة .أمــا إىل اليمــن ،فهــو تســجيل للنــاذج املتوقــع حصولهــا
عــى «الروبوســفر» أي مــن الســطح إىل إرتفــاع  10كلــم ،وقــد أخــذت هــذه املعلومــات مــن تســجيات القمــر الصناعــي .كــا تشــر
املناطــق الرماديــة إىل معلومــات غــر مكتملــة .وتجــدر اإلشــارة إىل أن التوحــد املــكاين يف االح ـرار املس ـ ّجل يف القمــر الصناعــي يف
الروبوســفر حصــل عنــد تغـ ّـرات حـرارة الســطح ويتعلــق األمــر بــاألرض واملحيــط.
•كيف تقوم وكالة «ناسا» بدراسة تغر املناخ؟

بعــض األقــار الصناعيــة واألدوات التقنيــة التابعــة لوكالــة
«ناســا» تراقــب عــن كتــب أحــوال األرض والهــواء واملــاء
والجليــد يف األرض ،فيــا هنــاك أدوات أخــرى موجهــة ملراقبــة
الشــمس وكميــة الطاقــة القادمــة منهــا .أمــا املاحظــات التــي
يتــم تســجيلها مــن خــال هــذه اآلليــات تعــد يف غايــة األهميــة
ملعرفــة حالــة منــاخ األرض يف املــايض والحــارض ،كــا أنهــا مفيــدة
لفهــم كيفيــة عمــل منــاخ األرض .وهــي مهمــة كذلــك للتنبــؤ
بتغــر املنــاخ يف املســتقبل .4

•توقعات تغر مناخ األرض يف املستقبل:

يســتخدم العلــاء «منــاذج املنــاخ» التــي يحاولــون مــن خالهــا
التنبــؤ بالكيفيــة التــي ســيتم بهــا تغــر منــاخ األرض ،هــذه
النــاذج املناخيــة عبــارة عــن برامــج حاســوبية متطــورة تعمــل
وفــق معــادالت رياضيــة معــدة لهــذا الغــرض ،هــذه النــاذج
املناخيــة مربمجــة ملحــاكاة املنــاخ يف املــايض بأكــرب قــدر ممكــن،
مــا يعطــي للعلــاء بعــض الثقــة يف قــدرة هــذه النــاذج عــى
التنبــؤ بتغ ـرات املنــاخ يف املســتقبل.
وتتنبــأ هــذه النــاذج املناخيــة إىل أن متوســط درجــة ح ـرارة

أسطول من األقار الصناعية لدراسة كوكب األرض واملناخ .4
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األرض ســوف يســتمر يف االرتفــاع عــى مــدى الســنوات املائــة
املقبلــة ،حيــث يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة األرض قيــا
ثابتــة وأخــرى ســتعرف بعــض االنخفــاض ،لكــن مــن املتوقــع أن
يعــرف االتجــاه العــام ارتفاعــا يف متوســط درجــة حـرارة كوكــب
األرض .ومــن املتوقــع أيضــا أن ترتفــع درجــة الح ـرارة حتــى لــو
انخفضــت كميــة الغــازات الدفيئــة املســببة لاحتبــاس الحـراري
يف الغــاف الجــوي ،إال أن هــذا االرتفــاع ســينخفض مــن حيــث
الوثــرة أقــل مــا ســيكون عليــه لــو بقيــت كميــات الغــازات
عــى حالهــا أو زادت.
•العامل يتحرك من أجل املناخ:5

بــدأ الحديــث عــن إشــكالية تغــر املنــاخ منــذ  25ســنة،
وتحديــدا منــذ  ،1990عندمــا أطلقــت األمــم املتحــدة محادثــات
أوليــة الســتصدار أول اتفاقيــة تهــم تغــر املنــاخ .وقــد ش ـكَّلت
قمــة األرض يف «ريــو دي جانــرو» بالربازيــل ســنة  1992منطلقــا
مهــا يف قضايــا املنــاخ ،حيــث تــم تبنــي «اتفاقيــة األمــم املتحــدة
اإلطاريــة بشــأن تغــر املنــاخ ( .»)UNFCCCوكان الهــدف
األســايس مــن تبنــي هــذه االتفاقيــة الحــد مــن االنبعاثــات
الغازيــة ألجــل الخفــض مــن معــدالت تركيــز الغــازات الدفينــة يف
الغــاف الجــوي ،والوصــول إىل مســتويات تصبــح معهــا التأثـرات
البرشيــة عــى النظــام املناخــي مهملــة.
وبالرغــم مــن هــذه الخطــوة التــي تعــد جريئــة وتاريخيــة ،إال
أن «اتفاقيــة ريــو دي جينــرو» مل تحــد مــن انبعاثــات الغــازات
املســببة لاحتبــاس الحــراري ،حيــث بقيــت معدالتهــا يف
مســتويات مرتفعــة تهــدد التــوازن البيئــي.
هــذا االرتفــاع راجــع باألســاس لعــدم التــزام بعــض األطــراف
بالبنــذ املوجــب بااللتــزام بالتقليــص مــن االنبعاثــات الغازيــة
املســببة لظاهــرة االحتبــاس الحـراري ،لتبــدأ بعد ذلــك مفاوضات
مارطونيــة إلل ـزام هــذه الــدول بالبنــود العالقــة .حــري بالذكــر
أن الــدول الصناعيــة الكــربى ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة
األمريكيــة والصــن تعــد املســاهم األكــرب يف انبعاثــات الغــازات
املســببة لاحتبــاس الحـراري بســبب أنشــطتها الصناعيــة ،بينــا
تبقــى مســاهمة دول العــامل الثالــث يف التلــوث البيئــي ضعيفــة
جــدا مقارنــة مبــا تســاهم بــه الــدول الرائــدة صناعيــا.
يف ســنة  1997اجتمــع عــدد مــن الــدول يف «كيوتــو» باليابــان،
مــن أجــل التحضــر ملعاهــدة جديــدة بهــدف تطويــق األزمــة،
لكــن ولأســف ولــدت هــذه املعاهــدة عــى نعــش ،ويعــود
الســبب بالدرجــة األوىل لعــدم التــزام مجموعــة مــن الــدول
بالحصــة التــي تــم تحديدهــا يف الكميــة الواجــب احرامهــا
مــن االنبعاثــات الغازيــة خصوصــا الــدول التــي تســاهم بصفــة
مبــارشة وبنســب كبــرة يف تفاقــم الظاهــرة.
ورغــم كل العراقيــل خــرج بروتوكــول «كيوتــو» لحيــز الوجــود،
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وهــو اتفــاق ألــزم
الــدول
بعــض
بخفــض مســاهاتها
مــن االنبعاثــات
الغازيــة بكميــات
مــا
محــددة،
العــامل
جعــل
ينقســم إىل جزئــن،
دول ملزمــة بهــذا
االتفــاق ،متمثلــة
يف الــدول املصنعــة،
ليســت
ودول
ملزمــة بــه ،وهــي
الــدول الناميــة.
لكــن تخــوف تلــك
الــدول امللزمــة
مــن
باالتفــاق
تــرر اقتصادهــا
مقدمتهــا
ويف
الواليــات املتحــدة العامل السويدي «سفانت أرينوس»
األمريكيــةكان ســببا
يف رفــض هــذه الــدول املصادقــة عــى الربوتوكــول يف ســنة .2001
ويف ســنة  ،2006ســجلت الصــن أعــى مســتوياتها مــن االنبعاثات
الغازيــة ،متجــاوزة بذلــك الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،لتصبــح
أكــرب دولــة يف العــامل تســاهم يف تلويــث الجــو ،لتنســحب كنــدا
مــن االتفاقيــة نهائيــا ســنة .2011
مل تدخــر هــذه الــدول جهــدا للحفــاظ عــى مكتســباتها
االقتصاديــة مــن خــال عرقلــة كل املحــاوالت الراميــة للتوافــق
حيــث تقــوم بإجهاضهــا يف مراحلهــا األوىل ،ضاربــة عــرض
الحائــط كل مــا يرتــب عــن ذلــك مــن تهديــد فعــي للطبيعــة،
هــذا التهديــد الــذي يتســبب عــادة يف اختــال النظــام البيئــي،
والــذي يــؤدي للعديــد مــن الظواهــر والكــوارث التــي تدفــع
الطبيعــة تكلفتهــا مــن فاتــورة عمرهــا االف ـرايض ،مــا ســيؤدي
حتــا بنهايــة الحيــاة عــى وجــه البســيطة ،الــيء الــذي يظهــر
جليــا مــن خــال رصــد انق ـراض العديــد مــن الكائنــات الحيــة
التــي مل تقــو عــى مقاومــة التغــرات املناخيــة والتأقلــم مــع
معطياتهــا الجديــدة .5
وهــذا مــا أكدتــه مجموعــة مــن الدراســات مــن جملتهــا تلــك
التــي اعتمدهــا الصنــدوق العاملــي لحايــة الطبيعــة يف إحــدى
تقاريــره عندمــا رصح بــأن ظاهــرة االحتبــاس الحــراري هــي
املســبب األول والرئيــي النقــراض مجموعــة مــن الكائنــات،
ومازالــت تهــدد بذلــك عــى املــدى املتوســط والطويــل .ووفقــا
لدراســة نــرشت مؤخــرا يف دوريــة «ســاينس» العلميــة ،مــن
«جيمس هانسن»
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املتوقــع أن ينتــج عــن تغــر املنــاخ انق ـراض مــا يناهــز ســدس
أنــواع الحيوانــات والنباتــات.
ومتثــل هــذه الدراســة متوســطاً لنحــو  131دراســة ســابقة
عــن تغــر املنــاخ ،أشــارت توقعاتهــا إىل أن عــدد األنــواع التــي
يف طريقهــا لاندثــار ي ـراوح بــن صفــر و 54%يف شــتى أرجــاء
العــامل .ويقــول االتحــاد الــدويل لحايــة الطبيعــة ،إن ارتفــاع
معــدالت الحـرارة أدى إىل انقـراض «العلجــوم الذهبــي» (برمــايئ
مــن رتبــة الضفــادع) حيــث كانــت ســنة  1989آخــر مــرة
يشــاهد فيهــا يف كوســتاريكا .6
ويحــذر أهــل االختصــاص مــن أن الظاهــرة تشــكل تهديــدا لــكل
واحــد مــن بــن ســتة مــن الكائنــات الحيــة التــي قــد تختفــي
إذا مــا بقــي الحــال عــى مــا هــو عليــه ،وإذا مل يتــم وضــع حــد
الرتفــاع درجــة حـرارة كوكــب األرض بواقــع  4.3درجــات مئويــة
فــوق معــدالت مــا قبــل الثــورة الصناعيــة بحلــول عــام 2100
تنفيــذا ً ملــا تتوقعــه لجنــة األمــم املتحــدة الحكوميــة الدوليــة
بشــأن تغــر املنــاخ.
و يف ســنة  ،2015عقــدت النســخة  21مــن قمــة املنــاخ بباريــس،
فكانــت أهــم النقــاط التــي تــم التوافــق حولهــا والتــي تــم
إقرارهــا ،تعهــد املجتمــع الــدويل بحــر ارتفــاع درجــة ح ـرارة
األرض وإبقائهــا «دون درجتــن مئويتــن» ،قياســا بعــر مــا
قبــل الثــورة الصناعيــة ،وكــذا «متابعــة الجهــود لوقــف ارتفــاع
الح ـرارة عنــد  1.5درجــة مئويــة» ،مــا يفــرض تقليصــا شــديدا
النبعاثــات الغــازات املســببة لاحتبــاس الحــراري باتخــاذ
إجــرءات صارمــة للحــد مــن اســتهاك الطاقــة ،واالســتثار يف
تشــجر الغابــات . 7
الطاقــات البديلــة ،وكــذا إعــادة
عــن اســتضافة
كــا أعلــن يف ختــام القمــة
ملؤمتــر
املغــرب
التغــرات املناخيــة
يف نســخته املقبلــة
«كــوب »22مبراكــش مــا
بــن  7و 18نونــرب .2016

عدهــا ضمــن حــدود رقعــة جغرافيــة واســعة ســتعاين تبعــات
التغـرات املناخيــة مبــا فيهــا املغــرب .كــا أكــدت تقاريــر أخــرى
أن املغــرب ســيكون يف مقدمــة الــدول التــي ســتتأثر بتبعــات
التغ ـرات املناخيــة؛ حيــث تشــر إىل أن موجــات الح ـرارة وشــح
امليــاه وانخفــاض جــودة الهــواء والتصحــر عوامــل ســتأثر بشــكل
كبــر عــى مجموعــة مــن القطاعــات كالزراعــة تأث ـرا ســتكون
لــه تبعــات اجتاعيــة واقتصاديــة وخيمــة .كــا تشــر هــذه
التقاريــر إىل اتســاع رقعــة هــذه املشــاكل البيئيــة لتضــم كل
البلــدان العربيــة يف شــال إفريقيــا التــي غالبــا مــا ســتدفع هــي
األخــرى مثنــا باهظــا جــراء تغــرات املنــاخ .8
ويف تقريــر وطنــي نــرشه املغــرب ســنة  2010حــول تغــر املنــاخ
أكــد أن البلــد شــهد ارتفاعــا ملحوظــا يف درجــة الح ـرارة ،وكــذا
يف وتــرة الظواهــر املناخيــة الحــادة وشــدتها مثــل ارتفــاع نســبة
الحـرارة بدرجــة مئويــة واحــدة يف جميــع أنحــاء البــاد مــن ســنة
 1960إىل ســنة  ،2000مــا عــدا الجنــوب الرشقــي للمملكــة حيث
وصلــت نســبة االرتفــاع إىل  1.4درجــة مئويــة .كــا ســجلت
الفــرة مــا بــن  1976إىل  2006انخفاضــا يف كميــة األمطــار مــن
 3إىل  30يف املائــة حســب املناطــق ،مــع انخفــاض حــاد خاصــة يف
فصــل الشــتاء يف مرتفعــات املنطقــة الرشقيــة للمغــرب ،حيــث
ُســجلت يف نفــس الحقبــة انخفاضــا يف تســاقطات شــهور فربايــر
ومــارس وأبريــل بنســبة  23ملــم يف معدلهــا ،فيــا بلــغ معــدل
االنخفــاض يف شــال غــرب البــاد  38ملــم ،أي مــا يعــادل ثلــث
الكميــة العاديــة لنفــس الفــرة .،ويف الفــرة مــا بــن 1995
و ،2010زادت وثــرة الفيضانــات يف البــاد وتفاقــم حجمهــا،
لتخلــف بذلــك خســائر يف األرواح وأرضارا كبــرة باالقتصــاد .9
وهنــا تجدراإلشــارة إىل أن املغــرب أعلــن رســميا انخراطــه
يف خطــة ملواجهــة التغــرات املناخيــة ،تنطلــق العــام الجــاري
وتــدوم إىل غايــة  ،2030وتهــدف
باألســاس إىل خفــض نســبة املغــرب
مــن الغــازات الدفيئــة بنســبة
 32يف املائــة.

•املغرب والتغرات املناخية

مــن ضمــن التقاريــر
املناخيــة التــي
ضــت
ُعر
مؤمتــر
يف
«كوبنهاغــن »2009
حــول «تأث ـرات التغ ـرات املناخيــة
عــى العــامل» تقريــر مهــم
ســلط الضــوء عــى بلــدان
شــال إفريقيــا ،حيــث
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مــلــف الــعــدد
ويف هــذا الصــدد تــم التوجــه نحــو االعتــاد عــى الطاقــات
البديلــة والنظيفــة ،وذلــك بإنشــاء أكــرب محطــة لتوليــد الطاقــة
الشمســية يف العــامل بــورزازات بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ «500
ميغــاوات» مــع اســتهاك مــا مقــداره  2.5إىل  3مايــن مــر
مكعــب مــن امليــاه يف الســنة ،حيــث تعــد محطــة ورزازات
«نــور »1يف مرحلــة أوىل ضمــن مــرشوع ضخــم لتطويــر الطاقــة
الشمســية باملغــرب .ويبقــى الهــدف األســايس مــن هــذا املــرشوع
الضخــم هــو متكــن املغــرب مــن طاقــة إنتاجيــة بقيمــة «2000
ميغــاوات» يف أفــق  ،2020أي مــا يعــادل  14يف املائــة مــن
إجــايل اإلنتــاج الطاقــي للبــاد .10
جــل التقاريــر تحــذر مــن األثــر األكــرب للتغ ـرات املناخيــة عــى
الــدول ذات املــوارد الطبيعيــة النــادرة ،وذات القــدرات املحدودة
عــى التأقلــم مــع هــذه التحديــات خاصــة منهــا الــدول الناميــة،
وكــذا تلــك املكونــة مــن جــزر صغــرة التــي تعــد عــى رأس

الــدول التــي ســتواجه هــذا التهديــد بســبب ارتفــاع مســتويات
البحــار .ومــع ارتفــاع تكلفــة إجــراءات التأقلــم املانعــة لهــذه
التهديــدات ،فــإن هــذه الــدول ســتعجز عــن تحمــل التكلفــة،
مــا يجعــل مــن الــروري ويف أقــرب اآلجــال التوصــل التفــاق
ملــزم لــكل األطـراف بالتقليــص الحــاد مــن االنبعاثــات الغازيــة،
لخفــض االح ـرار العاملــي إىل درجتــن مئويتــن ،والوضــع بعــن
االعتبــار مبــدأ املســؤوليات املشــركة نحــو األجيــال املقبلــة.
وتشــكل مواجهــة هــذه التغـرات املناخيــة تحديًــا صعبــا ،حيــث
إن الشــبكة الحاليــة للمنظــات الدوليــة املعنيــة واملنكبــة عــى
معالجــة الظاهــرة واقعــة تحــت ضغــوط كبــرة بســبب التعقيــد
الــذي تعرفــه هــذه القضيــة التــي ال تــكاد تبــارح مكانهــا
رغــم كل املجهــودات املبدولــة التــي ســرتفع التكلفــة املاديــة
واملعنويــة كلــا تأخرنــا يف معالجتهــا ،فض ـاً عــن ضيــاع فــرص
تحقيــق «االســتدامة البيئيــة».

