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المؤسسة تكرم الفائزين بجوائـزها لعام 2016

٭ رئيس مجلس اإلدارة

حضرة صاحب السمو أمير البالد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه
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اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺮم اﻟﻔ

ﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋـﺰﻫﺎ ﻟﻌﺎم 2016

املواد املتراكبة ..ابتكارات علمية ال حدود لها
أثمر التطور العلمي املتسارع إجنازات باهرة في مجال املواد املتراكبة التي أخذت تشق طريقها
إلى معظم مجاالت احلياة؛ نظرا إلى اخلصائص الفريدة التي تتمتع بها السيما متانتها ،وخفة
وزن�ه��ا ،ومقاومتها العالية .وملف العدد يتطرق إل��ى خصائص ه��ذه امل��واد ،السيما املتراكبات
النانوية ،واستخداماتها في مجاالت عدة أهمها صناعة املركبات الفضائية.
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Ô�Ëعد ا*??uا œا*تdا��ة

ال�u�UMة
م?? U??�?� r??�√ sا* ??uا œا*?ت?ق??دم??ة التv
�� ⁄eج U�dم�UN� lة الق Êdا*dBMم¨
� ?ت ?? Oج??ة ل?? ?ت? ??eا ÃËال? ?ع? ?ق ?? qال�ÍdA
�??Sم ? t??�U??�U??Jا) ???? �öة م ?? lالتقUOM
ا( ??د�? ?� ??ة � ??ي م? ?ج ??? ?�≈ ‰Uت ?? ÃUا*? ??uاœ
الMNد�Oة??�Ë Æي �??cل??H� pت` ¬�U Î�U
م�تق�لOة م�dAة م?? »d??� lالعUلr
م sا�تق� ‰Uالعقد ال�Uل Yم√ sلOHتt
ال�Uل�ة¨ لت¬ nOCمC�d� ôÎ Uة �ي �q
م X�U� öJAم�تعOBة��Ë Æتع÷d
� ? U??Mم????O? �Uة ا*? ?ت ??dا�? ?� ?? Uال�u�UMة
O�D�Ëق UN�Uالdا�Mة Ëا*�تق�لOة �ي
مج�UM ‰Uة ا* U��dالOzUCHةÆ

Nanocomposite Materials

�ا¼ي ? ? ? ??*« Wتر«�³ا ø

 Æœم�م??د � n??�dا_�?MJد—ا�ي
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��U{≈ o�d� sة ��O�“Ë Vة √� ËجمOة
معMOة م sم� ¨d��√ Ë√ …œUعu*U� ·dاœ

تKIيKŽ oKD Ô¹ ¨W¹bيNا «*« r??Ýو«œ
«*ت¨Advanced Materials W�bI
«ل?ت?? wت?ت??رب??—«b??� v??K?Ž lت ???Nا «*??و«œ
«*تر«�ÆCompositeMaterials W³
و«ل? ??? M? ?Bا?? Žا «*??رت ?−0 W??D? ³ا‰
«ل???C?Hا¡ Aerospace Industry

تت� VKDو«ž œير �Qلو�& WتlL
�?ي???Nا ?? ?šو«’ �??ر …b??¹و�تع…œb
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�???? ? *« sو«« œل?ت??K?Iي??*« W??¹bعرو�W
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≈ ¨ment Materialsل?? vم…œU
ا_� ”Uا*ع�Ëdة � r�Uم …œUالقUلV
ÆMatrix
�Ëتœ rم�Ë Zل jا*uا œالدا�مة مl
م …œUالقUلO� qJA� Vد �Cم sا(‰uB
�ل vم Ôتdا��ة متج��Uة �ت� Ÿ“uدا�لUN
��Oم Uا*uا œالدا�مة ��“uع U Îم�UلÆUÎO
AÔ�Ëت� ◊dي ا�ت —UOا*uا œالدا�مة √Ê
�تمت œUO(U� lالUJم� ô YO�� ¨qتq�UH
م� lع� UNCع Ë√ UCم lم …œUا_�”U
لت�ت�uN� kHت UNال�œdHة œا� qم…œU
القUل��Ë ÆVتNد· ≈�ت ÃUا*uا œا*تdا��ة
≈{�Uة �uا’ معMOة ≈ل vم …œUالقUلË√ V
≈{�Uة �م UHË Uل sJ� rمتQلة
�� ÆUNعل qO�� vا*� ¨‰Uا* …œUالO�Ozdة
ا*???�u??Jة  —U??�ùا*????� U??�?�dي ا*Æ◊UD
Ëا* ◊UDم sال�لمdا ا*عUNM� ·Ëd
�uNلة التM� qOJAد �عv�œ_ UN{d
� rOم sالÆ◊uGC
لcا �ل fOم sا*DMقي √� ÊتnO�u� r
ا* ◊UDا)Uل hل� lMBل pا—U�ùا
التي �تع ÷dل dO�Jم sال¡UM�√ ◊uGC
� dOا*��dةÆ
ل??cا �ت�U{≈ rة ��قة متJ�UAة مs
√� „öالBل VالO�dعة ال�Ôم pلتد�rO
م …œUا* l�d� U2 ¨◊UDمقËUمت tلœUN�ûا
الت� vتع ÷dل ¡UM�√ UNالتÔ�Ë ÆqOGAعد
متdا��ة ا)????�U??�dة ا*??Rل???Hة م??U� sلV
√�مMتي – م …œUا_� – ”Uا*≈ ·UCÔلtO
√�uا Ÿم�تلHة م sا*uا œالدا�مة م� qالeل¨j
Ëمuا� œد الHجuا ËالdHا�U� UلقUلV
ا_�مMتي م� qالdم ¨qم�√Ë dN�√ sدم
ا*uا œا*تdا��ة الت UN�d� vاÆÊU��ù
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ﺗُ ــﻌــﺪ اﻟــﻤــﻮاد اﻟﻤﺘﺮاﻛﺒﺔ
اﻟﻨﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﻦ أﻫــﻢ ﻓﺌﺎت
اﻟــﻤــﻮاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺑﺰغ ﻓﺠﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن
اﻟﻤﻨﺼﺮم ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺰاوج
اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻪ
اﻟــﺨــﻼﻗــﺔ ﻣــﻊ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إﻧﺘﺎج
اﻟــــﻤــــﻮاد اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻜﺮم اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ ﺑﺠﻮاﺋـﺰﻫﺎ ﻟﻌﺎم 2016
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اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت و اﻟﺴﻴﻨﻤﺎ
-

ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ اﻋﺪاد ﻧﺠﻮم اﻟﻔﻦ اﻟﺴﺎﺑﻊ

-

أﺷﺠﺎر اﻟﺬﻫﺐ اﺧﻀﺮ
ﻧﺘﺎج اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي
«*� b−�√ ”bMNاrÝ
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ل¹ rك�*« sع« vل?? Ícتو XNłإليœ tو …b¹bŽ ‰باÝت ‰öGبع;« iا�ي« qلŽ«—eيù Wنتا« Ãلو�و(« œيوš Íيا—« ¨öNÝ
و ôتوNłا �ر �رو— «لكر« ªÂإ– و«« tłنتIاŠ «œا …œو¹b%ا  ¨WLłب�Ý« V³ت� Â«bبع√ iنو«« Ÿل ‰öGو«;ا�ي« qلŽ«—eيW
«*� WBBل�(« bا Włل w� ¡«cGKإنتا« «c¼ ÃلMو« s� Ÿلو�و ¨œو�cل pب� V³ت�Bي�� hاŠا ýاÝع« w{«—_« s� WلŽ«—eيW

� b??L×� Æœي× ??ا« Êلعتي??w³

ل WŽ«—eن³اتا ت�ت�ù Âbنتا« Ãلو�و ¨œو�ا —«�– oلÝ« s� pت „öNلكLيا ¼ا*« s� WKzيا Áو«*�³Bا و«*³ي« «bلŽ«—eيÆW
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¹عان« s� œbŽ wلMا” �AكNA� W¹bKł WKو—… ت1e�_« vŽbا¨ و×¹ا—وNłöŽ w� Êا و«لتعا�� qعNا¨ و�عر�³Ý_« Wا»
«لت œ√ wإل�ù« vاب WبNا¨ وœو— «لعو«�« qلو—«Łي Wو«ل³ي¾ي« w� WنتAا—¼ا وتDو—¼اÆ
و«_�1eا Šال« WلتNابيž Wير łرŁو�ي? WتBي ¨ bK??'« Vو�1e�√ W?LKا ¼ wنN?�Hا «لتNا» «'?? ¨ bKوت�?تع ÊöLبا*عvM
ن� l� t�Hا—‚ √ÝاH� wÝا1e�_« Ê√ Áœا تعô« wMلتNابا «'??« W¹bKلMابع�Š s� WاÝيš Wا—łي√ Wو Kš«œي�√ ¨Q?AM*« Wا
«لتNا» «'?� bKي?(« vKŽ oKDاô« ôلتNابي)« Wا—łيÆQ??AM*« W

❋ ا�ت Í—UAا_مdا÷ ا'? ??لد�ة U��Ëل UO�uا'لد¨ ®ال©X�uJ
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لقد “ا œا�ôتمUم �ي �د œم sالد ‰Ëا*تقدمة
�Uل œu�uا(� ÍuOمBد— لل�UDة ا*تجد¨…œ
�ôت�—Uا �O�Oة Ëلتقل qOا�ôتم� œUل vالœu�u
ا_� Í—uHالتقلOد Íال� Ícت��� Vي ا��عU�U
��“Uة {U� …—Uل��Oة¨ Ëل��dة �ع iالد� ‰Ëي
�قل qOا�تم� U�œUل vم —œUBال�UDة ا*�تÆ…œ—u
ل– sJل�U� q�u� pتdا�� Uد… ¨ ��Uت◊d
ا œU%ôا_�Ë—Ëي – �ل qO�� vا*�� ≠‰Uلj
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م??��� Uت % 8 – 5 tم?? sال?? œu??�uا(ÍuO
�Uل œu�uالتقلOد Íا*�ت�دم �ي jzU�Ë
الMق� ¨qل qB� Ê√ vال��Mة ≈ل� % 20 vي
�Uم  “e� U2 ¨2020م�√ sمOة �cا ال ŸuMمs
ال�≈ `�√Ë œu�uت�� t�UقzU� oدا ا�تU�œUB
للمeا—�Ë 5ا*Nتم�S� 5ت�u��Ë t�Uق� ÆtمU
√ Êا�ت�دام ال œu�uا(U�–u/ qJA� ÍuO
للتMمOة ا*�تدامة – ÊuJ� Ê√ ÊËœل� pلv

�� »Uال�Ëdا الO�DعOة لË ÷—úمقد—ا
ا_� ‰UOالقœUمةÆ
√łيا« ‰لو�و(« œيوÍ

�ع vال�≈ Êu��Uل�UM d�uD� vة الœu�u
ا( - –≈ ¨ÍuOا�ت�دام �ع iا;qOU
ال—eا�Oة �ùت ÃUالU� ¨œu�uلË …—cالقم` VB�Ë
ال� dJلل�� ‰uBل vا ‰u�U��ùا(� ¨ÍuOمU
 -ا�ت�دام � —Ëcالل ‰u�Ë XHالX�“Ë U�uB

❋ �� V�Uلمي مت�� hBي �uMJل UO�uال U�UMBالOJمOzUOة¨ ®ا_—Æ©Êœ

ال X�“Ë qO�Mا' “uلل�� ‰uBل vالد�≈ ‰eلB� ô U�U�� vل` �U�—Ëc
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التقنيات النانوية
خيال علمي أم واقع قريب

رئيس التحرير

د� .سالم اأحمد العبالين
ظهرت فكرة املواد النانوية إلى حيز الوجود في
نهاية اخلمسينيات من القرن املاضي ،لكن االختراق
احلقيقي لعلم تكنولوجيا النانو كان على يد العالم
إيريك دركسلر في الثمانينيات من القرن املاضي.
ومنذ ذلك احلني تداخلت تلك التكنولوجيا مع كل
املجاالت الصناعية احلديثة من الهندسة اجلزيئية
وعلوم األدوية إلى استحداث مواد فائقة الصالبة،
م ��رور ًا بالبطاريات ال�ت��ي تستخدم ف��ي السيارات
الكهربائية واألل� ��واح ال�ش�م�س�ي��ة .وم��ن الواضح
اآلن أن تكنولوجيا النانو سيكون لها شأن عظيم
مستقب ًال في جميع مناحي احلياة ،وعلى األخص
في مجال الطب وصناعة األدوية وعالج األمراض
املستعصية .فصار ممكنا حقن املرضى بالسرطان
ببعض أنواع املتراكبات النانوية ،التي بدورها تطلق
إلكترونات عند تعرضها لألشعة السينية ،فتقوم
ه��ذه اإلل�ك�ت��رون��ات مبهاجمة اخل��الي��ا السرطانية
حتديداً ،من دون اللجوء إلى العالج الكيميائي.
وهناك أبحاث عديدة لتطبيقات النانو في عالج
أم���راض ال �ص��رع واألل��زه��امي��ر ،إض��اف��ة إل��ى صنع
روب��وت ن��ان��وي أصغر م��ن ج��زيء احلمض النووي
( )DNAمبرتني ونصف امل��رة في محاولة للولوج
إلى داخل اخلاليا احلية إلصالح خاليا صمامات
القلب على سبيل املثال .وثمة أبحاث عديدة
جترى لالستفادة من تكنولوجيا النانو في
عالج أمراض اجلهاز التنفسي وأمراض
ش �ب �ك �ي��ة ال� �ع ��ني وأع � �ص� ��اب السمع
وت �ط��وي��ر أم �ص��ال ال�ت�ط�ع�ي��م ضد

أمراض ال يوجد تطعيم لها مثل بعض األمراض
الفيروسية اخلطيرة.
وه��ن��اك ص �ن��اع��ات أخ� ��رى ستستفيد م��ن هذه
التكنولوجيا مثل صناعة املواد التي تتميز بصالبة
فائقة لكنها تتمتع ب ��وزن خفيف ج ��دا .فقد مت
اختراع ما يسمى باألنابيب الكربونية النانوية التي
تتمتع بصالبة األملاس وتعد أقوى من احلديد مبئة
مرة ،ومع ذلك فهي أخف وزن ًا منه بست مرات .ومن
املتوقع أن يكون ملثل هذه التقنيات أهمية كبيرة في
مجال التصنيع احلربي مثل صناعة الدرع اخلارجي
للدبابات والقميص الشخصي الواقي من الرصاص.
والصناعة النفطية ليست ببعيدة عن استخدامات
ه��ذه التقنيات املستقبلية؛ فبعض تقنيات النانو
تستخدم في فصل املاء عن النفط بكفاءة عالية في
خطوط اإلنتاج  ،وبعضها في مكافحة تآكل أنابيب
نقل النفط اخلام ،وصناعة العوازل احلرارية .أما
في صناعة املنسوجات واأللبسة فتظهر األبحاث أنه
سيتم قريبا إنتاج أقمشة مقاومة للبقع الكيميائية
مهما بلغت ش��دت �ه��ا ،وم �ق��اوم��ة ل�ل�م��اء وللحريق
وتضاهي قوتها بل تفوق قوة املالبس اجللدية.
وأعتقد أنه قبل حلول عام  2025سيشهد العالم
الكثير من تطبيقات تكنولوجيا النانو ،وعلى وجه
اخلصوص في مجال حتلية مياه البحر قبل أن حتل
كارثة احلروب للحصول على املياه العذبة ،وكذلك
في مجال تنقية الهواء من التلوث مبا فيها نزع غاز
ثاني أكسيد الكربون املسؤول عن ظاهرة االحتباس
احلراري.
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مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
تكرم الفائزين بجوائزها لعام 2016
حت ��ت رع ��اي ��ة س��ام �ي��ة وحضور
ك��رمي م��ن ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد ،الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح حفظه الله ورعاه،
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة مؤسسة
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ف��ي  21دي�س�م�ب��ر  2016العلماء
�ن ال �ك��وي �ت �ي ��ن وال �ع��رب
وال �ب��اح �ث �ن
ال �ف��ائ��زي��ن ب(ج� ��ائ� ��زة الكويت)
وجائزة (اإلنتاج العلمي) وجائزة
(أن� ��ور ال��ن��وري ألف �ض��ل أطروحة
دك �ت��وراه ف��ي ال�ت��رب�ي��ة ف��ي العالم
العربي) لعام . 2016

وحضر احلفل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد اجلابر الصباح و رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغامن وسمو
رئيس مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر
املبارك احلمد الصباح وعدد من الوزراء
واملسؤولني والدبلوماسيني ونخبة من
املجتمع العلمي في الكويت.
وقد استهل احلفل بالنشيد الوطني،
بعدها مت عرض فيلم وثائقي عن أهم
إجنازات املؤسسة ومشروعاتها.

كلمة املؤسسة

وألقى املدير العام ملؤسسة الكويت
للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب
الدين كلمة قال فيها :يتجدد اللقاء
هنا كل عام ،حتت ظل الرعاية السامية
واحلضور الكرمي من حضرة صاحب السمو
أمير البالد  -حفظه الله ورعاه – رئيس
مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،لتكرمي نخبة من العلماء

والباحثني الكويتيني وال �ع��رب ،في
داللة واضحة على إميان سموه – رعاه
الله -بأهمية العلم ودوره احليوي في
إرساء نهضة حضارية متميزة ،وترسيخ
اقتصاد رفاهية مستدام ،وإعالء شأن
البالد وتطورها.
وأضاف  :لعل من مين الطالع ،أن
يتزامن احتفالنا هذا مع الذكرى األربعني
لتأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي،
هذا الصرح العلمي الرائد الذي انطلق
في ديسمبر عام  1976ترجمة لرؤية
سديدة ،ورغبة سامية ألمير الكويت
الراحل الشيخ جابر األحمد اجلابر
الصباح – طيب ال�ل��ه ث��راه – تالقت
مع مبادرة من شركات القطاع اخلاص
الكويتية املساهمة قادتها غرفة جتارة
وصناعة الكويت ،تلك الشركات التي
تواصل متويلها املقدر واملشكور للمؤسسة
كجزء من مسؤوليتها املجتمعية ،لتصبح
املؤسسة منارة علمية رائدة.
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وأوضح أن احتفال اليوم يأتي لتكرمي
أولئك العلماء الذين فازوا بجائزة الكويت
وجائزة اإلنتاج العلمي لعام  2016وبجائزة
أنور النوري ألفضل أطروحة دكتوراه في
التربية في العالم العربي ،التي تقدمها
املؤسسة للمرة األولى مببادرة ومتويل من
(مبرة أنور النوري) ...هؤالء العلماء الذين
يواصلون مسيرة الرواد العرب واملسلمني
الذين أثروا احلضارة البشرية بإجنازات
باهرة ،فباسم املؤسسة و مجلس إدارتها
أتقدم بخالص التهنئة إل��ى الفائزين
بتلك اجل��وائ��ز  ،داع�ي��ا امل��ول��ى أن يكلل
أعمالهم دائما بالنجاح ،خلدمة أوطانهم
واإلنسانية.

