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مجلة التقدم العلمي

محاكاة الظواهر الطبيعية...
توليد الطاقة وحتديد األعمار

رئيس التحرير

د� .سالم اأحمد العبالين
يتميز هذا العدد من مجلة (التقدم العلمي) بطرحه
ملفني علميني مختلفني ،لكنهما على ق��در كبير من
األهمية العلمية .أول هذين امللفني يختص مبحاولة
محاكاة عملية البناء الضوئي الطبيعية في النباتات
بطريقة صنعية (اصطناعية) للحصول على مصدر
جديد ال ينضب م��ن الطاقة م��ن خ��الل تسخير ضوء
الشمس .هذه الطاقة قد تكون كهربائية أو غاز الهدروجني
أو األكسجني ،وجميعها تستنبط م��ن امل��اء .أم��ا ثاني
ملفات العدد فيختص بتحديد عمر املواد العضوية مبا
فيها جميع الكائنات عن طريق حتليل نظائر الكربون
املشعة .وهذه الطريقة الفذة تستطيع أن ترجع بالزمن
ل�ل��وراء م��دة  50أل��ف سنة كحد أقصى لتقدير أعمار
عينات أحفورية لكائنات انقرضت واختفت .ومكتشف
طريقة قياس األعمار بطريقة الكربون املشع هو العالم
الفيزيائي األمريكي ويالرد ليبي الذي نال جائزة نوبل
في عام  1960على ذلك االكتشاف.
إن محاكاة عملية البناء الضوئي الطبيعية ستفتح
آفاق ًا كبيرة لتوليد الطاقة النظيفة لم يكن ليحلم بها
البشر .فإنتاج الهدروجني واألكسجني من املاء عن طريق
فصل مكونات املاء  H2Oباستعمال تقنيات تعتمد على
تدجني الفوتونات املكونة لضوء الشمس ،سيوفر طاقة
نظيفة مستدامة من الهدروجني لن تنتهي إال بفرضية
غير معقولة بالطبع وهي نهاية محيطات كوكب األرض،
ناهيك عن إنتاج غاز األكسجني الذي هو أساس حياة
ووجود الكائنات احلية مبا فيها اإلنسان على
ظهر ه��ذا ال�ك��وك��ب ،م��ا سيمهد الطريق
لبناء مستعمرات بشرية ف��ي الكواكب
البعيدة ،كما ذكرنا في أع��داد سابقة
م��ن املجلة .وح�ل��م توليد الطاقة

النظيفة مبحاكاة عملية البناء الضوئي لم يعد بعيد
املنال؛ إذ إن هناك اختراقات علمية كبيرة ذات دالالت
مشجعة جد ًا في هذا املضمار نشرها حديثا فريق من
العلماء في جامعة بيركلي توصلوا إلى اختراع نظام
«نانوي» هجني يعتمد على تكنولوجيا النانو ببناء أشباه
م��وص��الت نانوية حتتوي على بكتيريا معينة للقيام
بعملية تشبه عملية البناء الضوئي.
سبعون عام ًا مضت على اكتشاف العالم الكبير ليبي
لعملية تقدير أع�م��ار امل��واد العضوية بواسطة قياس
الكربون املشع ،وأصبحت هذه الطريقة من أهم ركائز
ع�ل��وم األح��اف�ي��ر واجليولوجيا .وبفضل ه��ذه التقنية
املذهلة اكتشف علماء اآلث��ار بعد دراس��ات مستفيضة
آلثار وجدت في أمكنة مختلفة من قارات مختلفة ،أن
احلضارة البشرية  -على خالف االفتراضات العامة -
بدأت بالظهور في أمكنة مختلفة من العالم في نفس
احلقبة الزمنية تقريباً ،وأن بدء نشوء تلك احلضارات
لم يقتصر على أوروبا أوالً .ومن االختراعات املهمة التي
أرس��ت دع��ائ��م ه��ذا العلم اجل��دي��د ه��و اخ�ت��راع املطياف
الكتلي التسريعي (التعجيلي) في نهاية السبعينيات من
القرن املاضي .ويبدو أن هناك فوائد كثيرة مرتقبة لهذه
التطورات العلمية رمبا ال تكون ذات عالقة بتقدير أعمار
األحافير؛ إذ متكن هذه التقنية من قياس تركيز غاز
ثاني أكسيد الكربون وهو من الغازات املسببة لالحتباس
احلراري ،ومتييز الغاز الناجت عن حرق الوقود األحفوري
عن ذلك الناجت من مصادر أخرى .وستتيح هذه التقنية
دراس��ة أم��راض شيخوخة البصر حتديداً .لذا أرج��و أن
يجد قراؤنا األعزاء بني دفتي هذا العدد من املجلة ما
يثري ملكاتهم العلمية ،ويشبع نهمهم لكل ما هو جديد
في عالم التقدم العلمي.
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ملف العدد

البناء الضوئي الصنعي
ثورة صناعية جديدة

د .طارق قابيل

❋

يعد اختراع أنظمة حت ّول املاء وضوء الشمس بكفاءة إلى طاقة
رخيصة ونظيفة من أكبر التحديات العلمية بصورة عامة ،ومن
أصعب التحديات الكيميائية على وجه اخلصوص .وإذا تأملت
نبات ًا ميتص أشعة الشمس ،فمن الصعب أال يعتريك شيء
من الدهشة واالستغراب؛ فهذه النباتات القابعة في أمكنتها
تستخلص كميات هائلة من الوقود من ضوء الشمس يوم ًا بعد
آخر ،وال تخرج أي مخلف غير مرغوب فيه على اإلط��الق ،بل
متنحنا األكسجني الذي حتتاج إليه جميع الكائنات.
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❋ أستاذ التقنية احليوية املساعد بكليتي العلوم واآلداب  -جامعة الباحة( ،السعودية).

ومبقارنة هذه العملية املعجزة بتقنيات
تصنيع الوقود احلالية ،جند أن األخيرة
ينتج عنها خلل بيئيء كبير فنحن ننزع
الفحم والنفط والغاز من باطن األرض
ونحرقهما لننتج كميات كبيرة من ثاني
أكسيد ال�ك��رب��ون تلوث ه��واءن��ا ،وترفع
حرارة كوكبنا ،وتهدد املنظومة البيئية
على الكرة األرضية.
و تظهر البحوث احلديثة ف��ي هذا
املجال أن محاكاة معجزة البناء الضوئي
الطبيعي التي شكلت حدث ًا مهم ًا في

بدء واستمرار احلياة على األرض هي
عملية بالغة الصعوبة؛ فحاليا ،وبعد
 5.2مليار سنة من نشأة احلياة ،ما زال
العقل البشري يناضل بكل ما أوتي من
قوة وتراكم معرفي حملاكاة هذه املعجزة
اإللهية في املختبر ،محاو ًال إيجاد مصدر
جديد للطاقة ال ينضب ليحل مشكالت
العالم املزمنة .لكن إذا جنح العلماء في
إيجاد طريقة إلجراء بناء ضوئي صنعي
(اصطناعي) فإن ذلك سيجعل من املمكن
تسخير ضوء الشمس إلنتاج كميات غير
محدودة من الكهرباء أو الهدروجني أو
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ملف العدد
تظهر البحوث الحديثة
أن محاكاة معجزة البناء
الضوئي الطبيعي التي
ش��ك��ل��ت ح���دث���ًا م��ه��م��ًا
ف����ي ب�����دء واس���ت���م���رار
ال��ح��ي��اة على األرض هي
عملية بالغة الصعوبة

م��ا زال ال��ع��ق��ل ال��ب��ش��ري
ي��ن��اض��ل ب��ك��ل ل��م��ح��اك��اة
م��ع��ج��زة ال��ب��ن��اء الضوئي
ال��ط��ب��ي��ع��ي ف��ي المختبر
محاوالً إيجاد مصدر جديد
للطاقة ال ينضب ليحل
مشكالت العالم المزمنة
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غيره من أصناف الوقود الغنية بالطاقة
من املاء بصورة نظيفة وبتكلفة زهيدة،
وميكن لزجاجة واحدة من مياه الشرب أن
توفر ما يكفي من الطاقة ألسرة بكاملها
في العالم النامي إذا مت تطوير التقانات
احلديثة في هذا املجال.
محولة تكرار عملية طبيعية

البناء الضوئي الصنعي هو محاولة
تكرار العملية الطبيعية للبناء الضوئي،
وحتويل ضوء الشمس إلى املاء وثاني
أكسيد ال�ك��رب��ون أو إل��ى الكربوهدرات
واألكسجني .وفي بعض األحيان ،حتليل
املاء إلى الهدروجني واألكسجني باستخدام
أشعة الشمس .وعملية التأكسد الضوئي
هي العملية الفعلية التي تسمح بنصف
التفاعل الضوئي ،وهو تفاعل يعد ضروري ًا
لفصل جزيئات املاء ألنه يفصل أيونات
الهدروجني واألكسجني .ونحن بحاجة
إلى هذه األيونات لتحويل ثاني أكسيد
الكربون إلى وقود .ومع ذلك ،فإن الطريقة
الوحيدة املعروفة هي استخدام عامل
مساعد أو محفز خ��ارج��ي ،وه��و عامل
ميكنه أن يكون قادر ًا على العمل بسرعة
وكذلك باستمرار المتصاص أشعة الشمس
مثلة بالفوتونات.
ويجري البحث عن عامل محفز ميكنه
حتويل املياه ،وثاني أكسيد الكربون ،وأشعة
الشمس إلى كربوهدرات .والعوامل احملفزة
احمل��ول��ة للكربوهدرات التي تستخدم
في الطبيعة هي إنزميات الهدروجينيز
(نازعة الهدروجني) .والعوامل احملفزة
التي ابتكرها املهندسون حتى اآلن هي
عوامل حتاكي دور إنزميات الهدروجينيز
وتشمل ذرة الروديوم والكوبالت.
وإذا كان البحار (باباي) يتغذى على
وجبة واحدة من السبانخ املعلبة فتعطيه
القوة ملواجهة الصعاب في أفالم الكرتون،
فإنه في الواقع قدم خدمة كبيرة لإلنسانية
ساعدت على محاكاة معجزة التخليق
الضوئي التي شكلت حدث ًا مهم ًا في

استمرار احلياة على األرض؛ فقد توصل
فريق من املجمع العلمي امللكي بلندن
بقيادة (جيم باربر) و(سو إيواتا) في شهر
يونيو  2004إلى اكتشاف اعتبره بعض
الباحثني اإلجن��از احلاسم ال��ذي طال
انتظاره؛ فلقد وضع العلماء أيديهم على
اكتشاف اآللية الكيميائية النشطار املاء
أثناء عملية التخليق الضوئي .واعتبر
العلماء أن هذا االكتشاف ميثل إجناز ًا
مهم ًا يفتح الباب على مصراعيه ملزيد
م��ن االك�ت�ش��اف��ات ال�ت��ي م��ن شأنها فك
خيوط لغز البناء الضوئي.
وح��دي �ث � ًا اك�ت�ش��ف ال�ع�ل�م��اء طريقة
طبيعية جديدة لتحويل ضوء الشمس
إلى وقود حيوي ومواد كيميائية مفيدة
عن طريق عكس عملية البناء الضوئي
الطبيعية التي تقوم بها النباتات .وقد
تؤسس هذه الطريقة الطبيعية لثورة
صناعية ج��دي��دة ف��ى م�ج��ال صناعة
الوقود احليوي والبالستيك واملنتجات
الصناعية األخرى .ويعني هذا االكتشاف
أنه ميكن للمصانع زيادة سرعة إنتاج
الوقود احليوي واملواد الكيميائية احليوية
 مثل البالستيك  -حتت درجات حرارةمنخفضة مع تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل
التلوث .لكن األم��ر يحتاج إل��ى عمل
دؤوب للتوصل إلى كيفية االستفادة من
هذه الفكرة بصورة عملية على مستوى
احلياة اليومية.

في هذا امللف اخلاص باالكتشافات
احلديثة في مجال البناء الضوئى
ال �ص �ن �ع��ي ،س�ن�ن��اق��ش أه ��م الطرق
املستحدثة الستغالل هذه الطاقة
املتجددة ،وسنطرح األفكار التي حتاول
توظيفها في الصناعة بطرق إبداعية
تدمج بني علوم األحياء والكيمياء
والفيزياء والهندسة الكهربائية،
وغيرها من العلوم احلديثة لتحقيق
حلم البشرية في احلصول على طاقة
آمنة ،ومستمرة ال تنضب ،وال تلوث
الطبيعة.

معجزة البناء الضوئي الطبيعي

ينظر العلماء إل��ى األوراق النباتية
اخلضراء باعتبارها املصانع الكيميائية
األكثر إث��ارة لإلعجاب واإلبهار ،ففيها
جتري العملية احليوية األكثر تعقيد ًا
وأهمية الستمرار احلياة على األرض،
والتي مُتع َرف بالبناء (التمثيل) الضوئي،
وميكن تلخيصها في أنها تؤدي إلى إنتاج
سكر الغلوكوز من غاز ثاني أكسيد الكربون
واملاء في وجود مادة الكلوروفيل.
وتتميز النباتات اخلضراء والطحالب
وبعض أصناف الكائنات الدقيقة بقدرتها
على حتويل طاقة الشمس إلى طاقة
كيميائية بكفاءة عالية .ومتتلك النباتات
آلية معقدة للبناء الضوئي ،تستهدف
في النهاية تخزين الطاقة الضوئية
الشمسية ضمن الروابط الكيميائية
التي تربط ذرات الكربون واألكسجني
والهدروجني .وتعتبر عملية البناء الضوئي
أجنح آلية في العالم لتحويل طاقة
الشمس إلى جزيئات سكر.
ط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة
وال��ب��ن��اء ال �ض��وئ��ي ه ��و عملية
ضوئية
تخليق الغلوكوز عن طريق استخدام
ض��وء الشمس وث��ان��ي أكسيد الكربون
واملاء ،وإنتاج األكسجني كناجت ثانوي عن
التفاعل .وهي عملية بيولوجية مهمة
تؤثر في حياة جميع املخلوقات احلية،
وهي املصدر الرئيسي لتكوين األكسجني،
كما تستعمل نواجت البناء الضوئي املباشرة
في تصنيع مركبات عضوية أخرى تدخل
في تكوين األحماض النووية ،والدهنيات،
والبروتينات ،والهرمونات ،وغيرها .وهي
عملية كيميائية معقدة حتدث في خاليا
البكتريا الزرقاء أو في الكلوروبالست في كل
من الطحالب والنباتات العليا؛ حيث يتم
فيها حتويل الطاقة الضوئية الشمسية من
طاقة كهرومغنطيسية على شكل فوتونات
أشعة الشمس إلى طاقة كيميائية تخزن
في روابط سكر الغلوكوز .ومن أهم نواجت
معادن
هذه العملية األكسجني ومركبات سكرية
حتتوي على طاقة عالية.

عملية البناء الضوئي

تبدأ عملية البناء الضوئي بسقوط
ال��ض��وء ع �ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن اخلاليا
النباتية املتجاورة مكونة لنظام ضوئي
داخل البالستيدات اخلضراء .وعندما
تسقط فوتونات الضوء على الكلوروفيل
يصطدم الفوتون بإلكترون من إلكترونات
الكلوروفيل ،وعندها يصبح اإللكترون في
حالة تهيج ويقفز من م��داره األصلي،
وهذه حالة غير ثابتة ،فيميل للعودة الى
مداره األصلي (خالل جزء من الثانية).
وأثناء عودته يطلق الطاقة التي
اكتسبها ،ومي�ك��ن أن تنطلق
طاقة اإللكترون على تسيير
تفاعل كيميائي .وتختزن
ال��ط��اق��ة الكيميائية
في املركبات العضوية
الغنية بالطاقة خاصة

إذا ن���ج���ح ال���ع���ل���م���اء ف��ي
إي��ج��اد طريقة إلج���راء بناء
ض��وئ��ي صنعي ف���إن ذل��ك
س��ي��ت��ي��ح ت��س��خ��ي��ر ض ���وء
ال��ش��م��س إلن��ت��اج كميات
غير محدودة من الكهرباء
أو الهدروجين أو غيره من
أص��ن��اف ال���وق���ود الغنية
بالطاقة من الماء بصورة
نظيفة و بتكلفة زهيدة

أكسجني

ماء

ثاني أكسيد
الكرون

مـ ــاء
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ملف العدد
ي���م���ك���ن ال����ج����م����ع ب��ي��ن
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات ال��ط��اق��ة
القائمة بالفعل لتوليد
ال����وق����ود ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي
بكفاءة ول��و ب��ص��ورة غير
مباشرة من ضوء الشمس

يمكن لزجاجة واح��دة من
م��ي��اه ال��ش��رب أن توفر
م��ا ي��ك��ف��ي م��ن ال��ط��اق��ة
ألس�����رة ب��ك��ام��ل��ه��ا في
ال���ع���ال���م ال���ن���ام���ي إذا
ت���م ت��ط��وي��ر ال��ت��ق��ان��ات
الحديثة في هذا المجال
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األدينوسني الثالثي الفوسفات ،ATP
ويستغل جزء من الطاقة الضوئية املنتقلة
من اإللكترونات في شطر جزيئات املاء إلى
أيونات الهدروجني وأيونات األكسجني.
ويدخل أيون الهدروجني في العمليات
احليوية التالية ،وينطلق األكسجني
الناجت من املاء املشطور.
ويعتقد أن عملية ال�ب�ن��اء الضوئي
الطبيعي هي أه��م العمليات احليوية
على اإلطالق؛ فهي العملية األساسية
ف��ي اخ�ت��زان طاقة الشمس على شكل
طاقة كيميائية ضمن جزيئات الغلوكوز،
وفي الوقت نفسه يقوم النبات أثناء هذه
العملية باستغالل أشعة الشمس لفصل
الهدروجني عن األكسجني في ذرات املياه
لتوليد إلكترونات يستخدمها في تكوين
سكريات تساعده على النمو.

وتعتبر النباتات م��ن أكفأ األنظمة
في توليد الطاقة النظيفة من الطاقة
الشمسية بكفاءة تصل إلى  ،%100لكن
ال يتم االس�ت�ف��ادة إال م��ن ج��زء ضئيل
فقط من هذه الطاقة .واستغالل هذا
النظام في توليد الكهرباء سيسهم في
رفع كفاءة األلواح الشمسية التي تعمل
حالي ًا بطاقة ال تتعدى  %12إلى %17
(وصلت مختبري ًا إلى  %40في بعض
األبحاث احلديثة).
وميثل تفاعل انقسام جزيئات املاء
في وج��ود الضوء إلى أيونات أكسجني
وه��دروج��ني وإل�ك�ت��رون��ات نبض عملية
التخليق الضوئي .ويشكل هذا التفاعل
احلاسم لشطر جزيئات املاء لغز ًا محيراً؛
ألن الطاقة الالزمة لشطر جزيء املاء
تفوق احلد الكافي لتدمير أي جزيء

تعتبر األوراق النباتية
ال����خ����ض����راء ال��م��ص��ان��ع
الكيميائية األكثر إث��ارة
ل��إع��ج��اب ففيها تجري
العملية الحيوية األكثر
أهمية الستمرار الحياة
عرف
على األرض والتي ُت َ
بالبناء (التمثيل) الضوئي

بيولوجي ،ومع ذلك فإن النباتات تقوم
بذلك طوال النهار يومي ًا دون أي تأثير
جانبي .وباحملصلة اإلجمالية يحول الضوء
كل جزيئي ماء إلى جزيء أكسجني وأربعة
إلكترونات وأربع أيونات هدروجني.
إعادة اتكار البناء الضوئي

ه�ن��اك نهج واع��د ي�ق��وم على البناء
الضوئي الصنعي ،الذي يستخدم مواد
غير بيولوجية إلنتاج الوقود من ضوء
الشمس مباشرة .ويجمع البناء الضوئي
الصنعي مزايا البناء الضوئي الطبيعي
في تكنولوجيا قابلة للتطبيق ،وتعد بأمن
الطاقة واالستدامة البيئية واالستقرار
االقتصادي .وبينما يزودنا البناء الضوئي
الطبيعي مبخطط معقد أنيق إلنتاج
أش �ك��ال ال��وق��ود الكيميائي م��ن ضوء

الشمس ،فإن حدودا كبيرة تقيد أداءه.
فمن املعروف أن نحو  %10فقط من
ذروة الطاقة الشمسية تستخدم فعلي ًا
وال تتجاوز كفاءة صافي حتويل الطاقة
السنوي  ،%1و مُتختزَن الطاقة في أشكال
الوقود الكيميائي غير املتوافقة مع أنظمة
الطاقة القائمة .كما ميكن اجلمع بني
تكنولوجيات الطاقة القائمة بالفعل لتوليد
الوقود الكيميائي بكفاءة ولو بصورة غير
مباشرة من ضوء الشمس.
وأظ �ه��ر ال �ب �ن��اء ال �ض��وئ��ي الصنعي،
املستلهم من البديل الطبيعي ،إمكانية
ل��ألداء املتفوق ،فهو يوفر الطاقة في
شكل ميكن استخدامه في بنية الطاقة
األس��اس�ي��ة احل��ال�ي��ة .إض��اف��ة إل��ى ذلك
فإن النظام الصنعي بالكامل ال يتطلب
استخدام األراضي الصاحلة للزراعة أو

تعتبر النباتات من أكفأ
األنظمة في توليد الطاقة
ال��ن��ظ��ي��ف��ة م��ن ال��ط��اق��ة
الشمسية بكفاءة تبلغ
 %100لكن ال يتم االستفادة
إال م�����ن ج������زء ض��ئ��ي��ل
فقط م��ن ه��ذه الطاقة
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ملف العدد
أظ��ه��ر ال��ب��ن��اء الضوئي
الصنعي المستلهم من
البديل الطبيعي إمكانية
ل����أداء ال��م��ت��ف��وق فهو
يوفر الطاقة ف��ي شكل
يمكن استخدامه في بنية
الطاقة األساسية الحالية

حاول العلماء محاكاة
ال��ت��خ��ل��ي��ق ال��ض��وئ��ي
ف��ي النبات البتكار
جهاز إلكتروني إلنتاج
الطاقة الكهربائية
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املياه الصاحلة للشرب ،ولن يرغمنا على
االختيار بني إنتاج الغذاء أو الوقود في
استخدام األراضي.
من املمكن أن تكون الكفاءة اإلجمالية
لألنظمة املتكاملة لتحويل ضوء الشمس
إل��ى وق��ود أك�ث��ر بنحو عشر م��رات من
معظم األنظمة البيولوجية التي تتسم
بالكفاءة ف��ي اس�ت�خ��دام ال�ط��اق��ة ،لكن
تكاليف رأس امل��ال أعلى من أن تسمح
باالنتشار التجاري .وعلى هذا فإن األولوية
القصوى للباحثني ال بد أن تتلخص في
تطوير مولد للوقود الشمسي يجمع بني
القابلية للتطوير واجلدوى االقتصادية
والقوة والكفاءة.
يحاول البناء الضوئي الصنعي تكرار
العملية الطبيعية للتخليق الضوئي،
وحتويل ضوء الشمس إلى املاء ،وثاني
أكسيد ال�ك��رب��ون أو إل��ى الكربوهدرات
واألك� �س� �ج ��ني ،وف� ��ي ب �ع��ض األح� �ي ��ان،
حتليل املاء إلى الهدروجني واألكسجني
باستخدام أشعة الشمس ،وهي عملية
التأكسد الضوئي الفعلية التي تقوم
بنصف التفاعل الضوئي .هذا التفاعل
يعد ضروري ًا لفصل جزيئات املاء ألنه
يفصل أيونات الهدروجني واألكسجني.
ونحن بحاجة إلى هذه األيونات لتحويل
ثاني أكسيد الكربون إلى وقود باستخدام
ع��ام��ل م�س��اع��د ،وه��و ع��ام��ل ميكنه أن
يكون قادر ًا على العمل بسرعة وكذلك
ب��اس�ت�م��رار الم�ت�ص��اص أش�ع��ة الشمس
مثلة بالفوتونات.
القالب املتصور لنظام البناء الضوئي
الصنعي ليس لوحة شمسية متصلة بوحدة
للتحليل الكهربائي ،وإمنا لفافة رقيقة
من طبقات بالستيكية أشبه بالنسيج
ال�ق�م��اش��ي ال�ع��ال��ي األداء امل��وج��ود في
سترة املطر ،ال��ذي ميكن بسطه وطيه
حسب احلاجة .ومتتص امل��واد العلوية
املياه وثاني أكسيد الكربون من اجلو ،أما
الطبقة التالية املمتصة للضوء فستسخر
طاقة الشمس إلنتاج الوقود .ومن خالل

فصله عن طريق الغشاء فإن الوقود لن
يتسرب إلى الهواء لكنه بد ًال من ذلك
يتقاطر عبر اجل��زء السفلي من املواد
إلى صهريج جتميع الستخدامه حسب
الطلب كمصدر الطاقة.
طاقة كهرائية من السبانخ!

(باباي) بحار شجاع ال يستسلم أبدا
للظروف الصعبة التي تواجهه ،وبفضل
تناوله للسبانخ املعلبة التي يحملها
دائما في جيبه يستطيع التغلب على أي
خطر يهدده! كانت هذه الرؤية الكرتونية
املبكرة للترويج لفوائد نبات السبانخ بني
األطفال ،لكن لم يدر في خلد مبتكر
الشخصية الكرتونية الشهيرة التي
ظهرت حتديد ًا عام  1929أن استخدامات
السبانخ قد تتخطى األفكار التقليدية
م��ن ف��وائ��د صحية وجتميلية؛ لتصل
إلى أهم االستخدامات التقنية املعقدة
في العصر احلديث ،وتقود ثورات طبية
وتكنولوجية معقدة سيكون لها دوي هائل
في القريب العاجل.
تقوم وزارة الطاقة األمريكية بالتعاون
مع جامعة جنوب كاليفورنيا بإجراء بحوث
إلنتاج خلية شمسية من السبانخ على
شكل رقاقة (شريحة) تستخدم إلمداد
األجهزة احملمولة كالهواتف بالطاقة الناجتة
من كلوروفيل أو يخضور السبانخ ،حيث
يستفاد من قدرة النبات على استخدام
أشعة الشمس إلنتاج الطاقة.
وجنح العلماء األمريكيون في معهد
ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة
تينيسي ومختبرات البحرية األمريكية
في العاصمة واشنطن في تصنيع أول
جهاز في العالم يسمى (خلية البناء
الضوئي في احلالة الصلبة) ،وهو عبارة عن
خلية كهربائية أنتجت عن طريق محاكاة
عملية التخليق الضوئي في أوراق نبات
السبانخ ،وتعمل هذه اخللية على حتويل
ضوء الشمس إلى كهرباء.
وتأتي هذه الدراسات لتحقق رؤية صعبة

ي��ح��اول ال��ب��ن��اء الضوئي
الصنعي ت��ك��رار العملية
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة للتخليق
ال��ض��وئ��ي وت��ح��وي��ل ضوء
الشمس إلى الماء و ثاني
أكسيد الكربون أو إلى
الكربوهدرات و األكسجين

املنال طاملا راودت مخيلة العلماء ،وجتاوز
الباحثون أول عقبة في طريق التكامل بني
البروتني اجلزيئي املعقد وجهاز إلكتروني
يعمل في احلالة الصلبة.
ولقد حاول العلماء محاكاة التخليق
الضوئي في النبات البتكار جهاز إلكتروني
إلنتاج الطاقة الكهربائية ،لكن جتاربهم
باءت بالفشل؛ ألن اخلاليا احلية واملواد
البيولوجية حتتاج إلى املاء واألمالح،
ف��ي ح��ني أن ه��ذه امل��واد تدمر األجهزة
اإللكترونية الكهربائية .وللتغلب على
هذه املشكلة قام العلماء بتخليق ببتيد
يثبت املركبات البروتينية على السطوح
اخلشنة ال�ب��اردة ويتماسك مع كميات
قليلة من بعض جزيئات املاء.
ومن أجل احلصول على البالستيدات
اخلضراء امل��وج��ودة في أوراق السبانخ
والتي تقوم بعمليات التخليق الضوئي،
قام العلماء بطحن أوراق السبانخ وفصل
مكوناتها ع��ن ط��ري��ق اس�ت�خ��دام جهاز
الطرد املركزي ،ومت تنقية البالستيدات
اخلضراء وحفظها في حالة ذوبان في
املاء .ثم وضعوا البروتينات املعقدة على
قطعة رقيقة من الزجاج مغلفة برقاقة
م��ن ال��ذه��ب ومغطاة مب��ادة م��ن أشباه
املوصالت ،ثم بطبقة أخرى من املعدن.

ومت اختبار النموذج األول للرقاقة عن
طريق تعريضه لشعاع من الليزر الختبار
نظرية العمل.
ووجد العلماء أن الرقاقة حتول %12
من الضوء إلى شحنات كهربائية؛ ألن
الشريحة مغطاة بطبقة رقيقة من املركبات
الكيميائية .ويحاول العلماء حتقيق نسبة
حتويل للطاقة تصل إلى  %20أو أكثر
عن طريق وضع عدة طبقات من املركبات
الكيميائية فوق بعضها في تراكب ثالثي
األبعاد لزيادة مساحة السطح املعرض
للضوء .ويجري العلماء جتارب إلطالة
عمر الرقاقة الستخدامها في التطبيقات
العملية؛ ألن البيبتيد املستخدم يحفظ
البروتينات املركبة م��دة ثالثة أسابيع
فقط حتى اآلن.
وابتكر باحثون في جامعة جورجيا
األمريكية أسلوب ًا جديد ًا اللتقاط تلك
الطاقة البسيطة من النبات قبل حتولها
إلى غذاء بداخله .حيث يتم حتويل كل
فوتون يستقبله النبات إلى إلكترون نتيجة
تفكيك املاء إلى أكسجني وهدروجني.
ويستخدم اإللكترون الحق ًا في تركيب
السكر والغذاء الالزم للحياة .يعتمد هذا
األسلوب على تكنولوجيا تعترض طريق
البروتينات داخل الثايالكويدات — وهي

كشف باحثون عن خاليا
شمسية عضوية جديدة
قابلة إلع��ادة التدوير
وذات كفاءة عالية وهي
مصنوعة م��ن األشجار
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ملف العدد
م��ق��ارن��ة بعملية البناء
أو ال��ت��خ��ل��ي��ق ال��ض��وئ��ي
ال��ت��ي تساعد على بناء
السكريات المعقدة من
أشعة الشمس فإن عملية
البناء الضوئي العكسي
ت���ج���زئ ن���ف���س ال���م���واد
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة النباتية
للحصول على مزيد من
ال��م��غ��ذي��ات األس��اس��ي��ة

أنتج باحثون أمريكيون ورقة
شجر صناعية تستطيع
ت��ول��ي��د األك��س��ج��ي��ن وغ��از
الهدروجين بشكل نقي
جدًا باالعتماد الكلي على
الطاقة الشمسية فقط
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أغ�ش�ي��ة الل �ت �ق��اط ال �ط��اق��ة الشمسية
وتخزينها — ليتمكن النبات من إجراء
التفاعالت الكيميائية داخله على أساس
الضوء ،ثم تلتقط اإللكترونات الناجتة،
وترسلها داخل سلك عبر أنابيب دقيقة
من الكربون .وعلى الرغم من أن الطاقة
الناجتة تعتبر بسيطة ،إذ ال تتعدى
استعمال أجهزة كهربائية محمولة ،فإن
الباحثني يؤكدون أن هذا األسلوب ميكن
تطويره إضافة إلى تطوير األجهزة ليمكن
استغالله جتاري ًا.
خاليا شمسية حتاكي خاليا النبات

حت��اول الباحثة األملانية آثينا زوني
تقليد النباتات في إنتاج الطاقة ،عن
طريق مراقبتها عمليات التمثيل الضوئي
الكلوروفيلي في طحالب تتكاثر في مزرعة
طبيعية .وهي تشرف على بحوث لتقليد
تلك اآللية الطبيع ّية بواسطة استخدام
توليفة ضوئ ّية صنعية .واستعملت زوني
تتوصل إلى محاكاة
تقنيات احلاسوب كي
ّ
افتراض ّية جلزيء بروتني صنعي مياثل
تلك التي تنهض بعمل ّية التمثيل الضوئي
الكلوروفيلي في الطحالب .وال يزال
األفق مفتوح ًا أمام ذلك املسار الواعد
املتجددة.
في الطاقة النظيفة
ّ
ومن ناحية أخرى ،كشف باحثون عن
خاليا شمسية عضوية ج��دي��دة قابلة
إلعادة التدوير وذات كفاءة عالية وهي
مصنوعة من األشجار .قام بهذا العمل
فريق من مركز الضوئيات واإللكترونيات
العضوية في معهد جورجيا للتكنولوجيا،
بالتعاون مع باحثني من جامعة بوردو
األمريكية .تصنع هذه اخلاليا الشمسية
من البوليمر املعتمد على ركائز السليلوز
النانوية إلن�ش��اء خ��الي��ا شمسية أكثر
استدامة ،وفي الوقت نفسه ميكن إعادة
تدويرها بسرعة في املاء في درجة حرارة
الغرفة .ومن املعروف أن اخلاليا الشمسية
العضوية يتم تصنيعها باستخدام الزجاج
أو البالستيك أو عن طريق استخدام

ركائز معتمدة على املشتقات البترولية،
لذا ميكن اعتبار هذه اخللية الشمسية
هي اخللية العضوية األول��ى التي يتم
إعادة تدويرها بصورة كاملة ،ويحتمل
أن تكون ه��ذه الطريقة طريقة تدوير
مستدامة.
وتتميز جزيئات البوليمير املعتمدة
على ركائز السليلوز النانوية التي تصنع
عن طريقها هذه اخلاليا الشمسية بأنها
شفافة بصري ًا (مثل ورقة النبات) التي
تتيح مترير الضوء من خاللها ،ليتم
امتصاصه بواسطة طبقة رقيقة جد ًا
من أشباه املوصالت العضوية .ويصل
معدل كفاءة التحويل احلالية للخاليا
الشمسية املعتمدة على ركائز السليلوز
النانوية التي حتاكي اخلاليا النباتية
إلى  ،%2.7وقد يبدو هذا املعدل مخيب ًا
لآلمال ،إال أن الفريق البحثي وصف هذا
العمل بأنه غير مسبوق بالنسبة للخاليا
املعتمدة على ركائز مستمدة من املواد
اخلام املتجددة.
ورقة نبات صناعية

بدأ العلماء في البحث عن بديل صناعي
ألوراق النباتات من أجل احلصول على
األكسجني الضروري حلياة الكائنات احلية
دون استثناء .وأول ورقة بيولوجية صناعية
كبديل ألوراق النبات الطبيعي ،عرضها
جوليان ميلتشوري ،وهي مصنوعة من
بروتينات احلرير مع طبقات كلوروفيل
طبيعية ،وهي املسؤولة عن عملية التركيب
الضوئي في النبات .وتتضمن ورقة النبات
الصناعي «ال�ب��الس�ت�ي��دات» اخلضراء،
أهم عناصر اخلاليا النباتية املسؤولة
عن عملية التركيب الضوئي ،معلقة
داخل جسم مصنوع من بروتني احلرير
الطبيعي .وحتتاج هذه الورقة الى قليل
من الضوء واملاء لتبدأ بإنتاج األكسجني
متاما كاألوراق الطبيعية .ويقول صاحب
االبتكار «أخذت طبقة الكلوروفيل من
اخلاليا النباتية ووضعتها داخل القماش