محطة الطاقة الشمسية «نور »1الرؤية من القمر الصناعي «الندسات» 8 ،إىل  710كلم إرتفاع« ،ناسا» .11
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تــكــنـولــوجـــيــا

برمجة
إلكترونية
لعلم
األحياء
االصطناعية
إعداد :ابراهيم نايت عيل

أصبحت تقنيات البيولوجيا االصطناعيةأكرث قوة ،حيث يتوقع الباحثون مستقبال
أن تصميم الدوائر البيولوجية سيكون مشابها لتصميم الدوائر املتكاملة يف
مجال االلكرتونيات ،يصف لنا الباحث نيلسن ورفاقه مبادئ لغة الربمجة
لتصميم دوائر حسابية يف الخاليا الحية ،بحيث تُنشؤ الدوائر عىل البالزميدات
امل ُعربة يف بكترييا اإلشريشياكويل ،وتتطلب عزال حذرا من سياقها الورايث ،لكنها
تعمل مبدئيا كام هو مطلوب ،وميكن للدوائر-عىل سبيل املثال -تنظيم
الوظائف الخلوية لالستجابة إلشارات بيئية متعددة ،وميكن لهذه االسرتاتيجية
تسهيل املزيد من الدوائر املعقدة عن طريق الهندسة الوراثية.
تستجيب الخاليا لبيئتها حيث تتخذ القرارات ،وتنشئ البنيات ،وتنسق املهام،
هذه العمليات ورائها عمليات حسابية تقوم بها شبكات من الربوتينات
التنظيمية التي تعمل عىل دمج اإلشارات والتحكم يف توقيت التعبري الجيني ،إن
تسخري هذه القدرة أمر بالغ األهمية ملشاريع التكنولوجيا الحيوية التي تتطلب
اتخاذ القرارات والتحكم واالستشعار ،أو التنظيم املكاين .ولقد ثبت أن الخاليا
ميكن برمجتها باستخدام الدوائر الوراثية االصطناعية التي تتألف من عنارص
ُم َنظَمة للقيام بالعملية املطلوبة .ومع ذلك فتصميم دوائر لهذا الغرض حتى
البسيطة منها يستهلك وقتا كبريا بالرغم من كون نتائج العملية غريموثوقة.
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تــكــنـولــوجـــيــا
وقــد تــم تطويــر تصميــم إلكــرتوين آيل ملســاعدة املهندســن
يف تصميــم الكرتونيــات تعتمــد عــىل أشــباه املوصــالت .يف
محاولــة لترسيــع التصميــم الجينــي للدوائــر ،يقــول نيلســن:

«قمنــا بتطبيــق مبــادئ مــن التصميــم اآليل
لتمكــن زيــادة التعقيــد يف الــدارة وتبســيط
إدمــاج تنظيــم الجينــات االصطناعيــة يف
مشــاريع الهندســة الوراثيــة .اســتخدمنا
لغــة توصيــف األجهــزة «فرييلــوج» لتمكــن
املســتخدم مــن وصــف وظيفــة دارة معينــة».

دون ضوابــط إضافيــة ،األمــر الــذي تطلــب 880،000
زوج حمــض نــووي ،كان أداء  45دارة منهــا صحيحــا
يف جميــع الحــاالت و يف جميــع الدوائــر ،وأعطــت
 92٪مــن بــن  412حالــة مــا كان متوقعــا منهــا.
:
بالقــول
نيلســن
ويختــم

«يشــكل عملنــا لغــة وصــف لألجهــزة ،لربمجــة
الخاليــا الحيــة .وهــذا يتطلــب تطويــر مشــرك
لخوارزميــات التصميــم بالبوابــات التــي هــي قويــة
وبســيطة مبــا فيــه الكفايــة لتتصــل بخوارزميــات
كــام يحــدد املســتخدم أيضا أجهــزة االستشــعار واملشــغالت ،آليــة .وقــد برهنــا عــى إمــكان تطبيــق مبــادئ
و»ملــف قيــود املســتخدم» الــذي يعــرف الكائــن الحــي الهندســة لتحديــد وحــذف األخطــاء التــي تعقــد
والتكنولوجيــا وظــروف تشــغيل صالحــة .ويســمى الربنامــج تركيبــة األنظمــة الكبــرية ،هــذا النهــج يــؤدي
إىل هندســة وراثيــة
«صيلــو» ،والهــدف منــه يضيف نيلسن:
جعــل برمجــة الخليــة ســهلة «وجدنــا أن البوابــات تحتــاج إىل أن تكــون متكــررة ومركبــة ،يف
مثــل برمجــة الكمبيوتــر .معزولــة عــن ســياقها الــورايث يك تعمــل بشــكل تناقــض كبــري مــع
حيــث يحــاول العلــامء
الشــبكات
فعــل أشــياء أكــرث تعقيــدا صحيــح يف ســياق دوائــر مختلفــة .يتــم عــزل ترميــز
مــع الخاليــا الحيــة ،وهــذه كل بــاب باســتخدام حواجــز قويــة ملنــع تــرب التنظيميــة الطبيعيــة».
األنــواع مــن الربامــج تبســط البوليمــراز ،وتُحســن املدخــالت التبادليــة سـيـســـمح اســتــخــــدام
التعليــامت لهندســة الخاليــا باســتخدام الريبوزميــات والفواصــل النــارشة .لغــة مســتقلة لألجهــزة
وإنشــاء منــاذج تواصليــة
وبنائهــا بطريقــة أكــرث كفــاءة .هــذه األجــزاء هــي متنوعــة لــكل بوابــة
إضافيــة بتحويــل تصميــم
تطبيــق «صيلــو» www.
لتفــادي الكــر نتيجــة إلعــادة الركيــب .واحــد إىل حمــض نــووي
 cellocad.orgيســتخدم
قيــاس حمولــة كل بوابــة ،وإدراج ذلــك يف لــكــائـنـــات مـخـتـلـــفة.
هــذه املعلومــات لتصميــم خوارزميــات التطويــر يقلــل الضغــط التطــوري».
تسلســل الحمــض النــووي
تلقائيــا ،مــن أجــل ترميــز
الــدارة املطلوبــة ،ويتــم ذلــك عــن طريــق مجموعــة
مــن الخوارزميــات التــي تحلــل النــص «فرييلــوج»،
ثــم تنشــئ مخطــط الرســم البيــاين وت ُعــن البوابــات،
وتــوازن الــروط لبنــاء الحمــض النــووي ومحــاكاة األداء.
يصمــم صيلــو الدوائــر باالعتــامد عــىل مكتبــة مــن
البوابــات الثنائيــة املنطقيــة .يتــم تبســيط اتصــال البوابــة
مــن خــالل تحديــد إشــارات املدخــالت واملخرجــات
حســب تدفقــات بوليمــرياز الحمــض النــووي الريبــوزي.
اســتعمل العلــامء تطبيــق صيلــو لتصميــم  60دارة
لإلشريشــياكويل ،حيــث ُحــددت وظيفــة الــدارة باســتخدام
رمــز فرييلــوج وتحويلــه إىل تسلســل الحمــض النــووي.
بُنــي تسلســل الحمــض النــووي كــام هــو محــدد
العدد الثاني يوليوز سبتمبرwww.science.ma 2016
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السيارات ذاتية القيادة
إعداد :أسامة الحمزاوي
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هل سبق لك أن ركبت سيارة ذاتية القيادة؟ إنها تجربة فريدة من نوعها غير أنها ال
تخلو من بعض الشك في مدى ذكاء هذا النوع من الجساميل .فعندما ترى عجلة
القيادة تتحرك وحدها ،وتحس بأثر الفرامل ،تتساءل كيف يمكن لهذه الكتلة من
الفوالذ والبالستيك أن تفرمل ،وتتحرك في الوقت المناسبِ .أمن الممكن أن يؤدي
عطب ما إلى اختالل في الحسابات فينتهي بحادثة؟
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يعتــر حــدوث ذلــك شــبه مســتحيل ،ألن ثــورة الســيارات
الذكيــة تســتفيد مــن أحــدث تقنيــات الرصــد ،وتحليــل
املعلومــات ،حيــث شــهدت الســنوات األخــرة ســباقا
متســارع الوتــرة بــن مخت ـرات علــوم الحاســوب يف أرقــى
الجامعــات العامليــة ،وصنــاع الســيارات للخــروج بنــاذج
مبدئيــة ملــا ميكــن أن يكــون ســيارة املســتقبل.
يؤكــد رئيــس هندســة القيــادة الذاتيــة يف جوجــل كريــس

يتكفل السائق (اإلنسان)
بجميع مراحل ومناورات القيادة
باستمرار.

تصبح السيارة قادرة على
إدارة بعض األجهزة مثل
المصحح الذاتي للمسار،
ونظام تحديد السرعة،
لكن الكلمة األخيرة تبقى
للسائق ،وتحمل جل
السيارات المنتجة حاليا
مستوى أتمتة من هذا
الصنف.
تستطيع السيارة التحكم
في وظيفتين ذكيتين
بشكل كامل وفي وقت
واحد ،فيمكنها مثال أن تغير
سرعة السيارة مع الحفاظ
على مسارها رغم تغير
اتجاهات الطريق .ونجد هذا
المستوى من األتمتة في
سيارات حديثة بدأت شركات
كبيرة مثل مرسيدس
وفولفو بيعها خالل سنة
2015

أومرســن أن برامجهــم الحاســوبية «قــادرة عــى اكتشــاف
مئــات األنــواع مــن الحواجــز ،والعوائــق الطرقيــة والتعــرف
عليهــا آنيــا .فيمكنهــا مثــا رؤيــة رشطــي املــرور ،وفهــم
إشــارة راكــب دراجــة يريــد االنحـراف نحــو اليمــن ،واحرتام
أســبقية مــرور الحافــات».
إضافــة إىل جوجــل وعالقــة رشكات صناعــة الســيارات،
تــروم املختــرات التقنيــة التابعــة للجامعــات العامليــة

حددت اإلدارة األمريكية للسالمة
الطرقية خمسة مستويات ألتمتة
السيارات حسب طريقة القيادة،
ومدى تدخل اإلنسان فيها.
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تغيــر حياتنــا مــن خــال الســيارات الذكيــة ،فقــد قامــت
جامعــة ميشــيغان مثــا ببنــاء مســار للتجــارب يحــايك
طــرق وتقاطعــات املــدن ،عــى مســاحة تقــارب  12هكتــارا
وبتكلفــة تفــوق  6مايــن دوالر.
سيارة ذكية؟ لماذا؟
يعمــل العديــد مــن كبــار صانعــي الســيارات يف العــامل عــى
تجريــب ،وتطويــر أنــواع مختلفــة مــن األنظمــة الذكيــة،

والحساســات املســتعملة يف املســاعدة عــى القيــادة مثــل
الــرادارات ولواقــط املوجــات فــوق الصوتيــة وكامــرات
الفيديــو ،وتجمعهــم جميعــا رغبــة جامحــة يف تزويــد
مناذجهــم األوليــة للســيارات الذكيــة بالقــدرة عــى التعامــل
مــع جميــع األوضــاع ،واملواقــف التــي ميكنهــا أن تتعــرض
لهــا عــى الطريــق ،بشــكل أحســن مــن اإلنســان يف بعــض
األحيــان.

تصبح للسيارة القدرة على القيادة
بشكل ذاتي في أغلب األوقات ،إال أن
حضور السائق واجب للقيام ببعض
المناورات الصعبة مثل التجاوز
أو القيادة في تقاطعات الطرق.
وتجدر اإلشارة إلى أن النماذج األولية
للسيارات الذكية التي وصلت إليها
بعض المختبرات التقنية حاليا مثل
( مختبر القيادة الذاتية لشركة
جوجل) تحقق هذا المستوى العالي
من األتمتة.
يتميز المستوى  4واألخير من األتمتة
بقدرة السيارة على القيادة بشكل
آمن وذاتي دون أي تدخل بشري.
ولإلشارة فإن إحدى سيارات جوجل
استطاعت تحقيق هذا الهدف في
بعض الطرق ،وبسرعة ال تتجاوز 40
كيلومترا في الساعة .ويعود الفضل
الكبير في الوصول إلى هذا اإلنجاز
إلى الكم الهائل من البيانات التي
جمعتها سيارات المستوى  3التي
قطعت ما يفوق مليون كيلومتر من
الطرقات دون أي حوادث.
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خطــر عــى أنفســهم وعــى اآلخريــن.
خلــل فــي خوارزميــات
ا لحا ســو ب ؟
يُحلــل الحاســوب املحمــول لســيارة ذكيــة
مئــات املايــن مــن املعطيــات كل ثانيــة
مــن خــال اتصالــه بعــرات الحساســات
واملحــركات ووحــدات التحكــم يف عجلــة
القيــادة واألضــواء ،فهــل يعنــي ذلــك ارتفــاع
نســبة حــدوث خلــل يف حســاباته؟
يف الواقــع ،تعــود أغلبيــة األعطــاب التــي
فوزي النشاشيبي
تعرفهــا الســيارات الحديثــة إىل األجــزاء
امليكانيكيــة ،وال تتســبب الوحــدات
فمــن ناحيــة األمــان ،تتميــز الســيارات الذكيــة مبجموعــة
اإللكرتونيــة إال يف جــزء صغــر منهــا .تؤكــد
مــن الحساســات التــي تراقــب الطريــق بشــكل متواصــل ،دراســة لركــة التأمــن الريطانيــة وارانتــي دايركــت
ويف جميــع االتجاهــات ،مــا يســتحيل عــى اإلنســان القيــام ( )Warranty Directأن نســبة أعطــاب املحــرك يف ســنة
بــه مهــا زادت مهاراتــه يف القيــادة .كــا أن الحواســيب  2012تراوحــت مــا بــن  0.3و 7.9يف املائــة ،يف حــن أن
املحمولــة تتمتــع برسعــات عاليــة يف اتخــاذ القــرارات نظــام ركــن الســيارة الــذيك املطــور مــن قبــل رشكــة فاليــو
الحساســة مثــل الفرملــة أو الــدوران .يؤكــد الباحــث فــوزي الفرنســية مل يعــرف أي مشــكل رغــم وجــوده عــى مــن
النشاشــيبي ،رئيــس فريــق «ريتــس» (الجســملة وأنظمــة  5مايــن ســيارة ،حســب رئيــس قســم االبتــكار والتطويــر
الحركــة الذكيــة) يف املعهــد الوطنــي للبحــث يف املعلوميــات العلمــي جيــوم دوفوشــيل (.)Guillaume Devauchelle
واألمتتــة بفرنســا أن «الوقــت الــازم لــردة الفعــل يف الناذج وتســاعد املعايــر العامليــة التــي يجــب عــى الــركات
األوليــة للســيارات الذكيــة مــن املســتوى  3أقــل بكثــر مــن احرتامهــا لتطويــر وبيــع األنظمــة الذكيــة عــى الحفــاظ عى
ثانيــة واحــدة ،وهــو مــا يعــادل وقــت ردة الفعــل لــدى نســبة عاليــة مــن األمــان .فعندمــا يكتشــف النظــام وقــوع
اإلنســان املتمــرس».
خلــل يف جــزء إلكــرتوين ،ســواء أكان هــذا الجــزء وحــدة
باإلضافــة إىل ذلــك ،يظهــر مــن خــال األبحــاث الجاريــة أن تحكــم أم حساســا أم محــركا ،يقــوم مبــارشة بتحويلــه إىل
االعتــاد عــى الحاســوب يف القيــادة يخفــف مــن االزدحــام وضــع اشــتغال ثانــوي يعزلــه عــن بقيــة األج ـزاء .ويؤكــد
عــى الطــرق بشــكل كبــر ،كــا أنــه يســاهم يف تحســن تيــري لــو هــاي ( ،)Thierry Le Hayرئيــس األنظمــة
اســتهاك الســيارة للوقــود بضبــط الرسعــات واملســافات املحمولــة يف رشكــة بوجــو ســيرتوين ،أن «املعايــر املتبعــة
بشــكل دقيــق.
مســتوحاة مــن مجــال الطـران املــدين ،حيــث نقــوم برتكيب
وتقــوم خوارزميــات متطــورة بضبــط الرسعــة ،وتغيرهــا ،نســختن متطابقتــن مــن جميــع الحساســات واملحــركات
وتغيــر أنظمــة املحــرك حســب نوعيــة الطريــق (طريــق لضــان أعــى مقاييــس األمــان».
مســتقيم ،منحــدر ،دائــري  ،)...كــا أن الســيارات الذكيــة كيــف يتحكــم الحاســوب المحمــول
تتكيــف مــع متوضــع ورسعــة الســيارات األخــرى للتقليــص فــي الســيارة؟
مــن املســافة بينهــا إىل أقــى الحــدود ،مــا يســاعد عــى  .1يتواصل مع جميع العنارص املهمة يف السيارة.
خفــض التأثــرات الديناميكيــة للهــواء .وتوصــل مركــز يتكــون «الدمــاغ» مــن مجموعــة مــن املعالجــات متعــددة
البحــث حــول النقــل املــدين التابــع لجامعــة فلوريــدا النــوى ويتكفــل مبهــام القيــادة.
الجنوبيــة إىل أن االقتصــاد يف اســتهاك الوقــود ميكنــه أن  .2لتغيــر االتجــاه ،يرســل األمــر إىل محــرك املقــود .مبــزج
يصــل إىل  50يف املائــة باســتخدام ســيارات ذكيــة .وتبقــى املعلومــات الــواردة مــن كام ـرا الفيديــو وحســاس الليــدار
أهــم خاصيــة للســيارات الذكيــة هــي إتاحــة الفرصــة لــذوي  LIDARوأجهــزة االستشــعار باملوجــات فــوق الصوتيــة مــع
االحتياجــات الخاصــة واملــرىض واملســنن للتنقــل دون أي الخرائــط التــي يخزنهــا ،يقــوم الحاســوب بتغيــر مســارات
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تــكــنـولــوجـــيــا

