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يتطرق ملف هذا العدد من مجلة     إلى تغطية لفعاليات )مؤمتر القيادات النسائية في 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة( الذي نظمته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في أكتور املاضي حتت 

شعار ) متكني املرأة العلوم(، وشهد مشاركة واسعة من العاملات والقياديات من شتى أنحاء العالم.
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العدد المئوي
وآفاٌق تتجدد

مع هذا العدد املئوي نصل إلى مرحلة مهمة من مساهمة 
مجلة   وإدارة الثقافة العلمية في مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي في نشر العلوم والثقافة بطريقة 
مبسطة للقارئ العربي غير املتخصص. إن عزوف عامة 
والتكنولوجيا،  العلوم  عالم  إل��ى  التقرب  ع��ن  املجتمع 
والولوج في دهاليز املعرفة وحقول العلوم املتنوعة ليس 
املجتمعات  أو  الكويت  على  مقتصرًا  اجت��اه��ًا  أو  سلوكًا 
العربي  املجتمع  تطال  سلبية  هو ظاهرة  بل  اخلليجية، 
واضحًا  يبدو  وه��ذا  متفاوتة.  ب��درج��ات  ك��ان  وإن  ب��أس��ره 
ال��دول��ي��ة في  إق��ب��ال م��رت��ادي م��ع��ارض الكتب  وجليًا م��ن 
الوطن العربي “بصفة عامة” على جميع حقول القراءة 
الكتب  عن  واالبتعاد  واملسلية،  الترفيهية  الصبغة  ذات 
أهم  والرصينة. ورمب��ا كان هذا هو أحد  العلمية اجل��ادة 
الدوافع واألهداف التي سعت وتسعى إليها املؤسسة ، أال 
وهو االستجابة للتحدي املاثل في جعل التواصل العلمي 
وطرح املوضوعات العلمية والتكنولوجية مبسطا ومحببا 
الناشئة،  األخ���ص  وع��ل��ى  املجتمع،  ش��رائ��ح  جميع  ل��دى 
التحفيز  ف��ي  املتمثلة  رس��ال��ت��ه��ا  حتقيق  إل���ى  وال��س��ع��ي 
التنموي  امل���ردود  ذات  امل��ب��ادرات  في  واالستثمار  وال��دع��م 
بناء  في  تسهم  التي  البشرية  القدرات  وتنمية  الوطني، 
واالبتكار،  والتكنولوجيا  العلوم  ملنظومة  صلبة  قاعدة 
بناء  إل��ى  للوصول  لذلك  املمكنة  البيئة  وتعزيز 
والعلم  املعرفة  على  اقتصاده  يقوم  مجتمع 
فالتحدي  ل��ذا  واالب��ت��ك��ار.  والتكنولوجيا 
مجلة  حترير  ألس��رة  واملستمر  القائم 
التخطيط  ع��ن��د    

لصدور كل عدد، يقع في اختيار 

املوضوعات العلمية املشوقة وتنوعها من جهة، وأن تكون 
تطورات  م��ن  ي��ح��دث  مل��ا  زمنيًا  مواكبة  امل��وض��وع��ات  ه��ذه 
جهة  من  كبيرة  بسرعة  متطوٍر  تقنٍي  عالٍم  في  مذهلة 
املجلة ضغوطا  أس���رة حت��ري��ر  على  يشكل  وه���ذا  أخ���رى. 
فيها  ينشر  ما  نوعية  على  باحملافظة  متعلقة  وحتدياٍت 
من مقاالت، وأن تكون هذه املقاالت متواكبة مع التغيرات 
التكنولوجية في هذا العالم ذي الوتيرة املتسارعة. ومن 
ثم فإن االلتزام باملستوى النوعي املنشود من املجلة، الذي 
اعتاد عليه القراء ممن ينشد هذا املستوى النوعي، يحتم 
عليها االعتذار عن عدم نشر الكثير من املقاالت املقدمة 

لها ألنها ال تتمتع بالصفات املذكورة. 
نرفع  أن  أنفسنا  على  آلينا  فقد  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن 
من مستوى التحدي من أجل الهدف املنشود، وهو نشر 
وذلك  املجتمع،  أط��ي��اف  جميع  ل��دى  ال��ع��ل��وم  وتبسيط 
بإصدار أختني ملجلتكم كمرحلة أولى، هما )مجلة العلوم( 
“أرمادا”  ف��إن  ث��م،  وم��ن  األش��ي��اء(.  تعمل  كيف  و)مجلة 
املجالت هذه بكل ما تقدمه من علوم وثقافة تكنولوجية 
فعليًا  احلاصلة  الهّوة  جتسير  تستهدف   إمن��ا  مبسطة، 
التحليلي  التفكير  ودع��م  لتأصيل  العربي،  القارئ  لدى 
ثقافية  خلفية  ذات  صلبة  أرض  على  امل��رت��ك��ز  العلمي 
الوتيرة.  املتسارع  العصر  هذا  حتديات  مختلف  ملجابهة 
امل��ج��ل��ة ع��ل��ى قدر  ال��ث��ان��ي��ة م��ن  امل��ئ��وي��ة  ت��ك��ون  نتمنى أن 
آفاقها رحبة متجددة، وأال  وأن تكون  التوقعات واآلم��ال، 
يتوقف سعي القائمني عليها عن احملافظة على املستوى 
القارئ  ذوق  يتوقعه  ما  إلى  بهما  واالرتقاء  بل  والنوعية 
الرفيع. وكل عام وأنتم بخير مبناسبة حلول العام 2018 

متمنني للجميع الصحة والعافية. <

رئيس التحرير 

د. �سالم اأحمد العبالين
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م��ن حضرة  رع��اي��ة سامية  حت��ت 
الشيخ  البالد  أمير  السمو  صاحب 
الصباح،  اجل���ا���ر  األح���م���د  ص��ب��اح 
مجلس  رئيس  ورع��اه،  الله  حفظه 
للتقدم  ال��ك��وي��ت  م��ؤس��س��ة  إدارة 
العلمي ، وحضور سمو نائب األمير 
ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ ن���واف األحمد 
اجلار الصباح، حفظه الله،  نياة 

عن سمو أمير البالد، رعاه الله، 

ديسمبر  ف���ي  امل��ؤس��س��ة  ك��رم��ت 
امل�����اض�����ي ال����ع����ل����م����اء وال���ب���اح���ث���ني 
الكويتيني والعرب،  احلاصلني على 
 ،2017 ل��ع��ام  املختلفة  ج��وائ��زه��ا 
اإلفريقي  امل��ن��ت��دى  إل����ى  إض���اف���ة 
  )FAWE( ال����ن����س����اء  ل���ت���ع���ل���ي���م 
للتنمية  السميط  جائزة  احلائز 
اإلفريقية في مجال التعليم لهذا 

العام. 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

تحتفي بتكريم  حائزي جوائزها  لعام 2017 

في حفل مهيب رعاه سمو أمير البالد
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وحضر احلفل رئيس مجلس األمة 
م����رزوق ع��ل��ي ال���غ���امن، وس��م��و رئيس 
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك  مجلس 
احل��م��د ال��ص��ب��اح، وع���دد م��ن ال���وزراء 
واملسؤولني والدبلوماسيني، إضافة إلى 
نخبة من املجتمع العلمي والبحثي 

في الكويت. 
وألقى املدير العام ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب 

الدين كلمة بهذه املناسبة قال فيها:
ال��ي��وم أم��ام��ك��م، كممثل عن  أق���ف 
ل��ل��ت��ق��دم العلمي،  ال��ك��وي��ت  م��ؤس��س��ة 
التي تعمل بتوجيهات حضرة صاحب 
السمو األمير حفظه الله ورعاه،  بال 
كلل كأحد أشرعة النور ومراكب األمل 
من الكويت إلى العالم، ومن العالم 
إل��ى الكويت، مهنًئا  ح��ائ��زي جوائز 
املؤسسة لعام 2017 وحاملي مشاعل 

املعرفة والريادة في العلم من الكويت 
والعالم العربي، ومهنئا  احلاصلني 
على جائزة السميط للتنمية اإلفريقية 
في دورتها الثالثة في مجال التعليم، 
تلك اجلائزة التي أتت مببادرة سامية 
من سمو أمير البالد جتسيدًا للحس 
اإلنساني للمجتمع الكويتي، والتي 

تتشرف املؤسسة بإدارتها. 
   وأضاف أننا عندما نحتفي برياديي 
البحث العلمي ف��ي الكويت وأينما 
عمل الباحثون العرب ونحتفي بكل 
العلماء والباحثني الذين يسعون إلى 
تقدم البشرية، فإننا لسنا نكرم أفراًدا 
فحسب، وإمنا نسجل رسالة واضحة 
لشبابنا نساء ورجاال بأن الكويت لم 
تزل وحري بها أن تبقى ميناء للنور 
واملعرفة، وأن مستقبل الكويت رهنٌي 

بإميانهم بهذا الدور الرائد.

967 - يناير  2017يناير 



   وأك���د ع���دم ت��ه��اون امل��ؤس��س��ة في 
رسالتها النبيلة التي ترسخها في 
جميع برامجها ومفادها أن الغد ملن 
أراد أن يحمل شعلة العلم و املعرفة، 
مستذكرًا مسيرة العلماء العرب واملسلمني 
الذين أرسوا مبساهماتهم أسس العلوم 
احلديثة التي كانت مبثابة جسر محوري 
لتواصل مسيرة تقدم احلضارة العلمية 
العاملية، التي أفضت إلى ما نشهده من 
ث��ورة معرفية مذهلة في تطبيقاتها 

التقنية التي تثري احلضارة اإلنسانية 
بتسارع هائل.

استراتيجية املؤسسة
وأشار إلى مواطن اهتمامات املؤسسة 
املستقبلية في إطار خطتها االستراتيجية 
اخلمسية الثانية التي تتمحور برامجها 
حول أهداف رئيسية ثالثة، هي املساهمة 
في نشر الثقافة العلمية، ودعم بناء 
القدرات البحثية الوطنية وتوجيهها 

ن��ح��و أول���وي���ات التنمية، واملساهمة 
في خلق بيئة حاضنة ومحفزة على 
االبتكار على مستوى كل من األفراد 

والشركات .
   وقال إن التوجه في العالم للتحول 
عن املصادر التقليدية للطاقة يرسم 
مهمتنا املركزية في السنوات القادمة، أال 
وهي تشجيع البحث و التطوير واالبتكار 
في املجاالت ذات التأثير األعظم في 
تنويع مصادر الدخل واستدامة االقتصاد 

1 -  العلوم الطبيعية والرياضيات : 
نالها الدكتور ط��الل فهد حمود 

العازمي. 
حصل على درج��ة الدكتوراه عام 
2002 في الكيمياء من جامعة جنوب 

فلوريدا، ونشر 23 بحثًا في دوريات 
محكمة، وث��الث��ة فصول ف��ي كتب، 

وشارك في 7 مؤمترات دولية.

2 - العلوم الهندسية
نالها األستاذ الدكتور ماجد محمد 

فهيد الديحاني.
حصل على درجة الدكتوراه عام 2002 
في الهندسة الصناعية والنظم من 
جامعة جنوب كاليفورنيا بالواليات 
املتحدة األمريكية،  ونشر 25 بحثًا 
علميًا في دوريات محكمة، وشارك في 

7 مؤمترات دولية، كما نشر أكثر من 
34 بحثًا من خالل إلقائها أو تقدميها 

كمعلقات في مؤمترات علمية.

ال��ط��ب��ي��ة والطبية  ال��ع��ل��وم   -  3
املساعدة

نالها الدكتور رائد عبد الله حسني 
الروغاني.

أوال -حائزو جائزة اإلنتاج العلمي : 

... ويكرم د.الديحانيالدكتور شهاب الدين يلقي كلمته سمو نائب األمير يكرم د.العازمي
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القائم على املعرفة، مبا فيها اإلفادة 
املثلى من الطاقة املتجددة، واملشاركة 
في جعل اإلفادة من احتياطيات النفط 
الوطنية الوافرة حديثة للبيئة محليًا 

وعامليًا .
وأف���اد ب��أن��ه ف��ي ه��ذا امل��ج��ال تعمل 
املؤسسة بالتعاون مع أفضل العقول 
في الكويت و العالم الستشراف هذه 
املجاالت وحتديدها بالتعاون مع متخذي 
القرار السياسي في التخطيط والتشريع 

من جهة، ومع القطاع اخلاص الذي 
ميتلك قدرات إدارية ذات تنافسية عاملية 
من جهة ثانية، ومع مؤسسات البحث 

العلمي في الكويت من جهة ثالثة.

كلمة الفائزين
من جهته قال الدكتور مارون عواد 
في كلمة ألقاها نيابة عن  احلاصلني 
على جوائز  املؤسسة:  إن الكويت تساعد 
من خالل مبادرات عدة، ومنها جوائز 

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، على 
اإلبداع العلمّي محليا وعربيا وعامليا، 
مشيرا إلى تنوع احلقول التي تشمل 
عليها اجلوائز، وهي العلوم األساسّية 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ّي��ة واالق���ت���ص���اد والعلوم 
االجتماعّية والفنون واآلداب والتراث 
العلمّي اإلسالمّي، عالوة على جائزة 
السميط للتنمية اإلف��ري��ق��ي��ة التي 
تعبر بحق عن نبض احلس اإلنساني 

للمجتمع الكويتي.

حصل على درجة الدكتوراه في علم 
األعصاب عام 2008 من الكلية امللكية 
الطبية في كندا، ونشر 72بحثًا علميًا في 
دوريات مرموقة محكمة، وشارك في 68 
مؤمترًا دوليًا. وهو متخصص في أمراض 
التصلب املضاعف، وتتركز أبحاثه على 
آليات املرض والعالج بالعقاقير. وتعد 
أبحاثه متميزة على املستوى العاملي وذات 

تأثير واضح في الساحة الطبية. 

4 - العلوم االجتماعية واإلنسانية:
نالها األستاذ الدكتور فايز منشر 

عوض الظفيري.
حصل على درجة الدكتوراه في التربية 
بتخصص تكنولوجيا التعليم عام 2000 
من جامعة شمال تكساس بالواليات املتحدة 
األمريكية، ونشر 25 بحثًا علميًا في دوريات 
محكمة، وقدم 9 أبحاث في مؤمترات علمية، 

ثالثة منها قدمت في مؤمترات دولية.

"5 - العلوم اإلدارية واالقتصادية:
نالها الدكتور مشاري محمد سليمان 

الفريح
ال��دك��ت��وراه في  حصل على درج��ة 
2010 م��ن جامعة  احمل��اس��ب��ة ع��ام 

كوين الند بأستراليا.
نشر  30 بحثًا علميًا في دوريات 
محكمة، وألف  كتابني في احملاسبة 

املالية.

أنشئت جائزة )اإلنتاج العلمي( في عام 1988 حتقيقا ملبادرة سمو أمير البالد بتكرمي الكويتيني الذين يحملون 
درجة الدكتوراه في مختلف حقول املعرفة، مستهدفة تشجيع العلماء والباحثني الشباب من الكويتيني على زيادة 

متابعتهم ألبحاثهم التي تتوجه إلى خدمة املجتمع.

... والدكتور الظفيري ... والدكتور الفريح... والدكتور الروغاني
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... و د. موسىسمو نائب األمير يكرم د. ياغي ... و د. أرناؤوط

1 - ف��ي م��ج��ال ال��ع��ل��وم األس��اس��ي��ة –  
الكيمياء: 

 نالها األستاذ الدكتور عمر عبد الفتاح 
ياغي )اململكة األردنية الهاشمية( 

ح��ص��ل ال��دك��ت��ور ي��اغ��ي ع��ل��ى درجة 
ال��دك��ت��وراه ف��ي الكيمياء م��ن جامعة 
إيلينوي-أوربانا في الواليات املتحدة 
1990. وه���و أستاذ  األم��ري��ك��ي��ة ع���ام 
كرسي جيمس ونيلتجي تريتر إنويد في 
الكيمياء بجامعة كاليفورنيا )بيركلي( 

في الواليات املتحدة األمريكية. 
نشر الدكتور ياغي 240 بحثًا في دوريات 
علمية محكمة، منها 26 بحثًا في مجلتي 
)Science( و )Nature( املرموقتني، وحاز 
ب��راءة اختراع من الواليات املتحدة   44

األمريكية.  وحصل على املرتبة الثانية 
عامليًا في مجال االستشهاد بأبحاثه في 
مجال الكيمياء، إذ مت االستشهاد بأبحاثه 
أكثر من 100،000 مرة، وحصل على معدل 
 )H-index( 110 في تصنيف مؤشر إتش

العاملي لقياس مدى االستفادة من األبحاث 
املنشورة. تركز أبحاثه احلالية على تطوير 
علوم تكوين هياكل كيميائية من اجلزيئات 
كلبنات أساسية، وبذلك يعتبر رائدًا لفرع 
جديد في الكيمياء يعرف بالكيمياء الشبكية 

)Reticular Chemistry(

 2 - في مجال العلوم التطبيقية– 

العلوم التطبيقية الطبية

)حصل عليها مناصفًة كل من(   :
أ - األستاذ الدكتور محمد أمني 
أرن��اؤوط )اجلمهورية  عالء الدين 

اللبنانية( :
ح��ص��ل ال��دك��ت��ور أرن������اؤوط على 
البكالوريوس في الطب عام 1974 من 
اجلامعة األمريكية في بيروت بلبنان. 
ويعمل حاليا أستاذا في قسم أمراض 
الُكلى مبستشفى ماساتشوستس في 
بوسطن، وأستاذا للطب بكلية الطب 
في جامعة هارفارد بالواليات املتحدة 
األمريكية. نشر 186 بحثًا في دوريات 
علمية محكمة ، و15 فصاًل في كتب 
مختلفة. ومت االستشهاد بأبحاثه 
أكثر من 19،926 مرة، وحصل على 
معدل 66 في تصنيف مؤشر إتش 
)H-Index( العاملي لقياس مدى 

االستفادة من األبحاث املنشورة.
يعتبر الدكتور أرناؤوط رائدًا وَعَلَمًا 
دوليًا في علم أمراض الُكلى، وتركزت 
أب��ح��اث��ه على تصنيف اإلنتغرين 
ومستقبالت اإلنتغرين، وهي بروتيناٍت 
غشائية مدمجة في الغشاء البالزمي 

للخاليا احلية، وتؤدي دورًا محوريًا 
في ارتباط اخلاليا ببعضها.

ب - األستاذ الدكتور شاكر أحمد 
م��ح��م��د م��وس��ى )ج��م��ه��وري��ة مصر 

العربية (:
حصل الدكتور موسى على الدكتوراه 
ف��ي علم العقاقير العصبية عام 
1983 من جامعة أوهايو بالواليات 

املتحدة األمريكية. ويعمل أستاذا 
لعلم العقاقير ومدير قسم األدوية 
والعقاقير في معهد )ألباني( بكلية 
ألباني لألدوية والعلوم الصحية في 
نيويورك بالواليات املتحدة. نشر 500 
بحث علمي في دوريات علمية محكمة، 
ونال  أكثر من 300 براءة اختراع، 
وجرى االستشهاد بأبحاثه 12،695 
مرة، وحصل على معدل 64.5 في 
 )H-Index( تصنيف مؤشر إتش
العاملي لقياس مدى االستفادة من 

األبحاث املنشورة. 
تركز أبحاثه على استخدام جزيئات 
النانو لتوصيل األدوي��ة وتركيزها 
على األع��ض��اء املريضة، مما يوفر 
طرقًا عالجية جديدة للعديد من 

األمراض.

ثانيا  – حائزو جائزة الكويت:

100 - يناير  2018 يناير 10



... و د. عبودسمو نائب األمير يكرم د. بوجودة ... و د. مطر

3 - العلوم االقتصادية واالجتماعية– 
التربية : 

 نالها األستاذ الدكتور صوما بشارة 
بوجودة )اجلمهورية اللبنانية( :

حاز الدكتور بوجودة درجة الدكتوراه 
في التربية، اختصاص تعليم العلوم 
من جامعة سنسناتي بوالية أوهايو في 
الواليات املتحدة األمريكية عام 1988.  
ويعمل مديرا ملركز التعليم والتعلم للعلوم 
والرياضيات في اجلامعة األمريكية في 

بيروت بلبنان.
نشر الدكتور بوجودة 90 بحثًا منها 
28 بحثًا منفردًا و62 بحثًا مشتركًا في 

3 كتب،  دوري��ات علمية محكمة، وأّلف 
وترجم كتابًا واحدا، وجرى االستشهاد 
بأبحاثه 3600 مرة، وحصل على معدل 
 )H-Index( 25 في تصنيف مؤشر إتش

العاملي لقياس مدى االستفادة من األبحاث 
املنشورة. تركز أبحاثه على قضايا علمية 
في تدريس العلوم والرياضيات وتطوير 
التعليم األساسي في الوطن العربي، 

وإعداد املعلم وتدريبه.

4 - الفنون واآلداب – األدب املقارن 
والتراجم األدبية

 نالها األستاذ الدكتور نبيل إبراهيم 
مطر )اجلمهورية اللبنانية(:

حاز الدكتور مطر درجة الدكتوراه في 
األدب اإلجنليزي عام 1976 من جامعة 
كمبردج في اململكة املتحدة. ويعمل أستاذا 
لألدب اإلجنليزي في جامعة مينيسوتا 
بالواليات املتحدة األمريكية.  ونشر 48 
بحثًا في دوريات علمية محكمة، و ألف 
3 كتب وله عشرون فصاًل منشورة في 
دوريات علمية محكمة أو في كتب صادرة 
عن مؤسسات علمية وأكادميية رصينة، 
158 مرة،  وجرى االستشهاد بأبحاثه 
وحصل على معدل 8 في تصنيف مؤشر 
إتش )H-Index( العاملي لقياس مدى 
االستفادة من األبحاث املنشورة.  تركز 
أبحاثه على استخدم املنهجية املقارنة 
احلديثة، ولهذا يبرز في كتاباته العامل 
األدبي احملض، وهو الغالب، وكذلك الديني 
والسياسي واالقتصادي واالجتماعي 

واجلغرافي والتاريخي.

5 - في مجال التراث العلمي العربي 
واإلس���الم���ي – ال��ع��ل��وم األس��اس��ي��ة – 

التطبيقية والرياضيات
 نالها األستاذ الدكتور مارون بولس 

خليل عواد )اجلمهورية اللبنانية(:
 حاز الدكتور عواد  درجة الدكتوراه 
في الفلسفة العربية والفكر اإلسالمي 
من جامعة باريس 1 بفرنسا عام 2001. 
ويعمل حاليًا مدير أبحاث في املعهد 
الوطني لألبحاث في باريس بفرنسا. 
ب��ح��ث��ًا علميا ف��ي دوري���ات   15 ون��ش��ر 
محكمة والعديد من الكتب املؤلفة 
وامل��ت��رج��م��ة. وت��رك��زت أب��ح��اث��ه وكتبه 
على صناعة اخلطابة بحثًا وحتقيقًا 
وخ��اص��ة ف��ي علم املنطق. وم��ن كتبه 
التي متكن من خاللها أن يظهر مدى 
التقاطع بني علم الفلسفة، كتابان: 
ال��ول��ي��د محمد  ال��ك��ت��اب األول، ألب��ي 
بن أحمد بن رشد الذي مت نشره في 
ثالثة مجلدات، والكتاب الثاني البن 
رشد أبي احلجاج ابن طملوس الطبيب 

والفيلسوف األندلسي.

1979 متاشيا مع أه��داف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحتقيقا  يذكر أن )جائزة الكويت( أنشئت عام 
ألغراضها في دعم األبحاث العلمية مبختلف فروعها وتشجيع العلماء والباحثني العرب.
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 ح��ص��ل ع��ل��ى اجل���ائ���زة املنتدى 
 )FAWE( اإلفريقي لتعليم النساء
ومقره العاصمة الكينية نيروبي، 
تقديرا لنشاطاته التي تشمل عموم 
القارة اإلفريقية، وتشكيله شبكة 
تضم 33 دولة إفريقية تهدف إلى 
تعزيز فرص التعليم للنساء. وميثل 
املنتدى منوذجًا فريدًا ألطر التعاون 
بني النخبة السياسية واالجتماعية 
والعلمية والسلطات الوطنية واحمللية 
وكذلك املنظمات الدولية.  وساهم 
املنتدى في إحداث تغييرات في النظرة 
االجتماعية والسلوك العام نحو 
تعليم الفتيات خالل القرن احلالي، 

مما أدى إلى قيام احلكومات املعنية 
باإلصالحات التي تسعى إلى إزالة 

املعوقات أمام تعليم النساء.
  تشمل إجنازات املنتدى الشراكة 
مع 14 وزارة من وزارات التربية في 
إفريقيا لتطوير سياساتها جتاه تعليم 
النساء، وتدشني برامج لتعليم النساء 
في 17 دولة، إضافة إلى إنشاء مراكز 
10 دول، وتطوير مناذج  متيز ف��ي 
لبرامج تدريب املعلمني في 12 دولة 

إفريقية.
ومتثل جائزة السميط إحدى املبادرات 
اإلنسانية الرائدة حلضرة صاحب 
، والتي أعلنها  السمو أمير البالد 

سموه في )القمة اإلفريقية - العربية 
الثالثة( التي استضافتها دولة الكويت 
في نوفمبر2013 وتضمنت تخصيص 
جائزة مالية سنوية مقدمة من دولة 
الكويت وتشرف عليها مؤسسة الكويت 

للتقدم العلمي.
 تستهدف هذه اجلاهزة األبحاث 
أو املشاريع أو املبادرات التنموية في 
إفريقيا بقي�����مة مليون دوالر أمريكي 
باسم الراحل الدكتور عبدالرحمن 
السميط، ومُتنح  لألفراد أو املؤسسات 
س��ن��وي��ا ف���ي واح�����د م���ن املجاالت 
الثالثة )األمن الغذائي، والصحة، 

والتعليم(.

ثالثا: - جائزة السميط للتنمية اإلفريقية    - مجال التعليم

سمو نائب األمير يتوسط الفائزين بجائزة السميط ومجلس أمناء اجلائزة
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على مدار ثالثة أيام متواصلة ناقشت 
ال��ن��س��اء املعنيات بالعلم  نخبة م��ن 
والتكنولوجيا والهندسة واالبتكار في 
مؤمتر عاملي نظمته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي موضوعات علمية 
تهم النساء في العالم أجمع، وتسلط 
الضوء على أهم القضايا التي تساهم 
في تقييم وحتليل الفرص والعوائق 

ت في دور املرأة القيادي في  التي أثرَّ
نظام التعليم املرتبط بهذه املجاالت 

احليوية. 
وروت النساء املشاركات في مؤمتر 
ال��ن��س��ائ��ي��ة ف���ي العلوم  )ال���ق���ي���ادات 
والتكنولوجيا والهندسة(، الذي عقد ما 
بني 23 و25 أكتوبر املاضي في الكويت، 
قصصا مؤثرة عن جناحهن وتألقهن 

مؤتمر )القيادات النسائية 

في العلوم والتكنولوجيا والهندسة(

قصص ملهمـة وحـوارات ثريـة لتمكـــــــــــــــــــــين المرأة  في العلوم
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قصص ملهمـة وحـوارات ثريـة لتمكـــــــــــــــــــــين المرأة  في العلوم

في مجتمعاتهن احمللية، وعلى املستوى 
العاملي، ومعاناتهن في التحصيل العلمي، 
والعوائق املهنية واملجتمعية التي حالت 
في أحيان كثيرة دون االرتقاء بأدوارهن 
في املجتمع وأداء املهام املنوطة بهن. 
وشارك في املؤمتر الذي رعاه سمو أمير 
دول��ة الكويت الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح، رئيس مجلس إدارة 

املؤسسة، وعقد حتت شعار )متكني املرأة 
بالعلوم( نخبة من القيادات النسائية 
العاملة في العلوم والطب والهندسة 
والتكنولوجيا من شتى أنحاء العالم، 
فيما ش���ارك ف��ي التنظيم اجلمعية 
 ،AAAS األمريكية لتقدم العلوم  
واملؤسسة الوطنية األمريكية للعلوم 
 ،National Science Foundation

ووزارة اخلارجية األمريكية.
وج��اء اختيار شعار املؤمتر - الذي 
احتفى بذكراه العاشرة، باعتبار أنه 
أقيم في الكويت مؤمتر مشابه قبل 
ع��ش��ر س���ن���وات- م��س��ت��ه��دف��ا التمكني 
الوظيفي للنساء من خلفيات متعددة 
ال��ع��ل��وم والهندسة  ت��خ��ص��ص��ات  ف���ي 

والتكنولوجيا واالبتكار.
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كلمات ودعوات
وألقت الرئيس األعلى للمؤمتر عضو 
مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
األستاذة الدكتورة فايزة اخلرافي كلمة في 
حفل افتتاح املؤمتر قالت فيها: إن هذا املؤمتر  
يصادف الذكرى العاشرة ملؤمتر )القيادات 
النسائية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة( 
الذي عقد في عام 2007، وعرضت فيه أكثر 
من 200 امرأة من 18 دولة عربية والواليات 
املتحدة إجنازاتهن، وناقشن التحديات التي 
تواجه املرأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
امل��ؤمت��ر منتدى  وال��ه��ن��دس��ة.  وشكل ذل��ك 
حيويا للحوار وتبادل اخلبرات واالستفادة 
من التجارب املتميزة، وسلط الضوء على 
القضايا ذات الصلة بدور املرأة وتطورها في 
مجال العلوم، وناقش احللول القائمة على 

التعاون املشترك.
وذكرت أن  العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
واالبتكار تقود النمو االجتماعي واالقتصادي 
وتسهم في استدامته واحملافظة عليه. ولكل 
من الرجل واملرأة دور حاسم في تعزيز منصة 
هذه املجاالت في املجتمعات احمللية وعلى 
املستوى العاملي، مضيفة أن مشاركة املرأة 
في هذه املجاالت احليوية تتطلب ضمان 
امل��وارد التعليمية فيها، بل  وصولها إلى 
واألهم من ذلك، ضمان متثيل املرأة متثيال 

فاعال في قوة العمل.

  وذكرت أن أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املستدامة لعام 2030، حددت هذه احلاجة 
امللحة؛ “إذ لوحظ أن املساواة بني اجلنسني 
ومتكني املرأة هما أمران جوهريان بالنسبة 
إلى أمن مستقبلنا املشترك. وفي العديد 
من بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 
هناك نقص واضح في متثيل املرأة في القوى 
العاملة، وال سيما في القطاع اخلاص وفي 
املناصب القيادية. وعلى الرغم من وجود 
بعض التغييرات اإليجابية في ضمان متثيل 
املرأة في املراكز القيادية، ومشاركتها في 
العلوم والتكنولوجيا  والهندسة واالبتكار، 
فال تزال هناك حاجة إلى الكثير من العمل 

بهذا الصدد”.
وأوضحت اخلرافي أن املؤمتر يسلط 
الضوَء على املعوقات التي تعترض سبيل 
امل��رأة في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة واالبتكار، ويقترح حلوال محددة، 
فضال عن حتديد أدوات لتحفيز املرأة 
ومتكينها في خياراتها املهنية في املراحل 
املبكرة م��ن مسارها املهني، معربة عن 
األمل في أن تؤدي التبصرات واملناقشات 
إل��ى حلول  الناجتة عن ه��ذه الفعاليات 
مستدامة، تتيح زيادة منصات التواصل، 
وتعمل على إعداد وحشد برامج التوجيه 

الدولية للنساء.
وختمت كلمتها بالقول: “ إن خبرتكن 

أ. د. فايزة اخلرافي تلقي كلمتها في افتتاح املؤمتر
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وحكمتكن ستساعد على متهيد الطريق 
نحو إيجاد حلول ناجعة ومنتجة، وستواصل 
بناء منصة متميزة للنساء ف��ي مجال 
العلوم. إن عملنا في األيام القليلة املقبلة 
ال يستهدف فقط ضمان استدامة املرأة في 
مجال العلوم حاليا، بل مواصلة السعي نحو 
إيجاد منصة أقوى وأكثر تقدما للمرأة في 
الغد في مجال العلوم. ومن مسؤوليتنا أن 
ُنحّقق هذا التغيير، ومعا ميكننا أن نحدث 

فرقا جوهريا”.

األميرة سمية
 من جهتها دعت رئيسة اجلمعية العلمية 
امللكية األردنية سمو األميرة سمية بنت 
احلسن في كلمتها إلى احلرص على أن 
يصل الفهم العام ملا نعنيه باملساواة بني 
املرأة والرجل إلى أبعد من مجرد زيادة عدد 
النساء في مجاالت العلوم والتكنولوجيا 
وال سيما في املناصب العليا فيها، مشيرة 
“أن نبدي حرصنا على أن  إل��ى أهمية 
يشكل عامل اجلندر، سواء االجتماعي أو 
البيولوجي، جزءًا ال يتجزأ من محتوى 
البحث واملمارسات والسيرورات بحيث ال 
يصبح أمرًا اعتياديًا، بل طبيعيًا متاما”.

وقالت: “إن املؤمتر يسلط الضوء بصورة 
صحيحة مت��ام��ًا على أهمية القيادات 
النسائية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة. 

وبالفعل، فإنني أؤيد متامًا مقولة إن »العلوم 
تساهم في متكني النساء،« لكني سأكون 
أكثر سعادة إذا قلُت إن »النساء يساهمن 
في متكني العلوم.« فاحلقيقة هي أنه ال 
ميكن للعلم أن يوجد مبعزل عن النساء؛ 
سيبدو األمر كما لو أننا نوجه مقرابًا إلى 
السماء ونتجاهل وجود القمر. ألن العلوم 

شاملة بطبيعتها”.
وأضافت: “لقد حتقق الكثير من التقدم 
خالل عشر سنوات منذ اللقاء األول للقيادات 
النسائية في العلوم والتكنولوجيا. لكن 
حتقيق املساواة النوعية والواسعة النطاق 
بني النساء والرجال ال يزال هدفًا يبعدنا 
أشواطا عن جعله حقيقة. ففي عشر سنوات، 
خسرنا جياًل آخر إضافيًا من النساء. وبينما 
نبتكر من أجل ضمان بقاء وازدهار العائلة 
البشرية في عالم ممتلئ بالتحديات التي 
تزداد تعقيدًا، فال يسعنا أن نخسر املزيد 

من الوقت واملواهب”.
“الكثير مما  واعتبرت أن لدى النساء 
ميكننا أن نساهم به وال نستحق أقل من 
صوت متساٍو في وضع السياسات وصياغة 
املمارسات، ويسري هذا على النساء من 
كل املجاالت االجتماعية واالقتصادية، 
وعلى القياديات واملساهمات احملتمالت 
امل��س��ت��وي��ات. فنحن منثل  على مختلف 
قيمة غير متحققة بعد بصفتنا رأس 
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مال بشريًا خالقًا، ونوفر كذلك منطلقا 
اء في  من أجل التشبيك املستحدث والبَنّ
حلبات جديدة ال تهاود فيها. علينا جميعا 
أن نتحد ونتعاضد مع بعضنا ومع عاملنا 
حتى تساهم القوة الكامنة في غايتنا في 

مساعدة شعوبنا”.
وقالت األميرة سمية: “أود هنا أن أذكر 
العرب وغير العرب على حد س��واء، بأن 
النوع األنثوي من البشرية كان على الدوام 
عنصرًا فعااًل في عملية التعلم واالبتكار 
في العاملني العربي واإلس��الم��ي. لنأخذ 
على سبيل املثال فاطمة الفهرية من بني 
الرائدات اللواتي أسهمن في خطِّ سطور 
تاريخ حضارتنا املتميزة. لقد أسست فاطمة 
الفهرية جامعة القيروان في فاس باملغرب 
في سنة 859 للميالد لتكون أول مؤسسة 
تعليمية متنح إجازة في التعليم العالي، 
ويسعدني أن أقول إنها ال تزال متنح هذه 

اإلجازات حتى اليوم”.
وأض��اف��ت أن��ه بعد أكثر م��ن أل��ف سنة 
“تأملوا معي كم حقق  من ذلك التاريخ 
العالم من تقدم. خمسون جياًل مرت على 
هذه األرض ورحلت، ومع هذا وخالل قسم 
كبير من هذه السنني، عمل نوعنا البشري 
بنسبة خمسني في املئة من طاقته. يبدو 

لي هذا األمر محزنا”.
من جهته قال سفير الواليات املتحدة 
األمريكية لدى الكويت لورانس سيلفرمان في 

كلمته إن بالده تضع كل جهودها للمساهمة 
في متكني املرأة من خالل برامج العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة واالبتكار، الفتا 
إلى ابتعاث العديد من النساء من دولة 
الكويت إلى الواليات املتحدة ضمن هذه 
البرامج سعيا إلى تنمية اجليل القادم من 

القيادات النسائية.
بدورها قالت الرئيس التنفيذي للعمليات 
في اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم الدكتورة 
سيلستي رولفينغ في كلمتها إن اجلمعية 
تؤدي دورا مهما فيما يخص تشجيع ودعم 
املجتمع على العمل في مجال العلوم، مبينة 
أن أهداف اجلمعية تركز على متكني املرأة 
عبر تقدمي خدمات عدة من أجل تطوير 
مسيرتها املهنية والتواصل االجتماعي في 

شتى املجاالت العلمية.