احلريري .كانت فكرتي تكمن في استخدام
عمل الطبيعة في ظروف البيئة السيئة
التي سببها النشاط البشري».
أما البروتني فقد استخلصه من ألياف
احلرير الطبيعي وح ّوله الى بنية معقدة،
وضع فيها الكلوروفيل .ويضيف املخترع
مفتخراً« :في النهاية حصلت على أول
مادة حتاكي أوراق الشجر الطبيعية في
قدرتها على التنفس والتمثيل الضوئي».
ويقول جوليان إنه ميكن استخدام اختراعه
في مجاالت مختلفة ،من عناصر ديكور
حتسن اجلو في الغرف والقاعات ،إلى
املركبات الفضائية لتوليد األكسجني وقد
يكون االبتكار مفيدا في تكنولوجيا
التهوية.
وفض ً
ال عن املستقبل الواعد
لهذا االبتكار في عالم الفضاء،
يرى ميلكيوري فرصة قوية
النتشار أوراقه الصناعية
على كوكب األرض
لتعويض تراجع
املساحات اخلضراء
وال � �غ� ��اب� ��ات في
العديد من دول
العالم.
وتوصل العلماء
إلى ورقة نبات
صناعية ،حتاكي
في عملها ورق
النبات احلقيقي،
ح � �ي� ��ث حت ��اك ��ي
عمليات التمثيل
ال �ض��وئ��ي ،وحتقق
أق�ص��ى اس�ت�ف��ادة من
الشمس واملياه ،كما أنها
ع��الم��ة ف��ارق��ة ف��ي مجال
ال �ط��اق��ة ال��دائ �م��ة .تعتمد
التقنية املبتكرة على فكرة أن املاء
ينقسم إلى هدروجني وأكسجني،
حيث تقوم تلك الورقة املصنعة بجمع
ض��وء الشمس ب��ني زوج م��ن األكياس

البالستيكية لتوليد االكسجني وغاز
الهيدروجني ،وعند هبوطها في وعاء من
املاء حتت تأثير ضوء الشمس فإنها تخرج
فقاعات وتفرج عن غاز الهدروجني ،هذا
الغاز الذي ميكن استخدامه في خاليا
الوقود لتوليد الكهرباء.
وهناك تخوف من التكاليف الباهظة في
تصميم الورقة املصنعة
التي تعتمد على
عناصرومعادننادرة
وغالية

درس ال���ع���ل���م���اء ت��أث��ي��ر
اس��ت��خ��دام أص��ب��اغ البناء
الضوئي ال��م��ث��ارة كمواد
مانحة لإلكترونات خارج
الخلية حيث تتحد اإلنزيمات
م���ع األص����ب����اغ وت��ت��ع��رض
العوامل المختزلة للضوء
مما ي��ؤدي ل��زي��ادة كبيرة
ف��ي ال��ن��ش��اط التحفيزي
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ملف العدد
اكتشف العلماء طريقة طبيعية
جديدة لتحويل ضوء الشمس
إلى وقود حيوي ومواد كيميائية
مفيدة عن طريق عكس عملية
البناء الضوئي الطبيعية
التي تقوم بها النباتات

كالبالتني الذي يحفز غاز الهدروجني إضافة
إلى عمليات التحويل داخل الورقة .وقد
توصل العالم (نوكيرا) إلى فكرة توفر للجهاز
انتشارا واسع النطاق؛ فقد استعاض عن
البالتني كمحفز إلنتاج غاز الهدروجني،
مبركب من النيكل واملوليبدينوم والزنك
لتحفيز إنتاج الغاز ،وتلك املركبات أقل
تكلفة ،إضافة إلى أن عنصر الكوبالت
الذي يحفز غاز األكسجني متوفر في
األرض وليس مكلفا أو نادرا.
وأنتج باحثون أمريكيون ورقة شجر
صناعية تستطيع توليد األكسجني وغاز
الهدروجني بشكل نقي جد ًا باالعتماد
الكلي على الطاقة الشمسية فقط .ويأمل
القائمون على املشروع أن يساعدهم على
توليد الطاقة ورمبا أيض ًا إنتاج املاء من
دمج األكسجني والهدروجني مع ًا لقدرة
ورقة الشجر الصناعية على تخزين هذين
الغازين على شكل خاليا وقود يستفاد
منها وقت احلاجة.
ومن مزايا االختراع أنه ينتج الطاقة
النظيفة بأقل مجهود من اإلنسان ،ويحقق
استفادة من الطاقة الشمسية املهدرة
فى الدول النامية ،ويشكل أم ً
ال جديد ًا
لساكني املناطق النائية والدول النامية
فى احلصول على الطاقة الكهربائية.
الورقة البيونية

انضم الكيميائي في جامعة
َّ
هارفرد دانيال نوسيرا
وفريقه البحثي
إلى عاملة
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األحياء التركيبية من كلية الطب في
جامعة هارفرد باميال سيلفر وفريقها
البحثي ،وذلك لصنع نوع من البطاريات
احلية املسماة بالورقة النباتية البيونية
(اإلل �ك �ت��روح �ي��وي��ة) خللطها األحياء
بالتقنية .وتستخدم اآللة كهرباء الطاقة
الشمسية القادمة من األلواح الكهروضوئية
إلمداد العمليات الكيميائية بالطاقة،
والتي تقسم ج��زيء امل��اء إلى أكسجني
وهدروجني ،والذي مُيضاف إلى ميكروبات
جائعة مسبقا لتأكل الهدروجني وحتول
غاز ثاني مُأكسيد الكربون في الهواء إلى
وقود كحولي.
ضخ أول جهاز بناء ضوئي صنعي للفريق
نحو  216مليغرام ًا من الوقود الكحولي
لكل لتر من املاء ،وظهر عام  .2015ولكن
كان مُ
حملفِّ زات النيكل وامللبيديوم والزنك
 التي اعتمد عليها العلماء في شطراملاء إلى هدروجني وأكسجني  -أثر جانبي
مؤسف ،وهو تسميم امليكروبات .لذلك
انطلق الفريق للبحث عن عامل محفِّ ز
فعالة
أفضل يقسم جزيئات املاء بصورة َّ
ويحافظ على املخلوقات احل ّية املجهرية
في الوقت نفسه.
وجد الفريق العامل مُ
احملفِّ ز املنشود في
خليط معدني من الكوبالت والفسفور،
وهو مزيج مستخدم بالفعل كغالف مضاد
للتآكل للبالستيك والقطع املعدنية،
موجود في كل األشياء من الصنابير إلى
ألواح الدارات الكهربائية .يستطيع هذا
العامل احملفز بشحنة صغيرة جتميع
نفسه من محلول من املاء ،والكوبالت،
والفوسفات .والفوسفات في املاء يعتبر
شيئ ًا جيد ًا للمخلوقات احلية كنوع
مغاير من بكتيريا التربة املهندسة
وراثي ًا رالستونيا إيوتروفا
 Ralstonia e ،trophaالتي
تشكل

النصف اخللفي من الورقة البيونية .فلو
أجريت تيار ًا كهربائي ًا في هذا احمللول من
اآللة الكهروضوئية بجهد كهربائي عال
مبا يكفي سينقسم جزيء املاء .يعد هذا
اجلهد أعلى ما هو ض��روري لترسيب
الكوبالت خارج احمللول وتكوين محفز
فوسفايد الكوبالت .ما يعني أنه سيكون
هنالك دائم ًا ما يكفي من اإللكترونات
ف��ي اجل��وار للتسبب ف��ي تكون العامل
احملفز عندما تعمل الورقة البيونية ،ومن
ثم لن يوجد معدن زائد متبق ليسمم
امليكروبات ،أو ليوقف عملية انقسام
جزيئات املاء في الورقة البيونية .مُيشير
نوسيرا إلى أن الورقة الصنعية اجلديدة،
متكنت من العمل ل�  16يوم ًا دونَ
توقف قائ ً
ال« :ال ميكنمُ
ٍ
أب � ��د ًا ل �ه��ذا العامل
ا ِّ
حمل��ف��ز أن مي��وت ما
دام عام ً
ال».
ه ��ذه ل�ي�س��ت املرة
األولى التي يتم فيها
اس �ت �خ��دام بكتيريا
التربة إلنتاج الوقود
من الكهرباء بالطاقة
الشمسية ،لكن العمل
اجلديد متثل في أنه
أول من وضع ميكروب ًا
ف��ري��د ًا من نوعه مع
م��ادة ش��اط��رة للماء
ف��ي ال�غ��رف��ة نفسها.
وقد يكون هذا اجلهاز
اجلديد الذي يجمع
بني الكيمياء وعلم
البيولوجيا التخليقية
ه��و امل�ف�ت��اح ملصادر
الطاقة املتجددة واملواد الكيميائية ،وحتى
مكافحة تغير املناخ .ويزعم الباحثون
أن مثل هذا النظام الشبيه بالبطارية
رمبا يتفوق على األنظمة البيولوجية
أو التكنولوجية ال�ص��رف��ة ف��ي حتويل

أشعة الشمس إلى وقود وإلى جزيئات
أخرى مفيدة.
يبشر العمل اجلديد أيض ًا بالتقدم
ال �ه �ن��دس��ي حل �ل��م ال ��وق ��ود الكهربائي
والوقود السائل الذي ينتج باستخدام
الكهرباء ،وهو برنامج مبتكر استمر من
 2012-2008كجزء من مشاريع البحوث
املتقدمة لوكالة الطاقة األمريكية ،ما
ساعد على إلهام هذا العمل.

عملية البناء الضوئي
ال��ع��ك��س��ي ت��ج��زئ نفس
المواد الكيميائية النباتية
للحصول على المزيد من
ال��م��غ��ذي��ات األس��اس��ي��ة

ثورة صناعية جديدة

اك�ت�ش��ف ال�ع�ل�م��اء ط��ري�ق��ة طبيعية
جديدة لتحويل ضوء الشمس إلى وقود
حيوي ومواد كيميائية مفيدة ،عن طريق
عكس عملية البناء الضوئي
الطبيعية التي
تقوم بها النباتات.
وقد تؤسس هذه
ال�ط��ري�ق��ة لثورة
صناعية جديدة
في مجال صناعة
ال��وق��ود احليوي
وال� �ب ��الس� �ت� �ي ��ك
واملنتجات الصناعية
األخ ��رى .ويعني
هذا االكتشاف أنه
ميكن للمصانع
زيادة سرعة إنتاج
ال��وق��ود احليوي
واملواد الكيميائية
احل� �ي ��وي ��ة مثل
البالستيك حتت
درج � ��ات ح ��رارة
منخفضة مع
تعزيز كفاءة الطاقة
وتقليل التلوث .لكن األمر يحتاج إلى كثير
من العمل للتوصل إلى كيفية االستفادة
من هذه الفكرة بصورة عملية.
استخدم العلماء مصطلح (البناء
الضوئي العكسي) للتعريف بهذه العملية
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ثمة فطريات تمتلك آلية
طبيعية لعكس عملية البناء
الضوئي للوصل إلى المواد
المغذية ف��ي النباتات

الكيميائية؛ ألنها تستخدم أشعة الشمس
واألكسجني املتاح في الغالف اجلوي
إلنتاج رواب��ط كربونية ب��د ًال من إنتاج
األكسجني عن طريق البناء الضوئي،
حيث تقوم أشعة الشمس بتحطيم الكتلة
احليوية النباتية مبساعدة أنزمي خاص،
لتنتج في النهاية مواد كيميائية ميكن
استخدامها إلنتاج الوقود احليوي فضال
عن استخدامات صناعية أخرى.
كما اكتشف باحثون نوع ًا من الفطريات
متتلك آلية طبيعية لعكس عملية البناء
الضوئي العادية ،وتعتمد هذه العملية
على قدرة بعض الفطريات على استخدام
عملية البناء الضوئي العكسي للوصول
إل��ى امل��واد املغذية في النباتات .وطور
الباحثون هذه العملية لتحويل السكر
واملغذيات املوجودة في النباتات إلى وقود
حيوي وبالستيك .وفي جتربة أولية خلط
الباحثون املكونات في أنبوبة اختبار
ثم عرضوها للشمس ،فتفككت الكتلة
احليوية وأدت إلى حتلل جزيئات السكر
الكبيرة ومن ثم حتولها إلى اإليثانول
الذي يستخدم كمصدر للطاقة النظيفة.
ووجد العلماء أن مثل هذه التفاعالت
الكيميائية احليوية حتتاج ع��ادة ليوم
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كامل لتنتج ال��وق��ود املطلوب ،لكن إذا
متت هذه التفاعالت حتت أشعة الشمس،
فرمبا يتم تسريع هذه التفاعالت لتنتهي
في أقل وقت مكن ،وقد تنتج الوقود في
غضون  10دقائق مث ً
ال.
ومقارنة بعملية البناء أو التخليق
الضوئي التي تساعد على بناء السكريات
املعقدة من أشعة الشمس ،فإن عملية
البناء الضوئي العكسي جت��زئ نفس
املواد الكيميائية النباتية للحصول على
املزيد من املغذيات األساسية .وتعتمد هذه
العملية على عمليات األكسدة الضرورية
لتحلل الكتلة احليوية النباتية .ويفسر
الباحثون هذه العملية بعملية أكسدة جزيء
سكر معقد التركيب عن طريق فئة من
اإلنزميات املؤكسدة القوية واملوزعة على
نطاق واسع ،واملعروفة باإلنزميات احملللة
لعديدات السكاريد أحادية األكسيجنيز،
والتي حتلل عديدات السكرايد األكثر
عناد ًا وصعوبة في االستجابة للتحلل،
وهي تتطلب مانحني لإللكترونات من
خارج اخللية .وتوجد هذه اإلنزميات في
العديد من الفطريات والبكتيريا ،وفي
أنواع من الكلوروفيل (أو اليخضور) الناجت
من خالصة األوراق اخلضراء .ويستخدم

ه��ذا ال �ن��وع م��ن اإلن��زمي��ات أوكسجني
الغالف اجلوي مع أشعة الشمس لكسر
وحتويل الروابط الكربونية في النباتات
وإنتاج األكسجني كما يجري في عملية
التركيب الضوئي.
ودرس العلماء تأثير استخدام أصباغ
ال�ب�ن��اء ال�ض��وئ��ي امل �ث��ارة ك �م��واد مانحة
لإللكترونات خارج اخللية؛ حيث تتحد
اإلنزميات مع األصباغ وتتعرض العوامل
املختزلة للضوء ،ما يؤدى إلى زيادة لم
يسبق لها مثيل في النشاط التحفيزي
والتي وصلت إلى  100ضعف في هذه
ال�ت�ج��رب��ة .وات �س �ع��ت خصوصية
الركائز (املواد التي تعمل عليها
اإلن��زمي��ات) لتشمل ك � ً
ال من
السليلوز والهيميسيلولوز ،وهي
من السكريات املوجودة في اخللية
النباتية ،وتشكل مواد أساسية في
جدران هذه اخلاليا .وتوجد كل
هذه املواد الكيميائية ومشتقاتها
في بيئة الكائنات احملللة للنباتات،
أن تشكل هذه
ومن ثم ميكن
الطريقة نظم ًا
مدفوعةبالضوء
شديدة التفاعل
ومستقرة ،وتؤدي
إل ��ى زي� ��ادة معدل
دوران اإلن��زمي��ات من
جهة أخرى.
وقد جتد مثل هذه التقنيات
ط ��ري� �ق� �ه ��ا
للتطبيق
في مجاالت
التكنولوجيا
احليوية واملعاجلة
الكيميائية قريب ًا؛ نظر ًا
ألهميتها ال�ك�ب�ي��رة .ويؤكد
الباحثون أن هذا االكتشاف يغير
قواعد اللعبة ،حيث ميكنه أن يغير اإلنتاج
الصناعي للوقود واملواد الكيميائية ،ومن

ثم يحد من التلوث بدرجة كبيرة .لكن
التزال هذه الطريقة في مراحلها املبكرة،
وتتطلب دراسات معمقة للتوصل إلى فهم
كامل لكيفية االستفادة من هذه الطريقة.
ويؤكد الباحثون أن هذا االكتشاف هو
واح��د من أعظم االكتشافات في هذا
املجال خ��الل السنوات األخ�ي��رة ،لكنه
يحتاج للمزيد من التطوير قبل أن يعود
بالفائدة على املجتمع بصورة مباشرة،
لكن مازالت احتماالته التطبيقية هي
األعظم منذ عدة سنوات في هذا املجال
البحثي املثير .

البناء الضوئي الصنعي
سيحدث ثورة في اإلنتاج
الصناعي للوقود والمواد
الكيميائية والحد من التلوث
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تحديد
أعمار األحافير
واآلثار بواسطة
نظائر الكربون
وكشف غازات
الدفيئة

الدكتورة ليلى صالح العلي
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❋

❋ باحثة وأكادميية( ،اإلمارات).

ث��م��ة ط��ري��ق��ة ج� ��دي� ��دة لتقنية
مطيافية تتيح كشفا بصريا عالي
احل�س��اس�ي��ة ل�ث��ان��ي أك�س�ي��د الكربون
ا مُملشع .ستكون الطريقة واع��دة جد ًا
ل�ت�ص�ب��ح أداة ق �ي��اس ف ��ي أك �ث��ر من
الع ْمر الكربوني
مجال ،منها تقدير مُ
وك� �ش ��ف غ� � ��ازات ال��دف��ي��ئ��ة .ويتيح
مطياف صغير مدمج ومحكم قياس
تركيز ث��ان��ي أكسيد ال�ك��رب��ون ا مُملشع
ال� ��ذي مي �ك��ن أنَّ يستعمل لتقدير
الع ْمر الكربوني لآلثار واألحافير.
مُ
وي �ع �ت �م��د ع �م��ل ه� ��ذا اجل� �ه ��از على
تقنية ت�ط��وي��ق ف �ج��وة االمتصاص

املمُشَ َّبع saturated-absorption
(، cavity ring-down (SCAR
ويوفر الكثير من املال واجلهد مقارنة
بالطرق التقليدية األخرى .وقد مر
عدة مراحل تطويرية قبل أن يصل
ِب َّ
إلى أعلى حساسية كشف حتى اآلن
وهي كشف جزء واحد من كوادرليون
ج��زء في النموذج (الكوادرليون هو
 1وأمامه  15صفرا) .وه��ذه املقالة
املوسعة تتطرق إلى التقنية اجلديدة
ال ��واع ��دة ،وك�ي�ف�ي��ة حت��دي��د األعمار
ب��واس�ط��ة ن�ظ��ائ��ر ال �ك��رب��ون ،وآفاقها
املستقبلية في مجاالت شتى.

الع ْمر بواسطة نظير الكربون-
مُي َ
قصد بتحديد مُ
14
بواسطتها
(14أي النظير  )Cالطريقة التي َي مُتم
ِ
حتديد مُع ْمر األشياء التي حتتوي في تركيبها على
مواد عضوية باستعمال خواص نظير الكربون
املشع .C14
ويعود ابتكار الطريقة إلى العالم ّوالرد ليبي
 willard Libbyفي نهاية عام  .1940ففي
بداية ثالثينيات القرن العشرين كان ليبي
ال يزال طالب كيمياء في جامعة كاليفورنيا
(بيركلي) يسعى إلى نيل الدكتوراه (التي
نالها عام  ) 1933يجري جتارب في مختبر
اجلامعة لإلشعاع ملعرفة إمكان وجود عناصر
بع ْمر نصف طويل مبا
عضوية لها نظائر مُ
فيه الكفاية ليخدم أبحاث الطب احليوي.
وسرعان ما اكتشف أن مُع ْمر النصف للنظير
مُ
أطول ما كان مُيظنمُ سابق ًا .وأ ْت َب َع
 C14هو
ذلك في عام  1940البرهنة على أنَّ تفاعل
النيوترونات البطيئة مع نظير النتروجني
 N14ه��و املسبب الرئيسي لتكوين نظير
الكربون .C14
وك��ان ليبي قد
ق��رأ في وق��ت ما
أنَّ تكوين  C14في
اجلو يكون بسبب
تفاعل النتروجني
ف��ي أع��ال��ي اجل ��و مع
ن �ي��وت��رون��ات األشعة
الكونية ،التي تتباطأ
إلى الدرجة املطلوبة
حلدوث التفاعل نتيج ًة
لتصادماتها مع جزيئات
الهواء .فأ ّل َه َمه هذا البحث
الفكرة عن إمكان تقدير
الع ْمر بواسطة قياس
مُ
الكربون ا مُملشع.
أن انتقل
وب �ع��د ْ
ليبي عام 1945
إل��ى جامعة

ي���وج���د ال���ك���رب���ون في
الطبيعة بشكل ثالثة
نظائر اثنين غير مشعين
هما  C13و  C12واآلخ��ر
ك��رب��ون م��ش��ع ه��و C14

�ص��د ب��ت��ح��دي��د ال� ُ�ع� ْ�م��ر
ُي��ق� َ
بواسطةنظيرالكربون14 -
(أي النظير  )C14الطريقة
��ت��م بواسط ِتها
ال��ت��ي َي ُ
تحديد ُع ْمر األشياء التي
تحوي في تركيبها مواد
عضوية باستعمال خواص
نظير الكربون المشع C14
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إذا م��ات��ت ال��ح��ي��وان��ات
وال��ن��ب��ات��ات فستتوقف
عملية ت��ب��ادل ال��ك��رب��ون
لها م��ع محيطها ومنذ
لحظة موتها سيبدأ نظير
ال��ك��رب��ون  C14ب��االن��ح��الل
اإلشعاعي ويبدأ تركيزه
ف���ي ال��ج��و ب��االض��م��ح��الل

شيكاغو ،نشر مع زم��الء له ع��ام 1946
بحث ًا عن امل��وض��وع ذك��ر فيه أنَّ األحياء
حتوي نظائر من كربون غير مُمشع إضافة
إلى النظير ا مُملشع .C14
ووجد مع زمالئه النظير  C14في غاز
امليثان الذي جمعوه من مخلفات املجاري.
ووجدوا كذلك أنَّ هذا امليثان يختلف عن
امليثان الناجت عن حرق البترول؛ إذ إن هذا
األخير كان يخلو من وجود النظير .C14
وذكروا حينذاك أنَّهم متأكدون من إمكان
حتديد مُع ْمر املواد التي حتتوي على كربون
عضوي في تركيبها.
إن َن�ش� َر العالم ليبي بحثه هذا
وم��ا ْ
حتى بدأت الكثير من اجلامعات مُتنشىء
الع ْمر بالكربون
مختبرات ألجل حتديد مُ
ا مُملشع  ،C14حتى بلغ عددها بحلول عام
 1950أكثر من  20جامعة .وسرعان ما
أصبحت ه��ذه التقنية األداة القياسية
لعلماء اآلثار .ونال ليبي جائزة نوبل عام
 1960عن ابتكارة وتطويره لها.
الكرون في الطبيعة

يوجد الكربون في الطبيعة
بشكل ثالثة نظائر ،اثنني
غير مشعني هما C13
و  C12واآلخر كربون
مشع هو .C14
ومن بني هذه
النظائر الثالثة
فإن C14
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هو الوحيد النشيط إشعاعي ًا ،إذ يتحلل (أو
يضمحل) الكربون ا مُملشع إلى نتروجني من
خالل إطالقه (أو حتريره) إلكترونا واحدا
مع مضاد نيوترينو واحد.
14
وعلى الرغم من انحالل  Cاملستمر
وتناقصه خالل آالف السنني ،فإنَّه كذلك
دائم ال َت َك ّون أيض ًا في طبقتي الستراتوسفير
ً
نتيجة لسقوط
والتروبوسفير اجلويتني
األش�ع��ة الكونية على هاتني الطبقتني
فتتفاعل معها مك ِّو ً
نة نيوترونات ،فتقوم
النيوترونات مبهاجمة ذرات نظير النتروجني
 N14فيتولد عن هذا التفاعل نظير C14
وبروتون.
ثم يتحد الكربون ا مُملشع مع األكسجني
في الهواء ليك ِّونا ثاني أكسيد الكربون ا مُملشع
الذي يدخل في عملية التركيب الضوئي.
لكن ثاني أكسيد الكربون هذا سرعان ما
يترك اجلو ليذوب في البحار واحمليطات،
وكذلك متتصه النباتات في عملية التركيب
مُ
ليدخ َل بعد ذل��ك إل��ى أجسام
الضوئي
احليوانات التي تأكل النباتات.
ونسبة  C14إلى  C12ضئيلة جداً ،فهي
كنسبة  1.5جزء إلى ترليون جزء (أي 1.5
الى  ،) 1012في حني تبلغ نسبة الكربون
املستقر وغير ا مُملشع  C13نحو  % 1من جميع
ذرات الكربون .ويتحلل الكربون ا مُملشع إلى
نتروجني وإلكترون ومضاد نيوترينو.
إذا م��ا م��ات��ت احل �ي��وان��ات و النباتات
فستتوقف عملية تبادل الكربون لهذه
األموات مع محيطها.
ومنذ حلظة موت احليوان والنبات سيبدأ
نظير الكربون  C14باالنحالل اإلشعاعي
ويبدأ تركيزه في اجل��و باالضمحالل.
بهذا يكون قياسنا ملا يحويه منوذج
غير حي ،أي ميت ،من نبات أو حيوان
من  C14مؤشر ًا إلى معرفة مُع ْمر ذلك
ال�ن�م��وذج وح �س��اب ال��زم��ن ال��ذي م ّر
على ماته!.
وكلما كان النموذج أق��دم كان ما هو
موجود فيه من  C14أقل.
ميث مُّل الفترة
مُ
وع ْمر النصف للمادة مُ َ

تعتمد طريقة معداد بيتا
ع��ل��ى م��ق��ارن��ة ال��ن��ش��اط
اإلش���ع���اع���ي ل��ل��ن��م��وذج
ال��م��ط��ل��وب ب��ال��ن��ش��اط
اإلشعاعي لنموذج قياسي
ذي مقدار نشاط معروف

معداد بيتا في مختبر العالم ليبي

الزمنية الالزمة الضمحالل مقدار مادة
ما إلى نصف ما كانت عليه .فمثال لو كان
شعة ووصل إلى
لدينا  50غراما من مادة مُم ّ
ً
نتيجة النبعاث النظائر
مقدار  25غراما،
ا مُملشعة في فترة  10سنوات مث ًال ،فإنَّ مُع ْمر
النصف لهذه املادة هو  10سنوات .وسيكون
مقدار هذه املادة 12.50غرام بعد مرور عشر
سنوات أخرى ،وهكذا دواليك ،إلخ.
وألنَّ مُع ْمر النصف للنظير  C14يبلغ
قاس
نحو  5730عاما ف��إنَّ أق��د َم مُع ْم ٍر مُي مُ
بهذه الطريقة وميكن الوثوق مبصداقيته
لهذا النظير لن يزيد على خمسني ألف
سنة؛ ألنَّ تركيزه سيقل الى نصف مقداره
الربع بعد
بعد  5730عاما ثم يصل إلى مُ
 5730عاما أخ��رى ثم يصل إلى مُ
الثمن
بعد  5730عاما أخرى ،إلخ.
وهكذا يستمر التناقص في تركيز هذا النظير
ليبلغ جزءا واحدا من  256جزءا من مقداره
األولي بعد مرور نحو ثمانية أعمار نصف
(أي  45840 = 5730 × 8عام ≈ 5000
عام).
الع ْمر بالكربون ا مُملشع متحدد
وحتديد مُ
بصورة عامة بنماذج ليست أقدم من 50
ألف سنة؛ ألنَّ النماذج األق��دم ال حتوي
ما يكفي من  C14الذي ميكن قياسه .ومت
قياس أعمار أكبر تصل إلى  75ألف عام
بطرق حتضير متخصصة ومن��اذج أكبر
وبفترات قياس أطول.

العالم والرد ليبي
تعداد االنبعاثات

كان العالم ليبي مُيجري قياسات ملستويات
ال�ك��رب��ون ا مُمل�ش��ع ف��ي ال�ن�م��اذج احليوانية
والنباتية مُمستعم ًال ِم ْعداد انبعاث جسيمات
بيتا ،حيث تقوم هذه األجهزة بحساب عدد
جسيمات بيتا (أي اإللكترونات) املنبعثة عن
اضمحالل ذرات  C14في وحدة الكتلة في
وحدة الزمن للنموذج قيد الدرس.
وتعرف هذه الطريقة باسم (تعداد بيتا)
تم تعداده هو جسيمات بيتا املنبعثة
ألنَّ ما َي مُ
14
من انحالل .C
وتعتمد طريقة معداد بيتا على مقارنة
النشاط اإلشعاعي للنموذج املطلوب بالنشاط
اإلشعاعي لنموذج قياسي ذي مقدار نشاط
معروف .وأكثرالنماذج القياسية املستعملة
هي منوذج حامض األوكساليك oxalic

من بين النظائر الثالثة
األس���اس���ي���ة ل��ل��ك��رب��ون
ف����إن  C14ه���و ال��وح��ي��د
ال���ن���ش���ي���ط إش��ع��اع��ي��ًا
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ملف العدد
يكون قياسنا لما يحويه
نموذج غير حي أي ميت
من نبات أو حيوان من C12
م��ؤش�رًا إل��ى معرفة ُع ْمر
ذل��ك ال��ن��م��وذج وحساب
مر على مماته
الزمن الذي ّ

الخاصية المهمة األخرى
للمطياف هي قابليته لمنع
الم َتكاتالت الجزيئية
مرور ُ
بالكامل وسماحه بفصل
الم َتكاتالت الذرية
بعض ُ

24

 - 95أكتور

2016

 ،acidالذي غالب ًا ما مُيستحضر من جذر
البنجر الفرنسي .ولعدة عقود تلت إجراء
العالم ليبي لتجربته األولى كانت هذه هي
الطريقة الوحيدة املعروفة واملستعملة
الع ْمر بطريقة الكربون ا مُملشع.
لتحديد مُ
طياف الكُ تَ لي التَ سارعي
ْ
املِ

ف��ي ن �ه��اي��ة ال�س�ب�ع�ي�ن�ي��ات م��ن القرن
العشرين كان العمل يجري للتوصل إلى
تقنية تقوم مباشر ًة بحساب عدد ذرات C14
وعدد ذرات  C12في النموذج قيد الفحص.
ومت ع��ام  1980تطوير مطياف كتلي
تسارعي (تعجيلي) accelerator mass
spectrometer،AMS
قادر على حساب
النسبة C14
إل��ى C12
مباشرةً.
وبقيت
ن��ت��ائ��ج
ِم � �ع� ��داد
ب�ي�ت��ا أكثر
دق ��ة م ��دة من
الزمن.
لكن بعد ذلك تفوقت نتائج املطياف
الكتلي التسارعي ف��ي دقتها وأصبحت
الطريقة املختارة في اجلامعات ومراكز
القياس حول العالم .ومنذ ذلك احلني
لم يتوقف العلماء عن استعمالها.
ولهذه الطريقة أفضلية أخرى وهي أنَّها
تستطيع إجراء فحص دقيق على مناذج
صغيرة جد ًا من الكربون اليستطيع معداد
بيتا التعامل معها.
واستعمال املطياف الكتلي التسارعي
بدل املطياف الكتلي األبسط ضروري؛
بسبب حاجتنا إلى متييز نظائر الكربون
ع��ن بقية ال ��ذرات واجل��زي�ئ��ات ال�ت��ي لها
الكتلة نفسها تقريب ًا مثل النظير N14
والنظير .CH13
وسنحتاج الستعمال منوذجني :أحدهما
قياسي واآلخر لكربون قدمي أو ميت.

وقد جتاهل العلماء بالكامل حتى عام
 1990معرفة أعمار الفنون أو الرسوم
احلجرية (بكتوغراف) بسبب النسب القليلة
جد ًا من تراكيز الكربون ا مُملشع ،وعدم وجود
طريقة كشف تتعامل مع تراكيز قليلة جد ًا
لتحديد مُع ْمرها.
لكن مع ظهور املطياف التسارعي الذي
ميكنه التعامل مع تراكيز كهذه ،فقد بدأ
العلماء واآلثاريون دراسة الفنون الصخرية
لبقايا احلضارات.
ومكنتهم ه��ذه الطريقة م��ن توسيع
استعماالتها لتشمل الرسوم على الصخر
واألواني الفخارية وأشياء أخرى أفصحت
عن أسرار املجتمعات القدمية.
خصائص املطياف الكُ تَ لي التسارعي

يختلف املطياف الكتلي التسارعي عن
بقية أن��واع املطيافات الكتلية األخرى
بقابليته لتسريع األيونات إلى مُس َرعات
فائقة جد ًا تبلغ بضعة أجزاء في املئة من
سرعة الضوء ،وقد تصل إلى نحو % 10
من سرعة الضوءَ ،ف مُي ِّ
مكنهمُ ذلك من فصل
وتفريق النظائر النادرة الوجود عن بقية
اجلسيمات الدقيقة األخرى الوفيرة في
أن يفصل النظير
النموذج .فمث ًال مُمي ِّكنهمُ ْ
النادر الوجود  C14عن النظير ذي الوفرة
الكثيرة  .C12وغالب ًا ما يكون النموذج
من كربون الغرافايت فتنبعث منه أيونات
( C−وهذه األيونات هي ذرات كربون غير
متعادلة ذات شحنة سالبة واحدة) التي مُت َضخ
فتتسرع إلى سرعات عالية جداَ،
إلى املس ِّرع
َّ
ومترر من خالل حاجز مُيزيل العديد من
اإللكترونات بحيث تخرج األيونات فقط من
املس ِّرع .ومترر هذه األيونات داخل مجال
مغنطيسي يؤدي إلى تقويس مساراتها،
ويتقوس مسار األيونات الثقيلة بصورة
أقل من تقوس مسار األيونات اخلفيفة.
وبهذا تخرج األيونات املختلفة من املجال
املغنطيسي إلى مواضع مختلفة بحسب
قيمة كتلتها فيقاس تركيز كل منها.
واخلاصية املهمة األخرى لهذا املطياف هي

رسم مبسط لترتيب األجهزة في مطياف كتلي تسارعي حلساب نظائر
الكربون وتقدير العمر الكربوني
حقل
مغنطيسي

حقل
مغنطيسي
مس ّرع

والع ْمر الكروني
الوقود األحفوري ُ

مكاشيف

قابليته أيض ًا ملنع مرور ا مُملتَكاتالت اجلزيئية
بالكامل ،ويسمح في حاالت أخرى بفصل
بعض ا مُملتَكاتالت الذرية atomic isobars
مثل ذرات  N14عن ذرات .C14
وا مُملتَكاتالت الذرية هي ذرات متساوية
في وزنها الذري ،أي عددها الكتلي ،لكنها
مختلفة في عددها الذري مثل ذرات N14
وذرات  C14فنجدها متساوية في وزنها
الذري لكنها مختلفة في عددها الذري.
شعة الطبيعية
هذا يجعل كشف النظائر ا مُمل ّ
الع ْمر الطويل مكن ًا.
ذات مُ
ويتفوق هذا املطياف كثير ًا على معداد
تعداده لعدد االنبعاثات الصادرة عن
بيتا في
ِ
نظائر ذات مُع ْمر -نصف طويل .وفي الواقع،
فقد ثبت أنَّ طريقة املطياف التسارعي لها
حساسية التقاط لأليونات االشعاعية
تفوق مبقدار  1000مرة حساسية معداد
االنبعاث أو االضمحالل.
ومن أهم استعماالت املطياف الكتلي
التسارعي إيجاد تركيز الكربون ا مُملشع C14
في النماذج اآلثارية لتحديد مدى ِق َدم تلك
اآلثار ،أي مُع ْمرها ،كما يستعمل في أبحاث
الطب العضوي وخصوص ًا استعمال النظير
لقياس قابلية االمتصاص لعظام املرأة بعد
انقطاع الدورة وبدء سن اليأس.