الســيارة لتتبــع الطريــق بشــكل صحيــح.
 .3للفرملة ،يعتمد عىل نظام تصحيح املسار (.)ESP
تحتــوي جميــع الســيارات الحديثــة عــى نظــام  ،ESPالــذي يقلــل مــن رسعــة العجــات بطريقــة ذكيــة لتفــادي انــزالق
الســيارة.
 .4لزيادة الرسعة ،يتحكم يف وحدة قيادة املحرك.
يرســل الحاســوب املركــزي أوامــره لوحــدة ضبــط كميــة الوقــود ،التــي تحــدد كميــة الوقــود املناســبة للمحــرك بعــد تحليــل
معلومــات الحـرارة والهــواء ،ومعــدل األوكســجن ،ومســتوى دواســة الرسعــة.
 .5ألخذ القرار الصحيح ،يعتمد عىل جميع حساسات السيارة.
يســتطيع الحاســوب املركــزي معرفــة موقــع الســيارة ورسعتهــا واتجاههــا يف املعلــم األريض ،باســتعال نظــام تحديــد املواقــع
العاملــي ( ،)GPSوحســاس دوران العجــات ،وحســاس القصــور .كــا يتوفــر عــى معلومــات كافيــة عــن كل مــا يحيــط
بالســيارة عــى مســافة تصــل إىل  500مــرت .وباســتعال كام ـرا داخــل مقصــورة القيــادة ،بإمكانــه التعــرف عــى حالــة
الراكــب ومســتوى انتباهــه .وأخـرا ،يتوصــل الحاســوب مبعلومــات عــن ظــروف حركــة املــرور وحالــة الطقــس مــن خــال
اتصــاالت الجيــل الرابــع .ميــزج الحاســوب بــن كل هــذه املعلومــات الــواردة مــن مصــادر مختلفــة ،ويتحكــم يف حــركات
الســيارة يف اح ـرتام تــام لقوانــن القيــادة الســليمة.
المرجع
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كيف-يبني-النمل-بيته ؟

إعداد :حورية الوهايب

لعلنــا تســاءلنا م ـراراً حــول تلــك الحفــرة التــي يتخذهــا النمــل بيت ـاً لــه ،والتــي قــد تبــدو للناظــر مجــرد تجويــف
بســيط داخــل الرتبــة ،لكنهــا يف الحقيقــة أكــر تعقيــداً مــا قــد تبــدو عليــه ،فهــذه البيــوت تلعــب دورا هام ـاً يف
تطــور وتكيــف املســتعمرات مــع الوســط ،،فهــي تضمــن لهــا الحايــة ضــد االفـرتاس ،وتوفــر لهــا مكانـاً لتخزيــن املــواد
الغذائيــة ،باإلضافــة إىل إمكانيــة تبــادل الطاقــة والهــواء مــع الوســط الخارجــي .فــا هــي إذن األســاليب املعاريــة
التــي تتبعهــا هــذه الحــرة املهندســة يف بنــاء بيتهــا ،املســمى قريــة النمــل؟
يتميــز النمــل بقدرتــه عــى بنــاء بيــوت ذات هندســة معامريــة
معقــدة للغايــة ،وبحجــم قــد يكــون أكــر آالف املــرات مــن
حجــم أف ـراده .يحــدث ذلــك بشــكل جامعــي ،فبداخــل هــذه
األعشــاش تنشــأ شــبكات اتصــال قويــة تربــط بــن مختلــف
مناطقهــا .هــذه القــدرة عــى تنظيــم وتنســيق عــدة آالف مــن
أفــراد النمــل مازالــت تشــكل لغــزا محــرا ً للعلــامء ،واألروع
مــن ذلــك هــو قــدرة هــذه الحــرة االجتامعيــة عــى إعــادة
تشــكيل بيوتهــا عنــد منــو حجــم املســتعمرات أو عنــد تغــر
الظــروف البيئيــة مثــل الرطوبــة ودرجــة الح ـرارة والضــوء .ويف
هــذا الصــدد ،ومــن أجــل فهــم اآلليــات املتدخلــة يف هــذه
الظاهــرة ،قــام باحثــون مــن املركــز الوطنــي الفرنــي للبحــث
العلمــي وآخــرون مــن جامعــة تولــوز الثالــث «بــول ســاباتييه»
وجامعــة «نانــت» باســتخدام تقنيــات التحليــل الســلويك،
والتصويــر الثــايث األبعــاد والنمذجة.فخلصــت أبحاثهــم إىل أن
النمــل ينتظــم ذاتيـاً عــن طريــق التفاعــل مبــارشة مــع الهيــاكل
التــي يقــوم بإنشــائها بفضــل إضافــة هرمــون الفورمــون ملعــدات
البنــاء ،هــذه املــادة الكيميائيــة تتحكــم يف نشــاطه وتحــدد
شــكل البيــت الــذي سيؤسســه .كــام أن تفككهــا مــع مــرور
الزمــن بســبب الظــروف البيئيــة تســمح للنمــل بتعديــل شــكل
بيوتهــا .وقــد نــرت مؤخ ـرا ً هــذه األبحــاث يف دوريــة وقائــع
األكادمييــة الوطنيــة للعلــوم .PNAS
يتكــون بيــت منــل الحدائــق األســود  Lasius nigerمــن
جزئــن أحدهــام تحــت األرض يـــتألف مــن شــبكة مــن األنفــاق،
واآلخــر قبــة طينيــة تتكــون مــن عــدد كبــر مــن الغــرف عــى

شــكل فقاعــات متداخلــة فيــام بينهــا (الصــورة  .)2وقــد متكــن
الباحثــون بفضــل اســتخدام تقنيــات التصويــر ثــايث األبعــاد مثــل
التصويــر املقطعــي باألشــعة الســينية  X2واملاســح الضــويئ ثــايث
األبعــاد ،مــن متييــز بنيــات ثاثيــة األبعــاد يؤسســها هــذا النــوع
مــن النمــل ،وتحديــد ديناميــة البنــاء (الصــورة ،)3كــام متكنــوا
مــن تحليــل ســلوك هــذه الحــرات عــى املســتوى الفــردي.
يف الجــزء العلــوي مــن الرتبــة ،تعمــل هــذه الحــرات عــى
تكديــس مــواد البنــاء بهــدف تشــكيل دعامــات محــددة للغــرف
إذ يضــع النمــل الكريــات الطينيــة فــوق أكــوام أخــرى معــدة
مســبقا (الصــورة  ،)4يف الواقــع يضيــف النمــل الفورمونــات
لتلــك املــواد ،محفـزا بذلــك باقــي األفـراد عــى البنــاء يف نفــس
املواقــع ،مــام يشــكل أعمــدة منتظمــة التباعــد .عندمــا تصبــح
هــذه األعمــدة ذات ارتفــاع يــوازي متوســط طــول منلــة ،تقــوم
العامــات بتشــكيل تــاج يف أعــى العمــود ،وذلــك باســتخدام
أجســامهن قالبــا لتحديــد متــى يجــب وقــف البنــاء عموديـاً ،ثــم
تبــدأ بوضــع الكريــات بشــكل جانبــي  .يتفــكك الفورمــون مبــرور
الوقــت برسعــة تتغــر تبعــاً للظــروف املناخيــة ،مــام يســمح
للبنــاء بالتكيــف مــع البيئــة؛ ففــي املناطــق ذات املنــاخ الجــاف،
تتناقــص كميــة الفورمونــات برسعــة ولــذا يكــون عــدد األعمــدة
قليــا ،أمــا الغــرف فتكــون أكــر ،مــام يتيــح للنمــل التجمــع مــع
بعضــه البعــض للحفــاظ عــى الرطوبــة .أمــا يف البيئــة الرطبــة
فيســتمر مفعــول الفورمــون لفــرتة أطــول ،مــام يــؤدي إىل بنــاء
أعمــدة كثــرة وغــرف صغــرة (الصــورة  .)5تــقــــتلع النمــل
( مربعــات حمــراء ) كريــات الطــن ( الرمــادي) و تضعهــا
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باتبــاع الســلوك و قواعــد معينــة( .أ) عندمــا تكــون كثافــة
الكريــات مرتفعــة مبــا فيــه الكفايــة يف منطقــة معينــة ،تصبــح
هــذه األخــرة دعائــم لبنــاء األعمــدة بتحفيــز مــن الفورمونــات.
(ب) عندمــا يصبــح ارتفــاع األعمــدة مناســباً ،يقــوم النمــل
املكلــف بوضــع دعائــم يف أعــى األعمــدة مــام يرفــع مــن
املســاحة التــي ســتوضع فيهــا كريــات طينيــة أخــرى ،مشــكلة
بذلــك تاجــا للعمــود ذو شــكل كــروي.
(ت) عندمــا تكــون هــذه التيجــان متقاربــة تدمــج فيــام بينهــام
مشــكلة ممـرا ً منحنــي.
مــدة حيــاة الفرومونــات املضافــة إىل مــواد البنــاء هــي التــي
تحــدد أشــكال البيــوت املنشــأة :إذا كانــت حياتــه طويلــة تكــون
األعمــدة متباعــدة (ج)  ،يف حــن إذا كانــت مــدة حياتــه قصــرة،
تتكــون مســاحات ذات أعمــدة كثــرة و غــرف صغــرة (ذ)

( الصورة ) 3

(أ)

(ب)

( الصورة ) 1
(ت)

( الصورة ) 2

(ج)

( الصورة ) 4
(ذ)

( الصورة ) 5
المرجع

• http://www2.cnrs.fr/presse/communique/4379.
((htm
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بــيـــئـــــــة

تلوث
المحيطات

إعداد :حورية الوهايب

بــيـــئـــــــة

تقنية جديدة
لتنظيف
المحيطات
من النفايات
البالستيكية
يعــد التلــوث الناجــم عــن التطــور الصناعــي مــن بــن األمــور التــي تهــدد بيئتنــا يف العقــود األخــرة،
هــذا التقــدم الــذي يســعى إليــه البــر لتســهيل حياتــه اليوميــة قــد ينتــج عنــه القضــاء عــى كل أشــكال
الحيــاة ســواء الربيــة والبحريــة؛ فاملــواد املصنعــة البالســتيكية خصوصـاً التــي ينتهــي بهــا املطــاف غالبــا
يف البحــار واملحيطــات وعــى الشــواطئ تعــد مــن بــن مظاهــر التلــوث األكــر انتشــاراً يف العــامل ،فحســب
دراســة أجريــت ســنة  12015يدخــل املحيطــات حــوايل  8ماليــن طــن مــن البالســتيك كل عــام ،يرتاكــم
جــزء منهــا يف خمــس مناطــق حيــث تلتقــي التيــارات .ومــا ال يقــل عــن  5.25تريليــون قطعــة بالســتيكية
توجــد حالي ـاً يف املحيطــات ،2يرتكــز ثلــث منهــا يف دوامــة النفايــات الشــهرة يف شــال املحيــط الهــادئ
وفــق مــا ورد يف دراســة أخــرى أجريــت ســنة . 32014

بــيـــئـــــــة

شامل
األطليس

رشق متركز غرب
املحيط أعظم املحيط
الهادئ بقعة الهادئ
قاممة
جنوب
املحيط
الهادئ

املحيط
الهندي

جنوب
املحيط
األطليس

خريطة متركز دوامات قاممة البالستيك العامئة
استمرار التلوث البالستييك يف العقود القادمة سيؤدي إىل
إلحاق أرضارعديدة يف مستويات كثرية خصوصاً البيئة والصحة
واالقتصاد:4

•عى املستوى البيئي:

ما اليقل عن مليون طائر بحري ومائة ألف من الثدييات
البحرية متوت سنوياً نتيجة التلوث البالستييك.

•عى املستوى االقتصادي:

يسبب تلوث املحيطات بالبالستيك خسارة ما ال يقل عن 13
مليار دوالر يف قطاع الصناعات التي تشمل صيد األسامك
والنقل البحري و السياحة.

•عى املستوى الصحي:

ميتص بالستيك املحيطات املواد الكيميائية السامة ويزداد
تركيزها فيه مليون مرة ،وحني تدخل هذه امللوثات العضوية
يف الشبكة الغذائية البحرية يؤدي ذلك إىل ارتفاع امللوثات يف
األسامك مبا فيها تلك التي يستهلكها البرش .ومن بني األمراض
املرتبطة بهذه املواد الكيميائية السامة الرسطان والتشوه الخلقي
والعقم.
هناك العديد من املبادرات العاملية والدولية التي تهدف إىل
حامية املحيطات من النفايات البحرية ،أشهرها اتفاقية ماربول
الدولية ملنع التلوث الناتج عن السفن املوقعة سنة  .1973رغم
ذلك فهذه االتفاقيات ال تقلل من حقيقة خطر التلوث الذي
يصيب املحيطات ،لذا لجأت منظامت عديدة لتطوير طرق
تسمح بتقليص كمية النفايات البالستيكية البحرية باملوازاة مع
حمالت الوقاية ،من بينها منظمة تنظيف املحيطات بهولندا التي
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تهدف إىل إزالة التلوث البالستييك من النظم البيئية البحرية عىل
نطاق واسع دون املساس بالكائنات البحرية.
فبدال من استخدام القوارب والشّ باك لتنظيف املحيط ،تعتمد
هذه التقنية عىل استخدام حواجز عامئة طويلة عىل شكل حرف
 Vتسمح للتيارات بجمع النفايات البالستيكية بشكل سلبي دون
الحاجة إىل استعامل الطاقة ،ويستقر البالستيك يف نقط مركزية
ميكن جمعها إلعادة تدويرها الحقاً ،ويسمح الحاجز للكائنات
البحرية باملرور من خالله دون أن تتأذى ،هذه التقنية ستزيل
 42باملئة من النفايات البالستيكية يف املنطقة خالل  10سنوات.
صممت هذه التقنية املبتكرة من طرف الهولندي بويان
سالت ،مبساعدة فريق مكون من  100شخص من علامء البحار
ومهندسني بحريني ومرتجمني ومصممني ،هدفه منها هو تخليص
املحيطات من النفايات تلقائيا دون إلحاق الرضر باملخلوقات
البحرية.5
يقول سالت:

«إن االهتــام مبشــكلة النفايــات البحريــة أصبــح
مــن أكــرب التحديــات البيئيــة التــي تواجــه البريــة
اليــوم ،ويف حالــة نجــاح الفــرتة التجريبيــة ســيمكن
وضعهــا يف جميــع أنحــاء العــامل ملعالجــة  8ماليــن
طــن مــن البالســتيك التــي تلــوث املحيطــات».
ستخترب هذه التقنية للمرة األوىل يف صيف  2016بإقامة 100
كلم من الحواجز العامئة يف بحر الشامل بهولندا وحوايل  23كلم
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متكــن تقنيــة تنظيــف املحيــط
الســلبي مــن جعــل املحيــط ينظــف
نفســه بنفســه باســتعامل حواجــز
عامئــة عــىل شــكل  Vو مثبتــة بقــاع
املحيــط ،يجمــع البالســتيك عــىل
مســتوى الحواجــز مبســاعدة التيــارات
البحريــة.

الحواجــز العامئــة القابلــة للتمــدد
تضــخ البالســتيك نحــو مركــز الهيــكل،
مــام يتيــح اســتخراجه وتخزينــه
بســهولة وينقــل فيــام بعــد إلعــادة
تدويــره .ميكــن بالتــايل جمــع
البالســتيك مــن ماليــني الكيلومــرتات
املربعــة.

تحــت الــذراع ،توجــد شاشــة غــري
نفــوذة تســاعد عــىل تجميــع
البالســتيك العالــق تحــت ســطح
البحــر ،ميــر التيــار أســفل الشاشــة
يحمــل معــه الكائنــات الح ّيــة و
مينعهــا مــن اإلحتجــاز.