شهاب الدين
من جهته قال املدير العام ملؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي الدكتور ع��دن��ان شهاب 
الدين في كلمته  إن املؤمتر »يركز على 
موضوع حيوي لطاملا كانت الكويت سباقة 
في طرحه والدعوة إليه محليا وإقليميا 
وعامليا. فقبل عشر سنوات، وانطالقا من 
رؤية املؤسسة التي تستهدف حتقيق ثقافة 
علمية مزدهرة في كويت احلاضر واملستقبل،  
ورسالتها الداعية إلى تشجيع وحتفيز تقدم 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار في املجتمع، 

تضمن املؤمتر جلسات علمية طرحت فيها محاور مختلفة

سفير الواليات املتحدة األمريكية لدى 
الكويت لورانس سيلفرمان يلقي كلمته

الرئيس التنفيذي للعمليات في اجلمعية 
األمريكية لتقدم العلوم الدكتورة سيلستي 

رولفينغ تلقي كلمتها 
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وبرعاية سامية من حضرة صاحب السمو 
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر 
الصباح، حفظه الله ورعاه، رئيس مجلس 
إدارة املؤسسة، ساهمت املؤسسة في دعم 
وتنظيم مؤمتر القيادات النسائية األول 
في عام 2007، وها هي ترحب بالتعاون 
مجددا مع اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم  
واخلارجية األمريكية لالحتفال بالذكرى 
العاشرة للمؤمتر، الذي يستهدف االحتفاء 
بإجنازات القيادات النسائية في العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة واالبتكار، ودعم 
جهودهن لتحقيق املزيد من النجاحات، 
ولتعزيز منصة التواصل التي بدأت قبل 

عقد من الزمان«. 
 وأضاف أنه في يناير من عام  2016 
وقّعت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
مذكرة تفاهم مع اجلمعية األمريكية لتقدم 
العلوم، لدعم وتعزيز جهود املؤسستني في 
مجال نشر املعرفة العلمية، بهدف حتقيق 
التطور العلمي املنشود والرفاهية املأمولة 
للمجتمعات والعالم، انطالقا من دور  املعرفة 

العلمية باعتبارها  احملرك 
ال��رئ��ي��س��ي لالقتصاد 
ال��ق��ائ��م على املعرفة. 

وضمن إطار مذكرة 

التفاهم تقدمت اجلمعية األمريكية لتقدم 
العلوم ووزارة اخلارجية األمريكية مبقترح 
الستضافة الكويت االحتفال مبرور عشر 
سنوات على مؤمتر )القيادات النسائية 
العلمية في العلوم والهندسة(؛ بهدف 
تسليط الضوء على اجلهود الهادفة إلى 
إشراك املزيد من النساء في مجاالت العلوم 
املتنوعة. وجرى االتفاق على أن يعقد املؤمتر 

في ذكراه العاشرة في عام 2017.
وذكر أن الدراسات الصادرة عن املنظمات 
الدولية حت��رص على ذك��ر اإلحصائيات 
املعنية بالنساء اخلريجات من اجلامعات 
أو املنشغالت بالبحث العلمي، مبينا أنه في 

هذا الشأن يذكر )تقرير اليونسكو 
للعلوم( الصادر حديثا أنه في إطار 
املساعي التي تستهدف حتقيق 
األهداف املوضوعة لعام 2030، 

فقد بلغت نسبة النساء من 
خريجي اجلامعات في العالم 

53%، في حني بلغت نسبتهن في 

مجال البحث العلمي 28% فقط. 
وتتباين هذه النسب 

تباينا واسعا 
ب��ني الدول 
إذ  امل��خ��ت��ل��ف��ة، 
بلغت نسبة مشاركة 

قدمتها عاملات متخصصات في مؤسسات عاملية.

د. شهاب الدين
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امل��رأة في املجال العلمي في دول االحتاد 
األوروبي 33%، في حني بلغت 37% في 

الوطن العربي.
وأوضح الدكتور شهاب الدين أنه على 
العكس من العالم الغربي، نالحظ إقبال 
النساء في الوطن العربي على التخصصات 
العلمية،  بل وتفوق أعدادهن أعداد الرجال 
في العديد منها. كما يالحظ تفوقهن في 
التحصيل العلمي نوعيا. لكن أعدادهن في 
املستويات القيادية العليا ال تعكس نسبتهن 
في سجل املتفوقني، مبينا أنه وفق تقرير 
اليونسكو فإن املرأة العربية جتد نفسها فور 
انتهائها من دراسة التخصصات العلمية أو 
الهندسية قادرة على مواجهة التحديات 

املختلفة إليجاد فرص عمل مجزية.
وختم حديثه بالقول إن »عرض قصص 
النجاح في مؤمتركم هذا، سيحفز املزيد من 
الشابات على االنخراط في التخصصات 
العلمية، مسترشدات بخبرتكن في التغلب 
على الصعاب في املجال املهني، وسيكون 
دافعا لهن نحو تعزيز التكافؤ في الوظائف 
العلمية واملناصب العليا، لتحقيق التكامل 
بني دورالرجل واملرأة في البرامج االبتكارية 

والعلمية«.

مشاركة عاملية 
شارك في املؤمتر 26 شخصية نسائية 
متميزة من الشرق األوسط وشمال أفريقيا، 

و 3 من آسيا، و 3 من أوروبا، و 9 من الواليات 
املتحدة األمريكية، وكلهن من مجاالت علمية 
متنوعة والسيما الفيزياء والفلك وعلوم 

احلاسوب والبيولوجيا والطب.
امل��ش��ارك��ات رئيسة اجلمعية  أب��رز  وم��ن 
العلمية امللكية األردنية سمو األميرة سمية 
بنت احلسن، ووزيرة الدولة للتسامح في 
اإلمارات العربية املتحدة سعادة الشيخة 
ال��ق��اس��م��ي، واألم��ي��ن��ة التنفيذية  لبنى 
السابقة للجنة األمم املتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغرب آسيا د. رمي��ا خلف 
هنيدي، واملديرة العامة للمركز الدولي 
للزراعة امللحية في اإلمارات د. أسمهان 
الوافي، ووزيرة البحث العلمي سابقًا في 
مصر والعضوة في املجلس القومي للمرأة 

د. نادية زخاري.
وشارك في املؤمتر أيضا نائبة الرئيس 
لألبحاث والدراسات الُعليا في جامعة قطر 
د. مرمي املعاضيد، ورئيسة برامج التعليم 
واملوارد البشرية في اجلمعية األمريكية 
م العلوم بالواليات املتحدة األمريكية  لتقدُّ
د. شيرلي مالكوم، والباحثة الشهيرة في 
علم الفلك بجامعة ه���اواي األمريكية 

الدكتورة شادية حبال.
وتضمن املؤمتر جلسات علمية سلطت 
الضوَء على معوقات النهوض التي تعترض 
املرأة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
واالبتكار، واقترحت حلوال محددة لها، 

جانب من اجللسات العلمية
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فضال عن حتديد أدوات لتحفيز ومتكني 
املرأة في خياراتها املهنية في املراحل املبكرة 

من مسارها املهني.
وناقش املؤمتر عدة محاور أهمها: العلوم 
والقيادة، واالبتكار بحاجة إلى املرأة، والعلوم 
حُتّسن من الفرص، والعلوم تفتح مسارات 
مهنية، وال��ع��ل��وم وال��س��ي��اس��ات واملجتمع، 
واملراحل الوظيفية املبكرة، إضافة إلى ورش 
عمل  استهدفت بناء القدرات في موضوعات 
حيوية، منها استثمار مهارات التخصصات 
العلمية في ريادة األعمال، وتطوير السياسات 

العلمية نحو خدمة املجتمع.

جلسات املؤمتر
تضمن املؤمتر 12 جلسة تطرقت إلى 
احملاور الرئيسية للمؤمتر وشاركت فيها 
مجموعة من النساء الرائدات املعنيات 
باملوضوعات املطروحة. وشهدت نقاشات 
مفيدة بني احملاضرات واحلضور دلت على 
التفاعل الكبير من اجلمهور مع املوضوعات 

املقدمة والتجارب املعروضة.
وحملت اجللسة األولى عنوان )متكني 
املرأة بالعلم – قصص جناح(، وترأستها 
األستاذة املتميزة في الفيزياء بجامعة روتغرز 
األمريكية الدكتورة جولي سايزفسكي، 
وحتدثت فيها رئيسة اجلمعية العلمية 
امللكية األردنية سمو األميرة سمية بنت 
احلسن كمتحدثة رئيسية، وش��ارك في 

أ. د. فايزة محمد اخلرافي
رئيسة املؤمتر

د. أمينة فرحان
رئيسة اللجنة العلمية

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

د. ليلى املوسوي
ق العام(، )امُلنسِّ

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

م. هيفاء املضف
رئيسة اللجنة التنظيمية

معهد الكويت لألبحاث العلمية

اللجنة التنظيمية للمؤمتر
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قصص النجاح املعروضة كل من املديرة 
العامة ملعهد الكويت لألبحاث العلمية 
الدكتورة سميرة السيد عمر، ومديرة معهد 
علم الفلك في جامعة هاواي األمريكية 
الدكتورة شادية حبال، و نائبة الرئيس 
لألبحاث وال��دراس��ات الُعليا في جامعة 

قطر الدكتورة مرمي املعاضيد
أما اجللسة الثانية فكانت بعنوان )العلم 
يفتح آفاق النجاح في املسيرة املهنية(، 
وترأستها أس��ت��اذة الكيمياء التحليلية 
وعميدة كلية العلوم في جامعة السلطان 
قابوس بسلطنة عمان الدكتورة سلمى 
الكندي، وحتدث فيها كل من نائبة املدير 
التنفيذي لشركة )أسيكو( الصناعية في 
الكويت املهندسة غصون اخلالد، واملؤسسة 
الشريكة واملديرة التنفيذية لشركة )مزون( 
للخدمات البيئية والفنية في سلطنة عمان 
ريان الكلباني،  والباحثة في مدينة امللك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية باململكة العربية 

السعودية الدكتورة مالك عابد.
وفي اجللسة الثالثة التي كانت بعنوان 
)نظام تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات في مرحلٍة مبكرة من املسيرة 
ض املبكر  املهنية(، ناقشت املشاركات التعرُّ
امل��ج��االت، وال��ت��ح��ي��زات واحلواجز  ل��ه��ذه 
الثقافية، واملبادرات العاملية وقصص النجاح، 
والتواصل العلمي، وتقدمي املشورة املهنية 

وبرامج بناء التحالف.

وترأس اجللسة املهندسة البارزة في شركة 
نفط الكويت ندى املسفر، وقدم محاورها 
كل من املديرة املساعدة للبرنامج اإلنشائي 
في جامعة الكويت أنوار اإلبراهيم، ومديرة 
مختبر أبحاث االستشعار عن بعد في قسم 
علوم األرض واحمليطات بجامعة نورث 
كارولينا في مدينة ويلمنغتون األمريكية 
الدكتورة إميان غنيم، والباحثة في وكالة 
اإلمارات العربية املتحدة للفضاء الدكتورة 

فاطمة العيدروس.

سفراء العلم
وفي اجللسة الرابعة املعنونة )سفراء 
العلم( التي ترأستها مديرة املركز الدولي 
ل��ل��زراع��ة امللحية ف��ي اإلم����ارات العربية 
املتحدة الدكتورة أسمهان الوافي، حتدثت 
عدد من الرائدات عن جتاربهن املتميزة،  
وهن الباحثة في مستشفى امللك فيصل 
التخصصي وم��رك��ز األب��ح��اث باململكة 
العربية السعودية الدكتورة مها املزيني، 
سة  و األكادميية في كلية دارمتوث، ومؤسِّ
جمعية Leora Trust بالواليات املتحدة 
سة  األمريكية الدكتورة سيما ناندا، ومؤسِّ
سيمازا كوميك لتعليم الصحة العامة في 

بلجيكا الدكتورة سوزان ناصيف.
وتطرقت اجللسة اخلامسة التي كانت 
بعنوان  )متكني املرأة بالعلم – العلم والقيادة( 
إلى مساهمة اخللفية الدراسية في العلوم 

سمو أمير البالد يستقبل املشاركات في املؤمتر

نائبة مدير الهيئة العامة الكويتية للغذاء 
والتغذية الدكتورة نوال احلمد

م. دينا النقيب
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - جلنة 

التنسيق والتوثيق

الشيخة عايدة سالم العلي
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والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في 
دعم ُصناع القرار، ومتكني النساء ليصبحن 
قائدات الغد، وعوامل التمكني ومحفزاته، 
زاته، وسبل القيادة وبرامج  وحتدياته، وحتيُّ

الدعم.
وحتدث في اجللسة التي ترأستها أستاذة 
الفيزياء في جامعة ويسكونسن ستاوت 
األمريكية الدكتورة لورا ماكولو، كل من 
رئيسة قسم طب العيون في مستشفى 
امللك فيصل التخصصي ومركز األبحاث 
باململكة العربية السعودية الدكتورة سلوى 
الهزاع، والنائبة في البرملان املنغولي الدكتورة 
أندرا أغفانالفسان، و وزيرة البحث العلمي 
سابقًا، وأستاذة الكيمياء احليوية الطبية 
في املعهد القومي لألورام بجامعة القاهرة 

الدكتورة نادية زخاري.
ون��اق��ش��ت اجل��ل��س��ة ال��س��ادس��ة موضوع 
)متكني املرأة بالعلم – االبتكار بحاجة إلى 
املرأة(، وتطرقت إلى أهمية االبتكار إلقامة 
اقتصاد ُمنِتج ومتنوع، من خالل قصص 
النجاح، واملبادرات، ودور املرأة في االبتكار 
االجتماعي والتكنولوجي، والصعوبات 

واإلجنازات في اقتصاد االبتكار. 
وت���رأس���ت اجل��ل��س��ة أس���ت���اذة الهندسة 
امليكانيكية في كرسي قطر لدراسات الطاقة 
باجلامعة األمريكية في بيروت الدكتورة 
نسرين غدار، وشارك فيها كل من أستاذة 
الفيزياء النووية في جامعة محمد اخلامس 

باملغرب الدكتورة رجاء الشرقاوي املرسلي، 
و أستاذة العلوم الكيميائية في مدينة 
امللك عبد الله للعلوم والتقنية باململكة 
العربية السعودية الدكتورة نيفني خشاب، 
وأستاذة علوم املواد في جامعة نورثويسترن 

األمريكية الدكتورة سوسينا هايل. 

االتكار والقيادة
  وخصصت اجللسة السابعة ملناقشة 
موضوع )االبتكار والقيادة(، من خالل محاور 
عدة منها املرأة كرائدة أعمال، والتفكير 
االبتكاري ُيكمل التفكير التجاري، والعمل 

اجلماعي، وإدارة التعاون واالبتكار. 
     و ترأست اجللسة مديرة برنامج دعم 
املشاريع في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
الدكتورة لبنى عكاشة، وحتدثت فيها كل 
من نائبة مدير الهيئة العامة الكويتية 
للغذاء والتغذية الدكتورة نوال احلمد، 
ز للخاليا اجلذعية  و مديرة مركز التميُّ
والطب التجديدي في مدينة زويل مبصر 
الدكتورة جنوى البدري، و أستاذ املعلومات 
وعلوم احلاسوب في جامعة هاواي األمريكية 

الدكتور كيم بينستيد.
   وناقشت اجللسة الثامنة التي ترأستها 
الباحثة الفخرية في املركز القومي للبحوث 
ال��دك��ت��ورة فينيس ج��ودة موضوع  مبصر 
)االبتكار في مرحلٍة مبكرة من املسيرة 
املهنية(، وحتدثت فيها كل من الباحثة 

> التكامل بني العلوم والتكنولوجيا 
واالبتكار في اتخاذ القرار 
ع��ن��د وض���ع ال��س��ي��اس��ات كي 
يكون لها التأثير املطلوب 

في املجتمع.
> استقطاب مشاركة اجلمهور 
بأجمعه في حتفيز املشاركة 
في العلوم، وتقدمي الدعم 
للمشتغلني في العلوم في 
املراحل املبكرة من مسيرتهم 

املهنية.
ت��ع��زي��ز ش��ب��ك��ات التواصل   <
اإلقليمية وال��ع��امل��ي��ة، مثل 
إطالق مبادرة شبكة مؤمتر 
القيادات النسائية في العلوم 

والتكنولوجيا والهندسة.
> بناء القدرات في مجال اإلعالم 
العلمي، للدخول في حوار مع 
املجتمع حول أهمية العلوم 

ودورها في رفاهيته.
>تبني التعاون الدولي كآلية 
لتحقيق املزيد من التقدم 
العلمي املؤدي إلى الرفاهية 

االجتماعية.
> تأسيس بيئة داعمة من اإلرشاد 
والتوجيه وبناء القدرات على 

القيادة.
> املضي قدما نحو مشاركات 
ديناميكية للبحث والتطوير 
مل�����ع�����اجل�����ة ال�����ت�����ح�����دي�����ات 

اإلقليمية.

توصيات املؤمتر

في ختام أعماله أصدر املؤمتر 
التوصيات اآلتية
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ر املناخي بجامعة ماين  في معهد التغيُّ
األمريكية الدكتورة جاكلني غيل، وأستاذة 
الفلك في جامعة واشنطن األمريكية 
الدكتورة إمييلي ليفيسك، و مديرة مركز 
الكندي لبحوث احلوسبة في جامعة قطر 

الدكتورة نورا فطيس.
وحملت اجللسة التاسعة عنوان )العلم 
في خدمة املجتمع(، وترأستها األستاذة في  
جامعة نيوكاسل باململكة املتحدة الدكتورة 
غادة خطاب، وحتدثت فيها كل من طالبة 
الدكتوراه في كلية لندن اجلامعية باململكة 
سة صندوق  املتحدة فتوح الَرقم،  و مؤسِّ
نساء البحر املتوسط في فرنسا الدكتورة 
فوزية بابا عيسى، و املديرة التنفيذية 
ملبادرة ه��اردي رين للتطوير في اململكة 

املتحدة الدكتورة أليسون رين. 

العلم والقيادة
     وفي اجللسة العاشرة التي كانت 
– العلم  امل��رأة بالعلم  بعنوان )متكني 
والقيادة(، وترأستها رئيسة برامج التعليم 
واملوارد البشرية في اجلمعية األمريكية 
م العلوم الدكتورة شيرلي مالكوم،   لتقدُّ
إل���ى م��ح��اور اجل��ل��س��ة املتنوعة  ت��ط��رق 
كل من رئيس مجلس التعليم العالي 
والقوى العاملة في األكادميية الوطنية 
للعلوم بالواليات املتحدة الدكتور توماس 

امل��دي��ر التنفيذي في  رودي����ن، و نائبة 
مؤسسة لوريال بفرنسا الدكتورة آني 
بالك، ورئيسة املشروع الدولي املشترك 
بني االحتاد األوروبي ومجلس التعاون 
اخلليجي للتعاون في العلوم بإيطاليا 

الدكتورة كريستينا فليزيا. 
وناقشت اجللسة احلادية عشرة موضوع 
ال��ع��ل��وم والتكنولوجيا  )ن��ظ��ام تعليم 
ن املهارات  والهندسة والرياضيات ُيحسِّ
احلياتية( من خالل محاور عدة، أهمها 
دور التحصيل العلمي في هذه املجاالت 
في تخريج أشخاص ق��ادري��ن على حل 
املشكالت، ومفكرين ناقدين ومستقلني، 
وأهمية نظام تعليم العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات في املساعي املتعددة 
التخصصات، وتشكيل نظام تعليم هذه 

املجاالت للمهارات احلياتية. 
ال��ت��ي ترأستها  وحت���دث ف��ي اجل��ل��س��ة 
الباحثة في معهد علم األعصاب وعلم 
وظائف األعضاء بجامعة غوتنبرغ في 
ال��دك��ت��ورة كارينا م���االرد، ك��ل من  أملانيا 
أستاذة الوراثة البشرية ورئيسة قسم بحوث 
األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة في 
املركز القومي للبحوث مبصر  الدكتورة 
جنوى عبداملجيد، و أستاذة علم األعصاب 
في معهد تاتا لألبحاث األساسية في 
مومباي بالهند الدكتورة فيديتا فايديا، 

د.توماس رودين رئيس مجلس التعليم 
العالي والقوى العاملة في األكادميية 

الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة 

نائبة املدير التنفيذي في مؤسسة لوريال 
بفرنسا الدكتورة آني بالك

د.فتوح الرقم
معهد الكويت لألبحاث العلمية

صورة جماعية للمشاركات في املؤمتر
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و أستاذة الكيمياء احليوية في جامعة 
والي��ة س��ان دييغو األمريكية الدكتورة 

منال سويرجو.
   وبحثت اجللسة الثانية عشرة واألخيرة 
في املؤمتر في موضوع )العلم، والسياسة، 
واملجتمع: استراتيجيات ساعية لوضع 
سياسات قائمة على األدل���ة(، وتناولت 
محاور عدة منها إشراك صناع القرارات في 
احلوار العلمي، والعلم للجميع، والشراكات 
املتعددة القطاعات بني األوساط العلمية، 
واملنظمات غير احلكومية واملؤسسات 
الصناعية، ودور العلم في صنع القرارات، 
والعائد االجتماعي م��ن االستثمارات 

بالنسبة إلى العلم.  
    وترأست اجللسة الباحثة لدى اجلمعية 
األمريكية لتقدم العلوم والرئيسة السابقة 
 CRDF ملؤسسة البحث والتطوير املدني
Global الدكتورة كاثي كامبل، وحتدث فيها 

كل من احلاصلة على جائزة ليملسون – إم 
آي تي التشجيعية وأستاذة الهندسة في 
مدرسة بايون الثانوية بالواليات املتحدة 
سة مبادرة »نحن نحب  ماري ألويا،  و مؤسِّ
القراءة« ومديرتها األستاذة  في اجلامعة 
الهاشمية باألردن الدكتورة رنا الدجاني، 
ورئيسة قسم البحوث وتطوير احملتوى في 
مؤمتر القمة العاملي لالبتكار في التعليم 

بقطر الدكتورة أسماء الفضالة. 

حفل املؤمتر بشهادات من باحثات وعاملات تركن بصمات مشرقة 
على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مجتمعاتهن 

احمللية، وعلى املستوى العاملي،  وروت العاملات 
قصصهن فألهمن املشاركات القادمات من شتى 

أنحاء العالم.
ال��دك��ت��ورة سميرة إسالم  وبعثت األس��ت��اذة 
احلماس في املؤمتر الذي وقف محييا كفاحها 
في اخلمسينيات والستينيات في وقت عصيب 
على النساء حينذاك وانخراطهن في نشاطات 
مجتمعية علمية، حتى تقلدت منصب أول عميد 
مساعد امرأة في اململكة العربية السعودية. 
وقالت عن نفسها إنها ابنة الكتاتيب التي 

أطلقت تعليم البنات النظامي.
أما د. سميرة السيد عمر، الكويتية البارزة 
احلاصلة على الدكتوراه في علم إدارة موارد 
األراضي النائية، وأول امرأة ُتعنّي مديرا عاما 
ملعهد الكويت لألبحاث العلمية، فقد روت قصة 
طموحها جلعل الكويت خضراء، متتبعة مراحل 
قصة جناحها املشوقة، مستذكرة دور مختلف 
أفراد أسرتها في متيزها وعطائها. وقالت إن 
املجهر الذي قدمه لها والدها  في عيد ميالدها 
ال�16 كان أفضل هدية تلقتها حينذاك، وإنها 

ال تزال تستخدمه لتعليم حفيدتها.
واستحوذت الدكتورة سلوى الهزاع على اهتمام 
ال��ذي تابع قصة جناحها وحياتها  احلضور 
املشوقة في اململكة العربية السعودية. فقد 
تعلم والدها وعّلم بناته وفقا ملناهج التعليم 
احلديثة، على الرغم من املعارضة التي واجهها 
حينذاك من أسرته الشديدة احملافظة. وبعد 
أن كان أهل قرية الدكتورة سلوى يحتجون 
على ظهورها في التلفزيون في برامج متنوعة، 
إل��ى ما وصلت إليه كإحدى  وعقب وصولها 
أبرز القيادات النسائية في الطب بالسعودية، 
صاروا يسألون والدها: متى ستظهر ابنتنا في 

التلفزيون مرة أخرى؟

قصص جناح

د.سلوى الهزاع

د.سميرة إسالم

د. سميرة السيد عمر
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2013 وزي����رة للتعاون  ُع��ي��ن��ت ف��ي ع���ام 
الدولي والتنمية في اإلم��ارات، وشغلت في 
التجارة اخلارجية،  وزي���رة  2008 منصب 

بعد أن شغلت منصب وزي��رة االقتصاد في 
سنة 2004 لتصبح أول امرأة تتولى حقيبة 

وزارية في اإلمارات.
في مارس 2014، ُعينت رئيسة جلامعة زايد 
و رئيسة اللجنة اإلماراتية لتنسيق املساعدات 
اإلنسانية. تولت الشيخة لبنى رئاسة مجلس 
مديري هيئة األوراق املالية والسلع بني عام 
2004 و2008، وترأست الفريق التنفيذي 

حلكومة دبي اإللكترونية التي أطلقت مبادرات 
ترسيخ احلكومة اإللكترونية في مختلف أقسام 

القطاع العام بدبي في عام 2004.

حصلت على إجازة في علوم احلاسوب 
من جامعة كاليفورنيا احلكومية وعلى 
ش��ه��ادة ماجستير تنفيذية ف��ي إدارة 
األع��م��ال من اجلامعة األمريكية في 
الشارقة وعلى الدكتوراه الفخرية من 
جامعات ع��دة. وتصدرت قائمة مجلة 
األعمال )أريبيان بيزنس( للنساء املئة 
األقوى تأثيرًا  في العالم  العربي ست 
سنوات متتالية ابتداء من سنة 2011. 
ال��دول��ي، فاختيرت  أم��ا على الصعيد 
ضمن قائمة مجلة )ف��ورب��س( ألقوى 
نساء العالم، وضمن قائمة )وول ستريت 
جورنال( للنساء اخلمسني األكثر تأثيرًا 

في العالم.

2017 منصب  ش��غ��ل��ت ح��ت��ى م����ارس 
األمينة العامة التنفيذية للجنة  األمم 
املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب 
آسيا )اإلسكوا(. وتولت قبل ذلك منصب 
مساعدة األمني العام لألمم املتحدة ومديرة 
املكتب اإلقليمي للدول العربية في برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.
شغلت ع���ددًا م��ن املناصب احلكومية 
املهمة في بلدها األردن مبا فيها وزيرة 
 )1995 – الصناعة وال��ت��ج��ارة )1993 
 )1998 – ووزي����رة التخطيط )1995 

ونائب رئيس الوزراء )1999 – 2000(. 
كانت عضوًا في مجلس األعيان األردني، 
إل��ى املجلس  وانضمت في الوقت نفسه 
االستشاري االقتصادي الذي ُشكل مببادرة 
مشتركة بني القطاعني احلكومي واخلاص 
ويشرف عليه مباشرة ملك األردن بهدف 
ب��اإلص��الح��ات االقتصادية  ال��دف��ع ق��دم��ًا 
ومسيرة التحديث ف��ي األردن. حصلت 
على الدكتوراه في علم األنظمة من جامعة 
بورتالند احلكومية األمريكية. ونالت وسام 

الكوكب األردني عام 1995.

سمو الشيخة لبنى القاسمي

د. ريما الهنيدي

المتحدثات في جلسات المؤتمر
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أستاذة باحثة فخرية في املعهد القومي 
للبحوث مبصر، وهي مختصة في مجال 
الكهرباء الكيميائية الذي حصلت فيه على 
الدكتوراه من جامعة القاهرة، إضافة إلى  
دكتوراه في العلوم من جامعة عني شمس. 
يشمل مجال بحثها العلوم املادية وتطبيقاتها 

واملعادن وإدارة التآكل.
شغلت منصب وزيرة البحث العلمي في 
مصر بني عامي 1993 و1997، وحققت 
في تلك الفترة إجنازات عديدة مهمة منها 
تطوير اخلطة القومية للعلوم والتكنولوجيا 
وصياغة عدد من االستراتيجيات املتعلقة 
باحلقول املهمة في مجال التكنولوجيا. 
ل���دى املفوضية  عملت خ��ب��ي��رة مستقلة 

األوروب��ي��ة. وح���ازت ع��دة أوس��م��ة وجوائز، 
منها جائزة الزمالة الدولية من اجلمعية 
الوطنية ملهندسي التآكل، وجائزة مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي. واختارتها أكادميية 
العالم الثالث للعلوم والتكنولوجيا بصفتها 
رائدة في العلوم والتكنولوجيا من بني عشر 
عاملات بارزات في الدول النامية. وفي مصر، 
حصلت على جائزة الدولة التشجيعية ووسام 
العلوم والفنون من الدرجة األولى في عهد 
الرئيس أنور السادات في سنة 1975. وفي 
سنة 2004، قلدها الرئيس حسني مبارك 
جائزة الدولة التقديرية في العلوم األساسية. 
ألفت وشاركت في تأليف أكثر من 120 كتابًا 

وإصدارا، ولديها براءتا اختراع.

د. فينيس جودة

تت�رأس إدارة برامج التعليم واملوارد البشرية 
 ،)AAAS( في اجلمعية األمريكية لتقدم العلوم
وترأست مكتب فرص العلوم لدى اجلمعية 
بني سنتي 1979 و1989. وبني سنتي 1977 
و1979 كانت مسؤولة  البرامج في إدارة تعليم 
 .)NSF( العلوم باملؤسسة القومية للعلوم
وشغلت منصب أستاذ مساعد لعلوم األحياء 

في جامعة نورث كاروالينا بواشنطن.
حصلت على الدكتوراه في علوم البيئة من 
جامعة بنسلفانيا احلكومية. وهي عضو في العديد 
من املجالس، منها مركز أتش. جون هاينز الثالث 
للعلوم واالقتصاد والبيئة، ومجلس أمناء معهد 

.)Caltech( كاليفورنيا للتكنولوجيا

عينت في سنة 2006 رئيسًا باملشاركة 
للجنة التعليمية للقرن احلادي والعشرين 
ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والتعليم  ف���ي 
والرياضيات التابعة للمجلس القومي 
للعلوم. وترأست عددًا من اللجان الوطنية 
التي تعنى بإصالح التعليم وتوفير التعليم 
وفرص العمل والتثقيف في مجال العلوم 
والتكنولوجيا. وبني عامي 1994 و2001، 
كانت عضوًا في جلنة مستشاري الرئيس 
األمريكي للعلوم والتكنولوجيا. وُقلدت 
 Public في عام 2003 وسام النفع العام
الذي  األعلى  وهو   ،Welfare Medal

متنحه األكادميية القومية للعلوم.

د. شيرلي مالكوم
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ال��دك��ت��وراه ف��ي الذكاء  حصلت على 
االصطناعي من جامعة أدنبره. أسست 
شركة )آي-ت��ش��ارا كي ك��ي( التي طورت 
وك��الء برمجيني اجتماعيني للهواتف 
املتنقلة. وفي سنة 2002، عملت مدرسة 
في قسم املعلومات وعلوم احلاسوب في 
جامعة هاواي. وهي باحث مشارك في 
معهد علم الفلك احليوي املشترك بني 
جامعة هاواي و)ناسا(، وشغلت منصب 
كبير العلماء في بعثة استكشاف تناظرية 

في محطة بحوث املريخ القطبية طويلة 
2007، وعملت ف��ي هيئة  األم���د سنة 
الفضاء الكندية ضمن برنامج الهيئة 

الكوكبي التناظري.
تشغل حاليا منصب باحث رئيسي في 
برنامج ه��اواي الستكشاف الفضاء عن 
 HI-SEAS طريق التناظرية واحملاكاة 
الذي يقوم مبحاكاة مهام استكشاف فضائية 
طويلة األمد في بيئة معزولة في بركان 

مونا لوا بهاواي. 

د. كيم بنستد

طبيبة عيون سعودية في مستشفى 
امللك فيصل التخصصي بالسعودية. تعد 
من أكثر الشخصيات النسائية املؤثرة في 
السعودية، وهي من السعوديات األوائل 
اللواتي حققن جناحًا أكادمييًا ومهنيًا 
وسياسيًا على املستوى الدولي. وكانت 
من بني أول 20 امرأة ُعنَي في مجلس 

الشورى السعودي عام 2013.
2005 اخ��ت��ارت��ه��ا مجلة   ف��ي ع���ام 
)ف���ورب���س(  م��ن ب��ني أك��ث��ر مئة امرأة 

عربية تأثيرًا. وحصلت على جائزتي 
املرأة العربية في سنة 2015، األولى 
في مجال الطب والثانية عن مجمل 
إجن��ازات��ه��ا. انتخبت ع��ض��وًا تنفيذيًا 
في املجلس الدولي لطب العيون وهي 
أعلى مرتبة في مجال طب العيون على 
مستوى العالم. وهي حاليًا أستاذة في 
كلية الطب بجامعة امللك فيصل في 
السعودية. نشرت وراجعت أكثر من 60 

بحثا علميا.

د. سلوى الهزاع
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عضوة في برملان منغوليا. شغلت منصب 
مديرة األكادميية االستراتيجية وهي مؤسسة 
فكرية منغولية. وُعينت نائبا ملدير معهد 
الدراسات االستراتيجية في مجلس األمن 
2010، ُعينت سفيرة  القومي. وفي عام 

متجولة لدى وزارة اخلارجية املنغولية.
 حصلت على الدكتوراه في الفيزياء من 

جامعة نورث كاروالينا احلكومية. 

وتشمل اجل��وائ��ز التي حصلت عليها 
جائزة اخلدمة املتميزة من قطاع النفط 
املنغولي، وجائزة اخلدمة املتميزة من هيئة 
حماية البيئة املنغولية. وشاركت في تأسيس 
مؤسسة ميتشل وفي مبادرة برنامج القادة 

الشباب في منغوليا. 

د. أوندرا أغفانلوفسان

  الرئيس املؤسس لبرنامج العلوم الطبية 
احليوية في جامعة العلوم والتكنولوجيا 
مبدينة زويل في مصر، وتشغل فيها منصب 
مديرة مركز التميز للخاليا اجلذعية 
والطب التجديدي. وقبل انضمامها إلى 
مدينة زويل، كانت مديرة برامج صحة املرأة 
في املستوى اجلامعي والدراسات العليا 
في كلية الطب بجامعة ساوث فلوريدا 

في الواليات املتحدة األمريكية.
حصلت على الدكتوراه من كلية الطب 
بجامعة ساوث فلوريدا. وتشمل مجاالت 

اهتماماتها البحثية علم أحياء اخلاليا 
اجلذعية لدى البالغني، وأمراض املناعة، 
وتخزين اخلاليا اجلذعية. ساهمت 
في أكثر من 40 بحثا في مجال علم 
أح��ي��اء اخل��الي��ا اجل��ذع��ي��ة وأم���راض 
املناعة، وأش��رف��ت على أكثر من مئة 
طالب جامعي وفي الدراسات العليا 
في حقل أبحاث اخلاليا اجلذعية. 
وح��ص��ل��ت ع��ل��ى ع���دة ج��وائ��ز تقديرًا 
جلهودها في مجال البحث وتعزيز 

مشاركة املرأة في العلوم. 