ذكرت دراسة علمية نشرتها األكادميية
الوطنية للعلوم ع��ام  2015أنَّ الوقود
األحفوري ،مثل الفحم احلجري والنفط،
قد َي ْص َب مُح عائق ًا فعلي ًا أمام تقنية حتديد
الع ْمر الكربوني بشكل صحيح لآلثار؛ إذ
مُ
سيصبح من الصعب التمييز بني ما هو
بع ْمر مئات السنني.
حديث الصنع وما هو مُ
فالكربون غير ا مُملشع املنبعث نتيجة حرق
الوقود األحفوري سيتسبب بتقليل النسبة
بني مقدار الكربون ا مُملشع  C14إلى الكربون
غير ا مُملشع؛ أي سيوحي ذلك ِبق َدم النموذج
بزيادة تقدير مُع ْمر
قيد الفحص متسبب ًا
ِ
النماذج قيد الدرس من آثار وأشياء أخرى.
الع ْمر
وأظهرت الدراسة حتمية تأثر تقدير مُ
لبعض هذه الدراسات خالل العقود األخيرة
بسبب زيادة ما يحرق اإلنسان من وقود
أحفوري .وهذا سيؤدي إلى عدم معرفة
اللوحات املزيفة وعدم مواجهة التجارة
غير الشرعية للعاج أو تقييم وتخمني
عودة النمو إلى خاليا الدماغ في مرضى
اجلملة العصبية.
وسبب تأثير الوقود األحفوري هو كون
مُع ْمره يصل الى ماليني السنني ،فنجده
ً
نتيجة
خاليا تقريب ًا من  C14بسبب تالشيه
لنشاطه اإلشعاعي.
وب�ه��ذا عندما تختلط غ��ازات الوقود
األحفوري احملترق مع اجلو ستكون خالية
من الكربون ا مُملشع ،وسيبدو تركيز  C14أقل،
ما يعني أنَّ الغالف اجلوي سيبدو أقدم
ما هو عليه لقلة الكربون ا مُملشع فيه.
وسينعكس هذا التأثير كذلك على مواد

حزمة أيون
سيزيوم
تأين
الكربون
منوذج

م��ع��رف��ة ال��ع��م��ر الطويل
ل��ب��ل��ورة ع��دس��ة العين
البشرية رب��م��ا ي��ك��ون له
ع��الق��ة ب��دراس��ة أم���راض
شيخوخة البصر مثل عدم
ال���ق���درة ع��ل��ى تبئير ما
نقرأ ومرض الماء األبيض
��م��ر الشخص
وم��ع��رف��ة ُع ْ
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ملف العدد
ن���ش���رت م��ج��ل��ة ح��ي��اة
اإللكترونية ع��ام 2015
بحثًا يشير إلى أن عدسة
العين البشرية التي تقوم
بتجميع وتبئير ال��ض ��وء
وإسقاطه على الشبكية
ال تفقد وال تعوض خالياها
طوال مدة حياة اإلنسان

تأخذ ثاني أكسيد الكربون خالل عملية
التركيب الضوئي مثل القطن.
واذا استمر ح��رق الوقود بشكل أكبر،
فبحلول عام  2050سيكون ما يحتويه
قميص قطني حديث الصنع من كربون
مشع مساويا ملا يحويه رداء مر عليه ألف
الع ْمر
ع��ام ،ول��ن نتمكن من ال��وث��وق أنَّ مُ
الكربوني الذي قسناه هو حقيقي أم نتيجة
تأثير حرق الوقود األحفوري! فلو قللنا
احل��رق ،سيكون هذا جيد ًا لدقة حتديد
الع ْمر الكربوني لألشياء قيد الدرس.
مُ
ً
وتفاديا لتأثير حرق الوقود على دقة
النتائج فقد ب��دأ العلماء استعمال ما
مُيسمى «الكسر احلديث ،the fraction
.»modern
وي َع ّرف هذا الكسر على أنَّه النسبة بني
مُ
تركيزي  C14و  C12في النموذج القدمي
قيد الدرس إلى النسبة بني التركيزين في
منوذج حديث مت قياسه عام  ،1950حيث
كان استعمال الوقود األحفوري قليال وغير
شائع مثل هذه األيام ،وبذلك لن يؤثر في
النتائج.
تقديرات مهمة للعمر
الكروني

عثر عام  1947على لفائف
من البردي أو في كهوف قرب
البحر امليت فيها كتابات عبرية
وآرامية كان مُيظنمُ أنَّها
تعود إلى طائفة يهودية
قدمية .هذه اللفائف ذات
أهمية كبرى في دراسة كتب
التوراة.
وقاس العالم ليبي
مُع ْمر أحد هذه الكتب
ع��ام  1955فوجده
 200 ± 1917سنة.
وأعيدت الدراسة وجرت
دراسات على لفائف أخرى
ع��ام  1990بواسطة
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املطياف الكتلي التسارعي في مركزين
متخصصني مختلفني.
وبينت النتائج أنَّ أعمار هذه اللفائف
أتت متوائمة مع األعمار التي قدرها خبراء
تطور الكتابات على هذه اللفائف ،وأحيان ًا
أتت بتقديرات عمر أقدم ما كان مُيظن.
والفحص املهم اآلخر هو فحص بقايا
عظام ببغائية من صحراء غوبي في الصني
أجراها متحف مونت بالنكو لألحافير في
تكساس ألجل تقدير عمرها ،ومت فحص
عمرها الكربوني مبطياف تسارعي فجاء
التقدير بعمر  50 ± 22020سنة.
مطياف تطويق الفجوة الليزرية

نشرت املجلة التخصصية « »opticaالتي
تصدرها اجلمعية األمريكية للبصريات
في إبريل املاضي بحث ًا لتسعة باحثني من
املعهد القومي للبصريات ( (INOواملختبر
األوروبي للمطيافية غير اخلطية ،وكالهما
في فلورنسا بإيطاليا يتطرق إلى طريقة
جديدة لتقنية مطيافية تتيح كشفا بصريا
عالي احلساسية لثاني أكسيد الكربون
ا مُملشع .ستكون الطريقة واعدة
جد ًا لتصبح أداة قياس
ف��ي أكثر م��ن مجال،
الع ْمر
منها ت�ق��دي��ر مُ
الكربوني وكشف غازات
الدفيئة .شرح هؤالء العلماء
تصميما ملطياف صغير
مدمج ومحكم يتيح
ق �ي��اس ت��رك�ي��ز ثاني
أكسيد الكربون ا مُملشع
ومي�ك��ن أنَّ يستعمل
الع ْمر الكربوني
لتقدير مُ
لآلثار واألحافير.
يعتمد ع�م��ل هذا
اجلهاز على تقنية تطويق
فجوة االمتصاص ا مُمل َش َّبع
saturated-absorption
cavity ring-down

بقايا عظام ببغائية من صحراء غوبي في الصني مت تقدير عمرها
الكربوني مبقدار  50 ± 22020سنة
2016

بعد معاهدة حظر نشاط
االخ����ت����ب����ارات ال���ن���ووي���ة
عام 1964بدأت مستويات
الكربون المشع باالنحفاض
عن طريق انتقاله من الجو
إل���ى ال��م��ح��ي��ط��ات واألرض
املطياف الكمُ تَلي التسارعي  AMSفي إحدى املنشآت بالصني

( ،(SCARويوفر الكثير من املال واجلهد
مقارنة بالطرق التقليدية األخرى.
واجلهاز اجلديد ثمرة عمل متواصل
استمر سنوات عديدة لباحثني في هذين
عدة
وم َّر ِب َّ
املركزين ومراكز بحثية أخرىَ ،
مراحل تطويرية قبل أن يصل إلى أعلى
حساسية كشف معروفة حتى اآلن ،وهي
كشف جزء واحد من كوادرليون جزء في
النموذج (الكوادرليون هو  1وأمامه 15
صفرا).
مطياف كتلي تسارعي في مختبر لورنس
اليفمور الوطني

طريقة مبتكرة

الع ْمر الكربوني
إنَّ خطوات إجراء تقدير مُ
ا مُملتَّبعة حاليا مع املطياف التسارعي AMS
تتطلب من الباحث أنَّ يرسل مناذجه إلى
مراكز فيها ذلك املطياف وينتظر عدة أسابيع
أن يتسلم نتائج الفحص.
قبل ْ
ومع أن هناك أكثر من مئة جهاز AMS
في العالم ،فإن األداء املثالي واحلصول
على درج��ة كشف عالية ج��د ًا ال يتعدى
بضعة م��واق��ع مت�ت��از جميعها باحلجم
الهائل لألجهزة وبالتكلفة الباهظة جداً.
ونظر ًا للجهود واملثابرة وعدم االستسالم
فقد ظهرت في السنوات األخيرة أجهزة
 AMSمدمجة أكثر رخصا.
وتقنية هذه املختبرات املتخصصة تعتمد
على قياس كمية نظير الكربون ا مُملشع C14
في أي منوذج ذي منشأ عضوي ،مثل العظام
واألخشاب واألنسجة التي يقل مُع ْمرها عن

 50ألف عام .أما اجلهاز احلالي فهو يعمل
األشياء نفسها لكن بكلفة أقل كثير ًا وزمن
إجناز أسرع بكثير.
يخبرنا الباحثون أنَّ هناك جهاز ًا يدعى
( )SCARيكشف لنا تركيز ثاني أكسيد
الكربون ا مُملشع بدقة  % 0.4وهي قريبة من
الدقة  % 0.2التي يعطيها أفضل مطياف
تمكن هذا
كتلي تسارعي في العالم .و َي مُ
اجلهاز من تسجيل النتيجة في ساعتني
فقط وبكلفة تقل عن نصف ما هي عليه
للمطياف التسارعي ،وهو سيكون أصغر
بنحو  100مرة منه وستقل كلفته إلى
عشر تكلفته .وسيحدث اجلهاز ثورة في
الع ْمر الكربوني لآلثار؛ ألنَّك
عالم تقدير مُ
لن تكون مضطر ًا إلرسال مناذج ثمينة أو

يخبرنا الباحثون َّ
أن هناك
جهازًا يدعى ( )SCARيكشف
ل��ن��ا ت��رك��ي��ز ث��ان��ي أكسيد
المشع بدقة %0.4
الكربون ُ
وه���ي ق��ري��ب��ة م���ن ال��دق��ة
 %0.2التي يعطيها أفضل
م��ط��ي��اف ك��ت��ل��ي ت��س��ارع��ي
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ملف العدد
ج���م���ي���ع ال���م���خ���ل���وق���ات
ال�������م�������وج�������ودة ب���ع���د
ال��خ��م��س��ي��ن��ي��ات ومنها
اإلنسان تمتاز بوجود تركيز
أعلى للنظير  C14فيها

رقيقة إل��ى مختبرات بعيدة ثم انتظار
قدوم النتائج.
وسيكون لهذه التقنية أيض ًا تطبيقات
لتحسني البيئة ،فمث ًال إن قياس تركيز ثاني
أن يستعمل
أكسيد الكربون ا مُملشع ميكن ْ
لتمييز ثاني أكسيد الكربون الناجت عن
حرق الوقود األحفوري عن ذلك الناجت
في اجل��و من مصادر أخ��رى .وم��ن حيث
امل�ب��دأ َس مُي َم ِّكننا ه��ذا اجل�ه��از م��ن كشف
الكثير من اجلزيئات مثل امليثان وغازات
الدفيئة ومواد كيميائية تخص القضاء
والطب العدلي واألمن القومي.
أساسيات فيزيائية للقياس

إحدى لفائف البحر امليت
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تعتبر طريقة فجوة املطياف طريقة حديثة
جد ًا متكننا من قياس االنخماد البصري
للضوء نتيجة التشتت أو االمتصاص من
ِق َبل ذرات وجزيئات النموذج.
وعندما يكون الليزر في حالة رنني مع
اهتزازات الفجوة ستزداد الشدة الضوئية
بشكل كبير في الفجوة نتيجة التداخل
البناء ألمواج الضوء .ومطيافية ليزر حتت
احلمراء تسبر (أو جتس) األمناط االهتزازية
الكمومية للجزيئات ،فتقوم
جزيئات معينة بامتصاص
األشعة حتت احلمراء التي
لها نفس منط اهتزازها.
فيصبح من املمكن قياس
تركيز هذه اجلزيئات في
النموذج.
وح��امل��ا ن �ت��وق��ف عن
إرسال الضوء الليزري
األسي
سيبدأ االضمحالل ِّ
للشدة الضوئية املتسربة
من الفجوة ،وعندها نبدأ
القياسات.
وخالل مرور شعاع الليزر
داخل الفجوة سينعكس
الشعاع آالف املرات بني
املرآتني ما يتيح تكون
مسار ضوئي طوله عدة

كيلومترات ،فيسمح بتكوين شدة ضوئية
عالية ،ومن ثم يسهل قياس انخماد شدة
الضوء نتيجة تشته من ِق َبل جزيئات وذرات
غاز قادر على امتصاص طول موجي مُم َع َّني
من الضوء.
عندها ستضمحل شدة الضوء بشكل
أسرع ،ما يعني أن الضوء سيرتد ما بني
املرآتني بعدد مرات أقل من حالة عدم وجود
غاز .وسيقوم هذا املطياف بحساب الزمن
الالزم لتضمحل شدة الضوء إلى  1/eمن
قيمتها االبتدائية ،ويسمى هذا الزمن
«زمن التطويق».
وسيستعمل زمن التطويق هذا لقياس
َصة في اخلليط
قيمة تركيز امل��ادة ا مُملمت َ
الغازي في الفجوة .واألطياف االهتزازية
لثاني أوكسيد الكربون تختلف فيما اذا كان
الكربون  C14أو املعتاد .C12
وب �ح��رق ال �ن �م��وذج وف�ح�ص��ه بطريقة
املطيافية الليزرية حتت احلمراء يتمكن
العلماء من حساب نسبة  C14في النموذج
ومن ثم تقدير عمره.
الع ْمر الكروني والعني البشرية
ُ

ن �ش��رت امل�ن�ظ�م��ة األس �ت��رال �ي��ة للعلوم
والتقنيات النووية  ANSTOفي عام 2015
بحثا تضمن الدليل على أن معرفة العمر
الطويل لبلورة عدسة العني البشرية ميكن
أن يكون له عالقة بدراسة أمراض شيخوخة
البصر ،مثل عدم القدرة على تبئير ما
نقرأ ومرض املاء األبيض وكذلك ملعرفة
مُع ْمر الشخص.
كما نشرت مجلة حياة اإللكترونية عام
 2015بحث ًا يشير إل��ى أن عدسة العني
البشرية ،التي تقوم بتجميع وتبئير الضوء
وإسقاطه على الشبكية ،ال تفقد وال تعوض
خالياها طوال مدة حياة اإلنسان.
ويذكر البحث أنه «ألول مرة على مستوى
العالم نبني أن جزيئات ال مُل َب ْيدات lipids
(وهي مركبات عضوية تشمل ضروبا من
الدهن والشمع) ال تنخرط في الفعاليات
األيض َّية جلسم اإلنسان فنجدها ال متوت
ِ

وال تتجدد ،وبذلك تكون قد عاشت فترة
أطول من بقية ال مُل َب ْيدات في اجلسم».
ومن املعروف أن األنسجة احلية تتعرض
باستمرار إلى املص  turnoverوالتعويض
سواء في اخللية أو في النسيج.
وإعادة البناء ً
وعلى مستوى األعضاء البشرية لدينا
استثناءان :األول هو مينا األسنان التي ال
تتعرض ألي َت َغ ّير منذ تكونها ،واآلخر هو
عدسة العني .فالشفافية وانعكاس الضوء
في عدسة العني الطبيعية يعتمدان على
بروتني البلورات .ومتأل هذه البروتينات
سيتوبالزما اخل��الي��ا املتطورة ج��د ًا من
ألياف عدسة العني.
وللحفاظ على جودة االبصار ،يكون على
هذه البروتينات ْأن تأخذ شكل محلول مُم َركَّز
في املنطقة اللحائية (القشرية) اخلارجية،
وتأخذ شك ًال أقرب للزجاج في لب العدسة.
وزيادة محتوى املتبلورات يعطي العدسة
معامل انكسار عاليا ،وهذا ضروري ألجل
تبئير الضوء على الشبكية.
وللعني من��ط متفرد ف��ي النمو حيث
ت�ض��اف خ��الي��ا ليفية إل��ى ع��دس��ة العني
التي تكون متكاملة منذ الوالدة .وخاليا
األلياف املتكونة حديثا حتتضن اخلاليا
املوجودة مسبقا .ومنط النمو املتفرد هذا
قد يوضح غياب املص أو التحول اجلزيئي.
ويظهر أن األنواع املختلفة من ال مُل َب ْيدات
الفوسفاتية لها اس�ت�ق��راري��ة كيميائية
تختلف باختالف الظروف التي تتعرض
لها داخل العدسة.
ومن املعروف أن ال مُل َب ْيدات مهمة لفعاليات
اخلاليا في اجلسم ،وبصورة عامة تكون
حتوالتها سريعة .وأي فشل في تنظيم
ال �ت �ح��والت س�ي�ع��زى إل ��ى وب ��اء أو حالة
مرضية .فمث ًال ،جند أنَّ العني الشائخة
ّ
تعاني من املاء األبيض ألن البروتني لم
يعد يتوزع بشكل منتظم على مقياس
الطول املوجي للضوء.
ويؤمل أن تساعد هذه الدراسة على فهم
التطورات احلاصلة في أمراض ذات عالقة
بالشيخوخة.

النظير  C14في عدسة العني

متتص األنسجة البشرية نظير الكربون
 C14من ثاني أكسيد الكربون في اجلو ،وبذلك
تكون محتويات بروتينات العدسة من النظير
 C14تعكس وتشير إلى محتويات اجلو من
هذا النظير في الوقت الذي تكونت فيه
عدسة العني البلورية .وسيمكن حتديد العمر
الكربوني بدقة بواسطة مقارنة محتويات
العدسة البلورية من  C14مبا يسمى نبض
القنبلة؛ أي رسم خريطة لتوزيع محتوى
اجلو من  C14منذ احلرب العاملية الثانية
(حيث لم يكن هناك زيادة غير طبيعية في
محتوى هذا النظير) وحتى زيادة احملتوى
أيام اخلمسينيات وبداية الستينيات بشكل
ً
نتيجة لزيادة التفجيرات النووية
كبير
واختباراتها.
ومل��ا كانت ه��ذه التغيرات في التراكيز
مؤثرة حتى عند أخذها بشكل سنوي،
فإن تقدير العمر الكربوني سيكون دقيق ًا
مبا فيه الكفاية.
ونظر ًا للتغيرات السريعة من سنة إلى
أخرى في مستويات  C14في اجلو ،مصحوبا
بانتقاله السريع إلى االطعمة النباتية من

التغيرات غير الطبيعية
بسبب
ّ
ف��ي ال��ف��ت��رة ال��ت��ي تلت
الخمسينيات نتيجة ارتفاع
مستويات تراكيز النظير
المشع  C14فإن جميع المواد
العضوية تعرضت المتصاص
 C14مما يتيح قياس ُع ْمر
الجزيئات العضوية بدقة أكبر

منوذج توضيحي للفجوة املطوقة بني املرآتني العاكستني ووضعت
بعض الكرات لتوضيح الذرات وأليونات

 - 95أكتور

2016

29

ملف العدد
الكثافة
أشعة ليزر
الزمن

مرآتان

أساسيات تقنية مطياف تطويق الفجوة .تمُضخ أشعة الليزر إلى الفجوة الليزرية بني
مرآتني لهما انعكاسية عالية جداً ،وبتكرار ارتداد الليزر بني املرآتني سيتوفر مسار ضوئي
بطول عدة كيلومترات.

خالل عملية التركيب الضوئي ،فإن توزع
 C14الناجت عن نبض القنبلة في اإلنسان
سيعتمد على سنة والدته وغذائه وطريقة
عملياته األي� ِ�ض� َّ�ي��ة أو ديناميكية تبدل
األنسجة في اجلسم .يشذ عن ذلك مقدار
تركيز  C14في العدسة البلورية؛ إذ يبقى
ثابت ًا في قيمته عند وقت الوفاة كقيمته
عند وقت الوالدة.
ً
نسبة إلى بقية نظائر
وقيمة تراكيز C14
الكربون بقيت ثابتة نسبي ًا بحدود  1.2جزء
إلى تريليون خالل آالف السنني السابقة
بسبب طول مُع ْمر النصف للنظير والبالغ
 5730عاما .والعمل بهذه التقنية يكون

صورة با مُمل ْج ِهر اإللكتروني املاسح تبني املقطع العرضي السداسي أللياف
العدسة البلورية وأبعاد املقطع تقريب ًا  9 × 3مايكرومتر.
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دائ �م � ًا دق�ي�ق� ًا ل�ن�م��اذج ي��زي��د عمرها عن
 300عام.
تقدير عمر عدسة العني

وأكثر الطرق شيوع ًا في حتديد أو تقدير
العمر بواسطة الكربون املشع تكون مع مناذج
تشمل الرسوبيات وهياكل املرجان واآلثار
والرسوم احلجرية وغيرها من األشياء
العتيقة ،لكن الطريقة وج��دت سبيلها
أيض ًا في احلصول على معلومات تخص
مجاالت الطب العدلي.
وفي هذا البحث استعمل العلماء مطيافاً
كتلي ًا تسارعي ًا لقياس مقدار نظير الكربون
املشع  C14في عدسات عيون  14متبرعا.
وبعد استخالصهم لل مُل َب ْيدات من نواة عدسة
العني ألجل فحصها وحتليلها ،قاسوا مقدار
 C14في فئة من اجلزيئات سمحت لهم
مبعرفة مُع ْمر التركيب البيولوجي والوقت
الذي توقف فيه هذا التركيب عن تبادل
الكربون مع محيطه اجلوي ،أي وقت وفاته.
وعكست محتويات العدسة من الكربون
املشع  C14ما كان يحتويه اجلو من C14
في وق��ت تكون بلورة العدسة .نستطيع
االستنتاج أن تكون البروتني املتبلور في
نواة العدسة قد تك ّون بالكامل وقت والدة
اإلنسان مع تك ّون مستمر لكن قليل جد ًا
ومتناقص خالل حياة اإلنسان.

في علم التشريح ميثل املتبلور crystallineنوع بروتني ذا تركيب قابل
للذوبان في املاء يوجد في عدسة العني وفي القرنية وهو سبب شفافيتهما
نبض القنبلة bomb pulse

يقصد بنبض القنبلة ت�ل��ك الفترة
الزمنية التي ارتفع فيها مستوى النظير
 C14في الغالف اجل��وي األرض��ي بسبب
التجارب النووية منذ عام  1950وحتى
عام .1964
وب �س �ب��ب ال� �ت� �ج ��ارب ال� �ن ��ووي ��ة خالل
اخلمسينيات وب��داي��ة الستينيات من
القرن العشرين ارتفعت نسبة تركيز نظير
ً
نسبة لبقية نظائر الكربون
الكربون املشع
14
(أي النسبة  ) C /Cفي الغالف اجلوي.
وبعد معاهدة حظر نشاط التجارب النووية
عام  ،1964بدأت مستويات الكربون املشع
باالنخفاض عن طريق انتقاله من اجلو
إلى احمليطات واألرض.
في الواقع فإن جميع املخلوقات املوجودة
بعد اخلمسينيات ،ومنها اإلنسان ،متتاز
بوجود تركيز أعلى للنظير  C14فيها.
وبسبب التغ ّيرات غير الطبيعية في تلك
الفترة الزمنية الرتفاع مستويات تراكيز
النظير املشع  ،C14فإن جميع املواد العضوية
حول العالم تعرضت المتصاص النظير
املشع  C14بشكل كبير ،وب��ذل��ك ستتاح
الفرصة لقياس مُع ْمر اجلزيئات العضوية
بدقة أكبر.
وملا كان الكربون املشع أصبح متداخ ًال
ومندمج ًا داخ��ل جميع األش�ي��اء احلية

فستكون ه��ذه النبضة مقياسا
زمنيا للتراكيز خالل نصف
القرن املاضي.
فلو أن شجرة
أو أي مادة
عضوية
أخ � ��رى
جتمعت
فيها
تراكيز
عالية
من ثاني
أك� �س� �ي ��د
ال � �ك� ��رب� ��ون
م��ن اجل��و بعد
ع ��ام ( 1955مثل
شجرة بقيت حية بعد
هذا التاريخ) فسيكون فيها
ت��راك �ي��ز ال�ن�س�ب��ة  C14/Cأعلى
من نسبة التراكيز فيما ك��ان قبل ذلك
الزمن .واختالف النسب هذا له تأثير
مهم؛ وهو أن النباتات واحليوانات التي
بدأت حياتها قبل عام  1955وماتت بعد
ذلك التاريخ ستكون قيمة النسبة مبثابة
َم ْع َل َم ْة  markerخاصه لهذه التراكيب
سيستفيد منها الباحثون في تخمني
سرعة تعويض اخلاليا.

تتكون عدسة العني من بروتني
شفاف يسمى املتبلور وتتراص هذه
املتبلورات مع بعضها بشكل محكم
وبطريقة خاصة بحيث تتصرف
وكأنها بلورة تسمح للضوء باملرور من
خاللها وتكسر الضوء نحو الشبكية
فنرى األشياء من حولنا
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نجوم تتألأل في
سماء فصل الشتاء

د .فخري حسن

❋

إن عدد جنوم السماء ،أو القبة السماوية كما تسمى في علم الفلك ،كبير جد ًا ويصعب أو حتى يستحيل معرفته
دقة .ويقدر علماء الفلك عدد هذه النجوم نحو ( )1022جنم ًا (أي واحد ًا وأمامه  22صفراً) .وقسم العلماء
القبة السماوية إلى مناطق حدود وهمية سميت الكوكبات أو الكوكبات النجمية  Constellationsوعددها
( )88كوكبة ،وهي متاثل القارات على سطح الكرة األرضية.
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❋ أستاذ الفيزياء في جامعة اخلليل( ،فلسطني).

إن األبراج التي يتابعها بعض األشخاص
ما هي إال كوكبات جنمية لكنها حتاذي
املسار الوهمي للشمس أو تقع خلفه كما
ترى من األرض .وميكن لعلماء الفلك
باستخدام مقاريب (تلسكوبات) خاصة
رصد ودراسة كثير من هذه النجوم على
الرغم من بعدها الشاسع .أم��ا العني
املجردة فيمكنها في الليالي الصافية
مشاهدة بضعة آالف من النجوم؛ إذ ال
ميكنها مشاهدة النجوم البعيدة اخلافتة.
وسنتعرف في هذه املقالة إلى خواص
بعض النجوم ال�ت��ي تظهر ف��ي سماء
فصل الشتاء كما تشاهد من خطوط
العرض املتوسطة.
متعة املراقبة

إن ملراقبة النجوم في ليالي الشتاء
على الرغم من غيومها وبرودتها متعة
خاصة .وميكن ألي منا أن يرصد عدد ًا
كبيرا منها دون عناء يذكر .تعتبر كوكبة
اجلبار ( Orionتعرف في اململكة املتحدة
بكوكبة الصياد  )The Hunterأشهر وأهم
كوكبات الشتاء والعام أيض ًا .أما الكوكبات
األخرى فتضم كوكبات احليوانات التي
لها عالقة بالصياد مثل كالبه (الكلب
الكبير والكلب الصغير) واحليوانات
التي كان يصيدها مثل الثور واألرنب.
وميكن مشاهدة ك ًال من كوكبة اجلوزاء
وكوكبة العناز (مسك األعنة) وغيرهما
بسهولة في هذا الفصل.
كوكبة اجلبار (الصياد)

تبدأ كوكبة اجلبار في الظهور شرق ًا في
املساء في نهاية فصل اخلريف وبداية
فصل ال�ش�ت��اء .ومي�ك��ن م�ش��اه��دة هذه
الكوكبة بوضوح بعد الساعة الثامنة
مساء في بداية شهر ديسمبر في االجتاه
اجلنوب الشرقي .وحتوي هذه الكوكبة
عدد ًا كبير ًا جد ًا من النجوم ،وميكن أن

يتعرف املشاهد ومييز سبعة منها بكل
سهولة .ترسم أربعة جنوم المعة منها
شكال رباعيا ف��ي ح��ني توجد النجوم
الثالثة الباقية على خط مستقيم في
وسطه.
يعرف النجم املوجود في الزاوية العلوية
اليسرى من الشكل الرباعي باسم بيت
القوس  ،Betelgeuseوهو اسم أطلقه
العرب على هذا النجم العمالق .ويعرف
النجم في بعض املصادر أيضا باسم منكب
أو إبط أو يد اجلوزاء .Yad al jauza
يزيد حجم هذا النجم العمالق مباليني
املرات عن حجم الشمس وهو من أضخم
جنوم السماء قاطبة .ويبعد هذا النجم
( )425سنة ضوئية عن األرض ،ومن ثم
فإن ضوءه يستغرق هذه الفترة الطويلة
للوصول إلى األرض .وعندما نشاهد هذا
النجم فإننا نراه كما كان قبل  425سنة
عندما غادره الضوء ،ومن ثم ال ميكن
بسبب بعده الشاسع مشاهدة حاضر
النجم .وبيت القوس جنم فوق عمالق
أحمر وهو في املراحل النهائية من تطور
النجوم ،ويعتقد أنه سينفجر فيما يعرف
باملستعر األعظم (السوبرنوفا) مخلف ًا
فجوة سوداء ،وهي نوع غريب من النجوم.
أما النجم الثاني في املجموعة فيعرف
بنجم سيف  Saiphويقع أسفل جنم بيت
القوس  .إن لون هذا النجم أزرق باهت
بسبب درجة حرارته العالية التي تقدر
بنحو ( )26ألف درجة مطلقة (كلفن).
وجن��م س�ي��ف ع�م��الق ي��زي��د ق�ط��ره عن
قطر الشمس بعشرة أضعاف ،وهو على
العكس من بيت القوس حديث التكوين
وتزيد كتلته بنحو عشرين مرة عن كتلة
الشمس .ويعرف النجم الثالث الذي يقع
إلى اليمني من جنم سيف باسم ِر ْجل
 ، Rigleوهو جنم فوق عمالق أزرق blue
 superstarتقدر درجة حرارته بنحو
( )11ألف درجة مطلقة.