قبالة سواحلها .الهدف الرئيس لالختبار هو رصد تأثري ظروف البحر الحقيقية عىل املرشوع مع الرتكيز عىل األمواج والتيارات البحرية،
باإلضافة إىل رصد حركات الحاجز العائم عن طريق كامريات وأجهزة استشعار ،وستقوم املنظمة بنرش هذا النظام عىل نطاق واسع
لإلزالة النفايات من الدوامة العظمى بشامل املحيط الهادئ التي تعاين من تلوث شديد بحلول عام .52020
المراجع
1. Jambeck and al, Plastic waste inputs
from land into the ocean, 13 Feb 2015,
science
2. Eriksen et al., Plastic Pollution in the
World›s Oceans: More than 5 Trillion
Plastic Pieces Weighing over 250,000
Tons Afloat at Sea. 2014, 10.1371/
journal.pone.0111913
3. Cózar et al, Plastic debris in the open
ocean, 2014. 10.1073/pnas.1314705111
4. Laist D.W (1997). Impacts of
marine debris:entanglement of marine
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عـلــوم األرض

الغاز الصخري نعمة أم
نقمة ؟

إعداد :مراد الطاهر
إن الطلب المتزايد على الطاقة في العالم يستلزم البحث عن مصادر جديدة للطاقة ،ويشكل
الغــاز الصخــري إحــدى هــذه المصــادر والــذي لــم يســلم مــن نقاشــات بيــن العلمــاء والسياســيين
وصنــاع القــرار والمجتمــع المدنــي فــي مقدمتــه الجمعيــات البيئيــة.

ميثان فحمي

الغاز غير المرتبط

الغاز المرتبط بالنفط

النفط

الحجر الرملي

طبقة منعدمة النفاذية

الغاز المحبوس في الرمال
طبقة الغاز الصخري
بئر أفقي

عـلــوم األرض
الســنن تحديــدا يف نهايــة الحقبــة األوليــة بوجــود رشوط
مامئــة ،والقاســم املشــرك بــن جميــع هــذه الطاقــات هــو
وجــود العنــر الكيميــايئ الكربــون املشــتق مــن املــواد
العضويــة املوجــودة بكــرة يف بعــض البيئــات مثــل املســتنقعات
والاجونــات وســواحل البحــار ،هــذه املــواد العضويــة وتحــت
عامــل مــن العوامــل الطبيعيــة تُط َمــر برسعــة يف األعــاق دون
تأكســدها متحولــة إىل مــواد طاقيــة مختلفــة تحــت عامــي
الضغــط والحــرارة.1
كيف ُيستخرج الغاز الطبيعي ؟

روبرت هوارت
يطلــق عــى الغــاز الصخــري أســاء عديــدة مثــل غــاز األردواز
وغــاز الشيســت ويســمى باإلنجليزيــة  ،Shale Gasويبــدو مــن
خــال تســميتة أن الغــاز يســتخرج مــن الصخــور املتحولــة ذات
األصــل الرســويب (شيســت واألردواز) ،حيــث يكــون هــذا الغــاز
حبيــس هــذه الصخــور يف انتظــار إطــاق رصاحــه مــن الــركات
املتخصصــة يف اســتخراح هــذا النــوع مــن الغــاز غــر التقليــدي.
إن نشــأة الغــاز الصخــري متزامنــة مــع نشــأة النفــط والغــاز
الطبيعــي والفحــم ،وكل هــذه الطاقــات تكونــت منــذ مايــن

بعــد عمليــة استكشــاف آبــار الغــاز الصخــري بواســطة رســم
خرائــط جيوفيزيائيــة للطبقــات الصخريــة يــأيت دور اســتخراج
الغــاز بواســطة عــدة تقنيــات أهمهــا التكســر أو التصديــع
املــايئ ذو الضغــط املرتفــع واملعــروف بـــ  ،Frackingوتهــدف
هــذه التقنيــة إىل تكســر الصخــور بواســطة خليــط مكــون
مــن نســبة كبــرة مــن املــاء إضافــة إىل الرمــل ومــواد كيميائيــة
أخــرى الســتخراج الغــاز الطبيعــي ،تُحفــر الطبقــات الصخريــة يف
البدايــة عموديــا عــى مســافة كيلومريــن أو أكــر ثــم بعدهــا
أفقيــا آلالف األمتــار و ذلــك باســتعال مايــن اللــرات مــن
املــاء عاليــة الضغــط.2

منصة
الحفر
منزل قريب من المحطة (محطة استخراج الغاز)

صهاريج التخزين
أنبوب مشتعل

فرشة
مائية

شاحنة الضخ

حوض تخزين المياه المستعملة

أنبوب عمودي مغلف
( لحماية الفرشة المائية )

حفر عمودي آلالف األمتار

ُ َ ِّ
الخليط المكسر

ب ـئـ ـ ـ ــر

استخراج الغاز

صدوع

( تشق

قات )

منعرج البئر

عـلــوم األرض

املفتاح:

تحديد األحواض ذات تقديرات

للموارد

تحديد األحواض بدون تقديرات
للموارد

معطيات تخص المغرب.3

•يوجــد الغــاز الطبيعــي يف املغــرب يف الطبقــات التــي تنتمــي
للــدور الســيلوري األول.
•يصنــف املغــرب مــع مجموعــة البلــدان التــي تعتمــد اعتــادا
كبـرا عــى واردات الغــاز الطبيعــي يف مقابــل امتاكهــا ملخــزون
غــاز صخــري كاف لتأمــن اكتفائهــا الــذايت.
•أهــم األحــواض الرســوبية يف املغــرب الحاضنــة للغــاز الصخــري
هــا حــوض تنــدوف وحــوض تادلــة.
الغاز الصخري نعمة طاقية.

يوجــد يف العــامل عــدة أحــواض رســوبية تحتــوي عــى الغــاز
الصخــري قــدرت بـــ  142حــوض و مخزونــه حســب املعهــد
الفــدرايل لعلــوم األرض و املــوارد الطبيعيــة قــدر بـــ  456ترليــون
مــر مكعــب مقارنــة بـــ  187تريليــون مــر مكعــب للغــاز
التقليــدي.4
مــن مزايــا توســيع اســتعال الغــاز الصخــري حســب
تقريــر أعــده مجلــس الطاقــة العاملــي نجــد :
•إضافــة كميــات هامــة مــن الغــاز الطبيعــي لقاعــدة املــوارد
العامليــة.
• وقتا أقر ألول عملية إنتاج مقارنة بالغاز التقليدي .
•استعال مصادر طاقة أنظف .
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•استغال أوسع لتقنيات الحفر الجديدة حول العامل .
•الرفع من سامة التموين للبلدان املستوردة للغاز.4
و تحــاول الــركات اســتخدام أســاليب حفــر صديقــة للبيئــة
بعــد تعرضهــا لعــدة اتهامــات تخــص تلويثهــا ،كــا ُســنت قوانــن
جديــدة الســتخراج الغــاز الطبيعــي خصوصــا مــن قبــل وكالــة
حايــة البيئــة األمريكيــة تحــث فيهــا القامئــن عــى الحفــر نهــج
أســاليب أكــر حفاظــا عــى البيئــة ،رمبــا هــذه القوانــن ســتلطف
األجــواء بــن الــركات املســتغلة و املجتمــع املــدين.
الغاز الصخري نقمة بيئية.

إن اســتخراج الغــاز الصخــري يثــر العديــد مــن املخــاوف بشــأن
األرضار البيئيــة الناجمــة عنــه خصوصــا يف الــدول الناميــة التــي
تعتــر فيهــا القوانــن البيئيــة مجــرد حــر عــى ورق ،ومــن
بــن التأث ـرات التــي تســببها عمليــة اســتخراج الغــاز الطبيعــي
بواســطة تقنيــة التكســر الرفــع مــن نســبة الغــازات الدفيئــة يف
الهــواء مــا يســبب يف تــأزم التغ ـرات املناخيــة التــي يشــهدها
العــامل و املتمثلــة يف االنحبــاس الح ـراري.
إذ كشــفت دراســة بجامعــة كورنيــل األمريكيــة أن اســتثار
الغــاز الصخــري يعــرف تزايــدا ملحوظــا يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة خــال العقــد األخــر ،إذ تســتعمل كميــات هائلــة مــن
املــاء ذي الضغــط املرتفــع مــن أجــل التكســر و تكـرار العمليــة
الســتخراج الغــاز ،هــذه الكميــة املســتعملة مــن امليــاه تعــود
خــال األيــام األوىل مــن حقنهــا يف األرض محملــة بكميــات كبــرة
مــن غــاز امليثــان.
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الـــفــحـــم

الغاز الطبيعي

0

الغاز الصخري

قــام « روبــرت .و .هــوارث « و فريقــه بدراســة الغــازات الدفيئــة املنبعثــة جـراء اســتخراج الغــاز الطبيعــي باســتعال تقنيــة التكســر
املــايئ و تــم الركيــز بالخصــوص عــى انبعاثــات غــاز امليثــان ،حيــث قامــوا بتحليــل أحــدث البيانــات املنشــورة ،و خاصــة تقريــر عــن
خســائر الغــاز الصخــري يف األرايض االتحاديــة مــن مكتــب املحاســبة العامــة ( )GAO 2010و كذلــك تقريــر وكالــة حايــة البيئــة عــن
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة مــن صناعــة النفــط و الغــاز (  ،)EPA 2010و قــد توصــل الفريــق مــن خــال تحليــل بيانــات التقريريــن
أن مــا بــن  4و  8باملئــة مــن إجــايل اإلنتــاج يطــرح يف الهــواء عــى شــكل غــاز امليثــان ،هــذا األخــر يعتــر مــن أكــر الغــازت الدفيئــة
تأثـرا لكــن مــن حســن الحــظ أن بقــاءه يف الهــواء أقــر بـــ  10مـرات باملقارنــة مــع الغــازات الدفيئــة األخــرى.
يف أفــق  20ســنة املقبلــة ســيكون انبعــاث غــاز امليثــان هــو املهمــن عــى الغــازات الدفيئــة األخــرى بشــكل كبــر يصــل إىل ثــاث
م ـرات باملقارنــة مــع غــاز ثنــايئ أوكســيد الكربــون.5
المراجع
_1. http://www.gep-aftp.com/_upload/ressources/hydrocarbures_de_roche-mere/1_le_gaz_de_schistes_sa
genese--aftp.pdf
2. http://www.what-is-fracking.com/what-is-hydraulic-fracturing/
3. www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/fullreport.pdf
4. https://www.worldenergy.org/wp-content/uploads/201112//Shale_Gas_Ar.pdf
5. http://www.sciencedaily.com/releases/2011110412065948/04/.htm
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المتحف الجامعي للنيازك

إعداد :عبد الرحمن إبهي  -ترجمة :مراد الطاهر

يعــد املغــرب بلــدا غنيــا مــن حيــث اللقــى النيزكيــة،
بعضهــا يعــد مصــدرا للمعلومــات العلميــة املهمــة،
وتشــكل هــذه اللقــى تراثــا وطنيــا ومصــدرا هامــا للدخــل
آلالف مــن ســاكنة املناطــق النائيــة باملغــرب ،ولحاميــة
هــذا ال ـراث فكــر األســتاذ الباحــث عبــد الرحــامن إبهــي
رئيــس املتحــف الجامعــي للنيــازك ومديــر مختــر علــم
املعــادن والبلــورات والنيــازك يف إنشــاء متحــف خــاص
بالنيــازك لحاميتهــا وعرضهــا بشــكل دائــم أمــام الــزوار،
ولوعيــه بأهميــة جمــع أكــر عــدد مــن العينــات النيزكيــة
واملعلومــات املتعلقــة بهــا مــن أجــل األجيــال القادمــة.

استكشــاف هــذه األحجــار النيزكيــة املغربيــة والتعــرف
عليهــا عــن كثــب.
يتكون املتحف من ثالث قاعات
• القاعة األوىل :
قاعــة للعــرض ت ُعــرض فيهــا محــارضات عــن النيــازك وعــن
املتحــف وأفــام وثائقيــة عــن علــم النيــازك مــن إعــداد
جامعــة ابــن زهــر.
• القاعة الثانية :
هي مخصصة لعرض عينات من نيازك املغرب.
• القاعة الثالثة :
فهــي مختــرب صغــر للدراســة وإجــراء الخــربة للــزوار
والباحثــن عــن النيــازك وهــي يف طــور اإلعــداد.
جمع عينات النيازك
املتحــف الجامعــي للنيــازك قيمــة مضافــة مــن أجــل
الحفــاظ عــى هــذا الــراث الكــوين املتمثــل يف األحجــار
النيزكيــة ،كــا أنــه ســيحفز النــاس ويشــجعهم عــى
اكتشــاف هــذا الــراث «الســاوي» ،إضافــة إىل دوره يف
التعريــف باملغــرب بوصفــه بلــدا غنيــا مــن حيــث العثــور
عــى النيــازك .عــرض النيــازك بهــذا املتحــف بشــكل دائــم
كان مثــرة جهــد ســنوات عديــدة لنــادي الفلــك بجامعــة ابن
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فتــح املتحــف الجامعــي للنيــازك مبدينــة أكاديــر أبوابــه
بتاريــخ  12فربايــر ســنة  ،2016وهــو األول مــن نوعــه يف
املغــرب وعــى الصعيــد األفريقــي والعــريب ،بتدخــل عــدة
رشكاء منهــم جامعــة ابــن زهــر واملركــز الوطنــي للبحــث
العلمــي والتقنــي ،الــيء الــذي ســاعد عــى جمــع أكــر
مــن 100عينــة نيزكيــة مثاليــة والعــرات مــن األجــزاء
النيزكيــة التــي وجــدت خــارج منطقــة االصطــدام إضافــة
إىل مخاريــط االصطــدام .ويســتهدف هــذا املتحــف جامعــي
النيــازك والطلبــة واألســاتذة الباحثــن وكل مــن لــه فضــول

زهــر بأكاديــر ،وكان ســقوط نيــزك بــن جريــر يف املغــرب
ســنة  2004الحجــر األســاس لهــذا النــادي ،وابتــداء مــن
حادثــة ســقوط هــذا النيــزك أصبحــت القيمــة التجاريــة
والعلميــة للنيــازك باملغــرب يف تطــور ملحــوظ.
إن الهــدف مــن جمــع العينــات النيزكيــة املعروضــة
باملتحــف هــو حايــة هــذا الـراث الطبيعــي ،ونــر املعرفة
العلميــة املتعلقــة بهــا بصفتهــا أداة بحــث وموضــوع لــه
بالنســبة للمجتمــع العلمــي الوطنــي والــدويل .كــا ُوضــع
رهــن إشــارة الــزوار دليــل مكــون مــن  64صفحــة لتســهيل
عمليــة فهــم النيــازك املعروضــة يف املتحــف.
دليل العينات النيزكية
ملــدة عــر ســنوات ونــادي الفلــك ابــن زهــر يهتــم بالـراث
«الســاوي» بطريقــة عــرف خالهــا منحنــى العثــور عــى
العينــات تطــورا مبعــدل جمــع  10نيــازك كل ســنة ،ويُحتفظ
بهــذه النيــازك بأشــكال مختلفــة:

دليــل العينــات النيزكيــة لــه بعــد ثقــايف ،إضافــة إىل بعــده
العلمــي املتمثــل يف مســاهمته يف تبســيط علــوم النيــازك
وتعريفهــا لغــر املتخصصــن .وقــد اعتمــد إلنجــاز هــذا
الدليــل عــى تصنيــف «وايزبــرغ» ،كــا أنجــزت ورقــة
تعريفيــة لــكل عينــة نيزكيــة تحتــوي عــى االســم واملنطقــة
واإلحداثيــات الجغرافيــة والتصنيــف والــوزن ،إضافــة إىل
صــورة أخــذت لهــا باســتوديو صغــر يف املختــرب.
للحصــول عــى فكــرة واضحــة حــول املناطــق الجغرافيــة