د. نجوى البدري
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أستاذة في معهد علوم الفلك بجامعة 
هاواي األمريكية. ينصب اهتمامها البحثي 
على فيزياء هالة الشمس والرياح الشمسية، 
وتشرف على برنامج بحثي فريد من نوعه 
ُيستفاد فيه من ظروف املالحظة املثالية 
التي توفرها حاالت الكسوف الكلي للشمس، 
ال��ق��درة التشخيصية االستثنائية  وم��ن 
املتأتية من االنبعاثات الصادرة عن استثارة 
اإليونات الثقيلة. وأدت دورًا رئيسيًا في 
إعداد مسبار )ناسا( الشمسي الروبوتي 

املعد الستكشاف هالة الشمس.

ال��دك��ت��وراه م��ن جامعة  حصلت على 
سينسيناتي األم��ري��ك��ي��ة. وع��م��ل��ت في 
م��رك��ز ه��ارف��ارد-س��م��ي��ث��ون��ي��ان لبحوث 
فيزياء الفضاء، ودَرّست  في معهد علوم 
الرياضيات والفيزياء بجامعة ويلز في 

اململكة املتحدة.
حصلت على جوائز عدة منها جائزة 
ال����رواد م��ن م��ؤس��س��ة  ال��ف��ك��ر العربي، 
وج��ائ��زة )ن��اس��ا( إلجن��از الفريق لسنة 
وج��ائ��زة سلسلة محاضرات   ،2004

النساء املغاِمرات. 

تعمل أستاذة للهندسة امليكانيكية في 
اجلامعة األمريكية ببيروت وأستاذة كرسي 
دولة قطر لدراسات الطاقة، ومديرة معهد 
منيب وأجنيال مصري للطاقة واملوارد 

الطبيعية في اجلامعة نفسها.
حصلت على الدكتوراه في الهندسة 
امليكانيكية من معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا )MIT(. وركزت أبحاثها 
على التحسني احلاسوبي والتجريبي 
النتقال احلرارة لضمان التبريد الفعال 
للهواء، وتطبيقات الطاقة الشمسية 
ل  امل���س���ت���دام، وحت����ُوّ ال���ه���واء  لتكييف 

2007 زميلة  الطاقة. عينت في سنة 
في أكادميية العالم اإلسالمي للعلوم 
 2012 وتسلمت في سنة   ،)IWAS(
من املجلس اللبناني للبحوث العلمية 
)جائزة التميز العلمي( ألبحاثها في 
مجال حفظ الطاقة وكفاءة استخدامها، 
ون��ال��ت ج��ائ��زة مؤسسة عبد احلميد 
 2013 شومان للباحثني العرب ع��ام 
عن العلوم الهندسية، وفي عام 2014 
اختارها موقع )العلوم اإلسالمية( من 
بني أكثر النساء العشرين تأثيرًا في 

العلوم بالعالم اإلسالمي.

د شادية حبال

د. نسرين غدار
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مديرة قسم البحوث وتطوير احملتوى 
في منظمة مؤمتر القمة العاملي لالبتكار 
في التعليم بقطر )وايز(. شغلت منصب 
محلل مشارك للسياسات لدى معهد 
قطر للسياسات )RAND( التابع 
ملؤسسة قطر، ولديها خبرة مهنية متتد 
20 عاما في املدارس والتعليم العالي. 

قبل انضمامها إلى مؤسسة قطر شغلت 
منصب أستاذ مساعد في تعليم العلوم 
في كلية التربية بجامعة قطر وأستاذ 
مساعد للتعليم في جامعة جورج تاون 

بقطر.

حازت درجتي الدكتوراه واملاجستير من 
جامعة كامبردج البريطانية. وهي ُمعدة تقرير 
التحديات والتوصيات املتعلقة بالسياسات 
التعليمية في دول مجلس التعاون اخلليجي. 
وشاركت في تأليف كتاب )تطوير قادة سريعي 
البديهة في مجال التعليم: سياسات القيادة 
املدرسية في عصر ديناميكي( الصادر عن 
م��ؤس��س��ة ق��ط��ر. وه���ي ع��ض��و ف��ي اجلمعية 
الدولية للتعليم املقارن )CIES( واجلمعية 
البريطانية ألبحاث العلوم )BERA(، وشاركت 
في العديد من املؤمترات في قطر والعالم 

بصفتها محاضرة ومديرة جلسات.

د. أسماء الفضالة

ال��دك��ت��وراه م��ن كلية  حصلت على 
الطب في جامعة لندن، وأنهت زمالة 
ما بعد الدكتوراه في قسم األمراض 
امُلعدية في مستشفى ماساتشوستس 
احلكومي بكلية الطلب في جامعة 
هارفارد. أسست قسم )بحوث مضيف 
نقص املناعة( ف��ي مستشفى امللك 
فيصل التخصصي ومركز األبحاث 

في الرياض.
   أجرت أبحاثًا على صلة بفيروس 
نقص املناعة املكتسبة في السعودية، 

وساهمت بصورة جوهرية في بحوث 
ن��ق��ص امل��ن��اع��ة ل���دى امل��ض��ي��ف التي 
متولها مدينة امللك عبد العزيز للعلوم 
والتكنولوجيا، وتعمل حاليًا على تطوير 

برنامج للتوعية بفيروس اإليدز.
حصلت على جوائز عدة منها منحة 
)جائزة الباحث العلمي االستقصائي( 
من اجلمعية العاملية لإليدز في سنة 
)لوريال اليونيسكو  2011، وجائزة 

للنساء في العلوم( في منطقة الشرق 
األوسط لسنة 2015.

د. مها الُمزيني
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حصلت على الدكتوراه في العلوم من 
ال��ف��درال��ي��ة في  كلية العلوم التطبيقية 
لوزان بسويسرا عام 1987. كانت بني عامي 
1991 و1999 مسؤولة عن مجموعة بحوث 

الفيزياء اجلوية في مرصد نيوشاتل بجامعة 
جنيف، وشغلت منصب أستاذ مساعد في 
جامعة جنيف بني عامي 1994 و1999. 
1999، ترأست مختبر الفضاء  في ع��ام 
التابع لالحتاد الوطني اجلامعي للعلوم 
امل��واد في فلورنسا بإيطاليا  وتكنولوجيا 
ب��ه��دف تطوير أجهزة   )Consorzio(
استشعار فضائية جديدة بالتعاون مع 
املعاهد اجلامعية وقطاع صناعات الفضاء. 
وتشغل منذ عام 2014 منصب رئيس قسم 
العالقات الدولية والعالقات مع االحتاد 

األوروبي في جامعة تور فيرغاتا بروما.

كانت مسؤولة عن أكثر من 30 برنامجًا 
أوروبيًا ودوليًا في مجال العلوم اجلوية 
وبحوث الفضاء. وه��ي تتعاون مع أكثر 
40 معهدا علميا للعلوم في أوروبا  من 
والواليات املتحدة وروسيا واليابان. وتركز 
في مشاريعها البحثية على بحوث الفضاء 

والتغير املناخي.
وتولي حاليا أهمية لإلسهام بخبرتها 
العلمية واملؤسساتية من أجل تطوير 
أوجه التعاون األوروبية البحثية على 
املستوى العاملي مع دول مجلس التعاون 
اخلليجي وال��ص��ني. وت��ت��رأس برنامج 
الشراكة األوروبية اخلليجية في مجال 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، وهو 
برنامج مكرس للتعاون بني أوروبا ودول 

اخلليج العربية.

عميدة كلية العلوم وأستاذة الكيمياء 
التحليلية بجامعة السلطان قابوس في 
مسقط. وكانت أول امرأة تصل إلى درجة 
األستاذية في تاريخ اجلامعة. تركز أبحاثها 
على تطوير املنهجية واألدوات التحليلية لدى 
حتليل األدوية في املصفوفات الصيدالنية 
واحليوية، ورصد امللوثات العضوية واإليونات 
)الشوارد( املعدنية السامة في املاء باستخدام 
تقنيات اللمعان بالتضافر مع االستشراب 
السائلي رفيع األداء )HPLC(، وطرق 

التخلص من النواجت الكيميائية العرضية 
اخلطرة من مياه الصرف. 

ك��ان��ت أول م��واط��ن ُعماني ينضم إلى 
األكادميية الدولية للعلوم )TWAS(. وفي 
سنة 2014، حصلت على جائزة األكادميية 
الدولية للعلوم في التنمية املستدامة عن 
مساهمتها في العلوم. نشرت أكثر من 87 
بحثا  في مجالت علمية مرموقة، وساهمت 
في العديد من املؤمترات العلمية والندوات 

على املستوى العاملي.

د. كريستيا فليشا

د. سلمى الكندي
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كرست حياتها املهنية من أجل تطوير التعاون 
الدولي في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهي 
تشغل منذ سنة 2006 منصب الرئيس واملدير 
التنفيذي ملؤسسة البحث والتطوير العاملية 
األمريكية )CDRF Global(، وهي منظمة 
غير ربحية تعمل على تعزيز معايير السالمة 
واألم��ن واالستدامة عبر العلوم واالبتكار 
من خالل التشجيع على التعاون العلمي 
والتكنولوجي على املستوى العاملي من خالل 

توفير التمويل واملوارد والتدريب. 
 ،CRDF Global قبل انضمامها إلى
شغلت الدكتورة كامبل منصب مدير مكتب 
السياسات العاملية وال��ب��رام��ج ف��ي إدارة 
ب��وزارة التجارة األمريكية.  التكنولوجيا 
ومن سنة 1995 إلى سنة 1997، شغلت 

منصب كبير احملللني في مجال السياسات 
مبكتب البيت األبيض لسياسات العلوم 
والتكنولوجيا، وكانت مسؤولة عن برنامج 
شؤون العلوم والتكنولوجيا في االحتاد 
السوفييتي في وزارة اخلارجية األمريكية 

من سنة 1984 وحتى سنة 1989.
انضمت إلى عضوية املجلس االستشاري 
ال��دول��ي��ة في  ال��ش��ؤون  اخل��ارج��ي لكلية 
جامعة بنسلفانيا احلكومية، واملجلس 
 ،)IRIS( االستشاري ملعاهد بحوث الزالزل
وكانت عضوًا في املجلس االستشاري ملوقع 
Muslim-Science.com، وفي جلنة 

مؤشر االب��ت��ك��ار االس��ت��ش��اري��ة. وانتخبت 
حديثا زميلة ف��ي اجلمعية األمريكية 

.)AAAS( لتقدم العلوم

حصلت على الدكتوراه من جامعة نلسون 
مانديال متروبوليتان في جنوب أفريقيا. 
وتعمل حاليا أستاذا مساعدا في الفيزياء 

بجامعة النيلني في اخلرطوم.
 اكتسبت أبحاثها شهرة عاملية وحصلت 
على منحة زمالة من منظمة العالم الثالث 
للمرأة في العلوم )OWSDW( الستكمال 
أبحاثها لنيل درجة الدكتوراه، وعلى جائزة 
 Early )عاملات في مستهل حياتهن املهنية(
Career Women Scientists من 

 Elsevier Foundation مؤسسة إلسيفير

عن أبحاثها في استكشاف طرق تقليص 
الطبقة التي تتراكم فوق أشباه املوصالت 
العالية السرعة وتؤثر على الدفق الكهربائي. 
وتشمل مشاريعها البحثية األخرى تطوير 
طريقة الستخدام أشعة الشمس لتنقية 
املياه، وتقصي إمكانية شطر جزيئات املاء 

الستخراج الهيدروجني.
أسست منظمة الباحثات السودانيات 
في العلوم )SWSO( عام 2013، حرصًا 
منها على نشر قناعتها بالدور الذي يؤديه 

العلم في ضمان حياة أفضل. 

د. كاثلين كامبل 

د. نشوى عيسى
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ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه م���ن معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا. وانضمت 
إلى جامعة نورثوسترن عام  2015 بعد 
18 عاما محاضرة في معهد  أن عملت 

كاليفورنيا للتكنولوجيا.
تشمل اهتماماتها البحثية احلالة الصلبة 
للمواد والتجهيزات اإليونية مع التركيز 

على تكنولوجيا الطاقة. حصلت على 
جوائز عدة منها في عام 2008 الزمالة 
 )ACI( األمريكية للتنافسية واالبتكار
 .)NSF( من املؤسسة القومية للعلوم
ونالت جائزة رواد الكيمياء من مؤسسة 

.)CHF( اإلرث الكيميائي

د. سوسينا هايلي

أس��ت��اذ م��ش��ارك ف��ي ق��س��م الكيمياء 
والكيمياء احليوية بجامعة سان دييغو 
احلكومية في الواليات املتحدة، وعضو 
في معهد بيانات احلميات مبركز جامعة 
سان دييغو لعلم األحياء اجلزيئية. نالت 
الدكتوراه في الفيزياء احليوية اخللوية 
والتصوير البلوري باألشعة السينية 
من كلية الطب في جامعة بوسطن عام 
1996. وعملت باحثة في معهد سكريبس 

1999 و2005،  البحثي ما بني عامي 
حيث حققت اكتشافات مهمة حول نشأة 
احلياة والتطور املبكر للشيفرة اجلينية 

)الوراثية(.

تتضمن مساهماتها البحثية أمورا عدة 
منها اكتشاف مستهدفات دوائية جديدة 
مضادة للبكتيريا، واألساس الهيكلي ملقاومة 
 ،)HIV( دواء فيروس نقص املناعة املكتسبة
واآلليات اجلزيئية للتغيرات الوظيفية 
املتصلة بالسرطان والسكري واألمراض 

العصبية التنكسية.
حصلت على جوائز ومنح بحثية من 
املعهد القومي للصحة )NIH( واملؤسسة 
القومية للعلوم )NSF(، ونشرت وتعاونت 
في نشر األبحاث مع باحثني آخرين على 
املستويني األمريكي والدولي، وسجلت عدة 

براءات اختراع.

د. منال سويرجو
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ن��ائ��ب��ة رئ��ي��س ج��ام��ع��ة ق��ط��ر لشؤون 
البحث والدراسات العليا. أسست مركز 
املواد املتقدمة في جامعة قطر وتتولى 
إدارته. نالت درجة الدكتوراه في الفيزياء 
)علوم املواد( من جامعة اإلسكندرية في 
مصر عام 2001. لديها خبرة طويلة في 
مجاالت البوليمرات وتكنولوجيا املكونات 
النانوية والنانوتكنولوجيا واستحقت 
تقديرًا دوليًا على بحوثها في هذا املجال. 
نشرت أكثر من 130 بحثا في مجالت 

عاملية ومؤمترات وفصول في كتب ولديها 
براءات اختراع.

ال��ت��ي حصلت عليها،  م��ن اجل��وائ��ز 
ال��دول��ة ف��ي الفيزياء ف��ي سنة  ج��ائ��زة 
التميز في البالستيك  2010 وجائزة 

من االحتاد اخلليجي للبتروكيماويات 
2014، وجائزة  والكيماويات في سنة 
التميز في القيادة للنساء من مؤمتر 
ومعرض الهندسة للشرق األوسط في 

سنة 2015. 

عاملة هندية في علم األعصاب وأستاذة 
في معهد تاتا للبحوث األساسية في 
م��وم��ب��اي،  وأس��ت��اذ م��ش��ارك س��اب��ق في 
 .)IAS( األك��ادمي��ي��ة الهندية للعلوم
يتمحور عملها البحثي على علم األعصاب 
والطب النفسي اجلزيئي. ونالت بفضل 
2015 جائزة شانتي  أبحاثها في عام 
سواروب باتناغار للعلوم والتكنولوجيا 
عن علوم الطب. وحصلت في عام 2012 

على اجلائزة الوطنية للعلوم احليوية 
للتطوير املهني.

نالت الدكتوراه في علم األعصاب من 
جامعة يال األمريكية، وعملت باحثة 
مشاركة في األكادميية الهندية للعلوم 
بني عامي 2000 و2005. تركز أبحاثها 
على آليات التحكم التي تنظم العواطف 
وكيفية تأثر ه��ذه اآلل��ي��ات بالتجارب. 

ونشرت أكثر من 50 كتابا. 

د. مريم المعاضيد

 فيديتا فيديا

10035 - يناير  2018يناير 



حصلت على الدكتوراه في سنة 2002 من 
كلية اجلغرافيا في جامعة ساوثامبتون باململكة 
املتحدة. وانضمت إلى مركز االستشعار عن 
بعد في جامعة بوسطن عام 2003. ونظرًا 
الختصاصها في علم اجليومورفولوجيا، 
فقد انصبت اهتماماتها البحثية األولى 
على تطبيق أنظمة املعلومات اجلغرافية 
)GIS( واالستشعار عن بعد، واستخدام 
تصاميم النماذج الهيدرولوجية في أخطار 
الفيضانات اخلاطفة، والتنقيب عن املياه 

اجلوفية في البيئة القاحلة.
أج���رت ال��دك��ت��ورة ُغ��ن��ي��م أب��ح��اث��ًا على 

احتماالت وأخطار الفيضانات اخلاطفة 
في ساحل البحر األحمر القاحل في مصر. 
وعملت على مشاريع تعنى بالتنقيب عن 
املياه اجلوفية في اإلمارات ومصر. وهي 
تعمل حاليًا على إعادة تصميم اخلريطة 
الباليوهيدرولوجية القدمية للصحراء الكبرى 
باستخدام جملة من تقنيات االستشعار 
عن بعد ومعطيات األقمار االصطناعية 
مثل بعثة مكوك املسح اخلرائطي الراداري 
ومعطيات رادار الفتحة التركيبية. و تشارك 
في حتليل الصور العالية الدقة لرصد 

التغيرات البيئية في دبي.

تشغل منصب أستاذ مساعد في علم الفلك 
بجامعة واشنطن. حصلت على الدكتوراه في 
 .2010 علم الفلك من جامعة ه��اواي عام 
بعد نيلها الدكتوراه، أمضت خمس سنوات 
بصفتها زميلة باحثة في برنامج آينشتاين 
وبرنامج هابل في جامعة كولورادو ببولدر 
إل��ى جامعة واش��ن��ط��ن عام  قبل أن تنتقل 
2015. تتمحور أبحاثها حول حتسني الفهم 

العام للنجوم الكثيفة العمالقة التي تفوق 
كثافتها عشر مرات على األقل كثافة الشمس. 
واستكشاف كيفية تطور هذه النجوم وكيفية 
مالحظتها في املجرات البعيدة ميثل أدوات 

مة في فهم الكون. قِيّ

فازت عام 2014 بجائزة آني جامب كانون 
من اجلمعية األمريكية لعلم الفلك، وعام 
2012 بجائزة روبرت د. ترمبلر من اجلمعية 

الباسيفيكية لعلم الفلك. وترأست الفريق 
الذي توصل عن طريق املالحظة إلى رصد 
األدل���ة األول���ى على أج��س��ام ثورن-زيتكوف 
Thorne-Zytkow objects، وهي مجموعة 

افتراضية من النجوم يعود توقع وجودها إلى 
سبعينيات القرن العشرين، وتشبه ظاهريًا 
جنمًا كثيفًا باردًا يحتوي في نواته على جنم 
نيوتروني بداًل من النواة املنصهرة التي ُظن 
أنها ضرورية لتشكيل جنم مستقر. ولها كتابان 

في الفيزياء الفلكية وتطور النجوم.

د. إيمان ُغنيم

د. إيميلي ليفيسك
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حصلت على الدكتوراه من قسم طب 
األطفال في جامعة أوكالند بنيوزيالندا، 
وتركز أبحاثها على الفيزيولوجيا املرضية 
لالختناق اجلنيني. وعملت زميلة باحثة 
حديثة العهد في مجلس البحوث السويدي 
في سنة 1999. وفي سنة 2002، أصبحت 
محاضرة رئيسية في الفيزيولوجيا بجامعة 

غوتنبرغ السويدية. 
وانضمت إلى املجلس الوطني السويدي 
ألخالقيات احليوان، وإلى مجالس دولية 
مثل هيئة حترير مجلة نيوروفارماكولوجي 
Neuropharmacology في سنة 2011، 

واملؤسسة البرتغالية للعلوم والتكنولوجيا، 
وكانت عضو  فريق لدى املعهد القومي 
للصحة في الواليات املتحدة عامي 2016 

و2017.
نشرت أكثر من 190 بحثا، وحصلت على  
تقدير في عدة مناسبات نتيجة إلجنازاتها 
منها جائزة الباحث الشاب من مجلس 
أبحاث الصحة في نيوزيالندا، وجائزة 
أفضل مقدم عرض بحثي من اجلمعية 
األوروبية ألبحاث طب الطفل في اوبساال 

بالسويد.

ح��ص��ل��ت ع��ل��ى ال���دك���ت���وراه ف��ي علم 
أحياء اخللية اجلزيئي من جامعة أيوا 
األمريكية. وهي حاليًا أستاذة مشاركة 
في علم األحياء اجلزيئي باجلامعة 
الهاشمية في األردن، ومستشارة لدى 
املجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
في األردن. أسست شبكة أكادميية بني 
 »PEER« املوجهات واملتدربات، ونالت جائزة
عن من��وذج »ث��الث دوائ��ر من العاملات« 
املتمحور حول تطوير التعليم. طورت 
مبادرة »نحن نحب القراءة«  لتشجيع 

األطفال على القراءة من أجل املتعة 
والتسلية، ون��ال��ت عليها ع��دة جوائز 

وانتشرت في 33 بلدا.
حصلت على جائزة »وايز« ووسام امللك 
ح��س��ني ب��رت��ب��ة ال��ش��رف ف��ي ع���ام 2014. 
2015 ع��ل��ى جائزة  وح��ص��ل��ت ف��ي س��ن��ة 
»ستار أوارد«. وفي عام 2016 نالت جائزة 
صانعي التغيير العاملية الصادرة عن برنامج 
فولبرايت ومعهد التعليم الدولي، وفي عام 
الدولية  اليونيسكو  نالت جائزة   2017

حملو األمية.

د. كارينا ماالرد

د. رنا الدجاني
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❋باحث وكاتب، )مصر(

أدت الثورة املعلوماتية دورا فاعال 
في تطوير علم املتاحف وبحوثه، 
وانعكس ذلك على مجال العروض 
املتحفية التي ميكن استحضارها 
كلما دعت احلاجة، األمر الذي أخرج 
املتاحف من مناطقها اإلقليمية أو 

الوطنية إلى رحاب أقاصي األرض 
وأدناها، فصار يطول محتوياتها 
ال��زائ��ر »اإللكتروني  أو الرقمي« 
من أي مكان في العالم، بل ويلتقي 
باإلدارات املتحفية وخبرائها عبر 

أدوات التواصل التفاعلية. 

رضا أحمد خليل  ❋

التقانة الحاسوبية في خدمة الفن..

 زيارة المتاحف عبر المنصات الرقمية
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ومتثل املتاحف مؤسسات تربوية وتعليمية 
وثقافية وترفيهية، وتعمل على خدمة 
املجتمع من خالل جمع وحفظ وعرض 
وصيانة التراث احلضاري والتاريخي 
اإلنساني والطبيعي. ولقد تطور علم 
املتاحف، وصار يحظى باهتمام دولي. 
ومع تطور تقنيات االتصال املعاصرة  
اجت��ه��ت معظم امل��ت��اح��ف ال��ك��ب��رى في 
العالم إلى تشجيع الزوار على استخدام 
هواتفهم املدعومة بتقنيات جديدة على 
غرار الواقع املعزز، والواقع االفتراضي، 
واجلوالت الصوتية حسب الطلب، وذلك 
بهدف تعزيز جتربة الزائر، لكن دون 

املساس بقيمة العمل الفني. 
امل���ت���اح���ف جتربة  ت���ل���ك  واع���ت���م���دت 
التكنولوجيا في خدمة الفن من خالل 
مبادرات عديدة على غرار فكرة املنصة 
العاملية، عبر رقمنة مجموعاتها الفنية 
بواسطة تقنيات كاميرا غوغل الفنية 
الفائقة اجل��ودة، وإنشاء منصة غوغل 
للفنون والثقافة على اإلنترنت أو كتطبيق 
على الهواتف الذكية، وهو ما مكنها من 
حتميل احملتوى لتسهيل مشاركته على 

نطاق واسع.

متحف بالتيمور
ويعد متحف بالتيمور للفنون أحد 
املتاحف الشهيرة، ويقع في أشفيل بوالية 
نورث كارولينا، و بني ما بني 1889 و 1895، 
ويضم أكبر مجموعة من اللوحات التي 
تنتمي إلى القرن التاسع عشر، ولوحات 
كثيرة من الفن املعاصر واحلديث، ويبلغ 
عددها نحو 90 ألف لوحة.  وطور املتحف 
 )sounds capes( خدمة املشاهد الصوتية
املرافقة للقطع الفنية املعروضة، والتي 
ال��زوار على استكشاف مفاهيم  تساعد 
الوطن، واملكان، والهوية. فداخل املتحف  
وعند االقتراب من سجادة أفغانية  مطرزة، 
على سبيل املثال، يسمع الزائر األغاني 
التقليدية للنساء األفغانيات وهن بصدد 

صنع السجاد.
واملتحف البريطاني  في لندن ميثل 
أكبر متحف في اململكة املتحدة، وأحد أهم 
املتاحف في تاريخ البشر وثقافتهم، وقد 
تأسس عام 1753، ويحتوي على أكثر من 
13 مليون معلم أثري وتراثي من جميع 

القارات. ووضعت العديد من التحف أسفل 
املتحف بسبب ضيق املساحة. 

وأدخل املتحف البريطاني حديثا تقنيات 

أخرجت ثورة المعلومات 
المتاحف من مناطقها 
اإلقليمية أو الوطنية 
إلى رحاب أقاصي األرض 
وأدناها فصار يزورها 
الزائر اإللكتروني  من 
أي مكان في العالم

مع تطور تقنيات االتصال 
شجعت المتاحف الزوار 
على استخدام هواتفهم 
المدعومة بتقنيات 
الواقع المعزز والواقع 
االفتراضي والجوالت 
الصوتية حسب الطلب

املتحف البريطاني
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الواقع املعزز والواقع االفتراضي والترميز 
وغيرها مبناسبة افتتاح »مركز ديسكفري 
سامسونغ الرقمي« تشجيعا لألطفال 
واألسر من خالل نشاطات عدة، مثل ورشة 

عمل الترميز الرقمي 
باستخدام الهاتف 
احملمول لفك الرموز 

الثقافية، من الكتابة 
الهيروغليفية القدمية 

ال��رم��وز التعبيرية  إل��ى 
في العصر احلديث. وفي 

اآلونة األخيرة، أعاد املتحف 
تطوير دليل الصوت كتطبيق 

على الهاتف ملعرفة ردود أفعال 
الزوار، ويقدم اآلن في 11 لغة، 

مبا  في ذلك لغة اإلشارة، ويسمح 
للزوار بالدخول في جوالت ذاتية 

التوجيه وسماع تعليقات من القيمني 
واخلبراء حول البحوث التي أجريت 

على القطع الفنية، إضافة إلى خريطة 
تفاعلية لتتبع مسارات ومواقع رواد املتاحف 
ملساعدة التائهني منهم على إيجاد طريق 
اخلروج من صاالت العرض. وقد خلص 
كريس مايكلز، رئيس املبادرات الرقمية 
والنشر باملتحف املبادرة بأنها ثقافة »فهم 

احتياجات اجلمهور«.

وب��ه��دف خلق تفاعل ف��وري مع 
املعروضات الفنية، طورت إحدى 
الشركات منصة رقمية تسمح 
بالتفاعل الفوري مع األعمال 
ب��امل��ت��ح��ف، ومبجرد  الفنية 
مسح العمل يحصل الزائر 
على معلومات بخصوص 
تاريخها وصاحبها وعملية 

إنتاجها.
وبعد أن أصبحت مواقع 
التواصل االجتماعي 
الطريقة األساسية 
للتفاعل والتواصل 
االجتماعي حاليا، 
اضطرت معظم 
املتاحف إلى تركيز 
جهودها في استقطاب 
جمهور أصغر سنا وأكثر تنوعا باالعتماد 
على هذه املواقع لبناء أسس للتواصل 

واملشاركة والتعليم. 
وت��رك��ز استراتيجية م��دي��ري مواقع 
ال��ت��واص��ل االج��ت��م��اع��ي ف��ي املؤسسات 

جتاوز متحف بالتيمور للفنون 
فكرة حتميل التطبيق الذي قد 
يكون حاجزا أمام الزوار، بتطوير 
تطبيق » غوغل موبايل«، وأدخل 
ال��ب��ري��ط��ان��ي تقنيات  امل��ت��ح��ف 
الواقع املعزز والواقع االفتراضي 
والترميز وغيرها، وأعاد تطوير 
دل��ي��ل ال���ص���وت ك��ت��ط��ب��ي��ق على 
الهاتف، ويستخدم املتحف منصة 
رقمية تسمح بالتفاعل الفوري 
مع األعمال الفنية املتحفية،  
كذلك اتبع متحف لوس أجنلوس 
استراتيجية التواصل االجتماعي 
مع املتابعني عبر املشاركات في 
فيسبوك وأنستغرام وسناب شات 

وتويتر وغيرها.

تطبيقات حديثة

متحف الفن بلوس أجنلوس
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ال��ع��ال��م على  أن��ح��اء  الفنية ف��ي جميع 
التواصل مع املتابعني عبر املشاركات في 
هذه املواقع، وتقدمي احملتوى التعليمي 
اجليد عبر فيديوهات قصيرة جلوالت 

تعرض تفاصيل املتحف.

معهد الفن في شيكاغو 
يعد هذا املتحف متحفا عاما للفن، 
ومركزا ثقافيا وتعليميا في الواليات املتحدة. 
تأسس عام 1866 باسم أكادميية شيكاغو 
للتصميم. وتضم املجموعات املعروضة في 

املعهد اللوحات واملنحوتات، واملطبوعات 
وال��رس��وم والفنون الزخرفية األوروبية 
واألمريكية والفن الشرقي والكالسيكي وفن 
التصوير الضوئي واملنسوجات وفنون وحرف 
أفريقيا وأمريكا الالتينية وجزر احمليط 

الهادئ وأمريكا ما قبل كوملبوس.
 سجلت أعداد زوار معهد الفن في شيكاغو 
زيادة منقطعة النظير، وقفزت أعداد متابعي 
صفحاته على مواقع التواصل االجتماعي 
بصورة كبيرة منذ أن بدأ باستخدام تلك 

املواقع لعرض محتوياته. <

يحوي  أكثر من مئة ألف 
ع��م��ل ف��ن��ي، ل���ذا ي��ع��د أكبر 
م��ت��ح��ف ف��ن��ي ف���ي الغرب. 
ويقع في وسط مدينة لوس 
أجنلوس. يستقبل املتحف 
أكثر من مليون زائر سنويا، 
أق��س��ام��ا خاصة  وي��ت��ض��م��ن 
باحلفالت املوسيقية واألفالم 

ونشاطات األطفال.
كان املتحف قد أثار ضجة 
ب��ع��د استخدامه  إع��الم��ي��ة 
خدمة سناب شات للمزج بني 
موسيقى البوب والقطع الفنية 
التي تعود إلى مئات السنني، 
وم��ن خ��الل ه��ذا التطبيق 
التعبيري، املوجه إلى جيل 
األلفية واملراهقني، يستهدف 
املتحف  استقطاب اجلمهور 
األصغر سنًا إلطالعهم على ما 

يتضمنه من فنون وكنوز.
   ول���ق���د ص����ور املتحف 
محتوياته وضمنها تعليقا 
موجزا لنشرها على مواقع 
التواصل االجتماعي. وحديثا 
سجل موقع املتحف متابعة 
يوميا،  أل��ف شخص   500

في حني يشارك في مواقع 
التواصل االجتماعي اخلاصة 
ب��ه ن��ح��و م��ل��ي��ون��ي شخص، 
ولديه مشاركات افتراضية 
تعدت حاجز ثالثة ماليني 
م��ش��ارك��ة، م��ت��ج��اوزة بذلك 
1.4 م��ل��ي��ون زائر  م��ج��م��وع 

للمتحف سنويا. 

متحف الفن في 
لوس أجنلوس

املتحف البريطاني
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 مع كل مؤمتر يعقده )املنتدى العربي 
للبيئة والتنمية )أفد(( تنطلق دعوات 
وحت��ذي��رات وتنبيهات وتوصيات من 
املسؤولني واخلبراء واملعنيني، بعضها 
يركز على ضرورة تعزيز الوعي البيئي، 

وبعضها يحذر من األخطار الكارثية 
امل��ن��اخ، ف��ي ح��ني ينبه بعضها  لتغير 
إل��ى ما تعانيه املنطقة العربية من 
أو  مشكالت بيئية على مستوى البر 
البحر أو اجل��و، وآخ��ر يوصي باتخاذ 

البيئة العربية في

 10 سنوات

❋كاتب وإعالمي، )الكويت(

أحمد عبداحلميد   ❋
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املنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( 
أطلق في مؤمتره السنوي ببيروت تقريره 

العاشر بعنوان:

)البيئة العرية في 10 سنني(
وت��ل��ك اآلم����ال واآلالم املنطلقة من 
املنتدى، الذي يعقد مؤمترا سنويا يدعو 
إليه املعنيني بقضايا البيئة ومجاالتها 
املتنوعة، تصدر ب��ص��ورة تقارير علمية 
يعدها نخبة من األكادمييني واخلبراء 
املتخصصني في تلك القضايا، ويسلط 
كل منها الضوء على قضية معينة متناوال 
إياها من كل زواياها، لتكون تلك التقارير 
مبنزلة مراجع متميزة يستفيد منها صناع 
القرار في الدول العربية لوضع السياسات 
املستقبلية املناسبة ومعاجلة املشكالت 

البيئية املستفحلة.
 وفي املؤمتر السنوي العاشر للمنتدى 
الذي عقد في بيروت ما بني 2-3 نوفمبر 
املاضي، بدعم من جهات عدة منها مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي، ج��رى إطالق 
ومناقشة تقريره اجلديد املعنون )البيئة 
ال���ذي تضمن  ال��ع��رب��ي��ة ف��ي 10 س��ن��ني( 
م��ح��اور ع��دة ش���ارك ف��ي إع��داده��ا نخبة 
من الباحثني العرب، وحرره األمني العام 

للمنتدى جنيب صعب.

سياسات االقتصاد األخضر 
 أظهر التقرير بصورة إجمالية أن وضع 
البيئة في الوطن العربي شهد تراجعا في 
جوانب عديدة، لكنه في الوقت نفسه أحرز 
تقدمًا في جوانب أخرى، السيما في عمل 

املؤسسات البيئية. واعتبر أن اعتماد سياسات 
تعزز التحول إلى االقتصاد األخضر لم 
يكن دائمًا مبنيًا على خطط بعيدة املدى، 
بل انطلق من حتمية معاجلة املشكالت 

االقتصادية احلرجة الناشئة.
 وق��ال إن العقد املاضي شهد انتقااًل 
ملموسًا للبلدان العربية نحو االقتصاد 
األخضر. فمن الصفر تقريبًا في اعتماد 
أنظمة اقتصاد أخضر أو استراتيجية 
مستدامة، أدرج��ت سبعة بلدان عناصر 
االق���ت���ص���اد األخ���ض���ر واالس���ت���دام���ة في 

خططها. 
واعتمد بعض استراتيجيات السياسة 
العامة، مثل رؤية السعودية 2030، نوعًا 
من احملاسبة لرأس املال الطبيعي، بوضع 
قيمة نقدية للموارد الطبيعية. وأدت 
اإلجراءات املالية التي اتخذتها املصارف 
املركزية في لبنان واإلمارات واألردن إلى 
زيادة كبيرة في القروض التجارية للمشاريع 

الصديقة للبيئة. 