األبراج التي يتابعها بعض
األشخاص ما هي إال كوكبات
نجمية لكنها تحاذي المسار
الوهمي للشمس أو تقع
خلفه كما ترى من األرض

يمكن مشاهدة كوكبة الجبار
(الصياد) بوضوح بعد الساعة
الثامنة مساء في بداية
ديسمبر وهي تحوي عددًا
كبيرًا جدًا من النجوم يمكن
تمييز سبعة منها بكل سهولة
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بيت القوس نجم فوق
عمالق أحمر وهو في المراحل
النهائية من تطور النجوم
ويعتقد أنه سينفجر فيما
يعرف بالمستعر األعظم
مخلفًا ف��ج��وة س���وداء

حزام اجلبار  Orion beltوهي :املنطقة  ،Mantikaوالنظام  ،Alnilamوالنطاق Alnitak

ت��ط��ل��ق ب��ع��ض ال��م��ص��ادر
ع������ل������ى ال�����ن�����ج�����وم
ال��م��ع��روف��ة ب��اس��م ح��زام
ال����ج����ب����ار اس������م ع��ق��د
ال���ل���ؤل���ؤ أو ال��م��ل��وك
الثالثة بسبب لمعانها
ول�����ون�����ه�����ا األزرق
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عرف النجم الرابع الواقع إلى اليمني
من بيت القوس باسم بيالتركس -Be
 ،latrixويبعد عن األرض نحو ()240
سنة ضوئية ،وهو أقرب النجوم األربعة
من األرض .درجة حرارة هذا النجم عالية
جدا(نحو  21ألف درجة مطلقة).
ت �ع��رف ال �ن �ج��وم ال��ث��الث ف��ي وسط
املستطيل باسم حزام اجلبار Orion
 beltوه��ي م��ن األع�ل��ى إل��ى األسفل:
املنطقة  ،Mantikaوالنظام ،Alnilam
والنطاق  Alnitakعلى التوالي .وتطلق
بعض املصادر على هذه النجوم وبسبب
ملعانها ولونها األزرق اسم عقد اللؤلؤ أو
امللوك الثالثة .فالنجوم الثالث متشابهة
في كثير من اخل��واص إذ إنها عمالقة
زرق��اء مرتفعة درج��ة احل��رارة والمعة.
وأضخم هذه النجوم وأكثرها سطوع ًا هو

جنم النظام في الوسط .فكتلة النجم
تساوي كتلة ( )40شمس ًا ،وهو الرابع في
الكوكبة من حيث اللمعان وأبعد النجوم
عن الشمس ،إذ يبعد عنها نحو 1300
سنة ضوئية  .واستخدم هذا النجم في
املاضي من قبل علماء الفلك كمعيار أو
مقياس ملعرفة خصائص النجوم األخرى.
وجنم النظام من النجوم القدمية ولن
يعمر ط��وي� ً
ال بسبب كتلته الضخمة،
وسيتحول لعمالق أحمر ثم سينفجر
مخلف ًا على األغلب فجوة سوداء .أما
جنم (املنطقة) وهو األول من األعلى
فهو أصغر النجوم الثالثة وتساوي كتلته
كتلة ( )20شمس ًا .وجنم (املنطقة) مزدوج
وسطوعه أكثر من سطوع الشمس بنحو
( )70ألف مرة.
والنطاق جنم ثالثي درج��ة حرارته

مشابهة لدرجة حرارة جنم منطقة وتقدر
كتلته بنحو ( )28كتلة شمس ،وقطره
عشرة أضعاف قطر الشمس وهو أقرب
النجوم الثالثة من الشمس ،إذ يبعد عنها
 800سنة ضوئية ،وسيتحول إلى عمالق
أحمر وينفجر مخلفا جنما نيوترونيا
أو فجوة سوداء.
يتدلى م��ن ح��زام اجل�ب��ار م��ا يعرف
بسيف اجلبار (ال عالقة له بنجم سيف
الذي سبق ذكره) الذي يتكون من جنوم
باهتة يصعب رصدها السيما من داخل
املدن.
وعند رصد هذا السيف فإن املنطقة
الوسطى منه ،التي اعتقد في املاضي
أنها جنم ،تكون سدميا ضخما يعرف
باسم سدمي اجلبار العظيم The Great
 Orion Nebulaحيث تولد أو تتكون
النجوم هناك .يوجد في هذا السدمي
أربعة جنوم حديثة التكوين ال يزيد عمرها
على مليوني عام ،وهي فترة قصيرة جدا
في عمر النجوم .تعرف ه��ذه النجوم
باسم عنقود ترابيزيوم Trapezium
 Clusterالذي يبعد عن الشمس نحو
( )1500سنة ضوئية .أما جنوم سيف
اجلبار فيعرف النجم األول من األعلى
باسم اجلبار  ، Orion 42والنجم في
األسفل يعرف باسمه العربي النير أو نير
السيف .وإضافة إلى هذه النجوم يوجد
عدد كبير من النجوم األخرى في كوكبة
اجلبار .ويصعب على الشخص العادي
معرفة ومتييز هذه النجوم إال أن علماء
الفلك يعرفون أسماءها وصفاتها.
الكلب األكبر والكلب األصغر

تعتبر كوكبة الكلب األكبرThe Greater
( Dogاسمها العلمي )Canis Major
وكوكبة الكلب األصغرThe Smaller
(Dogاسمها العلمي (Canis Minor
من أشهر معالم سماء الشتاء .إن كوكبة

الكلب األكبر من الكوكبات متوسطة
احل �ج��م وي �ع��رف أمل��ع وأش �ه��ر جنومها
باسم الشعرى اليمانية  ،Siriusواالسم
األجنبي لها مشتق من اللغة اليونانية
«يحمص أو يصلي»؛
القدمية ويعني
ِّ
الرتفاع درج��ة ح��رارة سطحها مقارنة
بدرجة ح��رارة سطح الشمس .ويعرف
هذا النجم أيضا باسم جنم الكلب The
 .Dog starوتعتبر الشعرى اليمانية
من أقرب النجوم إلى األرض وتبعد عنها
نحو ( )8.6سنة ضوئية ويزيد سطوعها
بعشرين ضعفا عن سطوع الشمس.
أما كوكبة الكلب األصغر فهي أصغر
الكوكبات املعروفة ،وتتكون من جنمني
فقط هما الشعرى الشامية Procyon
والغميصاء .Gomeisa
إن االسم األجنبي
للشعرى الشامية
يعني قبل
الكلب؛
ألن� �ه ��ا
ت ظهر
فوق األفق مساء
ق� �ب ��ل جن� ��م الكلب
(الشعرى اليمانية)،
ومي �ك��ن حت��دي��د موقع
الشعرى الشامية بسهولة ،إذ
إنها تقع أعلى الشعرى اليمانية
نحو اليسار وتكون مع الشعرى اليمانية
وبيت القوس مثلث متساوي األضالع
يعرف مبثلث الشتاء The Winter
.Triangle
أما النجم الثاني في كوكبة الكلب األصغر
فيعرف باسم الغميصاء (أو املرزم) .واسم
الغميصاء عربي مشتق من كلمة غمص أي
دمع .وتقول األسطورة اليونانية القدمية
إن عيني هذه النجمة دامعة لفراق أخويها
النجم سهيل (في النصف اجلنوبي من
السماء) والشعرى اليمانية.

تعتبر كوكبة الكلب األكبر
 The Greater Dogوكوكبة
الكلب األصغر The Smaller
 Dogمن أشهر المعالم
التي ترى في سماء الشتاء

ت���ض���م ك���وك���ب���ة ال���ث���ور
ع��ن��ق��ودي��ن م��ن النجوم
يعرف أحدهما بالقالئص
واآلخر بالثريا أو األخوات
ال���س���ب���ع ال���ت���ي ي��م��ك��ن
م�����ش�����اه�����دة م��ع��ظ��م
نجومها بالعين المجردة
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كوكبة أو رج الثور

إن كوكبة أو برج الثور ()Taurus The Bull
م��ن ك��وك�ب��ات ال�ش�ت��اء امل�ش�ه��ورة ال�ت��ي ميكن
حتديد موقعها ومشاهدتها بسهولة .ميكن
حتديد موقع جنم الدبران ،وهو أملع وأشعر جنوم
الكوكبة ،باستخدام حزام كوكبة اجلبار .واسم الدبران من
أصل عربي ويعني التابع؛ ألنه يبدو وكأنه يتبع أثناء دورانه حول
القطب السماوي الشمالي عنقود النجوم املعروف باسم األخوات
السبع (الثريا) املوجود في الكوكبة نفسها .وجنم الدبران عمالق أحمر يزيد
قطره على قطر الشمس بنحو ( )40مرة وميثل عني الثور اليمنى (وهي على
ما يبدو عني حمراء) .أما العني الثانية للثور فيمثلها جنم يعرف باسم عني
 .Ainأما القرن اآلخر للثور فيوجد في نهايته جنم يسمى (،)Al-Hecka
وهو من أصل عربي لكنه شوه وحرف أثناء الترجمة .واملفروض أن يعني «خدشا
أو نطحا».
تضم كوكبة الثور أيض ًا عنقودين من النجوم يعرف أحدهما بالقالئص Hyades
واآلخر بالثريا  Pleiadesأو األخوات السبع  .The Seven Sistersيوجد العنقود األول
في مقدمة وجه الثور قريب ًا من عينيه وتصطف جنوم الوجه مشكلة حرف (.)V
يبعد هذا العنقود من النجوم عن األرض نحو  150سنة ضوئية وهو أقرب
العناقيد املفتوحة إليها .أما الثريا أو األخ��وات السبع (يعرف أيض ًا
باسم  )M45فيقع على رقبة الثور في األسطورة
اإلغريقية وميكن مشاهدة معظم
جنومه بالعني املجردة.

كوكبة أو ب��رج الثور من
كوكبات الشتاء المشهورة
التي يمكن تحديد موقعها
ومشاهدتها بسهولة
وهي تضم عنقودين من
ال��ن��ج��وم ي��ع��رف أحدهما
بالقالئص واآلخ��ر بالثريا
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كوكبة أو رج اجلوزاء

ميكن مشاهدة كوكبة أو برج اجلوزاء( Geminiأو التوأم )The Twine
بوضوح في ليالي الشتاء .يقع هذا البرج بالقرب من كوكبة اجلبار وهو أبعد
األبراج نحو الشمال .ميكن مشاهدة أربعة جنوم من هذه الكوكبة على شكل
مستطيل .اعتبرت األسطورة القدمية هذه الكوكبة عبارة عن توأمني
أو فتيني يرقبان األرض من السماء .ويعتبر رأس الفتى األول
املعروف باسم رأس التوأمني  Polluxورأس الفتى الثاني
واملعروف باسم رأس أفالطون  Castorمن أشهر وأملع جنوم
هذه الكوكبة .إن جنم رأس التوأمني عمالق أحمر وهو أصغر
العمالقة احلمراء .أما جنم رأس أفالطون فهو جنم مزدوج
درجة حرارته عالية جد ًا ويظهر بلون أبيض.
تقع بني كوكبتي الثور واجلوزاء نحو الشمال كوكبة المعة واضحة
على صورة شكل خماسي األضالع تعرف باسم كوكبة ذي األعنة أو
العناز  .Aurigaيشكل جنم الثور املعروف باسم الناطح أحد رؤوس
الشكل اخلماسي .إن جنم العنز أو العيوق  Capellaالواقع على رأس
الشكل اخلماسي املقابل للناطح هو أملع جنوم هذه الكوكبة .أما كوكبة األرنب Lepus
(اسم التيني) فهي من أصغر الكوكبات وأقلها شهرة وتقع بالقرب من رجل الصياد.
هذه أشهر جنوم كوكبات الشتاء التي ميكن مشاهدتها والتعرف إليها بسهولة .وفي
احلقيقة فإنه ميكن مشاهدة أعداد كبيرة من النجوم التي يصعب متييزها
والتعرف إليها ،كما ميكن مشاهدة بعض جنوم اخلريف
(ف��ي أقصى الغرب) وبعض جن��وم الصيف
(في أقصى الشرق) في الشتاء
أيض ًا .

يمكن مشاهدة كوكبة أو برج
الجوزاء ( Geminiأو التوأم
 )The Twineبوضوح في
ليالي الشتاء .يقع هذا البرج
بالقرب من كوكبة الجبار
وهو أبعد األبراج نحو الشمال
أما كوكبة األرنب فهي من
أصغر الكوكبات وأقلها شهرة
وتقع بالقرب من رجل الصياد
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التقتير في النوم
مشكالته وأخطاره
د .رضا عبداحلكيم رضوان
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❋ باحث وأكادميي ( ،مصر)

❋

لطاملا شكل النوم ودوره ووظائفه حالة من الشغف لدى العلماء قدميا وحديثا ،ملعرفة أســرار هذه الظاهرة وأهميتها،
وإدراك خفاياها وضرورتها ،وما يحدث خاللها من تطورات وتبدالت ،السيما في حال النوم الطويل أو األرق أو التقتير.
وقد أثبتت أحاث ودراسات ذات صلة الوظائف املتعددة للنوم أن التقتير في النوم ميثل استراتيجية سيئة للتعامل مع
احلياة اليومية؛ إذ تتأثر وظائف اجلسم الهرمونية واملناعية والتذكرية .وقد حتقق العلماء من أن املرء إذا لم ينم نوم ًا ليلي ًا
كافي ًا فإنه سيصاب املرض ويعاني التعب والنسيان واالكتئاب وزيادة في الوزن.

النوم هو حالة طبيعية من االسترخاء في
الكائنات احل ّية ،وتقل خالله احلركات اإلرادية
والشعور مبا يحدث في محيط النائم ،وال
ميكن اعتبار النوم فقدان ًا للوعي ،بل ميثل
تغير ًا حلالة الوعي .وال تزال األبحاث جارية
للتعرف إلى الوظيفة الرئيسية للنوم ،إال أن
هناك اعتقاد ًا شائع ًا أن النوم ظاهرة طبيعية
إلع��ادة تنظيم نشاط الدماغ والفعاليات
احليوية األخ��رى في الكائنات احلية.
هذا ويتفاوت عدد ساعات النوم التي
يحتاج إليها اإلنسان الطبيعي تفاوت ًا
كبير ًا من شخص إلى آخر.
منذ خمسة عقود قوض علماء
النوم من جامعة شيكاغو بشكل
جازم االعتقاد الذي كان سائدا
ب ��أن ال� �ن��وم م��ا ه��و إال توقف
ملعظم النشاط الدماغي؛ فقد
اكتشف الباحثون أن النوم
يتميز بفترات م��ن احلركة
العينية السريعة مُتعرف باسم
النوم ال ِّر ْميي  ،REMالتي
ينطوي وج��وده��ا على أن

شيئ ًا ما فاع ًال يحدث أثناء النوم .وفي اآلونة
األخيرة ،حقق هذا املجال أعظم تقدم له في
توصيف طبيعة النوم على مستوى اخلاليا
العصبية في الدماغ.
ويتمثل أح��د امل��داخ��ل ل��دراس��ة وظيفة
النوم في تفحص التغيرات الفيزيولوجية
والسلوكية الناجمة عن االفتقار إلى النوم
في حد ذاته .فمنذ أكثر من عقد من الزمن
تبني أن احل��رم��ان الكامل من النوم عند
الفئران يفضي بها إلى املوت .وتبدي هذه
احليوانات نقصان ًا في ال��وزن على الرغم
من استهالكها ا مُملسرف للطعام ،ما يوحي
بفقد مفرط للحرارة.
وألسباب ما زال العلماء بحاجة إلى تبيانها،
متوت هذه احليوانات أسرع (مبا مقداره من
 10إلى 20يوم ًا) فيما لو مُح ِرمت متام ًا من
الطعام مع بقاء نومها اعتيادي ًا.

النوم حالة طبيعية من
االسترخاء في الكائنات
الحية تقل خالله الحركات
ّ
اإلرادي�����ة وال��ش��ع��ور بما
يحدث في محيط النائم
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مرض دماغي

يؤكد العلماء أن اإلنسان
إذا لم ينم نومًا ليليًا كافيًا
ف��إن��ه سيصاب بالمرض
ويعاني التعب والنسيان
واالكتئاب وزي��ادة الوزن
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وف��ي ج��ان��ب آخ��ر ي ��ؤدي م��رض دماغي
تنكسي نادر جد ًا لدى البشر يدعى األرق
العائلي املميت إلى املوت بعد بضعة أشهر
من اإلصابة به .وال يتضح ما إذا كان فقدان
النوم في حد ذاته ميت ًا ،أم أن الالئمة تقع
في هذا الشأن على نواح أخرى من التلف
الدماغي.
وقد توصلت دراسات احلرمان من النوم
لدى البشر إلى أن النعاس يزداد حتى في
حالة االختزاالت الصغيرة من أوقات النوم
لي ًال .ويساوي النعاس أثناء قيادة السيارة (أو
أثناء النشاطات األخرى التي تتطلب يقظة
مستمرة) في خطورته خطورة تناول الكحول
قبل تلك املهمات .ولكن األدلة احلالية تشير
إلى أن "مساعدة" الناس على زيادة زمن النوم
عن طريق تناول حبوب من ِّومة لفترة طويلة
ال تقدم فائدة صحية واضحة ،ورمبا تقلل
في الواقع من طول احلياة .ونشير هنا إلى
أن النوم سبع ساعات في الليلة يتالزم مع
طول حياة أكبر لدى البشر.
هذا وإن الدافع للنوم أمر يتعذر رده إلى
درجة أن حتقيق احلرمان الكامل من النوم
يتطلب تنبيه ًا شديد ًا ومتكرراً .لذا فإنَّ
الباحثني الذين يستخدمون احلرمان من
النوم في دراستهم لوظيفة النوم ،سرعان
ما يجابهون صعوبة التمييز بني التأثيرات
الناجمة عن اإلجهاد والتأثيرات الناجمة
عن نقص النوم.

النوم حاجة ضرورية

مثل اجلوع والعطش ،فإن املرء يحتاج
إل��ى ال �ن��وم ،فنحن نقضي ث�ل��ث أعمارنا
نيام ًا .وثمة أبحاث علمية حديثة أظهرت
أن النوم ال يعالج النعاس فحسب ،بل إنه
ضروري لتحقيق األداء املثالي للعديد من
الوظائف احليوية.
ويقول العلماء إن النوم ضروري لتفعيل
اجلملة املناعية وعملها ولتحقيق التوازن
الهرموني الصحيح وللصحة العاطفية
والنفسية وللتعلم وعمل الذاكرة .والنوم
ي�ق��وي أداء اجل�س��م للوظائف السابقة.
ومعروف أن أي شخص يعيش من دون نوم
لعدة أشهر سيكون مصيره املوت.
ي��أت��ي ال�ب��ره��ان األوض ��ح على حاجتنا
املطلقة الى النوم من خالل جتارب أجراها
علماء أمريكيون في عام  ،1989إذ وجدوا
أن اجلرذان التي حرمت من النوم بصورة
كامل ملدة شهر واحد ماتت جميع ًا.
كما يأتي ذلك رهان ًا إضافي ًا فيما تابعه
االختصاصيون عن حالة مرضية تعرف
ب�«األرق العائلي املميت» ،وهي حالة لوحظت
للمرة األولى قبل نحو ثالثني عام ًا .وتتمثل
هذه احلالة في اعتالل صحي قابل للوراثة
يؤدي إلى أرق متواصل ومنه إلى املوت .وهو
ما تأكد منه علماء في إيطاليا عام 1986
بجامعة بولونيا من أنَّ رج ًال عمره  53عام ًا
توفي بعد ع��دة أشهر من إصابته باألرق
غير القابل للمعاجلة ،كما أن األمر حصل
ع �ن��د العديد
م��ن أقربائه
على مدى
جيلني.
وأك � ��د

العلماء أنّ عدم النوم لليلة واحدة فقط
أو قلة النوم في تلك الليلة ميكن أن يتدخل
ف��ي ال��وظ��ائ��ف اجلسمية املختلفة؛ مثل
النشاط الهرموني واحلماية من األمراض
اخلمجية.
وتذكر الدراسات اخلاصة بالفيزيولوجيا
البشرية أن النوم القليل ميكن أن يؤدي إلى
زيادة في الوزن ،وأن األطفال الذين تراوح
أعمارهم بني السادسة والتاسعة والذين
ي�ن��ام��ون أق��ل م��ن ع�ش��ر س��اع��ات ل�ي� ًال هم
أكثر عرضة ألن يصبحوا بدناء مبا يراوح
ب��ني م��رة ونصف وم��رت��ني ونصف مقارنة
باألطفال اآلخ��ري��ن ال��ذي��ن ينامون أكثر
من ذلكَّ .أما البالغون الذين ينامون أقل
من ست ساعات؛ فإنَّ ثمة زيادة في البدانة
لديهم تبلغ  ،%50كما تبني األبحاث أنَّ
ثمة ترابط ًا بني قلة النوم واإلصابة بداء
السكري من النوع الثاني.
وفي عام  2006بحث علماء من جامعة
كاليفورنيا ببركلي في تأثير احلرمان من
ال�ن��وم لليلة واح ��دة فقط ف��ي الذكريات
العاطفية التي يختزنها امل��رء .وأثبتت
التجارب أنه عندما يحرم املرء من النوم
ف��إن��ه يتذكر األم ��ور السلبية ف��ي حياته
أكثر مبرتني من تذكره لألمور اإليجابية.
ويؤدي ذلك الى أن تصبح ذاكرته منحازة
وغير حيادية ،األمر الذي ميكن أن يؤدي
بدوره إلى ذاكرة مكتئبة في اليوم الذي يلي
احلرمان من النوم.
وبالفعل ،فإنَّ دراسات عدة أظهرت أن النوم
السيىء في ظروف معينة ميكن ْأن يؤدي
إلى اكتئاب شديد ،كما ميكن أن يسهم في
مشكالت نفسية.
ظاهرة «انقطاع النفس»

والدليل على االرتباط الظرفي بني النوم
السيىء واالكتئاب ازداد بشكل واضح في
السنوات األخيرة .ومت استنتاج ذلك من
ظاهرة تعرف ب�«انقطاع النفس» التي حتدث
أث�ن��اء ال�ن��وم وال�ت��ي سببها انقطاع تدفق
الهواء إلى الرئتني ،وميكن أن يؤدي ذلك

إلى الشخير واللهاث وعدد من املشكالت
النفسية .وف��ي كل م��رة يصاب فيها املرء
بهذه العلة ،فإنه يستيقظ فجأة من نومه
ليعاود التنفس من جديد .ونتيجة لذلك
فإن املصاب بداء انقطاع تنفس شديد ميكن
أن يستيقظ كل دقيقة أو كل دقيقتني خالل
الليل كله.
إن الشخير هو انسداد
جزئي ملجرى الهواء
في البلعوم
األنفي
والبلعوم
ال � �ف � �م� ��ي
واجلزء اخللفي
من اللسان ،مع
مرور الهواء أثناء
التنفس في هذا
اجلزء يحدث تذبذب في األنسجة الرخوة
لسقف احل�ل��ق وال �ل �ه��اة ف�ي�ح��دث صوت
الشخير .وأحيان ًا قد يحدث انقطاع تام
للتنفس.
انقطاع النفس

أما انقطاع النفس فهو ينجم عن انسداد
كلي في مجرى التنفس مل��دة ال تقل عن
عشر ثوان ،وقد يكون ذلك االنسداد جزئي ًا
ويسبب الشخير أثناء النوم ،لكنَّه قد يكون
خطر ًا في بعض احلاالت .وعندما يحدث
هذا االضطراب يصحو اإلنسان من النوم
أو يصبح نومه قليل العمق إلى حد كبير،
ويستمر كل توقف مؤقت في التنفس عشر
ثوان أو عشرين ثانية ورمبا أكثر في بعض
احلاالت.
وفي عام  2012وجدت املراكز األمريكية
للتحكم ف��ي امل��رض أن ال��رج��ال والنساء
املصابني مبرض انقطاع التنفس املذكور
أكثر عرضة لالكتئاب مبرتني أو أربع مرات
عند الرجال و 5.2مرة عند النساء مقارنة
مبن ينامون بصورة طبيعية بني اجلنسني.
وثمة أساليب للعالج متبعة ملرض انقطاع
التنفس تتمثل في أجهزة  CPAPالتي تعيد

ال يمكن اعتبار النوم
فقدانًا للوعي بل يمثل
تغيرًا لحالة الوعي وال
ت��زال األبحاث جارية عن
الوظيفة الرئيسية له
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يؤدي مرض دماغي تنكسي
نادر جدًا لدى البشر يدعى
األرق العائلي المميت
إل��ى ال��م��وت بعد بضعة
أش��ه��ر م��ن اإلص���اب���ة به

التنفس والنوم الى طبيعتهما ،وتؤدي إلى
تخفيض عوارض االكتئاب بصورة واضحة.
وأثبتت األبحاث احلديثة املتعلقة بالنوم
والذاكرة أن وظيفة التمييز البصري تتحسن
بعد ليلة من النوم الطبيعي ،وأن دور النوم
يتجاوز تثبيت الذكريات واحملافظة عليها من
التالشي وإلى حتسينها أيض ًا ،فالنوم يحسن
أداء الدماغ حلل املشكلة املطروحة.
وكلما ازدادت معرفة الباحثني مبا يحصل
أثناء النوم ازداد اكتشافهم لفوائد جديدة
تنتج من ن��وم ليلي جيد ،وأح��دث إضافة
مكنة إلى هذه الفوائد هي تنظيف الدماغ
من النفايات .ففي عام  2013وجد علماء
املركز الطبي بجامعة (روشستر) أن املسافة
بني خاليا الدماغ تزداد خالل النوم ،األمر
الذي يؤدي إلى جريان أفضل للسائل املخي
الشوكي بني الدماغ والعمود الفقري.
وهذا اجلريان يساعد على

المسافة بين خاليا الدماغ
تزداد خالل النوم األمر الذي
ي��ؤدي إل��ى جريان أفضل
للسائل المخي الشوكي
بين الدماغ والعمود الفقري
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خروج اجلزيء السام من الدماغ ويبعده عن
املناطق التي ميكن أن يسبب وجوده فيها
ض��ررا كبيرا .ولذلك فإن البحوث تدرس
حالي ًا ما إذا كان ازدياد اجلريان احلاصل
خالل النوم معطوب ًا عند املصابني مبرض
ألزهامير ،وذلك في محاولة إليجاد عالج
مناسب لهؤالء امل��رض��ى .ونحن نعلم أن
ألزهامير داء يصيب املخ ويتطور ليفقد
اإلن��س��ان ذاك��رت��ه وق��درت��ه ع�ل��ى التركيز
والتعلم ،وقد يتطور ليحدث تغييرات في
شخصية املريض فيصبح أكثر عصبية أو
قد يصاب بالهلوسة أو بحالة من حاالت
اجلنون املؤقت.
وال يوجد حتى اآلن عالج لهذا املرض ،إال
أن األبحاث في هذا املجال تتقدم من عام إلى
آخر .كما أثبتت األبحاث أنَّ العناية باملريض
والوقوف بجانبه يؤديان إلى أفضل النتائج
مع األدوية املتاحة .

إصدارات حديثة

طيور
العالم

د .انذرو غوسلر ( )Andrew Goslerهو محاضر بحوث في «معهد ادوارد غراي لعلم الطيور»
في جامعة أوكسفورد .وعضو اللجنة الدولية لعلم الطيور.
إنّ ك �ت��اب «ط �ي��ور ال �ع��ال��م» م��ن منشورات
«فيليبس» هو الكتاب املرجعي األشمل من
نوعه والصادر في جزء واحد .ويعرض الكتاب
مجموعة تشمل  1300صورة ووصف للطيور
مع قائمة مرجع ّية كاملة بكل رتبة وفصيلة
ما يجعله كتاب ًا مرجعي ًا
معروفة حتى اليومّ ،
املهتمني بالطيور.
أساسي ًا جلميع
ّ
 ص��ور ملونة ل �  1300ن��وع .م��ع وصف

تفصيلي وضعه علماء طيور ذوو خبرة.
 قائمة كاملة وحديثة بجميع رتب وفصائل
الطيور املعروفة في العالم حتى اليوم.
 مقدمة حول ارتقاء الطيور وتصنيفها
وتوزيعها ،باإلضافة إلى وصف لكل منطقة
رئيسية.
رص��د الطيور
 خ��رائ��ط لتعريف م��واق��ع ْ
الدولية الرئيسية.

م .محمد احلسن
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لــرمبــا لــم يـخـطــر  ـبــال مبتكر
اإلنترنت تيم يرنرز لي في أواخر
ثمانينيات القرن املاضي أن تصبح
هذه الشبكة العنكبوتية مالذ العالم
فــي الـتــواصــل والتعامل ،ومنبرهم
األس ــاس ــي فــي ال ـت ـخــاطــب وتبادل
اآلراء واألفكار ،واملنصة التي الغنى

عـنـهــا لـلـمــؤسـســات وال ـشــركــات في
ممارسة أعمالها وصناعة منتجاتها
وتـســويــق خــدمــاتـهــا ،والـتـحـكــم في
أجهزتها وآالتها ومعداتها.
و يوما عد يوم أخذت تطبيقات
هذه الشبكة املنتشرة في كل صقع
وركــن وزاويــة تشهد تطورا مطردا،

❋ كاتب متخصص في التكنولوجيا( ،الكويت).

(إنترنت األش��ي��اء) شبكة
م��ت��ن��ام��ي��ة م���ن األش��ي��اء
المادية ّ
المتصلةباإلنترنت
تتميز ب��وج��ود ع��ن��وان IP
مخصص لها كسائر األجهزة
ّ
التقليدية المستخدمة
ف���ي ال���ح���ي���اة ال��ي��وم��ي��ة

ثورة دماغية

وم��ن التطبيقات احل��دي�ث��ة للشبكة
العنكبوتية ما تعارف العالم على تسميته
(إنترنت األشياء) الذي يشير إلى شبكة
متنامية من األشياء املادية املتّصلة باإلنترنت،
مخصص
والتي تتميز بوجود عنوان IP
ّ
لها كسائر األجهزة التقليدية املستخدمة
في احلياة اليومية ،كاحلواسيب احملمولة
وال�ه��وات��ف ال��ذك�ي��ة .وه��ذه األش �ي��اء رمبا
تتمثل في أجهزة اإلنذار املنزلية ،وأجهزة
التحكم ف��ي احل ��رارة وال�س�ي��ارات ،وآالت
البيع ،إضافة إلى الكثير من األشياء التي
مُيتوقّ ع أن تغزو حياتنا اليومية ،كالساعات
والنظارات الذكية.
وهذا املصطلح اجلديد يشير إلى ارتباط
جميع ما حولنا من أشياء بشبكة اإلنترنت،
بحيث ميكن معرفة حالتها ومعلومات
عنها وقراءة تقارير خاصة بها وبطريقة
واسـ ـتـ ـخ ــدام ــا واســ ـعـ ــا ،فدخلت
مجاالت عديدة ،وميادين كثيرة،
 ــدءا مــن أـســط األمـ ــور وانتهاء
إلى أكثرها تعقيدا .وال أحد يعلم
دقة مــا الــذي يحمله املستقبل
م ــن آفـ ــاق واع ـ ــدة ل ـهــذا االتكار
املدهش.

عملها .وهناك املاليني من األجهزة املتصلة
باإلنترنت حالي ًا ،لكنها تعتمد على اإلنسان
في إمدادها باملعلومات ،في حني يستهدف
(إنترنت األشياء) جعل كل تلك األشياء
تتواصل مع بعضها دون تدخل بشري.
وإذا أمكن إطالق مصطلح (ثورة) على
(إنترنت األشياء) ،فإنها تعد حلقة في
سلسلة الثورات التكنولوجية التي شهدها
العالم في العقود اخلمسة املاضية ،ويتوقع
أن يشهد ثورات مشابهة أيضا في السنوات
القليلة املقبلة ،لكن بوتيرة أسرع بكثير
م��ن الوتيرة التي س��ارت عليها الثورات
املاضية.
وس�ي�ك��ون ل�ه��ذه ال �ث��ورة التكنولوجية
اجلديدة تأثير كبير في االقتصاد؛ إذ إنها
ستزيد اإلنتاج وتقلص الكلفة االقتصادية،
مثل النقل والتخزين واستهالك الطاقة.
فعلى سبيل املثال ستقوم أجهزة االستشعار
بضبط ال�ت��دف�ئ��ة ال��داخ �ل �ي��ة ،والتبريد
واملكيفات الهوائية ف��ي امل �ن��ازل وأمكنة
العمل ،ما يسهم في احل��د من تبديد
املوارد االقتصادية.
تطور هائل

وأول ب��اح��ث استخدم لفظ (إنترنت
األشياء) هو كيفن أشتون في عام ،1999
وهذا الباحث يعد من ال��ر َّواد في مجال
االتصاالت واحلوسبة ،فهو مؤسس أول مركز

هناك الماليين من األجهزة
المتصلة باإلنترنت حاليًا
لكنها تعتمد على اإلنسان
في إمدادها بالمعلومات
ف����ي ح���ي���ن ي��س��ت��ه��دف
(إنترنت األشياء) جعل كل
تلك األشياء تتواصل مع
بعضها دون تدخل بشري
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أول باحث استخدم لفظ
(إن��ت��رن��ت األش���ي���اء) هو
كيفن أش��ت��ون ف��ي عام
 1999وكانت فكرته ربط
بعض األج��ه��زة الرقمية
حولنابطريقة تسمح لنا
بمعرفةوضعهادونالحاجة
إلى أن نكون بالقرب منها
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بحثي في معهد ماساتشوستس للتقانة.
وكانت فكرته أن يتم ربط بعض األجهزة
الرقمية التي توجد حولنا ،ك�األدوات املنزلية
الكهربائية ،بطريقة تسمح لنا مبعرفة
وضعها ومعلوماتها الدقيقة دون احلاجة
إلى أن نكون بالقرب منها.
لكن ه��ذه الفكرة سرعان ما حظيت
باستحسان الشركات الكبرى التي أعادت
صياغة هذه الفكرة وطورتها لتشمل (إنترنت
األشياء) األشخاص واحليوانات واملالبس،
وربط األجهزة على مستوى الشبكة العاملية
وليس عبر شبكات محلية صغيرة ،واتصال
األجهزة املرتبطة فيما بينها ،بحيث تقرر إرسال
البيانات أو استقبالها دون تدخل اإلنسان
في عملها .وبينما تضاعف االستثمار في
الشركات الناشئة في مجال إنترنت األشياء
 10مرات خالل السنوات اخلمس املاضية،
تتوقع دراسات متخصصة أن تبلغ إيرادات
سوق إنترنت األشياء أكثر من  600مليار
دوالر في عام  ،2020وأن يستثمر قطاع
األعمال التجارية نحو  250مليار دوالر في
هذه التكنولوجيا خالل السنوات اخلمس
املقبلة %90 ،منها سيذهب لالستثمار في
األنظمة والبرمجيات التي تشغل األجهزة
اخلاصة بها.

مستقبل واعد

تظهر البيانات املتخصصة أن عدد
األجهزة املتصلة باإلنترنت زاد من 500
مليون جهاز في عام  2003إلى  12.5مليار
جهاز في عام  ،2010ويتوقع بلوغها نحو
 30مليارا في عام  ،2017لتبلغ بحلول
عام 2020م نحو  35مليار جهاز ،أي إن
معدل منوها يفوق النمو احملتمل لعدد
سكان العالم بأكثر من سبعة أضعاف.
كما أن منو حجم سوق إنترنت األشياء
سيكون أكبر من سوق الهواتف احملمولة
واحلواسيب واألج�ه��زة اللوحية مبقدار
الضعفني.
ويتوقع االقتصاديون بلوغ عدد السيارات
املتصلة باإلنترنت نحو  250ألف سيارة
عام  ،2020منها عشرة آالف سيارة ذاتية
القيادة ،وأن تضيف تكنولوجيا إنترنت
األشياء ما بني  10و 15تريليون دوالر
إلى إجمالي الناجت احمللي العاملي خالل
العشرين عام ًا املقبل.
وتوقعت مجلة (فوربس) االقتصادية
الشهيرة شكل احلياة املستقبلية مع إنترنت
األشياء ،إذ ستصبح السيارة ق��ادرة على
تنزيل جدول مواعيد اجتماعات سائقها
باستمرار من اإلنترنت ،ومن ثم تقود ذاتها
إلى أمكنة االجتماعات ،وقد ترسل إشارات
إلى الطرف اآلخر إذا واجهت أزمة سير،
وتأخرت عن املوعد ،فيما ستقوم الثالجات
مبراقبة كميات
الطعام داخلها،
واالتصال
مبحال بيع
املواد الغذائية
ل �ط �ل��ب أن � ��واع
الطعام التي
ش ��ارف ��ت على
ال �ن �ف��اد .وستتيح
هذه التكنولوجيا
ل��إلن�س��ان املزيد
م��ن التخطيط
ومراقبة أمناط اإلنتاج

واالستهالك بطريقة جديدة ودقيقة.
ويبدو أن أكثر املستفيدين واملستثمرين
في تكنولوجيا إنترنت األشياء هو قطاع
ال�ص�ن��اع��ة ال ��ذي ي�ت��وق��ع أن تبلغ قيمة
استثماراته نحو  100مليار دوالر بحلول
ع��ام  ،2018وي�ح�ت��ل ق �ط��اع املواصالت
والتخزين املركز الثاني يليه قطاع املعلومات،
فيما يعد قطاع التشييد أحد القطاعات
الواعدة لالستفادة من هذه التكنولوجيا
إذ يتوقع أن يضخ استثمارات قدرها نحو
 30مليار دوالر بهذا الصدد بحلول عام
 .2019كما ستكون أمتتة املنازل وأنظمة
املنازل الذكية أكبر سوق إلنترنت األشياء
في قطاع املستهلكني بنهاية  ،2020في
حني ستشكل أنظمة البنية التحتية أهم
املشاريع احلكومية .وتظل الشركات وقطاع
األعمال التجارية أكثر اجلهات إنفاقا
على إنترنت األشياء.

الضغط والسكر إلى املستشفى عبر اإلنترنت،
ليمكن متابعة حالته والتواصل معه في
حالة اخلطر.
وعلى الرغم من اإلمكانات الكبيرة التي
تتمتع بها تكنولوجيا إنترنت األشياء فإن
هناك أخطارا ومخاوف تتعلق باستخدامها،
كما هو الشأن في كل ما توفره التكنولوجيا
من أجهزة ومعدات .فثمة إمكانية الختراق
نظام هذه األشياء والعبث بها من طرف
املخترقني (الهاكرز) ،سواء من أجل التسلية
أو من أجل غايات اقتصادية أو اجتماعية
أوسياسية .