أحجــار نيزكيــة كاملــة أو بعــض األجــزاء فقــط أو
أمطــار نيزكيــة أو عــى شــكل صفائــح دقيقــة مجهريــة.
إن القيــام بجــرد هــذا الـراث املغــريب الطبيعــي مــن خــال
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التــي تنتــر فيهــا النيــازك أســقطت إحداثيــات العينــات
النيزكيــة التــي عــر عليهــا واملأخــوذة بواســطة «جــي يب
اس» عــى خريطــة املغــرب ،وقــد بينــت النتائــج أن معظــم
النيــازك التــي عــر عليهــا تنتــر يف الجنــوب والجنــوب
الرقــي للمغــرب يف مناطــق صحراويــة بعيــدة عــن
األرايض والضيعــات الفاحيــة ،مــا يســهل عمليــة العثــور
عــى النيــازك الســوداء الداكنــة يف صحـراء منبســطة جــرداء
فاتحــة اللــون.
تضــم املجموعــة أكــر مــن  100عينــة نيزكيــة ،أغلبهــا
عينــات مغربيــة ذات أهميــة علميــة .ومــن خــال دراســات
إحصائيــة تبــن أن  52باملئــة مــن هــذه العينــات تــم
رشاؤهــا و 25باملئــة معطــاة وباقــي عينــات املجموعــة
عــرت عليهــا مــن قبــل نــادي ابــن زهــر لعلــم الفلــك ،أو
مــن خــال تبــادالت العينــات بــن النــادي وبــن اآلخريــن
املهتمــن بالنيــازك.
يف مجموعــة العينــات النيزكيــة نســبة النيــازك األكوندريتيــة
( )23%أقــل مــن نســبة النيــازك الكوندريتيــة
( )77%التــي متثــل فيهــا نســبة مهمــة مــن النيــازك
الكوندريتيــة العاديــة  90%باملقارنــة مــع النيــازك
الكوندريتيــة الكربوناتيــة والنيــازك الكوندريتيــة
األونســتاتية.
النيــازك األكوندريتيــة متثــل تقريبــا ربــع العينــات النيزكيــة
التــي جمعهــا النــادي واملعروضــة يف املتحــف الجامعــي
للنيــازك ،هــذا النــوع مــن النيــازك متثلــه نســبة كبــرة
( )40%نيــازك مــن نــوع .) HED
تعــد نيــازك كوكــب املريــخ ونيــازك القمــر األكــر طلبــا
مــن قبــل العلــاء والهــواة وجامعــي النيــازك ،ومتثــل هــذه
56

النيــازك نســبة  4%مــن
العينــات النيزكيــة التــي
جمعهــا النــادي مــا
يعنــي بــأن هــذا النــوع
مــن النيــازك نــادرة.
نجــد أيضــا يف تلــك
الصخــور
العينــات
األرضيــة التــي تعرضــت
لاصطــدام مــع النيــازك
ســواء املغربيــة منهــا
واألجنبيــة ،حيــث إن
هــذه الصخــور تحتــوي
عــى آثــار االصطــدام
وهــي ذات أهميــة علميــة
وثقافيــة ،وتعــد تراثــا
جيولوجيــا يف املتاحــف
الكــربى يف العــامل.
املعروضات
•الخزانة  1و :2
تحتــوي عــى النيــازك
األكــر انتشــارا يف الطبيعــة
وهــي الكوندريتــات التــي تعــد مــن أقــدم صخــور
النظــام الشــميس وأكــرب عم ـرا مــن الكواكــب ،وهــي ذات
تركيــب شــبيه بركيــب الشــمس لكنهــا فقــرة مــن حيــث
العنارصالكيميائيــة القابلــة للحــرق مثــل الهيدروجــن
والهليــوم والكربــون واألكســجن .وأفضــل الكوندريتــات
جــودة هــي التــي عــر عليهــا مبــارشة بعــد ســقوطها كالتــي
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مـــعــــارض

ســقطت بابــن جريــر ومتداخــت وتيســينت.
•الخزانة :3
تحتــوي عــى النيــازك الحديديــة ،وهــي األكــرب عــددا مــا
عــر عليــه عــى ســطح األرض ألنهــا أكــر مقاومــة لاحتــكاك
أثنــاء دخولهــا الغــاف الجــوي ،مثــل العينــة التــي عــر
عليهــا بتــازة وهــي تــزن  13غرامــا ،وهــي أصغــر ســيدريت
معروضــة ولهــا شــكل قلــب .النيــازك الحديديــة متثــل أجزاء
مــن أنويــة الكواكــب والكويكبــات.
•الخزانة :4
تضمــن امليزوســيديريت والباســيت (نســبة إىل العــامل
األملــاين بــاس) ،هــذه األحجــار الكرميــة عبــارة عــن شــظايا
نيزكيــة مــن حــدود النــواة مــع الــرداء لكويكــب تعــرض
لانفجــار .املعــدن الســيليكايت ذو اللــون األخــر هــو
األوليفــن (و/أو البروكســن) يتوســط الحديــد والنيــكل.
•الخزانة :5
تحتــوي هــذه الخزانــة عــى ثاثــة أنــواع مــن النيــازك نطلق
عليهــا :HED Howardite - Eucrite - Diogéniteعينــات
أوكريتمــن كويكــب فيســتا ،وعينــات الديوجينيــت وهــي
صخــور صهاريــة أحاديــة املعــدن ،والهوارديــت وهــي
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خليــط بــن أوكريــت و ديوجينيــت.
يف الــرف العلــوي للخزانــة نجــد عينــة صغــرة مــن بازالــت
املريــخ ( )shergottiteوهــو نتيجــة الســقوط الشــهر
للعينــة يف تيســينت ســنة  ،2012ونجــد أيضــا شــظايا
بازالتيــة صغــرة تحــت اســم NWA 5406عــر عليهــا يف
ورزازات.
•الخزانة :6
تتضمــن الصخــور األرضيــة التــي تعرضــت لاصطــدام مــع
النيــازك ( )impactitesبحيــث يــرك االصطــدام النيــزيك
عــدة آثــار عــى الصخــور األرضيــة ،كــا يــرك أيضــا بعــض
الشــظايا الصغــرة ملتصقــة بالصخــور األرضيــة ،ولهــذا
النــوع مــن الصخــور أهميــة علميــة وربحيــة وثقافيــة.
•الخزانة الوسطى:
مخصصــة آلخــر االكتشــافات مــن صخــور  impactiteيف
منطقــة أكــودال إملشــيل باألطلــس الكبــر باملغــرب ،بحيــث
جمعــت كل العينــات واملعطيــات املتعلقــة بهــذا االصطــدام
يف باملنطقــة املذكــورة.
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ظاهرة
الكهرباء الحرارية

إعداد :إميان صالحي

ســلبت ظاهــرة الكهربــاء الحراريــة األنظــار فــي العقــد األخيــر ألنهــا تعــد حــا واعــدا
لتوفيــر طاقــة بديلــة نظيفــة .فهــي تعتمــد باألســاس علــى تحويــل الطاقــة
الحراريــة إلــى طاقــة كهربائيــة أو العكــس فــي ظــل ظــروف معينــة .فالطاقــة
الحراريــة ُتم ًك ُننــا مــن اســتغال الطاقــة الحراريــة الضائعــة فــي عــدة أنظمــة
وأجهــزة ،فــي محطــات الطاقــة ،وفــي الحاســوب ،وفــي محــرك الســيارات أو حتى
فــي جســم اإلنســان؛ كمــا تمكننــا مــن تثمينهــا بجعلهــا طاقــة كهربائيــة قابلــة
لاســتهاك فــي الجهــاز نفســه أو جهــاز آخــر مجــاور لــه .أمــا الطاقــة الكهربائيــة
فتعتبــر بديــا فعــاال للتبريــد أو التســخين الحــراري التقليــدي حيــث أنهــا غيــر ملوثــة
للبيئــة ،وال ُتو ًلــد أيــة اهتــزازات.
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فيزياء وكيمياء
تاريخ ظاهرة الكهرباء الحرارية:

بــدأت بــوادر ظاهــرة الكهربــاء الحراريــة يف التجــي عــام  1749مــع الفيزيــايئ فولتــا الــذي بــن وجــود قــوى عنــد وجــود
فــرق يف درجــة الحــرارة .1و يف عــام ،1821كان العــامل األملــاين تومــاس يوهــان ســيبيك يقــوم بتجربــة فالحــظ أن إبــرة
البوصلــة تنحــرف عنــد وجودهــا بالقــرب مــن دائــرة مغلقــة مكونــة مــن معدنــن مختلفــن مــع وجــود فــرق يف درجــة
الح ـرارة عنــد كل نقطــة اتصــال .وأُطلــق عليــه تأثــر ســيبيك ( )Seebeck effectالــذي يــؤدي إىل ظهــور فــرق يف الجهــد
عنــد تطبيــق فــرق درجــة ح ـرارة عــى مــادة كهروحراريــة .2يُس ـتَغل هــذا التأثــر يف إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة .و بره ـ َن
عــى أن هنــاك عالقــة رياضيــة تربــط بــن فــرق درجــة الحـرارة ،وفــرق الجهــد عــر مــا يســمى مبعامــل ســيبيك (Seebeck
 )coefficientالــذي مييــز كل مــادة كهروحراريــة ،ووحدتــه هــي الفولــت يف الكلفــن .فنجــد قيمــة هــذا املعامــل صغــرة يف
املعــادن (بضــع ميكروفولتــات يف الكلفــن الواحــد) ،بينــا تكــون مهمــة يف أشــباه املوصــالت ( بضــع مئــات امليكروفولتــات
يف الكلفــن الواحــد).1
حيث أن:

رسم توضيحي لوحدات
كهروحرارية لتوليد الطاقة (تأثر
سيبيك) بجانب صورة العامل
األملاين سيبيك

توماس يوهان سيبيك  /ألماني () 1831 - 1770

يف عــام  ،1834اكتشــف الفيزيــايئ جــان بلتيــر أن تدفــق التيــار الكهربــايئ ميكنــه أن يُنتــج أو ميتــص الح ـرارة عنــد نقطــة
اتصــال مادتــن كهروحراريتــن مختلفتــن ،حســب اتجــاه التيــار الكهربــايئ .فأصبــح هــذا التأثــر يســمى باســمه :تأثــر
بيلتيــر( ،)Peltier effectويســتغل يف التريــد أو التســخن الح ـراري لبعــض األجهــزة .2

رسم توضيحي لوحدات
كهروحرارية لتوليد الطاقة
(تأثر بلتر) بجانب صورة العامل
الفرنيس بلتر

جان تشارلز أثاناس بلتيير فرنسي )1845 - 1785( -
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فيزياء وكيمياء
المواد الكهروحرارية :3
ميكــن مالحظــة ظاهــرة الكهربــاء الحراريــة يف
العديــد مــن املــواد ،وفعاليتهــا تختلــف مــن
مــادة إىل أخــرى .هنــاك عــدد دون بُعــد يحـدًد
ذلــك و يطلــق عليــه اســم «رقــم الجــدارة»
( )figure of meritويرمــز لــه ب  ،ZTوهــو
يربــط بــن أربعــة عوامــل تلخــص املميــزات
الجوهريــة للــادة والظــروف املحيطــة بهــا.
فــإذا أخذنــا مــادة معينــة ذات موصليــة
كهربائيــة  ، σومعامــل ســيبيك  ، αوموصليــة
حراريــة  kيف درجــة ح ـرارة محــددة  ،Tفــإن
هــذا العــدد يُكتــب عــى الشــكل التــايل:
ومــن املؤكــد أنــه كلــا كان «رقــم الجــدارة»
مرتفعــا كلــا كانــت املــادة أكــر كهروحراريــة.
وهــذا يعنــي أنــه يجــب أن تكــون قيمــة كل
مــن  αو  σمهمــة ،فــاألوىل متكــن مــن
الحصــول عــى تحويــل كهروحــراري مهــم،
ُحســن خصائــص النقــل لحامــي
والثانيــة ت ً
الشــحن .بينــا يجــب أن تكــون قيمــة k
ضعيفــة للحفــاظ عــى التــدرج يف درجــة
الحــرارة عنــد أطــراف الجهــاز .كل هــذه
العوامــل ترتبــط باألســاس برتكيــز حمــالت
الشــحن .فيمكننــا أن نالحــظ أن هــذه العوامــل تجتمــع يف أشــباه
املوصــالت ،وبالتــايل فهــي تعتــر املــواد األكــر ترشــيحا لصنــع
الوحــدات الكهروحراريــة .وفعــال فهــذه املــواد غــر العضويــة،
وبالضبــط تيلوريــد البزمــوت (  ،)Bismuth tellurideال تــزال
حتــى يومنــا هــذا ،املــادة املرجعيــة لتطبيقــات درجــات الحـرارة
املحيطــة ،حيــث رقــم جدارتــه قريــب مــن الوحــدة .وهنــاك
مــواد غــر عضويــة أخــرى مثــل  clathratesو ،skutterudites

التوصــل إىل «رقــم جــدارة» يتجــاوز  2عــر تقنيــة النانو-هيكلــة
التــي تقــوم عــى دمــج مــواد نانويــة يف مصفوفــات أشــباه
املوصــالت.3
يبــن هــذا الرســم التــوازن بــن خاصائــص املــواد الكهروحراريــة
للحصــول عــى أعــى رقــم جــدارة ( .)Zويالحــظ أنــه يُحســن
هــذا الــرقــــم عـــند ضـبــــط تـركـيـــز الــنـاقــــل ألشــبـــاه
املوصــالت مــا بــن  10 18و . 10 20
الحاجــة إىل تطويــر أنظمــة وأجهــزة أكــر مرونــة ،وأخــف وزنــا،
التــي ميكــن أن تتشــكل بســهولة ،جعلــت العلــاء يتجهــون يف
أبحاثهــم إىل املــواد الكهروحراريــة العضويــة لكونهــا بوليم ـرات
وفــرة بأقــل تكلفــة ،إضافــة إىل موصليــة حرارتهــا املنخفضــة.
ومــن بــن البوليمــرات األكــر دراســة ،نجــد البويل-أســتالن
( )Polyacetyleneالبــويل آنلــن (  ،)Polyanilineوالبــويل
 3.4اتلــن ديوكســيثيوفن ( ،)PEDOTومــواد أخــرى … و قــداســتطاع هــؤالء الباحثــون أن يصلــوا إىل رقــم جــدارة يعــادل
 ،3 0.5ولقــد أصبحــت الدراســات مكثفــة يف هــذا املجــال ،ال
ســيا أن البوليم ـرات تعتــر مــواد واعــدة يف ظاهــرة الكهربــاء
الحراريــة املرنــة.

ولكــن هــذه املــواد تكــون فعالــة فقــط يف درجــات حــرارة
مرتفعــة .كــا متكــن بعــض الباحثــن يف الســنوات األخــرة مــن

تطبيقات ظاهرة الكهرباء الحرارية يف بعض األجهزة:
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فيزياء وكيمياء

ســبق وأن ذكرنــا أن ظاهــرة الكهربــاء الحراريــة متُ ًكــن ،بفضــل
تأث َريْهــا ،مــن صناعــة مولــد أو مرد-مســخن كهروحــراري .يف
هــذا املوضــوع ســركز عــى املولــدات الكهروحراريــة باعتبارهــا
بديــال نظيفــا يف إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة.
هنــاك عــدة قطاعــات تســتفيد مــن ظاهــرة الكهربــاء الحراريــة،
وتســتثمر أمــواال طائلــة يف األبحــاث الخاصــة بهــذا املجــال يف
إطــار النجاعــة الطاقيــة وألســباب بيئيــة .ففــي قطــاع الفضــاء،
طــورت مولــدات كهروحراريــة ذات النظائــر املشــعة مــن أجــل
تغذيــة األجهــزة الكهربائيــة دون االضطـرار إىل حمــل البطاريات،
مســتعمال االنحــالل الطبيعــي للــذرة املشــعة كمصــدر للحـرارة،
كــا نجــد أن قطــاع النقــل يحــاول جاهــدا اســتثار الحــرارة
الضائعــة املنبعثــة مــن تشــغيل محــرك االحــرتاق الداخــي
بتثبيــت وحــدة كهروحراريــة عــى مســتوى نظــام الغــاز العــادم.
و يبقــى اســتغالل أي مصــدر للح ـرارة ،خصوصــا تلــك الح ـرارة
الضائعــة املجانيــة التــى ال نســتفيد منهــا ،أنجــع طريقة لتحســن
مردوديــة أي جهــاز كان .فمــن بــن أول األجهــزة الكهروحراريــة
الرائجــة ،نجــد ســاعة اليــد الكهروحراريــة التــي ســوقتها رشكــة
ســيتيزن واتــش ( )Citizen Watchعــام  ،1999التــي تســتعمل
وحــدة تيلوريــد البزمــوت ( )Bi-Teعــر اســتغالل حـرارة جســم
اإلنســان .هــذه الوحــدة ذات  1242زوجــا ،وحجــم  7.5x7.5مــم
تولــد طاقــة  14ميكــرووات عنــد وجــود فــرق حـراري ال يتجــاوز
الكلفــن الواحــد.
ويف تطبيــق آخــر لهــذه الظاهرة ،نجــد وحدة هوســلر()Heusler
التــي طورتهــا رشكــة أتســوميتك ( )ATSUMITECســنة 2013
العدد الثاني يوليوز سبتمبرwww.science.ma 2016

بالتعــاون مــع معهــد ناجويــا للتكنولوجيــا (Nagoya Institute
 ،)of Technologyالتــي تعطــي الطاقــة ملولــد الدراجــة الناريــة
الكهربــايئ مســتغلة حـرارة الغــازات العادمــة .واملادة املســتعملة
يف هــذه الوحــدة هــي  ،Fe2-V-Alوكثافــة قدرتهــا تصــل إىل
 0.25وات يف كل ســنتمرت مكعــب عنــد وجــود فــرق حــراري
ال يتجــاوز  280كلفــن .يســتهلك املولــد الطاقــة التــي تُنتجهــا
خاليــا وقــود الهيدروجــن ذات األكســيد الصلــب (SOFC: Solid
 )oxide fuel cellsباإلضافــة إىل الوحــدة الكهروحراريــة املثبتــة
عــى الخليــة ،أي مــا يقــارب  400وات.
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حوار مع

البروفيسور عبد الفتاح بغدادي

حاوره :محمد ماخا

عبــد الفتــاح بغــدادي مــن مواليــد فــاس العتيقــة بتاريــخ 15غشــت  .1959حصلــت عــى شــهادة البكالوريــا
يف العلــوم التجريبيــة مــن ثانويــة ابــن باجــة ســنة  ،1978ثــم انتقلــت مبــارشة إىل مدينــة الربــاط ملتابعــة دراســتي
الجامعيــة بكليــة العلــوم الوحيــدة باملغــرب آنــداك .بعــد أربــع ســنوات ،أي يف ســنة  ،1982حصلــت عــى اإلجــازة يف
العلــوم الفيزيائيــة بتفــوق مــع تخصــص يف اإللكرتونيــك .بعدهــا مبــارشة ســافرت ضمــن بعثــة مــن الطلبــة املتميزيــن
إىل جامعــة سرتاســبورغ بفرنســا الســتكامل دراســايت العليــا يف الســلك الثالــث والحصــول عــى شــهادة الدكتــوراة مــن
جامعــة لــوي باســتور يف تخصــص الطاقــة الشمســية الضوئيــة ســنة  .1985عــدت بعدهــا إىل املغــرب ألعمــل أســتاذاً باحثـاً
باملدرســة العليــا لألســاتذة بالربــاط ،حيــث انخرطــت بــكل حيويــة واهتــامم يف مجموعــة مــن الربامــج ومشــاريع البحــوث
العلميــة الدوليــة مكنتنــي مــن الحصــول عــى أعــى مرتبــة علميــة وهــي شــهادة دكتــوراة الدولــة يف الفيزيــاء مــن جامعــة
محمــد الخامــس بالربــاط.