السياسات واحلوكمة
رأى التقرير أنه على الرغم من عشرات 
االستراتيجيات واخلطط اإلقليمية اخلاصة 
بالبيئة والتنمية املستدامة التي اعتمدتها 
جامعة الدول العربية، فإنه لم يحرز تقّدم 
ملموس في التطبيق. أما على الصعيد 
الوطني، فقد تعززت املؤسسات البيئية بوجه 
عام، مما أسفر عن بعض التحسينات في 
اإلدارة البيئية. وبرز التحول الرئيسي في 
السياسة العامة في اإلصالحات األخيرة 
في أسعار الطاقة واملياه، مبا في ذلك 
البلدان الرئيسية املنتجة للنفط في 

مجلس التعاون اخلليجي. 
وأشار إلى تطّور الفت في مشاركة البلدان 
العربية في املساعي الدولية ملواجهة تغير 
املناخ، والتي بلغت ذروتها في اتفاق باريس 
الذي وقعه جميع أعضاء جامعة الدول 
العربية البالغ عددهم 22 عضوًا، باستثناء 

سوريا، وصادق عليه 14 بلدًا. 

إج������راءات م��ت��ن��وع��ة ح��ي��ال صون 
البيئة وتعزيز التعاون والتنسيق 
بني اجلهات الرسمية واخلاصة 
واملؤسسات واجلمعيات املتنوعة 

حلماية املوارد الطبيعية.

شهد العقد الماضي 
إدراج 7 دول عربية 
عناصر االقتصاد األخضر 
واالستدامة في خططها 
االستراتيجية التنموية

المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية )أفد( أطلق في 
مؤتمره السنوي ببيروت 
تقريره العاشر بعنوان:

)ال��ب��ي��ئ��ة ال��ع��رب��ي��ة 
10 س��ن��ي��ن( ف����ي 
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الطاقة املتجددة
تطرق التقرير إلى الطاقة التقليدية 
والطاقات املتجددة مبينا أن االجتاهات 
احلالية الستخدام الطاقة تضع االقتصادات 
ال��ب��ل��دان ك��ف��اءة على  أق��ل  العربية ضمن 
الصعيد العاملي، وأن متوسط اخلسائر 
في توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يبلغ 
19.4 في املئة، أي أكثر من ضعفي املعدل 

العاملي، في حني يبلغ النمو في استهالك 
الطاقة 8 في املئة، أي ضعفي معدل النمو 

االقتصادي.
ال��رغ��م م��ن أن مساهمة  أن��ه على  وذك��ر 
الطاقة املتجددة في مزيج الطاقة ال تزال 
هامشية في حدود 3.5 في املئة، فإن التوقعات 
إيجابية في الغالب، بحيث يتوقع أن يتضاعف 
حجمها حتى سنة 2020. وأعلنت 12 دولة 
عربية عن أهداف للطاقة املتجددة، تتجاوز 
20 في املئة، كما اعتمدت بلدان عدة أنواعًا 

مختلفة من تدابير السياسة العامة لتعزيز 
كفاءة استخدام الطاقة.

ندرة املياه
 وفي اجلانب املخصص ملناقشة مشكلة 
ندرة املياه في الوطن العربي، أشار التقرير 
إل��ى املوارد  إل��ى استمرار تفاقمها نظرًا 
احملدودة للمياه العذبة املتجددة وتدهور 
اجلودة من جهة، والنمو السكاني ونقص 
األم��وال لتمويل البنية التحتية للمياه 

من جهة أخرى. وبني أنه خالل السنوات 
العشر األخيرة، انخفض متوسط نصيب 
الفرد من املياه العذبة في 22 بلدًا عربيًا 
من نحو 990 مترًا مكعبًا سنويًا إلى أقل 
– 800 متر مكعب، أي عشر   500 من 
املتوسط العاملي، في حني بلغ نصيب الفرد 
من املياه املتاحة في تسعة بلدان أقل من 
200 متر مكعب، وهذا يعني أن نحو 40 

في املئة من السكان العرب يعيشون في 
فقر مائي مطلق.

وقال إنه بينما تعالج نسبة 60 في املئة 
من مياه الصرف الصحي، يرمى أكثر من 
نصف املياه املعاجلة في البحر وال يعاد 
استخدامها، متسببا مبشكالت كبيرة في 
البيئة البحرية لعل أهمها ارتفاع نسبة 

املغذيات العضوية.
وأوضح أنه باستثناء دول املشرق التي 
تعاني حروبًا ونزاعات، فقد ارتفعت نسبة 
السكان العرب الذين يحصلون على مياه 
الشرب املأمونة من 85 في املئة إلى 90 
في املئة، وهي بذلك تقترب من املتوسط 
العاملي. وقد حقق الوصول إلى مرافق 
الصرف الصحي احملسنة زيادة كبيرة في 
السنوات العشر األخيرة، إذ بلغ 85 في 
املئة من السكان. ومت إصالح سياسات دعم 
املياه في العديد من البلدان، وهي خطوة 
من املتوقع أن تعزز كفاءة استخدام املياه 

واسترداد التكاليف.

ش��ه��د ال��ع��ق��د الماضي 
انتقاالً ملموسًا للبلدان 
العربية نحو االقتصاد 
األخضر وأعطى هذا إشارة 
قوية للقطاع الخاص لزيادة 
االستثمارات أضعافًا وخصوصًا 
ف��ي الطاقة المتجددة
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األمن الغذائي والبحث العلمي
أفرد التقرير فصال لألمن الغذائي وشجونه 
في الوطن العربي الذي يشكل أكبر منطقة 
عجز غذائي في العالم، مع وج��ود فجوة 
متزايدة بني اإلنتاج واالستهالك احملليني، 
مبينا أنه من حيث القيمة النقدية، فقد 
سجلت الفجوة الغذائية العربية اإلجمالية 
زيادة كبيرة من 18 بليون دوالر عام 2005 
إلى 34 بليون دوالر عام 2014. وتعزى هذه 
الزيادة إلى عوامل عدة وتطورات مترابطة 
في الوطن العربي، أهمها النمو السكاني 
املرتفع، وانخفاض اإلنتاجية الزراعية، 
واستنزاف املوارد الطبيعية، وتأثيرات تغير 
املناخ، وتسرب مياه البحر، وارتفاع نسبة هدر 
األغذية إلى نحو 35 في املئة.  وفيما يخص 
البحث العلمي في املوضوعات البيئية ذكر 
التقرير أن أسرعها منوًا هي الصحة والتلوث 
واملياه، إذ ازدادت األبحاث مبعدل مرتني 
منذ عام 2008، أما أبطأ املوضوعات منوًا 
فهي تغير املناخ والسياسات البيئية والتنوع 

البيولوجي وحماية الطبيعة.

 تلوث الهواء 
وذكر التقرير أن نوعية الهواء تدهورت 
في البلدان العربية، وتضاعفت انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون. وارتفع استهالك 
75 في املئة، مما أدى  الكهرباء بنسبة 
766 مليون طن من ثاني  إل��ى انبعاث 

2015، في مقابل  أكسيد الكربون ع��ام 
وازدادت   .2006 ع��ام  436 مليون ط��ن 

االن��ب��ع��اث��ات الناجمة ع��ن ق��ط��اع النقل 
بسبب النمو الكبير في القطاع في غياب 
أي تدابير تخفيف فعالة، وضعف وسائل 

النقل العام في معظم البلدان.
وحذر من أن املستويات املسجلة لتلوث 
 10 5 إلى  امل��دن العربية تبلغ  الهواء في 
أض��ع��اف احل���دود القصوى التي حددتها 
منظمة الصحة العاملية. لكنه أش��ار إلى 
احلد من محتوى الكبريت في وقود الديزل 
في معظم البلدان العربية، والتحّول إلى 

البنزين اخلالي من الرصاص.
وأف���رد التقرير مساحة كبيرة لنتائج 
استطالع للرأي العام أج��راه املنتدى في 
الدول العربية تبني من خالله أن اجلمهور 
العربي يتفق مع اخلبراء على أن البيئة 
ال��ت��ده��ور ط���وال السنوات  اس��ت��م��رت ف��ي 
60 في املئة أن  العشر األخيرة. فقد ذكر 
وضع البيئة في بلدانهم يتراجع، في حني 
يعتقد 95 في املئة من اجلمهور أن بلدهم 
ال يقوم مبا يكفي للتصدي للتحديات 
البيئية، وأن احلكومات ال تبذل ما يكفي 
لهذا الغرض وإلدارة البيئة بشكل صحيح. 
أما أهم التحديات البيئية، استنادًا إلى 
االستطالع، فكانت النفايات الصلبة وضعف 
الوعي البيئي وتدهور املوارد املائية والتلوث 

الصناعي وتغير املناخ.
وقال التقرير إنه من أجل ضمان االنتقال 
الناجح إلى بيئة أفضل كدعامة أساسية 
ال���دول العربية  للتنمية املستدامة، ف��إن 
حتتاج إلى ترجمة إعالناتها السياسية 
واستراتيجياتها اإلقليمية الكثيرة إلى 
برامج عمل ملموسة، وتعزيز التعاون 
اإلقليمي بينها، مبا في ذل��ك املشاريع 
املشتركة في مجاالت املياه والطاقة 
واألغذية واألبحاث والتعليم، مشيرا 
إلى أهمية االستقرار السياسي واألمن 
في البلدان العربية باعتباره شرطًا 
ضروريًا لصياغة وتنفيذ خطط استراتيجية 

طويلة األجل للتنمية املستدامة. <

متوسط نصيب الفرد 
من المياه العذبة في 
22 بلدًا عربيًا انخفض 

من نحو 990 مترًا مكعبًا 
سنويًا إل��ى أق��ل من 
500 – 800 متر مكعب
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❋كاتب ومترجم علمي، )مصر(

من حتليٍق يالِمُس احللقات الذهبية لكوكب 
زح��ل، إلى غ��وٍص في غالِفِه الغازي، سّطرت 
األي���ام وال��س��اع��اُت وال��دق��ائ��ق األخ��ي��رة لبعثة 
كاسيني Cassini mission العظيمة مأثرة 

علمية جديدة.
   واختتمت البعثة أخيرا رحلة تواصلت نحوًا 
من 20 عامًا بني الكواكب واألقمار واحللقات. 
ففي أواخر العام 2016، أرسل فريق علماء هذه 
البعثة تعليمات إلى املركبة لتغيير مدارها، 

وإنهاء ملحمتها الكبيرة. هكذا بدأت املركبة 
سلسلة دورات مدارية شاهقة فوق قطبي كوكب 
زحل تِعّدها إلجناز خطوتها األخيرة: الدخول 
في فضاء احللقات ذاتها والهبوط الكبير نحو 
الكوكب واالقتحام النهائي لغالفه الغازي في 
شهر سبتمبر 2017. وضعت مناورات االقتحام 
هذه حدًا لعمل بعثة مديدة العمر، لكنها منحتها 
أيضًا وقتًا كافيًا لرصد حادثة أخرى فريدة، هي 

حادثة االنقالب الصيفي لكوكب زحل.  

حازم محمود فرج❋

بعثة كاّسيني الفضائية: 

األيام األخيرة لملحمة عظيمة 
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بدت مرحلة اخلامتة الكبرى لبعثة كاّسيني 
وكأنها مهمة مختلفة متامًا عن كل ما سبق 
من تاريخ البعثة. إذ ستدنو املركبة فيها كثيرًا 
من الكوكب كي تتمكن من إجناز أبحاث وأرصاد 
علمية قريبة من ارتفاع 1700 كم فقط فوق 
سحبه، وهذا ما سيعّرضها ألخطار بالغة. 
لكن هذه املرحلة األخيرة من عمل البعثة 
ستمنح العلماء فرصة معرفة تفاصيل أكثر 
عن حلقات زحل وطقسه وبنيته الداخلية. كما 
ستمنحهم حادثة االنقالب الصيفي فرصة 
رصد التغّير البطيء لفصول الكوكب، وأثرها 
عندما تضيء مناطَقه الشمالية وأطرافًا من 
منظومة حلقاته األيقونية والكثير من أقماره 
اجلليدية: كل هذا من زاوية رؤية جديدة كلّيًا، 
تكشف معالَم توارت بني األضواء والظالل 

على الكوكب.
   لقد حّطمت بعثة كاّسيني الفضائية 
معظم األرقام القياسّية في رحالت 
استكشاف الكواكب. 
فمع نهاية عقدها 
األول حول زحل 
 ،2014 في العام 
كانت املركبة قد أمّتت 206 
 332،000 دورات مدارية، والتقطت 
صورة، وأجنزت 132 عبورًا قرب أقمار زحل، 
وقدم علماؤها 3039 بحثًا علميًا عن زحل 
وعامله، واكتشفت سبعة أقمار جديدة له. 
كما مّكنت محركات كاّسيني اجلّبارة ومرونة 
برمجياتها  املتطورة مهندسي طيرانها من 
إعادة رسم مسار البعثة مرارًا إلجراء دراسات 
مستحدثة للقمر تيتان Titan املشبع بامليثان، 
Enceladus ونّفاثاته  والقمر انسيالدس 
املائية. أما مرحلة متديد عمل البعثة فقد 
وصلت بهذه األرقام القياسّية إلى عقٍد ثان 

من االستكشاف.
   لكن من شأن بعثات االستكشاف العظيمة 
أيضًا أن تبلغ خامتة لها. ففي يوم 15 سبتمبر 
املاضي، القت بعثة كاّسيني مصيرها بصورة 

خٍط ناري يعبر سحب سماء زحل، بعد أن 
أبدع مهندسو طيرانها بتوجيهها بدقة كي 
ال تسقط على أحد القمرين، انسيالدس أو 
تيتان، اللذين ميثالن بيئة محتملة حلياة 

بيولوجية غير أرضية.

   مداٌر جديد
   يذكر علماء البعثة أن عدد أقمار كوكب 
زح��ل لم يكن معروفًا بدقة قبل كاّسيني. 
كما كانت املعلومات عن قمره الكبير تيتان 
قليلة ج��دا. واستطاعت كاسيني اختراق 
غالفه الضبابي الكثيف، وكان أم��رًا مثيرًا 
جدًا أن تكشف مشاهد عليه شديدة الشبه 
مبا يوجد على األرض: فبدت حقول رمال 
مناطقه االستوائية والوسطى بوضوح صارخ. 
وأدرك العلماء منها أن تيتان هو قمٌر بالغ 
التعقيد جيولوجيًا وجغرافيًا؛ كثير الشبه 
باألرض في بعض صفاته، وبعيد عنها في 

صفات أخرى. 
   وبحجمه الذي يفوق حجم كوكب عطارد، 
قّدمت قوة ثقالة تيتان الكبيرة للعلماء أداة 
حتكم طوال فترة عمل البعثة؛ إذ مّثلت آلية 
رائعة لضبِط مسار كاّسيني وإعادة توجيهها 
حول زحل. ومن دون تيتان، كان األمر سيتطلب 
كمية متعذرة من الوقود الالزم لتسيير املركبة 
مسافات كبيرة جدًا طوال فترات مديدة. وكان 
دوره حاسمًا في إجناز جميع التعديالت على 
مسار كاّسيني لتوجيهها إلى داخل احللقات 
ضمن مسافة هي األقرب إلى الكوكب منذ 

وصول البعثة إليه. 
   لكن تيتان لم يكن أول جرم فضائي ميّكن 
كاّسيني من تعديل مسارها؛ إذ سبق للمركبة 
أن حصلت على أربع »دفعات ثقالّية« على كامل 
طريق رحلتها من األرض إلى زحل، متّثلت 
بعمليتي عبور قرب كوكب الزهرة، وعملية 
عبور واحدة قرب األرض، وعملية عبور أخيرة 
قرب كوكب املشتري صوّرت املركبة أثناءها 

ملك الكواكب وحفنة من أقماره.

حّطمت بعثة كاّسيني 
الفضائية التي اختتمت 
مهمتها في سبتمبر 
الماضي معظم األرقام 
القياسّية في رحالت 
استكشاف الكواكب
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   وعلى طول طريقها إلى تلك النهاية، 
استكشفت املركبة عشرات األقمار األخرى، 
ورصدت سحب زحل، ودرست غالفه املغنطيسي. 
لكن دوراتها املدارية األخيرة منحت حلقات 
زحل صدارة املشهد؛ وهي تلك الدورات التي 
قدمت أعظم مردوٍد علمي، ومّثلت أدق وأخطر 
حلظات مدة عمل البعثة كلها. هكذا أرسل 
2016 املركبة  العلماء ف��ي شهر نوفمبر 
لتالمس احللقات في البداية، ثم جنحوا 
بسحب نقطة حضيضها إلى أقرب مسافة 
ممكنة من الكوكب. وفي شهر إبريل املاضي 
أجنزت املركبة بنجاح 20 دورة مدارية قطبية، 
عبرت في نهايتها من داخل منظومة حلقات 
زحل العظيمة بصورٍة تشبه مرور اخليط من 

ثقب اإلبرة. 

         
اكتشافات متالحقة

   ترى كارولني بوركو، رئيسة فريق 
تصوير بعثة كاّسيني،  أن علماء البعثة جنحوا 
في احلصول على بعض أعظم اكتشافاتها في 
منظومة حلقات زحل بفضل دمج عمليات 
التصوير العالية الدقة وعمليات االحتجاب 
خلف احللقات املرصودة راديويًا، وباألشعة 
فوق البنفسجية، وحتت احلمراء. أدى دمج 
هذه التقانات إلى احلصول على صورة رائعة 
جدًا أظهرت أن اجلسيمات في فضاء احللقات 
تتصرف بترابط معًا لوقٍت أطول مما اعتقد 
في السابق، كما يبدو أنها تتكتل وفق آلياٍت 

غير معروفة أو متوقعة. 
   تسلط اكتشافات أرصاد احللقات الضوء 

���� أقراص  على أق���راص احل��ط��ام األول��ي��ة 
النشوء �� التي تقود عملية تشّكل الكواكب. 
كما مّكنت الدورات املدارية اجلديدة كاّسيني 
من احلصول على ص��ور محّسنة لألقمار 
القريبة من احللقات. أظهرت صور أقمار 
باندورا وبروميثيوس وابيميثيوس معالم 
غريبة الهيئة عليها، مثل أخاديد وفوهات 
ضحلة متلؤها مادة بدا أنها سالت فجأة على 
جدرانها، مع وجود بروزات صخرية ناصعة 
على امتداد أطرافها. حتّدُد هذه االنزالقات 
الطينية تيارات طويلة من مادة حتركت في 
ظروف قوة ثقالة ضعيفة ألقمار صغيرة بقدر 
هذه. وقد دفعت مشاهد هذه احلركات العلماء 
لإلسراع بإعداد مناذج نظرية جديدة ميكنها 
تفسير مشاهد احلركة املرصودة في ضوء 

ظروف ضعف جاذبية هذه األقمار.

     حلقاٌت ذهبية
   عندما بدأت كاّسيني دخولها فضاء 
احللقات، جلأت إلى استخدام صحنها 
الكبير ك���درع حماية م��ن الصخور 
واحلجارة، مع اإلبقاء على هوائيها في 
اجتاه حتليقها. وبعد زوال خطر االصطدامات، 
أعاد العلماء توجيهه نحو األرض ثانية. كان 
ال بد من ذلك من أجل إرسال نتائج بيانات 
إل��ى األرض.  امل��ب��اش��رة والكثيرة  ال��ت��ج��ارب 
لقد أراد العلماء إجراء قياسات جيدة لقوة 
ثقالة زحل، ومعرفة مدى رياحه. كما رغب 
العلماء في التأكد من وجود أي متايز في 
بنية الكوكب، كأن يكون له نواة صخرية كبيرة. 
وقد اعتقد الفريق بإمكانية معرفة هذا كله 
مع بدء املركبة دوراتها اخلتامية. كما كان 
أحد أهم القياسات املطلوبة هو حتديد كتلة 
حلقات زحل.  وعندما بدأت كاّسيني مرحلة 
دورات اخلامتة الكبرى القريبة من زحل، 
عملت على رسم خريطة حلقله املغنطيسي 
والثقالي تساعد على كشف سر معّدل تدوميه، 
وتكشف وجود أي تذبذب في استقامة محور 

مع نهاية عقدها األول 
  2014 حول زحل عام 
كانت كاسيني قد أتّمت 
206 دورات مدارية 
والتقطت 332 ألف 
صورة وقدم علماؤها 
3039 بحثًا ع��ن زحل 
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حقله املغنطيسي.  ومكنت دورات اخلامتة 
الكبرى كاّسيني من إلقاء نظرة قريبة على 
حلقات زحل، لتعرف بذلك مزيدًا عن بنيتها 
وتكوينها وتفاعلها مع الكوكب وأقماره. ميكن 
أن تساعد املعلومات اجلديدة على تفسير 

اللون الذهبي املميز للحلقات. 
 

         داية النهاية 
   بدت الدورات املدارية املخططة لكاّسيني 
ف��وق قطبي زح��ل أشبه بتمرين »بروفة« 
نهائي استعدادًا لأليام األخيرة التالية، 
وهي الدورات التي مّثلت املرحلة األسرع 
وتيرة واألكثر خطورة في عمر البعثة كلها. 
وعلى الرغم من خطورتها، فإن هذه الدورات 
متنح إطاللة جيدة على اجلزء اخلارجي 
األبعد في منظومة احللقات الرئيسية، 
وأيضًا فرصة إجناز بعض التجارب واألرصاد 
العلمّية الفريدة. بعد عملية تعديل املسار 
ب��دأت املركبة مرحلة اخلامتة  األخ��ي��رة، 
الكبرى. وعند أدنى نقطة لها من مدارها 
اجلديد، عبرت كاّسيني من داخل الطرف 
األقرب في منظومة حلقات زحل والمست 
أعالي غالفه الغازي. استغرقت املركبة مدة 
6 أو 7 أيام فقط كي تنجز كل واحدة من 
دورات اخلامتة الكبرى، وجعلت دوراتها 
 �� �� األبعد مسافة واألطول مدة  السابقة 
تبدو بطيئة باملقارنة. كما مّثلت مرحلة 

اخلامتة تلك طريقة حتليق خطرة جدا 
في بيئة جديدة متامًا على كاّسيني، عبرت 
فيها بني غبار حلقات الكوكب عن يسارها، 

وأعالي غالفه الغازي عن ميينها.
  

   خامتة كبرى
مّثلت دورات اخلامتة الكبرى وقتًا عصيبًا 
وحافاًل لفريق علماء كاّسيني التي كان لديها 
الكثير من العمل لتنجزه في أيامها األخيرة، 
خاصة بعد إدراك العلماء أن مصيرها 
قد حسم بعد عبورها األخير قرب تيتان، 
وأنها ستنهي ملحمتها العظيمة باقتحام 
مميت في غالف زحل الغازي بتاريخ 15 
سبتمبر 2017. وكحصان عمل يكدح في 
آخر حلظات حياته، واظبت كاّسيني على 
جمع عينات من غ��ازات زح��ل وحتليلها 
وتسجيل البيانات العلمية أثناء اقتحامها 
غالفه الغازي إلى نهايتها، وإرسال النتائج 

والصور األخيرة إلى األرض. 
في الدقائق واللحظات األخ��ي��رة من 
عمر البعثة، ومع بدء كاّسيني توهجها 
في سماوات زحل الغائمة دائمًا، كانت هذه 
املركبة األسطورية قد بدأت سقوطها األخير 
بعد نفاد معظم كمية وق��وده��ا، وانتهت 
 20 ملحمة بعثة كاّسيني التي تواصلت 
عامًا بصورة إشارة السلكية تذوي بهدوء 

إلى صمتها األخير واملهيب. <

استطاعت كاسيني 
اختراق الغالف الضبابي 
الكثيف لتيتان وكان أمرًا 
مثيرًا جدًا أن تكشف 
مشاهد عليه شديدة 
الشبه بما يوجد على األرض

اخلامتة الكبرى: رسم فني يصور حلظة احتراق كاّسيني أثناء اقتحامها املصيري للغالف الغازي لكوكب زحل 
بتاريخ 15 سبتمبر 2017. 
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❋ اختصاصي الصحة العامة والوبائيات في وزارة الصحة، )الكويت(

في الوقت الذي كان يبحث فيه 
العلماء عن السيناريو الذي سُتعلن 
به نهاية فيروس شلل األطفال 
ال��وج��ود باستئصاله متامًا  من 
وال��ق��ض��اء عليه، إلن��ه��اء مأساة 
فيروس قضى على مستقبل مئات 
اآلالف بل املاليني من البشر على 
م��دار عقود طويلة، ف��إن األمل 

امل��رض أصبح  في القضاء على 
مشكوكا فيه بعد أن أعلن عدد 
من العلماء عن إمكانية تصنيع 
الفيروس مختبريًا ويدويًا،  مما 
قد يقلل من فرصة القضاء عليه 
متامًا في ضوء أبحاث قد يكون 
لها دور إيجابي ورمبا تؤثر على 

العالم سلبا أيضا.

د. عبدالرحمن لطفي أمني  ❋

معركة القضاء على 
فيروس شلل األطفال 
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وفي عام 1981، نشرت مجموعتان 
بحثيتان مختلفتان ه��م��ا فنسنت 
راكانيلو وديفيد بالتيمور في معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا وفريق  
إك��ارد ومير في جامعة ستوني بروك 
بجامعة والية نيويورك، جينوم شلل 
األط���ف���ال. وق���د اس��ت��خ��دم��وا إنزميا 
لتحويل اخليط الواحد من احلمض 
النووي الفيروسي RNA  إلى خيوط 
 ،DNA مزدوجة من احلمض النووي
ثم حددوا تسلسل بروتينات األدينني 
والثيمني والغوانني والسيتوزين بتشفير 
اجلزيئات اخلمسة التي تشكل جوهر 

وجود الفيروس.
بعدها استخدم الباحثون من جامعة 
والية نيويورك في ستوني بروك التسلسل 
 DNA اجليني املنشور لتجميع نسخة
من فيروس شلل األطفال. ثم استخدموا 
  DNA إنزميا لتحويل احلمض النووي
RNA ، ومنا  ال��ن��ووي  إل��ى احلمض 
الفيروس في خالصة خالية من اخلاليا. 
وأظهرت االختبارات على احليوانات 

»امُلَصَنع« قد سبب الشلل بالفعل. 
وكان العالم فينسنت راكانيّلو قد أعلن  
في عام 1981 أنه لم يستخدم أي آلة 
إلجراء تسلسل جينوم شلل األطفال، 
– بيده هو كما  بل إن ذلك مت يدويًا 
قال – »لقد استخدمت ما كان يعرف 
باسم طريقة »ماكسام غيلبرت«، حيث 
يتم إج��راء أربعة تفاعالت كيميائية 

ال��ن��ووي. ثم  مختلفة على احلمض 
يتم جتزئة الناجت على مادة هالمية 
رقيقة من بولي أكريالميد، والتي يتم 
إزالتها يدويًا  سكبها يدويا، ومن ثم 
بعناية من على اللوحات، ثم جتفيفها، 
وتعريضها على فيلم أشعة سينية. 
ثم قراءة التسلسل »التصاعدي« على 
صندوق ضوئي، ثم يتم إدخالها يدويا 

إلى حاسوب«.

من يحتاج لتخليق الفيروس ؟
يقول العلماء إنه ال ميكن أبدا استئصال 
فيروسات مثل شلل األطفال واإليبوال 
واجلدري مادام تخليق تلك الفيروسات 
ممكنا في املختبر باستخدام الشيفرة 
الوراثية. وقد ثبت أن لدى الفيروسات 
املصنعة صناعيا قدرة على إحداث الضرر 
باستخدامها كأسلحة بيولوجية، كما 
ميكن استخدامها في مجاالت  األبحاث 
وذلك بإنتاج لقاحات جديدة أو أنظمة 

جديدة للعالج اجليني.

رعب شلل األطفال 
متكنت منظمة الصحة العاملية - التي 
تعد طرفًا أساسيًا  في املبادرة العاملية 
الستئصال شلل األطفال- من خفض 
حاالت شلل األطفال بنسبة 99%. ولم 
يعد شلل األطفال موجودًا إاًل في أشّد 
مجتمعات العالم فقرًا وأكثرها تهميشًا. 
والهدف الذي تنشده املبادرة هو تطعيم 
كل طفل باللقاح املضاد لشلل األطفال 
وضمان عالم خال من هذا املرض خدمة 

ملصالح األجيال القادمة.
إن��ه م��ا دام هناك  وت��ق��ول املنظمة 
ب��ع��دوى فيروس  طفل واح���د م��ص��اب 
الشلل، فإن األطفال في جميع البلدان 
معرضون خلطر اإلصابة باملرض. وفي 
معظم البلدان أتاحت اجلهود العاملية 
الستئصال شلل األطفال املجال لزيادة 

ربما أمكن من خالل بيانات 
مطبوعة على ورقة صغيرة 
أو مخزنة على حاسوب 
إعادة بناء شكل فيروس 
ش��ل��ل األط���ف���ال دون 
وجود للفيروس نفسه 

   ويتضح جزء من ذلك من 
تصريح الباحث املتخصص جون 
المونتاني القائل: »ميكننا اآلن 
من خالل بيانات مطبوعة على 
ورق��ة صغيرة أو مخزنة على 
احلاسوب أن نعيد بناء شكل 
الفيروس دون وجود للفيروس 

نفسه«. 
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القدرة على التصدي ألمراض معدية 
أخرى من خالل بناء أنظمة فعالة في 

مجالي الترصد والتمنيع.

تاريخ طويل للمرض
في أوائل القرن العشرين، كان شلل 
األطفال من أكثر األم��راض شراسة 
في الدول الصناعية، إذ  كان يؤدي إلى 
إصابة مئات اآلالف من األطفال بالشلل 
كل عام. وبعد مدة وجيزة من إدخال 
اللقاحات الفعالة في اخلمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين، مت 
السيطرة على شلل األطفال وإزالته 
عمليا كمشكلة صحية عامة في تلك 

البلدان.
ويقول املؤرخون إن املرض كان موجودًا 
من أيام الفراعنة، إذ صورت لوحة مصرية 
يرجع تاريخها إلى عام  1350 - 1580 
قبل امليالد كاهنا بساق مشلولة، مما 

يشير إلى أن مرض شلل األطفال كان 
موجودًا منذ آالف السنني. وظل املرض 
1789، حني قدم  غامضًا حتى ع��ام 
الطبيب البريطاني ميشيل أندروود 
أول وصف سريري حلالة شلل أطفال 
“ضعف  األطراف  وس��م��اه حينذاك 
السفلى”.  وظهر أول وباء للمرض في 
أواخر القرن التاسع عشر في الواليات 
املتحدة، وسمي حينذاك مبرض شلل 
األط��ف��ال.  وف��ي ع��ام 1955 اكتشف 
الدكتور جيمس سولك أول لقاح ضد 
الشلل عن طريق احلقن، وهو موجود 
حتى اآلن وسمي باسمه – لقاح سولك. 
وفي عام 1961 اكتشف العالم ألبرت 
سابني لقاحا آخر ُيعطى عن طريق 
الفم وسمي أيضًا باسمه – لقاح سابني. 
وفي عام 1988 أطلقت مظمة الصحة 
العاملية مبادرة عاملية الستئصال مرض 
شلل األطفال بحلول عام 2000. ومنذ 

ل���دى ال��ف��ي��روس��ات 
المصنعة صناعيا قدرة 
على إح���داث الضرر 
باستخدامها كأسلحة 
بيولوجية كما يمكن 
استخدامها في مجاالت  
األبحاث وذلك بإنتاج 
لقاحات جديدة أو أنظمة 
جديدة للعالج الجيني

لوحة مصرية تبني كاهنًا بساق مشلولة دليل على وجود املرض منذ آالف السنني
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ذلك احلني، مت حتصني أكثر من 2.5 
بليون طفل ضد شلل األطفال بفضل 
تعاون أكثر من 200 بلد و 20 مليون 
متطوع، مدعومني باستثمار دولي يزيد 

عن 11 بليون دوالر.
وأعلنت آخر حالة شلل في منطقة 
غرب الباسيفيك في العام 1997 في 
كمبوديا، بعدها بسنة أعلنت عن آخر 
حالة شلل في املنطقة األوروبية ) تركيا(. 
وفي عام 2008 ظهر وباء جديد غزا 
القارة األفريقية وامتد من نيجيريا إلى 
غرب أفريقيا، فأصبح القضاء على شلل 
األطفال حتديًا كبيرًا وأولوية للمنظمة. 
2014 أعلنت املنظمة خلو  وفي عام 
منطقة جنوب شرق آسيا من املرض، 
في حني لم تعلن منطقة شرق املتوسط 
وأفريقيا حتى اآلن  خلوهما من املرض 
نظرًا لوجود حاالت في كل من باكستان 

وأفغانستان ونيجيريا.
    وأطلقت املبادرة العاملية الستئصال 
شلل األطفال في عام 2013 خطتها 
األكثر شموال وطموحا للقضاء التام على 
شلل األطفال. وهي خطة استراتيجية 
شاملة حتدد بوضوح التدابير الرامية 
امل��رض في معاقله  إلى القضاء على 
األخيرة واحلفاظ على عالم خال من 

شلل األطفال.

تمكنت منظمة الصحة 
العالمية  من خفض حاالت 
شلل األطفال بنسبة 
99% ولم يعد شلل 
األطفال موجودًا إالً في 
أشّد مجتمعات العالم 
فقرًا وأكثرها تهميشًا

مب��ج��رد ال��ق��ض��اء ع��ل��ى شلل 
األطفال، ميكن للعالم أن يحتفل 
بانتهاء مأساة عاملية كبرى من 
شأنها أن تفيد جميع الناس 
على قدم املساواة، بغض النظر 
عن مكان إقامتهم. وق��د وجد 
خبراء االقتصاد أن القضاء على 
شلل األطفال سيوفر ما ال يقل 
عن 40 إلى 50 بليون دوالر بني 
عامي 1988 و 2035، معظمها 
في البلدان املنخفضة الدخل. 
أن��ه لن  ال��ن��ج��اح سيعني  وه���ذا 
يعاني أي طفل مرة أخرى من 
اآلث��ار الرهيبة لشلل األطفال 

مدى احلياة.
ويبقى موضوع تصنيع الفيروس 
يدويًا ومختبريًا مؤرقا للعلماء 
ب��ش��أن إمكانية اس��ت��خ��دام هذا 
ب��ع��د كسالح  ال���ف���ي���روس ف��ي��م��ا 
إره��اب بيولوجي، كما قيل من 
قبل عن فيروس اجلدري الذي 
مت استئصاله منذ أكثر من 40 
عامًا، لكنه مازال يؤرق الشعوب 
بإمكانية استخدامه في احلروب 

البيولوجية.

فوائد مستقبلية للقضاء 
على شلل األطفال

مت القضاء على شلل األطفال خالل الفترة من 1988 وحتى اآلن ولم يبق سوى 
ثالث دول موبوءة 
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وت��س��ت��ه��دف امل����ب����ادرة ج��ع��ل مرض 
شلل األطفال هو املرض الثاني- بعد 
اجلدري-  من األمراض البشرية التي 

ميكن القضاء عليها من العالم. 
وعندما بدأت تلك املبادرة عام 1988، 
كان شلل األطفال متوطنا في أكثر من 
125 دولة وتسبب في إصابة  أكثر من 

350,000 طفل كل عام، ومنذ ذلك 
احلني، قضت تلك املبادرة على أكثر من 

99% من احلاالت السنوية. 
   وال ي��زال شلل األطفال متوطنا 
ب���ل���دان ه���ي أفغانستان  ف���ي ث���الث���ة 

وإلى ون��ي��ج��ي��ري��ا وباكستان. 
أن ينقطع انتقال فيروس 

شلل األطفال 
ف������ي ه����ذه 
البلدان، 
تظل جميع 
البلدان في 

العالم 
معرضة 

خل������ط������ر 
اإلص����اب����ة 

ب��ش��ل��ل األطفال، 
وال سيما البلدان 

الفقيرة والتي تعاني من 
ضعف خدمات الصحة العامة وخدمات 
التحصني، إضافة إلى حركة السفر أو 

التجارة مع تلك البلدان املتوطنة.
في النهاية يجب أن ندرك أنه ينبغي أال 
تكون مسألة حماية األطفال  هي مسألة 
تفاخر دولي، بل يجب أن نتفاخر بأننا 
كجنس بشري أذكياء مبا فيه الكفاية  
امل��رض في  البتكار لقاح يقضي على 
غضون سنوات،  وشجعان مبا فيه الكفاية 
لتوصيل هذا اللقاح في أمكنة خطرة 
جدا. وتقول منظمة الصحة العاملية 
إن اجلهد املبذول للقضاء على شلل 
أننا  األطفال سيظل مستمرًا، ويبدو 

على وشك النجاح. <

في أوائل القرن العشرين 
كان شلل األطفال من 
أكثر األمراض شراسة 
في الدول الصناعية 
إذ  ك��ان ي���ؤدي إلى 
إصابة مئات اآلالف من 
األطفال بالشلل كل عام

شلل األطفال هو مرض فيروسي 
شديد العدوى يصيب اجلهاز العصبي 
محدثًا الشلل التام في غضون ساعات 
من الزمن. ينتقل الفيروس من شخص 
إلى آخر بشكل أساسي عن طريق البراز، 
وبصورة أقل عن طريق وسيلة مشتركة 
)مثل املياه امللوثة أو الطعام( ويتكاثر 
في األمعاء ثم يختار أن يغزو اجلهاز 
العصبي وهو املكان املفضل له. وتتمّثل 
أعراض املرض األّولية في احلمى 
والتعب والصداع والتقّيؤ 
وتصّلب الرقبة والشعور 
بألم في األطراف. 
وتؤدي حالة واحدة 
من أصل 200 حالة 
عدوى باملرض إلى 
شلل شديد )يصيب 
الساقني عادة(. ويلقى 
ما يراوح بني 5 و%10 
من املصابني بالشلل 
حتفهم بسبب توّقف عضالتهم 

التنفسية عن أداء وظائفها.
ال��ف��ئ��ات ع��رض��ة ألخطار  وأك���ث���ر 
اإلصابة باملرض هم األطفال دون 
سن اخلامسة بالدرجة األول��ى. وال 
يوجد ع��الج لشلل األط��ف��ال، ولكن 
ال��وق��اي��ة منه بطريقة سهلة  ميكن 
وبسيطة ج��دًا هي التطعيم  الذي 

يعطى على دفعات متعددة.
وقد انخفضت حاالت شلل األطفال، 
منذ عام 1988، بنسبة تفوق %99، 
إذ تشير التقديرات إلى انخفاض ذلك 
العدد من نحو 000 350 حالة ُسّجلت 
في أكثر من 125 بلدًا معروفا بتوطن 
املرض فيه حينها إلى 74 حالة أبلغ 

عنها في عام 2015.