إجنازات عديدة

وقال الدكتور شهاب الدين إن هذا االحتفال
يتزامن مع إكمال العام األخير من اخلطة

سمو األمير يسلم اجلائزة للدكتور القتم

8

 - 96يناير

2017

 ...وللدكتور كمون

االستراتيجية اخلمسية للمؤسسة التي
حفلت بإجنازات عديدة ،منها بدء العمل
في املرحلة األول��ى من مشروع اجلامعة
االفتراضية ،وإطالق تطبيقات إلكترونية
لتعزيز نشر وترسيخ الثقافة العلمية السليمة،
وتعزيز التعاون مع جامعات ومؤسسات عاملية
مرموقة لتنظيم نحو  50مؤمترا وبرنامجا
استفاد منها أكثر من ألف قيادي ومهني
من القطاع اخل��اص ملساعدته على بناء
قدراته العلمية والتكنولوجية ،إضافة إلى
دعم العشرات من مشاريع األبحاث العلمية
واملؤمترات الهادفة.
وذكر أن املراكز العلمية األربعة التابعة
للمؤسسة حققت إجن��ازات متميزة هذا
العام ،منها افتتاح قاعة استكشاف ومعارض
علمية خارجية في (املركز العلمي)  ،فيما
وقع (مركز جابر األحمد للطب النووي
والتصوير اجلزيئي) اتفاقية مع الوكالة

 ...وللدكتور احلرز

الدولية للطاقة الذرية ليكون مركزا إقليميا
للتدريب املتخصص في الكشف على بعض
األمراض وعالجها .وأطلق (مركز صباح
األحمد للموهبة واإلبداع) بالتعاون مع
وزارة التربية أول أكادميية للموهوبني ،وأنشأ
مختبرا علميا في محافظة اجلهراء ،فيما
وضع (معهد دسمان للسكري) استراتيجية
حديثة ألبحاثه ،ووقع اتفاقية مع وزارة
الصحة لتمويل ما يقدمه من خدمات
عالجية وتدريبية للوزارة.

استراتيجية جديدة

وقال املدير العام للمؤسسة إن املؤسسة
أكملت في نوفمبر املاضي إعداد خطتها
االستراتيجية اخلمسية اجلديدة لألعوام
( )2021-2017التي اعتمد مجلس إدارتها
صيغتها األولية ،استناد ًا إلى تقييم عاملي
مستقل ألداء برامجها ومراكزها بالعامني

سفير مصر لدى الكويت يتسلم اجلائزة نيابة عن الدكتورة نهاد صليحة

املاضيني ،وإلى استقصاء مستقل آلراء كبار
الشركاء واملستفيدين من القطاعني اخلاص
والعام ،إضافة إلى نتائج دراس��ة أجرتها
هيئة عاملية عن أثر مخرجات األبحاث في
الكويت بني عامي  ،2013 – 2003ملعرفة
أولويات املجاالت التي يجب توجيه أنشطة
املؤسسة إليها في االستراتيجية اجلديدة،
والتي جاءت بصيغة برامج منضوية حتت
ثالثة محاور يستهدف أولها رفع مستوى
وعي اجلماهير بالعلوم ،وحتسني تدريسها
بالتعاون مع وزارة التربية ،وتعزيز نشر الثقافة
العلمية عبر تطبيقات النشر اإللكتروني
املوجهة للناشئة والشباب .فيما تضمنت
اخلطة حتو ًال أعمق في برامج احملور الثاني
اخلاص بدعم األبحاث ،من بناء القدرات
إلى إيجاد حلول ناجعة ملعوقات التنمية
املستدامة أو اقتراح سياسات للتغلب عليها،
إضافة إلى السعي  -بالتعاون مع املؤسسات

 ...وللدكتورة الكندري

الدكتور بهنسي يتسلم جائزته

العلمية احلكومية -ملضاعفة مستوى
اإلن�ف��اق احلكومي على البحث العلمي
ف��ي الكويت ليبلغ – على األق��ل  -نحو
 %1بحلول عام ( ،2020وهو احلد األدنى
املتعارف عليه عاملي ًا) واإلسراع في إنشاء
مجلس وطني للبحث العلمي لتحديد أهم
األولويات وتأمني متويلها بالقدر الكافي.
كما تتضمن اخلطة في محورها الثالث
زيادة كبيرة في اإلنفاق على دعم أنشطة
البرامج املوجهة لتعزيز دور القطاع اخلاص،
واستحداث برنامج لتطوير وتنفيذ املزيد
من املشاريع النموذجية الكبرى لتطبيقات
التقنيات احلديثة ذات الفائدة امللموسة
للمواطنني ،والسعي لإلسراع في التوسع
فيما يثبت جناحه منها.
إجنازات تدخل خطة التنمية
وأضاف الدكتور شهاب الدين إن التنسيق

مع املجلس األعلى للتخطيط أثمر تضمني
عدد من تلك املشاريع في خطة التنمية
للكويت التي ستنفذ بالتعاون مع جهات
علمية معنية مثل وزارة التربية ومؤسسة
البترول ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
وشركة املشاريع التقنية ،وهو ما سيسهم
في تعزيز املوارد املالية للمؤسسة.ومن تلك
املشاريع التوسع في إدخال أنظمة توليد
الكهرباء بالطاقة الشمسية بعشرة أضعاف
لتشمل  1500منزل وعشر جمعيات تعاونية،
متهيد ًا لتعميمها على جميع املنازل واملرافق
العامة ،مستهدفني حتقيق رؤية سمو أمير
البالد ببلوغ نسبة إنتاج الكهرباء من املصادر
املتجددة  %15بحلول عام  .2030كما متّ
تضمني خطة التنمية زيادة عدد أكادمييات
املوهوبني إلى خمسة موزعة على محافظات
الكويت ،وإنشاء مختبر أبحاث عاملي إلحدى
كبرى شركات التقنيات احلديثة.

 ...وللدكتور الصفران
 - 96يناير
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كلمة الفائزين

ثم ألقى الدكتور جورج طانيوس احللو
كلمة الفائزين بجوائز مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،ق��ال فيها “ :العلم
والتعليم مفتاح املستقبل في كل بلد
وكل زمان ،لكن للثقافة العلمية أهمية

 ...وللدكتورة رزق الله

متزايدة حاليا بسبب تسارع التكنولوجيا.
ولقد أدركت الكويت مبكرا هذه األهمية
ف��أن�ش��أت ودع �م��ت امل��ؤس �س��ات العلمية
والبحثية ،وأخص بالذكر منها جامعة
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي .واليوم

متثل جائزة الكويت مقياسا رفيعا وشرفا
مرموقا يسعى إليه الباحثون والعلماء
الكويتيون والعرب أينما وجدوا”.
وأض��اف :العلم مجهود عاملي ،ومن
بالغ األهمية إع��ادة الصالت واالندماج
في النشاطات العلمية بني العالم العربي

أو ًال  :الفائزون بجائزة الكويت لعام  2016في املجاالت اآلتية:
 - 1العلوم األساسية – الفيزياء:
فاز باجلائزة األستاذ الدكتور جورج
ط��ان��ي��وس احل� �ل ��و (م� ��ن اجلمهورية
اللبنانية) :حصل على الدكتوراه في
الفیزیاء الفلكیة عام  1980من جامعة
كورنیل في الوالیات املتحدة  ،ویعمل
مدیرا ملركز املعاجلة والتحلیل الطیفي

التونسية) .حصل على الدكتوراه في
علم ال��وراث��ة ع��ام  1991م��ن جامعة
كالیفورنیا( دی�ف�ی��س) ف��ي الوالیات
املتحدة األمریكیة ،ویعمل أستاذ ًا في علم
األحیاء بجامعة أجنلیا الغربیة ،وكبیر
الباحثنی في مختبر سینسبري مبركز
جون إینیس في اململكة املتحدة.

في نطاق األشعة حتت احلمراء وأستاذا
للفیزیاء في جامعة كالتك بباسادینا في
والیة كالیفورنیا األمریكیة.
 - 2ال �ع �ل��وم التطبيقية – الغذاء
والزراعة:
فاز باجلائزة األستاذ الدكتور سفيان
ع�ب��د ال �س�لام ك �م��ون (م��ن اجلمهورية

ثانيا  -الفائزون بجائزة اإلنتاج العلمي لعام :2016
متنح هذه اجلائزة للباحثني من الكويتيني في مجاالت مختلفة:
في مجال العلوم الطبيعية والرياضية  :الصفران ،الذي يعمل أستاذا في قسم
فازت الدكتورة حليمة علي محمد الكندري ،هندسة البترول بكلية الهندسة والبترول
األستاذة املشاركة في كلية العلوم الصحية في جامعة الكويت.
ف��ي مجال العلوم الطبية والطبية
بقسم صحة البيئة في الهيئة العامة
املساعدة :
للتعليم التطبيقي والتدريب.
فاز الدكتور وليد إبراهيم احلرز ،الذي
في مجال العلوم الهندسية :
ف ��از ال��دك �ت��ور ع�ي�س��ى م�ح�م��د عيسى يعمل أس�ت��اذا ف��ي قسم األط�ف��ال بكلية
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الطب في جامعة الكويت.
ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �ع� �ل ��وم االجتماعية
واإلنسانية:
فاز الدكتور عبد الله عبد علي القتم،
ال���ذي ي�ع�م��ل أس��ت��اذا ف��ي ق�س��م اللغة
العربية وآدابها بكلية اآلداب في جامعة
الكويت.

 ...وللدكتورة طريش

وسائر العالم خلدمة البشرية كلها ،هنا
تكمن القيمة الفائقة لنشاطات مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي التي جتاوز مداها
حدود دولة الكويت لتعم العالم بكامله،
ع�لاوة على ذل��ك رعاية املؤسسة جلائزة
عبدالرحمن السميط للتنمية األفريقية

 - 3الفنون واآلداب – دراسات في الفنون
التشكيلية واملسرحية واملوسيقية:
فاز باجلائزة مناصفة كل من :
األستاذة الدكتورة نهاد محمد صليحة
(من جمهورية مصر العربية)  :حصلت
على الدكتوراه في ال��درام��ا ع��ام 1984

سمو أمير البالد يتوسط مجلس إدارة املؤسسة

التي اكتسبت سمعة عاملية ويتوقع أن يصل
صداها إلى أنحاء العالم املختلفة بحيث
تنافس اجلوائز العاملية املماثلة”.
وختم بتوجيه الشكر والتقدير لصاحب
السمو أمير دولة الكويت رئيس مجلس إدارة
املؤسسة .كما توجه بالشكر للكويت دولة

من جامعة إكستر في اململكة املتحدة،
وتعمل أستاذة للدراما والنقد في املعهد
العالي للنقد الفني بأكادمییة الفنون
في جمهورية مصر العربية.
األستاذ الدكتور عفيف أحمد رفيق
البهنسي (م��ن اجل�م�ه��وري��ة العربية

وشعبا باسم جميع الفائزين ،مع اإلعراب
عن أخلص التمنيات بأن ينعم اجلميع
بالصحة واالزدهار واالستقرار.
بعد ذلك ،تفضل سمو األمير بتوزيع
اجلوائز على الفائزين ،كما مت إهداء سموه
هدية بهذه املناسبة.

السورية) :حصل على الدكتوراه في
ت��اری��خ الفن وال�ع�م��ارة ع��ام  1964من
جامعة باریس (السوربون) في فرنسا،
ویعمل أستاذ ًا للتاریخ والفن والعمارة
في جامعة دمشق باجلمهورية العربية
السورية.

ثالثا -الفائزون بجائزة أنور النوري ألفضل أطروحة دكتوراه في التربية في العالم العربي:
ف��از ب��امل��رك��ز األول ال��دك �ت��ورة أميرة
حسني طريش (م��ن دول��ة فلسطني):
حصلت على الدكتوراه عام  2014من
اجلامعة البريطانية ف��ي دب��ي بدولة
اإلمارات العربية املتحدة عن أطروحتها
(حتليل مقارن لعالمات الكفاءة لطلبة
اجلامعات في اإلمارات العربية املتحدة:
فعالية استخدام اللغة األم عند تعليم

القراءة بلغة ثانية).
وفاز باملركز الثاني مناصفة كل من:
الدكتور ناصر سعود عبد العزيز الريس
(من اململكة العربية السعودية) :حصل
على الدكتوراه عام  2015من كلية التربية
في جامعة امللك سعود عن أطروحته
(االعتماد املدرسي في مراحل التعليم
العام باململكة العربية السعودية).

ب -الدكتورة دالل سمير رزق الله
(م��ن اجلمهورية اللبنانية) :حصلت
على الدكتوراه عام  2015من املعهد
العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم
اإلنسانية من اجلامعة اللبنانية عن
أطروحتها (تطوير معايير التقييم
ال��ذات��ي التشاركي وإج��راءات��ه بحسب
مجتمع التعلم املهني).
 - 96يناير
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نظمته المؤسسة على هامش القمة األفريقية العربية الرابعة بغينيا االستوائية

سمو أمير البالد يرعى حفل توزيع
جوائز السميط بمجالي الصحة واألمن
الغذائي
بحضور ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
اجلابر الصباح  ،حفظه الله ورعاه،
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ،والرئيس تيودورو
أوب �ي��ان��غ ن�غ��ومي��ا م�ب��اس��وغ��و رئيس
ج �م �ه��وري��ة غ�ي�ن�ي��ا االس �ت��وائ �ي��ة،
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أقامت املؤسسة حفل توزيع جائزة
املغفور له عبدالرحمن السميط
للتنمية األف��ري �ق �ي��ة ف��ي مجالي
الصحة لعام  2015واألمن الغذائي
ل �ع��ام  ، 2016وذل� ��ك ف��ي نوفمبر
امل��اض��ي بقصر امل��ؤمت��رات بعاصمة
غينيا االستوائية ماالبو.

شهد احلفل النائب األول لرئيس
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ
صباح اخلالد احلمد الصباح ،رئيس
مجلس أمناء اجلائزة ،واألمني العام
جلامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،
ورئيسة مفوضية االحت��اد األفريقي
الدكتورة نكوسازانا دالميني زوما.
وبدأ احلفل بعرض فيلم وثائقي
عن جائزة السميط .ثم ألقى املدير
العام ملؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وعضو ومقرر مجلس أمناء جائزة
ال�س�م�ي��ط ال��دك �ت��ور ع��دن��ان شهاب
ال��دي��ن كلمة باملناسبة أش���اد فيها
مببادرة سمو أمير البالد في إطالق
جائزة السميط للتنمية األفريقية،
مضيفا إن سموه يواصل دوره الرائد
الذي أشادت به األمم املتحدة كقائد
للعمل اإلنساني.
وذكر أن جائزة السميط جتسد
التضامن بني شعوب وحكومات الدول

األفريقية والعربية ،وتأتي تخليدا
لذكرى املرحوم الدكتور السميط الذي
كرس حياته لتحسني حياة املاليني من
األطفال والبشر األقل حظا والفقراء
في املناطق الريفية في العديد من
الدول األفريقية.
وأفاد بأن الهدف من اجلائزة هو
متكني الشعوب األفريقية من احلصول
على احلد األدنى من اخلدمات الطبية،
ومتكني املجتمعات من إنتاج احتياجاتها
من احملاصيل الزراعية األساسية ،مع
توفير الفرص التعليمية واملعلومات
األولية لهذه الفئات.
وقال إن جائزة السميط تأتي تعبيرا
عن التقدير واالعتراف بأفضل الدراسات
واملشاريع العلمية والبحوث التطبيقية
واملبادرات املبتكرة التي حتدث تأثيرا
كبيرا ومستداما في دفع عجلة التنمية
االقتصادية واالجتماعية في القارة
األفريقية.
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سمو أمير البالد يكرم الدكتورة ويلس

سمو أمير البالد يكرم البروفيسور مارش

كلمات الفائزين

وألقى الفائز بجائزة السميط في مجال
الصحة لعام  2015البروفيسور كيفني مارش
كلمة أعرب فيها عن تشرفه واعتزازه
بتسلم هذه اجلائزة ،وشكره
للقيمني عليها.
وق � ��ال م ��ارش
إن هذه