•كيـــف بـــدأتم أوىل خطواتكـــم فـي مســـار البحـث
العلمــي؟
عندمــا كنــت أتابــع دراســتي العليــا بجامعــة لــوي باســتور
بسرتاس ــبورغ كان ع ــي القي ــام بتدري ــب مخ ــري إجب ــاري
ضم ــن مق ــرر الدراس ــات العلي ــا املعمق ــة يف الس ــنة األوىل
مـــن الســـلك الثالـــث .مـــن حســـن حظـــي أين قضيـــت
فـــرتة التدريـــب هـــذه مبختـــر علمـــي كبـــر ()PHASE

تابـــع للمركـــز الوطنـــي للبحـــوث العلميـــة والتقنيـــة
( .)CNRSTحينهـــا انبهـــرت بهـــذا العـــامل الجديـــد مـــن
البح ــث واملعرف ــة املتج ــددة وه ــذا املخت ــر ال ــذي يتوف ــر
عـــى إمكانـــات ماليـــة وبرشيـــة هائلـــة ويحتـــوي عـــى
مجموعـــة كبـــرة مـــن املعـــدات واآلليـــات املتطـــورة
تجع ــل الباح ــث يعم ــل بش ــغف وأريحي ــة .م ــن هن ــا ب ــدأ
مس ــار البح ــث العلم ــي يف حي ــايت بتعل ــق واهت ــام ال زاال
مســـتمرين إىل اآلن.
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•بنــــاء علــــى تجربتكــــم وخربتكــــم فـــي ميـــدان
البحـــث العلمــي ،مـــا رأيكــم فـــي واقـــع البحـــث
العلمـي باملغـرب مقارنـة ببلــدان أخــرى؟ وكيــف
ميكــــن للمغــــرب فــــي نظركـــم أن يرقـــى بهـــذا
القطـــاع ؟
إذا نظرنـــا مليـــا اىل واقـــع البحـــث العلمـــي يف بالدنـــا
وقارنـــاه مـــع مـــا هـــو عليـــه يف جـــل الـــدول املتقدمـــة
والصاع ــدة ،س ــوف نج ــد أن املغ ــرب مل يس ــتطع إىل ح ــد
اآلن أن يؤســس لهــذا القطــاع ويضــع لــه سياســة واضحــة.
أكيـــد أن هنـــاك بحثـــا علميـــا كثيفـــا باملغـــرب ولكنـــه
لألس ــف غ ــر مؤط ــر بسياس ــة حكومي ــة واضح ــة املع ــامل
واأله ــداف .وله ــذا يتع ــن ع ــى املغ ــرب أن يرس ــم لنفس ــه
مس ــارا واضحــاً وينه ــج سياس ــة حكيم ــة تح ــدد مج ــاالت
البح ــث الت ــي تتناس ــب م ــع م ــوارده الطبيعي ــة ومؤهالت ــه
البرشي ــة لرتق ــى ب ــه إىل مس ــتوى الري ــادة .طبع ــا س ــيكون
م ــن الصع ــب ورمب ــا م ــن العب ــث بالنس ــبة لبل ــد كاملغ ــرب
أن ينهـــض بالبحـــث العلمـــي يف مجـــاالت عـــدة ،ولكـــن
س ــيكون م ــن الحكم ــة والنباه ــة أن يراه ــن ع ــى بع ــض
منه ــا ويعم ــل ع ــى دعمه ــا و تنميته ــا حت ــى يتمي ــز م ــن
خ ــالل تقدم ــه و إبداعات ــه فيه ــا.
مـــن جهـــة أخـــرى ،يتعـــن عـــى الحكومـــات املغربيـــة
املتعاقبـــة أن تعـــي بـــأن البحـــث العلمـــي يعـــد رافعـــة
أساس ــية لتط ــور األم ــم و رقيه ــا .وله ــذا عليه ــا أن تش ــجع
األســـاتذة الباحثـــن باســـتمرار وتبـــدع يف خلـــق روح
املنافســـة العلميـــة بينهـــم مـــن خـــالل وضـــع آليـــات
الدعــم و التحفيــز .عليهــا مثــال أن تضــع البحــث واإلنتــاج
العلم ــي ضم ــن ال ــرشوط الرضوري ــة املعتم ــدة يف ت ــدرج
وارتق ــاء األس ــتاذ الباح ــث يف الس ــلم الوظيف ــي س ــواء يف
الســـياق ال
الدرجـــة أو عـــى مســـتوى اإلطـــار .يف نفـــس ّ
الس ــابق ال ــذي
بــ ّد م ــن اإلش ــارة إىل أن ال ّنظ ــام الجامع ــي ّ
كان يعتم ــد ع ــى توظي ــف الطاق ــات الش ــابة م ــن طلب ــة
باحث ــن وفئ ــة املس ــاعدين ث ــم إدماجه ــم ضم ــن األس ــاتذة
الباحثــن كان ذا فعاليــة كبــرة يف تجديــد املــوارد البرشيّــة
و خل ــق دينامي ــة حقيقي ــة ع ــى مس ــتوى البح ــث العلم ــي
واإلنت ــاج املع ــريف.

يدعـــي البعـــض ،ولكـــن هنـــاك مشـــاكل ترتبـــط
أساس ــا بغي ــاب الحكام ــة تف ــرض نفس ــها وبق ــوة،
كي ــف ت ــرون ه ــذا األم ــر م ــن وجه ــة نظرك ــم؟

فع ــال أن البح ــث العلم ــي يف املغ ــرب يع ــاين م ــن نق ــص
كبـــر يف التمويـــل العمومـــي نظـــرا لغيـــاب االهتـــام
الحكومـــي الفعـــي واملتواصـــل بهـــذا امليـــدان .كـــا أن
انخــراط القط ــاع الخ ــاص يف ه ــذا املج ــال ومس ــاهمته يف
التموي ــل تبق ــى ج ــد مح ــدودة إن مل نق ــل منعدم ــة .أم ــا
املش ــاكل األخ ــرى فرتتب ــط أساس ــا بالحكام ــة الت ــي يع ــد
غيابه ــا م ــن غي ــاب السياس ــة الواضح ــة للبح ــث العلم ــي
يف البـــالد .فالحكامـــة يف تقديـــري ترتكـــز عـــى ثالثـــة
مبـــادئ جوهريـــة:

«التخطيط السديد  -التدبري السليم  -اإلنفاق الرشيد»
ف ــإذا عزمن ــا ع ــى النه ــوض بقط ــاع البح ــث العلم ــي يف
البـــالد فعلينـــا أن نؤســـس ملنظومـــة حقيقيـــة محصنـــة
به ــذه املب ــادئ الثالث ــة ،تس ــهر ع ــى تفعيله ــا مؤسس ــات
جهويـــة متمكنـــة ،دورهـــا األســـايس هـــو دعـــم برامـــج
ومشـــاريع األبحـــاث العلميـــة التـــي تالئـــم خصوصيـــات
الجهـــة ومؤهالتهـــا الطبيعيـــة فضـــال عـــن إمكانياتهـــا
االس ــتثارية .علين ــا أيض ــا أن نح ــد م ــن ع ــدد القطاع ــات
الوزاريـــة واملؤسســـات الحكوميـــة املتدخلـــة يف هـــذا
املي ــدان .ك ــا يتع ــن ع ــى الجه ــات املعني ــة أن تواك ــب
وتراف ــق حام ــي مش ــاريع البح ــوث وتهي ــئ له ــم أحس ــن

•يق ــال ب ــأن البح ــث العلم ــي يف املغ ــرب ال يع ــاين
أساس ــا م ــن مش ــكل امل ــوارد املادي ــة فق ــط ك ــام
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الظ ــروف واإلمكان ــات ليتفرغ ــوا كلي ــا لبحوثه ــم ومهامه ــم
العلمي ــة .ف ــال ينبغ ــي أن نش ــغل ب ــال الباح ــث بالتفك ــر
يف متطلب ــات البح ــث م ــن تحري ــر وتنق ــل وأش ــياء أخ ــرى
جانبيـــة ترصفـــه عـــن الرتكيـــز يف أبحاثـــه وانشـــغاالته
العلمي ــة األس ــاس .ك ــا يج ــب العم ــل ع ــى بن ــاء الثق ــة
املتبادلـــة بـــن الباحـــث والجهـــة املمولـــة ألنهـــا مـــن
دعام ــات النج ــاح ،وه ــذا ج ــار ب ــه العم ــل يف ج ــل ال ــدول
املتقدم ــة الت ــي اعتم ــدت ع ــى البح ــث العلم ــي كرافع ــة
أساســـية لنموهـــا ورقيهـــا.

•هــل لــكم أن تبســطوا لقرائنــا طبيعــة األنشــطة
البحثيـة التـي تقـومون بهـا فـي ميدانـكم ؟

فريـــق البحـــوث العلميـــة يف األجســـام شـــبه املوصلـــة
والطاق ــة الشمس ــية الت ــي أت ــرشف بإدارته ــا من ــذ س ــنوات
يقـــوم بأبحـــاث علميـــة دقيقـــة عـــى األجســـام واملـــواد
التـــي تدخـــل يف تركيبـــة الخاليـــا الشمســـية املعروفـــة
بقدرتهـــا عـــى تحويـــل الطاقـــة الشمســـية مبـــارشة إىل
طاق ــة كهربائي ــة .اش ــتغل الفري ــق لس ــنوات ع ــى م ــادة
الس ــليكون ،وه ــي ن ــوع خ ــاص م ــن امل ــواد ش ــبه املوصل ــة
كثـــرة االســـتعال يف إنتـــاج الخاليـــا الشمســـية ،ومتكـــن
م ــن اس ــتيعاب خصوصي ــات ه ــذه امل ــادة األس ــاس وس ــبل
تطويره ــا م ــع تحس ــن جودته ــا .بع ــد ذل ــك ب ــدأ الفري ــق
يشـــتغل عـــى أنظمـــة املحطـــات الشمســـية الصغـــرة
التـــي تعتمـــد عـــى تقنيـــات تحويـــل الطاقـــة الضوئيـــة
 Photovoltaic Technologiesحيـــث يقـــوم أعضـــاء
الفريـــق بدراســـة تحليليـــة و مفصلـــة ألجزائهـــا أمـــال يف
تطويره ــا والرف ــع م ــن مردوديته ــا .و من ــذ س ــنتن تقريبــاً
بـــدأ الفريـــق يشـــتغل أيضـــاً عـــى موضـــو ٍع ذي أهميـــ ٍة
قص ــوى أال وه ــو دراس ــة م ــدى تأث ــر األج ــواء الخارجي ــة
والبيئي ــة وكـــذا تراك ــم الغب ــار ف ــوق األل ــواح الشمس ــية
عــى فعاليتهــا وإنتاجيتهــا الطاقيــة .ونقــوم حاليــا بتحضــر
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برنام ــج معلوم ــايت متط ــور سيس ــاعدنا ع ــى اس ــترشاف و
تقدي ــر اإلنت ــاج الطاق ــي االحت ــايل يف جمي ــع الح ــاالت .و
أري ــد هن ــا أن أذك ــر أنن ــا نش ــرتك حالي ــا يف ع ــدة مش ــاريع
بح ــوث وطني ــة و دولي ــة ،واس ــتطعنا بتوفي ــق م ــن الل ــه
الحص ــول ع ــى نتائ ــج علمي ــة قيم ــة س ــوف نق ــوم قريب ــا
بنرشه ــا.

•حدثن ــا ع ــن الش ــبكة اإلفريقي ــة للطاق ــة الشمس ــية
الت ــي متثلونه ــا يف املغ ــرب ،كي ــف ج ــاءت فك ــرة
التأســـيس؟ مـــا مجـــاالت اشـــتغالها؟ ومـــا هـــي
منجزاتهـــا لحـــد اآلن يف عالقتهـــا مـــع تطويـــر
البح ــث العلم ــي يف مج ــال الطاق ــة الشمس ــية يف
املغـــرب؟

يف ش ــهر نون ــر م ــن س ــنة  2010ش ــاركت يف ن ــدوة علمي ــة
دوليـــة نظمتهـــا الجمعيـــة التونســـية للفيزيـــاء مبدينـــة
سوســـة .خـــالل هـــذه النـــدوة الحظـــت حضـــورا الفتـــا
ومتمي ـزا لعــدد كبــر مــن الباحثــن مــن إفريقيــا واملغــرب
الع ــريب ،فاس ــتهوتني فك ــرة اغتن ــام ه ــذه الفرص ــة إلنش ــاء
شـــبكة إفريقيـــة تعنـــى بالطاقـــة الشمســـية وتطبيقاتهـــا
املتنوع ــة .عندم ــا اقرتح ــت الفك ــرة ع ــى رئي ــس اللجن ــة
املنظم ــة رح ــب به ــا كثــرا ث ــم وف ــر الظ ــروف املناس ــبة
ملناقشـــتها بحضـــور باحثـــن مـــن كل الـــدول اإلفريقيـــة
املشـــاركة يف النـــدوة .بعـــد عـــرض الفكـــرة وتناولهـــا
م ــن ع ــدة زواي ــا م ــن قب ــل الحارضي ــن ب ــرزت أهميته ــا
وأصبحـــت مرشوعـــا قابـــال للتنفيـــذ .حينئـــذ تشـــكلت
لجنـــة تحضريـــة للســـهر عـــى تنفيـــذ هـــذا املـــرشوع
واخت ــر الدكت ــور داني ــال إيكب ــي ( ،)Daniel EGBEوه ــو
باحـــث كامـــروين يشـــتغل يف مركـــز علمـــي بالنمســـا،
للقي ــام ب ــدور املنس ــق نظــرا لع ــدة اعتب ــارات موضوعي ــة.
بعـــد ذلـــك قامـــت اللجنـــة التحضريـــة بتنظيـــم لقـــاء
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علم ــي مصغ ــر بفيين ــا خص ــص أساس ــا لإلع ــالن الرس ــمي
عـــن تأســـيس الشـــبكة وتوزيـــع األدوار بـــن أعضائهـــا .و
ق ــد وق ــع ع ــي االختي ــار ألك ــون ممث ــال و منس ــقا له ــا يف
املغـــرب.
فيـــا يخـــص الرامـــج العلميـــة لهـــذه الشـــبكة وكـــذا
أنشـــطها وإنجازاتهـــا فيمكـــن االطـــالع عـــى تفاصيلهـــا
بزيـــارة بوابتهـــا اإللكرتونيـــة ( .)www.ansole.orgأمـــا
عـــى الصعيـــد الوطنـــي ،فقـــد مكنـــت الشـــبكة بعـــد
الطلبـــة املغاربـــة املتميزيـــن مـــن االســـتفادة مـــن منـــح
لتحض ــر الدكت ــوراه أو للقي ــام ب ــدورات تدريبي ــة لفــرتات
طويل ــة مبختــرات أوروبي ــة .ك ــا اس ــتفادت أيضــاً بع ــد
املختـــرات الجامعيـــة املغربيـــة مـــن خدمـــات طلبـــة
أفارقـــة شـــاركوا يف أبحـــاث علميـــة تدعمهـــا الشـــبكة.