يتوقع أن تبلغ إي���رادات
س���وق إن��ت��رن��ت األش��ي��اء
أكثر من  600مليار دوالر
ع��ام  2020وأن يستثمر
قطاع األع��م��ال نحو 250
مليار دوالر فيها خالل
السنوات الخمس المقبلة

استخدامات ال حصر لها

يبدو أن سوق إنترنت األشياء
ستكون مفتوحة لكل املجاالت ومتاحة
جلميع االستخدامات ،مبا يعني أن
تطبيقات هذه التكنولوجيا ال حدود
لها .فعلى سبيل املثال طرحت بعض
الشركات ثالجات منزلية ترصد
محتوياتها وتنبه إلى ضرورة
ملئها باملواد الغذائية .وأشارت
شركات أخرى إلى إمكان صناعة
أس� ّ�رة للمستشفيات خالية من
األج �ه��زة وامل �ع��دات ،بحيث ل��ن تكون
هناك حاجة إلى تركيب أجهزة استشعار
على جسم املريض.
وابتكرت شركات أوروبية رباط يد يتعقب
حركة املستخدم أينما ذهب ،ويحتوي على
عداد يحسب عدد السعرات احلرارية ويوفر
إحصاءات ومعلومات يومية ترسل مباشرة
إلى اإلنترنت .وميكن االستفادة من هذه
التقنية مستقب ًال في املستشفيات ملتابعة
حالة املرضى ،حيث ميكن للمريض إرسال
تقرير مباشر عن وضعه الصحي وقياسات
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الـــــذاكــــرة..
خزان المعلومات
ومجمع الخبرات

د .نادية رتيب

❋

الذاكرة هي ذلك اجلــزء من الدماغ البشري
ال ــذي تتجمع فـيــه املـعـلــومــات ال ـتــي نكتسبها
خــالل حياتنا ،وهــي سجل مفصل املعلومات
التي نكتسبها عن طريق احلــواس ،وهــي أيض ًا
مكان معاجلة املعلومات وتنسيقها وحتويلها
إلـ ــى أمن ـ ــاط مي ـكــن مت ـي ـيــزهــا وإدراكـ ـ ـه ـ ــا ،ومن
ثــم فهمها ،وهــي الـتــي تـســاعــدنــا عـلــى تفسير
األشياء وتصنيفها ،كما أنها مكان التحكم في
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❋ أستاذة اإلرشاد النفسي في كلية التربية بجامعة دمشق( ،سورية).

وال��ذاك��رة نشاط عقلي معرفي يعكس
ال�ق��درة على ترميز وتخزين وجتهيز أو
معاجلة البيانات املستدخلة أو املنتجة
واس�ت��رج��اع�ه��ا .وه��ي ال��وس�ي�ل��ة ال�ت��ي من
خاللها نطل على اخلبرات املاضية من أجل
استخدام هذه اخلبرات في الوقت الراهن.
وهي تشير إلى آليات استبقاء واسترجاع
املعلومات اخل��اص��ة مب��ا اكتسبناه خالل
التعلم ،ثم في مرحلة تالية استرجاعه أو
إعادة إنتاجه لالستفادة من ذلك في مواقف
مختلفة من احلياة اليومية.
قوانني الذاكرة

ثمة قوانني عدة للذاكرة منها (قانون أهمية
املعلومات)؛ إذ إنه كلما كانت املعلومات أكثر
أهمية لنشاط اإلنسان احلياتي مت حفظها
بصورة أكثر رسوخ ًا وسهل استرجاعها .وهناك
(قانون النشاط) الذي يرتبط بقانون أهمية
املعلومات بصورة وثيقة؛ فكلما زادت نسبة
املعلومات التي يستخدمها اإلنسان في
نشاطه اليومي زاد رسوخها في الذاكرة.
ويعتبر ه��ذان القانونان أساسيني لعمل
الذاكرة .وهناك قانون (الفهم «اإلدراك»)؛
فكلما كان الفهم عميق ًا للمعلومات املراد
حفظها كان تخزينها في الذاكرة أفضل،
واستخدام هذا القانون يعني تقريب عملية
احلفظ إلى عملية التفكير قدر اإلمكان.
وهناك أيض ًا (قانون االهتمام «اإلثارة»)؛
فاملعلومات التي تثير االهتمام تكون سهلة

هذه املعلومات وضبطها وتوجيهها
الــوج ـهــة الـصـحـيـحــة ،وه ــي املكان
الــذي نحل فيه مشكالتنا ونتخذ
فيه قراراتنا ونوجه فيه سلوكنا،
فالذاكرة تتضمن جميع خبراتنا
الـتــي اختبرناها فــي حياتنا .إنها
وعينا احلاضر وتذكرنا خلبرات
املاضي.

احلفظ .ومن القوانني أيض ًا (قانون حجم
املعلومات)؛ فكلما كان حجم املعلومات في
موضوع محدد أكبر كانت عملية حفظ
اجلديد فيها أفضل .وهناك (قانون تقوية
االنطباع األول)؛ فكلما كان االنطباع األول
عن املعلومات املراد حفظها أقوى وكلما زاد
عدد قنوات تقبلها كانت عملية حفظها أكثر
رسوخ ًا ،ومن قوانني الذاكرة أيض ًا (قانون
الفرملة التراجعية)؛ فكل عملية حفظ (أو
انطباع) تالية تخمد العملية السابقة ،وأخير ًا
(قانون الفرملة التقدمية)؛ فاملعلومات
التي مت حفظها سابق ًا تخمد التي حتفظ
بعدها .ويعني استخدام القانونني األخيرين
القيام بالتنظيم العقالني لترتيب عمليات
احلفظ وتعلم كيفية زيادة مدة عمل الذاكرة
القصيرة املدى.

قانونا الفرملة التراجعية
والفرملة التقدمية يعنيان
التنظيم العقالني لترتيب
عمليات الحفظ وتعلم
كيفية زي���ادة م��دة عمل
الذاكرة القصيرة المدى

أمناط الذاكرة

حتدث العلماء عن ثالثة أمناط للذاكرة
متثل ثالثة نظم في تخزين املعلومات .وهذه
األمن��اط هي :الذاكرة احلسية ،والذاكرة
القصيرة ،والذاكرة الطويلة.
الـ ــذاكـ ــرة احلــســيــة :ي��ق��وم ال �ع��ال��م من
حولنا بتزويدنا بآالف املثيرات الصوتية
وال �ب �ص��ري��ة وال �ش �م �ي��ة وال ��ذوق� �ي ��ة التي
تدخل احلواس والتي تقوم بدورها بنقل
ه��ذه املعلومات إل��ى املرحلة التالية من
التخزين وه��ي ال��ذاك��رة القصيرة .لكن
بحكم االنتباه ،فإن بعض هذه املعلومات
يصل فقط إلى الذاكرة القصيرة في حني
يتم نسيان بقية املعلومات التي ال نركز
انتباهنا عليها.
إن مدة بقاء املعلومات الواردة للحواس
ت��راوح ع��ادة ب��ني  0.1و 0.5م��ن الثانية.
وس��رع��ة استقبال احل ��واس للمعلومات
تؤدي إلى استمرارية الصورة التي تتكون
عن العالم اخلارجي مبا فيه من مثيرات،
إذ تبني أن املوضوع املتحرك في العادة مير
أمام نظر الفرد نحو عشرين مرة في مدة
خمس ثوان ،أو أربع مرات كل ثانية واحدة.
واألثر املرئي الذي يتركه هذا املوضوع يبقى

يزودنا العالم من حولنا بآالف
المثيرات الصوتية والبصرية
والشمية والذوقية التي تدخل
الحواس والتي تقوم بدورها
بنقل هذه المعلومات إلى
المرحلة التالية من التخزين
وه��ي ال��ذاك��رة القصيرة
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ثمة ثالثة أنماط للذاكرة
ت��م��ث��ل ث��الث��ة ن��ظ��م في
تخزين المعلومات وهي
الذاكرة الحسية والذاكرة
القصيرة والذاكرة الطويلة

في الذاكرة احلسية لفترة تقدر ب�  0.25من
الثانية .ويستغرق الفرد في استخالص
معنى املعلومات التي تستقبلها احلواس
من املثيرات اخلارجية فترة زمنية أطول
من الفترة الزمنية التي يستغرقها ظهور
املثير املرئي أمام الفرد.
ال ــذاك ــرة ال ـق ـص ـيــرة املـ ــدى :ث�م��ة تكوين
فرضي يطلق عليه الذاكرة القصيرة املدى
يتوسط بني املستقبالت واملستودع املوسع
للمعلومات وامل�ع��ارف (ال��ذاك��رة الطويلة
امل��دى) ،وهذه الذاكرة ذات سعة محدودة،
لكنها ذات أهمية كبيرة ،وهي أكثر وضوح ًا
م��ن أي ج �ه��از آخ ��ر ل �ل��ذاك��رة ن �ب��دأ فيه
مبعاجلة املنبهات الناشئة م��ن البيئة،
وتتناسب سعتها التخزينية الضئيلة مع
وسعها احمل��دود على إج��راء املعاجلة .إن
الذاكرة القصيرة املدى تستخدم كمستودع
مؤقت ميكن أن يحتفظ مبقدار محدود
من املعلومات ،وميكن أن يحول املعلومات
ويستخدمها في إنتاج استجابات .وهذه
ال��ذاك��رة ه��ي ببساطة دمي��وم��ة النشاط
العصبي في ال ��دارات العاكسة املنطلقة
من األص��وات أو الصور أو األف�ك��ار ،فهذا
النمط الديناميكي ،أي الفعال

(قانون النشاط) في ال��ذاك��رة يعني
أن��ه كلما زادت نسبة المعلومات
التي يستخدمها اإلنسان في نشاطه
ال��ي��وم��ي زاد رس��وخ��ه��ا ف��ي ال��ذاك��رة
كما أن مدة بقاء المعلومات ال��واردة
للحواس تراوح بين  0,1و  0,5من الثانية
وال��م��وض��وع المتحرك يمر أم��ام نظر
الفرد نحو  20مرة في مدة خمس ثوان
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للذاكرة ،ميكن أن يكون قائم ًا على دارة
ح�ل�ق�ي��ة م��ن ال �ع �ص �ب��ون��ات ب�ح�ي��ث يبقى
م�ص��ون� ًا ب �ص��ورة ت�ل�ق��ائ�ي��ة ،وت �ق��وم اآلث��ار
ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة امل�ن�ع�ك�س��ة ب� ��دور املفكرة
ال��دم��اغ �ي��ة ف��ت��ع��زل ،ف ��ي ب��ره��ة معينة
م��ن ال�ت�س��رب املستمر ل�ل�ح��اض��ر ،الزمن
الضروري فقط الستعمال ما أو آخر.
يختلف نظام الذاكرة القصيرة املدى عن
نظام تخزين املعلومات احلسي ،إذ ال يتمكن
الفرد في هذا النظام من إدراك الصورة
الكاملة لألحداث أو للمثيرات التي تأخذ
مكانها على املستوى احلسي ،ما يجعل
دور نظام الذاكرة القصيرة املدى يتحدد في
التفسير أو اإلدراك الفوري لألحداث التي
يستقبلها اجلهاز احلسي.
الذاكرة الطويلة املــدى :هي ذلك اجلزء
ال��ذي ينقل إليه املعلومات م��ن الذاكرة
القصيرة املدى ،وتخزن على شكل أمناط
ميكن تفسيرها وإعطاؤها معنى ويقوم
ب�ت�ح�ل�ي��ل وت �ف �س �ي��ر امل �ع �ل��وم��ات ،وإدراك
العالقات التي تربط بينها وتنظيمها،
وإعادة تنظيمها ،واالحتفاظ بها ألطول
فترة مكنة ،حيث تنتقل الشفرات من
ال ��ذاك ��رة ال �ق �ص �ي��رة امل� ��دى إل ��ى الذاكرة
الطويلة امل ��دى .والعملية ال�ت��ي تسمح
بانتقال الشفرات املعرفية بني املخزنني
هي التسميع ال��ذي يبدو له وظيفتان
ه �م��ا :األول� ��ى ه��ي ت�س�م�ي��ع محافظ
ن�ح��اف��ظ ب�ه��ا ع�ل��ى ح�ي��وي��ة الشفرات
املعرفية ف��ي ال��ذاك��رة القصيرة املدى
من خالل الترديد الذاتي للمعلومات.
والوظيفة الثانية هي تسميع تفصيلي،
وهو مارسات تسمح بانتقال الشفرات
املعرفية م��ن ال��ذاك��رة القصيرة املدى
إل��ى ال��ذاك��رة الطويلة امل��دى عن طريق
ربطها باملعلومات امل��وج��ودة فيها .وقد
ي��رج��ع الفشل ف��ي اس�ت��رج��اع املعلومات
من الذاكرة الطويلة املدى إلى تداخل
الشفرات املعرفية بعضها ببعض.
وتنقسم الذاكرة الطويلة املدى إلى
نوعني هما :الذاكرة الضمنية ،والذاكرة

الصريحة .واألول ��ى تتكون م��ن الذاكرة
اإلجرائية ،وذاكرة املهارات احلركية ،والذاكرة
االنفعالية.
أما الذاكرة الصريحة فهي تختص بتذكر
األس�م��اء واحلقائق واملوسيقا واألشياء،
وتعمل بواسطة املخيخ ،وتنقسم إلى ذاكرة
األحداث وذاكرة املعاني.
نظرية املخططات

ترى هذه النظرية أن تنمية ما مت تخزينه
في الذاكرة يتم عندما يحدث تفاعل بني
ما مت تخزينه في الذاكرة من قبل وما يقرأ
من معلومات جديدة ،بشرط أن يرتبط ما
سبق تخزينه مبا تتم قراءته .وترى أن الفهم
القرائي يعتمد على املعلومات املخزنة في
الذاكرة والتي ال تخزن في ص��ورة أجزاء
منفصلة ،بل في صورة متكاملة على صورة
مخططات ليست متلئة ،وأن الفرد عند
قراءته لنص ما فإن املعلومات التي في النص
تتفاعل مع املعلومات املوجودة في املخطط
فيزداد املخطط امتالء ما يؤدي إلى اكتساب
القارىء مفاهيم جديدة ،ومن ثم فإن الفرق
بني الطفل والكبير والضعيف واجليد في

القراءة والفهم يرجع إلى الفرق في كم
ومحتوى املخططات التي لدى كل منهم؛
ألن هذه املخططات تساعد القارىء على
تصنيف املعلومات التي يقرأها ،وعلى بناء
توقعات عن املعلومات اجلديدة التي ميكن
أن يجدها في النص .وهذه املخططات متثل
احلزم املتكاملة من املعرفة حول األشياء
واألحداث والناس واألفعال واملواقف ،وهي
متتد من البسيط جد ًا إلى املعقد جداً،
وتنتظم بشكل هرمي وتتسم بالدينامية
في تفاعل بعضها مع بعض وم��ع ما هو
موجود في النص.
وعندما يقرأ الشخص نص ًا فإن ما يقرأه
يؤدي إلى تنشيط املخططات املناسبة ملا
يقرأ ،ومن ثم تنشيط املعلومات املوجودة في
هذا املخطط املتعلقة باملوضوع ،فتتفاعل
املعلومات اجل��دي��دة واملعلومات املخزنة
باملخطط ليقوم ال�ق��ارىء خاللها ببناء
توقعاته ملا يقرأه .ومن خالل هذه العملية
يتم إضافة ما توصل إليه من معلومات
جديدة في الشقوق الفارغة في املخطط،
وعند ذلك يكون الفرد قد اكتسب معنى
ما يقرأه .

الذاكرة مكان معالجة المعلومات
وتنسيقها وتحويلها
إلى أنماط يمكن تمييزها
وإدراكها ومن ثم فهمها
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❋ كاتب وأعالمي ( ،الكويت).

لم يكن اجتماع قادة دول العالم في مقر منظمة األمم املتحدة نيويورك في سبتمبر املاضي
مجرد محفل عاملي معني القضايا السياسية واألمنية واالقتصادية فحسب ،أو منتدى للقاءات
البروتوكولية ينهم فـقــط؛ ــل كــان أيـضــا مناسبة إلظهار
تـعــاونـهــم فــي م ـجــال يـهــم الـبـشــريــة ج ـم ـعــاء ،وه ــو ميدان
الصحة.

ففي تلك القمة العاملية أدى قادة العالم اهتمام ًا غير

مسبوق مبسألة احلــد من انتشار األمــراض التي تسببها
امليكروات املقاومة لألدوية .وأعلنوا التزامهم تبني منهجية واسعة
ومنسقة ملعاجلة املسببات األساسية ملقاومة مضادات امليكروات في
العديد من املجاالت ،والسيما الصحة البشرية والصحة احليوانية
والــزراعــة.

وتعد هــذه هي املــرة الراعة التي تتبنى فيها اجلمعية

الـعــامــة لــألمم املـتـحــدة مسألة تتعلق الصحة (كــانــت امل ــرات األخرى
تتعلق فيروس اتش أي في املسبب ملرض اإليــدز ،واألمــراض غير املعدية،
واإليبوال).
إعالن سياسي

وت�ع�ل�ي�ق��ا على
ذلك املوقف العاملي
قال رئيس الدورة
احلادية والسبعني
للجمعية العمومية
لألمم املتحدة بيتر طومسون:
إن مقاومة مضادات امليكروبات
تهدد حتقيق أهداف التنمية
املستدامة ،وتتطلب استجابة
ع��امل�ي��ة ،ل��ذا واف �ق��ت الدول
األع�ض��اء ف��ي املنظمة على
إعالن سياسي قوي يوفر أساس ًا
جيد ًا للمجتمع الدولي للمضي
قدما ،إذ ال ميكن لدولة واحدة أو
قطاع أو منظمة مواجهة ه��ذه القضية
مبفردها.
وفي ذلك املشهد األمي الذي ينظم
سنويا أعادت الدول التأكيد على التزامها
بتطوير خطط عمل على املستوى الوطني
ملواجهة مشكلة مقاومة مضادات امليكروبات،
استناد ًا إلى (خطة العمل الدولية ملكافحة
مقاومة مضادات امليكروبات) ،وهي اخلطة
التي وضعتها منظمة الصحة العاملية

بالتنسيق مع منظمة األمم املتحدة لألغذية
والزراعة (الفاو) واملنظمة العاملية لصحة
احليوان في عام .2015
وتقول منظمة الصحة العاملية إن هذه
اخلطط تعد ضرورية لفهم احلجم الكامل
للمشكلة ووقف إساءة استخدام األدوية
املضادة للميكروبات ،فيما يتعلق بالصحة
اإلنسانية والصحة احليوانية والزراعة .وقد
أدرك قادة دول العالم ضرورة وجود أنظمة
أقوى ملراقبة األم��راض املقاومة لألدوية
وحجم مضادات امليكروبات املستخدمة في
الصحة البشرية وصحة احليوان واحملاصيل
وزيادة التعاون والتمويل الدوليني.
وتعهد قادة دول العالم أيضا بتعزيز القوانني
التي حتكم مضادات امليكروبات ،وحتسني
املعرفة والوعي والتشجيع على اتباع أفضل
املمارسات ،وتعزيز األساليب املبتكرة ،واستخدام
بدائل ملضادات امليكروبات واللجوء الى تقنيات
جديدة للتشخيص والتطعيم.
تهديد لألمن

وتعقيب ًا على ذلك اإلجماع الدولي قالت
املديرة العامة ملنظمة الصحة العاملية مارغريت
تشان :تشكل مقاومة امليكروبات تهديد ًا

أب���دى ق���ادة ال��ع��ال��م في
االجتماع األخير لألمم المتحدة
اهتمامًا غير مسبوق بمسألة
الحد من انتشار األمراض
التي تسببها الميكروبات
المقاومة لألدوية وأعلنوا
التزامهم بتبني منهجية
لمعالجة المسببات األساسية
لمقاومة مضادات الميكروبات
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ظهور مقاومة مضادات امليكروات وانتشارها
وفق منظمة الصحة العاملية  ،فقد أنتجت بعض اجلراثيم
والفطريات ،طوال مليارات السنوات ،مواد كيميائية حلماية
ويشار إلى
أنفسها من هجمات الكائنات املجهرية األخرى .مُ
املواد ا مُملستخدمة حالي ًا في الطب السريري باسم "املضادات
احليوية" أو "العوامل املضادة للميكروبات" .وللتمكّ ن من
البقاء ط� ّ�ورت ميكروبات أخرى آليات متكّ نها من مقاومة
املفعول السام ملضادات امليكروبات .وبناء عليه متثّل "مقاومة
مضادات امليكروبات" ظاهرة قدمية راسخة في جينات املقاومة
التي تتوارثها امليكروبات نس ًال بعد نسل.
وميكن أن تصبح السالالت احلساسة مقاومة ّإما عن طريق
طفرة حتدث في اجلينات املوجودة أو عن طريق اكتساب جني
مقاوم من كائن آخر مقاوم فع ًال .وتلك هي اخلطوة األولى
في ظهور "مقاومة جديدة" .وحلسن احلظ ال تتح ّول معظم
الكائنات احلساسة إلى كائنات مقاومة بسهولة؛ فاملقاومة
التي نشاهدها اآلن في املمارسة السريرية تط ّورت ،عادة ،لدى
شخص أو حيوان أو مستودع بيئي آخر في منطقة ما
من العالم قبل سنوات عديدة.
وعلى الرغم من أنّ ظهور مقاومة جديدة بشكل
مفاجئ ميثّل ظاهرة نادرة فيما يخص معظم
الكائنات ،فإنّ ذلك ال ينطبق على جميع العوامل
املمرضة .فمن املالحظ ،لدى املصابني بالسل
أو عدوى فيروس اإليدز مث ًال ،إمكانية حدوث

إذا لم يتم التصدي لمقاومة
مضادات الميكروبات فقد
يكون لها انعكاسات خطيرة
ع��ل��ى األم���ن االجتماعي
والصحي وعلى االقتصاد
من شأنها تقويض تطور
الدول وتنميتها بشكل كبير
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طفرات جديدة في السالالت احلساسة التي يحملها أولئك
املرضى ،السيما في حال تدني نوعية املعاجلة .ويسهم ظهور
السالالت املقاومة أثناء العالج بقدر وافر في زيادة أخطار
إخفاق العالج وأخ�ط��ار ال��وف��اة ،وعليه ف��إنّ ضمان جناعة
العالج من األمور احلاسمة األهمية لتالفي تط ّور املقاومة
خالل فترة العالج.
والعوامل الرئيسية التي تسهم في ارتفاع معدالت املقاومة
ليست الطفرات اجلديدة ،بل الضغط االنتقائي الذي تفرضه
مضادات امليكروبات وانتشار امليكروبات املقاومة.
ونظر ًا لتنقّ ل الكائنات املجهرية بني املرضى ومقدمي
خدمات الرعاية الصحية واملخالطني من أفراد أسرة املريض،
فإن استخدام مضادات امليكروبات لدى املريض يطرح أخطارا
على الصعيد احمللي واملجتمع العاملي .وتنتشر الكائنات
املقاومة من خالل املخالطة املباشرة واملسطحات البيئية
ومجاري املياه واألغذية.

كبير ًا على صحة
البشر والتنمية واألمن.
ويجب ترجمة التعهدات التي قطعها قادو
وفعالة
دول العالم إلى خطوات سريعة ّ
ومنقذة للحياة في مجال الصحة البشرية
وصحة احليوان والصحة البيئية .إال أن
الوقت يدهمنا ،وعلينا أن نكثف جهودنا
في هذا املجال.
وترى منظمة الصحة العاملية أنه بات من
الصعب معاجلة األم��راض الشائعة التي
تهدد احلياة ،مثل التهاب الرئة والسيالن
وااللتهابات التي تعقب العمليات اجلراحية،
وكذلك فيروس إتش آي في والسل واملالريا،
بسبب مقاومة مضادات امليكروبات .وإذا لم يتم
التصدي ملقاومة مضادات امليكروبات فقد يكون

لها انعكاسات
خطيرة على األمن
االجتماعي والصحي وعلى االقتصاد من
شأنها تقويض تطور الدول وتنميتها بشكل
كبير .وإن املستويات العالية ملقاومة مضادات
امليكروبات التي نراها حاليا في العالم هي
نتيجة اإلفراط في استخدام املضادات احليوية
وغيرها م��ن م �ض��ادات امل�ي�ك��روب��ات واساءة
استخدامها عند البشر واحليوانات ،إضافة
إلى انتشار مخلفات هذه األدوية في التربة
واحملاصيل واملياه .وفي السياق األوسع ملقاومة
مضادات امليكروبات ،فإن مقاومة املضادات
احليوية تعد أكبر األخطار العاملية وأكثرها
إحلاح ًا وتتطلب اهتمام ًا على املستويني
الوطني والدولي.

أهمية مقاومة مضادات امليكروات
كانت األمراض املعدية في مقدمة أسباب وفاة البشر قبل
اكتشاف مضادات امليكروبات واستخدامها .وال تزال العداوى
حتتل ص��دارة العوامل الفتاكة في كثير من بلدان العالم
النامي التي ال يستفيد سكانها من فرص احلصول على
أدوية عالية اجلودة ،كما أصبحت العداوى املرتبطة بالرعاية
الصحية والناجمة عن كائنات مجهرية مقاومة من أسباب
الوفاة الرئيسية في كل البلدان .وترى منظمة الصحة العاملية
أن مقاومة مضادات
امليكروبات

أخطار غذائية

وتعليق ًا على ذلك ،قال
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
الدولية (ف��او) جوزيه غرازيانو دا سيلفا:
«إن مقاومة م�ض��ادات امليكروبات مشكلة
ال تقتصر على مستشفياتنا ،بل تتعداها
إلى مزارعنا وطعامنا .ويجب على قطاع
الزراعة أن يتحمل حصته من املسؤولية
سواء باستخدام مضادات امليكروبات بطريقة
مسؤولة ،أو بخفض احلاجة إلى استخدامها
من خالل احلفاظ على نظافة املزارع بشكل
جيد».
أما املديرة العامة للمنظمة العاملية لصحة
احليوان الدكتورة مونيك إيلوا فقالت إن
«توافر املضادات احليوية الفعالة والتي يسهل
احلصول عليها مهم جد ًا حلماية صحة احليوان
وللطب البيطري اجليد بنفس أهميته لصحة
البشر .وإنني أدعو السلطات في كل الدول
إلى تقدمي الدعم القوي جلميع القطاعات
املعنية من خالل تشجيع االستخدام املسؤول
واحلكيم وتطبيق املمارسات اجليدة واملعايير
والقواعد املعروفة».

أي اختالف
ليست "مرض ًا" في حد ذاتها .وال يوجد ،عادةّ ،
في درجة "الوخامة" بني املرض الناجم عن سالالت حساسة
واملرض الناجم عن سالالت مقاومة .واملقاومة ليست ،عموم ًا،
مشكلة تتعلّق بباثولوجيا املرض ،بل مشكلة تتعلّق مبحدودية
اخليارات العالجية.
وتتمثّل القضية اجلوهرية املطروحة في اعتماد البشر
على مضادات امليكروبات لعالج العداوى .فلو كانت هناك
أساليب بديلة لعالج العداوى ،فإنّ مقاومة مضادات امليكروبات
ستظلّ مستحكمة في العالم ولكن بدرجة ال تثير قلق ًا
صحي ًا عمومي ًا.
واملعروف أنّ مقاومة مضادات امليكروبات تشكّ ل خطر ًا
صحي ًا عمومي ًا ينجم عن املمارسات املنتهجة في مجال
الرعاية الصحية ،السيما اإلفراط في استخدام مضادات
بأي
امليكروبات ملكافحة أمراض ال تعود تلك املضادات ّ
نفع على املصابني بها.

وخالل اجتماع
اجل �م �ع �ي��ة العامة
لألمم املتحدة دعا قادة دول العالم
إلى االستخدام األفضل لألدوات املتوافرة
والقليلة التكلفة للوقاية من األمراض
التي تصيب البشر واحل�ي��وان��ات ،ومنها
التطعيم ،وتوفير املياه اآلمنة والصرف
الصحي ،وم��راع��اة النظافة اجليدة في
املستشفيات ومزارع احليوانات ،وضرورة
تطبيق األنظمة التي تضمن االستخدام
املناسب للمضادات احليوية.
وش���ددت دول ال�ع��ال��م ع�ل��ى ضرورة
توفير املزيد من احلوافز لالستثمار
في البحث والتطوير بغية إيجاد أدوية
جديدة فعالة وقليلة التكلفة ،وإجراء
االختبارات التشخيصية السريعة ،وغير
ذلك من العالجات املهمة لالستعاضة
ع��ن األدوي ��ة التي ب��دأت تفقد قوتها
العالجية.
ورأت أن توفير املضادات احليوية بأسعار
معقولة يجب أن يكون أولوية عاملية ،مع األخذ
في االعتبار حاجات جميع الدول.

وافقت الدول األعضاء في
األمم المتحدة على إعالن
سياسي قوي يوفر أساسًا
جيدًا للمجتمع الدولي للمضي
قدما إذ ال يمكن لدولة واحدة
أو قطاع أو منظمة مواجهة
ه��ذه القضية بمفردها
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كائنات الهندسة الوراثية
المنتجة للتوهج الضوئي

ضرورة بحثية أم
ترف علمي

د .وجدي عبد الفتاح سواحل
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خطت الهندسة الوراثية خطوات
واسعة ،وفتحت مجاالت لم يتيسر
لها الدخول فيها من قبل ،وأجنزت
فـ ـت ــوح ــات غ ـيــر م ـس ـبــوقــة حيرت
العقول .ومن تلك األمثلة الكائنات
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة املــضــيــئــة واجلـ ـيـ ـن ــات
املسؤولة عن إنتاج التوهج الضوئي
ون ـق ـلــه إلـ ــى ال ـن ـبــاتــات واألسـ ـم ــاك
غرض استخدامها في زيادة اإلنتاج

❋

❋رئيس حترير السلسلة الدولية للهندسة الوراثية والتقنية احليوية ،املركز القومي

❋ باحث في املركز القومي للبحوث( ،مصر).

للبحوث( ،مصر).

الكائنات املتوهجة الطبيعية

الزراعي أو كمصدر لإلضاءة املنزلية
أو الــزي ـنــة ،وكــذلــك نـقــل اجلينات
املضيئة إلي احليوانات مثل القطط
والكالب واألرانــب واألغنام والقرود
لتحويلها إلى كائنات معدلة وراثيا
منتجة للضوء ،ميكن استخدامها
كـمـصــانــع إلنــتــاج األدوي ـ ــة ومن ــاذج
إلج ـ ــراء الــتــجــارب ل ـعــالج أمـ ــراض
البشر.