الدكتور شهاب الدين يلقي كلمته
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اجلائزة مثيرة بصفة خاصة له ألسباب
عديدة؛ أولها ألنها تخص القارة األفريقية
التي كرس لها الراحل السميط حياته
العملية ،ويعتبرها هو شخصيا موطنه
خالل معظم فترات حياته ،وثانيها ألنها
مبادرة جريئة حتول األنظار إلى جزء من
العالم قريب جدا  ،وله أهمية متزايدة
ألهداف وتطلعات القارة.
وأوضح أن اجلائزة مبنزلة حافز وإلهام
للباحثني في جميع أنحاء القارة ،كاشفا
عن أنه سيستخدم املبلغ املخصص للجائزة
بالكامل لدعم مزيد من تطوير العلوم في
أفريقيا ،السيما في املساعدة على التطوير
املهني للباحثني من الشباب ،فضال عن دعم
عمل كل من األكادميية األفريقية للعلوم
وم�ب��ادرة أكسفورد ألفريقيا التي تسعى
لتعزيز التعاون املتكافئ بني الباحثني
في جامعة أكسفورد والزمالء في املعاهد
بجميع أنحاء القارة.
من جهته ،قال ممثل املدير العام للمعهد
الدولي للزراعة االستوائية الدكتور ناماجنا
جنوجني في كلمته إن القارة األفريقية
واجهت على مدى العقود األربعة املاضية
حتديات خطيرة النعدام األمن الغذائي،
وإنه إدراكا لسوء وضع األمن الغذائي في
القارة تبنى رؤساء الدول األفريقية إعالن
مابوتو لعام  2003الذي وضع الزراعة في
مركز جهود التنمية بالقارة األفريقية،
من خالل إنشاء برنامج التنمية الزراعية
الشاملة في أفريقيا.
وأض��اف جنوجني أن��ه نتج عن هذا
البرنامج تبني واعتماد مواثيق البرامج
الوطنية لالستثمار ال��زراع��ي ف��ي نحو
 40دولة.
وذكر أن املعهد الدولي للزراعة
االستوائية عقد  -على مدار نحو
 50عاما  -شراكات مع احلكومات األفريقية
وشركاء التنمية الدوليني واملراكز الشقيقة
بهدف تعزيز األمن الغذائي في القارة،
مؤكدا أنه ملتزم مبواصلة هذه الشراكة

ملواجهة أهداف األمن الغذائي والتغذية
املنصوص عليها.
وأعرب عن تقدير املعهد لتكرمي جهوده
في دعم األمن الغذائي بالقارة خالل سنوات
عديدة من البحوث اخلاصة باحملاصيل
الغذائية األساسية في أفريقيا.
بدوره أكد «املركز الدولي للبطاطا» أن
الفوز بجائزة السميط لألمن الغذائي
في أفريقيا يأتي اعترافا بالعمل الرائد
لعلماء املركز في مجال البطاطا احللوة
البرتقالية ال�ل��ون ،وتفانيهم في مجال
الزراعة من أجل التغذية.
وقالت الدكتورة باربارا ويلس في كلمة
نيابة عن املركز  :إن فريق البطاطا احللوة
للتغذية جنح من خالل عمله املتفاني  -جنبا
إلى جنب مع شركائنا وبدعم من اجلهات
املانحة  -في ربط الزراعة بالتغذية ،إلدخال
البطاطا احللوة البرتقالية اللون الغنية
بفيتامني (أ) في الوجبات الغذائية اليومية
لألمهات واألط �ف��ال دون س��ن اخلامسة
وأسرهم في أفريقيا.
وذكرت أن جائزة السميط تأتي اعترافا
بالعمل الرائد لعلماء املركز الدولي للبطاطا
في مجال البطاطا احللوة البرتقالية اللون،
وتفانيهم في مجال الزراعة من أجل التغذية،
والتي تتوافق مع أهدافنا في حتقيق عالم
آمن اقتصاديا وغذائيا.

سمو أمير البالد يكرم الدكتور جنوجي

مناصفة لكل من الدكتورة باربرا ويلز ممثلة
املركز الدولي للبطاطا ( فريق البطاطا
احللوة) ومقره بيرو ،والدكتور ناماجنا
جنوجني ممثل املعهد ال��دول��ي للزراعة
االستوائية ومقره نيجيريا ،اللذين منحا
اجل��ائ��زة تقديرا جلهودهما في حتسني
االمن الغذائي في القارة األفريقية.
وأشاد الفائزون باجلائزة التي أطلقت
مببادرة من سمو أمير البالد خالل القمة
العربية األفريقية الثالثة التي استضافتها
الكويت في نوفمبر  ، 2013معتبرين
إياها مبنزلة حافز وإلهام للباحثني في
القارة األفريقية.

توزيع اجلوائز

وزع سمو أمير البالد بتوزيع جائزة
السميط في مجال الصحة لعام 2015
للبروفيسور مارش من األكادميية
األف��ري�ق�ي��ة للعلوم
وج��ام�ع��ة أكسفورد
ال��ذي ف��از باجلائزة
تقديرا جلهوده في
حتسني حياة األطفال
بأفريقيا .وفي مجال
األم��ن ال�غ��ذائ��ي لعام
 2016وزعت اجلائزة
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إصدارات حديثة
إصدارات المركز العربي
لتأليف
وترجمة
العلوم
الصحية
(أكملز)
مقاالت في قضايا الصحة والبيئة
إعداد :مجموعة من األطباء واملختصني
يعرض الكتاب مقاالت عدة في مجاالت الصحة والبيئة ،مستهدفا
تبسيط بعض املعلومات في هذه املجاالت ،وتقدمي أكبر فائدة ممكنة
للقراء ،ال سيما بعد أن شهدت العقود األخيرة تغيرا جذريا في أمناط
األمراض وانتشارها بني أفراد املجتمع.

جلطات اجلسم

تأليف :د .نيرمني قطب إبراهيم
يتناول الكتاب عملية التخثر (التجلط) التي تعد عملية فيزيولوجية
وإجراء وقائيا ودفاعيا من اجلسم ألي خلل يصيبه ،ويؤثر على تكوين
الدم أو يغير من لزوجته .ويقسم الكتاب إلى ستة فصول هي :تخثر الدم،
أسباب التخثر ،تصنيف التخثر ،االنصمام ،الوقاية ،العالج.

مرض النوم

تأليف :د .عزة السعيد العراقي
يحتوي على خمسة ف�ص��ول ،يتحدث األول ع��ن م��رض ال�ن��وم عبر
العصور ،واكتشاف ذبابة التسي تسي وداء املثقبيات ،ويوضح الفصل

الثاني مسببات مرض النوم ،ودورة حياة املثقبيات وأطوارها ،ويشرح
الفصل الثالث وبائيات مرض النوم ،وأسباب انتشاره ،ويوضح الفصل
الرابع عالمات وأمراض النوم ،وتشخيص املرض ،و ُيختتم الكتاب بالفصل
اخلامس الذي يتناول طرق الوقاية.

سرطان اجللد

تأليف :د .محمد عبدالعاطي سالمة
يتضمن الكتاب خمسة فصول ،يتحدث األول عن السرطان وأعراضه،
في حني يتناول الفصل الثاني نبذة عن اجللد وتركيبه ،ويتطرق الثالث
إلى سرطان اجللد وأنواعه ،ويشرح الرابع أعراض سرطان اجللد وعالماته،
ويقدم الفصل اخلامس شرحا مبسطا عن طرق عالج سرطان اجللد.

اجلهاز الكهربي للقلب
تأليف :د .ناصر بوكلي حسن
يتألف الكتاب من ستة فصول ،يتناول األول تشريح القلب ،ويتطرق
الثاني إلى األعصاب والهرمونات ،ويناقش الثالث تخطيط كهربية القلب،
ويستعرض الرابع خلل جهاز القلب الكهربي ،ويتطرق اخلامس إلى
األمراض القلبية الناجمة عن خلل كهربية القلب ،ويختتم الكتاب بفصله
السادس الذي يتناول اضطرابات نظم القلب بني الوقاية واملعاجلة.

من إصدارات املؤسسة
أنواع املصابيح
وكيفية اختيار
املوفرة
للطاقة

دليل علمي ص��در باللغتني العربية واإلنكليزية لكيفية اختيار
أن��واع املصابيح وفق مبادئ التشغيل التي تعمل بها .وج��رى تقسيم
تلك املصابيح حسب التقنيات املستخدمة ،وهي :املصابيح املتوهجة،
املصابيح الفلورية ،الصمامات الباعثة للضوء .ويوضح الدليل كيفية
تقييم املصباح املوفر للضوء ،وذلك اعتمادا على :قوة اإلضاءة ،الكفاءة،
العمر ،القدرة ،السعر ،اللون.

م��ل��ف ال��ع��دد
املواد املتراكبة..
ابتكارات علمية
ال حدود لها
ُي� َ�ع� ُّ�د علم امل��واد من العلوم املهمة واملتجددة؛ إذ إنه
العلم الذي يقود إلى معرفة وفهم املواد ،ويدرس العالقة
بني بنية املادة الهندسية وخواصها .وتكثر في هذا العلم
األب�ح��اث التي تعنَ ى باحلصول على م��واد ج��دي��دة ذات
خواص مميزة.
ومن أهم املواد احلديثة املواد املتراكبة التي ظهرت في
الستينيات من القرن املاضي ،وانتشرت انتشارا كبيرا نظرا
إلى خواصها امليكانيكية املمتازة مقارنة بوزنها املنخفض،
فدخلت تلك امل ��واد ك �م��واد إنشائية ف��ي ع��دد كبير من

امل �ج��االت الهندسية م�ث��ل م��رك�ب��ات ال�ف�ض��اء والطائرات
والقطارات ،والطاقة ،والرياضة  ،واألجهزة التعويضية
الطبية والدعامات واألس�ن��ان ،والبناء والتشييد  ،على
ال��رغ��م م��ن أن �ه��ا وج� ��دت ف��ي ال �ب��داي��ة م��ن أج ��ل صناعة
الطائرات ومركبات الفضاء.
وف ��ي م �ل��ف ه ��ذا ال �ع��دد م��ن م �ج �ل��ة
يتطرق عدد من الباحثني إلى االستخدامات احلديثة
للمواد املتراكبة ،وإلى تاريخ علم املواد بصورة عامة ،ونبذة
عن عدد من العلماء البارزين في هذا العلم احليوي.

منظور جديد في املواد املتراكبة
املتعددة الوظائف

املتراكبات النانوية..
وتطبيقاتها في املركبات الفضائية

خالئط الغرافني
وأكاسيد املعادن

ملف العدد

المتراكبات النانوية..
وتطبيقاتها في المركبات الفضائية

د .محمــد شريــف األسكنـدراني
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في إطار ما يشهده عاملنا اليوم من
تطور تكنولوجي مذهل في شتى
امليادين عامة وفي مجال الفضاء
على وجه اخلصوص ،فقد أضحت
تلك املجاالت تتطلع بشغف كبير
إلى عائالت جديدة من مواد غير

تقليديةُ ،يطلق عليها اس��م املواد
املتقدمة ،Advanced Materials
ال�ت��ي ت�ت��رب��ع ع�ل��ى ص��دارت �ه��ا امل��واد
املتراكبة .CompositeMaterials
وال� �ص� �ن ��اع ��ات امل��رت��ب��ط��ة مبجال
ال�ف�ض��اء Aerospace Industry

❋ مدير برنامج تكنولوجيا النانو واملواد املتقدمة ،معهد الكويــت لألبحــاث العلميــة( ،الكويت).

املواد املتراكبة
عد ااململــواد
وتعد
و ُت
النانوية
دمة التى
قدممــة
ـدم
ـد
تققـد
املتتــق
ـواد ااململــت
ـات ااململـ ـواد
ـم فــئئـات
هــم
ـن أأه
م ـن
بزغ فجرها مع نهاية القرن املنصرم،
ـزاوج االلـ ــععـ ــققـ ــلل البشري
ج ـةـة لــ ــتتــ ـزاوج
ن ــتت ــيي ــج
اققـ ـةـة مـ ــعع التقنيات
ـاق
ـا
خلـ ـا
اتت ـهـه ااخل
انن ـاـاـات
إمم ــكك ـاـاـان
ب ـإـإـإم
احل ــديـ ـث ــة ف ــي مـ ـج ــال إنـ ـت ــاج املـ ــواد
ً
آفاقا
الهندسية .وهــي بــذلــك تفتح
مستقبلية مشرقة مــع قــرب العالم
من استقبال العقد الثالث من ألفيته
الثالثة ،لتضيف آما ً
ال عريضة في حل
مشكات باتت مستعصية .ونستعرض
هــنــا مــاهــيــة املـ ـت ــراكـ ـب ــات النانوية
وتطبيقاتها الراهنة واملستقبلية في
مجال صناعة املركبات الفضائية.

Nanocomposite Materials

ماهي � � � ��ة املتراكبات ؟

ُيقصد باملتراكبات أو املواد املتراكبة تلك
الفئة من املواد الهندسية التى يتم إنتاجها
عن طريق إضافة نسب وزنية أو حجمية
معينة من مادة أو أكثر ،تعرف باملواد
تتطلب مواد غير مألوفة جتتمع
ف�ي�ه��ا خ� ��واص ف��ري��دة ومتعددة
ال ت �ت��واف��ر م�ج�ت�م�ع��ة ب ��أي م ��ادة
م��ن امل � ��واد ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة املعروفة
م� �ث ��ل امل� � � ��واد ال� �ف� �ل ��زي ��ة ،وامل� � ��واد
السيراميكية ،والبلمرات.

الداعمة eReinforc
ة
ى مادة
 ،mentإإلل ــى
،ment Materials
األساس املعروفة باسم مادة القالب
.Matrix
ويتم دمج وخلط املواد الداعمة مع
مادة القالب بشكل جيد يضمن احلصول
تراكبة متجانسة تتوزع بداخلها
على ُممتراكبة
مثاليا.
ا.
مثالي
توزيعاا
توزيع
جسيمات املواد الداعمة
ً
ً
شترط في اختيار املواد الداعمة أن
ويشترط
وي
ُ
تتمتع باحلياد الكامل ،بحيث ال تتفاعل
مع بعضها بعضا أو مع مادة األساس
لتحتفظ بهويتها الفردية داخل مادة
القالب .ويستهدف إنتاج املواد املتراكبة
إضافة خواص معينة إلى مادة القالب أو
إضافة سمات وصفات لم تكن متأصلة
بها .فعلى سبيل املثال ،املادة الرئيسية
املـكــونــة إلطــار املــركـبــات هــي املطاط.
واملطاط من البلمرات املعروف عنها
سهولة التشكيل عند تعرضها ألدنى
قيم من الضغوط.
لذا فليس من املنطقي أن يتم توظيف
املطاط اخلالص لصنع تلك اإلطارات
التي تتعرض لكثير من الضغوط أثناء
سير املركبة.
لــذا يتم إضافة طبقة متشابكة من
أساك الصلب الرفيعة ا ُلسمك لتدعيم
مادة املطاط ،مما يرفع مقاومته لإلجهادات
التى تتعرض لها أثناء التشغيل .و ُتعد
متراكبة اخلــرســانــة املــؤلـفــة مــن قالب
أسمنتي – مادة األساس – ا ُملضاف إليه
أنواع مختلفة من املواد الداعمة مثل الزلط،
ومواد سد الفجوات والفراغات بالقالب
األسمنتي مثل الرمل ،من أشهر وأقدم
املواد املتراكبة التى عرفها اإلنسان.

ُت��ع��د ال��م��واد المتراكبة
النانوية من أه��م فئات
ال��م��واد المتقدمة التي
بزغ فجرها مع نهاية القرن
المنصرم نتيجة لتزاوج
العقل البشري بإمكاناته
ال��خ��اق��ة م��ع التقنيات
الحديثة في مجال إنتاج
ال����م����واد ال��ه��ن��دس��ي��ة
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تكنولوجيا النانو واملواد املتراكبة

أنتجت تكنولوجيا النانو
م��ت��راك��ب��ات ن��ان��وي��ة عبر
تخليق حبيبات متناهية
الصغر تقل مقاييس أبعاد
أقطارها عن  100نانومتر
لتوظيفها كمواد نانوية
داع��م��ة ل��م��ادة األس���اس
لتحسبن خواصها ةرف��ع
م��ق��اوم��ت��ه��ا وص�لادت��ه��ا

عدا مهما
أضافت تكنولوجيا النانو ُب ً
في إنتاج فئة حديثة من املتراكبات تعرف
باسم املتراكبات النانوية ،وذل��ك من
خالل تخليق حبيبات متناهية الصغر
تقل مقاييس أبعاد أقطارها عن 100
نانومتر ،بحيث يتم توظيفها كمواد نانوية
الدعامات
داعمة ومقوية تعرف باسم ُ
النانوية Nano-Reinforcements
ملادة األساس .وأثبتت تلك اجلسيمات
ال��ن��ان��وي��ة ق���درة ف��ائ��ق��ة ع��ل��ى حتسني
خواص مادة األساس ،ورفع مقاومتها
وصالدتها.
تنفرد املواد املتراكبة باحتكارها خلواص
فريدة ،فهي خفيفة الوزن ،ومتينة،و لها
مقاومة عالية ملقاومة اإلجهادات ،مما
جعلها مواد مرغوبة في تصنيع املركبات
بكل أنواعها .وتعد متراكبات القوالب
الزجاجية املدعمة بألياف النايلون من
أهم املواد الهندسية املستخدمة في إنتاج
دراجات السباق .وتعد متراكبات ألياف
الكربون  Carbon Fibersاملواد األكثر
شهرة املستخدمة في

إنتاج هياكل
ال���س���ي���ارات،
هذا في الوقت
الذى تنفرد فيه
متراكبات القوالب
الفلزية مثل سبائك
األمل��ن��ي��وم  -تيتانيوم
ا ُملدعمة باأللياف الزجاجية
بخواص ميكانيكية فريدة
ع��ل�اوة ع��ل��ى ك��ون��ه��ا مواد
خفيفة ال��وزن ،مما يؤهلها
لالستخدام ف��ي التطبيقات
العسكرية اخل��اص��ة بتصنيع هياكل
الطائرات املقاتلة.
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وعادة ما يتم تصنيف املتراكبات عموما
نسبة إلى هوية مادة القالب ،وذلك وفقً ا
إلى التصنيف اآلتي:
متراكبات الكربون

تتميز تلك الفئة من املتراكبات عن
غيرها ،بانخفاض تكلفتها وسهولة
احل��ص��ول عليها م��ن م��ص��ادر متعددة
غنية باملواد الكربونية
م��ث��ل الفحم.
ويتم تصنيع
م���ت���راك���ب���ات
ه�������ذا ال����ن����وع
م���ن ال��ق��وال��ب ب��ط��ري��ق��ة تكنولوجيا
املساحيق ،Powder Technology
وذلك من خالل كبس وجتميع مساحيق
الكربون الناعمة ،باستخدام املكابس
الساخنة عند درجات حرارة عالية.وعلى
الرغم من أن معظم املواد املقوية املضافة
إلى هذا النوع من القوالب تكون عادة
عبارة عن ألياف كربونية نانوية البنية،
فإن تلك املواد املضافة تختلف وتتنوع،
وذلك بناء على طرق تصنيع املتراكبة
واخل��واص املطلوب احلصول علىها.
ُ
وتعد قابضات السيارات “دوبريياج”
 Clutchesووسائد فراملBrake Pads
الطائرات ،بعض األمثلة التطبيقية
املهمة التى يتم فيها توظيف هذا النوع
من املتراكبات.
متراكبات املواد السيراميكية

على ال��رغ��م م��ن متيز ق��وال��ب هذا
النوع من املواد السيراميكية بارتفاع
ص�لادت��ه��ا ،وم��ق��اوم��ت��ه��ا لإلجهادات
الناشئة عن أحمال الضغط ،مع ثباتها
احلرارى والكيميائى ،بيد أنها فقيرة
في التوصيل الكهربائي واحلراري .لذا،
تتنوع املواد النانوية املضافة إلى تلك
القوالب ،من عناصر أو سبائك فلزية،
مواد سيراميكية أو ألياف زجاجية تبعا
ل��ل��خ��واص امل��ط��ل��وب احل��ص��ول عليها
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ت��ي س��ت��وظ��ف فيها.