شلل األطفال وأعراضه

100 - يناير  2018 54



نظرا ألهمية الغذاء في حياة 
اإلنسان، ودوره في احلفاظ على 
الصحة العامة، واحلد من انتشار 
بعض العلل واألمراض، فقد اهتم 
األط���ب���اء واحل��ك��م��اء باحلديث 
عنه، وعن الطبخ بصورة خاصة، 
والتطرق إلى ذلك في مصنفات 

ع��دي��دة، ش��اع ذك��ره��ا ف��ي التراث 
العلمي العربي، وانتشر تأثيرها 
بصورة كبيرة في مناطق عديدة، 
واتخذها جمع غفير مبثابة دليل 
صحي حلياة سليمة خالية من 
األمراض والعلل املرتبطة بالطعام 

وأصنافه املتنوعة.

❋  باحث في التراث العربي، )الكويت(

التغذية وصحة اإلنسان في 

التراث العلمي العربي

زهير حموي  ❋
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وألهمية الغذاء أيضًا كان اخللفاء 
واألمراء والسالطني يقيمون في قصورهم 
من يشرف على إعداد الطعام، وجتهيز 
الطبخ وترتيب شؤونه، ممن لهم خبرة 
في محتويات األطعمة، ومدى مناسبتها 
ملن يتناولون الطعام، وكيفية التنوع في 
محتوياتها، والتعامل مع اخلضراوات 
واللحوم والفواكه. وك��ان يطلق عليه 
في العصر اململوكي )األس��ت��ادار(، أي 
األمير املسؤول عن رعاية بيوت السلطان 
وشؤونه اخلاصة واإلشراف على مطبخه 

والعاملني فيه.
ال��ع��ل��وم »علم  وع���ّد علماء تقاسيم 
األطعمة« من بني العلوم، حيث ذكر 
القّنوجي )ت: ١٣٠٧ه�( في كتابه »أبجد 
رات، وقال  العلوم«، علم األطعمة واملزوِّ
إن بعضهم عدّوه من فروع علم الطب، 
ب��أن��ه: علم باحث ع��ن كيفية  ووص��ف��ه 
ال��ل��ذي��ذة والنافعة  ت��رك��ي��ب األط��ع��م��ة 

بحسب األمزجة.
وم��ن الوصايا املعروفة ف��ي التراث 
ال��ع��رب��ي ف��ي كيفية )اخ��ت��ي��ار صاحب 
الطعام والشراب(، وصية ابن أبي الربيع 
البغدادي، أحمد بن محمد )عاش ما 
ال��ت��ي جمع فيها  218-327ه�(  ب��ني 
ال��ش��روط التي ينبغي توافرها فيمن 

يقوم بوظيفة الطباخ.

راب عام والشَّ     صفات صاحب الطَّ
  وم��ن أه��م تلك الوصايا أن يكون 
ًنا، وأْن  راب ثقًة، ُمْؤمَتَ عام والشَّ صاحب الطَّ

ف في منع السلطان  يتلطَّ
عن بعض املطاعِم التي 
ال توافقه، ويعّرفه وجه 
امل��ص��ل��ح��ة ف���ي تركها، 
راب  عام والشَّ ِد الطَّ وَيَتفقَّ
في كل ساعة، وأن يكون 
خبيًرا بتنصيص األلوان 
وترتيبها وأوقاتها، 
ل��ك��لِّ فصل  ليختار 

ما يليق به، وأن يكون عارًفا مبا ُيجلب 
د  من البالد من املطاعم واملشارب واجليِّ

منها واملغشوش.
    وذكر ابن الندمي )ت: 385 ه�(، في 
كتابه »الفهرست« تسعة كتب ألفت في 
مجال الطبخ وعالقته بالغذاء. ومن 
خ��الل تتبع تراجم مؤلفيها يالحظ 
أنهم من الطبقة العلمية واالجتماعية 
املرموقة. ومنهم إبراهيم بن املهدي )ت: 
224ه�(، وهو أخو هارون الرشيد، وابن 

ماسويه )ت: 243ه�( وهو طبيب، وعالم، 
ومترجم، وصيدالني، عمل طبيًبا لهارون 
الرشيد في بغداد. ومنهم أيضًا أبو بكر، 
محمد بن يحيى الرازي )ت: 250ه�(، 
وه��و عالم، وطبيب درس الرياضيات 
والطب والفلسفة والفلك والكيمياء 

واملنطق واألدب والعلوم الشرعية.  

كتاب الطبيخ 
وإصالح األغذية 

من الكتب املشهورة 
في التغذية والطبخ في 
التراث العربي كتاب 
)الطبيخ وإصالح 
األغذية املأكوالت 
وطيبات األطعمة 
امل��ص��ن��وع��ات، مما 
استخرج من كتب 

الطب وألفاظ الطهاة(، وهو من تأليف 
ال��ذي عاش  ال���وراق،  اب��ن سيار البغدادي 
ف��ي ب��غ��داد ف��ي ال��ق��رن ال��راب��ع الهجري، 
وعمل مشرًفا على مطابخ دار اخلالفة 
العباسية.  ويحوي الكتاب )132( 
بابًا، وأكثر من )600( وصفة من 
وصفات الطعام، وذكر فيه مكونات 
الوصفات وطرق طبخها، وما يوافق 
الشباب والشيوخ،  وما يؤكل في الشتاء 
والصيف، وآثار الطعام على القلب 
والبدن والدم واملزاج، وعمل آالت الطبخ 

واملعادن التي تتكون منها.

ألهمية الغذاء كان الخلفاء 

والسالطين يقيمون في 

قصورهم من يشرف على 

إعداد الطعام وتجهيز 

الطبخ وترتيب شؤونه
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طيبات الطعام واأللوان 
ومن كتب التراث أيضا كتاب )فضالة 
اخِلوان في طيبات الطعام واأللوان(، وهو 
من تأليف ابن رزين التجيبي، علي بن 
محمد )ت: 692 ه�(، وهو فقيه ومحدث 
وأديب أندلسي.  وهذا الكتاب صورة من 
فن الطبخ في األندلس واملغرب في بداية 

عصر بنى مرين، وقال عنه 
محمد شقرون في مقدمة 
حتقيقه: إّن هذا الفن َحظي 
بعناية بعض املؤلفني، 
ون���ال إع��ج��اب ُقرائهم، 
وع��دد املستفيدين من 
إن��ت��اج��ه��م، فظهر ما 
ظ��ه��ر م���ن مؤلفات 
أصيلة علمية، وأخرى 
َعملية ثانوية، في 
حني اكتفت أخرى 
بالتكرار واالجترار، 

أو إع���ادة  وإض���اف���ة 
التجربة بتقليصها أو بتحريفها، فكان 

عصر االزدهار، ثم حلقه عصر االنحطاط 
الذي َخِسَرت فيه املكتبة العربية كل إنتاج 
قومي يرمي إلى صيانة األبدان واألذهان 
ع���ن ط��ري��ق حت��دي��د األغ���ذي���ة وكيفية 
استعمالها، وط��رق استهالكها، وتبيني 

مضارها ومنافعها.

أغذية املرضى 
    وألف جنيب الدين السمرقندي، 
619ه�(  محمد بن علي بن عمر )ت: 
كتاب )أغذية املرضى(. واملؤلف طبيب  
بارع كان يرى أن الغذاء عامل أساسي 
من عوامل الشفاء والوقاية، وأن الغذاء 

قد يكون أهم من الدواء نفسه.
   وهنالك كتاب عنوانه )الوصلة إلى 
احل��ب��ي��ب ف��ي وصف 
الطيبات والطيب( 
ت���أل���ي���ف: ابن  م���ن 
ال����ع����دمي احللبي، 
ب��ن أحمد )ت:  عمر 
ال��ذي يعد  660 ه���(، 

من أشهر مؤرخي القرن 
السابع الهجري وأدبائه 
املميزين.  ويعتبر هذا الكتاب 
من أقدم الكتب في مجال 
الطبخ، وهو يصّور املطبخ 
احللبي مطبخًا غنيًا مسرفًا 
في الترف وال��ب��ذخ، ويبحث 
فيه املؤلف في الطب والصناعة الطبية 
والغذائية والعطرية، ويتحدث عن األطعمة 
واألغ��ذي��ة وط��رق صناعتها وحفظها 
وفوائدها الصحية، وعن صناعة العطور 
والصابون وتنقية املياه وتقطيرها، وعن 

األطعمة واحللويات. <

ع��ّد علماء تقاسيم 

العلوم »علم األطعمة« 

من بين العلوم في 

حين ع���ّده  بعضهم 

من فروع علم الطب
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❋مستشار في البيئة والصحة والسالمة املهنية، ومهندس بيئي في األمم املتحدة )سابقا(، )األردن(

شهد العالم في السنوات األخيرة 
اهتماما متزايدا بالقضايا البيئية، 
وتكريس الكثير من اجلهود لتحسني 
األداء البيئي في مشروعات التنمية 
وزي��ادة الوعي البيئي بهدف دمج 
االعتبارات البيئية بالقضايا االجتماعية 

واالقتصادية في قطاعات التنمية. 
وفي الوقت نفسه ظلت القرارات 
البيئية موضع تساؤالت ال تنتهي؛ 
ليس ألنها لم تضع آليات قانونية 
مناسبة أو أدوات تنفيذية سليمة 
ل��م تبحث ع��ن ح��ل��ول ملشكالت  أو 

املهندس خالد العنانزة ❋

التقييم البيئي االستراتيجي
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وأدى ذلك إلى زيادة االهتمام بزيادة 
الوعي البيئي لدى صانعي القرار وظهور 
اهتمام متزايد بتقييمات االستدامة، 
ال��وج��ود تقييم  إل��ى حيز  وب��دأ يظهر 
األث��ر البيئي لتحديد اآلث��ار البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية املتوقعة 
ل��ل��م��ش��روع��ات، ب��ه��دف ال��ت��أك��د م��ن أن 
املشروع املنوي إقامته لن يؤدي إلى أضرار 
بالبيئة احمليطة. ومع وجود مشروعات 
كبيرة تتجاوز احلدود الدولية أو تقع في 
مناطق تابعة ألكثر من دولة أو وجود 
قطاعات تنموية أو قرارات استراتيجية 
ب��رزت احلاجة إلى  توثر على البيئة، 
تعزيز تقييم األثر البيئي خاصة في 
ال��ق��رار ملستوى يتجاوز  عملية صنع 
إل��ى ظهور مفهوم  امل��ش��روع، مم��ا أدى 
التقييم البيئي االستراتيجي الذي 
يساعد صناع القرار على التوصل إلى 
فهم أفضل لكيفية مالءمة االعتبارات 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية في 

قراراتهم االستراتيجية.

مفهوم التقييم
 البيئي االستراتيجي 

ال��ب��ي��ئ��ي االستراتيجي  ال��ت��ق��ي��ي��م 
Strategic Environmental A -

sessment )SEA( هو منهج حتليلي 

استباقي فعال لدمج االعتبارات البيئية 
بطريقة متكاملة في املستويات العليا 
لصناعة القرار، بهدف تقييم اآلثار 

البيئية للسياسات واخلطط والبرامج 
التنموية املقترحة وتوفير البدائل 
األكثر استدامة، وتنفيذ طرق وإجراءات 
التخفيف املناسبة وتقدمي التوصيات 
ال��ق��رار. ويستهدف  املناسبة لصناع 
التقييم البيئي االستراتيجي ضمان أن 
السياسة أو اخلطة أو البرنامج املقترح 
تطويره متناسق ومتناغم مع القرارات 
االستراتيجية األخرى، ويضمن مشاركة 
اجلمهور ومنظمات املجتمع املدني في 
عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية. 
ويتكون التقييم البيئي االستراتيجي 
من نوعني: التقييم البيئي االستراتيجي 
ال��ق��ط��اع��ي )وي��ط��ب��ق ع��ن��دم��ا يندرج 
امل��ش��روع��ات اجلديدة  ع��دد كبير م��ن 
حتت قطاع واحد(، والتقييم البيئي 
االستراتيجي اإلقليمي )ويطبق عندما 
يتم التخطيط لتنمية اقتصادية كبيرة 

داخل إقليم واحد(.
 وتتألف جميع القرارات االستراتيجية 
من أهداف عامة )رؤى( ومعلومات تفصيلية 
)أفعال، ونشاطات، وإجراءات، وخطط 

تنفيذ( لتنفيذ هذه األهداف.
ويغطي مفهوم القرار االستراتيجي 
مجموعة كبيرة من النشاطات، كاستعماالت 
األراضي أو خطط التنمية ملنطقة ما. 
وعادة ما يتم تطوير القرارات االستراتيجية 
من قبل الوزارات واملؤسسات والوكاالت 
احلكومية، وقد تطورها شركات خاصة 
أو شبه خاصة، كشركات االتصاالت أو 
املياه التي لديها برامج لتحديد وجود 

البنية التحتية اخلاصة بهم.
وتشمل القرارات االستراتيجية ما 

يأتي: 
> التشريعات الدولية و الوطنية 

واإلقليمية، واملعاهدات الدولية.
> السياسات االقتصادية، وامليزانيات، 
والتخطيط املالي، وإعادة الهيكلة، 
واخلصخصة، والضرائب، واالتفاقات 

التجارية.

التدهور البيئي احلرج فحسب، 
ل��ك��ن أس��اس��ا ألن��ه��ا ل��م تستجب 
بكفاءة للتحديات اجلديدة ولم 
حتقق النتائج املتوقعة جتاه سالمة 
البيئة وتكاملها مع التنمية أو ما 

ُيعرف بالتنمية املستدامة.

يغطي القرار االستراتيجي 
مجموعة كبيرة من 
النشاطات وعادة ما 
يتم تطوير القرارات 
من قبل جهات حكومية 
أو ش���رك���ات خ��اص��ة 

ظهر تقييم األثر البيئي 
لتحديد اآلثار البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية 
المتوقعة للمشروعات 
بهدف التأكد من أن أي 
مشروع لن يؤدي إلى 
أضرار بالبيئة المحيطة
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> خطط التنمية والتطوير املتكاملة: 
اخلطط الدولية و الوطنية واإلقليمية، 
والبرامج املتعددة املشروعات، ومناطق 
احلفظ والصون )التراث العاملي، 

املتنزهات الوطنية(.
> السياسات واخلطط والبرامج املرتبطة 
بقطاع معني على نطاق واسع،مثل 

الزراعة والنقل والنفايات.

كيف تبدأ عملية التقييم ؟ 
ال��ت��ق��ي��ي��م البيئي  ت���ب���دأ ع��م��ل��ي��ات 
ب��دراس��ة نطاق القرار  االستراتيجي 
االستراتيجي )ال��س��ي��اس��ة، واخلطة، 

والبرامج( وه����ذا يشمل دواف����ع القرار 
وأهميته وأهدافه ومراجع������ة السياسات 
واخلطط والب����رامج احمللية والوطنية 
والدولية ذات الصلة، واق�����تراح أهداف 
للتقييم البيئي االستراتيجي لتوفير 
أس��اس ملقارنتها بالتأثيرات البيئية 
املتوقعة للقرار االستراتيجي وخيارات 
البدائل املقترحة. كما تشمل عمليات 
امل��ت��وخ��اة لرصد  ال��ت��داب��ي��ر  التقييم 
ومراقبة اآلث��ار البيئية املترتبة على 
ال��ق��رار االستراتيجي واآلثار  تنفيذ 
غير احلدودية امللحوظة التي يحتمل 

أن تلحق بالبيئة. 

يستهدف التقرير البيئي حتديد 
نتائج التقييم البيئي و اخلصائص 
احلالية للبيئة والتغيرات احملتملة 
إذا مت تنفيذ اخلطة، ويعمل كأداة 
للتشاور مع اجلمهور. ومن املهم أن 
يلبي التقرير احتياجات اجلمهور 
املستهدف ويحقق التوازن بني تقدمي 
تفاصيل التقييم الدقيقة مع إتاحة 
املعلومات التقنية لالطالع وسهولة 
امل��ت��اب��ع��ة، وت��غ��ط��ي��ة ج��وان��ب اخلطة 
كاملة مثل األه����داف، والسياسات، 
واالستراتيجيات، واملقترحات، والبدائل. 
وينبغي أن يبني التقرير املجاالت التي 
يؤثر فيها التقييم البيئي االستراتيجي 
على محتوى اخلطة. ويتضمن التقرير 

البيئي عادة ما يأتي: 
1 - ملخص غير فني: 

ي��ح��ت��وي ه���ذا اجل���زء ع��ل��ى موجز 
للتقرير البيئي يتضمن النقاط 

الرئيسية واالستنتاجات.
2 - مقدمة ومنهجية التقييم البيئي 

االستراتيجي:

 يتضمن وصفا موجزا لنوع القرار 
االستراتيجي املقترح والغرض من 
التقرير، ومتطلبات التقييم البيئي 
وفوائده، وكيفية تقدم مشروع خطة 
التنمية والتقرير البيئي. ويشمل 
ذلك اخلطوات التي مت اتخاذها في 
عملية التقييم البيئي االستراتيجي، 
وأسماء فريق التقييم، واألساليب 
املستخدمة، والصعوبات التقنية 
التي واجهها فريق العمل، وقائمة 
ب��ال��س��ل��ط��ات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي متت 

استشارتها، وما إلى ذلك.
3 - ملخص األه����داف الرئيسية   

للخطة:
وت����رد ف���ي ه���ذا ال��ق��س��م األه����داف 
الرئيسية ملشروع القرار االستراتيجي 

املقترح.

4 - عالقة اخلطة باخلطط والبرامج 
األخرى ذات الصلة:

يرد في هذا القسم وصف للبرامج 
وال��س��ي��اس��ات واخل��ط��ط الوطنية 

واإلقليمية والدولية ذات الصلة. 

5 - ملخص البيئة األساسية / املشكالت 
البيئية القائمة:

 يتضمن هذا اجلزء ملخصا للمعلومات 
األساسية عن احلالة الراهنة للبيئة 
في املناطق أو املجاالت التي يغطيها 
القرار االستراتيجي والتي جمعت في 
مرحلة حتديد النطاق، كما يشمل 

املشكالت البيئية الرئيسية.
البيئة  أه�����������داف ح����م����اي����ة   -  6

املستدامة: 
جتمع األهداف البيئية من املستوى 
الدولي والوطني، وتطبق على األهداف 
والسياسات اإلمنائية ملشروع القرار 

االستراتيجي املقترح. 
7 - تقييم البدائل واختيار البدائل 

املفضلة.
ونتائج  التخفيف  تدابير  إدراج   -  8

التقييم في اخلطة.
9 - مقترحات الرصد:

يتضمن ذلك املقترحات املتوقعة 
لرصد اآلثار املهمة ملشروع القرار 
د  االستراتيجي على البيئة. وُيحدَّ

تخطيط التقرير البيئي

يستهدف التقرير البيئي 
تحديد نتائج التقييم 
البيئي و الخصائص 
الحالية للبيئة والتغيرات 
المحتملة إذا تم تنفيذ 
الخطة ويعمل كأداة 
للتشاور مع الجمهور
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إن التن���بؤ بالعواقب البيئية على املستوى 
االستراتيجي يصبح عموما أضعف منه 
على مستوى املشروع، وي��زداد تعقيده 
بسبب تعدد اجلهات الفاعلة املشاركة 
في اتخاذ القرار ووجود مجال واسع من 
البدائل. ويبني املخطط املرفق إعداد 
التقييم البيئي االستراتيجي بالتزامن 

مع صناعة القرار االستراتيجي:

حتليل التأثير 
ت��ت��ح��دد أه��م��ي��ة ال��ت��أث��ي��ر م��ن خالل 
التفاعل بني عناصر مختلفة مثل قيمة 
األثر)احلجم أو الشدة ( و طول األثر 

)مؤقتا، أو دائما، أو منعكسا( و قيمة املوارد 
البيئية التي ستتأثر )كاألهمية الدولية أو 
الوطنية أو اإلقليمية أو احمللية(.  و من 
املهم النظر أيضا في حساسية املورد إلى 
تأثير معني أو مجموعة من التأثيرات، 
مثل التنوع البيولوجي وبيئة املياه من 
القرار االستراتيجي املقترح أو التطورات 
املستقبلية املقترحة )اآلثار التراكمية(. 
وم��ن الوسائل املستخدمة في حتديد 
وتقييم وحتليل تأثير  األبحاث واملعلومات، 
مثل تقارير حالة البيئة ودراسات احلالة 
املشابهة. و آراء اخلبراء واملختصني من 

خالل املسوح وورش العمل. <

من المهم البدء بالتقييم 
البيئي االستراتيجي 
في وقت مبكر ودمجه 
في عملية صنع القرار 
والتركيز على تحديد 
ال��ب��دائ��ل الممكنة 

التقييم البيئي االستراتيجي صناعة القرار االستراتيجي  

حتديد أهداف القرار االستراتيجي 
ما الذي يسعى القرار االستراتيجي 

لتحقيقه ؟

حتديد البدائل املمكنة للتنفيذ 
التي تتوافق مع أهداف القرار 

االستراتيجي

اختيار البديل )البدائل ( املفضلة

تعديل البديل

التنفيذ واملتاعة

إعداد القرار االستراتيجي الرسمي

حتديد األهداف والغايات 
واملؤشرات البيئية 

)املستدامة(

وصف الوضع احلالي البيئي مع 
حتديد البدائل املستدامة. 

حتديد الرواط مع القرارات األخرى

التنبؤ وتقييم اآلثار البيئية 
التوصية املقترح املستدام

تخفيف اآلثار البيئية

مراقبة ورصد التأثيرات البيئية

إعداد تقرير التقييم البيئي 
االستراتيجي

> يساعد على دمج مبادئ االستدامة 
في صنع القرار االستراتيجي. 
> يؤثر في حتسني صناعة القرار 
باإلسهام ف��ي دم��ج إط��ار بيئي 
ومستدام في تطوير السياسات 

واخلطط. 
> يعمل على ربط اإلجراءات املنظمة 

بيئيا بعضها ببعض. 
> يوفر سياقا أفضل لتقييم اآلثار 

التراكمية.
> يوفر سياقا للغربلة ملستويات أقل 
من التقييم البيئي مثل تقييم 

األثر البيئي للمشروعات. 
> توقع اآلثار التي ميكن أن حتدث 
على مستوى املشروع، وحتسني 
وتعزيز »تقييم األث��ر البيئي« 

للمشروع.

أهمية التقييم 
البيئي االستراتيجي: 
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❋ اختصاصي في طب األسنان، )أملانيا(.

شكل استخدام الليزر في طب 
األسنان ومعاجلة اللثة فتحا علميا 
كبيرا، وكان نقطة حتول مهمة في 
طرق العالج وسرعة الشفاء واحلد 
من األع��راض اجلانبية السلبية. 
وأتاح استخدام هذه التقنية احلديثة 
للمرضى ش��ع��ورا أف��ض��ل بنوعية 
املعاجلات السنية والفموية، ورضا 

أكبر عن جودة العالج وأساليبه.

وال���ل���ي���زر ه���و م��ص��در لتوليد 
الضوء املرئي وغير املرئي الذي 
يتميز مبواصفات عدة ال توجد 
في الضوء الذي تصدره مصادر 
ال��ض��وء األخ���رى. وبسبب املزايا 
ب��ه��ا، فإن  ال��ت��ي يتمتع  الكثيرة 
الليزر يستخدم في طيف واسع 
من مجاالت احلياة، إن لم يكن 

جميعها. 

د. أسامة الصالح ❋

تطبيقات الليزر

في طب األسنان 
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معاجلات سنية متنوعة
 في طب األسنان أخذت أشعة الليزر 
مكانها املميز في استخدامات عديدة، 
امل��ع��اجل��ات الدقيقة  وبخاصة إج���راء 
واجلراحات التجميلية؛ نظرا إلى فعاليتها 
في معاجلة النسج الرخوة والصلبة 
على حد س��واء. ويستخدم الليزر في 
العيادات السنية في اجلراحة واملداواة 
والتعويضات، ليقدم معاجلة نوعية 
متميزة خالية من بعض املضاعفات 
كااللتهاب والتورم والندبة والنزف، مع 
شعور كبير بالراحة والرضا، وأقل باآلالم 

التي تصاحب هذه املعاجلات.
وميكن تصنيف الليزر املستخدم في 

طب األسنان إلى نوعني، هما:

 soft laser أوال - الليزر اللني 
ميتاز بطاقته املنخفضة، ويدعى 
أيضا بالليزر البارد أو الليزر املنخفض 
الطاقة. ويستخدم هذا النوع من 
ال��ل��ي��زر ف��ي تنشيط الفعاليات 
اخل��ل��وي��ة، وك��ع��ام��ل مساعد على 
جتديد النسج، ومسرع للشفاء، 
وفي معاجلة التقرحات الفموية، 

وتخفيف اآلالم والوذمات. 

Hard laser :ثانيا- الليزر الصلب
ميتاز بطاقته املرتفعة. ويستخدم 
هذا النوع في اجلراحة الفموية، 
وإزال���ة التصبغات اللثوية، و في 

مجال زرع األسنان.
 

معاجلة جفاف الفم  
أقرت منظمة الدواء والغذاء األمريكية 
)FDA( سالمة استخدام الليزر املنخفض 
الطاقة، وأوصت باستعماله في مجاالت 
طبية عدة. ومنذ ذلك االعتراف تتوالى 
األبحاث في هذا املجال من مراكز علمية 
عديدة في شتى أنحاء العالم. وتشمل 
التطبيقات العالجية لليزر املنخفض 
الطاقة حتفيز االستقالب اخللوي في 

األنسجة احلية دون تعريضها لألذى.
وأهم االستطبابات في هذا املجال:

< تخفيف األلم والوذمة عقب القلع 
اجلراحي لألسنان املنطمرة.

< تسريع الشفاء عقب اإلجراءات 
اجلراحية والتقوميية.

< معاجلة أعراض آالم املفصل الفكي 
الصدغي.

< فرط حساسية األسنان.
< تخفيف األلم الناجت عن اإلصابة 
ب���احل���أل ال���ب���س���ي���ط وال���ق���رح���ات 

القالعية.
< تخفيف االل��ت��ه��اب��ات املخاطية 
الفموية، واأللم العصبي لعصاب 
مثلث التوائم، والتهاب النسيج 

حول السنية.
 < عالج جفاف الفم وحتفيز الغدد 

اللعابية الرئيسية على 
إفراز اللعاب 

جفاف الفم 
 Xerostomia

هو حالة يشعر 
فيها املريض بوجود 

أعراض جفاف في 
احلفرة الفموية قد 

تترافق مع نقص في 
كمية اللعاب داخل الفم.

ويعتبر اللعاب من السوائل 
األساسية التي تؤدي دورًا مهمًا 

في احلفاظ على الصحة 
الفموية، ويؤدي نقص 
كميته إلى حدوث 
مضاعفات جتعل 
الشخص املصاب 
بها قلقًا بشأنها، 
ألنها رمبا تؤثر على 

نوعية احلياة.
 وج����ف����اف الفم 
أحد أكثر األعراض 

ال��ت��ي تدفع  ش��ي��وع��ًا 

بسبب المزايا الكثيرة 
التي يتمتع بها الليزر 
فإنه يستخدم في طيف 
واسع من مجاالت الحياة 
إن ل��م يكن جميعها 
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املريض إلى مراجعة طبيب األسنان 
أو الطبيب املختص، إذ يؤثر على كل 
الوظائف الفموية، فنجد أن املريض 
يعاني صعوبة في املضغ والبلع والكالم، 
وحرقة وأملا في املخاطية الفموية، ولديه 
ميل حلدوث اإلنتانات الفطرية، إضافة 

إل��ى زوال مت��ع��دن األسنان، 
ال��ن��خ��ور السنية،  وزي������ادة 

وح����دوث خ��ل��ل ف��ي التذوق، 
وبخر فموي، وصعوبة في وضع 

األجهزة التعويضية املتحركة. ومن 
ثم فمن أجل احلفاظ على صحة 
فموية جيدة يجب أن يفرز اللعاب 

بشكل كاف كمًا ونوعًا.
وحاليا، يستخدم الليزر املنخفض 

الطاقة في معاجلة جفاف الفم، فيتم 
ضبط اإلعدادات العالجية جلهاز الليزر 
وهي طول املوجة، والطاقة، واجلرعة 
العالجية، باعتبارها أساس املعاجلة بهذا 
الصدد. ويستخدم الباحثون إعدادات 
مختلفة للوصول إلى اإلعدادات املثالية 
الالزمة لتحفيز إفراز الغدد اللعابية.

طرق عالجية حديثة
 هناك عدة طرق يستخدمها الباحثون 
في تطبيق الليزر املنخفض الطاقة في عالج 
جفاف الفم. فمنهم من يطبق الليزر من 
داخل الفم وآخرون من خارج الفم، ومنهم 
من يطبق الليزر على غدة لعابية واحدة، 
ومنهم على غدتني لعابيتني، 
ومنهم على الغدد اللعابية 
الثالث، إضافة إلى اختالفهم 
في عدد مرات التطبيق للوصول 

إلى حتسني احلالة.
وتتم عملية العالج وفق أمور 
معنية تشمل ضبط اإلعدادات 
ال��ع��الج��ي��ة جل���ه���از الليزر، 
واستخدام دليل ضوئي على 
قبضة الليزر ملعرفة املكان الصحيح لتطبيق 
األشعة. ثم يتم تطبيق الليزر على كل من 
الغدتني النكفيتني والغدتني الواقعتني حتت 
الفكني من خارج الفم، ويكون الفم مغلقا، 

حسب املنطقة التشريحية لكل غدة.
وتبتعد نبضة جهاز الليزر )2 - 5( 
ملم عن سطح اجللد للمنطقة املطبق 

دورًا  ي��ؤدي اللعاب 
مهمًا ف��ي الحفاظ 
على الصحة الفموية 
ويسهم نقص كميته في 
حدوث مضاعفات ربما 
تؤثر على نوعية الحياة
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عليها األش��ع��ة، وي��ج��ب إج���راء دوران 
ال��ل��ي��زر ف��وق املنطقة  ب��ط��يء لقبضة 
املستهدفة كي يشمل التطبيق كامل 

الغدة اللعابية.
وتتم املعاجلة بالليزر 

املنخفض الطاقة 
للغدد اللعابية 

)النكفية- حتت 
الفكية( ثالث 
مرات في األسبوع 
مدة أسبوعني 
متتاليني، أي 

م���ا ي���ع���ادل ست 
جلسات. وف��ي كل 

جلسة يتم تعريض كل 
غدة نكفية ألشعة الليزر ملدة 

15 دقيقة، في حني يتم تعريض الغدة 

حتت الفك مدة سبع دقائق.
ووجد الباحثون أن استخدام هذه 
الطريقة يزيد من إفراز كمية اللعاب 
من الغدد اللعابية لتصل إلى مستواها 
الطبيعي ضمن احل��ف��رة الفموية. 
والالفت أن األعراض املصاحبة جلفاف 

الفم تتراجع إلى حدودها الدنيا، ومن 
ثم تتحسن نوعية احلياة عند املريض 

املصاب بجفاف الفم.
ويجب االنتباه دائما 
عند استخدام الليزر 
إلى ضرورة ارتداء 
نظارات واقية 
م���ن أشعة 
الليزر لكل 
من الطبيب 
واملريض، 
وه����ن����ال����ك 
نظارات خاصة 
تستخدم بهذا 

الصدد.
إن معظ������م أعراض 
جفاف الفم تزول بع����د نهاي����ة املعاجل���ة 
بالليزر املنخفض الطاق����ة، ويتحسن 
امل����اء أثناء  املضغ والبلع، ويقل شرب 
ال��ط��ع��ام، وي���زول اإلحس����اس  وج��ب��ات 
باحلرقة واأللم من اللسان واملخاطية 
الفموية، ومن ثم تتحسن نوعية حياة 

املريض كليا. <

أخذت أشعة الليزر مكانة 
مميزة في استخدامات 
عديدة في مجال طب 
األسنان وبخاصة إجراء 
المعالجات الدقيقة 
والجراحات التجميلية

جرى تفسير آلية عمل الليزر في 
معاجلة جفاف الفم على النحو 

اآلتي:
< تعمل املعاجلة بالليزر على زيادة 
طاقة اخللية من خالل زيادة إنتاج 
ATP، إذ إن مستقبالت الضوء 

امل��وج��ودة في اخللية  اخللوية 
ال��ض��وء فتقوم  مت��ت��ص ط��اق��ة 
بتحريض امليتاكوندريا على 

.ATP إنتاج طاقة اخللية
< ينشط الليزر الدوران الدموي 

املوضعي في األوعية الشعرية 
الصغيرة، ويساعد على جتدد 
اخل��الي��ا مم��ا يزيد م��ن نشاط 
الدورة الدموية في الغدد اللعابية 
املطبق عليها الليزر، ومن ثم 

حتريضها على اإلفراز.
< تعمل طاقة الليزر على جتدد 
األع��ص��اب، وم��ن ث��م حتريض 
ال��ع��ص��ب ن��ظ��ي��ر ال�����ودي الذي 
ب��دوره الغدد اللعابية  يحرض 

على إفراز اللعاب.

آلية عمل الليزر
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❋أستاذ الوراثة في كلية الزراعة، جامعة املنيا، )مصر(

ه��ن��اك ظ��واه��ر فلكية شهدتها  
احلضارات القدمية مازالت حتير 
العلماء حول كيفية وجودها في 
تلك األزمنة الغابرة وكيفية توصل 
اإلنسان القدمي إليها، وهي تدل على 
إب��داع أولئك القدماء. ولعل من 
أهمها اإلجن��ازات الفلكية لعلماء 
مصر الفرعونية، التي ل��م ميط 

اللثام عن جل مكنوناتها بعد.