يوجد العديد من الكائنات احلية املنتجة
للتوهج الضوئي .وتشمل هذه الكائنات
البكتريا والفطريات واحلشرات واألسماك
واحليوانات البحرية التي يعيش بعضها
على سطح األرض ،وبعضها اآلخ��ر في
أعماق البحار واحمليطات.
وت�ت��م عملية اإلن ��ارة احليوية إلنتاج
التوهج الضوئي نتيجة تفاعل كيميائي
ي�ت��م ب��داخ��ل ال �ك��ائ �ن��ات احل �ي��ة املنتجة
للضوء .ففي ال��دودة املضيئة والكائنات
البحرية الشبيهة يحدث حت��ول بطيء
في الطاقة الكيميائية بواسطة األكسدة
أثناء عملية التنفس ،فتتحول إلى طاقة
مضيئة يتم عكسها إلى توهج بواسطة
الطبقة العاكسة التي تقع خلف الطبقة
املولدة للضوء.
وي�س�ت�خ��دم ه��ذا ال �ض��وء كوسيلة من
وسائل االتصاالت بني أفراد النوع الواحد
للتجمع ،أو ال�ت��زاوج ،أو عند القتال ،أو
تستخدم كمصيدة لصيد الفريسة أو
لشل حركتها.
والتوهج الضوئي الناجت من الكائنات
احلية يطلق عليه الضوء البارد ،إذ ال ينتج
عنه وجود عادم يتحول إلى حرارة مفقودة
وغير مستغلة وضائعة ،كما يحدث في
عملية إنتاج الضوء الصناعي.
التالعب جينات الضوء

اجلديد في علوم البيولوجيا ال يصدقه
عقل؛ فاخليال العلمي أصبح حقيقة حيث
جنح العلماء للمرة األول��ى في التاريخ
في التحكم مبادة احلياة ،وهي اجلينات،
وم��ن ثم التحكم في الصفات الوراثية
للكائنات.
فقد أصبح اإلنسان ميتلك الوسيلة ألن

ي��ع��ت��ب��ر ب��ع��ض الباحثين
التعديل ال��وراث��ي أم �اً
ج���دي���دًا ل���ع���اج أم����راض
ال��ب��ش��ر وط��ري��ق��ًا لفهم
أوس��ع لعدد من األم��راض
ال��م��س��ت��ع��ص��ي��ة وم��ص��در
عاجات جديدة ومصانع
إلن���ت���اج أدوي�����ة ع��دي��دة

 - 95أكتور

2016

57

معظم العلماء ينظرون
إلى النباتات واألسماك
المعدلة وراثيًا المنتجة
للتوهج الضوئي لغرض
الزينة وكمصدر لإلضاءة
المنزلية على أنها ترف
أو عبث علمي قد يؤدي
إلى أخطار بيئية وصحية

الهندسة الوراثية خطت
خطوات واسعة وفتحت
م��ج��االت ل��م يتيسر لها
ال��دخ��ول فيها م��ن قبل
وأن���ج���زت ف��ت��وح��ات غير
مسبوقة حيرت العقول
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يطوع املخزون الوراثي الكامن في جميع
الكائنات احلية ،سواء كانت نباتات أو حيوانات
أو كائنات دقيقة مبا يرضي طموحاته ،أي
إن األطقم اجلينية أو التراكيب الوراثية
لصور احلياة املختلفة ميكن أن توضع علي
مائدة العمليات الوراثية لتصبح مطواعة
للجراحة الوراثية الستحداث تباينات في
اجلينات املعروفة؛ بهدف تغيير وظائفها
البيولوجية عن طريق إضافة جينات حتمل
صفات وراثية جديدة ومرغوبة ،أو إزالة
جينات حتمل صفات وراثية غير مرغوبة،
أو تعديل عمل وكفاءة جينات حتمل صفات
وراثية مرغوبة .وكل ذلك يؤدي إلى تبديل
اإلمكانات الوراثية للكائن احلي.
ومن هنا يتضح أن الهندسة الوراثية
تعتمد اعتماد ًا كلي ًا على التراكيب واألطقم
اجلينية امل��وج��ودة ف��ي امل� ��وارد الوراثية
الطبيعية؛ أي إنه ال توجد هندسة وراثية
من دون مصادر وراثية .وتعتمد الهندسة
الوراثية على مجموعة من العمليات وهي
التحكم في اجلينات وإعادة تركيب املادة
الوراثية واالستنساخ احليوي.
وتتمثل عملية إنتاج الكائنات احلية
املعدلة وراثي ًا املنتجة للضوء في البحث
ع��ن اجل�ي�ن��ات امل��رغ��وب فيها م��ن امل ��وارد
الوراثية ،ثم عزلها ونقلها إل��ى الكائن
املطلوب تعديله .يلي ذل��ك دراس��ة قدرة
اجلينات املنقولة على التعبير والثبات
الوراثي في الكائن اجلديد.
وبناء على ذلك اقتبس علماء اجلينات
فكرة الضوء البارد من الكائنات احلية
املنتجة لها إلجراء تعديالت وراثية إلكساب
الكائنات غير املنتجة للضوء القدرة على
إنتاجه عن طريق نقل اجلينات املسؤولة
عن ذلك إليها.
دراسات متنوعة

مرت دراسة الكائنات الطبيعية املضيئة
واجلينات املسؤولة عن التوهج الضوئي
بعدد من االكتشافات التي كان لها الفضل
في إنتاج العديد من النباتات واحليوانات

املعدلة وراثي ًا املنتجة للضوء .وفيما يأتي
أهمها:
 : 1492الرحالة األمريكي كريستوفر
كوملبس يرصد توهجا حيويا
في املياه ح��ول السفينة ،ومت
تفسير ذل��ك بخرافة على أنه
دل �ي��ل ع�ل��ى وج���ود «وح���ش في
األعماق يضيء».
 : 1600أول��ى احمل��اوالت العلمية على
تفسير الضوء البارد في الكائنات
احلية املضيئة.
 : 1998اس�ت�خ��دام ال�ب��روت��ني األخضر
املتوهج كمؤشر للتعبير اجليني
في الكائنات املعدلة وراثي ًا.
 - :1999اقتراح مشروع علمي إلنتاج
شجرة طبيعية معدلة وراثيا
ومنتجة للضوء.
 إنتاج الفأر ذي التوهج األخضر املعدلوراثي ًا.
 : 2001إنتاج يرقات دودة اللوز القرنفلية
املعدلة وراثي ًا ذات اللون األخضر
بواسطة مادة بروتينية متوهجة
خضراء مستخلصة من السمك
الهالمي . Jelly fish
 :2003املوافقة على طرح سمك الزينة
املعدل وراثي ًا املضيء لالستخدامات
املنزلية في أمريكا واملعروف باسم
GloFish
 : 2007إنتاج بعوض معدل جيني ًا ملقاومة
املالريا ذي أعني تضيء بوميض
أخضر ما يسهل فرز احلشرات
بسهولة.
 اس �ت �ن �س��اخ ق �ط��ط ت �ض��يء فيالظالم.
 : 2008بداية جتارب الهندسة الوراثية
إلنتاج النباتات املضيئة.
 : 2009إنتاج قرود قزمية معدلة وراثيا
حتمل صفة التوهج باللون األخضر
حملاربة األمراض العصبية.
 : 2011إنتاج قطط معدلة وراثي ًا ومضيئة

ي����وج����د ال����ع����دي����د م��ن
الكائنات الحية المنتجة
للتوهج الضوئي تشمل
ال��ب��ك��ت��ري��ا وال��ف��ط��ري��ات
وال��ح��ش��رات واألس��م��اك
وال��ح��ي��وان��ات ال��ب��ح��ري��ة

نبات التنباك «starlight avatar
الستخدامها في جتارب معاجلة
اإليدز.
 : 2013إن��ت��اج أغ��ن��ام م �ع��دل��ة وراثي ًا
ومضيئة.
الكائنات املعدلة

الكائنات املعدلة وراثياَ املنتجة للضوء
من نباتات اإلضاءة إلى احليوان األخضر
متعددة ومنها:
(أ) النباتات املضيئة:
نباتات لإلضاءة املنزلية :استطاع العلماء
إنتاج أول نبات مضيء ،وهو نبات التنباك
« »starlight avatarاملعدل وراثي ًا عن
طريق نقل اجلينات املسؤولة عن التوهج
الضوئي من أحد أنواع البكتريا البحرية
التي تنتج حولها ضوءا ذاتيا .ويعتبر هذا
النبات مناسب ًا لإلضاءة فقط لالستعمال
املنزلي الداخلي ،وميلك النبات فترة عمر
متوسطة تبلغ نحو ثالثة أشهر.
ويعمل العلماء على زيادة ناجت الضوء
من النبات ،ويأملون أن ي�ط��وروا أنواع ًا
تعطي الضوء األصفر الدافئ واألحمر؛
ألنها ستكون ظاهري ًا أنسب لالستعمال
املنزلي.
وتشير الدراسات العلمية إلى أنَّ إنتاج
النباتات التي ميكن أن حتل مكان املصابيح
الكهربائية يتوقف على قدرة النبات على

إنتاج الطاقة الالزمة لإلضاءة من دون
تأثير على ال�ط��اق��ة ال�ت��ي يحتاج إليها
النبات للنمو ،وأن الشجرة التي
تغطي م�س��اح��ة  100م�ت��ر مربع
ميكن أن تصدر ضوء ًا يعادل ضوء
أح��د املصابيح املستخدمة في
إضاءة الشوارع.
ل�ك��ن ه �ن��اك ت�خ��وف� ًا من
استخدام النباتات املعدلة
وراثي ًا في
إض� � ��اءة
الشوارع؛
إذ ميكن أن تؤدي
إلى انتشار واسع
عشوائي للبذور
املعدلة وراثي ًا ،وما
ميكن أن يصاحب ذلك من
مشكالت بيئية وصحية .كما أن هناك
قلق ًا من االستعاضة عن الطاقة الضوئية
التقليدية وما ينتج عنها من تلوث بيئي
بأخطار أخ��رى قد تنتج من استخدام
النباتات في اإلضاءة.
بطاطا ..إشارات ضوئية :استطاع علماء
املورثات النباتية إنتاج بطاطا تتوهج في
الظالم عند حاجتها إلى املاء عند العطش،
وهو أول نبات محصولي ذي أهمية اقتصادية
قصوى يعدل وراثي ًا إلنتاج التوهج الضوئي
في الظالم.

التوهج الضوئي الناتج
من الكائنات الحية يطلق
عليه الضوء البارد حيث
ال ينتج عنه وج��ود ع��ادم
يتحول إلى حرارة مفقودة
وغير مستغلة وضائعة
ك��م��ا ي��ح��دث ف��ي عملية
إن��ت��اج ال��ض ��وء الصناعي
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أص��ب��ح اإلن��س��ان يمتلك
ال��وس��ي��ل��ة ألن ي��ط��وع
المخزون الوراثي الكامن
في جميع الكائنات الحية
س���واء ك��ان��ت ن��ب��ات��ات أو
حيوانات أو كائنات دقيقة
ب��م��ا ي��رض��ي ط��م��وح��ات��ه
استنساخ الكلب «سنابي» ذي التوهج الضوئي

إن�����ت�����اج ال���ح���ي���وان���ات
ال��م��ع��دل��ة وراث���ي���ًا ذات
الخضرة المتوهجة يمثل
ع��ن��د ك��ث��ي��ر م��ن العلماء
ض����رورة بحثية وتقنية
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ومت ذل��ك ع��ن ط��ري��ق نقل ج��ني ينتج
بروتين ًا متوهج ًا يسمى جي إف بي (.(GFP
ويتوهج هذا البروتني حال تعرض النبات
للضغوط واإلجهاد البيئي .ومت عزل جني
(جي إف بي) من قنديل البحر املضيء
(أيكوري فيكتوريا) الذي يتوهج عادة عند
شعوره باخلطر.
و مُيرى الوهج الصادر عن البطاطا بصعوبة
بالعني املجردة ،لكن مُميكنمُ أَ ْن يظهر الوهج
ِ
جلي ًا باستخدام جهاز صغير مُيحمل باليد،
ما يعضد استخدام مثل هذه النباتات
كجهاز إنذار وكناقوس للحماية من األخطار
الناجمة عن مثل األمراض.
نبات مصاص ضوء الشمس :استطاع
العلماء إنتاج العديد من النباتات عن
طريق تعديل التركيب الوراثي للنباتات
ملساعدتها على امتصاص
املزيد من ضوء الشمس
وثاني أكسيد

ال �ك��رب��ون .وت�س��اع��د ه��ذه ال�ن�ب��ات��ات علي
امتصاص مليارات األطنان من الكربون
من اجلو ،في مسعى ملواجهة آثار ظاهرة
االحتباس احلراري وزيادة اإلنتاجية عن
طريق حتسني كفاءة عمليات التمثيل
الضوئي.
(ب) احليوانات املضيئة:
استنساخ الكلب «سنابي» ذي التوهج
الضوئي :استطاع علماء في كوريا اجلنوبية
استنساخ أربعة كالب معدلة وراثي ًا عن
طريق نقل جينات فلورية مضيئة إليها ،ما
يجعلها تتوهج باللون األحمر في الظالم
عند تعرضها لألشعة فوق البنفسجية.
ويستهدف العلماء من استنساخ هذه الكالب
املضيئة استخدامها في اختبار طرق العالج
اجلديدة ألمراض

عملية اإلن����ارة الحيوية
إلن��ت��اج التوهج الضوئي
ت���ت���م ن��ت��ي��ج��ة ت��ف��اع��ل
كيميائي داخل الكائنات
الحية المنتجة للضوء

التشوهات اجلينية في
البشر مثل مرض باركنسون
(الشلل الرعاش) ،إذ تصاب
الكالب باألمراض اجلينية نفسها التي
يصاب بها اإلنسان.
استنساخ قطط مضيئة :استطاع علماء
في كوريا اجلنوبية استنساخ قطتني تشعان
باللون األحمر عندما تتعرضان لألشعة
فوق البنفسجية ،من أجل استخدامهما
في معاجلة األمراض الوراثية.
ويتم ذلك عن طريق أخذ خاليا من
جلد قطة وإدخال جني فيها  -يفرز بروتينا
أحمر فلوريا يجعلها تتوهج وتشع عندما
تتعرض للظالم -قبل زرع اخلاليا اجلينية
املعدلة في البويضات .وهي تقنية متطورة
تعني امكانية إدخال جينات أخرى خالل
عملية االستنساخ ،ما ميهد الطريق أمام
إنتاج قطط مختبرية حتمل أمراض ًا وراثية
مبا في ذلك تلك التي تصيب البشر ،ما
يساعد على تطوير عالجات جديدة.
إنتاج أدوية من األرانب :استطاع العلماء
إنتاج أرانب حتوي جني البروتني الفلوري
األخضر ،وذلك في مسعى إلنتاج األدوية
من احليوانات املعدلة وراثي ًا بتكلفة قليلة؛
حيث أدخل العلماء أجزاء من احلمض
ال�ن��ووي اخل��اص بقنديل البحر  -جني
البروتني الفلوري األخضر  -إلى أجنة

أرانب مت إخراجها من رحم أرنبة حامل،
ثم أع��ادوا تلك األجنة املعدلة إلى رحم
األم الستكمال منوها.
وال �غ��رض األساسي
من هذه التجربة هو
اختبار إمكانية إدماج
جزء من حمض نووي
غريب باملادة الوراثية
ل��ألرن��ب .ووق ��ع اختيار
العلماء على جني البروتني الفلوري
األخضر في تلك التجربة لسهولة اقتفاء
أثره والتأكد من جناح التجربة.
قرود قزمية معدلة حملاربة األمراض
العصبية :استطاع علماء اجلينات تطوير
مجموعة من قردة «قزم القش األمريكي»
عن طريق نقل اجلني املسؤول عن إنتاج
البروتني الفلوري األخضر ،بحيث أصبحت
أقدام هذه القردة الصغيرة املعدلة جيني ًا
متوهجة بلون أخضر فلوري في الظالم
حال تعرضها لضوء فوق بنفسجي.
ومت إنتاج تلك القردة الفريدة من نوعها
عبر حتميل جني البروتني الفلوري األخضر
على فيروسات مت حقنها بأجنة قرود “قزم
القش األمريكي” ،ثم نقل تلك األجنة
املعدلة وراثي ًا إلى أرحام أمهات بديلة لتنمو
بها حتى تخرج إلى عاملنا بصفة جديدة
لم توجد في تلك القردة من قبل.
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استطاع العلماء إنتاج
أول ن��ب��ات م��ض��يء وهو
ن��ب��ات التنباك المعدل
وراث���ي���ًا ع��ن ط��ري��ق نقل
الجينات المسؤولة عن
التوهج الضوئي من أحد
أن���واع البكتريا البحرية

وأوضح العلماء أن الهدف من إنتاج تلك
القردة املتوهجة باللون األخضر هو إثبات
إمكانية تعديل الشفرة الوراثية حليوانات
من فئة الرئيسيات عبر إدخال جينات جديدة
عليها ،الستخدامها في إجراء جتارب لفهم
وعالج األمراض املتعلقة باجلهاز العصبي،
مثل الشلل الرعاش واخلرف.
(ج) كائنات دقيقة مضيئة
ب�ك�ت��ري��ا مضيئة مل�ع��اجل��ة السرطان:
استطاع العلماء إنتاج نوع من البكتريا له
قابلية اإلضاءة لفترة معينة داخل جسم
اإلنسان عن طريق نقل جني من نوع من
اليراعات (حشرات مضيئة) إليها .وحقن
العلماء هذه البكتريا املعدلة وراثي ًا في
الفئران املختبرية ،ومت مالحقة انتشارها
وتركزها في األورام السرطانية باستخدام
كاميرا خاصة لرصد الضوء الضئيل الذي
ينطلق منها.
ومتكن العلماء أيض ًا من تزويد البكتيريا
املعدلة ،عالوة على جني اليراعات ،ببروتني
معني يعمل مبنزلة «مفتاح كهربائي» بحيث
ال يعمل إال في اخلاليا التي حتتوي
على هذا البروتني ،أي
في اخلاليا

السرطانية التي تسللت البكتيريا املعدلة
إلى داخلها .وهكذا ميكن لألطباء السيطرة
على العقار الكيميائي و«تسديده» بدقة
إلى الهدف ،أي إلى اخلاليا السرطانية
فقط.
وأوض��ح العلماء أنهم بهذه الطريقة
متكنوا من الكشف املبكر عن أورام سرطانية
يقل قطرها عن مليمتر واحد .وثبت أن
البكتيريا تتمتع بحساسية عالية جتاه
األورام السرطانية ما يجعلها أفضل
من عمليات العالج الكيميائي لألمراض
السرطانية.
(د) سمك مضيء :استطاع العلماء في
جامعة تايوان الوطنية إجراء تعديل وراثي
لسمكة استوائية صغيرة يطلق عليها
سمكة ال��زرد «احل �م��ار ال��وح�ش��ي» بحيث
تضيء بوهج أحمر عن طريق نقل جني
من مرجان البحر .ومتتاز السمكة بأنها
المعة جد ًا في وجود أي نوع من الضوء
وفي ضوء األشعة فوق البنفسجية.
وأوضح العلماء أن هذه السمكة املضيئة
املعدلة وراثي ًا تعتبر آمنة وعقيمة ال ميكن
تهجينها مع سمك طبيعي ،عالوة على أن
جيناتها املتوهجة اإلضافية غير ضارة.
علم أم عبث علمي

وفي النهاية نرى أنه في الوقت الذي ينظر
فيه العلماء إلى أن إنتاج احليوانات املعدلة
وراثي ًا ذات اخلضرة املتوهجة متثل
ضرورة بحثية وتقنية ،حيث تعتبر
أم ًال جديد ًا لعالج أمراض البشر
وطريق ًا لفهم أوسع لعدد من
األمراض املستعصية ،ومصدر
عالجات جديدة ،ومصانع إلنتاج
أدوية عديدة ،فإن الكثير من
العلماء ينظرون إلى النباتات
واألسماك املعدلة وراثي ًا املنتجة
للتوهج الضوئي لغرض الزينة
وكمصدر لإلضاءة املنزلية على
أنها ترف أو عبث علمي قد يؤدي
إلى أخطار بيئية وصحية .
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شراء األدوية
عبر اإلنترنت
بين الخطورة
واألمان
❋دكتوراه في علم األدوية( ،الكويت).

د .ندى علي أباحسني

❋

أصبحت شبكة اإلن�ت��رن��ت وم��واق��ع التواصل
االجتماعي م�ص��در ًا للراغبني في احلصول على
امل�ع�ل��وم��ات ال�ص�ح�ي��ة ،وش���راء األدوي� ��ة واملنتجات
ال�ص�ي��دالن�ي��ة واألج��ه��زه ال�ط�ب�ي��ة ،م��ع م��ا يحمله
ذلك من عوامل خطر ألسباب عدة؛ أهمها فقدان
الرقابة وانعدام املصداقية .وتعزى ظاهرة (التسوق
عبر اإلنترنت) إلى أمور ،عدة ،منها سهولة التسوق
ومناسبة أسعار األدوي��ة ،وانتشارها في كل مكان،
واختصار الوقت.
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يختلف ال��ت��داوي الذاتي
م���ن م��ك��ان آلخ����ر وي��ت��أث��ر
ب���ت���ص���رف���ات ال��م��ج��ت��م��ع
وال��ث��ق��اف��ة وال��ق��وان��ي��ن
وت��وف��ر األدوي����ة وطريقة
التسويق وحدود التمويل
ف��ي ال��خ��دم��ات الصحية

يطلق مصطلح الصيدلية
اإلل���ك���ت���رون���ي���ة online
 pharmacyأو e-pharmacy
على المواقع التي تبيع
األدوي�����ة ب��وص��ف��ة طبية
أو من دون وصفة وحتى
ال���م���ك���م���ات ال��غ��ذائ��ي��ة
والمستحضرات البديلة
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حتذيرات مهمة
ندرج فيما يأتي بعض املستحضرات التي
مت التحذير منها:
< مستحضرات يتم استخدامها لبناء
األج �س��ام :ويتم بيعها ع��ن طريق موقع
شركات بناء األجسام ،حيث تنصح اجلهات
الطبية املستهلكني بالتوقف الفوري عن
تناول هذه املكمالت الغذائية واالتصال
بالطبيب املختص أو الصيدلي إذا ظهرت
عليهم أعراض غير طبيعية .وقد مت اكتشاف
وجود تراكيز عالية من مواد سترويدية في
بعضها رمبا تضر بصحة وسالمة املستهلكني
الذين يتناولونها .ويعتبر الفشل الكبدي
احل��اد أح��د األع ��راض اجلانبية الضارة
احملتملة من تعاطي املكمالت الغذائية
احملتوية على م��واد ستيرويدية ،وعلى
وفي اآلونة األخيرة بدأ توجه من نوع آخر
في تسويق األدوية واملكمالت الغذائية؛ وذلك
عن طريق اإلعالن عنها في بعض القنوات
الفضائية ووسائل التواصل االجتماعي ،إضافة
إلى املواقع اإللكترونية ،ويتم البيع من قبل
مجهولني .لكن هل يحصل املستهلكون على
املعلومات الطبية اخلاصة بتلك األدوية؟ وهل
هناك رعاية طبية من أطباء صيادلة؟ في
هذا املقال سنتناول مصطلحني مترابطني
هما« :الصيدليات اإللكترونية» والتداوي
الذاتي» ،ونطرح السؤال اآلت��ي :هل يدرج
ش��راء األدوي ��ة ب�ه��ذه ال�ط��رق حت��ت مظلة
االستخدام اآلمن للدواء؟
يطلق مصطلح الصيدلية اإللكترونية
 online pharmacyأو e-pharmacy
على املواقع التي تبيع األدوي��ة بوصفة
طبية أو من دون وصفة ،وحتى املكمالت
الغذائية واملستحضرات البديلة ،وترسل
طلبات املستهلكني خالل البريد اإللكتروني
أو شركات التوصيل .وقد يشرف على هذه
الصيدليات مسؤول ينظم تلك العملية،
وقد يكون في نفس بلد املستهلك أو في

املدى الطويل فإن للمواد السترويدية آثار ًا
جانبية خطرة على صحة الرجال والنساء
واألطفال على حد سواء.
< مستحضرات تقليل ال��وزن مثل (7
 )Days Slimming Coffeeوكذلك
القهوة البرازيلية واملستحضرات التي
ت�ك��ون ع�ل��ى ش�ك��ل ك�ب�س��والت حت�م��ل اسم
( :)EASY Slimوهي مستحضرات يتم
بيعها وتسويقها على هيئة أكياس حتتوي
على بودرة من قبل محال العطارة وبعض
الباعة املجهولني ،عن طريق وسائل التواصل
االجتماعي ،على أنها مستحضرات طبيعية
إلنقاص ال��وزن والتنحيف ،في حني أن
هذا االدع��اء مضلل وليس له أي أساس
من الصحة.
بلد مختلف .ومن أكثر املستحضرات
التي تعرض في تلك امل��واق��ع مسكنات
األلم ومضادات االلتهاب غير الستيرويدية،
وأدوية السعال والفيتامينات واملعادن ،وتلك
املستخدمة لعالج أعراض األنف واألذن
واحلنجرة واالض�ط��راب��ات الهضمية .و
شملت القائمة في بعض الدول املضادات
احليوية.
إن احل �ص��ول على األدوي� ��ة وانتقاءها
واستهالكها في غياب النصيحة من الطبيب
أو الصيدلي يطلق عليه مصطلح “التداوي
الذاتي” ،وقد انتشر هذا التوجه الذي يحمل
تبعات إيجابية وسلبية.
ويعتبر التداوي الذاتي أحد عناصر الرعاية
الذاتية ،وهي مارسة يقوم فيها األفراد لتدبر
العلل بأدوية معروفة ومتوفرة من دون وصفة
طبية ،وهي آمنة وفعالة عند استخدامها
حسب اإلرشادات ،كما أنَّ مسؤولية التداوي
الذاتي تتطلب أن تكون األدوية مصرح ًا بها
من ناحية الفعالية واألمان واجلودة .ويجب
أن تزود هذه املنتجات باملعلومات اآلتية:
< كيفية استخدام الدواء.

مستحضرات تبييض البشرة عن طريق
حقن في الوريد أو حتت اجللد ومنها ،
RM Glutathion، Saluta، Tatiiomox، Reiki
لم يصرح بهذه املستحضرات التي يتم
الترويج لها بطرق غير نظامية وبكثرة
في بعض املنتديات ومواقع التواصل
االجتماعي ،أما سبب التحذير فهو ألن
الظروف التصنيعية التي مرت بها هذه
املنتجات غير معروفة ،إضافة إلى عدم
التأكد من سالمة ومأمونية ما حتتويه
من مواد إضافية في تركيبتها.
إن ت �ع��زي��ز ال��وع��ي وال �ث �ق��اف��ة لدى
املستهلكني أصبح ضرورة في ضوء الكم
الهائل من املستحضرات املعروضة في
املواقع اإللكترونية وبأسعار تنافسية
< التأثيرات اجلانبية املمكنة احلدوث.
< التداخالت الدوائية والتحذيرات.
فترة االس�ت�خ��دام ،ومتى يجب البحث
عن االستشارة الطبية (إذا لم حتل املشكلة
الصحية بعد استخدام التداوي الذاتي ،إذ
رمبا يكون هناك سبب خلف األعراض).
الرعاية الذاتية

يالحظ في اآلونة األخيرة انتشار مارسة
التداوي الذاتي في جميع أنحاء العالم،
وهو مصطلح مشتق من مفهوم «الرعاية
الشخصية» .إال أنه يجب االنتباه كثيرا إلى
مفهوم «التداوي الذاتي باألدوية»؛ الحتمال
حدوث آثار ضارة ناجتة عن سوء فهم أو غياب
النصيحة الدوائية .وحددت منظمة الصحة
العاملية هذا املفهوم ووصفته بأنه «التداوي
الذاتي املسؤول» ،الذي ميكن أن يساعد على
منع وعالج أمراض وأعراض ال حتتاج إلى
استشارة طبية ،وف��ي الوقت نفسه ميثل
بدي ًال قليل التكلفة ومناسب ًا لعالج العلل
الشائعة ألولئك الذين ال ميكنهم احلصول
على خدمات طبية بتكلفة عالية.

جتذب املستهلك من أجل االستفاده
الكاملة من الدواء.
ويجب أن يحصل املستهلك على
املعلومات الكافية حول االستخدام الصحيح
والفوائد واألخطار قبل الطلب والتسلم
من مواقع الصيدليات اإللكترونية التي
تفتقر للنصيحة املباشرة .وهي نصيحة
ميكن حلصول عليها من مقدم الرعاية
الطبية في الصيدليات ،إضافة إلى
أهمية استحداث استراتيجيات وقائية
تتركز على كبار السن واملرضى الذين
يستخدمون العديد من األدوية وذلك
لضمان أمانها وفعاليتها على هذه
الفئات.

ال��م��س��ت��ه��ل��ك المتصفح
لإلنترنت يجب أن يكون
ملمًا بمفهوم ال��ت��داوي
الذاتي إضافة إلى التأكد
م���ن ال���م���واق���ع وم��ص��ادر
األدوي�����ة ال��ت��ي يختارها

وف� ��ي هذا
السياق
أظهرت
العديد
م � � � � ��ن
الدراسات
أن التداوي
الذاتي غير
امل�� � �س� � ��ؤول؛
ووصف األدوية
العشوائي وغير
ال�ع�ق��الن��ي من
شأنه زيادة املقاومة
اجلرثومية والتسبب في أعراض معاكسة
ق��د تكون خطيرة وف��ي معاناة أطول،
إضافة إلى زيادة في املشكلة العاملية وهي
التكلفة العالجية من خالل التعامل مع
نفايات األدوية ،الذي يعرف بأنه املنتج
الذي يصرف بوصفة طبية أو يشترى
م��ن دون وص �ف��ة ،وال���ذي ال يستخدم
كام ً
ال ،وهذا يعني عدم االلتزام الكامل
بتناول الدواء.
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«ال��ت��داوي ال��ذات��ي» غير
المسؤول ووصف األدوية
العشوائي من شأنه زيادة
ال��م��ق��اوم��ة ال��ج��رث��وم��ي��ة
وال��ت��س��ب��ب ف���ي أع����راض
معاكسة قد تكون خطيرة
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ووج ��دت إحدى
ال ��دراس ��ات أنَّ
معظم التأثيرات
ال� �ض ��ارة التي
حتدث بسبب التداوي الذاتي
ت�ك��ون ل��دى ال��رج��ال الذين
تراوح أعمارهم بني 69 – 60
عاما ،ولدى النساء اللواتي تراوح
أع�م��اره��ن ب��ني  79 – 70عاما.
ومن أهم تلك التأثيرات الشكوى
البطنية واملعدية ،وبخاصة بسبب
األدوي��ة املسكنة املضادة لاللتهابات غير
الستيرويدية واألسبرين.
ويختلف التداوي الذاتي من
مكان إلى آخر ،ويتأثر
بتصرفات املجتمع
وال� �ث� �ق ��اف ��ة
والقوانني،
وتوفر األدوية
وط � ��ري� � �ق � ��ة
التسويق ،وحدود
التمويل في اخلدمات الصحية.
إن املستهلك املتصفح لإلنترنت يجب أن
يكون ملم ًا مبفهوم التداوي الذاتي إضافة
إل��ى التأكد من املواقع ومصادر األدوية
التي يختارها ،فإذا كانت من الصيدلية
فهي مكان آمن وموثوق به لشراء األدوية
وأخذ النصيحة ،لكن عندما يكون األمر
عن طريق مواقع غير معتمدة؛ فإنَّ ذلك
يستدعي مزيد ًا من التفكير والتدقيق
ح��ول م��دى صحة ادع ��اءات ه��ذه املواقع
ومصداقيتها في ع��رض األدوي��ة اآلمنة
والفعالة.
خطورة املواقع

راجعت الهيئة الوطنية األمريكية
ملجلس الصيدلة  NABPأكثر من 11
ألف موقع تعرض فيها أدوية ومستحضرات
صيدالنية ،ووجدت أن  % 96من هذه
املواقع تخالف األنظمة واملقاييس اخلاصة
مبمارسة الصيدلة ،فمثال إن  % 88منها

ال تطلب وصفة طبية ،و % 59تتطلب
استكمال استبانة فقط ،و % 16تعتبر
مواقع غير آمنة ،و % 12منها تصرف
أدوية ومواد خاضعة للرقابة بإمكان حتى
املراهقني وصغار السن طلبها.
وبات الكثير من املواقع تشكل خطورة
على صحة املستهلكني لعدة أسباب،
منها:
أنها ليست صيدليات بل قد تكون مراكز
بيع ملختلف السلع ومنها األدوية ،فهي
بذلك تفتقر ألساليب احلفظ والتخزين
اخلاصة باألدوية.
تعرض تلك املواقع أدوية غير نظامية
وغير مصرح بها من قبل الهيئات املعتمدة
(هيئة الغذاء وال��دواء) وهذا يعني أنه
لم يثبت فعاليتها وأمانها ،وقد تكون
منتهية الصالحية أو مغشوشة ،فقد
حتتوي على الطباشير أو سم الفئران
أو مواد خاطئة أو مواد غير فعالة ،ما
يعني أن تناولها يؤدي إلى مضاعفات
صحية خطرة ورمبا إلى الوفاة.
حتصل بعض امل��واق��ع على القيمة
ال�ش��رائ�ي��ة دون أن تسلم م��ا مت طلبه
من األدوي��ة ،وبعضها اآلخر ال يحمي
املعلومات الشخصية واخلاصة بدفع
التكلفة ،وبذلك يصبح الشاري معرض ًا
للسرقة.
قد ميتلئ البريد اإللكتروني بالرسائل
غير املرغوب بها أو الفيروسات التي قد
تعطل احلاسوب.
إن احلصول على دواء من دون وصفة
طبيب أو نصيحة صيدلي يزيد من خطورة
التشخيص اخلاطئ للمرض ،أو قد يتعارض
مع أدوية أخرى ،كما أن هؤالء املستهلكني
نادر ًا ما يناقشون املعلومات مع مصدر
الدواء على اإلنترنت ،واملعلومات املقدمة
في مواقع الصيدليات اإللكترونية قد
تكون قليلة أو معدومة ،وقد تكون موجهة
نحو العالج واألمراض وليست نصائح أو
معلومات مكتوبة ،وبذلك فهي غير كافية
وال حتمي املستهلك من األذى.

توصيات مهمة

الب��د م��ن اإلش ��ارة إل��ى أن��ه م��ن الصعب
على املستهلك اكتشاف املواقع املشروعة أو
غير املشروعة بسهولة .وبصورة عامة فإن
هناك مجموعة من املالحظات والتوصيات
يجب أن يتنبه إليها من يريد الشراء عبر
اإلنترنت ،أهمها:
< يالحظ أن املواقع اآلمنة هي التي تسمح
للمستهلك بالتواصل مع الصيادلة عن
ط��ري��ق ال�ه��ات��ف أو امل��وق��ع ،واإلج��اب��ة عن
االستفسارات ،وبصورة عامة فإن املواقع
التي تنتهي ب�املصطلح ((Pharmacy
تكون آمنة.
< ال تتطلب املواقع اآلمنة قبل تقدمي الدواء
التوقيع على تنازل عن احلقوق في حال
تعرض الشخص للخطر.
< األدوية التي يتم اإلعالن عنها في البريد
اإللكتروني غير املرغوب فيه JUNK mail
 or Spam mailأو البريد املزعج عادة
ما تكون مواقع غير موثوقة ،إضافة إلى
أنها تسبب بطئا في أداء احلاسوب وتنشر
الفيروسات.

< امل��واق��ع التي ال تشترط وج��ود وصفة
طبية أو تتطلب استكمال استبانة ،أو
تلك التي ال يظهر فيها عنوان (الشارع
 املدينة  -رق��م الهاتف) مبعنى أنهاتتعامل فقط بالبريد اإللكتروني هي
مواقع مشبوهة.
< يالحظ أن املواقع املشبوهة تعرض أدوية
محددة فقط ،مثل أدوية السمنة ،ومسكنات
األلم ،وأدوية حب الشباب ،وأدوية العقم
والعجز اجلنسي .وفي هذا املثال وجدت
دراسة أجريت في هولندا أن أكثر من
 % 60من دواء الفياغرا يتم احلصول
عليها من مواقع غير نظامية.
ثمة ح��اج��ة م��اس��ة لتنفيذ حمالت
توعية للمستهلكني الذين ميارسون
ال �ت��داوي ال��ذات��ي وتعريفهم باملصادر
أو املواقع اآلمنة التي يختارونها في
الشراء عبر اإلنترنت ،وذلك من أجل
حتقيق الهدف املنشود للجميع؛ وهو
االستخدام اآلمن لألدوية واملستحضرات
الصيدالنية .

يعتبر ال��ف��ش��ل ال��ك��ب��دي
الحاد أحد األعراض الجانبية
ال���ض���ارة ال��م��ح��ت��م��ل��ة من
تعاطي المكمات الغذائية
المحتوية على مواد ضارة

 - 95أكتور

2016

67

ال��م��راي��������ا ال��م��ح��رق��ة
من حرق السفن إلى كهرباء المدن

ال يكاد مير يوم على أحدنا إال وينظر إلى مرآة قريبة منه مستخدم ًا إياها ألغراض عدة ،أهمها احلصول على
املنظر املالئم والهيئة املناسبة .وتطورت تلك املرايا مبرور الزمن لتستخدم في مجاالت كثيرة؛ فصارت مرايا محرقة
ً
فعاال في عض األزمنة ،وأخذت حديث ًا تستخدم في الطهي وتوليد الطاقة الكهرائية النظيفة.
تستخدم سالح ًا

د .سائر صمه جي
دايات ظهور املرايا

مع بزوغ األلف الثالث ق.م ،كان اإلنسان
يعرف النحاس النقي الذي ال يشوبه أي
خليط .وكان ذلك املعدن يأتي من مُعمان،
ومن الهضاب اإليرانية واألناضول .أما
املرآة الزجاجية التي يرسب عليها معدن
فقد ظهرت في القرن الثاني للميالد في
سورية ،وكذلك املرآة املكبرة التي تكون بشكل
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كرة ملوءة باملاء .لذلك فإن القول بأن
أولى املرايا الزجاجية صنعها الفينسيون
 Venetianنحو القرن 13م ليس دقيق ًا.
وفي عام  283ق.م ،وفي حكم بطلميوس
سوتر ،أجنز بناء أول منارة عرفها التاريخ
في مدينة اإلسكندرية املصرية .فقد رفع
املهندس املعماري سوستراتوس الكنيدي
برج ًا بارتفاع  85متراً ،يتراجع كل من

طوابقه عن اآلخر ،أما النور فكان عبارة عن
نار جمر كبيرة ومرآة هائلة تعكسها حتى
أبعد من  55كم في البحر .واختفت تلك
املنارة في القرن الرابع عشر امليالدي بسبب
زلزال أصاب املنطقة .وال ميكننا التأكد من
احتمال استخدامها حرارة النار إلحراق
السفن ،وإمنا املؤكد أنها استخدمت إلرشاد
السفن؛ فالتقنية املصممة بها تختلف

❋ باحث في التراث العلمي العربي( ،سوريا).