تنفرد المواد المتراكبة
ب���اح���ت���ك���اره���ا ل���خ���واص
ف���ري���دة ف��ه��ي خفيفة
ال�����وزن وم��ت��ي��ن��ة و لها
مقاومة عالية لمقاومة
اإلج��ه��ادات مما جعلها
مواد مرغوبة في تصنيع
المركبات بكل أنواعها

وتستخدم هذه الفئة من املتراكبات
في تصنيع منتجات التشغيل التي
تعمل عند درجات احلرارة العالية ،مثل
أجزاء من محركات الصواريخ ،أو تلك
األجزاء املعرضة لعوامل البري والصدأ
والتآكل أثناء التشغيل ،ومنها بعض
أجزاء املاكينات واحملركات.
املتراكبات الزجاجية

تتشابه املواد الزجاجية  Glassesمع
املواد السيراميكية في كثير من اخلواص،
فهي مواد قصفة ذات صالدة مرتفعة وثبات
حراري عال .وتتألف متراكبات هذه الفئة
من القوالب عن طريق إضافة مواد صلبة
مثل حبيبات نانوية األبعاد من األكاسيد
الفلزية أو األلياف .وتتميز متراكبات هذا
النوع مبقاومتها الفائقة لإلجهادات عند
التشغيل في درجات احلرارة العالية ،مما
يوفر لها عوامل النجاح لالستخدام في
صناعة مكونات أجزاء احملركات املقاومة
للحرارة Heat Resistance Parts for
 ،Enginesوفي تصنيع أجزاء احملركات
التي لها صلة بالعوادم ومخلفات االحتراق
ال��داخ��ل��ي ،مثل غ��رف ال��ع��ادم وحلقات
جتميع العادم.

املتراكبات الفلزية

تعد قوالب الفلزات أكثر أنواع القوالب
شيوعا واستخداما .ويتوقف اختيار الفلز
املستخدم في تصنيع مادة القالب على الغرض
من استخدام املتراكبة النانوية
واخلواص املرجوة منها.
فمثال ،إذا كان الهدف
هو تأليف متراكبات
لالستخدام في بيئة
أو أجواء مؤكسدة
Oxidizing
Enviro e
 mentsعند درجات
احلرارة العالية ،فإن
قوالب فلز التنغسنت
تكون األنسب لهذا الغرض
؛ نظرا للثبات احلراري والكيميائي
ل��ه��ذا الفلز امل��ق��اوم لالنصهار .وقوالب
العناصر الفلزية اخلفيفة ،مثل األلومنيوم
واملغنسيوم جتد مكانا مرموقا في الصناعات
التي يكون الوزن فيها عامال مهما ،مثل
صناعة السيارات والطائرات واملركبات
الفضائية.
وتتألف املتراكبات الفلزية من قوالب
مل��واد فلزية تضاف إليها نسبة حجمية
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بسيطة من مواد مدعمة لعناصر فلزات
حرة أو مواد سيراميكية.
تطور تصنيع البوليمرات
وال��م��واد المركبة أحدث
طفرة في الطب الحديث
ع��م��وم��ا وط���ب ال��ع��ظ��ام
واألج���ه���زة التعويضية
ب��ص��ف��ة خ��اص��ة وتتميز
بتوافقها الحيوي الكبير
م���ع ال��ج��س��م ال��ب��ش��ري
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متراكبات البلمرات

تتألف قوالب هذا النوع من املتراكبات
م��ن م���ادة البوليستر Polyesters
أوالفينيل إستيرز ،Vinyl Esters
نظرا لشيوع استخدامهما وقلة
وذلك ً
تكلفتهما .وع��ادة ما يتم تدعيم هذه
القوالب باأللياف الكربونية النانوية أو
أنابيب ألكربون النانوية ،وكذلك أنابيب
الصلصال الطبيعي أو ا ُملخلق .وسبب
اخيتار هذه األنواع من املواد النانوية
الداعمة يرجع ملا تتميز به من مقاومة
عالية وصالدة ،عالوة على أنها خفيفة
األوزان ،وم��ن ثم لن تؤثر سلبا على
خواص هذه القوالب من ناحية الوزن.
وتتميز األل��ي��اف واألن��اب��ي��ب النانوية
للكربون بعدم تأثرها بالرطوبة ،وبثباتها
الكيميائي العالي وارتفاع مقاومتها أمام
كل األحماض والقلويات واملذيبات،
عند درجة حرارة الغرفة.
وتوظف متراكبات هذا النوع
من القوالب البلمرية حاليا
ف��ي تصنيع األدوات
ال��ري��اض��ي��ة مثل
م����ض����ارب

التنس و أعصية مضارب الغولف،
وتصنيع قضبان صيد األسماك.
كما أن هذه املتراكبات تعد مواد
واعدة حني تستخدم في بعض أجزاء
هياكل السيارات والطائرات .وأدى
التطور املطرد في السنوات األخيرة
في مجال تصنيع البوليمرات واملواد
املركبة ،،إلى إحداث طفرة تكنولوجية
هائلة في مجال الطب احلديث عموما
وط��ب العظام واألج��ه��زة التعويضية
بصفة خاصة .وبالتوازي مع ما حتتكره
متراكبات البوليمر من خواص وصفات
غير مألوفة ،فإنها أيضا تتميز بتوافقها
احليوي الكبير مع اجلسم البشري ،مما
أهلها لالستخدام في مجموعة واسعة
من التطبيقات الطبية.
املواد املتراكبة واملركبات الفضائية

أدى ال��ت��ق��دم وال��ن��ج��اح ال��ه��ائ��ل في
تطبيقات متراكبات البوليمرات ا ُملدعمة
ب��أل��ي��اف ال��ك��رب��ون وامل��س��ت��خ��دم��ة في
تصنيع الصواريخ احلربية إلى تطوير
توظيف تلك املتراكبات في املركبات
الفضائية  Space Vehiclesوصناعة
هياكل األقمار الصنعية .Satellites
وعلى مدار العقود اخلمسة املنصرمة مت
توظيف ألياف الكربون في تقوية وتدعيم
قوالب للبوليمرات وإنتاج متراكبات
البوليمرات املقواة بألياف الكربون
د ،)Composites (FRPs
وك���ذل���ك ف���ي تقوية
سبائك األملنيوم،
والتيتانيوم
املستخدمة
ف�����������������ي

تصنيع هياكل ال ـس ـيــارات الرياضية
والدراجات ،وكذلك في مجال صناعة
الطائرات املدنية والعسكرية.
و يتم إضــافــة تلك األلـيــاف بنسب
حجمية معينة على النحو الذى
يضمن حتسني وتطوير اخلواص
امليكانيكة ملادة األساس ووقايتها
من خطر االنهيار عند تعرضها
لضغوط جوية مختلفة
وعند درجات حرارة

متباينة
أثـ ـ ـن ـ ــاء رحاتها
بــالـفـضــاء اخلارجي.
وتعمل تلك املـــواد ا ُملضافة
على زيــادة مقاومة مــادة األســاس من
عوامل الصدأ خال فترة وجودها في
ظروف بيئية وجوية قاسية بالفضاء
اخلارجي> .

يتم تدعيم السبائك الفلزية
لألملنيوم والتيتانيوم املستخدمة
في تصنيع أجزاء أجنحة وذيول
الطائرات القتالية ،مثل Fe18
املبينة بالصورة .وقد تضاعفت
نسبة متراكبة اإليبوكسي Epoxy
املدعم بحبيبات وأنابيب الكربون
النانوية ا ُملستخدمة في تصنيع
هيكل وسط ومؤخرة تلك الفئة
من الطائرات املقاتلة .وتعمل
تلك اإلضافات الكربونية على
مضاعفة قـيــم مـقــاومــة جسم
ال ـطــائــرة إلجــهــادات التشغيل
العالية ورفع صابتها ومقاومتها
لانهيار الـنــاجت عــن إجهادات
الزحف والكلل.

أدى التقدم في تطبيقات
البوليمرات
متراكبات
المدعمة بألياف الكربون
ُ
والمستخدمة في تصنيع
ال��ص��واري��خ الحربية إلى
ت��ط��وي��ر ت��وظ��ي��ف تلك
المتراكبات في المركبات
ال��ف��ض��ائ��ي��ة وص��ن��اع��ة
هياكل األقمار الصنعية
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منظور جديد في

المواد المتراكبة المتعددة الوظائف

د.محمد سيد علي حسن
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❋

ي� �ش� �ه ��د ال � �ع� ��ال� ��م ت � �ط� ��ورات
متسارعة نحو استخدام البشرية
أن �ظ �م��ة أو أج� �ه ��زة تكنولوجية
م �ت �ع��ددة ال��وظ��ائ��ف ،ع��ن طريق
إض� ��اف� ��ة وظ� ��ائ� ��ف ج� ��دي� ��دة في
األنظمة نفسها لتحقيق أقصى
ق��در من االستفادة واألداء معا.
لكي نفهم معنى النظام املتعدد

الوظائف ليس هناك مثال أفضل
م��ن أجسامنا البشرية ،املعجزة
اإللهية ،فيمكننا أن ننظر ونستمع
ون�ت��ذوق ونشم ونلمس ونتحدث
ومن �ش��ي وغ �ي��ر ذل��ك م��ن األفعال
أو ع ��دد م�ن�ه��ا -ف��ي وق ��ت واحدوبكفاءة عالية .مثال آخر بشري
لألجهزة املتعددة الوظائف التي

❋ باحث في مجال الدفع الصاروخي ونظم احلماية احلرارية للمركبات الفضائية مبعهد
كيوتو للتكنولوجيا ،ووكالة الفضاء اليابانية سابقا( ،اليابان)

موقف تخيلي

الدافع وراء احلاجة إلى منتجات
متعددة الوظائف صغيرة وذكية ميكن
فهمه من هذا املوقف التخيلي؛ تخيل
أن��ك كنت مسافرا منذ  30عاما
بعيدا عن منزلك حلضور اجتماع
مهم مدة أسبوع ،وحتتاج إلى أشياء
كثيرة لتأخذها معك الستخدامها
خالل هذه الرحلة .على سبيل املثال
حتتاج إلى أن تصطحب معك حاسوبا
وهاتفا ومنبها لالستيقاظ وكاميرا
ومشغل صوت وصورة ومسجل صوت
وظروفا وطوابع وبعض الكتب .إذا،
كيف ميكنك السفر وأنت حتمل كل
هذه األشياء؟
م �ث��ل ه ��ذه امل ��واق ��ف دفعت
العلماء والباحثني في املؤسسات
األكادميية والصناعية البتكار
وتطوير منتجات متعددة
الوظائف ،لتلبية الطلب
املتزايد للمستخدمني
على األجهزة املتعددة
ال���وظ���ائ���ف الذكية
وال��ص��غ��ي��رة .وم� ��ن مين
الطالع ،وبفضل املجهود الذي
بذله العلماء والباحثون ،أن املرء
ميكنه حاليا وضع كل هذه األجهزة
التي ذكرت في جيب صغير لو كان
ميتلك هاتفا صغيرا ذكيا متعدد
ص�ن�ع�ه��ا اإلن� �س ��ان ه��و ال��دراج��ة
ال �ه��وائ �ي��ة ،ف�ن�ح��ن نستخدمها
كوسيلة انتقال صديقة للبيئة
تساعد على تقليل االنبعاثات
ال�ض��ارة التي تصدر ع��ن وسائل
املواصالت األخ��رى ،وفي الوقت
نفسه تكسب أجسامنا قدرا من
اللياقة البدنية.

الشكل  : 1مقطع حتت املجهر الضوئي ملادة البوليمر املدعم بألياف
الكربون ،حيث تظهر حزم ألياف الكربون وهي منسوجة بنسبة تعاشق
 ، 1:1وهي موضوعة في املادة احلاضنة من البوليمر.

الوظائف  ،إضافة إلى استخدامات
أخ��رى له مثل ال��ول��وج إل��ى الشبكة
العنكبوتية من دون احلاجة إلى أسالك
واالتصال باألقمار الصنعية لتحديد
املواقع واالجتاهات ومشاهدة التلفاز
وسماع الراديو ..إلخ.
املواد املتراكبة املتعددة الوظائف

املواد املتراكبة احلديثة هي املواد
املؤلفة من مادتني ،أو أكثر ،متمايزتني
في اخلواص وينتج عن ضمهما ،من
دون صهرهما أو إذابتهما معا ،مادة
ذات خواص جديدة مغايرة خلواص
أي من امل��واد املؤلفة .امل��ادة األولى
التي تتألف منها املواد املتراكبة عبارة
عن مادة تقوية ،وغالبا ما تكون على
شكل ألياف مرنة مصنوعة من مواد
عالية املقاومة وكبيرة اجلساءة مثل
ألياف الكربون أو ألياف الزجاج أو
ألياف الكيفالر ،أما املادة الثانية فهي
مادة رابطة أو حاضنة ،قد تكون ذات
أساس عضوي أو خزفي أو معدني.

ل��ف��ه��م م��ع��ن��ى ال��ن��ظ��ام
المتعدد الوظائف ليس
ه��ن��اك م��ث��ال أف��ض��ل من
أجسامنا إذ يمكننا أن
ننظر ونستمع ونتذوق
ونشم ونلمس ونتحدث
ون���م���ش���ي ف�����ي وق���ت
واح����د وب��ك��ف��اءة عالية
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2

3

7

6

5

الشكل 2-أ  )1صورة مبجهر إلكتروني نافذ ألحد األنابيب النانوية الكربونية املتعددة
اجلدران )2 ،مقارنة لقيم التوصيلية أو الناقلية احلرارية لعدد من املواد منها األنابيب
النانوية الكربونية  )3 ،دالة توزيع األنابيب النانوية الكربونية بشكل وظيفي وليس منتظما
في املادة احلاضنة )4 ،املادة احلاضنة املتدرجة اخلواص بعد توزيع األنابيب النانوية الكربونية
بداخلها وفق الدالة السابقة  )5 ،نسيج األلياف الكربونية املعشقة الذي سيستخدم لتقوية
املادة احلاضنة املتدرجة اخلواص السابقة  )6 ،الشكل النهائي ملواد الكربون  /الكربون
املتراكبة املتعددة الوظائف عن طريق توزيع أنابيب الكربون النانوية وظيفيا طبقا لدالة
محددة بطريقة إضافة خاصية التوجيه احلراري في املواد باإلضافة للخواص الهيكلية ،
 )7املواد املبتكرة الناجتة عبارة عن خليط بني املواد املتراكبة ذات ألياف الكربون الطويلة
واملواد املتدرجة اخلواص واملواد املتراكبة النانوية
وتقوم املادة الرابطة بضم تلك
األلياف في شكل جامد
مما يؤدي إلى توفير
احلماية لأللياف
من أي مادة ضارة
خارجية وكذلك
لنقل إجهادات
القص بني
األلياف.
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ظهرت املواد املتراكبة
1
احلديثة في الستينيات
م���ن ال���ق���رن املاضي،
وانتشرت انتشارا كبيرا
خالل مدة قصيرة نظرا
خلواصها امليكانيكية
املتميزة مقارنة بوزنها
القليل ،فدخلت املواد
4
املتراكبة احلديثة كمواد
إنشائية في عدد كبير
من املجاالت الهندسية
مثل املواصالت (مركبات
الفضاء والطائرات
وال�ق�ط��ارات الفائقة
السرعة والسيارات والدراجات مثال)،
والطاقة (هياكل ومراوح طواحني الهواء
مثال) ،والرياضة (األجهزة الرياضية
مثال) ،والطب (األج�ه��زة التعويضية
والدعامات واألس�ن��ان مثال) ،والبناء
والتشييد  ،على الرغم من أنها وجدت
في البداية من أجل صناعة الطائرات
ومركبات الفضاء ،إذ تؤدي خفة الوزن
دورا رئيسيا في اختبار املواد في هاتني
الصناعتني االستراتيجيتني .ومن أشهر
تلك املواد املتراكبة مادة البوليمر املدعم
بألياف الكربون املوضح تركيبها في
(الشكل رقم .)1
تفوقت مادة البوليمر املدعم بألياف
الكربون على املواد اإلنشائية التقليدية
في كثير من االستخدامات لعدة أسباب
أهمها :ارتفاع النسبة بني املقاومة والوزن
فيها عند مقارنتها باملواد اإلنشائية
التقليدية ،ومتانتها الكبيرة مقارنة
باملواد اإلنشائية التقليدية ،وخفة وزنها
من دون التأثير على خ��واص املتانة،
وانخفاض معدالت الكلل والزحف فيها
بصورة كبيرة ،ومقاومتها الكبيرة للمواد
الكيميائية والعوامل اجلوية فهي ال تصدأ،
وممانعتها القوية لعدم انتشار الشقوق
التي قد تنشأ نتيجة لالهتزاز (ومن ثم
فهي ممتازة كمحاور دورانية) ،وأخيرا