•مــــن بيــــن املواضيــــع البحثيــــة التــــي تهتمــون
بهــــا ،هنــــاك موضــــوع «الطاقــة الشمســية» ،يف
ح ــن أن املغ ــرب أنج ــز مجموع ــة م ــن املش ــاريع
يف ه ــذا املج ــال كان آخره ــا تدش ــن محط ــة ن ــور
األوىل بـــورزازات ،و هنـــا أود أن أعـــرف وجهـــة
نظرك ــم ح ــول الج ــدوى االقتصادي ــة و االجتامعي ــة
والبيئيـــة لهـــذه املشـــاريع ،وهـــل تســـاهم
مؤسســـات البحـــث العلمـــي مـــن جامعـــات و
مراكـــز أبحـــاث يف بلورتهـــا وتطويرهـــا؟

مـــا ال يخفـــى عـــى الجميـــع فاملغـــرب يفتقـــر كثـــرا
إىل مـــوارد الطاقـــة ســـواء كانـــت أحفوريـــة ( )fossilأو
انشـــطارية ( ،)fissionableويســـتورد مـــا يناهـــز % 95
مـــن احتياجاتـــه الطاقيـــة مـــن الخـــارج ويـــؤدى طبعـــا
مثنهـــا بالعملـــة الصعبـــة .لهـــذا أعتقـــد أن كل املشـــاريع
واإلنج ــازات الت ــي تس ــعى إىل توف ــر و ل ــو ج ــزء بس ــيط
م ــن ه ــذه االحتياج ــات الطاقي ــة محليــاً و بإنت ــاج مغ ــريب
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ال ميكـــن إال أن نشـــجعها و ندعمهـــا .كـــا أن املشـــاريع
الطاقيـــة الكـــرى التـــي يعمـــل املغـــرب عـــى إنجازهـــا
واالســـتثار فيهـــا تهـــم باألســـاس اســـتغالل الطاقـــات
املتجـــددة والســـيا الطاقـــة الشمســـية و الريحيـــة .وكل
هـــذه املشـــاريع صديقـــة للبيئـــة وتســـاهم يف تنميـــة
املغ ــرب اقتصادي ــا و اجتاعي ــا ألنه ــا توف ــر نس ــبة معت ــرة
م ــن الطاق ــة الكهربائي ــة النظيف ــة و تس ــاعد ع ــى خل ــق
فــرص شــغل جديــدة مــن خــالل إنشــاء وحــدات صناعيــة
ومقـــاوالت صغـــرة ومتوســـطة .املأمـــول أن تنمـــو هـــذه
املقـــاوالت وتتطـــور تدريجيـــا لـــي تســـتقطب خريجـــي
الجامع ــات و املعاه ــد العلي ــا املتخصص ــة يف ه ــذا املي ــدان.
ال ب ــد م ــن اإلش ــارة هن ــا اىل أن معظ ــم املش ــاريع الطاقي ــة
الكــرى التــي يقــوم املغــرب بدراســتها وإنجازهــا ال تعتمــد
إال بش ــكل مح ــدود ج ــدا ع ــى إرشاك الجامع ــات و مراك ــز
البحـــث الوطنيـــة .وهـــذا مؤســـف ألن إرشاك الباحـــث
املغ ــريب املتخص ــص و املتمك ــن يف دراس ــة و تنفي ــذ ه ــذه
املش ــاريع ال ميك ــن إال أن يزي ــد م ــن جدواه ــا وفوائده ــا.

•تعمل ــون أيض ــا كأس ــتاذ يف مرك ــز تدري ــس أس ــاتذة
م ــادة الفيزي ــاء يف الرب ــاط ،و يف ه ــذا اإلط ــإر أود
أن أس ــأل ع ــن املش ــاكل الت ــي يع ــاين منه ــا قط ــاع
تكويـــن األســـاتذة يف املغـــرب ،و هـــل النظـــام
املتب ــع كاف ب ــأن يك ــون لدين ــا أس ــاتذة بتكوي ــن
يف مســـتوى عـــال سيســـاهم يف حـــل مشـــاكل
قطـــاع الرتبيـــة و التعليـــم يف املغـــرب ؟

أنـــا اآلن أســـتاذ باحـــث بجامعـــة محمـــد الخامـــس
بالرب ــاط .أب ــارش مهام ــي و وظائف ــي األكادميي ــة باملدرس ــة
العلي ــا لألس ــاتذة بصفت ــي أس ــتاذ التعلي ــم الع ــايل ورئي ــس
قســـم الفيزيـــاء ومديـــر فريـــق البحـــوث العلميـــة يف
الطاق ــة الشمس ــية .من ــذ إحداثه ــا س ــنة  ،1978واظب ــت
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في ضيافة باحث
امل ــدارس العلي ــا لألس ــاتذة الثاني ــة باملغ ــرب ع ــى القي ــام
بوظيفته ــا األس ــاس املتمثل ــة يف تكوي ــن أس ــاتذة التعلي ــم
الثانـــوي اإلعـــدادي والتأهيـــي وكـــذا األســـاتذة املرزيـــن
يف ع ــدة تخصص ــات علمي ــة وأدبي ــة .وه ــي اآلن تفتخ ــر
لكونه ــا اس ــتطاعت أن تخ ــرج العدي ــد م ــن األف ــواج م ــن
خـــرة األطـــر الرتبويـــة مـــن أســـاتذة ومدرســـن يُلبُّـــون
حالي ــا ج ــل احتياج ــات اإلعدادي ــات والثانوي ــات املغربي ــة.
يف س ــنة  2011نقل ــت كل ه ــذه امل ــدارس العلي ــا الث ــان
إىل الجامع ــات فأصبح ــت تابع ــة ل ــوزارة التعلي ــم الع ــايل
والبح ــث العلم ــي وتكوي ــن األط ــر .عنده ــا س ــارعت وزارة
الرتبيـــة الوطنيـــة إىل إحـــداث مراكـــز تكويـــن جديـــدة،
تح ــت اس ــم املراك ــز الجهوي ــة مله ــن الرتبي ــة والتكوي ــن،
لتقـــوم بوظائـــف كانـــت والزالـــت مـــن اختصـــاص
امل ــدارس العلي ــا لألس ــاتذة .وه ــذا أدى إىل ظه ــور مش ــكل
حكامـــة فعـــي يف منظومـــة تكويـــن األســـاتذة باملغـــرب.
لذل ــك ف ــان إح ــداث مراك ــز التكوي ــن الجدي ــدة مل يك ــن
يف نظـــري صائبـــا ألنـــه مـــن الصعـــب االســـتغناء عـــن
امل ــدارس العلي ــا لألس ــاتذة ذات التجرب ــة الكب ــرة والخ ــرة
الواســـعة (حـــوايل  40ســـنة) وتعويضهـــا مبـــا دونهـــا يف
مجـــال تكويـــن األســـتاذ املغـــريب .مـــن الحكمـــة إذن أن
نتـــدارك هـــذا الخطـــأ ونعالـــج االختـــالل بـــكل شـــجاعة
وموضوعيـــة .ولهـــذا أقـــرتح أن تســـتمر املـــدارس العليـــا
لألس ــاتذة يف تكوي ــن األس ــتاذ ك ــا كان ــت يف الس ــابق ألن
الـــكل يشـــهد عـــى فعاليتهـــا يف هـــذا املجـــال ،وتهتـــم
املراك ــز الجدي ــدة بالتكوي ــن املس ــتمر م ــع اعت ــاد مناه ــج
حديث ــة وأس ــاليب متط ــورة يف ه ــذه العملي ــة .فالتكوي ــن
املس ــتمر رضوري لإلط ــار الرتب ــوي ال ــذي علي ــه أن يح ــرص
ع ــى تعلي ــم أبنائن ــا وبناتن ــا بط ــرق متج ــددة وتلقينه ــم
أش ــياء تس ــاير تط ــورات الع ــرص.
هنـــاك أيضـــاً مشـــكل اللغـــة الـــذي يجـــب معالجتـــه
بحكم ــة وبع ــد نظ ــر .فحت ــى مس ــتوى البكالوري ــا يعتم ــد
تعليمنـــا عـــى رشح وتلقـــن الـــدروس باللغـــة العربيـــة،
ث ــم يس ــتبدلها باللغ ــة الفرنس ــية مب ــارشة ع ــى مس ــتوى
التعليـــم العـــايل! هـــذا يف اعتقـــادي غـــر صائـــب ألنـــه
يؤث ــر س ــلبا ع ــى ق ــدرة الطال ــب ع ــى الفه ــم الرسي ــع
واالســـتيعاب الجيـــد.

•مــا هــي مشــاريعكم املســتقبلية؟

أن ــا اآلن حري ــص ع ــى إنج ــاح مش ــاريع البح ــوث العلمي ــة
الت ــي أرشف عليه ــا حالي ــا أو الت ــي أش ــارك فيه ــا ،وأمتن ــى

إمتامه ــا يف ظ ــروف جي ــدة والحص ــول م ــن خالله ــا ع ــى
نتائـــج قيمـــة وإنجـــازات علميـــة مميـــزة .كـــا أننـــي
أس ــابق الزم ــن لالنته ــاء م ــن إنش ــاء أول منص ــة علمي ــة
جامعي ــة عمومي ــة مفتوح ــة للتكوي ــن والبح ــث واالبت ــكار
يف الطاق ــة الشمس ــية .بع ــد ذل ــك أود قض ــاء بضع ــة أش ــهر
يف مركـــز علمـــي أو مختـــر دويل متخصـــص يف تطويـــر
تقني ــات وأنظم ــة تحوي ــل الطاق ــة الشمس ــة ،م ــع التف ــرغ
لبعـــض الوقـــت لكتابـــة مرجـــع علمـــي جديـــد حـــول
فيزي ــاء وتكنولوجي ــا الطاق ــة الشمس ــية الضوئي ــة املرك ــزة.
ه ــذه باختص ــار بع ــض مش ــاريعي العلمي ــة الت ــي أمتن ــى
تحقيقه ــا يف الث ــالث س ــنوات القادم ــة.

كلمة أخرية لقراء املجلة

أرى أن هــذه املجلــة العلميــة املفيــدة اســتطاعت يف زمــن
وجيـــز أن تحظـــى بإعجـــاب وباحـــرتام الباحـــث املغـــريب
ال ــذي يؤم ــن بأهمي ــة البح ــث العلم ــي كأس ــاس لتق ــدم
األم ــم ورقيه ــا .فه ــي تع ــد من ـرا مه ــا للعل ــاء والباحث ــن
املغاربـــة ألنهـــا تجيـــد اختيـــار املواضيـــع العلميـــة التـــي
تحظ ــى باهتامه ــم و تث ــر فضوله ــم املع ــريف .ك ــا أنه ــا
تح ــرص ع ــى تكرميه ــم والتعري ــف بأعاله ــم و إنجازاته ــم
تقديــرا ملكانته ــم املمي ــزة واعرتاف ــا بإس ــهاماتهم القيم ــة.
أمتن ــى أن يص ــل صيته ــا إىل املرشف ــن ع ــى قط ــاع البح ــث
العلمـــي يف كل الوطـــن العـــريب لعلهـــم يدركـــون أن كل
ال ــدول املتقدم ــة ت ــويل اهتام ــا كب ـرا لباحثيه ــا وعلائه ــا
وتوفـــر لهـــم أحســـن الظـــروف للبحـــث واإلبـــداع بـــل
وتســـتقطب باحثـــن وعلـــاء أجانـــب و توظـــف كل
الوس ــائل لالس ــتفادة م ــن علومه ــم وتجاربه ــم.

تطور

نظام العد

وبداية العمليات
الرياضياتية

عبر التاريخ
إعداد :مروة بنحاجي

اعتــادا عــى الدراســات األنرثوبولوجيــة واإلثنولوجيــة ،حــاول الباحثــون إعــادة
ســطر تاريــخ اكتشــاف األرقــام ،وكيفيــة عــد اإلنســان لألشــياء عــر العصــور ،من
خــال تطــور احتياجاتــه مــن عــد الخرفــان إىل بنــاء األه ـرام إىل حــل املســائل
الرياضيــة .نرصــد هنــا أهــم الحضــارات اإلنســانية التــي مــن خالهــا ســنرشح
كيفيــة وصــول األرقــام إىل شــكلها الحــايل.1
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الحضارة السومرية والبابلية (بني سنة  4000و  2000ق.م)
أدى تطور املدن يف الحضارة السومرية يف بالد الرافدين إىل
تغيري منط العيش وازدهاره ،ورمبا للمرة األوىل يف تاريخ البرشية،
ابتكر السومريون العد املكتوب لتلبية حاجات هذا املجتمع
املتنامي .استعمل أهل سومر يف البداية حصيات لتدوين األعداد
تدس الواحدة تلو األخرى داخل كرات من الطني (الصورة ،)1
ولحفظها أو تبيان صاحبها أو سياق استعاملها تختم العملية
بوضع عالمات مميزة عليها؛ وعند الحاجة تكرس الكرات،
ويحسب محتواها.
فطن السومريون بعد ذلك إىل إمكانية تدوين األعداد بدل

(ص )2.العدد  46.821يف نظام العد الستيني

4

يف القرن العرشين قبل امليالد ،اجتاح البابليون اإلمرباطورية
السومرية واستولوا عىل كامل الرتاث السومري مبا يف ذلك طريقة
كتابة األعداد ونظام العد الستيني ،ويعود لهم الفضل يف توثيق
طريقة كتابة السومريني ،إذ أنهم تركوا مئات اآلالف من األلواح
الطينية ،كام أضافوا إليها رمزا ‹للصفر› (القرون األوىل قبل
امليالد) رغم أنه مل يكن يستعمل إال نادرا.1

(ص )3.لوحة حجرية توثق نظام العد السوماري
(ص )1.حاوية كروية من الطني داخلها حصيات

2

5

الحضارة املرصية ( 3000سنة ق.م)

()4×104 (+)6×103 (+)8×102(+ )2×101 (+)1×100

طور الكهنة املرصيون الكتابة الهريوغليفية التي اعتمدت أساسا
عىل نظام العد العرشي الذي مكنهم من القيام بالعمليات
األساسية من جمع ،وطرح ،ورضب ،وقسمة رغم أنهم مل ميتلكوا
رموزا معينة لذلك .إال أن هذا النظام كان بدون صفر ،فقد
كانوا يفككون األعداد إىل آحاد وعرشات ومئات… إلخ ،فتكتب
خمسة بخمسة رموز الواحد ،وعرشون برمزين للعرشة ،وثالث
مائة بثالث رموز املائة…إلخ .

يتميز نظام العد الستيني بكونه أدق من النظام العرشي نظرا
لكرثة قواسم العدد ،20 ،15، 12 ،10 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 { 60
 }60 ،30يف مقابل { }10 ،5 ،2بالنسبة للعدد ،اليشء الذي
يعطيه قابلية لتمثيل الكسور بدقة أكرب .أما بخصوص الصفر،
فاستعمل أهل سومرالفراغ مكان الخانات التي بها «صفر» ،لذا
صعب تحديد عدد األصفار املوجودة يف فراغ معني أو يف األعداد
التي ال تحتوي عن ميينها إال عىل األصفار ،مام خلق مشكال
وجعل هذا النظام غريمتكامل.

(ص )4.كتابة هريوغليفية

األختام عىل الطني عىل ألواح طينية بالتحديد ،ليظهر نظام العد
الستيني بعد مرحلة من بداية التدوين كنظام موحد استعمل
رمزين لكتابة كل يشء ،رمز الواحد ورمز العرشة( .الصورة .)2
فمثال ،العدد46.821 :
مكتوب يف نظام العد العرشي كالتايل:
بينام يُكتب يف نظام العد الستيني هكذا:3

()13×602 (+)0×601 (+)21×600
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من جهة أخرى كانت الهريوغليفية نظاما معقدا بالنسبة
للعامة ،فظهر نظام كتابة يدوية عىل أوراق الربدي ،تسمى
الهرياطيقية ،استعملها الكتاب الذين شغلوا مناصب حكومية.
عىل عكس الهريوغليفية ،مل تتنب الهرياطيقية مبدأ تكرار الرموز،
بل جعلت لكل رقم رمزا خاصا ماعدا الصفر ،فتكتب  21مثال
برمز الواحد ثم رمز العرشين ،و  20برمزها الخاص.1

(ص )5.كتابة هرياطيقية

الحضارة اإلغريقية ( 500سنة ق.م)
كان اإلغريقيون (اليونانيون) يستعملون النظام العرشي،
ويعربون عن األرقام بصيغتني مختلفتني يف حقبتني زمنتني
مختلفتني ،األوىل من القرن الخامس إىل األول قبل امليالد
وتعرف باسم «األتيكية» (نسبة اىل منطقة أتيكا التي عرف فيها
استعامل هذا النظام) ،وقد استعملت لتدوين الحسابات العامة،
أما الثانية فتعرف باسم «األيونية» أو «اإلسكندرية» نسبة إىل
منطقة استعاملها أيضا الذي اقترص أساسا عىل الحساب إىل أن
أخذت مكان األتيكية كليا يف القرن األول قبل امليالد.
استعمل هذان النظامان الحروف األبجدية اليونانية األوىل
من أسامء األرقام مع إسنادها بعالمات لتميزها عن الحروف
املستعملة يف الكتابة .ورغم اختالفهام يف كيفية متثيل األعداد
وعدد الحروف املستعملة لكنهام مل يتوفرا معا عىل رمز لتمثيل
الاليشء ،ومع أقلمتها متكنت الحروف األبجدية اليونانية من
متثيل الكسور واألعداد الرتتيبية ،وظلت تستعمل يف أوروبا إىل
أن حلت محلها األرقام الرومانية يف القرن العارش.1

حضارة املايا ( 2000سنة ق.م)
اعتمد شعب املايا نظام العد العرشيني (أي أساس  )20وذلك
باالعتامد عىل مجموع عدد أصابع اليدين والقدمني .و قد كانت
األرقام تكتب رأسيا من األسفل نحو األعىل ابتداء من الخانات
الدنيا حتى الكربى كام هو موضح يف (الصورة  ،)6فيكتب العدد
( 283املكتوب يف النظام العرشي) يف النظام العرشيني بـ :

(ص )7.األرقام األيونية

2

()201×14( + )200×3

وميثل برمز الثالثة ،ثم إىل األعىل فرمز أربعة عرش .كام
طورشعب املايا الصفر بشكل مستقل يف واقعة مل تحدث إال
مرتني أو ثالثة يف تاريخ البرشية ،حيث كان للاميا رمز خاص
للصفر ظهر يف كتاباتهم إما عىل شكل صدفة البطلينوس أو عىل
شكل رأس بوجه كامل أو جانبي.2
(ص )8.األرقام اإلسكندرية

(ص )6.جدول يحوي أعدادا من حقبة املايا

6
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(ص )9.األرقام الرومانية

2

7
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ريـــــاضــيـــــات
•ثانيا :

الصني القدمية ( 300سنة ق.م)
استعمل الصينيون القدماء قبل ما يقارب أربعة قرون قبل امليالد
نظام العد العرشي ،وقد مثلوا األعداد باستعامل خمس كتابات،
كل واحدة حسب مجاالت استعاملها ،اثنتان منها أساسيتان
وهام األرقام األساسية ،وأرقام العيص املستوحاة من ألواح
العدادات (كرقعة الشطرنج) ،أما الكتابات الثالثة الباقية فهي
عبارة عن كتابات مشتقة من التمثيلني السابقني ،كأرقام سوجو،
واألرقام التجارية التي كانت تستعمل يف األوراق النقدية،
والعقود ،وغريها ،كام أن متثيل الصفر مبربع فارغ يف ألواح
العدادت ،يعطينا فكرة عن كيفية تكون الصفر املربع (الذي
سيتحول إىل دائري) يف الكتابة الصينية.
وقد كان للصينيني الفضل يف وضع أساس القيمة املحلية للرقم،
أي احرتام ترتيبه من اليسار إىل اليمني ،فمثال ،لكتابة العدد 13
يتم دمج العددين  10و  3وتنطق يش-سان أما العدد  30فهو
ثالث عرشات أي سان-يش.1

لقد أعطوا أهمية ملوقع الرقم يف العدد (الرقم واحد يف خانة
املئات ليست له نفس القيمة يف خانة العرشات).