عن تلك التي استخدمها أرخميدس ،كما
سنجد ذلك الحق ًا.
املرايا احملرقة عند اليونانيني

منذ القدم ،أدرك اإلنسان أهمية الشمس
كمصدر للضوء واحل��رارة ،وكانت هناك
م �ح��اوالت ع��دي��دة لتركيز ه��ذه األشعة
منها املرايا والعدسة املكبرة ،التي تعمل
على جتميع أشعة الشمس وجتعل منها
قو ًة محرقة .وعثر على مثل هذه العدسات
وقدر بأنها تعود
في آثار نينوى بالعراقّ ،
إلى القرن السابع ق.م.

رمبا يكون أقدم أثر مكتوب عن املرايا
احملرقة موجود ًا في مسرحية كتبها اليوناني
أريستوفان بعنوان (السحاب) ،حيث جند
شخص ًا يتحدث عن توجيه إحدى العدسات
لوح من الشمع
املجمعة لضوء الشمس إلى ٍ
شهادة مُكتبت عليه.
بغية محو
ٍ
ي��روى أن أرخميدس قام خالل حصار
سيراكوزا (نحو  212 � 214ق.م ).بإشعال
النار في أسطول مارسيلوس الروماني
عندما هاجم سيراكوزا .وورد في كتاب
(األمزجة  )De Temperamentisأول
ذكر لعمل أرخميدس هذا بقول مؤلفه:
ٍ
«لقد أحرق سفن األعداء مبرايا محرقة
بالقرب من سيراكوزا» .إال أن املؤرخني ليفي
وبلوتارخوس لم يذكرا شيئ ًا عن استعمال
الطاقة الشمسية ه��ذه ،مع أنهما ذكرا
األسلحة املعقدة األخرى التي استخدمها
أرخميدس لقهر جيش مارسيلوس .ومع
ذل��ك فقد متكن األخ �ي��ر م��ن محاصرة
سيراكوزا ،ثم االستيالء عليها ،ومن ثم
أسر أرخميدس وقتله.
وبقيت هذه احلادثة منسية إلى أن أعاد
ذكرها في القرن الثاني عشر للميالد املؤلف
جونيس تزيتزي ،حني قدم وصف ًا مسهب ًا
لألسطول ال��ذي أحرقه أرخميدس
بسالحه العجيب قائ ًال« :أضرم
أرخميدس النار في أسطول
مارسيلوس بوساطة مرآة
محرقة كبيرة تتألف
م���ن م���راي���ا صغيرة
مربعة ،تتحرك على
مفاصل بكل االجتاهات،
فتستطيع أن توجه أشعة
الشمس وتركزها على األسطول
الروماني ،فتقلبه إلى رماد وهو
على بعد مرمى السهم منهم» .وفي
القرن نفسه ،وصف يوان زوناراس في
كتابه (الوقائع  )Chroniconحصار
بروكلس األخير للقسطنطينية ،فقال
إن بروكلس استعمل مرايا محرقة
إلضرام النار في أسطول فيتيليوس ،وعلق

المرآة الزجاجية التي يرسب
عليها معدن ظهرت في
القرن الثاني للميالد في
سورية وكذلك المرآة
المكبرة ال��ت��ي بشكل
ك���رة م��م��ل ��وءة بالماء

مرآة رومانية قدمية مصنوعة من فضة مصقولة
أما املقبض فهو بشكل مخلب أسد مأخوذ من
األسطورة اليونانية للبطل هرقل.
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وفي القرن الثامن عشر جنح الفرنسي
ج .ل .بيوفون (1788-1707م) في إشعال
خشبة على مسافة 50كم ،بعد أن عكس
أشعة الشمس بوساطة عدة مرايا مسطحة
غير كبيرة احلجم وتوجيه بؤرها إلى نقطة
محددة من اخلشبة .وفي عام
 1973كرر املهندس اليوناني
ي .ساكاس جتربة بيوفون،
ولكن بحسب رواية أخرى
تقول ب��أن أرخميدس
استخدم تروس اجلنود
النحاسية املصقولة بد ًال
من املرايا وأحرق قارب ًا
على بعد  50متر ًا من
صف على
الشاطئ بعد أن ّ
الفرنسي ج .ل .بيوفون
الشاطئ عشرات من اجلنود
احلاملني ملرايا مسطحة بقياس
(50×91سم) وتوجيه أشعة الشمس نحو
أرخميدس في لوحة تخيلية وهو يوجه مرآته احملرقة نحو سفن األعداء وقد أطلق على هذا السالح
الهدف املطلوب.
أحيان ًا «أشعة أرخميدس احلارقة» Archimedes heat ray
وفي عام 2005م أجنز مجموعة من الطالب
من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
على ذلك بقوله إنها شبيهة باملرايا التي
جتربة ماثلة باستخدام أكثر من 130
اخترعها أرخميدس.
لوح مرآة عاكس ًا لتركيز أشعة الشمس على
أجريت عدة تصاميم للتحقق من
هيكل خشبي مشابه لسفينة قدمية يقع
فعالية السالح الذي صممه أرخميدس
عد 100م من ألواح املرايا .وقد
على مُب ِ
باستخدام املرايا احملرقة ،فقد كتب
جنحت التجربة حني كانت السماء
امل�ع�م��اري أنثرميوس ف��ي القرن
صافية والسفينة ثابتة في مكانها،
السادس للميالد وصف ًا الختراع
وقامت بعملية اإلحراق فع ًال.
أرخميدس في كتابه (تناقضات
ولسنا متأكدين من أن أقليدس
م�ي�ك��ان�ي�ك�ي��ة Mechanical
(القرن  4ق.م) قد ألف فع ًال كتاب ًا
 ،)paradoxesوأجرى حسابات
في (علم انعكاس الضوء) ،إال
تبني أن  24مرآة من حجم
أنه اتبع نظرية فيثاغورث حول
منارة اإلسكندرية كانت
معني ،تستطيع أن حتقق ما
األشعة املنبثقة عن العني ،وهو
تمثل إح���دى عجائب
صنعه أرخميدس إذا نظمت
لم يخرج عن
الدنيا السبع القديمة
تنظيم ًا مناسب ًا.
وكانت تشعل النار في
رأسها ليراها ربابنة
السفن ويعلموا أنهم
اقتربوا من اليابسة
منارة اإلسكندرية
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أرخميدس يوجه مرآته احملرقة نحو سفن األعداء

إطار الرسم الهندسي ،فقد كان شعاعه التي اخترعها أرخميدس ،والتي بإمكاننا
الضوئي عبارة عن خط مستقيم .وأثناء اعتبارها اجلواب عن السؤال الذي كان قد
دراسته تع ّرف إلى أمور رمبا عرفها قبله طرحه أرخميدس على نفسه وهو :كيف
التقنيون أو استخدموها مثل:
ميكن للمرايا أن حترق؟
أما في الصني ،فقد أشار
الظالل لقياس االرتفاعات،
اخليميائي الصيني الطاوي
وق ��واع ��د االن �ع �ك��اس على
املساحات ّ
(كو هونغ  )Ko Hungفي
املسطحة وإمكانية
القرن الرابع للميالد في
إشعال النار بوساطة مرآة.
(ك�ت��اب معلم احملافظة
لقد عرف إقليدس املرايا
على التضامن) إلى املرايا
اجلامعة ،ووصفها ،ولنا
احملرقة فقال« :أما عن فن
أن نتساءل :هل كان من
التغير فما من شيء يتعذر
املمكن حتقيق ما وصفه
عليه إجنازه :فجسم اإلنسان
إقليدس هندسي ًا مع وسائل
كو هونغ
مث ًال من امليسور رؤيته بصورة
الصقل التي كانت مُتستخدم في
ذلك الوقت؟.
طبيعية ،لكن هناك طرائق جلعله
خفي ًا؛ واألشباح واألرواح خفية بطبيعتها،
لكن هناك طرائق ميكن جعلها تظهر عن
دور عري
ويدين العلم للعلماء العرب في حفظ طريقها .وهذه أشياء حدثت مرار ًا وتكراراً.
رسالة ديوقليس (180 - 240ق.م)  Dioclesوامل��اء والنار اللذان في السماوات ميكن
(حول املرايا احملرقة) باللغة العربية ،والتي احلصول عليهما باستخدام املرآة احملرقة
تعتبر أول شرح رياضياتي للمرايا احملرقة ومرآة الندى.»...

ربما يكون أقدم أثر مكتوب
عن المرايا المحرقة موجودًا
في مسرحية كتبها اليوناني
أريستوفان بعنوان (السحاب)

أفرد العلماء العرب للمرايا
المحرقة علمًا خاصًا بها وصنفوا
فيه مصنفات عدة واشتهر
ابن الهيثم بإبداعاته فيه
إشعال خشبة بعد أن عكس أشعة الشمس بوساطة عدة مرايا مسطحة غير كبيرة احلجم وتوجيه بؤرها إلى
نقطة محددة من اخلشبة
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رفض الفيزيائي الفرنسي
رينيه ديكارت (القرن 17م)
القصة التي حيكت عن
مرايا أرخميدس وافترض
بأنه إما أن تكون مضخمة
جدًا أو أن القصة أسطورة
ال أس��اس لها من الصحة

ذكر الصيني (كو هونغ) في
القرن الرابع للميالد في
(كتاب معلم المحافظة على
التضامن) أن الماء والنار
اللذين في السماوات يمكن
الحصول عليهما باستخدام
المرآة المحرقة ومرآة الندى
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في احلضارة اإلسالمية
بقدرته على البرهان الهندسي
أفرد العلماء العرب للمرايا
بأنّ املرايا ذات القطع املكافئ
احمل��رق��ة علم ًا خ��اص� ًا بها
هي أفضل األش�ك��ال التي
(مبعنى له تعريف محدد
ميكنها أن تعطي نقطة
وقواعد يلتزم بها) ،فقد
محرقة بعد جتميع األشعة
ع � ّرف��ه احل��اج��ي خليفة
الشمسية عنها ،كما أنه قدم
بقوله« :هو علم يتعرف منه
لنا طريقة عملية دقيقة
أحوال اخلطوط الشعاعية
لكيفية صنعها.
املنعطفة واملنكسرة واملنعكسة
وقد برهن هندسي ًا على
ومواقعها وزواياها ومراجعها
قدرة املرآة الدائرية على اإلحراق،
الكندي
وكيفية عمل امل��راي��ا احملرقة
وهي متاثل من حيث القدرة ،قدرة
بانعكاس أشعة الشمس عنها ونصبها
املرآة الكروية املقعرة التي تتجمع األشعة
ومحاذاتها ،ومنفعته بليغة في محاصرات املنعكسة عنها في نقطة واحدة.
املدن والقالع» .وقد اعتمد تصنيف طاش
كبري زادة صاحب كتاب (مفتاح السعادة
األورويون واملرايا احملرقة
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم)
ترجمت مقالة ابن الهيثم عن املرايا
لهذا العلم بأنه يدرج حتت العلوم الهندسية .احملرقة بوساطة القطع املكافئ منذ زمن
والواقع أن ك ًال منهما أخذ هذا التعريف بعيد من العربية إلى الالتينية .وتع ّرف
عن كتاب ابن األكفاني (ت749ه�1348/م) الباحث هايبرغ في مقالة مخطوطة وجدت
(إرشاد القاصد إلى أسنى املقاصد) الذي في روما إلى تلك الترجمة من قبل فيلهلم
يكمل التعريف السابق بقوله« :وقد كانت فون موربك ،وهي نفسها موجودة في مجموعة
مُ
القدماء
تعمل ه��ذه املرايا من أسطحة من املقاالت املتأخرة في مكتبات مختلفة
مقعر ٍ
مستوية ،وبعضهم يعملها ّ
كرة بحسب من أوروبا .لكن من األهمية مبكان أن نذكر
القطع املكافئ فإنها تكون في نهاية القوة أن فيلهلم فون موربك هو صديق مق ّرب
واإلحراق .وكتاب أبي علي بن الهيثم في لعالم البصريات فيتلو  Vitelloالذي
املرايا احملرقة على هذا الرأي».
تكلم عن علمه بالبصريات ،حيث يدعى
أما عن بدايات اهتمامهم بهذا العلم هناك في النسخة املطبوعة غويليلموس
فيذكر لنا الفهرست البن الندمي أن ليعقوب دي موربيتا .G. de Morbeta
بن إسحاق الكندي رسالة بعنوان (كالم في
ويذكر املؤرخون أن فيتلو اغترف القسم
املرايا التي حت��رق) ،ولقسطا بن
األك �ب��ر م��ن م�ع�ل��وم��ات��ه ف��ي علم
لوقا البعلبكي (كتاب في املرايا
البصريات عن ابن الهيثم ،وقد
احملرقة) ،ولعطارد بن محمد
جعلتنا األب�ح��اث الدقيقة
احلاسب املنجم (ت 206ه
واجلديدة عن ابن الهيثم
 821 /م) (كتاب املرايا
نعرف األقسام األخرى التي
احملرقة).
نشأت عن مقالته وعلى كل
إال أن أفضل وأكثر من
حال حتت التأثير العربي.
فصل ف��ي دراس�ت�ه��ا كان
وقد وجد من خالل مقارنة
احل �س��ن ب��ن ال�ه�ي�ث��م؛ إ ْذ
الترجمة الالتينية ملقالة ابن
ً
لطبيعة
إضافة إلى إدراكه
الهيثم عن املرايا املقعرة الكروية
ابن الهيثم
الضوء واآلثار التي ميكنه أن
تطابق تام
باألصل العربي وجود
ٍ
يحدثها ،فقد متيز على من سبقه
بينهما .هذه الترجمة مازالت حتمل

ف��ي امل��راي��ا احمل��رق��ة املكافئية
بعض اآلثار ألصلها العربي ،فقد
واملرايا الكروية بالد الغرب
سمى القطع املكافئ ب � «املكافئ
بحيث إنهم ارتكزوا عليها.
 ،»Mukefiكما ج��اء غير
النعلم عن وجود ترجمة
ذلك من الكلمات العربية.
ومت ذكر واستخدام مقالة
ملقالته عن املرايا املقعرة
الكروية ،لكننا ن��رى في
ابن الهيثم عدة مرات في
كل مكان تأثيرها البارز».
العصر الوسيط ،فقد تكلم
ورفض الفيزيائي الفرنسي
مطران كانتربوري يوهانس
رينيه ديكارت (القرن 17م)
بيكهام ( )1291-1228عن
القصة التي حيكت عن مرايا
امل��راي��ا ال�ت��ي مُصنعت بحسب
ديكارت
أرخميدس ،وافترض بأنه إما أن
الطريقة املقدمة في الكتاب عن
تكون مضخمة جداً ،أو أن القصة أسطورة
املرايا احملرقة ،وأن جميع األشعة تتجمع
ال أساس لها من الصحة.
في نقطة واحدة.
وعالج روج��ر بيكون املرايا املقعرة ذات
أم��ا ع��ن اس�ت�خ��دام م�ب��دأ وف�ك��رة املرايا
القطع املكافئ بشكل أكثر تفصي ً
ال في احملرقة في توليد الكهرباء النظيفة ،فقد
مقالته (امل��راي��ا  ،)De speculisوالتي بدأ في ثمانينيات القرن العشرين عندما
تعتمد على مصادر عربية .ويدل
مت إنشاء حقلني كبيرين من أرتال
املرايا احملرقة املكافئية على بعد
منشأ كلمة «املكافئ »Mukefi
 160مي ًال جنوب غرب مدينة
على املنشأ العربي لصناعة
الس فيغاس األمريكية .ثم
املرايا .كذلك فإن بيكون  -مثل
تالها سبع منشآت مجاورة
العرب  -يصف تلك املرايا
في منطقة كرمير جانكشن
املتشكلة من قطع مكافئ
وبجانب بحيرة هاربر التي
وحلقات .ومبقارنة مقالة
تخلو م��ن امل ��اء .ومازالت
بيكون يرى املرء تشابهها مع
هذه املنشآت تعمل مبجموع
سلفها العربي ،وعلى بيكون
مراياها احمل��رق��ة التي يبلغ
اعتمد الباحثون األوروبيون
ليوناردو دافنشي
عددها مليون ًا تنتشر فوق مساحة
الالحقون.
ً
طاقة يبلغ
قدرها ( 1600أكر) وتوفر
ي �ق��ول امل�س�ت�ش��رق األمل��ان��ي إيلهارد
فيدمان« :لقد خدمت أعمال ابن الهيثم إجماليها  354ميغاواط .

اهتم دافنشي بالمرايا
المحرقة وحاول عام 1515
بناء مرآة مكافئية ضخمة
إلنتاج الحرارة الستخدامها
في تدفئة الماء ويبدو أنه
من أجل الحفاظ على السرية
أعطى لمشروعه اسما مضلالً

في عام  2005أجنز مجموعة من الطالب من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا جتربة ماثلة ملا فعله أرخميدس
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الغابات والزراعة
التحديات والفرص في استخدام األراضي
د .عبدالله بدران

❋

كلما عقدت األمم املتحدة أو املنظمات العاملية
البيئية مؤمترا عن البيئة واملوارد الطبيعية ،فإنها
حترص على تسليط الضوء على األخطار الناجمة
عن تقلص الغابات واجتثاث أشجارها ،وأثر ذلك
على البيئة بصورة عامة والبشرية بصورة خاصة،
السيما اآلثار الناجمة عن تغير املناخ.
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احملرر العلمي للمجلة.

وف��ي خطتها اجل��دي��دة املعنونة:
«حتويل عاملنا :خطة التنمية املستدامة
لعام  ،»2030التي وافقت عليها الدول
األعضاء في األمم املتحدة والبالغ عددها
 193دولة ،في العام املاضي  ،واملكونة
من إعالن واحد و 17هدف ًا من أهداف
التنمية املستدامة و 169غاية ،تركز األمم
املتحدة على أولويات محددة تتمثل في
القضاء على الفقر والصحة والتعليم
واألمن الغذائي والتغذية ،وطائفة واسعة
من األغراض االقتصادية واالجتماعية
والبيئية.
ومن املعروف أن الغابات واألشجار
تدعم الزراعة املستدامة؛ فهي تث ّبت
ال�ت��رب��ة وامل �ن��اخ وت�ن� ّ
�ظ��م ت��دف��ق املياه،
وتوفر الظلّ وامل��أوى ،كما توفر موئ ً
ال
للملقحات واحليوانات .وهي تساهم في
حتقيق األمن الغذائي ملئات املاليني من
األشخاص الذين تشكل بالنسبة إليهم
مصادر مهمة لألغذية والطاقة والدخل.

ومع ذلك ،ال تزال الزراعة تشكّ ل الدافع
للتصحر في العالم ،وغالب ًا ما
الرئيسي
ّ
تكون السياسات الزراعية واحلرجية
واملتعلقة باألراضي مخالفة لها.
ويظهر أحدث تقرير في هذا الشأن'
وهو (تقرير حالة الغابات في العالم
لعام  )2016إمكان زي��ادة اإلنتاجية
الزراعية وتعزيز األمن الغذائي مبوازاة
التصحر أو حتى عكس اجتاهه،
وقف
ّ
ويسلط الضوء على اجلهود الناجحة
التي بذلتها دول عدة بهذا الصدد .و مُيعتبر
التخطيط املتكامل الستخدام األراضي
املدخل إلى حتقيق التوازن بني أوجه
استخدام األراضي ،مدعوم ًا بالصكوك
الصحيحة اخلاصة بالسياسات لتعزيز
استدامة الغابات والزراعة.

نقاط مهمة

ال��غ��اب��ات ت��دع��م ال��زراع��ة
تثبت
المستدامة فهي
ّ
ّ
وتنظم
ال��ت��رب��ة وال��م��ن��اخ
ّ
الظل
تدفق المياه وتوفر
والمأوى كما توفر موئالً
للملقحات وال��ح��ي��وان��ات

يذكر التقرير الذي أصدرته منظمة
األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة
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حين تكون الزراعة التجارية
ال��واس��ع��ة ال��ن��ط��اق هي
لتغير
المحرك الرئيسي
ّ
اس��ت��خ��دام األراض����ي ف��إن
المطلوب في هذه الحال
فعاالً
تنظيم
التغير تنظيمًا ّ
ّ
م���ق���ت���رن���ًا ب���ض���م���ان���ات
اجتماعية وبيئية مناسبة

يوفر تخطيط اس��ت��خ��دام
األراضي إطارًا استراتيجيًا
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال����ت����وازن بين
اس���ت���ع���م���االت األراض�����ي
على النطاقين الوطني
ودون ال��وط��ن��ي وع��ل��ى
نطاق المواقع الطبيعية
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حالة الغابات في العالم
< الغابات حيوية للزراعة املستدامة
واألم��ن الغذائي ،وبخاصة من أجل
احلفاظ على التربة  ،واحتباس الكربون،
ودورة املياه ،وحماية املوائل.
< مازالت الزراعة أهم موجه إلزالة
الغابات العاملية .وأكبر خسائر الغابات
ومكاسبها في األراضي الزراعية كانت
في البلدان االستوائية والبلدان ذات
الدخل املنخفض.
< ف��ي ال �ب �ل��دان االس�ت��وائ�ي��ة تقدر
اخلسائر السنوية الصافية للغابات
ب�نحو  7ماليني هكتار  ،أم��ا صافي
املكاسب السنوية في األراضي الزراعية
فيقدر بنحو  6ماليني هكتار
< الطلب العاملي على اإلنتاج الزراعي
سيستمر في الزيادة؛ وقد جنحت أكثر
من  20دولة في تعزيز األمن الغذائي
وزي ��ادة الغطاء احل��رج��ي ف��ي الوقت
نفسه منذ  ، 1990منها  12دولة زادت
الغطاد احلرجي بأكثر من ، % 10وهي
أوروغواي وإيران وتايلند وتركيا وتونس
واجلزائر والدومينيكان وتشيلي والصني

(فاو) أهمية الدور الذي تؤديه الغابات
في العالم ،وكيفية احملافظة عليها،
والتغلب على التحديات التي تواجهها،
واالرتباط بينها وبني األغذية.
ويرى أن تلبية الطلب املتزايد في
العالم على األغذية وغيرها من املنتجات
التي تعتمد على األراضي يتطلب مساحات
مثمرة تدار على نحو مستدام .وتقوم
الغابات بأدوار رئيسية في الدورة املائية
وف��ي احل�ف��اظ على التربة واحتجاز
الكربون وحماية املوائل ،مبا في ذلك
موائل امللقحات ،وإلدارتها املستدامة

وغامبيا وفييتنام واملغرب.
ميكن حتقيق الزراعة املستدامة واألمن
الغذائي ووقف إزالة الغابات ،لكن ال بد
من العمل وفق أألمور اآلتية:
 1األط��ر القانونية واملؤسسية
الفعالة.
 2التنسيق بني الغابات والزراعة
والغذاء ،واستخدام األراضي وبني
سياسات التنمية الريفية.
 3احل� �ي ��ازة اآلم� �ن ��ة لألراضي
وتنظيم التغير في استخدام
األراضي.
 4التعاون بني القطاعات في مجال
البحوث والتنمية والتوسع.
 5التمويل الكافي واالستثمار
لزيادة اإلنتاجية الزراعية وإدارة
الغابات على نحو مستدام.
 6مشاركة أقوى من املجتمعات
احمللية وأص �ح��اب احليازات
الصغيرة.
 7احلراجة الزراعية وروابط أقوى
حلرجية الزراعة.

أهمية حاسمة لألمن الغذائي والزراعة
املستدامة.
ويشير التقرير إلى أهمية الزراعة
في اعتبارها احملرك األكثر أهمية إلزالة
الغابات العاملية ،وإلى احلاجة امللحة
إلى تعزيز تفاعالت أكثر إيجابية بني
الزراعة واحلراجة ،وإلى ضرورة إحراز
تقدم في وقت واحد نحو حتقيق الزراعة
املستدامة واألم���ن ال�غ��ذائ��ي واإلدارة
املستدامة للغابات ،وجميعها عناصر
أساسية ألهداف التنمية املستدامة.
وي ��رك ��ز ع �ل��ى ض� � ��رورة حتسني

ي��م��ك��ن ت��ح��ق��ي��ق األم����ن
ال��غ��ذائ��ي ب��ال��ت��ك��ث��ي��ف
ال���زراع���ي وات���خ���اذ تدابير
أخ������رى م���ث���ل ال��ح��م��اي��ة
االج��ت��م��اع��ي��ة ،ب����دالً من
ت��وس��ي��ع ال��رق��ع ال��زراع��ي��ة
ع��ل��ى ح���س���اب ال��غ��اب��ات

 8ال�ت�خ�ط�ي��ط امل�ت�ك��ام��ل الستخدام
األراضي.

زراعة الكفاف احمللية
التنسيق بني السياسات بشأن الغابات
والزراعة واألغذية واستخدام األراضي
والتنمية الريفية .وبالقدر نفسه من
األهمية ،يرى ضرورة وضع أطر قانونية
واضحة تنظم تغ ّير استخدام األراضي،
مبا في ذل��ك وض��ع نظم آمنة حليازة
األراض��ي تعترف باحلقوق التقليدية
العرفية في استخدام األراضي ومنتجات
الغابات.
وحني تكون الزراعة التجارية الواسعة
النطاق هي احملرك الرئيسي لتغ ّير استخدام
األراضي ،فإن املطلوب في هذه احلال تنظيم
فعا ًال مقترن ًا بضمانات
التغ ّير تنظيم ًا ّ
اجتماعية وبيئية مناسبة .كما أن هناك
تأثير ًا إيجابي ًا كبيرا ملبادرات احلوكمة التي
يطلقها القطاع اخلاص ،من مثل خطط
إصدار الشهادات الطوعية وااللتزامات
بالقضاء على إزالة الغابات.

االستخدام املناسب لألراضي

ويرى التقرير أنه حيث تكون زراعة
الكفاف احمللية هي احملرك الرئيسي

لتغ ّير اس�ت�خ��دام األراض�����ي ،فينبغي
اتخاذ تدابير أوسع نطاق ًا لتخفيف حدة
الفقر والتنمية الريفية ،جنب ًا إلى جنب
مع اتخاذ إج��راءات لتحسني الزراعة
واحلراجة احمللية ومارسات استخدام
األراضي األخرى.
ويوفر تخطيط استخدام األراضي إطار ًا
اس�ت��رات�ي�ج�ي� ًا لتحقيق ال� �ت��وازن بني
استعماالت األراض���ي على النطاقني
ال��وط�ن��ي ودون ال��وط�ن��ي وع�ل��ى نطاق
املواقع الطبيعية .و ينبغي أن يشمل
ذلك مشاركة بنّاءة ألصحاب املصلحة
لضمان شرعية خطط استخدام األراضي
واحلصول على دعم أصحاب املصلحة
لتنفيذها ومتابعتها.
ويذكرالتقرير أنه ميكن حتقيق األمن
الغذائي بالتكثيف الزراعي واتخاذ
تدابير أخرى مثل احلماية االجتماعية،
بد ً
ال من توسيع الرقع الزراعية على
حساب الغابات.

ال��غ��اب��ات ح��ي��وي��ة لألمن
ال���غ���ذائ���ي وب��خ��اص��ة من
أج��ل الحفاظ على التربة
واحتباس الكربون ودورة
المياه وحماية الموائل
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علم األعصاب الدماغية..
أزمــة تـطور أم انـطالق
ترجمة :علي وطفة

❋

تـشـكــل األـ ـح ــاث الـعـلـمـيــة اجلارية
في مجال الــدمــاغ والبرمجة العصبية
املجال احليوي لعلم البيولوجيا املتقدم
في القرن احلــادي والعشرين .وتتوقع
الــدراســات املستقبلية إم ـكــان حتقيق
ت ـقــدم مــذهــل ف ــي مـخـتـلــف امل ـجــاالت
االق ـت ـصــاديــة واالجـتـمــاعـيــة والذكاء
البشري عندما يتم الكشف عن القوة
اإلعجازية الهائلة التي ينطوي عليها
الــدمــاغ ،وسيؤدي مثل هذا االكتشاف
أيـضــا إلــى معاجلة األم ــراض النفسية
التي تؤثر فيه ،مثل ألزهامير والفصام
والتوحد ،ويجعلها أمراضا غير ممكنة
احلدوث في املستقبل.
ومــن الطبيعي أن ي ــؤدي تـطــور هذا
العلم إلى حتقيق اكتشافات مذهلة في
مجاالت أخرى ،مثل :علم الترية ،وعلم
عــالج األمـ ــراض النفسية والعصبية.
ومــع أهمية هــذه الطموحات املتعلقة
التقدم فــي هــذا املـجــال اجلــديــد فإن
تـ ـس ــاؤالت ك ـث ـيــرة ت ـثــار حـــول التطور
احلاصل في هذا امليدان.
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❋ أستاذ أصول التربية في جامعة الكويت .واملقال مترجم عن مجلة .Paris Tech

وثمة مشروعان متميزان حالي ًا في مجال
علم األعصاب الدماغي؛ ففي الواليات املتحدة
األمريكية تقوم معاهد الصحة القومية
( )NIHبتمويل مشروع يدعى «»Connectome
يسعى إلى رسم اخلريطة العصبية للدماغ
البشري .ويعتمد هذا املشروع على حتقيق
هذه الغاية من خالل دراسة أدمغة بشرية
راشدة وصحية .وبالتزامن مع ذلك يؤسس
عدد من الباحثني في مدرسة البوليتكنيك
الفيدرالية بلوزان (« )EPFLمشروع الدماغ
األزرق» املتضمن بناء دماغ بشري افتراضي
ضمن حاسوب فائق.
وتشكل ه��ذه احمل��اوالت التي تستهدف
تسريع وتائر البحث ح��ول الدماغ عاملي ًا
منطلق ًا ل��والدة عائلة من االختصاصات
التي تتكامل فيما نسميه علم األعصاب
الدماغية  .neurosciencesوه��ي تسعى
إلى فهم العالقة القائمة بني البيولوجيا
والتفكير والسلوك اإلنساني وحتليل مكوناتها
واجتاهاتها .وتسعى هذه العلوم إلى حتليل
اإلنسان الكلي بوصفه كائن ًا مفكر ًا ميتلك
القدرة على التصرف واإلحساس من خالل
الدماغ .وميثل هذا الهدف طموح علماء
األعصاب ،في الوقت الذي يرى فيه علماء
البيولوجيا أن هذا الهدف يتمثل في دراسة
النظام العصبي وبنيته ووظيفته بدء ًا من
املستوى الذري إلى املستوى العضوي ،حيث
تكون البداية في الدماغ ثم يتم االنتقال
إلى دراسة اجلسد بصورته الكلية.
والدة علم األعصاب الدماغي

هذا العلم هو في األصل مجرد فرع من
علم األعصاب العام ،وقد ولد حتت تأثير
املناقشات القائمة حول تقاطعات األمراض
النفسية واجلسدية .واستطاع خالل  15عام ًا
أن يشكل مفترق طرق بني البيولوجيا والطب
وعلم النفس ،والكيمياء ،وعلوم احلاسوب
والرياضيات .ويركز على فهم وظائف اجلهاز
العصبي ف��ي مختلف ج��وان�ب��ه اخللوية
والنمائية والتشريحية والفيزيولوجية
واإلدراكية والوراثية والطبية.

وحديث ًا ،استطاع علماء األع�ص��اب أن
يوفروا معلومات مهمة حول وظائف الدماغ،
ما أدى إلى بعض العالجات املبتكرة ،وكانت
النتائج مقنعة ج��د ًا على املرضى الذين
أصيبوا بأمراض خطرة غير قابلة للشفاء.
ومن ذلك على سبيل املثال إمكان األعمى
استعادة البصر جزئي ًا من خالل كاميرا
توضع في شبكة العني وميكنها نقل بيانات
الصورة بوضوح قدره  60بكسل.

تتوقع ال��دراس��ات إمكان
تحقيق تقدم مذهل في
مختلف المجاالت االقتصادية
واالج��ت��م��اع��ي��ة وال��ذك��اء
البشري عندما يكشف عن
القوة اإلعجازية الهائلة
التي ينطوي عليها الدماغ

أزمة النمو

وعلى الرغم من أهمية اإلجنازات التي
حققها علم األعصاب ،فإن هذا العلم مير
مبرحلة حرجة تأخذ طابع أزمة مستمرة.
ففي مجتمع عصري ح ّر تأخذ فيه مسألة
الضبط الذاتي العاطفي والغرائزي أهمية
مركزية كبيرة في مجتمعاتنا،
تتنامى مسألة الصحة
العقلية واألم ��راض
النفسية في مختلف
املؤسسات املجتمعية
والثقافية.
ومع ذلك ،يجب أن
نعترف أن ما حققه
ع �ل��م ال ��دم ��اغ خالل
العقد األخير من القرن
املاضي أقل من الطموحات
املنشودة .وقد أثار هذا األمر موجة عنيفة
من االنتقادات العلمية تتركز على الصالحية
العلمية للتشخيصات الدماغية .وضمن
هذا املسار يبدو أن مفهوم التشخيص بدأ
يتغير أيض ًا مع معاينات الطب النفسي،
والسيما فيما يتعلق باملتالزمات املرضية
الشائعة.
وجت��در اإلش ��ارة ف��ي ه��ذا السياق إلى
مسألة مصداقية األب �ح��اث ودقتها في
مجال العلوم العصبية ،و من ذلك مسألة
اختيار العينات وسالمتها .وتطالعنا في
سياق آخر مسألة عدم الكفاية العلمية
للباحثني ،فمعظم الباحثني ينتسبون
إلى علم األحياء ،ويحتاجون إلى معرفة

علم األعصاب الدماغي هو
في األصل مجرد فرع من علم
األعصاب العام وولد تحت
تأثير المناقشات القائمة
ح��ول تقاطعات األم��راض
ال��ن��ف��س��ي��ة وال��ج��س��دي��ة
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صراع مستمر
لطاملا دخل علم األعصاب الدماغي الصاعد في
صراع مستمر ومنتظم مع العلوم املجاورة ال سيما علم
النفس املرضي والطب النفسي .وميكن اإلشارة في هذا
اخلصوص إلى النزاع الكبير الذي نشب في ربيع 2013
في الواليات املتحدة بني علماء األعصاب وعلماء الطب
النفسي وذلك مبناسبة صدور الطبعة اخلامسة من
الدليل التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقلية،
وهو الدليل الذي تصدره اجلمعية األمريكية للطب
النفسي  DSMويتضمن تصنيف االضطرابات النفسية.
ويعد هذا التصنيف عامليا حيث يستخدم في العديد
من البلدان .وتكمن القضية هنا في أن الدليل شمل
في طبعته تلك فئات جديدة من االضطرابات النفسية
مثل فقدان الذاكرة الفيزيولوجية مع تقدم العمر .كما
شكك بعض الباحثني مبصداقية هذا الدليل.