سهولة تشكيل األشكال املعقدة وبأحجام
وأبعاد كبيرة .هذه األسباب كلها دفعت
مبادة البوليمر املدعم بألياف الكربون
إلى صدارة العناصر املفضلة في إنشاء
هياكل الطائرات ،لدرجة أن ( %50نحو
 35طنا) من املواد املستخدمة في إنشاء
الطائرة بوينغ  787مصنوعة من املواد
املتراكبة ،ومعظمها من مادة البوليمر
املدعم بألياف الكربون.
معوقات وحتديات

وعلى الرغم من هذا االنتشار الواسع
للمواد املتراكبة في التطبيقات املختلفة،
فإن تلك املواد ال تزال مرتفعة الثمن
مقارنة بغيرها من املواد التقليدية مثل
املعادن والسيراميك والبالستيك .ونظرا
لذلك االرتفاع في ثمنها ،أصبح أمرا
ملحا ف��ي العقد امل��اض��ي البحث عن
طرق مبتكرة خلفض الكلفة ،عن طريق
خفض تكلفة التكنولوجيا املستخدمة في
صناعتها أو إعادة تدويرها أو إصالحها
دون احلاجة إلى تبديلها.
وكذلك إلنتاج مواد متراكبة تنافسية،
ميكن إضافة قيمة إلى املواد املتراكبة،
ليس فقط عن طريق إحداث خصائص
متفوقة للمواد املتراكبة ،مثل خفة الوزن،
ولكن أيضا عن طريق إضافة وظيفة
إضافية أو خاصية جديدة إليها .في
كلمات بسيطة ،إضافة وظيفة أو أكثر

الشكل 2-ب يوضح طريقة اختبار خاصية التوجيه احلراري باستخدام كاميرا حرارية عن
طريق رصد املوجات حتت احلمراء املنبعثة من لوح مربع من تلك املواد املبتكرة ،بعد توصيل
احلرارة إلى منتصفه عن طريق أسطوانة من األملنيوم متصلة مبصدر حراري
إلى املواد املتراكبة تعني مواد متراكبة
متعددة الوظائف .واملواد املتراكبة املتعددة
الوظائف هي مواد متراكبة تستخدم ألكثر
من وظيفة في الوقت نفسه  ،بجانب
وظيفتها األساسية اإلنشائية ،فقد
تكون لها وظائف مثل املراقبة الذاتية
حلالتها الصحية عن طريق مراقبة
خواصها امليكانيكية واإلصالح الذاتي
للعيوب التي قد تنشأ أثناء اخلدمة.
ومن األبحاث الكثيرة التي كان هدفها
األساسي خفض كلفة امل��واد املتراكبة
التوصل إلى مواد متراكبة مبتكرة متعددة
الوظائف .وعلى الرغم من أن معظم تلك
املواد ال يزال في مرحلة التطوير ،فإنها
تبشر بالعديد من التطبيقات الواعدة
وبتكلفة تنافسية في مختلف املجاالت
ذات التكنولوجيا العالية.
بحثان متميزان

ولكي يتضح األمر أكثر للقارئ ،سنذكر
م�ث��ال��ني م��ن أب�ح��اث�ن��ا احل��دي�ث��ة التي
أجريناها في مجال املواد املتراكبة املتعددة
الوظائف في الوكالة اليابانية للفضاء
ومعهد كيوتو للتكنولوجيا باليابان.
استندنا في هذين البحثني إلى التعريف

المواد المتراكبة الحديثة
ه���ي ال���م���واد ال��م��ؤل��ف��ة
م���ن م���ادت���ي���ن أو أك��ث��ر
متمايزتين في الخواص
وينتج ع��ن ضمهما م��ادة
ج����دي����دة ذات خ����واص
ج��دي��دة م��غ��اي��رة لخواص
أي من ال��م��واد المؤلفة
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الشكل 2-ج يوضح درجات احلرارة املقاسة والتي تبني التحكم في
التوصيل احلراري خاللها

تفوقت م��ادة البوليمر
المدعم بألياف الكربون
على ال��م��واد اإلنشائية
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة لمتانتها
ال��ك��ب��ي��رة وخ��ف��ة وزن��ه��ا
وانخفاض معدالت الكلل
والزحف فيها ومقاومتها
الكبيرة للمواد الكيميائية
وال����ع����وام����ل ال��ج��وي��ة
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اآلتي لالبتكار  »:االبتكار هو خلق من
جديد أو إعادة ترتيب القدمي بطريقة
جديدة» ،البتكار مادتني جديدتني من
املواد املتراكبة املتعددة الوظائف.
ويستند املثال األول إلى الشق األول من
التعريف املذكور آنفا «االبتكار هو خلق
جديد» ،من خالل إضافة خاصية جديدة
إلى املواد املتراكبة املؤلفة من ألياف الكربون
ومادة حاضنة من الكربون عن طريق توزيع
أنابيب الكربون النانوية ذات معامل التوصيل
احلراري الفائق بشكل وظيفي في املادة
احلاضنة أثناء عملية التصنيع ،لنحصل في
النهاية على جيل جديد من املواد املتراكبة
املبتكرة املتعددة الوظائف ذات قدرة فريدة
على توجيه الطاقة احلرارية املنقولة عن
طريق التوصيل إل��ى االجت��اه املطلوب،
أو أي منطقة من الهيكل احل��راري عن

طريق تغيير معامل التوصيل احلراري
خالل الهيكل وظيفيا .وبهذه اخلاصية
اجلديدة نكون قد أضفنا إلى الوظيفة
اإلنشائية للهيكل وظائف حرارية لم
تكن موجودة .مثل هذا النوع
من املواد املتراكبة املتعددة
ال��وظ��ائ��ف مي�ك��ن أن
يساهم في تعزيز بعض
التطبيقات اجلديدة في
مجاالت عدة ،من خالل
توفير الطاقة ،واإلدارة الفعالة
للطاقة احل ��راري ��ة ،والتخفيف من
االنبعاثات احلرارية والضارة وجعلها
تنافسية من ناحية السعر ،كنتيجة
م �ب��اش��رة ل�ت�ع��ددي��ة ال��وظ��ائ��ف فيها.
و(الشكل  )2يوضح طريقة تصنيع تلك
امل��واد املبتكرة واختبارها عمليا ،وبعض
االستخدامات والفوائد املتوقعة لها في
مجالي الطيران والفضاء.
سطوح ذكية

أما املثال الثاني من أبحاثنا احلديثة
فيستند إلى الشق الثاني من التعريف
املذكور آنفا« :االبتكار هو إعادة ترتيب
القدمي بطريقة ج��دي��دة» ،من خالل
تكنولوجيا النانو والتهجني لتطوير
نوع جديد من املواد املتراكبة الشطائرية
املتعددة الوظائف لتستخدم كسطوح ذكية
للمباني في األمكنة التي تشهد سقوطا
كثيفا للثلوج حلل املشكلة اآلتية:
في فصل الشتاء من كل عام ميوت
ويصاب عدد من البشر في مناطق سقوط
الثلوج بشمال اليابان ومناطق أخرى من

العالم
ألسباب
عدة منها:
ان�� � � � ��زالق
األف� ��راد من
فوق السطوح أثناء
عملية إزال��ة الثلوج ي��دوي� ًا ،والنهيار
ب �ع��ض س �ط��وح امل��ن��ازل ب�س�ب��ب تراكم
الثلوج الثقيلة عليها ،ونتيجة السقوط
املفاجئ للثلوج احلادة واملدببة اخلطرة
من أعلى املنازل على األف��راد .لذلك
نقدم ف��ي ه��ذا البحث تقنية جديدة
ومبتكرة لتصنيع سطوح قوية وخفيفة
الوزن مغطاة بطالء النانو الطارد ملياه
األمطار والثلوج .تصنع تلك السطوح
الذكية من ألواح مكونة من البوليمر
واأللياف الزجاجية وألياف النخيل أو
اجلوت (كما موضح في الشكل رقم .)3
وأظهرت تلك الدراسة قوة وخفة وزن
تلك األلواح ،وقدرتها على إذابة وإزالة

الثلوج املتساقطة عليها تلقائي ًا  ،ومن
دون احلاجة إلى العامل البشري،
وقدرتها على العزل احلراري
والصوتي ملنع تسرب حرارة
التدفئة من داخل املنزل إلى
اخل��ارج ،ومنع انتقال صوت
تساقط األم �ط��ار وال�ث�ل��وج إلى
داخل املنزل.
إن ابتكار املزيد من املواد املتراكبة
امل�ت�ع��ددة ال��وظ��ائ��ف سيفتح مجاالت
كثيرة لم يسبق للمواد املتراكبة النمطية
الدخول إليها ،بسبب التعامل فقط معها
كمواد إنشائية .وهذان النوعان من املواد
اللذان ذكرا آنفا سيكون لهما أثر كبير
في تغيير مفهوم املواد املتراكبة املتعددة
الوظائف حتى تستطيع املنافسة .ورمبا
يقبل املستخدمون للمواد
امل �ت��راك �ب��ة املتعددة
الوظائف على دفع
ثمن كبير بعض الشيء
ملنتج واحد عالي الكفاءة
من تلك املواد بحيث
يستطيع أن يحل محل
اثنني أو أكثر
م��ن املنتجات
املختلفة> .

تقنية ج��دي��دة لتصنيع
سطوح للمنازل والمباني
ق��وي��ة وخ��ف��ي��ف��ة ال���وزن
مغطاة بطالء النانو الطارد
لمياه األم��ط��ار والثلوج

الشكل  3يوضح السطوح الطاردة للثلوج باستخدام املواد املتراكبة
الزجاجية وألياف نخيل التمر وطالء النانو
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خالئط الغرافين وأكاسيد المعادن
تطبيقات تجارية متطورة

د .أحمد عبدالله
الغرافني مادة ثنائية األبعاد ذات
شكل سداسي مكونة من ذرات كربون
يرتبط بعضها ببعض وذات سماكة
تبلغ ذرة واح ��دة .ويتمتع الغرافني
ب �ع��دد م��ن اخل �ص��ائ��ص امليكانيكية
والكهربائية واحل��راري��ة ،إضافة إلى
م�س��اح��ة س�ط��ح ن�س�ب��ي ك�ب�ي��رة جدا.
وعلى ال��رغ��م م��ن أن ال�غ��راف��ني قدمي
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ك �ق��دم ال �غ��راف �ي��ت ال���ذي ي�ت�ك��ون من
ع��دد م��ن طبقات ال�غ��راف��ني مكدسة
بعضها ف ��وق ب �ع��ض ،وم�ف�ص��ول��ة عن
بعضها مبسافة  3.4أنغستروم ،فإن
ال�غ��راف��ني ل��م يكتسب األهمية التي
ي�س�ت�ح�ق�ه��ا ح �ت��ى مت �ك��ن ف ��ري ��ق من
ج��ام�ع��ة مانشستر البريطانية من
ف�ص��ل ال �غ��راف��ني ع��ن ال�غ��راف�ي��ت عام

❋

 ، 2004وحصلوا نظير إجنازهم على
ج��ائ��زة ن��وب��ل ف��ي ال�ف�ي��زي��اء .وحاليا
ل ��م ي �ع��د ال �غ��راف��ني امل � ��ادة البحثية
األولى فحسب ،إذ تتخطى األبحاث
املنشورة سنويا بهذا الصدد 5000
بحث ،بل أصبح أيضا مكونا أساسيا
ف��ي ع ��دد م��ن امل �ن �ت �ج��ات التجارية
املتطورة.

❋باحث رئيسي في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة ،وأستاذ مشارك في جامعة
حمد بن خليفة( ،قطر)

مزايا عديدة

تتميز جسيمات أكاسيد املعادن
املتناهية الصغر مبساحة سطح
نسبية وتفاعلية كبيرة مما
يكسبها أهمية في مجاالت
اإللكترونيات ،والطاقة ،والعوامل
احلفازة ،وأجهزة االستشعار ،والتطبيقات
احليوية .لكن نظرا لطاقة السطح العالية
جدا لديها فإن هذه اجلسيمات متيل إلى
التجمع والتكتل ،مما يفقدها مساحة
السطح والتفاعلية املرتفعة ،ومن ثم
يؤدي ذلك إلى خفض كفاءتها.
ولالستفادة من اخلصائص االستثنائية
للغرافني في تطبيقات حقيقية يجب
بناء تركيبات ثالثية األبعاد من الغرافني،
لكن غالبا ما تتأثر تلك اخلصائص
االستثنائية للغرافني نتيجة تكدس
ط �ب �ق��ات��ه .ل��ذل��ك ي�ت�ط�ل��ب احلصول
على منتج ذي خصائص مميزة منع
طبقات الغرافني من التراكم بناء على
تركيبات ثالثية األبعاد من الغرافني.
لذلك يلجأ العلماء إلى تكوين مركبات
هجينة لالستفادة من اخلواص املميزة
للغرافني وجسيمات أكاسيد املعادن
املتناهية الصغر ،وجتنب النزعة لتكوين
جسيمات متراكمة من أكاسيد املعادن
أو بناء العديد من طبقات الغرافني.
وتتمتع هذه اخلالئط بأفضل خصائص
ال�غ��راف��ني وأك��اس�ي��د امل �ع��ادن ،وبكفاءة
وظيفية أعلى من كليهما في تطبيقات
عديدة مثل حتويل وتخزين الطاقة،
والعوامل احلفازة ،وأجهزة االستشعار،
والتطبيقات البيئية لفصل امللوثات
من املياه والغاز .ويوضح االزدياد املطرد
للمقاالت املنشورة سنويا عن خالئط
الغرافني وأكاسيد املعادن  -والتي بلغت
نحو  400مقالة عام  - 2016أهمية هذه
املواد واستخداماتها الواعدة.
والصورة املثلى لهذه املركبات الهجينة
تكمن في تثبيت جسيمات أكاسيد املعادن
املتناهية الصغر على منصة ثنائية

يتمتع الغرافين بعدد من
الخصائص الميكانيكية
والحرارية
والكهربائية
ال���م���ت���م���ي���زة إض���اف���ة
إل�����ى م���س���اح���ة س��ط��ح
ن���س���ب���ي ك���ب���ي���رة ج���دا

األبعاد من الغرافني .ويعتمد أداء هذه
اخلالئط (الهجائن) على نسبة أكاسيد
املعادن والغرافني ،وباألهمية نفسها على
جودة توزيع جسيمات أكاسيد املعادن
على سطح الغرافني.
وغ��ال�ب��ا م��ا حتضر
ه � ��ذه اخل ��الئ ��ط
باستخدام الطرق
التقليدية لتحضير
جسيمات أكاسيد
املعادن املتناهية
الصغر كالطريقة
الهيدروحرارية في
محاليل حتتوي على خليط من نترات،
وأسيتات ،أو كلوريد املعادن مع أكسيد
الغرافني الذي يتم اختزاله أثناء التحضير
إلى أكسيد الغرافني املختزل.
تخزين الطاقة

إن مواكبة التطور املذهل في مجال
االتصاالت واإللكترونيات مع مراعاة
املتطلبات البيئية تتطلب بطاريات
ذات سعة طاقة عالية ،وتتميز بشحن
أسرع وعمر أطول وذات تكلفة مقبولة.
تعد بطاريات الليثيوم األكثر شيوعا في
اإللكترونيات احملمولة .ويعتمد فيها
حاليا على الغرافيت كمادة للقطبني
السالب واملوجب .لكن القدرة املنخفضة
للغرافيت ( 379ملي أمبير  -ساعة/غرام)
ال تناسب تطبيقات السيارات الكهربائية

أص��ب��ح الغرافين ال��م��ادة
البحثية األول��ى بأبحاث
تبلغ  5000س��ن��وي��ا وغ��دا
أي��ض��ا م��ك��ون��ا أس��اس��ي��ا
ف��ي ع��دد م��ن المنتجات
ال��ت��ج��اري��ة ال��م��ت��ط��ورة
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عدد املقاالت السنوية عن " الغرافني  +أكسيد املعادن"

عدد املقاالت السنوية عن " الغرافني "

ي��ل��ج��أ ال��ع��ل��م��اء لتكوين
مركبات هجينة لالستفادة
م����ن خ������واص ال��غ��راف��ي��ن
وجسيمات أكاسيد المعادن
المتناهية الصغر وتجنب
النزعة لتكوين جسيمات
م��ت��راك��م��ة م���ن أك��اس��ي��د
ال��م��ع��ادن أو ب��ن��اء العديد
ال��ط��ب��ق��ات م��ن الغرافين

عدد املقاالت املنشورة سنويا عن الغرافني وخالئط الغرافني وأكاسيد املعادن

تطبيقات خالئط الغرافني وأكاسيد
املعادن في تخزين الطاقة

واملهجنة .وعلى الرغم من القدرة التخزينية
ال�ع��ال�ي��ة ألك��اس�ي��د املعادن
كاحلديد ،والنيكل،
والكوبالت،
والقصدير،
والتيتانيوم
وال �ت��ي تتخطى
ضعف قدرة الغرافيت ،فإن هذه األكاسيد
تعاني بسبب املوصلية املنخفضة وتدهور
خواصها أثناء الشحن وإعادة الشحن،
لتمدد حجمها وانخفاض املوصلية
الكهربائية .وتتجمع اجلسيمات املتناهية
الصغر من هذه األكاسيد أثناء عملية
الشحن وإعادة شحن مما يحد من كفاءتها
التخزينية من دورة إلى أخرى.

تطبيقات واعدة
إضافة إلى التطبيقات التي مت ذكرها،
تكتسب تطبيقات خالئط الغرافني مع
أكاسيد املعادن أهمية إضافية في التطبيقات
البيولوجية وحتويل الطاقة عن طريق
األلواح الشمسية الرقيقة واملرنة وذات
اخلاليا الشمسية الصبغية والعوامل
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احلفازة .ويتوقع أن تستمر األبحاث
في هذا املجال في االطراد لالستفادة
من الطرق اجلديدة لتحضير الغرافني
بكميات كبيرة وتكلفة معقولة ،ومبا
يفتح الطريق لالستخدامات التجارية
للغرافني ومركباته.