ال��ظ��واه��ر تعامد  ت��ل��ك  وم���ن 
ال��ش��م��س ع��ل��ى مت��اث��ي��ل امللوك 
واآلل��ه��ة داخ���ل أع��م��ق حجرات 
املعابد الفرعونية في مواعيد 
سنوية ثابتة، وهي ظاهرة غريبة 
تدل على مدى التقدم في علوم 
الفلك و الُعمران. هذه الظاهرة 
تسود معظم املعابد املصرية، 
لكننا ه��ن��ا س��ن��ت��ن��اول أشهرها 

د. قاسم زكي   ❋

ظواهر فلكية حيرت البشرية
تعامد الشمس على رمسيس الثاني بأسوان
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وكما العادة في كل عام، فقد تابعت الُعيون 
املشتاقة واألُنفس التواقة )ومنهم كاتب 
املقال( صباح يوم 22 فبراير املاضي، تلك 
الظاهرة التي حتدث مرتني في العام، فكيف 

حتدث هذه الظاهرة وما مغزاها؟

ظاهرة حيرت البشرية
تتعامد الشمس على وجه امللك رمسيس 
الثاني )Ramses II( داخل معبده مبدينة 
أبو سمبل السياحية في جنوب محافظة 
أسوان بصعيد مصر، على الضفة اليسرى 
)الغربية( لبحيرة ناصر. ذلك املعبد الذي 
شيده رمسيس الثاني في منتصف القرن 
الثالث عشر قبل امليالد. ومبجرد أن تتسلل 
أشعة الشمس يضاء ه��ذا املكان العميق 
داخل املعبد، الذي يبعد عن املدخل بنحو 
 23 التعامد  وتستغرق ظاهرة  متًرا،   60

دقيقة. وحتدث تلك الظاهرة مرتني في 
العام، األولى مع بداية فصل الزراعة )21 
أكتوبر(، واألخرى حني يبدأ موسم احلصاد 
)21 فبراير(. وبعد نقل املعبد من موقعه 
القدمي إلنقاذه من الغرق، أصبحت هذه 
الظاهرة تتكرر، لكن متأخرة يوما واحدا 

عن ذي قبل.
وفي املوعد احملدد ومع الشروق وعبر املمر 
الطويل تصل أشعة الشمس الذهبية إلى 
هدفها املرسوم لها بدقة في حجرة »قدس 
أرب��ع��ة متاثيل  األق����داس« ،ح��ي��ث تتصدر 
متالصقة، لتضيء وجه الفرعون رمسيس 
الثاني أوال، ثم متثالني آخرين هما متثال 

“رع حور آختي” إله الشمس، و”أمون رع” إله 
طيبة. أما التمثال الرابع فهو لإلله “بتاح” 
الذي ميثل آلهة العالم السفلي )الظالم(، 

وال تصل إليه أشعة الشمس.
وتعامد الشمس على وجوه تلك التماثيل 
مرتني في العام يستند إلى حقيقة علمية 
فلكية اكتشفها قدماء املصريني، مفادها 
أن الشمس تشرق من نقطة الشرق متاما 
و تغرب في نقطة الغرب متاما في يوم 
21 مارس كل عام، ثم تتغير نقطة الشرق 

مبقدار ربع درجة تقريبا كل يوم إلى ناحية 
الشمال. واستندوا في اكتشافهم هذا إلى 
أن الشمس متر على كل نقطة في أثناء 
شروقها وغروبها مرتني كل عام، وأن املسافة 
الزمنية بينهما تختلف تبعا لبعد كل نقطة 
عن نقطة الشرق متاما، وأن تعامد الشمس 
على وجه رمسيس الثاني يومي 21 أكتوبر 
و21 فبراير، جاء نتيجة الختيارهم نقطة 
في مسار شروق الشمس تبعد عن نقطتي 
مسارها زمنا ق��دره أربعة أشهر لتتوافق 
فبراير من كل  و21  أكتوبر   21 ي��وم  مع 
عام. ثم قاموا بنحت املعبد بحيث يكون 
اجتاه املسار الذي تدخل منه الشمس من 
ناحية الشرق من فتحة ضيقة، بحيث إذا 
دخلت أشعتها في يوم وسقطت على وجوه 
التماثيل، فإنها في اليوم التالي تنحرف 
انحرافا صغيرا قدره ربع درجة وال تصل 

إلى وجوه تلك التماثيل. 
وحتى اآلن لم يعثر على أي نص فرعوني 
يوضح سبب دخول الشمس املعبد مرتني 
في العام. لكن لو متعنا في السنة الفلكية 
آن���ذاك، سنرى أنها ُقسمت إلى  املصرية 
ثالثة  فصول و13 شهرا، والفصل األول هو 
الفيضان “آخت” الذي يبدأ في 21 يونيو، 
“برت” الذي يبدأ  والثاني فصل الزراعة 
في 21 أكتوبر، والثالث هو فصل احلصاد 
21 فبراير. لذا  يبدأ في  ال��ذي  “شمو” 

جعلوا أشعة الشمس تتعامد على قدس 
األقداس متوافقة مع أول يوم في فصلي 
الزراعة و احلصاد، وهما أهم فصلني في 

حياة املصري عبر العصور. 

تحدث ظ��اه��رة تعامد 
ال��ش��م��س ع��ل��ى وج��ه 
رمسيس الثاني بأسوان 
مرتين في العام األولى 
مع بداية فصل الزراعة )21 
أكتوبر( واألخرى حين يبدأ 
موسم الحصاد )21 فبراير(

ترجح معظم الروايات 
أن مكتشفة الظاهرة 
هي الروائية وعالمة 
المصريات اإلنجليزية  
»إم��ي��ل��ي��ا إدواردز« 
1874م  ف���ي ع����ام 

على اإلط���الق؛ وه��ي ظاهرة 
تعامد الشمس على وجه امللك 
رمسيس الثاني )أشهر ملك 
فرعوني، حكم مصر 67 عاما 
)1279 ق.م - 1213 ق.م(( في 
معبده الكائن بأسوان، التي 
يبلغ عمرها 33 قرنا، وتؤكد 
ريادة قدماء املصريني في علم 

الفلك. 
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معبدا أو سمبل..النسيان واالكتشاف
يعتقد األثريون أن منطقة أبو سمبل 
وما جاورها كان لها أهمية كبيرة في عالم  
الفلك منذ القدمي، حيث ُعثر بجوارها 
على أول بوصلة  وأقدم ساعة من األحجار، 
يرجع  تاريخهما إلى نحو خمسة آالف 
سنة ق.م. وك��ان ه��ذا املوقع يضم جبلني 
مقدسني يفصلهما واد ضيق. واستغل 
رمسيس الثاني ذلك ونحت لنفسه معبدا 
في اجلبل اجلنوبي الكبير ونحت لزوجته 
معبدا في اجلبل الشمالي، واستمر العمل 

فيهما نحو 20 عامًا.
35 مترا  أم��ا املعبد الكبير فواجهته  
عرضا و33 مترا ارتفاعا، ويحرس مدخله 
أربعة متاثيل عمالقة لرمسيس الثاني، يبلغ 
ارتفاعها نحو 21 مترا، و بجانب سيقانه 
وفيما بينها تقف متاثيل أم��ه وزوجته 
نفرتاري وع��دد من أبنائه.  ووس��ط تلك 
التماثيل الضخمة مدخل عظيم يفضي 
إلى الصالة األولى وفيها ثمانية متاثيل 
للملك وخلفها ست حجرات، ثم الصالة 
الثانية التي حتوي أربعة أعمدة، ففاصلة 
مستعرضة تفضي جميعها بعد مسافة 
قدرها 60 مترا وأربع بوابات متتالية إلى 
قدس األقداس التي حتوي متاثيل اآللهة 
األربعة )كما وصفناها آنفا(. أما املعبد 
“نفرتاري”،  الصغير فلزوجته اجلميلة 
وكان مكرسا لعبادة اآللهة “حتحور”  إلهة 

احلب واجلمال واملوسيقى، وتصور جدرانه 
تفاصيل أجمل وأقدم قصة حب ربطت بني 

قلبي امللك وزوجته الفاتنة.
وطوال ال�24 قرنا التالية طوى النسيان 
»أب���و س��م��ب��ل«، وطمرتهما رمال  معبدي 
إل��ى أن اكتشفهما ف��ي بداية  ال��ص��ح��راء 
امل��ي��الدي املستشرق  القرن التاسع عشر 
Burckhardt؛  السويسري »بوركهارد« 
الذي زار أبو سمبل في 22 مارس 1813م، 
حيث شاهد رؤوس متاثيل رمسيس الثاني 
في واجهة املعبد الكبير. وبعد ثالث سنوات 
)عام 1817م( زار املعبد الصغير القنصل 
الفرنسي “برناردينو دروفِ�تي” وشاهد أيضا 
رؤوس متاثيل رمسيس األرب��ع��ة باملعبد 
الكبير. ثم أعقبهما املستكشف واملغامر 
اإليطالي “ جيوفاني بلزوني”الذي استطاع 
إزاحة الرمال من أمام واجهة املعبد الكبير 
والدخول إليه والوصول إلى قدس األقداس 

في أغسطس 1718م. 
وتصيب الدهشة واالنبهار كل من يشاهد 
املعبد الكبير، ويرى بعض الباحثني أنه أعظم 
بناء صنعه اإلنسان على وجه البسيطة في 
زمانه. وبعد نحو 143 عاما على اكتشاف 
معبدي »أبو سمبل« جاء تهديد جديد لهما، 
لكن هذه املرة من مياه بحيرة ناصر التي 
كانت ستغمرهما متاما عند االنتهاء من 
إنشاء السد العالي. لكن بناء على دعوة 
مصرية، تبنت منظمة اليونسكو  حملة 

 بعد نقل المعبد من 
موقعه القديم إلنقاذه 
من الغرق أصبحت هذه 
الظاهرة تتكرر لكن متأخرة 
يوما واحدا عن ذي قبل
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تبرعات دولية إلنقاذ آثار النوبة. وكانت 
هناك أفكار كثيرة إلنقاذ املعبدين، جرى 
املفاضلة بينها لعدة أشهر من الدراسات 
الفنية والهندسية، وحازت فكرة نقلهما 
بعد تقطيعهما وإعادة تركيبهما في مكان 
آخر أكثر أمانا قبول األكثرية. وبالفعل 
تولت ست شركات عاملية تنفيذ هذا العمل 

الضخم.
وُنقل املعبدان إلى موقعهما احلالي في 
أربع سنوات )1964م - 1968م(، و تضمن 

املشروع تقطيع املعبدين إلى أحجار كبيرة، 
ثم رفعها وجتميعها في املكان اجلديد، وكان 
أهم شيء هو احلفاظ على الزوايا الهندسية 
وعلى ظاهرة تعامد الشمس. وحقق العمال 
املصريون معجزة حقيقية أدهشت اخلبراء 
األجانب، حيث قاموا بتقطيع املعبد يدويا 
إلى نحو 1500 قطعة، بخالف 330 ألف 
طن من صخور اجلبل اجلاثم 
فوق املعبد، والتي قطعت أوال 
ميكانيكيا ثم أعيد تركيبها فوق 
املعبد بعد عمل قبة خرسانية 
عمالقة ليكون اجلبل بنفس 

شكله القدمي.
وكانت عملية نقل معبدي 
أبو سمبل من أعقد عمليات 
نقل املباني أو اآلثار على مر 
التاريخ، وكلف املشروع حينها 
أكثر من 40 مليون دوالر، وشارك 
فيه نحو 2000 مهندس من العالم، ونحو 

2000 عامل مصري. 

وأدى نقل املعبد إلى تأخر موعدي تعامد 
الشمس يوما واحدا عن السابق )أصبحا 
أك��ت��وب��ر و22 ف��ب��راي��ر(؛ وذلك   22 ي��وم��ي 
بسبب تغير خطوط العرض والطول بعد 
نقل املعبد مسافة 180 مترا غربا وبارتفاع 

64 مترا.

الزراعة واحلصاد ال امليالد والتتويج 
ال��ن��اس خطأ أن ظاهرة  ي���ردد بعض 
تعامد الشمس حتدث مرتني: إحداهما 
في يوم مولد امللك واألخرى يوم تتويجه. 
لكن هناك رأيا مهما ذكره »كينيث كتشن« 
عالم املصريات االسكتلندي مفاده أن يوم 
تتويج امللك يوافق 18 يونيو وليس 21 
فبراير. فضال عن وجود نقوش ورسوم 
في صالة قدس األقداس في املعبد تصور 

موعد خروج اإلله »آمون« وفق عقيدة 
ب��دء موسم  الفراعنة إلع��الن 

21 أكتوبر(  ال��زراع��ة )ف��ي 
وبدء موسم احلصاد )في 

21 فبراير(. <  

تعامد الشمس مرتين سنويا 
يستند لحقيقة علمية مفادها 
أن الشمس تشرق من نقطة 
الشرق وتغرب في نقطة 
الغرب تماما في 21 مارس 
ثم تتغير نقطة الشروق 
بمقدار ربع درجة تقريبا كل 
ي��وم إل��ى ناحية الشمال

ترجح معظم الروايات أن مكتشفة 
الظاهرة هي الروائية والصحفية 
والرحالة وعاملة املصريات اإلجنليزية  

»إم��ي��ل��ي��ا إدواردز« 
وال��ف��ري��ق املرافق 
لها في عام 1874م. 
وقيل إنها سجلتها 
ك��ت��اب��ه��ا )ألف  ف��ي 
 « ميل ف��وق النيل 
 A Thousand

 Miles Up the

املنشور   )”Nile

1877م. لكن  عام 
مب���راج���ع���ة كتاب 

ل���م أعثر  »إم��ي��ل��ي��ا« 
على أي نص صريح بأنها شاهدت 
بنفسها تلك الظاهرة ف��ي اليوم 
احملدد، بل إنها كتبت في )ص385( 
من الفصل ال��19 لكتابها:)غادرنا 
معبد »أبو سمبل« عند شروق القمر 
في مساء يوم 18 فبراير،....(؛ أي 
ُقبيل موعد ظاهرة الشروق بثالثة 
أيام، لذا يبقى السؤال معلقا عن 
ال��ظ��اه��رة فى  أول م��ن رص��د تلك 

العصر احلديث.

من رصد ظاهرة 
التعامد؟
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❋أكادميي وباحث وكاتب وعلمي، )الكويت(

يتميز علم البيئة بالتطور السريع 
وبتعدد مجاالته وتشابكه مع العلوم 
األخرى، مع وجود مساحة كبيرة من 
اجلدل والتشكك في عدد كبير من 
القضايا واملشكالت البيئية، ودور 
العنصر البشري مقابل الطبيعة 
ف��ي��ه��ا، م��ث��ل االن���ق���راض اجلماعي 
للكائنات وارتفاع مستويات التلوث 

وتفاقم مشكلة االحتباس احلراري، 
وغير ذلك مما أصبح كوكبنا األزرق 
مثقال به. ولعل هذا هو السبب في 
كثرة املصطلحات البيئية املستخدمة، 
وفي ظهور مفاهيم بيئية جديدة بني 
الفينة واألخرى أو توجه بيئي جديد 
كل فترة. ولعلنا نذكر في هذا الرواج 
الشديد في وقت سابق لبعض املفاهيم 

د. وحيد محمد مفضل  ❋

االقتصاد األزرق ...
المواءمة بين االقتصاد والبيئة
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ي��ب��دو أن املجتمع العلمي  وال��ي��وم 
واملهتمني بحماية البيئة والتنمية 
املستدامة عموما على موعد آخر مع 
أحد املفاهيم اجلديدة املتعلقة بتعزيز 
ال��ن��م��و االق��ت��ص��ادي ع��ب��ر االستخدام 
املستدام للثروات وامل���وارد الطبيعية 
امل��وج��ودة ف��ي ال��ب��ح��ار واحمل��ي��ط��ات، أو 
لنقل على موعد مع أحد التوجهات 
االقتصادية - البيئية اجلديدة، التي 
حت��اول التوفيق أو لنقل املواءمة من 
جديد بني االقتصاد والبيئة، كما حاول 
من قبل االقتصاد األخضر، ونعني بذلك 

مفهوم »االقتصاد األزرق«.

لون جديد لالقتصاد
 Blue( ميكن تعريف االقتصاد األزرق
Economy( بأنه االقتصاد املرتكز على 

االنتفاع بالثروات البحرية وخدمات النظم 
اإليكولوجية والنشاطات البحرية املتاحة 
في السواحل والبحار واحمليطات، مثل 
مصايد األسماك والسياحة الشاطئية 
ونشاطات الغوص والشحن البحري 
والتعدين، مبا ميكن معه استحداث 
مزيد من فرص العمل وزيادة إجمالي 
الناجت احمللي وحتقيق الرفاهية املنشودة. 
وعلى الرغم من وجود بعد اقتصادي 
ومادي نفعي واضح في هذا التعريف، 
فإن مفهوم االقتصاد األزرق يحرص 
في الوقت نفسه على اإلدارة املستدامة 
للموارد البيئية واحلفاظ على صحة 

وسالمة النظم اإليكولوجية البحرية، 
من أجل احملافظة على كفاءتها وضمان 
استمرارية إنتاجيتها، ومن ثم دميومة 
انتفاع الشعوب واملجتمعات البشرية 

منها. 
وعلى ذلك فإن االقتصاد األزرق يستهدف 
بصورة عامة تعظيم العائد االقتصادي 
من اخلدمات واملوارد البحرية املتاحة، 
من خالل توجيه االستثمارات والبحوث 
ووضع السياسات واآلليات املناسبة التي 
تكفل ضمان النمو املستدام للنشاطات 
املرتكزة على هذه امل��وارد، والتي تكفل 
في الوقت نفسه حتقيق البعد البيئي 
عبر احلرص على استدامة هذه املوارد 
واحملافظة عليها من التلوث والصيد 

اجلائر وغيرها من التحديات.

كتاب البداية 
وكان عالم االقتصاد 
البلجيكي غونتر باولي من 
أوائل من لفتوا االنتباه 
إلى أهمية »االقتصاد 
األزرق«، من خالل كتابه 
املنشور في عام 2010 
وامل��ع��ن��ون: »االقتصاد 
األزرق: عشر سنوات، 
مئة اختراع واكتشاف، 
ومئة مليون فرصة عمل«. 
وحظي الكتاب واألفكار 

املعروضة فيه برواج شديد، مما كان له أثر 
كبير في انتشار مفهوم االقتصاد األزرق 
بني اخلاصة والعامة. وحاول باولي إقناع 
املستثمرين ورجال االعمال بتحقيق 
التنمية االقتصادية عبر االستفادة من 
املوارد والبدائل )البيئية وغير البيئية( 
املتاحة وعبر احللول املبتكرة، بدال من 
اتباع احللول التقليدية وإنفاق أموال 
طائلة واستثمارات ضخمة على مشروعات 

منطية ومستنزفة للطاقة. 

كان االقتصادي البلجيكي 
ب��اول��ي م��ن أوائ���ل من 
ل��ف��ت��وا االن��ت��ب��اه إل��ى 
أهمية »االقتصاد األزرق« 
ف��ي كتابه المنشور 
2010 »االقتصاد  عام 
األزرق: عشر سنوات، 
مئة اختراع واكتشاف، 
ومئة مليون فرصة عمل«

البيئية مثل »التنمية املستدامة« 
و«االقتصاد األخضر« وغيرهما، 
على الرغم من أن هذه املصطلحات 
لم تأت في الواقع بشيء جديد، 
سوى مقاربة موضوع حماية البيئة 
ومحاولة تخفيف األحمال البيئية 
وخفض نسب التلوث بآليات جديدة 

ومنظور مختلف.

غونتر باولي
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لكن هذا املفهوم أعيد طرحه بقوة من 
جديد - بعد إضافة البعد البيئي إليه 
– خالل مؤمتر األمم املتحدة للتنمية 

املستدامة »ريو20-« الذي عقد في يونيو 
2012 مبدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، 

و حظي حينها بقبول الف��ت، بسبب 
تنامي احلاجة لتحقيق األمن الغذائي 
وتدبير موارد وبدائل اقتصادية جديدة 
من أجل دفع عجلة التنمية والقضاء 
على الفقر، وبسبب الرغبة أيضا في 
إحداث توازن بني التنمية االقتصادية 
واستغالل املوارد البيئية املتاحة، وضرورة 
احملافظة في الوقت ذاته على البيئة وحق 
األجيال القادمة في االنتفاع بالثروات 

الطبيعية املتاحة. 
ومثلما كان احلال عند إطالق مفهوم 
»االقتصاد األخضر«، حيث تشير كلمة 
إل��ى وج���ود بعد بيئي قوي  »األخ��ض��ر« 
ف��ي ه��ذا االق��ت��ص��اد، وتشير كذلك إلى 
إمكاناته في تقليل االنبعاثات الكربونية 
وتخفيف احلمل البيئي الواقع على النظم 
اإليكولوجية واملوائل الطبيعية والبيئة 
الطبيعية عموما، فإن وجود كلمة »األزرق« 
بعد كلمة »االقتصاد« يشير إلى ارتكاز هذا 
االقتصاد على النشاطات البحرية وعلى 
عطاء النظم واملوائل البيئية املتوافرة في 

البحار واحمليطات الشاسعة الزرقاء.

دالئل القوة
إل��ى استغالل ودفع  تستند الدعوة 
االقتصاد األزرق إلى وجود ثروات وموارد 
كثيرة ومتنوعة على امتداد السواحل 
وفي مختلف البحار واحمليطات، وهذا 
من دون املعرفة بوجودها أو من دون 
استغالها اقتصاديًا بشكل كاف حتى 
اآلن. كما تستند هذه الدعوة إلى وجود 
قيمة سعرية وسوقية عالية خلدمات 
النظم البيئية واملوائل الطبيعية املوجودة 
بالبحار واحمليطات، ما يعني أنه ميكن 
استثمارها بشكل اقتصادي وربحي على 
النحو الذي يتم عادة مع أي سلعة أو 

مادة خام متاحة.
  وتشكل املوارد واخلدمات التي تقدمها 
لنا البحار واحمليطات نسبة كبيرة بالفعل 
مما يحظى به كوكب األرض ومما هو 
متاح للبشرية عموما، كما متثل هذه 
املوارد قيمة اقتصادية عالية ال ميكن 
االستهانة بها. ولعله من املفيد هنا ذكر 
بعض األرقام واحلقائق الدالة على ذلك. 
وبادئ ذي بدء ينبغي االلتفات إلى أن 
أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون 
100 كم من السواحل، وأن  على بعد 
13 من 20 من املدن الكبرى في العالم 

تقع على السواحل أو تطل على إحدى 
املناطق الساحلية. 

تستند الدعوة إلى 
استغالل ودفع االقتصاد 
األزرق إل���ى وج���ود 
ثروات وموارد كثيرة 
ومتنوعة على امتداد 
السواحل وفي مختلف 
البحار والمحيطات
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وف��ي��م��ا يتعلق بنسبة االستخدام 
واملساهمة الفعلية للموارد املتاحة في 
البحار واحمليطات، فإنه يكفي اإلشارة 
إلى أن 90% من حركة التجارة الدولية 
تتم عبر البحار واحمليطات، وأن أكثر من 
25% من النفط يتم استخراجها من 

تلك املسطحات املائية، فضال عن توليد 
طاقة من الرياح واألمواج تقدر بنحو 
175 جيجاوات. يضاف إلى هذا العائد 

الناجت من الصيد والسياحة الشاطئية 
ونشاطات الغوص والرياضات البحرية، 
إذ تسهم املصائد السمكية على سبيل 
270 بليون دوالر  املثال في أكثر من 
أمريكي من إجمالي الدخل العاملي. 
ناهيك عن فرص العمل التي توفرها 
تلك النشاطات، إذ توفر مهنة الصيد 
البحري وحدها على سبيل املثال أكثر من 
350 مليون وظيفة، في حني تستوعب 

6% من  السياحة الساحلية أكثر من 
القوى العاملة العاملية.

ويقدر الصندوق العاملي للطبيعة قيمة 
كل األصول الرئيسية املوجودة في البحار 
واحمليطات بأكثر من 24 تريليون دوالر، 
لتعتبر البحار واحمليطات بهذا سابَع أكبر 
اقتصاد عاملي. وعلى مستوى الدول واملناطق 
اإلقليمية يشير تقرير حديث إلى بلوغ 
إجمالي العائد املتوقع احلصول عليه 
في الصني من وراء االقتصاد البحري 
9 تريليونات  إل��ى   2020 بحلول ع��ام 
يوان، ليشكل بذلك أكثر من 10% من 
إجمالي الناجت احمللي. ويقدر تقرير 
آخر قيمة إنتاج االقتصاد البحري في 
أوروبا بنحو 600 بليون دوالر أمريكي. 
وفي منطقة جنوب شرق آسيا، يشير 
تقرير ثالث إلى أن العائد من املصائد 
السمكية املرتبطة بالشعاب املرجانية 
في كل من إندونيسيا والفلبني يقدر 
بنحو 3 باليني دوالر سنويًا، في حني 
تقدر قيمة العائد الناجت من السياحة 
املرتبطة بالشعاب املرجانية فيهما بنحو 

300 مليون دوالر سنويًا. وفي أفريقيا 

يقدر إجمالي قيمة املصائد السمكية 
املتاحة بأكثر من 250 بليون دوالر. 

ونظّرا لتزايد جدوى وأهمية االقتصاد 
األزرق عبر العالم، فقد أطلقت منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو( 
خالل مؤمتر »ريو20-« في العام 2012، 
مبادرة عاملية لدعم االقتصاد األزرق عرفت 
باسم مبادرة »النمو األزرق«. وهذه املبادرة 
تهدف إلى تشجيع الشعوب واملجتمعات 
الساحلية على االستفادة من املوارد 
البحرية املتاحة، واحملافظة في الوقت 
نفسه على سالمة املسطحات املائية 
كالبحار واحمليطات من التهديدات املتنامية 
كالتلوث والصيد اجلائر والصيد غير 
القانوني ومخاطر ارتفاع مستوى سطح 
البحر والتغيرات املناخية وغيره، وهذا 
عبر االلتزام مبنهج التنمية املستدامة 
وحتقيق البعد البيئي ف��ي قطاعات 

االقتصاد األزرق املختلفة.

عناصر أساسية
تتطلب عملية دف��ع النمو األزرق 
واالستغالل االقتصادي والنفعي للنظم 
واملوارد البحرية املتاحة في منطقة ما  
التعرف أوال على حالة ومدى إنتاجية 
األص����ول وال��ن��ظ��م البيئية أو املوائل 
الطبيعية الساحلية املوجودة في تلك 
املنطقة، وذلك لكونها الركيزة األساسية 
التي يقوم عليها االقتصاد األزرق، إذ إن 
تدهور حالة الشعاب املرجانية في موقع 
ما على سبيل املثال، سيؤدي بالتبعية 
إلى تدهور إنتاجيتها وضعف مواردها 
من األسماك، فضال عن ضعف اإلقبال 
عليها من قبل نشاطات الغوص وبقية 
النشاطات السياحية، وهو ما سيؤدي 
ت��ع��زي��ز النمو  إل���ى فشلها ف��ي  حتما 
االقتصادي وتوفير فرص عمل إضافية 
ومصدر دخل مستدام. وبصفة عامة هناك 

تتطلب عملية تطبيق 
االقتصاد األزرق تحديد 
نوعية خدمات النظم 
البيئية في كل منطقة 
بحرية وتقييم مدى 
ج��ودة هذه الخدمات 
والعوامل البيئية وغير 
البيئية المؤثرة فيها
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أكثر من أداة ووسيلة علمية ميكن بها 
تقييم حالة النظم واملوائل الطبيعية 
بانتظام، مثل املسح امليداني والزيارات 
امليدانية بواسطة الفرق املتخصصة، 
واستخدام الصور الفضائية وتقنية 
االستشعار عن بعد في ترسيم مصادر 
الثروة الساحلية املوجودة وفي رصد 
حالة املوائل الطبيعية وتقييم التغييرات 

الطبيعية احلادثة.
وتتطلب عملية تطبيق االقتصاد األزرق 
أيضا حتديد نوعية خدمات النظم البيئية 
التي حتظي بها وتقدمها كل منطقة 
بحرية، وكذلك تقييم مدى جودة 
هذه اخلدمات والعوامل البيئية وغير 
البيئية املؤثرة فيها، وهذا لكي ميكن التعرف 
على مدى قدرة ومقدار مساهمة 
النظم البيئية البحرية املوجودة في 
هذه املنطقة في دفع ودعم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية. وتنقسم 
خدمات النظم البيئية كما يوضح 
لنا تقرير »تقييم األلفية حلالة 
النظم البيئية«، إلى أربع فئات 
كل منها معزز بالتنوع احليوي. 
وهذه اخلدمات هي اخلدمات 
التموينية التي تتمثل في 
ق��درة هذه النظم 
على إمدادنا 
ب����األغ����ذي����ة 
واحملاصيل 
واملياه العذبة 
واألدوي����������ة 
املشتقة من 
النباتات، 
واخلدمات 
التنظيمية 
التي تتمثل في 
دور األراضي 
الرطبة مثال في 
امل��ل��وث��ات وتنظيم  ت��رش��ي��ح 
املناخ عبر التخزين الكربوني. 

وهناك أيضا اخلدمات الثقافية املتمثلة 
في القيم الروحية واجلمالية والتعليم 
امل��وائ��ل الطبيعية  والتي نستمدها من 
كالشعاب املرجانية مثال، وأخيرا هناك 
اخلدمات املساندة وهي تشمل الوظائف 
الثانوية التي تقوم بها بعض املوائل أو 
نظم ما مثل تكوين التربة والبناء الضوئي 

وتدوير العناصر الغذائية.

قيمة اخلدمات
ال��ث��ال��ث األس��اس��ي الذي  أم��ا العنصر 
يجب حتقيقه عند االنتفاع باألصول أو 
املوائل الطبيعية املتاحة أو استغاللها في 
االقتصاد األزرق، فيتمثل في ضرورة حتديد 
 Market )Price( سعر أو قيمة سوقية
للخدمات والوظائف التي يقدمها كل موئل 
من هذه املوائل، لكي ميكن تقييم أهمية 
هذه األصول والدور الذي ميكن أن تؤديه 
في دعم التنمية واالقتصاد. وهناك عدة 
أساليب لتحقيق هذه الغاية مثل طريقة 
سعر السوق )Market Value( التي 
تعتمد على حتديد القيمة ع��ن طريق 
ال��س��اري��ة وامل��ت��داول��ة في  معرفة األس��ع��ار 
األسواق والتي يسهل تطبيقها مثال على 
األسماك، للتعرف على القيمة النقدية 
للمصايد البحرية املستخرجة من منطقة 
ما. وهناك أيضا طريقة السفر واالنتقال 
)Traveling Cost( وتطبق على املوائل 
البيولوجية أو عناصر التنوع األحيائي 
التي ال يوجد لها سعر سائد في السوق، 
كاحملميات الطبيعية البحرية أو الشعاب 
املرجانية. كما ميكن استخدام طريقة متيز 
املوقع )Hedonic Method( أو طريقة 
 Replacement( التكلفة االستبدالية
Cost( وغيرهما من الطرق لتحديد القيمة 

االقتصادية لعناصر التنوع األحيائي البحري 
أو اخل��دم��ات التي يقدمها أح��د املوائل، 
والتي ينصب الهدف منها على حتديد 
القيم االقتصادية واحملاسبية للنشاطات 
البيئية. وي��ع��ن��ى تخصص اقتصاديات 

يبدو أن الطريق ال يزال 
طويال نسبيا أم��ام 
االقتصاد األزرق بمفهومه 
ال��ش��ام��ل وببعديه 
االقتصادي والبيئي 
لكي يحقق التوسع 
واالنتشار المأمولين
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 )Environmental Economics( البيئة
أو »االقتصاد البيئي« بهذه النوعية من 
الدراسات والطرق، إذ يركز على حتديد 
العالقة التبادلية بني البيئة والتنمية، 
وحت��دي��د اآلث���ار االقتصادية للسياسات 
البيئية وتسعير كلفة املشكالت البيئية 
وتطوير أدوات للتحليل االقتصادي وحتليل 
التكلفة واملنفعة ملا تقدمه الطبيعة والنظم 
البيئية من خدمات متوينية وتنظيمية 

وثقافية فضال عن اخلدمات املساندة.

حتديات قائمة
على الرغم من املزايا املتعددة واآلفاق 
ال��واع��دة لالقتصاد األزرق، ف��إن مسألة 
تطبيقه عمليا وحتقيق الغايات املنشودة 
منه، تواجهها مجموعة م��ن التحديات 
وامل��ع��وق��ات. وأول ه��ذه التحديات تزايد 
الضغوط البشرية والتعديات املمنهجة على 
األنظمة واملوائل البحرية، بسبب الصيد 
اجلائر وإزالة غابات القرم )املانغروف( وبقية 
املوائل القاعية الساحلية وردم الشواطئ 
وأجزاء من احليد املرجاني، وغير ذلك من 
النشاطات واملمارسات السلبية، ودور ذلك 
في التقليل من إنتاجية هذه النظم وفي 
التأثير على الفوائد واملساهمات االقتصادية 
والتنموية التي ميكن أن تقدمها. وقد 
خلفت هذه املمارسات بالفعل آثارا يصعب 
جدًا معاجلتها، نظرا لتأثيرها املباشر على 
صحة املوائل والنظم الطبيعية البحرية 
وعلى إنتاجيتها البيولوجية وقدرتها على 
العطاء. وفي ذلك يشير تقرير حديث إلى 
زيادة عدد املناطق البحرية الفقيرة وامليتة 
بسبب افتقارها لألكسجني املذاب إلى أكثر 
من 500 منطقة على مستوى العالم، وإلى 
اتساع املساحة التي تغطيها هذه املناطق إلى 
نحو 246 ألف كيلومتر مربع. ويظهر تقرير 
تعرض 20 في املئة على األقل من الشعاب 
املرجانية و45 في املئة من غابات القرم على 
مستوى العالم للتدمير أو االستقطاع خالل 

العقود القليلة املاضية.

ومن تلك التحديات أيضا نقص الكوادر 
البشرية املؤهلة لتطبيق آليات االقتصاد 
األزرق ف��ي قطاعاته املختلفة، وضرورة 
تخصيص اعتمادات ومبالغ مالية كبيرة 
من أجل االستثمار في العنصر البشري، 
وإع��داد جيل قادر على االبتكار وحتقيق 
أهداف االقتصاد األزرق بفاعلية وكفاءة.

وهناك مجموعة أخرى من التحديات 
إي��ج��اد قيم سعرية  تنبع م��ن صعوبة 

لكثير من خدمات األنظمة 
البيئية واملوارد البحرية، 

وهو مطلب أساسي 
وحيوي لكي ميكن 

البدء في تطبيق 
االق���ت���ص���اد 
األزرق كما 
أوضحنا 
س���ال���ف���ا، 
وتنبع أيضا 
من غياب 

التخطيط 
البيئي وعدم 
االنسجام بني 
القطاعات 
واإلدارات 

املختلفة املعنية باإلدارة 
البيئية واالقتصادية للموارد 

والنشاطات البحرية.
  وعلى هذا يبدو أن الطريق ال يزال 
طويال نسبيا أم��ام االقتصاد األزرق 
-مبفهومه الشامل وببعديه االقتصادي 
والبيئي- لكي يحقق التوسع واالنتشار 
املأمولني، إذ البد أوال من التعامل مع 
كل هذه التحديات ومواجهتها بصورة 
جدية لكي ميكن استكمال الطريق 
ولكي يفرض ذلك التوجه االقتصادي 
البيئي اجلديد وجوده ويحقق الغايات 
املنشودة منه، وأهمها االستخدام املستدام 
للموارد البحرية ودفع عجلة التنمية 

وحتقيق الرفاهية البشرية. <

أعيد طرح مفهوم االقتصاد 
األزرق - بعد إضافة البعد 
البيئي إليه – في مؤتمر 
األمم المتحدة للتنمية 
المستدامة »ريو- 20« الذي 
عقد في يونيو 2012 بمدينة 
ريو دي جانيرو بالبرازيل
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❋أستاذ الفيزياء في جامعة اخلليل، )فلسطني(.

شهد النصف الثاني من القرن 
املاضي نشاطا ملحوظا في أبحاث 
الفضاء وعلى اخلصوص استكشاف 
كواكب املجموعة الشمسية ودراستها. 
وشكلت نهاية سبعينيات وبداية 
ثمانينيات القرن فرصة ذهبية 
للعلماء لدراسة واستكشاف الكواكب 
اخلارجية أو الغازية، وهي املشتري 

وزحل وأورانوس ونبتون. كانت أمكنة 
هذه الكواكب في الفضاء في تلك 
الفترة مناسبة للدراسة والتصوير، 
وتتيح استخدام جاذبية الكوكب 
لتوجيه املركبة نحو الكوكب التالي 
دون عناء يذكر.إن هذا األمر لن 
يتحقق مرة أخرى إال بعد مرور 

نحو 176 عاما.