الكشف عن األمراض العقلية
يحتاج لتفاعل مجموعة من
العلوم والمعارف ألن هذه
األمراض تشكل مزيجًا معقدًا
من العالقات الذكية بين
وظيفة الدماغ والعوامل
ال��ب��ي��ئ��ي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة
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حقيقية بالرياضيات .ومن املعروف أن
دراسة اجلهاز العصبي حتتاج إلى خبرة في
علم الرياضيات لدراسة العالقات القائمة
بني مختلف اجلوانب املتعلقة بتكوينات
ثم عالقة ذلك بالعضويات
الدماغ ،ومن ّ
امل�خ�ت�ل�ف��ة ل�ل�ج�س��د .وت �ت �ع��اظ��م ض ��رورة
الرياضيات في مجال فهم البنية املعقدة
للدماغ ومعاجلة البيانات اإلحصائية .وهذا
النقص ينسحب على الضعف في مجال
الفيزياء التي تتكامل مع الرياضيات في
فهم وحتليل التكوينات املعقدة للدماغ
في عالقته بسائر أعضاء اجلسد .وهذا
النقص لدى علماء األعصاب من شأنه أن
يضعف مستوى القدرة على التشخيص
احلقيقي بفعالية للكشف عن العالقات
الدائرية بني األسباب والنتائج في خضم
التفاعل بني عصبونات الدماغ من جهة،
وب��ني مختلف األوض���اع السيكولوجية
واجلسدية من ناحية أخرى.
لقد أثار ولع العامة مبسألة الدماغ في
مختلف أنحاء العالم نوع ًا من االنتشار
الواسع لعدد من األفكار والتصورات العامة

املتعلقة بتطوير الشخصية اإلنسانية
وتنميتها ،وأدى ه��ذا االنتشار إل��ى نوع
من التعميم غير احلذر لنتائج البحوث
احلقيقية اجلارية في هذا املضمار .وضمن
هذا االنتشار حقق بعض الباحثني شهرة
واسعة وأصبحت دراساتهم أكثر شعبية
وتبسيطية ،ومثل ه��ذا التبسيط يؤدي
غالب ًا إلى زعزعة استقرار األبحاث العلمية
والتأثير في نتائجها.
ولم يسلم علم األعصاب الدماغي من
االنتقادات التي حتمل طابعا فلسفيا .ففي
فرنسا ،على سبيل املثال ،رفعت دعاوى
قضائية ضد علماء األعصاب الذين يسطون
على معطيات حقول علمية أخرى بعيدة
عن مجاالت تخصصهم مثل :اللسانيات
واألنثروبولوجيا وعلم النفس ،وينسبونها
إلى علم البيولوجيا واألعصاب .ويضاف
إلى ذلك أنهم يختزلون ما هو جمعي إلى
ما هو فردي ،ثم يفسرون ذلك في ضوء
الفعالية الدماغية للفرد حصري ًا.
وكما هي احل��ال في مختلف العلوم
ال�ن��اش�ئ��ة ،ل��م يستطع ع�ل��م األعصاب

م����������ش����������روع « »Connectomeي����س����ع����ى
إل ��ى رس ��م اخل��ري �ط��ة العصبية ل �ل��دم��اغ البشري

ال��دم��اغ�ي��ة جتنب ال��وق��وع ف��ي مضارب
النزعة التجارية الساعية إلى حتقيق
األرباح املادية.
وضمن هذا التوجه اتخذت احلكومة
األمريكية قرار ًا بإعادة تنظيم األبحاث
في مجال األمراض العقلية في الفئات
األخرى ضمن تصنيفات جديدة ،وهو ما
ميثل انتصار ًا لعلم األعصاب الدماغي.
وأعطت مبادرة الدماغ التي أعلنتها اإلدارة
األمريكية حديث ًا (خريطة الدماغ) بتمويل
قدره  100مليون دوالر أمريكي قوة دفع
أكبر للبحث في مجال علم األعصاب
الدماغي
وفي مواجهة هذا التطور اجلديد أعلن
أنصار الطب النفسي التقليدي أن علم
األعصاب ليس أكثر من اجتاه بيولوجي،
وأنه ال يرتقي إلى النموذج العاملي وال
ميكنه أن يوفر قاعدة مهمة لألبحاث
في مجال الدماغ.
ومن املؤكد أن هذا الصراع حول املشروعية
العلمية بني علم األعصاب الدماغية وغيره
سينتهي إلى نوع من املصاحلات العلمية،

وسيؤدي
بالضرورة إلى
تعزيز مسارات هذا املجال العلمي الناشئ
وتأكيد جناحاته وفتوحاته املرتقبة .فمعرفة
األمراض العقلية والكشف عن خباياها
وأسبابها يحتاج عملي ًا إلى طفرة هائلة
في مجال التقدم التكنولوجي ،ومثل هذه
النقلة النوعية في مجال التكنولوجيا
ميكنها أن تدعم وتعزز مسارات هذا العلم
اجلديد وتشجعه على تطوير اكتشافاته
املنتظرة .فالكشف عن األمراض العقلية
في نهاية األم��ر عملية معقدة تتجاوز
حدود علوم البيولوجيا والوراثة وعلم
الدماغ مجتمعة ،ومثل هذا األمر يحتاج
إلى تفاعل مجموعة من العلوم واملعارف
واالختصاصات العلمية األخ��رى؛ ألن
هذه األمراض تشكل مزيج ًا معقد ًا من
العالقات الذكية الفائقة بني وظيفة الدماغ
والعوامل البيئية واالجتماعية .

ثمة مشروع أمريكي رائد في
مجال علم األعصاب الدماغي
يدعى  Connectomeيسعى
إلى رسم الخريطة العصبية
للدماغ البشري من خالل دراسة
أدمغة بشرية راشدة وصحية
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الذكاء الصنعي
والجيومعلوماتية وإدارة الكوارث

أحمد عبد احلميد

❋

تظهر أديات إدارة الكوارث في القرن احلالي غياب مخزون معرفي ومناهج حثية ومعايير منطقية وتقنيات
متطورة ميكن استخدامها في املقارنات وقياس األداء للكوارث وحتديد الفجوات املهارية واملعرفية ،السيما في
البلدان العرية التي تعاني تدنيا في مستوى النمو التكنولوجي وضعف نشاطات البحث العلمي والتطوير التقاني
في مجال إدارة الكوارث.
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❋ كاتب وإعالمي( ،الكويت).

معاجلة مثالية

وترتكز املعاجلة املثالية إلدارة الكوارث
على كل من مجتمعي املعلومات واملعرفة
ودور اآلليات املتطورة ،كاملقارنات التطويرية
اإللكترونية لألداء باألساليب الرقمية ،بحيث
تساعد هذه املقارنات أصحاب القرار في إدارة
الكارثة على الفهم الدقيق للعالقات بني
األسباب والنتائج ،والتمييز بني األهداف
االستراتيجية واألهداف الفرعية وقياس
وحتليل الفجوة في األداء بني النموذج
املثالي واألداء احمللي للكارثة ،وغير ذلك
من أمور ذات صلة.
ووفقا للمتخصصني في مجال إدارة
الكوارث ،فإن آليات املعرفة في إدارة الكوارث
تشمل مبادئ وأساليب متعددة ومتنوعة
مبنية على البحث العلمي ،كمبدأ التجربة
واخلطأ ،ومبدأ ردود الفعل ،ومبدأ احملاكاة
والنمذجة.
وتعتمد هذه
اآلليات على
م�ق�ي��اس م �ح��دد ل� ��ألداء مبعايير
مبنية على منهج إلكتروني الختبار
أسلوب معاجلة الكوارث وحتديد مجاالت
التحسينات والتطويرات.
ولتسليط ال�ض��وء على ه��ذه األسس
واملفاهيم ي��أت��ي ك�ت��اب (تقنيات الذكاء
االصطناعي واجليومعلوماتية إلدارة
وت�خ�ف�ي��ف خ�ط��ر ال� �ك ��وارث) ال ��ذي ألفه

ال��دك �ت��ور امل�ه�ن��دس ح�س��ني ع��زي��ز صالح
ونشرته منظمة املجتمع العلمي العربي،
لتسليط الضوء على تصميم وتطوير
وتطبيق وحتليل طرق بحث جديدة مبنية
على طرق حتسني مبرمجة بلغة احلاسوب،
وذلك حلل مسألة التصميم املثالي لشبكة
املواقع العاملية ( )GPSواستخدامها في
التنبؤ بالكوارث.
ني الطرق التقليدية واحلديثة

يسلط الكتاب الضوء على
تطوير وتطبيق طرق جديدة
مبنية على وسائل تحسين
مبرمجة بلغة الحاسوب لحل
مسألة التصميم المثالي
لنظام ( )GPSواستخدامه
ف��ي ال��ت��ن��ب��ؤ ب��ال��ك��وارث

ويوضح املؤلف أن معظم املراكز البحثية
واملؤسسات العلمية املختصة في مجال إدارة
الكوارث الطبيعية تتعامل مع خطر الكوارث
والتأثيرات الناجمة عنها باستخدام الطرق
التقليدية غير املواكبة للتقدم العلمي
والتكنولوجي ،والتي تتطلب زمنا طويال
ملعاجلة وحتليل البيانات اخلاصة
بهذه الكوارث.
وي ��دع ��و
إل � � � � � � ��ى
البحث عن طرق متطورة
وأساليب عملية وسريعة لسد
الفجوات الكثيرة في عدم فهم معرفة
الطبيعة املتغيرة لهذه الكوارث.
وي��رى أن احلل املثالي ملراقبة الكارثة
وت�خ�ف�ي��ف خ�ط��ره��ا يتمثل ف��ي تشكيل
التصميم الفعال ملنظومة اإلنذار املبكر
التي تغطي املنطقة اجلغرافية للكارثة
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تأثيرات الكوارث االجتماعية
واالقتصادية والنفسية
والديموغرافية عميقة
على األفراد والمجتمعات
المنكوبة وع��دم اإللمام
بخصائصها يفاقم تأثيراتها
وأب���ع���اده���ا ال��ت��دم��ي��ري��ة
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م��ن خ��الل أم ��ور ع��دة منها:
التأمني السريع للمعلومات
ال� �ض ��روري ��ة ،وت�س�ه�ي��ل عملية
االتصاالت واحلركة ،وتوفير املراقبة
الدقيقة للظروف املتغيرة املواكبة لهذه
الكوارث وضبط حتوالتها وتأثيراتها .ومن
ثم تستطيع اخلوارزميات املبنية على مبادئ
ومفاهيم الذكاء الصنعي إيجاد احللول
املثالية التي توفر الدراسة التحليلية العلمية
والعملية ألسباب الكوارث وحتوالتها ،قبلها
وخاللها وبعد وقوعها ،بغية فهم تأثيرها
وأبعادها وكيفية التجاوب املناسب مع
تأثيراتها اجلسيمة.
ويوضح املؤلف أن شبكة ( )GPSوغلوناس
( )GLONASSهما نظامان عامليان للمالحة
باألقمار الصنعية ،طورتهما واستخدمتهما
الواليات املتحدة وروسيا على التوالي .وثمة
تشابه كبير بني النظامني من حيث كوكبة
األقمار الصنعية (،)satellite constellation
وامل��دارات اإلهليلجية ( ،)orbitsوالشكل
اإلنشائي لإلشارة (.)signal structure
وكال النظامني يوفران االستمرار في احلصول
على اإلحداثيات الثالثة بدقة عالية للموقع،
والسرعة والزمن للمستخدم على أي مكان
من سطح الكرة األرضية .
ويقول الدكتور صالح إن ه��ذه الطرق
التحسينية  -املبنية على أفكار من الذكاء
الصنعي -تعرف بأنها أحدث األساليب املط َّورة

والقوية والقابلة
للتطبيق على طيف
واسع من املسائل املهمة والتي حتدث مجاالت
علمية متنوعة ك��اإلح�ص��اء ،والهندسة،
والبرمجة الرياضية ،والبحث العملياتي.
خوارزميات الذكاء الصنعي

ويسلط الكتاب في بداياته الضوء على
طريقة علمية تعد األول��ى من نوعها في
هذا املجال ،وتعتمد على خوارزميات الذكاء
الصنعي وهي :خوارزمية البحث املتقارب احمللي
( (Local Descent Search (LDSوالتلدين
التجريبي (Simulated Annealing
 ،(SAوالبحث احملظور (Tabu Search
 ،)TSواخلوارزميات اجلينية (Genetic
 ،)Algorithmsوخوارزمية منظومة النمل
(.)Ant Colony System
مُتعد هذه اخلوارزميات األكثر استخداما
في إيجاد احللول املثالية ملشكالت متعددة
في مجاالت متنوعة في احلياة العملية،
كعلوم اإلدارة واإلح�ص��اء والتخطيط
والهندسة واملعلوماتية ،إلخ .تتصف هذه
اخلوارزميات بقدرتها على ابتداع طرق
ديناميكية مالئمة لطبيعة املسألة املراد
دراستها ،وحتديد الصيغة العملية إليجاد
احلل األكثر مناسبة من بني مجموعة
احللول املمكنة ،ومن ثم حتسني قيمة هذا
احلل إلى أقصى حدود اإلمكانات.

ويركز املؤلف على أهمية اعتماد منظومة
البحث العلمي والتطوير التقاني في إدارة
ال �ك��وارث ومواجهتها وتخفيف آثارها،
السيما أن املشكلة األب ��رز ال�ت��ي تواجه
العالم حاليا هي كيفية التخفيف من
تأثيرات الكوارث الطبيعية .إن تأثيرات
هذه الكوارث االجتماعية واالقتصادية
والنفسية والدميوغرافية عميقة على
األفراد واملجتمعات املنكوبة ،وعدم اإلملام
بخصائص هذه الكوارث وأسبابها من األمور
التي تتسبب في تفاقم ه��ذه التأثيرات
السلبية واتساع رقعتها وأبعادها
التدميرية.

نظامان عامليان

يتضمن الفصل الثاني شرح ًا موجز ًا
لعملية املساحة باستخدام نظم األقمار
الصنعية املتمثلة بالنظام األمريكي ()GPS
والنظام الروسي غلوناس ()GLONASS
وأقسام هذين النظامني ،وش��رح املفهوم
العام ملبدأ املثالية ذات احلدود الصغرى
(احمللية) والعظمى (الكبيرة) بالنسبة
ملجال النظام ( )GPSوصياغة شبكة
ه��ذا النظام كمسألة حتسني توافقية.
أم��ا ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث فيتضمن تعريف
وتصنيف الطرق التحسينية وحتليلها،
واحلاجة إليها ،واإلطار العام لطرق هذا
النظام العاملي م��ع املفاهيم األساسية
لهذه الطرق .ويشرح استراتيجية الطرق
التحسينية في اختيار مجموعة احللول
املجاورة وكيفية جتميع املعلومات خالل
عمليات البحث.
ويتناول الفصل الرابع شرحا نظريا ملبدأ
عمل طريقة التلدين التجريبي وحتليل

وتصنيف مركباتها ،والتحقق من صحة
نتائج وعمل ه��ذه الطريقة باستخدام
شبكات ذات حلول مثالية ومحسوبة مسبقا
باستخدام الطرق الدقيقة .أما الفصل
اخلامس فيتضمن شرحا نظريا مفصال ملبدأ
عمل واستراتيجية طريقة البحث احملظور
وحتليل وتصنيف مركباتها ،والتحقق من
صحة نتائج وعمل هذه الطريقة باستخدام
شبكات ذات حلول مثالية ومحسوبة مسبقا
باالستعانة بطرق دقيقة.

الحل المثالي لمراقبة الكارثة
وتخفيف خطرها يتمثل في
تشكيل التصميم الفعال
لمنظومة اإلنذار المبكر التي
تغطي المنطقة الجغرافية
للكارثة من خالل أمور عدة

منوذجان عمليان

ويتطرق الفصالن السادس والسابع إلى
الهيكلية ذاتها؛ فيعرض الفصل السادس
تصميم شبكة ( )GPSذات
ال �ش �ك��ل امل� �ض� � َّل ��ع املغلق
 (triangulation »a(« ealجلمهورية مالطا،
م ��ع ال� �ع ��رض النظري
والعملي لتلك الشبكة،
وال�ت�ف�ص�ي��ل التحليلي
مل��راح��ل تطبيق ال �ط��رق التحسينية
املتناسبة مع الشروط الهندسية لهذه
الشبكة .أما الفصل السابع فيتضمن تصميم
شبكة ( )GPSذات الشكل املض َّلع املفتوح
(« )traverse »linearجلمهورية سيشيل،
والعرض النظري والعملي لتلك الشبكة ،إضافة
إلى التفصيل التحليلي ملراحل تطبيق الطرق
التحسينية املتناسبة مع الشروط الهندسية
لها .ويستعرض الفصل أيضا التحليل النظري
فعالية
والعملي للنتائج احلاصلة واملقارنة بني َّ
عمل الطرق التقري ِّبية املط َّبقة.
أما الفصالن الثامن والتاسع فيتناوالن
شرحا نظريا مفصال ملبدأ عمل واستراتيجية
اخلوارزميات اجلينية وخوارزمية منظومة
ال�ن�م��ل وحت�ل�ي��ل وتصنيف مركباتهما،
والتحقق من صحة نتائج وعمل هاتني
الطريقتني مع عرض التطبيقات املهمة
املبنية على البحث العلمي والتطوير
التقاني ملنظومة اإلن��ذار املبكر للكوارث
باستخدام هذه اخلوارزميات .

يتطرق الكتاب إلى مبدأ عمل
واستراتيجية الخوارزميات
الجينية وخوارزمية منظومة
النمل وتحليل وتصنيف
مركباتهما والتحقق من صحة
نتائج وعمل هاتين الطريقتين
مع عرض تطبيقاتهما المهمة
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نعي وعزاء

مجبل ...فقدناك
قبل األوان
فقدت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في  27يوليو املاضي الرئيس التنفيذي للمركز العلمي املهندس
مجبل املطوع .وقد نعاه املدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين بكلمة هذا نصها:
عندما تتوالى الفواجع وتترى األحزان،
يتوقف املرء حائرا أمام حكمته سبحانه
وتعالى في إرادت��ه التي ال مُيسأل رده��ا بل
اللطف فيها ،والعون على جتاوزها.
لم تكد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
 KFASتستفيق  -في األمس القريب  -من
صدمة فقدان أحد قيادييها أ.د .أحمد عيسى
بشارة « نائب املدير العام  -رحمه الله  -قبل
ش�هور قليلة ،ومن قبلها بعامني من فاجعة
فقدان د .محمود عبد الرحيم ،مدير األبحاث
والس � � � ��اعد األمين  -حينذاك  -للمدير
العام ،حتى مُك ِل َمت األسبوع املاضي بفقد
عماد املركز العلمي وقائده املهندس مجبل
سليمان املطوع ،نائب رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي للمركز؛ ذلك املركز الذي
رعاه املهندس مجبل منذ كان فكرة وليدة إلى
حني افتتاحه صرحا حضاريا ومعرفيا في
العام  ،2000وتابع مسيرته املتميزة طول
السنوات املاضية بنجاح واقتدار كبيرين.
لقد جاء رحيل الفقيد في وقت كانت
املؤسسة فيه في أمس احلاجة إلى عطاءاته
املتميزة.
لقد اتصف الفقيد بالكفاءة املهنية العالية
واالحتراف اجلدير بالتقدير في مجال عمله،
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لذا فقد حص� � � ��ل  -بج� ��دارة واستحقاق وفي
مناسبات مختلفة  -على الثناء العاطر من
مجلس إدارة املؤسسة على مبادراته في إدارة
وتطوير املركز العلمي للدرجة التي أوصلته
إلى مصاف املرافق املناظرة له عاملي ��ا ،والتي
جعلت منه عالمة فارقة وصرح ًا معماري ًا
وسياحي ًا مُيفتخر به.
والفقيد الذي ولد عام  1954وحصل
على بكالوريوس الهندسة املدنية عام 1977
م��ن ال��والي��ات املتحدة ،أش��رف على عدة
مشاريع كبرى في الكويت مثل :املست� � � ��شفى
األميري ومسجد الدولة الكبير ،كما تولى
إدارة مشاريع عدة ملؤسسة الكويت للتقدم
العلمي منها مقرها الرئيسي ،واملركز العلمي
ال��ذي أش��رف على جميع مراحل إنشائه
وإدارته .يضاف إلى سجل الفقيد احلافل
باإلجنازات عضوياته املتعددة في الكثير من
اجلمعيات املهنية احمللية والعاملية ،وكذلك
اإلشراف على مشروع تخطيط وتصميم
املقر اجلديد للمؤسسة .لقد كان رحيل
الفقيد مفاجئا حقا ،فلقد التقيته قبل أن
يفاجئه القدر احملتوم بيوم واحد ملناقشة
آخر مستجدات مناقصة مشروع توسعة
املركز العلمي الذي كان قد اقترحه ،فأصبح

حلمه واقع ًا بتصميمه وعزميته ومثابرته
إلخراجه إلى الوجود ،بعد أن أقر املشروع
مجلس إدارة املؤسسة قبل عام � ��ني وباركه
حضرة صاحب السمو أمير البالد  -حفظه
الله ورعاه  -رئيس مجلس إدارة املؤسسة.
ومت االنتهاء من تصميم املشروع وطرحت
مناقصته ،وج��اء االج�ت�م��اع األخ�ي��ر مع
الفقيد يوم الثالثاء  2016/7/26لوضع
اللمسات األخيرة على كيفية إدارة تنفيذ
املشروع ،لكن القدر سبقنا وأوعز بالرحيل
املبكر ،ل��ذا نقول ب��أن رحيلك ي��ا مجبل
قد جاء قبل األوان .وإننا إذ ال منلك رد ًا
لقضاء الله وقدره ،فإننا نرى أن فقدانك
خس � � � ��ارة كبرى للكويت واملؤسسة واألهل
واملعارف واألصحاب .وإننا في املؤسسة لن
ننسى إجنازات أبنائنا املخلصني ،وسنواصل
العمل إلجناز مشروع توسعة املركز العلمي
ليكون شاهد ًا ومخلد ًا لذكرى عطاءات
واحد من أبناء الكويت املخلصني الذين
كرسوا حياتهم خلدمة وطنهم ورفعة ش�أنه.
رحمك الله يا أباعبدالله وأسكنك الفردوس
األعلى وألهم ��نا وذويك والكويت جميعا
الصبر والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

د .أحمد زويل

د .روبرت مابرو

وفي  2أغسطس توفي اثنان من العلماء العرب هما الدكتور أحمد زويل ،والدكتور روبرت ماربو .ونعى
املدير العام للمؤسسة الدكتور عدنان شهاب الدين الفقيدين بهذه الكلمة:
في صباح اليوم فاجأتنا األخبار عبر
وسائل اإلعالم العاملية عن رحيل العالم
الدكتور أحمد زويل مبتكر علم استخدام
«الفيمتو ثانية» ،واحلاصل على جائزة
نوبل ف��ي الكيمياء .وال��راح��ل ك��ان عاملا
كبيرا كرس حياته بكل التزام للنهوض
بالعلم وتقدم العلوم ،فضال عن استغالل
العلم في تطوير بلده األم ،مصر ،والدول
العربية واإلسالمية بوجه عام.
التقيت أحمد زويل للمرة األول��ى في
أوائ ��ل السبعينيات م��ن ال�ق��رن املاضي،
وكانت مقابلة قصيرة ،في املختبر الوطني
بجامعة كاليفورنيا في بيركلي .ومنذ ذلك
الوقت وأنا أتابع مع غيري من املهتمني
بالعلوم صعوده السريع إلى ذروة اإلجنازات
العلمية .وكنت من احملظوظني في إعادة
تواصلي معه واالجتماع به عدة مرات في
هذه األلفية ،مبا في ذلك لقاؤنا في الكويت
ع��ام  2007ح��ني ك��ان الرئيس املشارك
للجنة «الشريط األزرق» األميرية املكلفة
باستعراض وضع التطوير واألبحاث في
دولة الكويت وتقدمي التوصيات لدعمها
وتنميتها وتعظيم مساهمتها في املجتمع.

وقد توفي العالم الكبير صباح اليوم بعد
صراع شرس وشجاع مع نوع حاد من أمراض
السرطان أصيب به منذ عام .2013
وبعد ظهر اليوم نفسه تلقيت اخلبر
احمل��زن بوفاة البروفيسور روب��رت مابرو،
العالم العربي املصري امل�ع��روف عاملي ًا.
والراحل كان من عمالقة الباحثني والعلماء
في اقتصاديات الطاقة ،وجنم ًا ساطع ًا في
كل ما ق��ام به من تدريس وبحث وعمل
أك��ادمي��ي ،كما ك��ان يتمتع بشخصيه ال
مثيل لها من اجلدية من جانب والود وروح
اإلنسانية والتواضع واإلخالص من جانب
آخر .كان  -رحمه الله  -يبث روح التفاؤل
والسعادة إلى كل من حوله .وكانت نظرياته
وأفكاره الثاقبة في النفط والطاقة بشكل
عام محط احترام واهتمام ،وكان يحظى
باحترام كبير على املستوى العاملي .ترك
الدكتور روبرت إرث ًا من اإلجنازات املبدعة
في ميدانه ،كما سيترك فراغا في قلوب
جميع أولئك الذين حظوا بالتعرف إليه
وأعجبوا به وأحبوه كثيرا.
تشرفت بلقاء روبرت للمرة األولى في
عام  1979أثناء (حلقة الطاقة بجامعة

أوكسفورد) األولى أو الثانية ،والتي كان
يديرها ببراعة كل عام ،فض ًال عن إدارة معهد
أوكسفورد لدراسات الطاقة ،وحتى سنوات
قليلة خلت ،حني اضطر إلى االستقالة
بسبب حالته الصحية وتقدم عمره.
وهذان اخلبران احملزنان اللذان تلقيتهما
في اليوم نفسه من الصعب استيعابهما
وتقبلهما ،السيما أن العاملني الكبيرين
اضطرا إلى العمل وإطالق مواهبهما العلمية
وتألقهما في عالم البحث العلمي ،بعيد ًا
عن وطنهما األصلي .د .أحمد زويل اختار
الواليات املتحدة موطنا علمي ًا له ،في حني
اختار د .روبرت اململكة املتحدة.
لكن احلياة تستمر معززة باملساهمات
اإلنسانية لهذين العاملني اجلليلني :مابرو
وزويل.
ينعى املجتمع العلمي واألكادميي العاملني
اجلليلني بحزن عميق وبخاصة في العالم
العربي ،ال سيما في الوقت احلالي ،ونحن
نسعى بخطوات يائسة على طريق الظلمات
الذي يكتنف عاملنا ،ساعني إلى التوصل
إلى أي أفكار ملهمة تقودنا إلى مستقبل
مشرق وأفضل لألجيال القادمة.
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تستهدف اجلودة إرضاء األشخاص الذين
سيتعاملون مع املنتجات واخلدمات التي تقدمها
اجلهات املختلفة ،وتسعى إلى حتقيق السعادة
املنشودة له .ويتحقق ذلك من خالل وسيلتني:
تسعى األولى إلى تقدمي مُمنتج وخدمة مُميزتني،
وتتجنب األخرى العيوب واألخطاء في املنتج
واخلدمة ا مُملقدمة ،فالنجاح في الوسيلة األولى
ي��ؤدي بصورة أساسية إل��ى زي��ادة اإليرادات،
أما النجاح في الوسيلة الثانية فهو مُيخفّ ض
التكلفة ،لتكون احملصلة النهائية زيادة في
أرباح املؤسسة وحتسنا في سمعتها.
إن للجودة عالقة مُمباشرة ب��األداء املالي
للمؤسسات .وألداء الوسيلة األول��ى حتتاج
املؤسسة إلى تطبيق منهجيات وأدوات «جودة
التصميم» ،في حني حتتاج إلى تطبيق «جودة
االلتزام» للوسيلة الثانية ،ولهذا السبب فإن
جودة التصميم وجودة االلتزام مُيعتبران الفرعني
الرئيسيني في اجلودة ،ويعتمدان على ثالثة
مُمرتكزات هي :التركيز على العميل  ،والتركيز
على العمليات ،والتركيز على التفاوت.
ويتجلى التركيز على العميل من خالل
التعرف إلى حاجات العميل
احل��رص على
ّ
وتوقعاته ،ومن ثم العمل على استيفائها.
وهناك مُس مُبل مُمختلفة لتحقيق ذلك ،بعضها
مُيركز على اجلانب اإلنساني مثل حسن ا مُملعاملة
واللباقة ،واالعتذار عن اخلطأ واللباقة .وأشهر
املواصفات في ذل��ك املواصفة البريطانية:
(التميز في خدمة العميل) ،التي مُتصدرها
احلكومة البريطانية .وهناك سبل أخرى
تركز على اجلانب الفني والهندسي ،ويتم
من خاللها ترجمة مُمتطلبات وحاجات العميل
للمنتج ،فاليابانيون هم أكثر
إلى سمات فنية مُ

من اشتهر بذلك من خالل أعمال املهندس
جينيشي تاجوشي ويوجي أكاو الذي ابتدع
منهجية ما مُيعرف (مبنزل اجلودة).
أم ��ا امل��رت �ك��ز ال �ث��ان��ي ،وه ��و ال�ت��رك�ي��ز على
العمليات؛ فإن أداء ا مُملنتج أو اخلدمة هو نتاج
للعمليات التي تصنع ا مُملنتج أو التي مُتقدم
اخلدمة ،لذلك فإن حتسني األداء أو احملافظة
عليه يتطلب التركيز على العمليات املنفذة
له .وفي هذا الصدد هناك جانبان لتقييم
العمليات ،يقيس األول مدى ثباتها ،ويقيس
اآلخر مدى كفاءتها.
ولقياس الثبات ،يتم استخدام خرائط
ا مُملراقبة .أما الكفاءة فيتم قياسها باستخدام
مؤشرات رقمية مُتقارن تفاوت العملية مبعايير
محددة ،فإذا كان تفاوت العملية ضمن املعيار،
كانت العملية كفؤة .كما أن للكفاءة مستويات
أقلها ثالثة سغما ( 27مُمنتج ًا معيب ًا من 10
آالف منتج) وأعالها ستة سغما ( 3.4منتج
معيب من مليون).
ويأتي أخير ًا التركيز على التفاوت الذي
يعتبر من أهم املفاهيم الفنية في اجلودة؛
فزيادة التفاوت تقلل اجلودة ،أي إن العالقة
عكسية بني اجلودة والتفاوت ،لذا فإن حتسني
اجلودة يتطلب تقليل التفاوت قدر املستطاع.
ولعل معامل االنحراف هو املقياس الشائع
في حساب التفاوت؛ وهو ببساطة مُيع ّبر عن
متوسط الفارق بني القيم واملتوسط.
إن السبيل إلى حتقيق اجلودة واضح ،إال
أننا نرى أن العائق األكبر هو ضعف اخللفية
العلمية عند الكثير من مُمتهني اجلودة ،يضاف
إلى ذلك اهتمام الكثير من قيادات املؤسسات
بشهادات اجلودة بدال من اجلودة ذاتها.

جائزة الكويت لعـام 2017
دعوة للترشيح
متشي ًا مع أهــداف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحتقيق ًا ألغراضها في تدعيم اإلنتاج العلمي وتشجيع العلماء والباحثني العرب ،تقوم
املؤسسة تخصيص جوائز في مجاالت العلوم واآلداب والفنون والتراث العلمي العري واإلسالمي وذلــك وفق رامجها السنوية .وتسجل
املؤسسة من خالل هذه اجلوائز اعترافها اإلجنازات الفكرية املتميزة التي تخدم التقدم العلمي وتفتح الطريق أمام اجلهود املبذولة لرفع
املستوى احلضاري في مختلف امليادين.
وموضوعات جائزة الكويت لعام  2017في املجاالت اخلمسة هي كما يلي:
 - 1العلوم األساسية:
 - 2العلوم التطبيقية:

الكيمياء

العلوم الطبية التطبيقية (العقاقير واللقاحات اجلديدة –
التجهيزات واألجهزة الطبية – التصوير الطبي – أحاث اجلينوم
الطبية  -تطبيق حوث اخلاليا اجلذعية لعالج األمراض املزمنة).

- Chemistry
- Applied Medical
Sciences

 - 3العلوم االقتصادية
واالجتماعية:

الترية

 - 4الفنون واآلداب:

األدب املقارن والتراجم األدية .

- Comparative Literature
and Literary Translations

 - 5التراث العلمي العري
واإلسالمي :

العلوم (األساسية – التطبيقية – الرياضيات) .

- Sciences )Basic-Applied( Mathematics

- Education

ويتم منح جائــزة الكويــت وفق الشروط التالية:
• في املجاالت من  ،4-1يجب أن يكون املتقدم عري اجلنسية ولديه ما يثبت منشأه العري ،من خالل شهادة ميالد في لد عري أو جواز
سفر عري صالح .ويرفق مع طلب التقدم ما يثبت ذلك ،أما املجال اخلامس (التراث العلمي العري واإلسالمي) فإن اجلائزة مفتوحة لكافة
اجلنسيات.
• أن يكون اإلنتاج مبتكر ًا وذا أهمية الغة النسبة إلى احلقل املقدم فيه ومنشور ًا خالل السنوات العشرين املاضية .ويشتمل اإلنتاج العلمي
على ما يلي :أحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على
أن يتمتع الكتاب ترقيم دولي معتمد ( .)ISSNوال تدخل رسائل املاجستير والدكتوراه واألحاث املستلة منها في تقييم اإلنتاج العلمي
للمرشح.
ً
مؤهال لنيلها ،وال
• تقبل املؤسسة ترشيحات اجلامعات والهيئات العلمية ،كما يحق لألفراد احلاصلني على هذه اجلائزة ترشيح من يرونه
تقبل ترشيحات الهيئات السياسية.
• تقبل املؤسسة طلبات املتقدمني من تلقاء أنفسهم على أن يكون تقدميهم مشفوع ًا قائمة تضم أرــع شخصيات أكادميية أو حثية
ومؤسسة علمية ،وستخاطب املؤسسة ثالث ًا من هذه القائمة لتقدمي خطاات تزكية للمتقدم.
• قرارات مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي نهائية وال يجوز االعتراض عليها.
• تعبئة طلب التقدم للجائزة ويرسل مع جميع أعمال املتقدم إلكتروني ًا .وميكن احلصول على طلب التقدم من خالل املوقع اإللكتروني
للمؤسسة  ، www.kfas.orgيعبأ الطلب في مجالي العلوم األساسية والعلوم التطبيقية اللغة اإلجنليزية.
•يرسل الطلب مــع األع ـمــال وفــق ملفات  ،PDFإمــا واسطة وسيلة التخزين  Flash Memoryعلى عـنــوان مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي – الـشــرق شــارع أحـمــد اجلــاــر – التليفون املـبــاشــر 0096522270465 :أو ــواسـطــة مــواقــع خــدمــات التخزين السحاية مثل
( )Google drive – Dropbox – OneDriveوترسل على البريد االلكتروني ملكتب اجلوائز prize@kfas.org.kw
• تقبل الترشيحات حتى نهاية شهر فبراير 2017

لالستفسار شأن اجلائزة يرجى االتصال  00965 22270465فاكس22270462 :
أو البريد اإللكتروني ملكتب اجلوائزprize@kfas.org.kw :