وي�ع��د ال�غ��راف��ني م��ن امل ��واد املفضلة
لالستخدام في مجال تخزين الطاقة
لتغليف املواد الفعالة كهروكيمائيا نتيجة
لتوصيلها االستثنائي ،لذا فإن خالئط
الغرافني وأكاسيد املعادن مرشحة بقوة
لتستخدم أقطابا ألن��واع ع��دي��دة من
بطاريات الليثيوم.
خالئط ذات مسام مفتوحة

مت��ك��ن ف��ري��ق م��ن معهد ماكس
بالنك ألبحاث البوليمرات (أملانيا)
من تطوير خليط (مزيج) من أكسيد
احل��دي��د وأكسيد الغرافني املختزل
ذي كمية كبيرة من املسام املفتوحة.
ومتيزت األقطاب املصنوعة من هذا
اخلليط ب��أداء كهروكيميائي يفوق
ذل��ك امل��ص��ن��وع م��ن أكسيد احلديد.
كما تزيد قدرة التخزين العكسية له
عن  1000ملي أمبير  -ساعة /غرام
خالل دورة الشحن األولى ،وحتتفظ
بنحو  %100من القدرة التخزينية
بعد  130دورة .ويعزى هذا التحسن
في األداء الكهروكيميائي إلى عمل
جسيمات أكسيد احلديد املتناهية
الصغر كمواقع لالختزال واألكسدة،

معاجلة املياه والغازات

للغرافني ومشتقاته قدرة جيدة على
ادمصاص العديد من امللوثات كالصبغات،
وامل� �ع ��ادن ال�ث�ق�ي�ل��ة ،وامل� ��واد العضوية
والزيوت من املياه امللوثة بسعة كبيرة
وسرعة عالية؛ نظرا ملساحتها السطحية
العالية ووجود املجموعات الوظائفية على

ال

تعتبر أجهزة استشعار وكشف الغازات
ذات أه �م �ي��ة ب��ال �غ��ة ل �ل��رص��د البيئي
ومتابعة التفاعالت الكيميائية ،إضافة
إلى االستخدام في املجاالت الزراعية
والطبية .وتتميز أكاسيد معادن الزنك،
والتنغستني ،والقصدير ،والنحاس،
واحل ��دي ��د ،وال �ت �ي �ت��ان �ي��وم بحساسية
واختيارية جيدتني للغازات السامة مثل
األمونيا ،وأول أكسيد الكربون ،وأكاسيد
النيتروجني ،وكبريتيد الهدروجني .وظهر
الغرافني كمادة واعدة بهذا الصدد؛ إذ
تتأثر خصائصه اإللكترونية بشدة عند
ادمصاص اجلزيئات الغريبة ،ويتمتع
بحساسية ع��ال�ي��ة ح�ت��ى ع�ن��د تراكيز
منخفضة جدا ،لكن يعاني في عديد من
احلاالت ضعف انتقائية االستشعار ،ومن
ثم تعمل فرق بحثية على تطوير خالئط
من الغرافني مع املواد املتناهية الصغر
ومن ضمنها أكاسيد املعادن .وأظهرت
األبحاث حتسن قدرة استشعار الغاز،
واالنتقائية واحلساسية للخالئط لتفوق
أداء كل من الغرافني وأكاسيد املعادن
منفردة .وتتميز هذه املركبات الهجينة
بصورة أساسية بقدرتها على استشعار
تراكيز منخفضة جدا من الغازات تصل
إلى استشعار جزيء أحادي من الغاز
إضافة إلى قصر زمن االستكشاف.

غرا

االستشعار عن الغازات

ال��غ��راف��ي��ن م���ن ال��م��واد
المفضلة لالستخدام في
م��ج��ال تخزين الط�����اقة
لتغليف المواد الفع�����الة
كهروكي�����مائيا نتيج���������ة
لتوصيلها االستثن������ائي
وخالئط الغرافين وأكاسيد
المعادن مرشحة لتستخدم
أقطابا لبطاريات الليثيوم

فني

وكفواصل تبقى كمسام مناسبة إضافة
إلى حتسن التوصيل الكهربائي لوجود
الغرافني.

سطح مشتقات الغرافني .لكن االنتقائية
املنخفضة وصعوبة استرجاع الغرافني
وإعادة استخدامه مرات عديدة ،إضافة
إلى تكلفته التي ما تزال مرتفعة حتد من
استخدامه في معاجلة املياه امللوثة .من
جانب آخر ،تتميز أكاسيد املعادن كاحلديد
والتيتانيوم بالقدرة على ادمصاص
املعادن الثقيلة والصبغات ،إضافة إلى
قدرة حفزية ضوئية لتكسير املركبات
العضوية والزيوت .وهنالك العديد من
األبحاث التي تركز على تطوير خالئط
الغرافني ومشتقاته مع أكاسيد املعادن
كاحلديد والتيتانيوم لتكوين تركيبات
ثالثية األب �ع��اد م��ن ال�غ��راف��ني ،والتي
حتسن القدرة على االدمصاص وإعادة
االستخدام املتكرر .وتكتسب خالئط
الغرافني وأكاسيد املعادن أهمية في معاجلة
الغازات .فعلى سبيل املثال متكنا
ح��دي�ث��ا م��ن ت�ط��وي��ر خالئط
الغرافني مع
جسيمات
متناهية
ال�ص�غ��ر من
أكاسيد النحاس
أو الزنك حتتوي
على نسب مختلفة
من أكاسيد املعادن،
ومت استخدامها
لفصل غاز كبريتيد
الهدروجني السام من
الغاز الطبيعي .وأظهرت
الدراسات أن خالئط الغرافني
ت��ؤدي إلى صغر حجم أكاسيد
املعادن وزيادة فاعليتها ،مقارنة بتلك
التي حتضر منفردة وتبقى غير متراكمة
وموزعة بانتظام على سطح الغرافني،
مما يجعل أداء
اخلالئط لفصل كبريتيد الهيدروجني
أفضل من أداء الغرافني وأكاسيد املعادن
منفردين> .

مخطط يبني تركيب شريحة استشعار
غازات مبتكرة باستخدام خليط من أكسيد
الغرافني املختزل مع جسيمات أكاسيد
املعادن املتناهية الصغر (ف��وق) وجهاز
الكشف عن الغازات.
 - 96يناير
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علم المواد
تاريخ عريق وآفاق واعدة
د.محمد عبد القادر الفقي

❋

ال نكون مغالني إذا قلنا إن احلضارات البشرية كلها قامت على
أكتاف علم املواد  .Materials Scienceفمنذ فجر التاريخ ،ارتبط
وجود اإلنسان على األرض باملواد التي تزخر بها الطبيعة من حوله ،سواء كانت نباتية أو حيوانية أو معدنية .وكانت
املعادن  -بوجه خاص  -ضرورية للتقدم البشري وتطوره عمرانيا ومعيشيا وحضاريا .واستطاع علماء األنثروبولوجيا
حتديد احلقب التاريخية التي مر بها اإلنسان على كوكب األرض من خالل تتبعهم للمواد التي استخدمها البشر
خالل فترات ازده��ار احلضارات ،ونسبوا كل عصر إلى مادة محددة؛ مثل العصر احلجري ،والنحاسي ،والبرونزي،
وعصر احلديد .وارتبط التقدم في اكتشاف مواد جديدة بقدرة املجموعات البشرية على االبتكار ،ومبستويات
وفرة تلك املواد محليا ،واستثمارها في مختلف أوجه احلياة.
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❋ كاتب وباحث (الكويت).

ما هو علم املواد؟
ُي َع ُّد علم املواد من العلوم املهمة واملتجددة؛
إذ إنه العلم الذي يقود إلى معرفة وفهم املواد،
وي��درس العالقة ب�ين بنية امل��ادة الهندسية
وخ��واص�ه��ا .وتكثر ف��ي ه��ذا العلم األبحاث
التي تعنَى باحلصول على مواد جديدة ذات
خواص مميزة.
أما تاريخ علم املواد History of Materials
فيعرف بأنه دراس��ة الكيفية التي
Science
ّ
خدمت بها مختلف امل��واد ،انطالقا من
استُ ِ
التأثر بتاريخ األرض وثقافات الشعوب.
ميكن تتبع هذا التاريخ من خالل
دراس ��ة اآلث ��ار ،واملخطوطات
القدمية ،والتأريخ بالكربون
املشع ،واملعالم الطبيعية،
وبقايا مصاهر املعادن
وخبثها ،وبراءات االختراع،
ودراسة تأثير اإلنسان في
البيئة احمليطة.
تطور علم املواد
ميكن تقسيم املواد
التي نعرفها حاليا إلى
خمسة أقسام هي :املعادن
والسبائك ،والزجاج
واخلزفيات (السيراميك)،
والبوليمرات واللدائن،
وأش�ب��اه املوصالت،
واملواد املركبة .ولكل
قسم خواصه
الفيزيائية
والكيميائية
التي جتعل
دراسة تاريخه
أم��را مهما
للوقوف على
مسيرة تطوره
عبر الزمان.
املعادن ما قبل
التاريخ
تعرف فترة ما قبل التاريخ بأنها احلقبة
الزمنية التي سبقت معرفة اإلنسان بالكتابة
والتدوين ،وهي فترة متتد من بداية وجود
اإلنسان على األرض حتى األلف الثامن قبل
امليالد ،وفيها صنع اإلنسان أدواته من احلجر

بعض األدوات احلجرية التي استخدمها اإلنسان القدمي

العادي .وثمة آثار ونقوش في مناطق عديدة
ترجع إل��ى ه��ذه احلقبة .فقبل  2.6مليون
سنة ،ابتكر اإلنسان املنتصب بعض األدوات
احلجرية ،مثل الفأس ،حيث عثر على بعضها
في إثيوبيا .وأكد العلماء توافر مثل هذه األدوات
بعد ذلك في مناطق عدة من شمال أفريقيا
والصحراء الكبرى.
وميكن تقسيم فترة ما قبل التاريخ إلى
نظام احلقب الثالث :العصر احلجري ،والعصر
النحاسي والبرونزي ،والعصر احلديدي.
وف ��ي ال �ع �ص��ر احل��ج��ري ال��وس �ي��ط ،منذ
نحو  6000سنة قبل امليالد ،ظهرت األواني
الفخارية في الشرق األوسط .وفي العصر
احلجري احلديث تطورت األدوات احلجرية،
وأصبحت أكثر تنوعا.
املعادن وبزوغ فجر احلضارة
ف��ي حلظة م��ا  -نحو  4آالف سنة قبل
امليالد  -بزغت احلضارة ،التي مع حلولها
نضجت التقنية الكيميائية ،وأص�ب��ح من
املمكن تطوير تقنيات تتطلب بنى خاصة دائمة
(مثل األفران لصهر الفلزات) ،كما أصبح من
املمكن تسجيل عمليات تصنيع املواد وتكرارها
وحتسينها .وكانت معظم املواد املعدنية في ذلك
الوقت موجودة في الطبيعة في شكل خامات،
أي مزيج معقد من األمالح والسيليكات مثل
الفلسبار والبيريت والبوكسيت .أما الفضة
والذهب  -من جهة أخرى  -فيمكن أن يوجدا
في الطبيعة على شكل فلز نقي.
ويرى بعض مؤرخي العلوم أن العصر النحاسي
بدأ بعد عام  4000قبل امليالد .ومع ذلك ،فقد

ارتبط وجود اإلنسان على
األرض بالمواد التي تزخر بها
الطبيعة من حوله وكانت
المعادن  -بوجه خاص  -ضرورية
للتقدم البشري وتطوره
عمرانيا ومعيشيا وحضاريا
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في تلك األزمنة الغابرة من حديد ُّ
الشهب
السهل الطرق.
واكتشف الفينيقيون معدن الفضة في
تالل إسبانيا والبالد األخرى احمليطة بالبحر
األبيض املتوسط ،وذلك منذ نحو ألفي عام
قبل امليالد .وفي القرن الثاني امليالدي ،إبان
فترة حكم أسرة (هان)  Han Dynastyبالصني،
أصبحت صناعة الفوالذ شائعة.
وقد شهد القرن الرابع امليالدي إنتاج عمود
دلهي احلديدي ،البالغ ارتفاعه  22قدما (7
أمتار) ،ووزن��ه ستة أطنان ،وال��ذي ُص ِنع من
الصلب امل �ق��اوم للتآكل الكيميائي  ،إذ لم
يتعرض للصدأ قط ،وهو ُي َع ُّد أقدم مثال باق
حتىاليوم عن التقدم التقني ال��ذي حدث
حينذاك في الهند .ومن املدهش أن العلماء
عجزوا عن تفسير كيفية إجناز هذا الصرح
العظيم في ذلك الزمن البعيد.
أدوات حربية عرفتها حضارات قدمية

يرى بعض مؤرخي العلوم
أن العصر النحاسي بدأ
بعد عام  4000قبل الميالد
وم����ع ذل����ك ف��ق��د ع��رف
إن��س��ان العصر الحجري
النحاس واستعمله في
خ���رز ال��زي��ن��ة واألس�����اور
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عرف إنسان العصر احلجري النحاس ،واستعمله
في عمل خرز الزينة واألساور .وفي الفترة ما
بني سنة  6آالف و  7آالف قبل امليالد استطاع
اإلنسان تشكيل هذه املادة بالطرق.
وبدءا من نحو  5500سنة قبل امليالد ،بدأ
احلدادون بإعادة تشكيل املعادن احمللية من
النحاس والذهب ،دون استخدام للنار ،من أجل
صناعة األدوات واألسلحة .ولم يبدأ تشكيل
النحاس عن طريق التسخني واستخدام املطرقة
إال زهاء عام  5000قبل امليالد.
وعرف املصريون القدماء النحاس ،وكيفية
استخراجه من خاماته التي كانوا يحصلون
عليها من مناجمه في شبه جزيرة سيناء ،وذلك
نحو ( 4500قبل امليالد  4200 -ق .م).ـ
وفي العصر البرونزي ظهر علم السبائك،
وبدأ علم الفلزات ،حيث عرف اإلنسان كيفية
صهر أمالح النحاس مع الفحم النباتي في
البواتق واألفران ،واختزال تلك األمالح.
وعرف سكان األمريكتني القدامى النحاس
في وقت متأخر مقارنة بسكان العالم القدمي،
غير أنهم لم يعرفوا البرونز.
وقد بدأ العصر احلديدي في مناطق الشرق
األوسط والهند واليونان في القرن الثاني عشر
قبل امليالد .وعرف الفراعنة ذلك الفلز منذ
عام  3500قبل امليالد .ومن املؤكد أن آثارهم
الباقية املصنوعة م��ن احل��دي��د ق��د صنعت

املعادن واإلمبراطورية الرومانية
استخدم قدامى الرومان الفؤوس املصنوعة
م��ن احل�ج��ر واخل �ش��ب ب��دال م��ن اخلناجر
املصنوعة من العظم في وقت مبكر من حياة
الصيادين األوائل في أوروبا .وكان استعمال
املعادن بعد ذلك هو العامل الرئيسي في
قيام اإلمبراطورية الرومانية .فقد استخدم
ال��روم��ان ف��ي بناء حضارتهم بعض املواد،
كاخلشب والعظام واحلجر والطني .واستمرت
بعض اإلنشاءات الرومانية قائمة حتى اليوم
بفضل طبيعة األرض التي بنيت عليها تلك
اإلنشاءات.
املعادن عند العرب واملسلمني
إلى جانب األنواع املختلفة من األحجار،
عرف عرب اجلاهلية بعض املعادن الفلزية،
السيما احلديد ،وقامت في بالدهم صناعات
عليه ،وبخاصة في جند واحلجاز ،وكانت
هذه الصناعات تشمل إنتاج بعض األواني
املنزلية ،وصناعة األسلحة التي كانت لها
أهمية كبرى في حياة اجلاهليـني ،وازدادت
قيمتها بعد قيام الدولة اإلسالمية ،وحاجة
املسلمني إل��ى م� ّ�د فتوحاتهم وت��أم�ين ما
فتحوه.
وأسهم علماء املسلمني في تطوير علم املعادن.
ولعل عطارد بن محمد احلاسب (ت  206هـ/
 821م) أول من ألّف كتا ًبا في هذا العلم باللغة
العربية .وهذا الكتاب هو (منافع األحجار)،