د. فخري حسن❋

رحلة إلى أعماق الكون
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وق��ررت إدارة وكالة الفضاء األمريكية 
)NASA( في تلك الفترة برنامج استكشاف 
الكواكب املعروف باسم برنامج فوياجر. 
وتضمن البرنامج إرسال مركبتي الفضاء 
  )Voyager 1( 1 املتماثلتني متاما فوياجر
وفوياجر Voyager 2( 2( لدراسة  الكواكب 
وتصويرها. أطلقت املركبة فوياجر2  أوال 
من مركز كيندي للفضاء في قاعدة كيب  
كانارفال املوجودة في والية فلوريدا بتاريخ 
20 أغسطس 1977، وأطلقت فوياجر1 

5 سبتمبر  من القاعدة نفسها في 
لكل منهما مسار  كان   .1977

مختلف عن األخرى.ولتقليل 
النفقات، التي ق��درت في 
ذلك الوقت بنحو بليون 
دوالر، فقد تقرر اقتصار 
الرحلة على كوكب املشتري 
وقمره الكبير أيو )Io( و 
كوكب زح��ل وقمره الكبير 
تيتان )Titan(. وت��ق��رر أن 
امل��دة الزمنية للبرنامج  تكون 

خمس سنوات.
واستخدم املهندسون في بناء املركبتني مواد 
خاصة ميكنها حتمل اجلرعات اإلشعاعية 
العالية التي قدرت بأنها قد تزيد بألف مرة 
عن اجلرعة املميتة أو القاتلة على سطح 
األرض. وقد مت عزل األجهزة احلساسة 
على منت املركبتني حلمايتها من تأثير 
اإلشعاعات. ويتوقع العلماء أن تبقى أجهزة 
املركبتني عاملة، وميكن االتصال بها لنحو 

نصف قرن، أي حتى عام 2025.
ووضع املهندسون على منت كل من املركبتني 
محطة إرسال واستقبال متطورة اللتقاط 
الرسائل التي تبعثها احملطات األرضية، 
وك��ام��ي��رات م��ت��ط��ورة، و11 ج��ه��ازا جلمع 
العينات من محيط املركبتني وحتليلها 
وإرس��ال النتيجة إلى احملطات األرضية. 
وفي حالة تعذر إرسال الرسالة إلى األرض. 

ألي سبب، فإن املركبة كانت حتوي مسجال 
رقميا حساسا يسجل الرسالة لترسل في 

وقت الحق.  

رحلة استكشاف الكواكب 
وصلت فوياجر1 إلى كوكب املشتري أوال 
بسبب سرعتها العالية قبل فوياجر2 في 
فبراير1979. ودارت حول الكوكب ووصلت 
إلى أقرب نقطة منه في 5 مارس 1979، 
والتقطت صورا واضحة له. مت اكتشاف 
نظام حلقات للكوكب للمرة األول��ى في 
التاريخ. ودرست املركبة أيضا جو الكوكب 
ومجاله املغناطيسي وحزام اإلشعاعات. 
ويعتبر اكتشاف النشاط البركاني على 
قمر أيو من أهم نتائج الرحلة؛ ألنها املرة 
األولى التي يكتشف فيها نشاط بركاني 
خ��ارج األرض.اس��ت��خ��دم العلماء جاذبية 
كوكب املشتري لتوجه املركبة نحو كوكب 
زحل الذي وصلت إليه في نوفمبر 1980، 
وكانت على أقرب بعد منه في 12 نوفمبر 
1980. اكتشفت املركبة التركيب املعقد 

حللقاته اجلميلة، وبينت أن تركيب جوه 
مختلف عن تركيب جو املشتري. ثم اقتربت 
من قمره الكبير تيتان وصورته بوضوح 
واكتشفت ج��وه الكثيف. بعد أن أنهت 
املركبة مهمتها الرئيسية في دراسة وتصوير 
الكوكبني والقمرين في نوفمبر 1980 مت 
توجيه سيرها لتغادر منطقة الكواكب، على 

أن تبقى فيها لسنوات طويلة.
أما املركبة الثانية فوياجر2 فوصلت إلى 
املشتري بعد أشهر من فوياجر1، وصورت 
الكوكب، ووجهت نحو زحل، حيث صورته 
أيضا. لقد شعر العلماء بسعادة غامرة 
لنجاح الرحلة، وشجعهم النجاح على 
توجيه املركبة نحو كوكب أورانوس، حيث 
وصلت إليه في 24 يناير 1986 وصورته عن 
قرب واكتشفت نظام حلقاته للمرة األولى. 
وكانت هذه املركبة هي األولى التي تصل 

شكلت نهاية سبعينيات 
وب��داي��ة ثمانينيات 
القرن العشرين فرصة 
ذهبية للعلماء لدراسة 
واستكشاف الكواكب 
الخارجية أو الغازية 
وهي المشتري وزحل 
وأوران����وس ونبتون
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إلى هذا الكوكب. ووجهت املركبة بعد ذلك 
نحو نبتون، آخر كواكب املجموعة الشمسية 
ووصلت إليه عام 1988، وبعثت صورا ملونة 
للكوكب للمرة األولى، إذ كانت أول مركبة 

فضاء تصل إلى ذلك الكوكب البعيد. 
2 مهمتها في  امل��رك��ب��ة ف��وي��اج��ر  أن��ه��ت 
 12 تصوير الكواكب اخلارجية بعد نحو 
عاما من إطالقها وكانت على بعد نحو 
31 وحدة فلكية من األرض. )يبعد نبتون 

30 وح��دة فلكية(، في  ع��ن األرض نحو 
ح��ني  ك��ان��ت فوياجر1 وه��ي األس���رع في 
الفترة نفسها على بعد 40 وحدة فلكية 
من األرض.والوحدة الفلكية )AU( هي 
املسافة بني األرض والشمس وتساوي تقريبا 
150 مليون كيلومتر، وتستخدم لقياس 

املسافات في علم الفلك.

رحلة ما عد الكواكب 
واصلت املركبة فوياجر1 رحلتها الطويلة 
في نطاق املجموعة الشمسية. وعندما كانت 
على بعد أكثر من 6 باليني كيلومتر من 
األرض مت توجيه كاميرا املركبة بناء على 
رغبة الفلكي األمريكي كارل ساغان  نحو 
األرض، فالتقطت الكاميرا بتاريخ 14 فبراير 
1990 صورة لألرض واملجموعة الشمسية 

للمرة األولى في التاريخ من خارج املجموعة 
الشمسية. ظهرت األرض في هذه الصورة 
الشهيرة التي أثارت حفيظة العلماء كنقطة 
صغيرة بلون أزرق باهت. كان األمر مذهال 
ومحيرا؛ إذ إن كل ما على هذه األرض من 
جبال ومدن ومحيطات وأنهار وبحار وبشر 
وحيوانات وأشجار إلخ... كان موجودا داخل 
هذه النقطة الصغيرة. وبعد نحو 20 عاما 
من انطالق املركبة، فإنها تخطت مركبة 
قد  كانت  التي   )Pioneer( 10 بايونير 
أطلقت قبلها بنحو خمس سنوات، لتصبح 
أبعد جسم صنعه اإلنسان عن األرض، 

منطلقة نحو النجوم البعيدة.

دخ��ل��ت فوياجر1 مرحلة ج��دي��دة في 
رحلتها نحو أعماق الكون منتصف عام 
2010، حيث بدأ تأثير الرياح الشمسية 

يضعف مقارنة بتأثير الرياح القادمة من 
اخلارج، أي من فضاء ما بني النجوم. وتأكد 
في نهاية العام أن املركبة تخطت التأثير 
الكبير للرياح الشمسية ليبدأ تأثير قوي 
للرياح القادمة من اخلارج، في إشارة إلى أن 
املركبة على وشك مغادرة غالف املجموعة 
 .)heliopause(الشمسية املعروف باسم
 2012 بدأت أجهزة املركبة منتصف عام 
بالكشف عن تغير كبير في الوسط الذي 
يحيط بها حيث زادت اجلسيمات القادمة 
من فضاء ما بني النجوم بصورة كبيرة. 
وتأكد بعد عام أن املركبة غادرت املجموعة 
الشمسية متاما في 25 أغسطس 2012 
لتكون أول جسم من صنع اإلنسان يدخل 
فضاء ما بني النجوم. كان ُبعد املركبة في 
تلك الفترة 121 وحدة فلكية، مما يؤكد 
تقديرات العلماء السابقة عن نصف قطر 
الكرة الشمسية. أما فوياجر2 فإنها كانت 
ت��غ��ادر الكرة  ل��ع��دة س��ن��وات لكي  بحاجة 

الشمسية.

 رحلة ما عد املجموعة الشمسية 
أطلقت فوياجر1 من األرض نحو الكواكب 
اخل��ارج��ي��ة، وم��ن ث��م نحو عمق مجرتنا 
طريق التبانة، وأرسلت معلومات قيمة 
عن الكواكب وبعض األقمار وعن فضاء 
ما بني النجوم أيضا. لم توجه املركبة نحو 
جنم معروف لكنها ستقترب بعد نحو 40 
 Gliese  ألف عام من جنم يسمى )غليس
445( لتصبح على بعد 1.7 سنة ضوئية 

منه. يبعد النجم عن األرض 17.6 سنة 
ضوئية وال ميكن مشاهدته بالعني املجردة. 
وستعمل قوة جاذبية النجم على توجيه 
املركبة نحو عمق املجرة. سيبقى العلماء 
على اتصال باملركبة لنحو سبع أو ثماني 

   تضمن برنامج استكشاف 
ال��ك��واك��ب المعروف 
باسم برنامج فوياجر 
إط���اق المركبتين 
فوياجر 1 وفوياجر2  
1977 لدراسة   ع��ام 
الكواكب وتصويرها
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سنوات مقبلة قبل نفاد الوقود على متنها. 
وميكن متابعة رحلتها بعد ذلك من خالل 

تلسكوب هابل الفضائي أو غيره. 
  أما فوياجر2 التي لم تخرج من نطاق 
املجموعة الشمسية، فقد مت توجيه سيرها 
نحو جنم الشعرى اليمانية، وهو أملع جنوم 
السماء. يبعد النجم عن األرض 8.6 سنة 
ضوئية وميكن مشاهدته بسهولة بالعني 
امل��ج��ردة خ��الل فصل الشتاء. إن املركبة 
بحاجة لفترة زمنية طويلة ج��دا )نحو 

296 ألف عام( لتقترب من النجم.

رسالة إلى احلضارات األخرى 
احتوت كل من املركبتني على أسطوانة 

30 سم  فونوغرافية نصف قطرها 
مصنوعة من النحاس املطلي 

ب��ال��ذه��ب. وحتتوي 
األسطوانة 

على معلومات 
كثيرة عن حضارتنا 
إل���ى أي حضارة  ك��رس��ال��ة 
قد تعترض املركبتني. استخدمت 
األسطوانة الفونوغرافية ألن األقراص 
املضغوطة احلالية)CD( لم تكن معروفة 
ال��وق��ت. واح��ت��وت األسطوانة  ف��ي ذل���ك 
على رسالة مكتوبة كتحية للحضارات 
األخرى من جيمي كارتر رئيس الواليات 
املتحدة في ذلك الوقت. وتضمنت أيضا 
حتيات صوتية من سكان األرض وبلغات 
ل��ل��ح��ض��ارات األخ������رى. كانت  م��خ��ت��ل��ف��ة 
حتية اللغة العربية بصوت سيدة تقول 
للحضارات األخرى: )حتياتنا لألصدقاء 
في النجوم... ليت السماء جتمعنا(، كما 
احتوت األسطوانة على 116 صورة متثل 
مختلف مناحي احلياة األرضية، وعلى 
أصوات مسجلة حليوانات، وقطع موسيقية 

حديثة وكالسيكية قدمية.

هل هنالك من رد ؟
لم تكن الرسالة على منت املركبتني أو أي 
مركبة أخرى جادة وإمنا استعراض لتطورنا 
التكنولوجي والعلمي  وما ميكننا عمله. 

فاملسألة ليست بوجود احلضارات من 
عدمه وإمن��ا بإمكانية االتصال 

بها بسبب االتساع 
الضخم للكون. 
فاملركبة بحاجة 
40 ألف  لنحو 
ع�����ام لتقترب 
م����ن أول جنم 
في طريقها، وال 

نعرف 

إذا م����ا كانت 
تدور حوله كواكب مناسبة 

للحياة؟ لقد قدر العلماء عدد احلضارات 
املتطورة في درب التبانة عام 1961 بنحو 
م��ل��ي��ون ح��ض��ارة؛ أي إن ه��ن��ال��ك مليون 
كوكب في املجرة مثل األرض تعج باحلياة 
واحلضارة. لقد جعل هذا الرقم الكبير 
للحضارات بعض العلماء يصرخون: أين 
هم إذن إذا كانوا بهذه الكثرة ؟ حاول بعض 
العلماء تقدير البعد بني احلضارات على 
أساس أنها موزعة توزيعا شبه منتظم في 
املجرة، وكانت النتيجة أن أقرب حضارة 
لنا تقع على بعد نحو 300 سنة ضوئية. 
وإذا أرسلنا لهم رسالة بسرعة الضوء فإنها 
بحاجة لنحو 300  عام كي تصل إليهم، 
وإذا ك��ان هنالك رد ف��وري على الرسالة 
عام.  600 فلن نحصل عليه قبل م��رور 
أما إذا كان عدد احلضارات أقل من ذلك، 
فإن األم��ور تكون أكثر تعقيدا من ذلك. 
إن املعضلة األساسية تتمثل في االتساع 
الضخم للكون الذي يعوق عملية االتصال 

باحلضارات األخرى إذا ما وجدت. <

يعتبر اكتشاف النشاط 
البركاني على قمر أيو من 
أهم نتائج رحلة فوياجر1 
ألنها المرة األولى التي 
يكتشف فيها نشاط 
بركاني خ��ارج األرض
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❋كبير باحثني في هيئة املساحة اجليولوجية )سابقا(، )مصر(

    لعلنا ال جناوز الصواب إذا قلنا 
إن تاريخ العلم في فترة احلضارة 
العربية اإلسالمية يشوبه قدر كبير 
من التزوير والتدليس والتشويه،  
ال��ع��ل��وم العربية من  ول��م تسلم 
انتقاص في القدر أو التهوين من 
القيمة، فقد  بلغ األم��ر ببعض 

املستشرقني ومن تبعهم من مؤرخي 
العلم من الغربيني أن يسقطوا 
العطاء العلمي للعلماء العرب في 
فترة احلضارة العربية اإلسالمية 
التي امتدت نحو ثمانية قرون 
وشهدت إجن��ازات عديدة اعترف 

بها املنصفون.

مصطفى يعقوب عبد النبي   ❋

سبق العرب

في اكتشاف قانون التباديل
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وعلى سبيل املثال، فقد حظيت الرياضيات 
العربية بالقدر األكبر من التجاهل واإلهمال، 
بل وإسقاطها من تاريخ العلم متاما لدى 
بعض املستشرقني أو مؤرخي العلوم، على 
الرغم من أن البصمة العربية كانت واضحة 
على الرياضيات، ممثلة في أشهر األلفاظ 
وأكثرها دورانا على األلسنة وفي الكتابات 
العلمية وغير العلمية أيضا، كالصفر  الذي 
عرفه العالم عن طريق العرب. ولعل تاريخ 
الرياضيات لم يعرف ثورة مثلما أحدثه 
)الصفر ( من ثورة كبرى في تاريخ العلم 
بوجه عام وتاريخ الرياضيات بوجه  أخص، 
فلواله ملا تقدمت  فروع  الرياضيات وال 
املدنية على النحو  الذي  نشهده حاليا  في  
عصر  احلواسيب. وهنالك أيضا )اجلبر( 
و)اللوغاريتمات( وغيرهما من إجنازات 

العلماء العرب في الرياضيات. 
 

اكتشاف قانون التباديل
  لعل قصة اإلبداع العلمي للعرب في 
الرياضيات تكتمل فصوال عندما نقول 
ي��زال في جعبة التراث العربي  إن��ه ال 
الكثير، بعضها بحاجة إلى من ينفض 
عنه غبار النسيان املتراكم عليه منذ 

قرون من خالل باحثني متميزين.
   ومتكن كاتب املقال من كشف علمي 
في الرياضيات لم يتحدث عنه أحد سابقا، 
وه��و سبق العرب في اكتشاف ما يعرف 
في الرياضيات بقانون التباديل. و)قانون 
التباديل( Permutation Law هو من 
قوانني اجلبر املهمة، ويعد ركيزة أساسية 
فيما يسمى في أدبيات اجلبر ب�)قانون 
التوافيق( Combination، وكذلك كل 
 Binomial من )نظرية ذات احلدين( 
Pro Theorem، ونظرية االحتماالت -

ability  Theory. فما هو )التباديل(؟ 

وما هو قانونه؟.
تقول كتب اجلبر احلديثة: التباديل 
ه��و ترتيب لكل أو بعض األع���داد من 
األشياء بطريقة معينة، فمثال تباديل 

ثالثة أحرف a ،b ،c مأخوذة كلها  كل 
مرة هو:

 Abc وcab و cba  و bac  و bca   و 
. acb

n يكون  ال��رق��م الطبيعي  وت��ب��ادي��ل 
مضروب n  ويرمز له! n، وقانون التباديل 

في هذه احلالة:
n= n.  )n - 1()n- 2(  ……….2.1

وكمثال على قانون التباديل، فإنه 
لو كان لدينا  كلمة من خمسة أحرف، 
فإن تباديل هذه األحرف اخلمسة بلغة 
الرياضيات؛ مضروب خمسة، يكون على 

النحو اآلتي:
مضروب خمسة =

120 = 1 × 2 × 3 ×4 × 5 
والرمز  nPr ميثل عدد التباديل )الطرق 
أو الترتيبات( لعدد n من األشياء مأخوذة 
r كل مرة. لذلك ميثل 8P3 عدد تباديل 
8 أشياء مأخوذة 3 كل مرة. ويستعمل في 
بعض األحيان الرمز ) P)n،r وله املعنى 

.nPr  نفسه للرمز
  r امل��أخ��وذة  n من األش��ي��اء  فتباديل 

كل مرة هي:

nPr =n)n-1()n-2(……)n-r+1( 
5P3 أي  مثال: أوج��د قيمة تباديل 
5 مأخوذة  ل��ع��دد  أوج���د قيمة تباديل 

3 مرات 

60 = 3× 4× 5= 5P3

ه���ذا ه��و امل����دون ف��ي م��راج��ع اجلبر 
احلديثة بكل لغات العالم.

حساب التوافيق
 وقد بدأ التفكير في التباديل مطلع 
القرن السابع عشر امليالدي مع ظهور 
نظرية االحتماالت. وفي الفترة نفسها 
اكتشف عالم الرياضيات الفرنسي باسكال 

أداة حلساب التوافيق.
وإذا كان الرمز nPr ميثل احلالة العامة 
لقانون التباديل، والرمز! n ميثل احلالة 

حظيت الرياضيات 
العربية بقدر كبير من 
التجاهل واإلهمال بل 
وإسقاطها من تاريخ 
ال��ع��ل��م ت��م��ام��ا ل��دى 
بعض المستشرقين 
أو م��ؤرخ��ي العلوم

ورد قانون التباديل في 
أول معجم للعربية وهو 
معجم )العين( للخليل 
بن أحمد الفراهيدي
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اخلاصة من القانون، فإن العرب عرفوا 
احلالتني معا؛ العامة من القانون واخلاصة 
منه أيضا.  أما عن سبق العرب في اكتشاف 
هذا القانون، فرمبا  يتبادر إلى الذهن أن 
هذا االكتشاف قد جاء في أحد مؤلفات 
التراث العلمي املنسية في الرياضيات،  غير 
أن األمر على النقيض من ذلك متاما، بل 
هو أمر يدعو إلى العجب واإلعجاب معا؛ 
ألن قانون التباديل جاء في أبعد مؤلفات 
التراث العربي عن الرياضيات، فقد وجدنا 
القانون في أحد معاجم اللغة وحتديدا 
في أول معجم للعربية وهو معجم )العني( 
للخليل بن أحمد الفراهيدي )100 - 175ه� 
فقد جاء في املقدمة:« قال اخلليل:« اعلم 
أن الكلمة الثنائية تنصرف على وجهني 
نحو » قد ، دق »،  والكلمة الثالثية تنصرف 
على ستة أوج��ه، وهي نحو: ضرب ضبر، 
برض بضر، رضب ربض. والكلمة الرباعية 
تنصرف على أربعة وعشرين وجها، وذلك أن 
حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه 
الثالثي الصحيح، وهي ستة أوجه فتصير 
أربعة وعشرين وجها، يكتب مستعملها، 
وي��ل��غ��ى م��ه��م��ل��ه��ا.وال��ك��ل��م��ة اخلماسية 
تنصرف على مائة وعشرين وجها، وذلك 
أن حروفها، وهي خمسة أحرف تضرب في 

وعشرون وجوه الرباعي، وهي أربعة 

حرفا، فتصير مائة وعشرين وجها، يستعمل 
أقله ويلغى أكثره«. 

 وميكن  التعبير عن ذلك كله رياضيا 
وفق قانون التباديل على النحو اآلتي:

الكلمة الثنائية = 2×1= 2   
الكلمة الثالثية =3×2×1 =6  

الكلمة الرباعية = 4×3×2×1 = 24   
الكلمة اخلماسية =5×4×3×2×1 

120=
ومن خالل قانون التباديل الذي اكتشفه 
اخلليل أمكن حصر األلفاظ في اللغة 
العربية املستعملة منها واملهملة، فقد جاء 
في )تاج العروس( ملرتضى الزبيدي  نقال 
عن )مختصر العني( ألبي بكر الزبيدي )ت 
379 ه�( قوله: »عّدة مستعمل الكالم كله 

ومهمله ستة آالف ألف وستمائة ألف وتسعة 
وخمسون ألفا وأربعمائة )6659400(، 
املستعمل منها خمسة آالف وستمائة 
وعشرون، واملهمل ستة آالف ألف وستمائة 
ألف وثالثة وتسعون ألفا وسبعمائة وثمانون 
)6693780(، عدة الصحيح منها ستة آالف 
ألف وستمائة ألف وثالثة وخمسون ألفا 
وأربعمائة، واملعتل ستة آالف. واملستعمل 
من الصحيح ثالثة آالف وتسعمائة واربعة 

وأربعون، واملهمل منه....Nلخ«.

للشعر مكان أيضا
  ول���م يقتصر األم���ر ع��ل��ى احلصر 
اإلجمالي أللفاظ اللغة، املستعمل منها 
أو املهمل، بل كان أكثر تفصيال، فقد 
مت حصر   األلفاظ الثنائية احلروف 
املستعمل منها وامل��ه��م��ل، وكذلك 
األلفاظ الثالثية  والرباعية وحتى 
األلفاظ اخلماسية، كل على حدة 

مستعملها ومهملها.
واستكماال للتأكيد على 
ال���ع���رب بقانون  م��ع��رف��ة 
التباديل، فإن هناك بيتا 
ر له أن يكون  من الشعر قدِّ
ذا شأن في مجال التباديل. 

كان للعرب سبق عالمي 
في اكتشاف قانون 
التباديل ال��ذي يعد 
ركيزة أساسية فيما 
يسمى ف��ي أدبيات 
الجبر بقانون التوافيق
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جاء في كتاب )  الفروق ( لشهاب الدين 
الصنهاجي القراقي )...� 684 ه� =...� 
1285 م( وهو عالم في الفقه واألصول 

امل��ول��د واملنشأ وال���وف���اة:......  م��ص��ري 
وتقرير ذلك بتقدمي الكالم على أربعني 
ألفا وثالثمائة وعشرين بيتا من الشعر 
اشتمل عليها  بيت نظمه الفقيه العالمة 
زين الدين املغربي وخلص حساب عدده 

وهو قوله: 
بقلبي حبيب مليح ظريف

بديع جميل رشيق لطيف            
 وهو من بحر املتقارب ثمانية أجزاء على 
فعيل - يقصد فعولن في لغة العروض - 
كل جزء منها في كلمة ميكن أن ينطق 
بها مكان صاحبتها فتجعل كل كلمة في 
ثمانية م��واض��ع م��ن البيت؛ فالكلمتان 
األوليان يتصور منهما صورتان بالتقدمي 

والتأخير، ثم تأخذ الثالثة 
فتحدث منها مع األولني 
ستة أشكال بأن تعملها قبل 
األولني وبعدهما، ثم تقلبهما 
وتعملها قبلهما وبعدهما، ثم 
تعملها بينهما على التقدمي 
والتأخير فتحدث الستة، فيكون 
السر فيه ضربنا األولني في 
م��خ��رج ال��ث��ال��ث واث��ن��ان في 
ثالثة بستة، ثم تأخذ الرابع 
وتورده على هذه الصور الست، 
وكل واحد من الستة له ثالث 

كلمات يحصل بعمل الرابع 
قبل كل ثالثة وبعد أوالها وبعد ثانيها 
أرب��ع ص��ور، فتصير الستة  وبعد ثالثها 
أربعة وعشرين، وكذلك تفعل باخلامس 
والسادس والسابع والثامن، ومتى حدثت 
صورة أضفنا إليها بقية   البيت فتبقى 
األولى ثمانية وكذلك بقية الصور، فيأتي 
العدد املذكور من اآلالف بيوتا تامة كل 
بيت فيها ثمانية. وبيان ذلك أن تضرب 
أربعة وعشرين في مخرج اخلامس وهو 
خمسة تكون مائة وعشرين، تضربها في 

مخرج السادس وهو ستة تكون سبعمائة 
وعشرين، تضربها في مخرج السابع وهو 
سبعة تكون خمسة آالف وأربعني، تضربها 
في مخرج الثامن وهو ثمانية تكون أربعني 
ألفا وثالثمائة وعشرين بيتا من الشعر 

وهو املطلوب”. 
وبلغة الرياضيات املعاصرة وبتطبيق 
قانون التباديل على عدد أجزاء )كلمات( 

البيت الشعري، وهي ثمانية جند أن:
 n! = n )n-1()n-2( …….3.2.1                                                  

أي إن:
مضروب 8 = 8× 7×6×5×4×3×2×1 

40320 =
قانون اخلليل

إن هذا السبق في هذا الوقت املبكر 
جدا، أي في عصر الفراهيدي، يجب أن 
يسجل في تاريخ الرياضيات، ولعلنا ال 

نطلب كثيرا إذا اقترحنا أن يسمى قانون 
التباديل ب� )قانون اخلليل( أسوة بالكثير 
من القوانني التي أطلقت على اسماء 
مكتشفيها من علماء الغرب. كما أنه من 
األجدر على واضعي املناهج الدراسية في 
الرياضيات في املدارس واجلامعات أن 
يشار إلى هذا السبق في معرض دراسة 

قوانني التباديل والتوافيق. <

التباديل في الرياضيات 
ه��و ت��رت��ي��ب ل��ك��ل أو 
ب��ع��ض األع������داد من 
األشياء بطريقة معينة
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❋ إعالمي وكاتب،، )الكويت(

ف��ي ال��وق��ت ال���ذي ت��ت��وج��ه فيه 
أنظار معظم القاطنني في املناطق 
الريفية إلى املدن القريبة منهم؛ 
طمعا للعيش فيها، واالستفادة 
ال��ت��ط��ور احلضاري  م��ن م��ظ��اه��ر 
في ربوعها، واحلصول على فرص 
ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ع��م��ل امل��ن��اس��ب��ة في 

مؤسساتها، تسعى الدول واملنظمات 
املعنية إلى تهيئة السبل املثلى لكي 
يظل أبناء الريف في مناطقهم، 
امل��وارد الطبيعية  ويستفيدوا من 
املوجودة فيها، ويوفروا الظروف 
املناسبة التي تلبي متطلباتهم 

من التعليم والعمل.

نواف الناصر  ❋

النظم الغذائية

 والتحوالت الريفية الشاملة
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  والهجرة من األرياف إلى املدن مستمرة 
منذ القدم، لكن آثارها رمبا تكون كارثية 
إذا ازدادت عن حدها وخرجت عن نطاق 
السيطرة، لذا تلجأ احلكومات واملنظمات 
إل��ى وض��ع اخلطط الكفيلة  املتخصصة 
باخلروج من دائرة اجلوع والفقر للقاطنني 
في األرياف عبر تنشيط الفرص املتنوعة، 
امل��زارع أو خارجها، مع توفير  سواء داخل 

التعليم املالئم، والوظائف املناسبة. 
    وحاليا، يعد حتدي القضاء على اجلوع 
أكثر صعوبة من ذي قبل؛ ألن الضغوط 
الدميغرافية، وزيادة التحضر، وتغير املناخ، 
فرضت نفسها على املجتمعات. والنظم 
الزراعية والغذائية، التي تشمل جميع املراحل 
من الزراعة إلى جتهيز األغذية، تتطور 
بسرعة ملواجهة هذه الضغوط. والتغيير 
يحدث بالفعل، حتى حيث ال نتوقعه: في 
املدن الصغيرة واملناطق الريفية، كما يقول 
تقرير حديث صادر عن منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة )فاو(. 

حتوالت ريفية
غير أن هذه التحوالت الريفية لم حتدث 
في كل مكان. فلماذا؟يجيب التقرير الصادر 
بعنوان ) االستفادة من النظم الغذائية من 
أجل حتوالت ريفية شاملة( إن جنوب آسيا 
وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم تشهد  
النمو نفسه الذي شهدته أمريكا الالتينية 
وشرق وجنوب شرق آسيا. ثم يتساءل: هل 
تترك التحوالت الريفية التي نشهدها اليوم 

بعض املجتمعات تتخلف عن الركب؟
ويجيب معدو التقرير : إن األوان لم 
يفت بعد لتغيير مسار العمل هذا وضمان 

أن تكون التحوالت الريفية أكثر شموال. 
ومن خالل االستفادة من إمكانات النظم 
الغذائية واالعتراف بأدوار املدن والبلدات 
الصغيرة في التخطيط الريفي واحلضري 
املتكامل، م��ا زال��ت التحوالت الشمولية 
ممكنة، وستكون حاسمة لتحقيق القضاء 

على الفقر واجلوع.

من الزراعة إلى الصناعة
   لقد أدى التقدم االقتصادي والتحوالت 
من االقتصاد الزراعي إلى االقتصادات القائمة 
على الصناعة واخلدمات إلى انتشال ماليني 
الناس من براثن الفقر منذ تسعينيات القرن 
املاضي. وخالل العقدين املاضيني، أدت هذه 
التحوالت إلى زيادة عدد األشخاص الذين 
يعيشون فوق خط الفقر املعتدل بأكثر من 
1.6 بليون نسمة، منهم 750 مليون نسمة 

من السكان الريفيني الذين ما زالوا يعيشون 
في املناطق الريفية، مما يؤكد على حقيقة 
مهمة مفادها أن التنمية الريفية كانت وما 
زالت تشكل السبيل الرئيسي إلى القضاء 

على اجلوع والفقر.
وي���رى التقرير أن تنفيذ خطة عمل 
2030 يعتمد اعتمادا حاسما على  عام 
امل��ن��اط��ق الريفية،  ال��ت��ق��دم احمل����رز ف���ي 
 حيث يعيش معظم الفقراء واجلوعى. 
   غير أن التحوالت الريفية لم حتدث بشكل 
متساٍو. وفي معظم بلدان أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، فإن وجود 
مزيج شائك من انخفاض إنتاجية مزارع 
الكفاف، والفرص احملدودة للتصنيع، والنمو 
السكاني السريع يعوق التحوالت الهيكلية. 
ولم يتوافق النمو في قطاعي التصنيع 

تلجأ الحكومات والمنظمات 
المتخصصة إل��ى وضع 
الخطط الكفيلة بخروج 
المناطق الريفية من 
دائرة الجوع والفقر عبر 
توفير التعليم المالئم 
والوظائف المناسبة 
واس��ت��غ��الل ال���م���وارد
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واخلدمات احلديثة مع وتيرة التحضر في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ويواجه 
األفارقة الريفيون الفقراء الذين ينتقلون 
إلى املدن خطرا أكبر يتمثل في انضمامهم 
إلى صفوف فقراء احلضر أكثر من إيجاد 
طريق للخروج من الفقر. وُتشاهد ديناميكية 
مماثلة في جنوب آسيا، حيث يرجح أن يفلت 
فقراء الريف من الفقر بالبقاء في املناطق 
الريفية أكثر مما لو انتقلوا إلى املدن، كما 

يضيف التقرير.

حثا عن حياة أفضل
    ويرى التقرير أن العمال الذين يتركون 
الزراعة ويتعذر عليهم العثور على وظائف 
في االقتصاد احمللي غير الزراعي غالبا ما 
يسعون إلى الهجرة املوسمية أو الدائمة. 
وبعد أن يتركوا قطع أراضيهم الصغيرة 
ومحاصيلهم بحثا عن حياة أفضل، ينتقلون 
إلى وظائف غير رسمية منخفضة األجر 
غالبا، وع��ادة في املناطق احلضرية. وال 
يتوقع أن تكون حياتهم أفضل بكثير ألن 
مواردهم في املدن التي تعاني بالفعل من 

أعباء مفرطة تزداد اتساعا.
ويكتسي ه��ذا التحدي أهمية خاصة، 
إذ إن من املتوقع أن يزداد عدد السكان في 
أفريقيا وآسيا في الفترة ما بني عامي 
2015 و2030 من 5.6 بليون نسمة إلى 

أكثر من 6.6 بليون نسمة.
 ومن املتوقع، في الفترة نفسها، أن يزداد 
عدد الشباب الذين تراوح أعمارهم بني 15 و24 
س��ن��ة نحو 
 1 0 0

مليون 
نسمة 

ليبلغ 1.3 بليون نسمة في جميع أنحاء 
العالم. ويعد توفير فرص العمل الالئق 
ملاليني الشباب الذين يدخلون سوق العمل 
أحد التحديات التي ال بد للعالم من أن 

يواجهها.

تسخير الطلب املتزايد
يتطرق اجلزء الثالث من التقرير إلى 
الطلب املتزايد من قبل أس��واق األغذية 
احلضرية، وهو الذي سيشكل قوة رئيسية 
وراء التحوالت الريفية. وستؤدي تلبية هذا 
الطلب إلى خلق فرص عمل جديدة في 
االقتصادات الريفية. غير أن هذه “الفرصة 
الذهبية” في حد ذاتها ليست مضمونة 
للنهوض بجميع قطاعات املجتمع؛ فلن 
امل��زارع��ني مستعدين  يكون جميع صغار 

للتحدي على سبيل املثال. 
ولضمان أن تفيد هذه الفرصة الفئات األكثر 
ضعفا، من األهمية مبكان أن يفهم واضعو 
السياسات واحلكومات الدينامية االجتماعية 
واالقتصادية بني املدن، والبلدات، واملناطق 
الريفية، واألدوار املختلفة التي تؤديها في 
النظام الغذائي. وسيكون التحضر محركا 
مهما للتغيير، ولكن ال ميكن اعتباره احلل 
الوحيد للتحديات التي يطرحها الفقر 

وانعدام األمن الغذائي.

إمكانات املدن والبلدات الصغيرة
في اجلزء املخصص للحديث عن إمكانات 
املدن والبلدات الصغيرة، يقول التقرير إنه 
في البلدان النامية يعيش نحو  1.5 بليون 
نسمة في مدن وبلدات صغيرة يقل عدد 
500 نسمة. ففي شرق  سكانها عن 000 
أفريقيا، تقوم املدن الصغيرة بسرعة بتنويع 
اقتصاداتها وتشكيل روابط 

من خالل االستفادة 
من إمكانات النظم 
الغذائية واالعتراف 
بأدوار المدن والبلدات 
الصغيرة في التخطيط 
ال��ري��ف��ي وال��ح��ض��ري 
المتكامل يمكن القضاء 
على الفقر والجوع
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قوية مع املناطق الريفية. كما شهدت أمريكا 
الالتينية وآسيا منوا هائال في املدن التي 
ترتبط اقتصاديا بكل من املناطق الريفية 
احمليطة بها واملراكز احلضرية األكبر حجما. 
ويأتي 60% من الطلب على األغذية في 
املناطق احلضرية من هذه املدن والبلدات 
الصغيرة. غير أن واضعي السياسات واخلطط 

كثيرا ما يتجاهلون هذه املراكز .