•ثالثا :

وهو األهم ،ابتكروا رمزا خاصا للصفر لتمثيل الاليشء.

(ص )11.األرقام الهندية

8

الحضارة العربية اإلسامية ( 570سنة م)
منذ بدايات الحضارة العربية اإلسالمية ،كان للعرب واملسلمني
القدرة عىل التكيف واستيعاب الحضارات األخرى ،فقد حرصوا
عىل ترشب ،وتطوير ،ونقل ثقافة وعلوم كل الحضارات التي
سيطروا عليها ،وتعلم أرسار الحضارات القدمية من بابل والهند،
واليونان .درس العرب العلوم وعكفوا عىل ترجمتها ،وظهرت عىل
يدهم مواضيع دراسة جديدة كالجرب وحساب املثلثاث.
استخدم العرب يف البداية ِح َساب ال ُج َّمل ،أي الحروف األبجدية
لتمثيل األرقام كام هو موضح يف الصورة .12

(‹ = 23جك› يف حساب ال ُج َّمل)

كام استعملوا نظام العد الستيني منقوال عن البابليني يف
الحساب الفليك .ثم انتقلوا ،يف عرص العباسيني إىل ترجمة الكتب
من مختلف اللغات وإنشاء املكتبات ،واملراصد ،ومعاهد البحث،

(ص )10.األرقام الصينية

2

حضارة الهند ( 3000ق.م)
منذ بدء الحضارة بالهند ،كان سكانها أكرث وعيا من غريهم
مبفهوم األرقام واألعداد ،كام ساهموا يف ازدهار الرياضيات التي
بلغت ذروتها األوىل يف عرص إمرباطورية ُجوبْتا (القرن  4ق.م)،
وتَ َق َّوت بفضل العلامء الصينني والعرب فيام بعد ،وأعطتنا نظام
عد عرشي مستلهام من حقبة املوهينجو دارو ،بَلَغ الكامل بثالث
خصائص:

•أوال :

لقد ابتكروا رموزا سنسكريتية خاصة جديدة لألرقام بعيدا عن
كل ما عرفوه من حروف.
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ريـــــاضــيـــــات
حيث ترجمت أعامل كثرية عن اإلغريقني والبيزنطيني والهنود؛
لكن أهم ما أثر يف هذه املرحلة من املعرفة العلمية العربية
اإلسالمية كان كتاب محمد بن إبراهيم بن حبيب الفزاري
«كتاب السندهند الكبري» الذي احتوى عىل أعامل الريايض
الهندي «براهامغوبتا» يف كتابه املشهور «ابراهام سدهانتا» ،
حيث صححه محمد بن موىس الخوارزمي بعد نصف قرن ونرشه
باسم «السندهند» .انطلق شغف الخوارزمي بنظام العد الهندي
بأعامل كثرية كان أهمها «كتاب الجمع والتفريق يف الحساب
فصل هذا النظام ،وجعله أسهل مام كان عليه إىل
الهندي» الذي َّ
حد أنه أصبح من املمكن التخيل عن كل أدوات العد املستعملة
آنذاك ،واستعامل األرقام يف عمليات الحساب بدلها ،اليشء الذي
اقرتحه وطوره أبو الحسن أحمد بن إبراهيم اإلقليديس (أول من
كتب عن الكسور العرشية) يف كتابه «كتاب الفصول يف الحساب
الهندي» الذي طرح تقنيات حساب جديدة ساهمت يف اعتامد
الحساب الهندي كنظام عد رسمي يف الحسابات واملخطوطات
الرسمية .ساهمت هذه الخطوة يف انتشار األرقام الهندية عرب
العامل اإلسالمي ،وظهرت رموز مختلفة يف املغرب اإلسالمي
(املغرب واألندلس) عن التي طورت يف املرشق العريب .أخذ منها
األروربيون النسخة األندلسية حيث ترجع أول وثيقة أوروبية
تصف نظام العد العريب الهندي لسنة .976
المراجع
1. Histoire des mathématiques, Jean-Paul
Collette.Volume1. Édition du Renouveau
Pédagogique Montréal ,1973
2. http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-2460692/Are-clay-spheres-containingMesopotamian-code-data-storage-devices.html
3. Histoire des Mathématiques, Jean Pierre
Escofier. Edition Dunod, 2008.
4. The Story of Numbers: How Mathematics Has
Shaped Civilization. John Mcleish Published by
(Ballantine Books )1991
5. http://www.wikiwand.com/fr/
Sum%C3%A9rien
6. http://www.world-destiny.org/maya/
multi4345-.htm
7. http://www.heleneseguin.net/chiffres-romains.
html
8. http://www.hssaustralia.org/beginner.html
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في رحاب كتاب

الجينوم.

السيرة
الذاتية
للـنوع
الـبــشري
إعداد :صفاء فضالوي

يعرض كتاب «الجينوم ،السرية الذاتية للنوع البرشي»
للكاتب مات ريديل ،نظرة متعمقة يف نتائج أحد أهم
اكتشافات القرن الجديد وهو خريطة أزواج الصبغيات
الثالثة والعرشين التي يتكون منها الجينوم البرشي.
خطرت فكرة تأليف هذا الكتاب خالل حديث املؤلف
مع العامل دايفيد هيج« :وأنا أنحني فوق كمبيوتر محمول
متحدثا إىل «دافيد هيج» ،عامل البيولوجيا التطورية ،الحظ
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أين دهشت قليال عندما سمعته يقول إن
الصبغي  19هو صبغيه املفضل .وفرس ذلك
بأن هذا الصبغي فيه كل أنواع املورثات
العابثة .ومل أكن فكرت قبلها قط يف أن
الصبغيات لها شخصياتها .فهي ،عىل كل ،مجرد
مجموعات اعتباطية من املورثات .ولكن
مالحظة هيج العارضة زرعت يف رأيس فكرة
مل أستطع التخلص منها :ملاذا ال نحاول أن
نروي ما تكشف من قصة الجينوم البرشي،
التي تكتشف اآلن بالتفصيل ألول مرة ،نرويها
يف الصبغي بعد اآلخر ،بأن نلتقط من كل صبغي
مورثة تتالءم مع القصة كام نرويها .لقد فعل
برميو ليفي شيئا مشابها بالنسبة للجدول
الدوري للعنارص يف قصصه القصرية عن سريته
الذاتية ،فقد ربط كل فصل من حياته بعالقة مع
أحد العنارص.
يتكون الكتاب من ثالثة وعرشين فصالً ،ويدرس كل فصل
مورثة واحدة أو أكرث من أزواج الصبغيات الثالثة والعرشين
املوجودة يف نواة كل خلية ،فيبدأ بالحياة ،والنوع ،والتاريخ
واملصري ،والبيئة ،والذكاء ،والغريزة ،والرصاع ،واالهتامم
بالذات ،واملرض ،والتوتر ،والشخصية ،وتجميع الذات ،وما
قبل التاريخ ،والخلود ،والجنس ،والذاكرة ،واملوت ،والعالج،
والوقاية ،والسياسة ،وتحسني النسل ،وأخريا ً اإلرادة الحرة.
ومن خالل هذه املورثات املحدودة املهمة ،يصحبنا املؤلف
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في رحاب كتاب

مات ريديل

يف رحلة شائقة بأسلوب سلس لريوي لنا السرية الذاتية
لنوعنا البرشي ،والصلة بينه وبني أسالفه ،واملورثات املشرتكة
بينه وبني األنواع األخرى القريبة له .كام تناول القضايا
العلمية والفلسفية واألخالقية التي أثارها كشف خريطة
الجينوم البرشي ،من مرض «هنتنجتون» إىل الرسطان ومن
تطبيقات العالج الجيني إىل فظائع «اليوجينيا».
إن توافر هذه املعلومات الجديدة والغزيرة من دراسة
الجينوم تجعلنا نتساءل عن داللتها .إنها قد تجيب عن
بعض األسئلة ،ولكنها أيضا تثري أسئلة أكرث فيها قضايا علمية
وأخالقية واجتامعية ،ينبغي أن نحاول حلها لنفهم أنفسنا
أكرث وأكرث.
االقتباسات:
«أثناء الكتابة ،كنت مدركا أن العامل يتغري تغيريا شديد
الرسعة ،وأن البحث العلمي يضيف املزيد من املعارف
الهائلة باملورثات .ومل يكن مبقدوري إال اقتباس اللمحات
األوىل لبعض املناقشات املثرية ،لكن العديد من األفكار
العظيمة ستظهر يف املستقبل .إن العلم ،يف نظري ،هو
البحث عن ألغاز جديدة وليس تسجيال للحقائق القدمية
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فحسب .وال شك لدي يف أنه تنتظرنا مفاجآت مدوية يف
السنوات القليلة القادمة .فللمرة األوىل نحن بصدد إدراك
مدى ضآلة ما نعرفه عن أنفسنا.
أنا شخص متفائل بطبيعتي ،وكام سيتضح من خالل هذا
الكتاب ،فأنا أؤمن أن املعرفة نعمة ،وليس نقمة ،وهذا
يصح عىل وجه الخصوص يف حالة املعارف املتعلقة بعلوم
الوراثة ،ففهم الطبيعة الجزيئية للرسطان للمرة األوىل،
وتشخيص مرض «ألزهامير» والوقاية منه ،واكتشاف أرسار
تاريخ البرش ،وإعادة بناء هياكل الكائنات التي سكنت
البحار قبل العرص الكمربي ،كل هذه تبدو من وجهة نظري
نعام ضخمة .صحيح أن علوم الوراثة تجلب معها مخاطر
جديدة ،أقساطا تأمينية غري متساوية ،أشكاال جديدة
من الحرب الجرثومية ،آثارا جانبية غري متوقعة للهندسة
الوراثية ،غري أن أغلب هذه املخاطر إما ميكن التعامل معها
بسهولة أو أنها بعيدة االحتامل .لهذا ال ميكنني املشاركة يف
تلك النزعة املتشامئة الشائعة حيال العلم ،وال ميكنني أيضا
التحمل لفكرة إدارة العامل ظهره للعلم والهجوم املتواصل
لألشكال الجديدة من الجهل».
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شخصية العدد

األنيس
ابن
النفيس
إعداد :رشيد لعناين
كل مأنوس به فهو أنيس ،وابن النفيس تأنس
بذكره ،وسريته ،وعلمه ،ومنجزاته لذا عنونت
املوضوع «األنيس ابن النفيس» عىل شاكلة املسلمني
القدامى املتفننني يف عناوين كتبهم مثل «األنيق يف
املناجيق»« ،وبلوغ املآرب يف أخبار العقارب» ،و«الشامريخ يف
علم التاريخ».
ل بْن أَ ِب الحزم ،العالمة عالء ال ّدين ،اب ُن ال ّنفيس
هو َع ِ ّ
مشقي ،الطبيب« ،بر َع يف الصناعة والعالج،
ال ُق َر ّ
يش ،ال ّد ّ
وص َّنف ،ونبّه ،واستدرك ،وأول ،وشغّل ،وألَّف ِيف الط ّّب كتاب
«الشامل» ،وهو كتاب عظيم ّ
تدل فهرسته َع َىل أن يكون
ثالمثائة مجلدة ،ب َّي َض منها مثانني مجلدة .ما ترك خلفه خلف،
ويف الكحالة كتاب «املهذّب» ،ورشح «القانون» البن سينا.
وكانت تصانيفه ميليها من ذهنه ،وال يحتاج فيها إىل مراجعة
1
لتب ُّحره ِيف الف ّن.
ومام يدل عىل أنه كان صاحب رسالة ،ومتمثال ألخالق العلم،
ونُبل العلامء فإنه ترك وراءه ثروة كبرية و«وقف داره وأمالكَه
املنصوري».1
وكُتُبه َع َىل البيامرستان
ّ
وهو ال شك عامل موسوعي جمع بني علوم عديدة ،فقد
صنف ِيف الفقه ،وأصول الفقه ،وعلم الحديث ،وال َّنحو،
وعلم البيان ،كام صنف يف الطب .واليشء الجميل املاتع هو
أن حضارتنا اإلسالمية أنتجت علامء عباقرة مل يكن لديهم
فاصل بني أدب وكيمياء وفلك وطب وحساب وشعر .2له
كتب كثرية ،منها «املوجز» يف الطب ،اخترص به قانون ابن
سينا ،و«فاضل بن ناطق» عىل منط «حي بن يقظان» البن
الطفيل ،و«بغية الطالبني وحجة املتطببني» ،و« رشح الهداية
البن سينا» يف املنطق ،و«الهذب» يف الكحل ،و«الشامل» يف
الطب ،كبري جدا ،منه مجلد مخطوط ضخم يف الظاهرية
بدمشق ،وثالثة مجلدات مخطوطة يف جامعة ستانفورد
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بكاليفورنيا (وصفها نقوال هري يف مجلة
معهد املخطوطات  ،)203 :6و«رشح
فصول أبقراط» يف الطب ،و« بغية
الفطن من علم البدن» يف الطب،
و«الرسالة الكاملية يف السرية النبويّة».
وكانت طريقته يف التأليف أن يكتب
من حفظه وتجاربه ومشاهداته
3
ومستنبطاته ،وقل أن يراجع أو ينقل.
ولقد نسب الناس فضل اكتشاف
الدورة الدموية إىل جالينوس ،وإىل
ميخائيل رسفتس ،وريلديس كوملبس ،ثم
إىل ابن النفيس وأخريا إىل ويليام هاريف.
غري أنه بعد اكتشاف املخطوطة رقم 62243
للعالمة ابن النفيس من كتاب القانون يف رشح
علم الترشيح سنة  1924ميالدية ،ثبت بالدليل القاطع
أنه هو من اكتشف الدورة الدموية ثالثة قرون قبل هاريف،
وبالتايل فالذي يرجع إليه الفضل يف اكتشاف الدورة الدموية
هو األنيس ابن النفيسُ ،محرز قصب السبق . 4
لقد كان متمكنا يف مجال الطب ،وزعزع مكانة جالينوس بعد
أن أثبت أن املالحظة ،والبحث الدقيق املتعقل ،أهم وأوكد
من االتباع األعمى لتعاليم من سبقوا . 5
خرج إىل دنيا الناس عامل ُنا املتبحر عام  1213بالتقويم
امليالدي ،بدمشق بالشام ،وأسلم الروح إىل باريها عام 1288
بالقاهرة.
المراجع
 .1الكتاب :تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم /
املؤلف :شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن
عثامن بن ق َْامياز الذهبي (املتوىف748 :هـ) /املحقق:
الدكتور بشار ع ّواد معروف /النارش :دار الغرب اإلسالمي /
الطبعة :األوىل 2003 ،م
 .2مجلة الوعي اإلسالمي ،العدد  548ربيع األخر /1432
مارس-أبريل .2011
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