وفي القرن احل��ادي عشر امليالديُ ،ص ِنع
وفيه ذكر أنواع
الفوالذ الدمشقي في سورية عن طريق تفحيم
اجلواهر واألحجار
(كربنة) احلديد ،أي حتمية احلديد املطاوع
الكرمية .أما أقدم
إلى درجة االحمرار مع مواد كربونية،
نص ورد إلينا عن
ثم يسقى ذلك
أسماء اجلواهر
احل ��دي ��د
تعدن من األرض ،فهو ما جاء
التي ّ
في أمالي اإلمام جعفر الصادق ،إذ
امل� �ك ��رب ��ن
خنجر ُصنع نصله من الفوالذ
للتخلص
والكلس
الكالسيوم)،
ذكر منها اجلص (أكسيد
الدمشقي نحو عام 1585
م���ن زوائ� ��د
(كربونات الكالسيوم) ،واملرتك (أكسيد الرصاص)،
والذهب ،والفضة ،والياقوت ،والزمرد ،والقار ،الفحم قبل الطرق إلى قضبان .ويتسم هذا
والكبريت ،والنفط .ثم جاء جابر بن حيان الفوالذ بقساوة استثنائية وصفاء متم ّوج .ومن
هذا الفوالذ ُص ِنع السيف الدمشقي
ليضيف بعض املعادن األخرى ،مثل
الذي ال يصدأ مهما طالت األيام،
األسرب (نوع من الرصاص).
والذي يتصف بقدرته الكبيرة
ويعد الشيخ الرئيس أبو
ّ
على القطع ،ومتانته املذهلة،
علي احلسني ابن سينا أول
حد
من صنّف املعادن ،حيث
ومرونته الكبيرة .وكان ّ
ذلك السيف من املضاء
قسمها إل��ى :األحجار،
ّ
ب �ح �ي��ث ي �ش �ط��ر نسيج
والذائبات ،والكباريت (أو
ال�ع�ن�ك�ب��وت ال �ط��ائ��ر في
الكبريتيدات) ،واألمالح (أو
املتبخرات) .وكان أول من
الهواء.
في عصر النهضة لم
دحض الفكرة القائلة بأن
املعادن ميكن حتويلها من
يسجل لنا التاريخ شيئا
ذا ب ��ال ح ��ول ت �ق��دم علم
معدن إلى آخر ،نافيا بذلك
املعادن في أوروبا في العصور
بها
نظرية اإلكسير التي آمن
ابن سينا
كثيرون ،وظنوا أنهم بها يقدرون على
الوسطى .ولم يبدأ هذا التقدم
حتويل املعادن اخلسيسة إلى ذهب .ومع
إال بعد اطالع األوروبيني على املؤلفات
ذلك ،كان ابن سينا يرى أن املعادن تتغير في العربية في هذا العلم .وبدأ التاريخ الفعلي
لعلم املعادن في أوروبا في القرن اخلامس
صورتها وال تختلف باختالف أصباغها.
طور يوهان غوتنبرغ
وت �ن��اول البيروني ف��ي كتابه (اجلماهر) عشر امليالدي ،حيث ّ
علم املعادن ،فقد درس فيه الكثير من املعادن سبيكة معدنية .وفي القرن السادس عشر
امليالدي ،نشر فانوتسيو بيرتغوتسو
الشائعة في عصره ،ومتكَّ ن من إيجاد
كتاب (بيروتكنيا) ،Pirotechnia
النوعي بدقة لثماني َة عش َر
الوزن
ِّ
الذي يعد أول كتاب منهجي
حجرا وفل ًّزا ،ال تكاد تختلف
ً
عن امل�ع��ادن .وف��ي القرن
قيمتها ع��ن قيمة الوزن
ُّ
السابع عشر امليالدي،
بالطرق
النوعي احمل��دد
ِّ
ابتكر غاليليو غاليلي
احلديثة.
علمي (مقاومة املواد
أما التيفاشي صاحب
وعلم احلركة) اللذين
ك �ت��اب (أزه�� ��ار األفكار
ف��ي ج��واه��ر األحجار)،
ضمنهما أول البيانات
ّ
ال� �ك� �م� �ي ��ة ح� � ��ول علم
فقد ابتكر أول تصنيف
املواد.
علمي صحيح للمعادن،
وفي القرن الثامن عشر
وهو التصنيف القائم على
امليالدي ،حصل ويليام شامبيون
أساس تشابه اخلواص ،أي ضم
البيروني
على براءة اختراع لعملية إنتاج
املعادن املتقاربة في فصل واحد،
معدن الزنك عن طريق تقطير الكاالمني
وكان العلماء من قبله يصنفون املعادن
 calamineوالفحم النباتي.
بحسب الترتيب األبجدي.

تاريخ علم المواد يعنى بدراسة
ُ
خدمت
الكيفية التي
است ِ
بها ال��م��واد انطالقا من
التأثر بتاريخ األرض وثقافات
الشعوب ويمكن تتبعه من
دراسة اآلثار والمخطوطات
القديمة والتأريخ بالكربون
المشع والمعالم الطبيعية

بدأ التاريخ الفعلي لعلم
المعادن في أوروبا في القرن
طور غوتنبرغ سبيكة
الـ 15حين ّ
معدنية ثم في القرن  16نشر
بيرينغوتسو كتاب (بيروتكنيا)
 Pirotechniaالذي يعد أول
كتاب منهجي عن المعادن
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ملف العدد
أسهم علماء المسلمين
في تطوير علم المعادن
ول��ع��ل ع��ط��ارد ب��ن محمد
الحاسب (ت  821م) أول
من ّألف كتابًا في هذا العلم
باللغة العربية وهو (منافع
األحجار) وفيه ذكر أنواع
الجواهر واألحجار الكريمة
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تاريخ صناعة الزجاج
تاريخ صناعة اخلزفيات
ال يعرف على وجه اليقني
(السيراميك)
الوقت الذي بدأت فيه صناعة
كان مصطلح السيراميك
الزجاج ،فثمة أبحاث تظهر
 Ceramicsيطلق في املاضي
أن إنتاجه ُع ِرف في منطقة
على املنتجات املصنوعة
الشرق األدنى القدمي في
من املواد األرضية كالطني
القرن العاشر قبل امليالد.
ومخلوطاته ،والتي يتم
وهناك اآلن من الدالئل
حرقها ،وه��ي تتضمن
م��ا ي��ؤك��د أن املصريني
الفخار ،واخلزف ،لكن
القدماء صنعوا الزجاج
ال �ل �ف��ظ ام� �ت ��د معناه
أيضا في وقت مبكر ،حيث
ليشمل أيض ًا مواد البناء،
وجدت في مقابرهم آثار لهذه
واألسمنت ،والزجاج ،ومواد
املادة ،ويرجح بعض الباحثني
التجليخ ،والطالء الزجاجي،
يوهان غوتنبرغ
أن صناعة الزجاج كانت معروفة في
والطالء باملينا.
بالد ما بني النهرين نحو عام  3000قبل
وخ�ل�ال العصر اجلليدي ي�ب��دو أن
اإلن�س��ان استطاع ح��رق الطفلة أو الطني .امليالد .وفي القرن الثالث قبل امليالد ،ابتكر قدامى
وأق��دم ما عثر عليه من أوان��ي السيراميك الهنود طريقة صنع ما ُع ِرف باسم فوالذ ووتز
يبلغ عمره نحو  18ألف سنة.
يعد أول فوالذ يتم إنتاجه
 ،wootz steelالذي ّ
باستخدام البوتقة .crucible
وي َع ُّد اخل��زف الصيني من أشهر
ُ
وفي نحو عام  2500قبل امليالد،
املواد السيراميكية شعبية وانتشاراً،
ابتكر الفينيقيون صناعة الزجاج
وتعود بدايات تاريخ تصنيعه إلى
الدمشقي امللون .وفي القرن األول
عام  600بعد امليالد .وفي القرن
قبل امليالد ،ازدهرت تقنيات نفخ
الثامن امل�ي�لاديُ ،اخ��تُ � ِ�رع خزف
الزجاج على طول املناطق
البورسلني في عهد أسرة تانغ
الساحلية لفينيقيا (التي
 Tang Dynastyفي الصني.
ك��ان��ت ت�ش�غ��ل م��ا يعرف
كما اختُ ِرع اخل��زف املزجج
ال� �ي��وم ب �ل �ب �ن��ان وسورية
بالقصدير  tin-glazingمن
وفلسطني).
قبل الكيميائيني واخلزافني
العرب في البصرة بالعراق.
صناعة األسمنت
ت ��دلّ األب�ن�ي��ة العتيقة جدا
(كأهرام مصر) على أن اإلنسان
القدمي اكتشف بعض أنواع املالط،
واستخدمها كمادة الصقة ،على
غرار األسمنت املعروف حاليا .وقد
استعمل الفراعنة مالط حجر اجلبس اخلام،
ف��ي ح�ين اس�ت�خ��دم ك��ل م��ن ق��دام��ى اإلغريق
والرومان مالط اجلير اخلام ،وذلك من خالل
اللصق به بصورة خالصة ،أو بخلطه بعصارة
اجلير أو خرسانة الرمل أو مسحوق األحجار
أو مسحوق اآلجر .فضال عن ذلك ،كان قدامى
اإلغريق يستخدمون الرماد البركاني الذي يوجد
في جزيرة سانتورين  Santorinكمادة الصقة في
البناء .أما الرومان فكانوا يتخذون شيئا مشابها
ذا لون أسود ،يحصلون عليه مبقادير كثيرة من
منطقة بـوزولي بإيطاليا قرب خليج نابولي.

تطور علم البوليمرات
ُت َع ُّد كلمة البوليمر نحتا من املقطع�ن
الالتينين :ب�ولي  polyمبعنى متعدد ،ومير
 merاجل��زء؛ أي إن الكلمة تعني متعدد
خدم هذا املصطلح في عام
األجزاء .واستُ ِ
 1866في مقال نُشر ل� (برتيللو )Berthelot
في مجلة املجتمع الكيميائي الفرنسية ،حيث
قال« :عند تسخن اإلستيرين styrene
حول
إلى درجة حرارة  200مئوية ،فإنه ُي ّ
نفسها خ��الل بضع س��اع��ات إل��ى بوليمر
راتنجي  .»resinous polymerوك��ان ذلك
أول البوليمرات الصناعية املعترف بها.
وف��ي ع��ام  1920اقترح هرمان شتادونغر
استخدام لفظة البوليمرات مبفهومها
املعروف اليوم.
وقد عرفت البوليمرات منذ القدم ،كما
هي احلال مع املطاط الذي يستخرج من
األشجار التي كانت تسمى وقتذاك باألشجار
الباكية  .crying treesكما استخدم اإلنسان
البوليمرات الطبيعية قبل مئات القرون،
فقد صنع مالبسه م��ن القطن والصوف
واحل��ري��ر وج �ل��ود احل��ي��وان��ات .واستخدم
البوليمرات  -كالزيوت النباتية والشحوم
احليوانية  -في طعامه .ومنذ آالف السنن
استعمل الراتنجات الطبيعية كالصمغ العربي
واألصماغ احليوانية واإلسفلت الذي استخدم
في طالء القوارب.
تاريخ صناعة اللدائن
تعد اللدائن (البالستيك) إحدى صور
البوليمرات .ول�ه��ذا؛ ف��إن ت��اري��خ اللدائن
يتقاطع جزئيا مع تاريخ البوليمرات .وبسبب
العالقة الوشيجة بن االثنن ،فقد شاع بن
الكثيرين تسمية البوليمرات باللدائن (املواد
البالستيكية) ،وهذا خطأ؛ ألن البوليمرات
ً
أصنافا كثيرة
تضم – إلى جانب اللدائن -
من املواد التركيبية والطبيعية املتباينة في
اخلواص .ويعتقد أن أول اكتشاف ملادة لدنة
(بالستيكية) يعود إلى عام  1840م عندما
حصل الفرنسي هنري فيكتور رينو مصادفة
على مسحوق أبيض يرتكز في تركيبه على
الكبريت .ولم تستثمر تلك املادة إال عام .1928
وفي عام  1869متكّ ن األخوان األمريكيان
هيات  Hyattمن اكتشاف مادة السليلويد
 celluloidالبالستيكية ،التي حلّت محلّ
العاج في صناعة كرات البلياردو.

وفي عام  1891متكّ ن الفرنسي لويس ماري
هيلير بيرنيغاوت من صناعة احلرير الصناعي
(الرايون  )Rayonمن السليلوز.
وفي عام  1900اكتشف جاك إدوين براندنبرغر
وهو مهندس نسيج سويسري ،ورق السيلوفان
 ،Cellophaneوهو أيضا مادة بالستيكية ،وشاع
استخدامه في تغليف املنتجات ،مبا في ذلك
الدفاتر والكتب.
وفي عام  1907جنح كيميائي من نيويورك،
اسمه ليو بايكيالند  Leo Baekelandفي
اكتشاف مادة الباكليت  Bakeliteفي شكل
مادة غرائية سائلة تتصلب بعد صبها في
أي وعاء لتأخذ شكله ،وهي مادة ال تشتعل
أو حتترق أو تنصهر أو تذوب في أي مذيب
أو حمض معروف؛ أي إنها تتصف بثباتها
الدائم وعدم تغير شكلها حتت أي ظرف من
الظروف ،على عكس مادة السليلويد التي
ميكن صهرها مرات ال حتصى
وتغيير شكلها.
وفي األربعينيات
من القرن العشرين،
ش � �ه� ��د ال� �ع ��ال ��م
اس � �ت � �خ� ��دام
ال � �ع� ��دي� ��د
م ��ن امل� ��واد
البالستيكية،
م����ن بينها:
ال� � �ن � ��اي� � �ل � ��ون
والتيريلن
ن
والبوليتن
ن
واألكريليك.
تاريخ املواد املركبة
ميكن تعريف املواد املركبة بأنها
املواد التي تتكون من خليط من مواد تشترك
فيما بينها إلعطاء خصائص مطلوبة ال توجد
في أي م��ادة واح��دة من م��واد هذا اخلليط،
مع احتفاظ كل م��ادة بخواصها األساسية
التي كانت متلكها منفردة ،ومثال ذل��ك أن
البوليمرات املقواة هي عبارة عن خليط من
البوليمرات ومواد أخرى ذات جساءة stiffness
عالية كألياف الزجاج أو البورون.
وقد جلأ إنسان ما قبل التاريخ إلى استخدام
املواد املركبة ،املتمثلة في الطن والقش ،لبناء
الكوخ ال��ذي يحميه من العوامل اجلوية ،إذ
تسهم إضافة التنب إلى الطن في جعله مادة
مركبة قوية.

اب��ن سينا أول من ّ
صنف
وقسمها إلى األحجار
المعادن ّ
والذائبات والكباريت (أو
الكبريتيدات) واألمالح (أو
المتبخرات) وأول من دحض
الفكرة القائلة بإمكان
تحويل أي معدن إلى آخر

في العصر البرونزي ظهر
علم السبائك وب��دأ علم
الفلزات حيث عرف اإلنسان
كيفية صهر أمالح النحاس مع
الفحم النباتي في البواتق
واألفران واختزال تلك األمالح
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استخدامات عديدة للمواد في صناعات حديثة

وي � َع� ُّ�د ال�س�ي��ف ال��دم�ش�ق��ي ،ال ��ذي سبقت
اإلش��ارة إليه ،أفضل من��وذج ملعرفة القدماء
باملواد املركبة .كما كان اكتشاف سر تشكيل
اخل��رس��ان��ة املسلحة من��وذج��ا ألهمية املواد
املركبة ،حيث تتكون من مواد أساسية ،هي:
الرمل ،واحلصى واألسمنت.
واعتبارا من ستينيات القرن العشرين ،بدأ
نظرا خلواصها امليكانيكية
انتشار املواد املركبة؛ ً
املمتازة مقارنة بوزنها املنخفض ،فدخلت في
كل املجاالت الهندسية ،على الرغم من أنها
ولدت أصال في عالم صناعة الطائرات ومركبات
رئيسيا
الفضاء ،حيث تؤدي خفة الوزن دو ًرا
ً
في اختيار املواد.

في القرن  18ابتكر فولتا
أول بطارية كهربائية من
النحاس وال��زن��ك وحمض
الكبريتيك وف��ي القرن
 19اخترع توماس سيبك
المزدوجة الحرارية واكتشف
ال��ت��أث��ي��ر ال��ك��ه��روح��راري
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تطور علم املواد
خالل القرن الثامن عشر امليالدي ابتكر
أليساندرو فولتا  Alessandro Voltaأول مركم
(بطارية) كهربائي من معدني النحاس والزنك
وحمض الكبريتيك.
وفي القرن التاسع عشر امليالدي ،اخترع
توماس يوهان سيبك Thomas Johann
 Seebeckkامل��زدوج��ة احل��راري��ة therm o
 ،coupleوك��ان قد اكتشف في سنة 1821
التأثير الكهروحراري ،عندما أنتج تيارا
كهربائيا من قطعة من معدنني مختلفني
بعدما عرضها حل��رارة عالية .وف��ي عام

1820م اكتشف الكيميائي الدمناركي هانز
كريستيان أورستد Hans Christian Ørsted
مادة الفلفلني (الببرين  ،)piperineوكانت
هذه املادة أحد اإلسهامات املهمة في علم
الكيمياء؛ لكونها مادة مساعدة (حفازة)
في حتضير األملنيوم.
وف���ي ع���ام 1844م ،ح�ص��ل الكيميائي
األمريكي تشارلز غوديير Charles Goodyear
1860 – 1800م على براءة اختراع املطاط
املبركن  ،vulcanized rubberحيث اكتشف
أن مادة الكبريت تساعد على تقليل ُلزوجة
املطاط .وعلى الرغم من فوز غوديير بهذا
ال�ف�ض��ل ،فقد أثبتت األدل ��ة احل��دي�ث��ة أن
سكان منطقة وسط األمريكتني (املمتدة
تقريبا من وسط املكسيك إلى كل من بليز،
وغواتيماال ،والسلفادور ،وهندوراس ،ونيكاراغوا
وكوستاريكا) استخدموا ك��رات مطاطية
وغيرها في وقت مبكر منذ عام  1600قبل
امليالد .وف��ي القرن التاسع عشر امليالدي
أيضا ،مت اكتشاف العمليات الفوتوغرافية
القائمة على الفضة.
علم املواد احلديثة
ف��ي مرحلة مبكرة م��ن ال �ق��رن العشرين
امليالدي ،كانت معظم كليات الهندسة تضم
قسما للتعدين ورمبا قسما للسيراميك أيضا.
وقد ُب ِذل الكثير من اجلهد آنذاك في دراسة
أطوار األوستينيت واملارتنسيت والسمنتيت.
ولم يكن فهم أساسيات املواد األخرى وقتذاك
متقدما مبا فيه الكفاية حتى تدرج هذه املواد
في الدراسات األكادميية .وتعد جامعة نورث
وس�ت��رن ف��ي مدينة إيفانستون Evanston
بوالية إلينوي أول جامعة تنشئ قسما لعلم
املواد في عام .1955
وكان لرابطة أبحاث املواد The Materials
 Research Societyدور فعال في إيجاد علم
املواد في شكله املعاصر املتعارف عليه وإبراز
هوية ه��ذا احلقل اجل��دي��د ال�ق��دمي .وكانت
تلك الرابطة من بنات أفكار بعض الباحثني
ف��ي جامعة ب�ين ستيت ببنسلفانيا ،حيث
انبثقت من املناقشات التي أجراها األستاذ
رستم روي  Rustum Royمع زمالئه في عام
 .1970وعقد االجتماع األول للرابطة في عام
 .1973واعتبارا من عام  ،2006حتولت تلك
الرابطة إلى جمعية دولية ترعى عددا كبيرا
من االجتماعات السنوية .