سياسات داعمة
ويتطرق التقرير إلى السياسات الداعمة 
التي ميكن اتخاذها لتحسني احلياة في الريف 
واالستفادة من النظم الغذائية لتطوير املعيشة 
في املناطق الريفية. ومن تلك السياسات 
متكني املزارعني أصحاب احليازات الصغيرة. 
وعلى الرغم من أن هذه الفرص اجلديدة 
تنطوي على إمكانات هائلة، ف��إن تركيز 
التنمية الريفية فقط على تغيير النظم 
الغذائية، والطلب املتزايد على األغذية، 
يعني أن التحوالت ستحدث على حساب 
املزارعني واملنتجني من أصحاب احليازات 
الصغيرة. وميكن لهذا الطلب املتزايد أن 
امل���زارع التجارية الكبيرة وسالسل  يحفز 
القيمة التي يسيطر عليها كبار املصنعني 
وجتار التجزئة لالستفادة من هذه األسواق 

املربحة احملتملة. فنحو 85% من املزارعني 
في العالم، الذين ميتلكون في العادة أقل من 
هكتارين من األراضي، سيواجهون صعوبة في 
املنافسة، إذ إنهم ال يتمتعون بنفس القدرات 
التقنية أو فرص احلصول على املوارد، مثل 
التكنولوجيات اجل��دي��دة. وم��ن ش��أن هذه 
املنافسة الشديدة في األسواق الدولية أن 
تؤدي في نهاية املطاف إلى استبعاد املزارعني 

أصحاب احليازات الصغيرة.
  والتحوالت الناجحة تتطلب التخطيط 
ال��ذي يركز على دمج  للتنمية الريفية 
األقاليم، ويعزز الروابط املادية، واالقتصادية، 
واالجتماعية، والسياسية بني املراكز احلضرية 

الصغيرة واملناطق الريفية احمليطة بها.
ويخلص التقرير إلى أن املناطق الريفية 
وامل��دن والبلدات الصغيرة متتلك مفتاح 
التحوالت الشاملة. وأن االقتصادات الريفية 
املزدهرة توفر بدائل لسكان الريف الذين 
ي��رون الهجرة هي فرصتهم الوحيدة في 
الهرب من الفقر واجلوع. حيث تعطي لهم 
خيارات أخرى. وال ريب في أن حتقيق عالم 
خال من اجلوع والفقر سيتوقف على كيفية 
تطور املناطق الريفية في السنوات املقبلة، 
والكيفية التي نؤيد بها هذا التحول في 

الفكر واملوارد. <

يتركون  العمال الذين 
الزراعة ويتعذر عليهم 
العثور على وظائف 
في االقتصاد المحلي 
غير الزراعي غاليا ما 
يسعون إلى الهجرة 
الموسمية أو الدائمة
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صور باقية من عام2017

ضربات الرياح وتحرك طبقات األرض 
وزالزل الفضاء االفتراضي

❋ كاتب ومترجم علمي، رئيس قسم علوم وتكنولوجيا في صحيفة احلياة، )لبنان(

د. أحمد مغري  ❋

رمبا كانت ضربات الطبيعة هي الصورة األبقى عن عام 2017 في 
األذهان، إضافة إلى اإلشكالّية الضخمة التي طرحها التدخل الروسي 
املفترض في االنتخابات الرئاسّية عبر استخدام ح��اذق )رمب��ا كان 
استخباراتّيًا( ملواقع التواصل االجتماعي التي يحتمل أنها تالعبت 
في الرأي العام األمريكي ملصلحة وصول الرئيس دونالد ترامب إلى 

البيت األبيض.
في ضربات الطبيعة، جاءت أواًل الرياح. وتواترت أعاصير “هارفي” 
ثم “إيرما” و”خوسيه” و”كاتيا”. وتكّونت تلك األعاصير في احمليط 
األطلسي. وتقاربت جغرافّيًا، بل جمعت بينها مساحة مائّية واحدة متتد 
من السواحل التي تسّمى “خليج املكسيك” في اجلنوب األمريكي إلى 

املياه املقابلة لدولة املكسيك املالصقة برّيًا للواليات املتحدة.
ولم يترّدد املجتمع العلمي في أمريكا وخارجها في الغمز من قناة 
ترامب. إذ جرت اإلشارة إلى أّن األعاصير التي اجتاحت منطقة خليج 
املكسيك حتّث البشرية جمعاء على مكافحة التّغير في املناخ، فيما 
اشتهر ترامب بأّن أول ما فعله رئيسًا كان سحب توقيع أمريكا عن “اتفاق 
باريس- 2015” للمناخ . واستذكر علماء املناخ أّنهم شّددوا دائمًا على أن 
ظاهرة االحتباس احلراري مرتبطة بالتلوث في الغالف اجلوي، وتساهم 
في ظهور تغيرات مناخية متطرفة وقاسية. إذًا، ليست املسألة أن تكون 
أّن الضربات اإلعصارّية  أعاصير قوّية ضربت في تواريخ سابقة، بل 
احلاضرة تتصّل أيضًا باضطراب املناخ. وعند قراءة طريقة تكّون 
األعاصير يبرز بوضوح أّن ارتفاع احلرارة 
في الهواء القريب من احمليط 
ي��ؤّدي دورًا 

رئيسّيًا في تشّكله. وتاليًا، يصنع ذلك األمر رابطًا واضحًا بني األعاصير 
واالضطراب املناخي. 

ولم تكد تلك الضربات تنحسر حتى حضر زلزال املكسيك الذي سّجل 
“ريختر” املكّون من 10 درجات، ما يعني أنه  8.1 درجة على مقياس 

كان زلزااًل كبيرًا. وينطلق زلزال كبير كل عشر سنوات. وهنالك زلزال 
ضرب محافظة “كرمان” اإليرانّية، والمست قّوته 6 درجات على مقياس 
“هارفي”، جرى نقل مئات األل��وف من  “ريختر”. وفي ضربة إعصار 

األمريكّيني، وإيواؤهم مؤقتًا ثم أعيدوا من دون خسائر كبرى.
لم تكن زالزل العالم االفتراضي أقل قسوة من نظيراتها في طبقات 
َم��ْن في الضربة املعوملة  َم��ْن تصادم مع  األرض وطاقتها وصخورها. 
للفيروس اإللكتروني “وانا كراي”؟ ماذا يعني أن تأتي تلك الضربة في 
حلظة إشكالّية فّوارة بصراعات توصف بأنها تاريخّية وغير مسبوقة في 
النظام العاملي، ثم توصف تلك الضربة اإللكترونّية اإلرهابّية نفسها 
بأّنها تاريخّية وغير مسبوقة أيضًا؟ كأمنا هي صورة منوذجّية لتضارب 
عوملتني متوازيتني، ثم انهار التوازي بينهما مبعنى أّن إحداهما منخرطة 
في تغّيير أساسي في مسارها، فيما استمرت االخرى محّملة مبعطيات 
وتناقضات ترجع إلى تاريخ عالقة التوازي التي صارت من املاضي بفضل 

تلك الضربة نفسها! 
اس��ت��ط��رادًا، م��ن ي��ص��ّدق بعد ال��زل��زال ال��ذي اج��ت��اح ع��ش��رات الدول 
أّن برامج األمن املعلوماتي التي  وأضعافها من املؤّسسات والشركات، 
تصنعها الشركات العمالقة، تستطيع حماية األفراد واملؤّسسات؟ يكفي 
قول القصة ببساطة: كل ضربة فيروسات كانت أشد قّوة من سابقتها، 
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وكل األعداد عن البيانات التي تطاولها لم تتوقف عن القفز صعودا، 
ووصل إلى البليون في اختراق موقع “ياهوو” الذي كشف السنة املاضية. 
وكذلك تصاعدت نوعّية الهجمات لتصل إلى حّد االستيالء على نظام 

“سويفت” للتبادل املالي العاملي في 2016.

“إتيرنال بلو”   “وانا ديكتوتر”-  األرجح أن ضربة الفيروس املزدوج 
Wanna Detector- Eternal Blue هي نهاية تاريخ من األوهام 

املعوملة عن أمن اإلنترنت والشبكات، طاملا رّوجت لها الشركات العمالقة في  
املعلوماتية، وتبّنتها الدول الكبرى، ونشرتها جزءًا من العوملة املنفلتة.

في ثناياه، تبرز العالقة املعّقدة دائمًا بني اإلرهاب واالستخبارات في 
الدول التي يبدو اإلرهاب أنه يستهدفها! باختصار، صنع مكّونا الفيروس 
على يد “وكالة األمن القومي” األمريكّية التي بات معروفًا أنها متارس 
جتّسسًا إلكترونّيًا على العالم بأسره، بل تخترق من األجهزة والنظم 
والشبكات على مدار الساعة بأضعاف ما فعل “وانا كراي” بل رمبا جملة 
الضربات املشابهة وعمليات االختراق التي متارس فيما يعرف ب� »العالم 

السري/ السفلي لإلنترنت« ، وهو رمز مكّثف لعالم عوملة بديلة، لكن مبعنى 
سلبي متامًا. وثمة مفارقة كثيفة الداللة: كانت الشريكة الرئيسة للوكالة 
األمريكّية في اختراقاتها واجتياحاتها العالم هي نظيرتها البريطانّية 
“القيادة احلكومّية لالتصاالت”. وضرب “وانا كراي” بقسوة في البلد 
الشريك ملن صنع فعلّيًا السالح الذي استخدمه اإلرهاب اإللكتروني، 

الذي هو ظاهرة معوملة بالتعريف.
ثمة سؤال بديهي: ملاذا صنعت “وكالة األمن القومي” ذلك الفيروس؟  
ألنها تريد اختراق كل األجهزة التي تعمل بنظام “ويندوز إكس بي” الذائع 
االنتشار عاملّيًا، في حال اضطرت إلى ذلك. لندقق في األمر، متلك الوكالة 
االستخباراتية حقوقًا قانونّية تستطيع فرضها في أي حلظة على شركة 
األمريكّية، لكنها تفضل أن تصنع سالحًا لتخترقها به.  “مايكروسوفت” 

التناقض الهائل في تلك الصورة أن شركات املعلوماتّية مّثلت السالح الثقيل 
)رمبا األثقل( في العوملة املتوحشة التي قادها القطب األمريكي بداية من 
انفراده في قيادة العالم وصواًل إلى ما قبل حلظة انتخاب الرئيس ترامب. 
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أول جينوم مركب من كروموزومات اصطناعّية 
كلّيًا: صنعه ائتالف علماء من الصني وأمريكا 
وروسيا واليابان واالحتاد األوروبي. وباستخدام 
 Synthetic  ”تقنّيات “البيولوجيا التركيبّية

الكامل  ركّبوا اجلينوم   ،Biology

للخميرة.
أكياس بيولوجّية ألجنة احلمالن: 
استكملت مجموعة من أجنة اخلراف 
منّوها اجلنيني، في أكياس أمّدت 
مب��واد ووسائل متنّوعة كي تؤّدي 

دور الرحم. رمبا استفاد منها البشر 
إلنقاذ الوالدات غير املكتملة. هل تساهم أيضًا 
في ظهور طريقة جديدة في تكاثر قطعان 
املاشية؟ ه��ل يتقبل البشر حل��وم��ًا من��ت في 

أكياس بدل أرحام املواشي؟ 
الضوء يجعل الفأر أسدًا! سّلط 
علماء من جامعة “يال” األمريكّية 

حزمة من ضوء الليزر على منطقة معّينة في 
دماغ فئران، فصارت مفترسة تنقض باألنياب 

على فرائسها بال وجل.
ك��رة ال��ق��دم خ��رف م��ح��ّت��م: أظ��ه��رت دراسة 

أّن أدمغة العبي كرة القدم تسير  بريطانّية 
بخطى أسرع من نظيرتها العادّية إلى اخلرف 

والشلل الرعاش “باركنسون”. 
ما الذي يقلق “مركز اجلينات واملجتمع”؟ 
 Center for Genetics أبدى مركز
Society & قلقه بشأن تشريعات 

متساهلة في بلدان غربّية عّدة في 
استخدام تقنية “كريسبر- كاس9” 
CRISPR- CAS9 التي سّجلت اختراقًا علمّيًا 

منذ 2015 في قدرتها على “قص” اجلينات 
املريضة وتخليص اجلينوم منها، والتمهيد 
إلبدالها بجينات سليمة. يرجع القلق 
إلى إمكان سوء استغالل تلك التقنية، 
إضافة إلى أّن التعديل الذي حتدثه قابل 

لالنتقال إلى أجيال تالية.
ال�”فنتانيل”: على الرغم من أنها  أزمة 
مسؤولة عن عدد كبير من الوفيات املرتبطة 

بطارية مئة ميغاواط/ساعة صارت حقيقة: 
 Tesla ”في مئة يوم، رّكبت شركة “تيسال
التي يقودها املستثمر العلمي إيلون ماسك، 
بطارية ليثيوم بقّوة 100 ميغاواط/ساعة، 
وهي األضخم عاملّيًا. وربطتها بالشبكة 

العامة في أستراليا.
ان��س ال��ط��ائ��رة: ارك���ب ص��اروخ��ًا قاباًل 
إلع��ادة االستخدام. بعد إخفاقات عّدة، 
جنحت شركة “تيسال” في صنع صاروخ 
قابل إلعادة االستخدام، ما يعتبر قفزة في 
عوالم اكتشاف الفضاء. ودار “فالكون 9” 

حول األرض، ثم هبط آمنًا على منّصة في 
احمليط األطلسي. وفي رؤية أخرى، تطمح 
الشركة إلى استخدام الصواريخ التي تهبط 
آمنة على األرض بدياًل للطائرات في رحالت 

اجلو التجارّية في مستقبل... قريب؟
رياح الشمس قتلت املريخ: أجنزت وكالة 

“ناسا” دراسة عن املريخ أفادت بأّن رياحًا 
شمسّية حارة وعاتّية ضربته وأّدت إلى تهاوي 
غالفه اجلوي الذي كان ذات مّرة مشابهًا ملا 
متلكه األرض! حدث ذلك قبل نحو 4 باليني 
سنة، حني كانت احلياة على الكرة األرضّية 
في بداياتها األولى. هل يسير الكوكب األزرق 

إل��ى مصير ُمشاِبه إذا تفاقمت ظاهرة 
االحتباس احلراري؟

سترة خفيفة في 15 درجة حتت الصفر: 
حّولت شركة “إيفرثيرم” األمريكّية اكتشافًا 
عن أنسجة نانوّية إلى سترة جتارية تباع 
في األسواق، وتتمّيز بأّنها خفيفة وغير 
مبّطنة وحتمي من البرد القارس إلى حتت 

الصفر ب�15 درجة مئوّية.
غاز الهيدروجني حتّول معدنًا صلبًا: 
إّن��ه امل���ادة األب��س��ط واألك��ث��ر ان��ت��ش��ارًا في 
الكون، وهو املكّون األول للغالف اجلوي 
وامل��اء، لكن الهيدروجني هو غاز بامتياز. 
وتغّيرت أحواله على يد عاملني من جامعة 
“هارفارد”، حّواله معدنًا صلدًا عبر تعريضه 

لضغط يفوق ما هو موجود في مركز الكرة 
امل���ادة اجل��دي��دة أن  األرض���ّي���ة! وتستطيع 
توصل الكهرباء بكفاءة فائقة، ما يرشح 

طب وجينات

علوم وفضاء وتكنولوجيا
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باملخدرات، فإّن املجتمع الطبي يجد صعوبة في 
 Fentanyl ”مواجهة انتشار مادة ال�”فنتانيل
ألنها توصف مسّكنًا فّعااًل لآلالم ملرضى السرطان 
وحاالت نقل األعضاء. ويكفي مليغرامان من 
امل��ادة النقّية منها لقتل إنسان بالغ، لكنها 
تباع بكثرة عبر أس��واق غير شرعّية منتشرة 

على اإلنترنت.
قاوم الشيخوخة بالصيام: نعم. صيام 5 أيام 
في الشهر يساهم في الوقاية من مرض السكري 
لدى البالغني وتخفيف أعراض الشيخوخة 
وإبطاء األمراض املرتبطة بها في اجلهاز الدوري 
والعصبي. في أيام الصيام التي ميكن أن تكون 
يومني أسبوعّيًا، يجب خفض كمية السعرات 
احلرارّية إلى نحو 500 سعرة حرارية في اليوم، 

ما يوازي ربع الكمّية العادّية.
كهرباء جللد اصطناعي: استطاع علماء 
“غالسكو” االس��ك��ت��ل��ن��دّي��ة حل  ف��ي ج��ام��ع��ة 
مشكلة تزويد اجللد اإللكتروني- االصطناعي 
بالكهرباء، عبر استخدام متقّدم ملادة الغرافني. 
تشتق تلك املادة من الكربون، وأوصلها العلماء 

إلى توليد طاقة الكهرباء من الشمس بكفاءة 
عالّية، وبصورة مباشرة.

ال�”فيرمون”: نهاية أسطورة. األرجح أّنك 
سمعتها تكرارًا حتى ظّننتها جزءًا من اليقني. 
لكن، ال. ال يوجد شيء اسمه مادة “فيرمون” 
يفرزها فحول الذكور، فتعطي جللودهم رائحة 
جنسّية ال تقاومها اإلناث! هل تريد إثباتًا؟ إذًا 
 Royal ”اسأل “اجلمعية امللكية للعلوم املفتوحة

.Society for Open Science

مفاجأة األجنة التركيبّية: لم يكن األمر 
مقصودًا، لكن مجموعة من اخلاليا التي جرى 
استيالدها بتقنيات “البيولوجيا التركيبّية”، 
جتمعت على نحو لم يكن متوقعًا في طبق 
مختبر العاِلم صيني ي��وش��او، م��ن جامعة 
امل��ص��ادف��ة، س��ّج��ل العلم  ميتشغن. وبتلك 
والدة أول جنني تركيبي. وج��اءت التجربة 
في سياق محاولة إيجاد عالجات ألمراض 
عصبية مستعصية كخرف “آلزامير” وشلل 
اللويحي  و”التصلب  الرّعاش  “باركنسون” 

املتعّدد” وغيرها.

َز الدماغ واسَتْيَقَظ من غيبوبة 15 سنة:   حَتفَّ
بفضل تقنية عالجّية تعرف باسم “التحفيز 
-Deep Brain Stimul  ” غالعميق للدما

tion، متّكن فريق طبي فرنسي من حتفيز دماغ 

رجل كان في قبضة غيبوبة تامة منذ 15 سنة. 
وعلى الرغم من أنه لم يخرج منها كلّيًا، فإّنه 
بات يتفاعل مع بيئته واملؤّثرات اخلارجّية التي 

صار دماغه قادرًا على التقاطها.

معدن الهيدروجني للدخول إلى صناعة 
اإللكترونّيات والنانوتكنولوجيا.

سيارة كهربائية: صارت السيارة الكهربائّية 
كلّيًا أقرب إلى املستهلك املتوسط، بعد أّن 
“تيسال” سيارتها العائلية  أطلقت شركة 
 35 Model 3 ”3 بسعر يقارب  “موديل 

ألف دوالر. وتسير 320 كيلومترًا في كل مّرة 
تشحن فيها. وتشبه في مواصفاتها سيارة 
“بولت” Bolt الكهربائّية من 
“شيفروليه”.

ذهبت  “نوبل” 2017: 
“نوبل” في الطب لفريق 

أمريكي اكتشف اجلينات 
التي تتحّكم في الساعة 

البيولوجّية )“ساعة الليل والنهار”( في 
البشر. وف��ي الفيزياء، ف��از فريق أمريكي 
عمل بتآزر مع علماء من 25 بلدًا إلثبات 
صحة نظرية آينشتاين عن أن اجلاذبّية 
تسير في موجات. وأحرز فريق سويسري- 
أمريكي- بريطاني مشترك “نوبل” الكيمياء 
عن ابتكار امليكروسكوب اإللكتروني البارد 
الذي يقّدم صورًا منفصلة عن كل حركة في 

مسار تطّور اخللّية. 
أشرعة للسفن التجارّية 

ب���دل م��ح��رك��ات الوقود 
إّن����ه أحد  األح����ف����وري: 

أضخم االنقالبات 
ف�����ي ت���اري���خ 

العالقة بني النقل 
التجاري البحري 

والوقود األحفوري. 
بفضل حتليل ميكانيكا 
حتّرك األجسام الدّوارة 
في الهواء )منوذجها 

ة املباشرة في  األشهر هو الضربات احل��رّ
كرة القدم التي يستطيع الالعبون املهرة 
أن يجعلوها تتقوس في الهواء(، صنعت 
شركة “نورسباور” Norsepower )مقّرها 
هلسنكي- فنلندا(، أشرعة من لدائن معدنّية، 
تقّلص استهالك الوقود في احملّركات لتصل 
أق��ل من عشرة في املئة! وتكون تلك  إل��ى 
األشرعة على هيئة أعمدة تدور في وسط 
السفينة وتتصل مبوّلدات الكهرباء، وتدفع 
السفينة إلى األمام. هل تساهم في مكافحة 

التلوث؟
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أم  رقمي  ذهٌب   Bitcoin ”بيتكوين“
فقاعة مخيفة؟ لم َيُكْف ذلك السؤال عن 
الدوران على ألسنة مختصي املعلوماتّية 

واالقتصاد، بل من دون إجابة حاسمة، 
مع حتقيق تلك العملة االفتراضّية 
-Crypt “كريبتو كارينسي”  )املشّفرة 

currency( األولى قفزات مدّوخة في 

أسعارها. ومع قيمة تقارب 18 ألف دوالر 
)ورسملة بقرابة 18 بليون دوالر(، وصفها 

مختّصون بأّنها ذهب االقتصاد الرقمي، واملالذ 
اآلمن اجلديد. وحّذر آخرون من إمكان كونها 
فّقاعة مال افتراضي. وربطها متابعون بالثقل 
الضخم ألزمة “اليوان الرخيص” التي ينوء 
بها االقتصاد العاملي. هناك أيضًا من يربطها 
بزميلني جامعيني ملارك زوكربرغ زعما دائمًا 
أّنه سرق ابتكار “فايسبوك” منهما، بل ناال 

تعويضًا منه عبر القضاء. هل يحاوالن 
تعويض ما فاتهما عبر “بيتكوين”؟  

“فايسبوك”= انتحار أطفال: ارتسمت تلك 

املعادلة مع انتشار مذهل لفيديو انتحار فتاة 
أمريكّية في سن الثانية عشرة. لم يكن ذلك 
سوى مقّدمة ملجموعة من حاالت انتحار أطفال 
ومراهقني مرتبطة مبشاهدة أشرطة على ذلك 

املوقع و/أو وضع مشهدّيات انتحار 
عليه. انتقلت العدوى إلى الكبار. 
استغل مجرم ياباني الظاهرة 
لينّفذ جرائم متسلسلة كانت 
ضحاياها فتيات أقنعهن عبر 
“فايسبوك” أّنه يساعدهن على 

االنتحار.
الواقع االفتراضي في احلياة 
“الواقع  اليومّية: مع انتشار أجهزة 
االفتراضي” )منوذجها املعروف هو “أوكيولوس 
في آر”، من “سامسونغ”(، خصوصًا في األلعاب 
اإلل��ك��ت��رون��ّي��ة، دخلت تلك التقنية احلياة 
اليومّية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
بانتشار ملحوظ جلهاز “فايسبوك” اخلاص 
 .Oculus Rift ”أوكيولوس رفيت“ بها: 
“الواقع املعّزز  ان��ت��ش��ار لتقنيات  وراف��ق��ه��ا 

الفالحة بالطباعة الثالثّية األبعاد: 
“بروكسيمتي  ب��ورم��ا، وعبر شركة  م��ن 
ال��ط��ب��اع��ة املجّسمة  ديزاينز”، دخ��ل��ت 
 )3D Printing ”ثالثّية األبعاد“=(
عالم الزراعة. إذ اسُتخِدَمت في صنع 
أجهزة للري ومضّخات مائّية تتناسب 

مع األوضاع احمللّية للفالحني.
النحل ينقرض: انخفضت أعداد النحّل 

الطّنان نحو 88 % في الواليات املتحدة، 
مع أرقام مماثلة في أوروبا أيضًا، ما يهّدد 
غذاء البشر نظرًا لدور النحل في عملية 

التالقح بني النباتات.
ع أفريقيا؟ يتعّرض محصول الذّرة  دودة جتوِّ

للقارة الذي يعد أحد األغذية األساسية 
ِرد حتت  السمراء إلى فناء مطَّ

“دودة احلشد” التي  تأثير 
تفّشت في زامبيا وزميبابوي 
وماالوي وجنوب أفريقيا، 
إضافة إلى “موطنها” في 

موزامبيق وناميبيا.
نسور لصيد ال�”درون”: دّربت 

فرنسا مجموعة من النسور كي تتصّيد 
طائرات ال�”درون” املؤمتتة في حال 

دخولها مجاالت جوّية محظورة.
ال���ع���م���ل ف����ي أول منّصة  ب������دأ 
إلكترونّية في سالمة الغذاء، وهي 

“املؤّسسة العربّية  جهد مشترك ب��ني 
للعلوم والتكنولوجيا” و”منظمة األمم 
املتحدة للتنمية الصناعّية” )“يونيدو” 
UNIDO(. وحتمل اسم “العلماء العرب 

 Arab Food Safety ”لسالمة الغذاء
.AFSS  واختصارًا ، Scientists

أوروبا ضد الزراعة املعّدلة وراثّيًا: ال 
يزال االحتاد األوروبي على ثباته علمّيًا في 
رفض املنتجات املعّدلة وراثّيًا، 

خصوصًا النباتات. 

معلوماتّية واتصاالت متطّورة

زراعة وغذاء      
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في عمر ال�105 أعوام، وبعد أن عاش 
حربني عاملّيتني؛ قطع الفرنسي روبير 
22 ألف كيلومتر على  مارشان مسافة 

دراجة هوائّية.
وفق “مركز بيو للبحوث”، فاقت نسبة 
انتشار الهاتف النقال ال�80 % في أمريكا، 
فيما المست نسبة استخدام اإلنترنت 

ال�90 %.

مليونا طائرة “درون” لله�واة حتّلق في 
أج��واء الواليات املتحدة. يتوقع ارتفاع 
 .2020 4 ماليني في  الرقم إلى قرابة 
ال�”درون” التجارّية  وبلغ عدد طائرات 

نحو 75 ألف طائرة في أمريكا.
1.6 بليون سنة. عمر أقدم نبتة على 

األرض. وعثر على تلك الطحالب احلمر 
مدفونة في أحفورة في الهند.

مجرد أرقام 

 Computer Augmented”باحلاسوب
Reality، وفق خبراء “معرض إلكترونّيات 

املستهلك” في “الس فيغاس”.
ال�”ويب” أساس اجلرمية املعاصرة: وفق 
“شرطة االحتاد األوروبي” )“يوروبول”(، باتت 

شبكة اإلنترنت أساسًا في اجلرمية املعاصرة، 
خصوصًا تزوير الوثائق وغسل األموال وتبادل 
السلع غير القانونّية، وص��واًل إلى 
امل��خ��ّدرات وجت��ارة البشر. وذكرت 
بريطانيا أن االتصاالت املشّفرة التي 

توّفرها شركات ك�”بالك بيري” 
و”واتس آب”، 

صارت أداة 
مفّضلة 
ل��������������دى 

اإلرهاب املعاصر.
سيارة روبوت: باتت أقرب إلى دخول املواصالت 
اليومّية فعلّيًا مع إعالنات متتالّية عن نوعّيات 
عملّية منها أو تطوير تقنيات مرتبطة بها 

)كاملجّسات والكاميرات واملقود 
ال��ذك��ي(، ج��اءت مجموعة من 
ُصّناعها، خصوصًا 
“بي أم دبليو” 
و”جاكوار” 
ل  ا جنر ” و

موتورز” و...”غوغل” التي 
متلك مشروعًا طليعّيًا خاصًا 
 Nissan”فيها. وسارت “نيسان ليف
لندن في جتربة  ش��وارع  Leaf في 

ب��أوروب��ا، وعبرت إشارات  عملّية أول��ى 
كهربائّية ونقاط تقاطع دائ��ري��ة ومناطق 
20 كاميرا، وجهاز  امل��ش��اة.  وحتتوي  لعبور 
رادار ومجّسات ليزر في جسمها، مع حاسوب 

ينسق املعلومات ويتحّكم في سيرها.
العب وبّدل “سويتش”: ملن يريد أال تغيب 

األلعاب اإللكترونّية عن يديه، صنعت شركة 
ل(  “نينتندو” جهاز “سويتش” Switch )= َبدِّ
الذي يشبه هاتفًا محموال وهو جهاز فردي 
لأللعاب. وميّيزه أّن مقبضي التحّكم فيه 
قابالن للفك. وعندها، 
يوضع “سويتش” في 
جهاز ألعاب إلكترونّية 
منزلي، ويستمر اللعب 

فردّيًا وجماعّيًا! 
حاسوب يتعّرف على 
األشجار. دّرب مختصون كندّيون حاسوبا 
متطّورا على التعّرف على األشجار، ومتييزها 
من كل ما عداها من األشكال. يعتبر األمر 
قفزة كبرى في علوم تعليم اآلالت   والتعّرف 

على األمناط و... سيارة الروبوت.
شاشات قاتلة: ارتفعت حوادث موت املشاة 
نحو 50 % بالواليات املتحدًة، بأثر من االنتشار 
املذهل للهواتف الذكية وال�”تابلت” الذي ال 
تكف األعني عن قراءة شاشاتهما حتى أثناء 

عبور الطرق.

ورفض نوعني من الذرة املعّدلة جينّيًا 
تصنعهما شركتان أمريكّيتان. وما زال 
معّلقًا مصير نوع آخر من الذرة تنتجه 
شركة “مونسانتو” الشهيرة ويزرع في 
إسبانيا، لكن من غير املسموح زراعته 

في بقية دول أوروبا. 
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األعاصير وال��زالزل اقتحمت الصدارة في االنشغاالت 
2017: افتتحت تلك السنة  املتصلة بالعلوم ف��ي ع��ام 

أوروبا، على شتاء عاصف ومثلج وماطر فوق العادة، في 
150 شخصًا. وجّددت  وقضت على أكثر من 
النقاش عن استخدام الذرة في استخراج الكهرباء، 

خصوصًا في ضوء أجيال من املفاعالت تتمّتع 
مبستويات متقدمة من األمان النووي.

أكياس البالستيك: دخلت حّيز املنع قانونّيًا في تونس بهدف 
احلفاظ على التنّوع البيئي، في إجراء يعّز نظيره عربّيًا.

بيئة وتغّير مناخ

والدات غير ناضجة: ميكن الوقاية من 3 ماليني منها 
إذا جنحت إجراءات خفض التلّوث في الهواء، خصوصًا 

في املدن الكبرى.
طحالب القطب الشمالي: ص��ارت ق��ادرة على العيش 
حتت طبقة رقيقة من اجلليد ال متنع عنها الكثير من 
%30 من مساحة القطب  ضوء الشمس. وانتشرت إلى 

اجلليدي، بعد أن كان الرقم %5 قبل ثالثني عامًا.
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ملؤسساتنا  ال�����زائ�����ر  ع���ل���ى  ي��ص��ع��ب  ال 
التعليمية في مراحل التعليم األساسي أو 
اجلامعي واألكادميي اكتشاف ذلك الشغف 
الدارسات  الفتيات  بطموح  يحيط  ال��ذي 
التفوق  ل��ب��ل��وغ  ل��ي��س  امل��ت��س��ع��ة،  وآف��اق��ه��ن 
في  اجل����دارة  إلث��ب��ات  ب��ل  فحسب  العلمي 
مسوغات  وامتالك  والقيادة  العمل  مواقع 
اإلب����داع ف��ي��ه��ا، ول��ي��س م��ن ال��ص��ع��ب متييز 
املجاالت  أغوار  القدرة على سبر  امتالكهن 
وفي  حداثة  األكثر  والتكنولوجية  العلمية 

تخصصاتها النادرة والدقيقة.
ولعل اإلحصائيات املنشورة تعزز من تلك 
املالحظة؛ ففي اجلامعات ومعاهد التعليم 
العالي جند أن “نون النسوة” تشكل نسبة 
كالطب  علمية  تخصصات  ف��ي  الغالبية 
والهندسة والعلوم، وهي ظاهرة تتشابه فيها 
دول مجلس التعاون اخلليجي والعديد من 
البلدان العربية، بل إنها تتميز عن األمناط 
السائدة في أوروبا وأمريكا، إذ يتم التركيز 
للفتيات  امل��ش��ج��ع��ة  ت��وف��ي��ر احل���واف���ز  ع��ل��ى 
العلمية  ال���دراس���ات  ف��ي  االن���خ���راط  ع��ل��ى 
تدني  على  التغلب  بهدف  والتكنولوجية 

نسبة اشتغالهن في تلك التخصصات.
الفتيات  دراس��ة  ن��درة في  لدينا  إًذا ليس 
لكن  فيها،  واالشتغال  علمية  لتخصصات 
إذا ما افترضنا أننا أمام مثلث تشّكله املرأة 
واملؤهل العلمي والقيادة فسنجد أن الضلع 
الناقص في ذلك هو القيادة، فقيادة املرأة 
للعمل العلمي والتقني في دولنا اخلليجية 
ورمبا  الطموح،  م��ن  أق��ل  الت���زال  والعربية 
املطلوب  لكن  هناك،  أو  هنا  من��وذج��ًا  جند 
ومشرعة  واس��ع��ة  أب����واب  ل��ل��م��رأة  تفتح  أن 

الهائل من  العدد  يتناسب مع  للقيادة مبا 
اخلريجات في املجاالت العلمية والهندسية 
كان  ذل��ك  ول��ع��ل  والتكنولوجية،  والطبية 
النسائية  )القيادات  ضمن توصيات مؤمتر 
يعتبر في  الذي  والتكنولوجيا(  العلوم  في 
املرأة  دور  إلب���راز  اجل���ادة  امل��ب��ادرات  طليعة 
املؤمتر  وه��و  والهندسي،  والتقني  العلمي 
الذي احتضنته الكويت قبل عشر سنوات، 
في  بها  االحتفاء  استدعت  مناسبة  وه��ي 
مؤمتر عام 2017 الذي حمل شعار “متكني 
شخصيات  ف��ي��ه  وش��ارك��ت  بالعلوم”  امل����رأة 
العلوم  مجاالت  مختلف  في  ب��ارزة  نسائية 
عامليًا.  والتكنولوجيا  والهندسة  وال��ط��ب 
وكان من اعتبارات االعتزاز الكبير ومقومات 
برعاية  املؤمتر  أن حظي  الرئيسية  النجاح 
س��ام��ي��ة م��ن أم��ي��ر ال��ب��الد ح��ض��رة صاحب 
السمو الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح، 
رعاية عكست في  ورع��اه، وهي  الله  حفظه 
معناها وجتلياتها اهتمام الكويت الواضح 
بتعزيز الدور القيادي للمرأة ومتكينها من 
والتكنولوجيا، وقد  العلم  التفوق في  بلوغ 
العلمي  للتقدم  الكويت  مؤسسة  أحسنت 

في التحضير لهذا املؤمتر وتنظيمه.
ف��ي ت��ق��دي��ري، ف���إن م��خ��رج��ات مؤمتر 
ه���ذا ال��ع��ام ت��وف��ر أرض��ي��ة ف��ّع��ال��ة لدفع 
الدولي  املستوى  على  العلمي  التعاون 
ال��ق��ي��ادات النسائية  امل��ش��ارك��ات م��ن  ب��ني 
العلوم  التخرج واملشتغالت في  وحديثي 
كان  امل��ؤمت��ر  أن  السيما  والتكنولوجيا، 
للتواصل  شبكات  تطوير  م��ق��ررات��ه  م��ن 
الكويت  دول���ة  ت��ك��ون  وال��ع��امل��ي  اإلقليمي 

منصة إلطالقها ومرتكزًا لها.

مؤتمر النساء القياديات

خطوة مهمة على الطريق

م. هي���فاء امل���ضف
رئيسة اللجنة العلمية ملؤمتر
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