ملف العدد

قامات عربية
في علم المواد
تستأثر دول غربية عدة بالعقول العربية املهاجرة التي قصدتها لوفرة اجلامعات فيها وتنوع فروعها العلمية،
وفرص العمل املستندة إلى مبدأ الكفاءة واملنافسة والشفافية ،واختيار " العقل املناسب " في " املوقع العلمي املناسب"،
بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو دينه أو جنسه ،فضال عما توفره من مناخات علمية مثالية للنجاح والتفوق
العلمي واإلب��داع واالستقرار الوظيفي واالجتماعي والتقدير املعنوي ،والتنويه بإجنازاته ومكانته وشهرته في
وسائل اإلعالم العلمية العاملية.
ومن هؤالء النوابغ عدد من العلماء العرب برعوا في علوم املواد واملعادن فطوعوها وأخرجوا منها تصاميم ومناذج
متنوعة ،وأدخلوها في صناعات كثيرة ،وتوزعت أبحاثهم على مجاالت عدة كالهندسة امليكانيكية وتكنولوجيا
املواد الذكية التي تزود مبجسات حساسة فائقة الصغر ،ومتتاز بقدرتها على االستشعار من بعد واستخدامها في
الصناعات املدنية والعسكرية.

د.علي حويلي

❋

نصر غنيم
من التقاليد العريقة في اجلامعات
ومراكز البحوث األمريكية تكرمي العلماء
املتفوقني واإلشادة بإجنازاتهم األكادمي ّية
والعلم ّية ،بصرف النظر ع��ن أصولهم
اإلثن ّية والثقافية.
ُ
سجلة
وحتضر هذه التقاليد في احلفاوة امل ّ
في محضر انتخاب األمريكي  -املصري
نصر مصطفى غنيم زمي ًال في (اجلمعية
األمريكية للمهندسني امليكانيكيني) ،في
عام  ،2006إذ جاء فيه أن غنيم «أستاذ
وم � َر ّب ومخترع وباحث متم ّيز .اكتشف
ُ
نوع ًا جديد ًا من الفوالذ الذي يستخدم في
عملية االنشطار النووي وأنظمة اندماج
الطاقة .وأصبح في حياته املهنية أحد أبرز
املشاهير عامل ّي ًا في تطوير املواد املقاومة
❋باحث وأكاديمي عربي( ،كندا)

لإلشعاع املستخدمة في تطبيقات الطاقة
والفضاء ،بل إنه من النخ ّبة املرموقة في
احلوسبة الكموم ّية».
ُو ِل��د غنيم في اإلسكندرية (،)1948
وحصل على بكالوريوس في الهندسة النووية
من جامعة اإلسكندرية ( .)1971وعقب
تخ ّرجه ،تلقّ ى منحة دراس ّية من جامعة
«م��اك ماستر» الكند ّية التي ن��ال منها
درجة املاجستير في الهندسة الفيزيائية
وعني مهندس ًا نووي ًا في مفاعل
(ّ ،)1974
«وايت شل»  Witeshellلبحوث الذ ّرة في
مقاطعة مانيتوبا (كندا) ،ثم انتقل إلى
جامعة ويسكونسن األمريكيةُ ،متابع ًا
حتصيله األكادميي ،فنال الدكتوراه في
الهندسة النووية عام  .1978ثم ُع ّني أستاذ ًا
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مساعد ًا في قسم الهندسة امليكانيكية
ا ُملتّصلة بالطيران وال�ف�ض��اء .ث��م تدرج
ليحوز منصب أستاذ دائم ونائب رئيس
لقسم علوم املواد والهندسة امليكانيكية.
ترأس هذا القسم.
وما لبث أن
ّ
منوذج افتراضي للتفكّ ك

بني عامي  1994و ،2010حصل غنيم على
ثالثة ألقاب للزمالة من جمعيات مرموقة،
عدة تقدير ًا لتف ّوقه األكادميي
ومنح جوائز ّ
ُ
واملهني .ومنح جائزة خاصة لكتابته أول
بحث علمي في ديناميكيات التفكّ ك عام
 .1986ومتحور ذلك البحث حول استخدام
تقنية احملاكاة االفتراضية للحاسوب في
تشكيل منط التفكّ ك في املواد حتت تأثير
اإلشعاعات واحلرارة املرتفعة.
ألّف غنيم أربعة كتب هي( :عدم االستقرار
والتنظيم الذاتي للمواد األساس ّية في ِعلم
النانو) ،و (تطبيقات في تصميم املواد
النانوية) ،و (أمناط عدم استقرار املواد
وعيوبه) ،و(البالستيك واخللل في عدم
سجل براءة
استقرار املواد) .وفي عام ّ ،1986
اختراع حتت عنوان (التنشيط املنخفض
للفوالذ احلديد) حول خصائص الفوالذ
املستعمل في مجاالت الطاقة النوو ّية،
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ُ
وط ُرق استخدامه في تقليل اإلشعاعات
الذر ّية.
شع لكنه صديق للبيئة!
فوالذ ُم ّ

ب�ّي�نّ غنيم أن بحوثه تتمحور حول
نظرية مفادها أن «امل��واد ُت ّ
نظم نفسها
من ال��داخ��ل ،وت�ق��اوم في الوقت ذات��ه ما
تتعرض له من تغ ّيرات خارجية وعوامل
بيئية ...إنها تشبه الشجرة التي تتعرض
لرياح قوية فيميل جزء منها ،في حني
يبقى اجل��زء الداخلي على من��وه وقوته
ومتاسكه ومقاومته للرياح .األرج��ح أن
امل��واد الصلبة الفوالذية وامل��واد املقاومة
للحرارة في األجهزة اإللكترون ّية ،تتمتع
بخواص كامنة جلهة عدم استقرارها وإمكان
تفكّ كها من اخلارج من جهة ،ومقاومتها
الذاتية من الداخل من جهة أخرى .بقول
آخر ،متتلك هذه املواد في داخلها عناصر
الضعف والقوة مع ًا".
م��ن ه��ذا املنطلق ،ان�ك��ب غنيم على
دراسة عيوب تصاميم املواد امليكانيكية
والفيزيائية ،واستنبط طرق ًا لكشفها
وحتليلها .وشملت هذه األعمال الفراغات
والتكسرات وعدم
والتشوهات
والشقوق
ّ
ّ
وص��ول احل��رارة وغيرها ،بغية الوصول

إلى معلومات تهيئ لصنع مواد خالية
من العيوب الفن ّية.
وأوضح غنيم أن بحوثه شملت أيض ًا دراسة
(أضرار املواد املوجودة في بيئات قاسية)
كاملنشآت الذرية ومفاعالت االندماج النووي
ومحركات الصواريخ .ووضع دراسات عن
طريقة صنع الـبالزما الذر ّية ُ
بط ُرق تمُ كّ ن
من ُصنع مواد صنعية مبتكرة ،مبعنى أنها
غير موجودة طبيع ّي ًا ،واستخدام الليزر
ملعاجلة سطوح امل��واد وجعلها قوية جد ًا
فتقاوم تأثيرات البيئة.
ووض���ع أب �ح��اث��ا ع��ن م�ع��اجل��ة ظاهرة
عدم استقرار املواد وتفاعلها مع ا ُملك ّونات
الذر ّية الدقيقة كالنيوترونات واإللكترونات
والفوتونات.
وأوضح غنيم أن هذه البحوث ترتكز على
نظرية التكوين الداخلي للمواد ،مبعنى
أن املادة التي يتغ ّير تكوينها حتت تأثير
الطاقة القو ّية ،تكتسب خصائص لم تكن
موجودة فيها قب ًال.
وعالج غنيم أيض ًا خصائص املواد الصلبة
املستخدمة في بناء الطائرات والصواريخ
واملفاعالت النووية ،التي يتطلب عملها درجة
عالية جد ًا من احلرارة املترافقة مع كم ّيات
كبيرة من األشعة املض ّرة بالبيئة.

أندريه بازرجي
يقع الباحث في سجالت دوائر البحوث
واملعلومات واالختراعات في كندا على الئحة
طويلة من األسماء الكندية –العربية،
منها املصري أندريه بازرجي الذي ميثل
منوذجا جليل الرواد ومثار فخر واعتزاز
لوطنه األم.
أكمل بازرجي دراسته الثانوية في القاهرة.
وهاجر إلى كندا في عام  1957حيث درس
الهندسة امليكانيكية في جامعة مونتريال
فرع بوليتكنيك ،وتخرج فيها سنة .1963
وبسبب تفوقه ،حصل على منحة تعليمية
من مؤسسة "أثلون"  Athloneالبريطانية،
ما ه ّيأ له نيل شهادة الدكتوراه من جامعة
شيفلد البريطانية عام .1966
بدايات واعدة

وف��ي السنة عينها ،ع��اد ب��ازرج��ي إلى
كندا ،حيث ُعينّ أستاذ ًا في كلية الهندسة
امليكانيكية بجامعة م��ون�ت��ري��ال وظل
فيها  32عاما ،وتخصص في موضوع
مقاومة املواد ،الذي يرجع إليه إدخاله
في املناهج اجلامعية الكندية .وخالل
تلك السنوات استطاع أن يصبح واحد ًا
من أملع الشخصيات األكادميية والعلمية
في األوس��اط اجلامعية والتكنولوجية
والصناعية في كندا؛ إذ ترأس عدد ًا من
مجالس البحوث وجلان الدراسات ،وحاز
عدد ًا من جوائز التقدير املعنوية واملادية.

وف��ي ع��ام  ،1977حصل على جائزة من
(املعهد الكندي للمهندسني) ،فكان أول
عربي ينالها.
وت�ش�ي��ر ال��وث��ائ��ق احمل�ف��وظ��ة ف��ي كلية
الـبوليتكنيك إلى مجمل اجلوائز التي
نالها واملناصب التي تبوأها ،معلّقة عليها
بعبارة« :كان أندريه بازرجي واحد ًا من أملع
أساتذتها وأكفأ من تسلم إدارتها ،وأول من
أحدث تغيير ًا جذري ًا في مناهجها الهندسية
وأعلى مكانتها العلمية والتكنولوجية،
لتصبح ف��ي ع�ه��ده أح��د أش�ه��ر الصروح
اجلامعية في كندا والعالم».
من بوليتكنيك إلى كرياك

لم ُتثن إحالة بازرجي إلى التقاعد عام

 1998عن ممارسة بحوثه العلمية ،فقد
جمع
تربع منذ ذلك احلني على رأس ُ
(م ّ
البحوث واالختراعات في علوم الفضاء
ومقره
اجل� ��وي -س �ي��ري��اك ،)CRIAQ
ّ
جمع نخبة من املهندسني
كيبيك .ويضم ا ُمل ّ
والباحثني واجلامعيني ،ويتعامل مع 32
مؤسسة لصناعة املواد واملعادن داخل كندا
وخارجها.
ويقول بازرجي إن أهم إجنازاته العلمية
تتمحورحول تكنولوجيا (مقاومة املواد)
التي تدخل في صناعة أوان��ي الضغط
وخزاناتها .ويشير إلى أنه ابتكر طريقة
رياضية الختبار املواد تعتمد على قياس
مجموعة من العوامل تتناول مكونات
املادة ومدى مقاومتها للتغيرات الداخلية
واخلارجية .وتشمل بحوثه سائر املواد
املعدنية والبالستيكية والسيراميك
والزجاج وغيرها ،مما يستخدم في البناء
والصناعات املتنوعة األخرى.
ويعتبر كتاب بازرجي (مقاومة املواد)
 Resistances des Materiauxمبثابة
الدليل النظري والعملي ملجمل إجنازاته
األكادميية والعلمية والصناعية؛ نظر ًا إلى
ما يشتمل عليه من تقنيات متطورة حلل
مشكالت التصنيع ،إضافة إلى تطبيقات
للكثير من النماذج املستعملة في الصناعات
املختلفة.
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عنتر العزب
بعد تخرجه م��ن جامعة اإلسكندرية
بشهادتي البكالوريوس (  ) 1986واملاجستير
( )1989في الهندسة النووية ،تلقى املصري
األمريكي عنتر عنتر العزب املولود في احمللة
الكبرى عام  ،1963منحة تعليمية من جامعة
كاليفورنيا بلوس أجنلوس ،كانت ورقة العبور
إلى نيله الدكتوراه عام  .1994وموضوعها
(املواد اإلنشائية ملفاعالت االندماج النووي)،
وهو يتعلق حتديدا بتأثير درجات احلرارة
العالية على قدرات التحمل ملواد السيلكون
كاربايد املركبة.
وك��ان تخصصه في تطبيقات البالزما
وهندسة مفاعالت االندماج النووي .وأثناء
دراسته للدكتوراه ساهم العزب في عدة دراسات
حول تصميم مفاعالت االندماج النووي من
النوعني املغنطيسي والقصور الذاتي .بعد
التخرج تنقل العزب في رحاب اجلامعات
األمريكية ،منها جامعة كاليفورنيا ،وجامعة
والية فلوريدا وجامعة بيردو.
تتمحور اهتماماته البحثية حول هندسة
وعلوم املواد وتطبيقاتها في مجاالت الطاقة،
وتركيب املواد مبستوياتها املختلفة :املجهري
( )Microscopicواملتوسط ()Mesoscopic
واملرئي ( ،)Macroscpicودينامية وحركية
املواد ،وميكانيكا األبعاد املتوسطة ،وسطوحها
وأغشيتها الرقيقة واملواد النانوية ،والعيوب
التركيبية ف��ي األكاسيد وامل�ع��ادن واملواد
املركبة.
وتشير إحدى وثائق جامعة والية فلوريدا
إلى أن العزب هو بني الباحثني األكثر شهرة
في العالم في نظرية التشكل اللدن للمعادن
على املستوى املتوسط ( ،)Mesoscaleوفي
مجال تأثير اإلشعاعات املختلفة على املواد،
وفي العلوم احلاسوبية للمواد.
ابتكارات رائدة

يقول العزب إنه متكن مع مساعديه من
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كشف أسرار جتمع العيوب التركيبية في
املعادن على شكل منظومات وتشكيالت ذات
أبعاد وأشكال محددة أثناء تشكل املعادن،
مضيفا إن هذه األسرار حيرت علماء العالم
نحو أربعة قرون.
وعمم العزب مفاهيم أساسية في علم
امليكانيكا اإلحصائية( ( nStatistical Mecha
 icsوتطبيقها للمرة األولى ضمن دراسات
تأثير القوى امليكانيكية على التشكل اللدن
للمعادن ،مما أدى إلى ظهور نظرية جديدة
للعيوب التركيبية املسماة ()Dislocations
والتي تتيح تتبع سلوكياتها داخل املعادن،
وتأثيراتها املختلفة على مدى قوتها ودرجة

حتملها  .ويتوقع العزب أن تؤدي األبحاث
املتعلقة بهذه النظرية إلى تغيير مهم في
فهمنا األساسي للمعادن.
أما في مجال تأثير اإلشعاعات على املواد،
فقد متكن العزب وفريقه من إجناز علمي
آخر متثل بظهور نظريات جديدة ترمي
إلى فهم أعمق للتغيرات التي حتدث في
تركيبة امل��واد عند تصادمها مع إشعاعات
مثل النيوترونات واإليونات السريعة .و طور
ما يسمى بـ (نظرية مجال احلالة–Phase
 )Field Theoryوطبقها على املواد النووية
املعرضة إلشعاعات قوية حتدث فيها خل ًال
تركيبي ًا.
ومتكن العزب أيضا من محاكاة ما يحدث
عن املواد من تغيرات كيميائية وتركيبية،
وتكوين عيوب شبيهة بالفجوات ذات األبعاد
النانوية ،والفقاعات الغازية الناجمة عن
تراكم العيوب التركيبية ،وذرات الغاز الناجمة
عن التفاعالت النووية داخل املواد .وهذه
األبحاث تساعد مهندسي املفاعالت النووية
على التحكم في املواد بطريقة أفضل ،وفي
تصميم مواد جديدة قادرة على حتمل البيئة
النووية الشديدة التأثير على املواد ،ومتكن
القائمني على تصميم املفاعالت من حتديد
عمر املكونات املختلفة في املفاعالت ودرجة
األمان فيها.
نشاطات مهنية ومكافآت

ساهم العزب في حترير عدد من الدوريات
العلمية املتخصصة ،وشغل عضوية عدد
م��ن اجلمعيات العلمية ،ونشر أكثر من
 100بحث علمي ف��ي مجالت ومؤمترات
دولية متخصصة ،وقدم ما يزيد على 250
محاضرة في جامعات ومؤمترات .ونال عددا
من اجلوائز منها جائزة أفضل مشروع بحثي
من شعبة العلوم األساسية في وزارة الطاقة
األمريكية عام .2004

إيلي شمعة

يعرف املهتمون بشؤون الطاقة النظيفة
أن اله��دروجني السائل يعتبر من أبرز
م�ص��ادره��ا .وي��أت��ي ال�ه��دروج��ني م��ن املاء،
الذي يغطي ثلثي مساحة الكرة األرضية،
ما يعني أن مصدر ًا هائ ًال للطاقة يكمن
فيها ،كأنه عمالق نائم .وفي املقابل ،ال
يسهل التعامل مع الهدروجني السائل؛
إذ يجب االحتفاظ به في درج��ة حرارة
شديدة التدني ( 273درجة مئوية حتت
الصفر) ،مع ضغط مرتفع.
يتمدد
وإذا حدث أدنى تغير في احلرارة،
ّ
الهدروجني بقوة وينفجر! ومن الواضح
أن نقل ذلك السائل ،من مصانع إنتاجه
إلى أمكنة استهالكه ،يحتاج إلى حاويات
فائقة املتانة ،ومتتلك مزايا معينة شديدة
الدقة.
وهنا يأتي دور املهندس الكندي من
توصل إلى
أصل مصري إيلي شمعة الذي ّ
ابتكار تكنولوجيا في تصميم حاويات نقل
الهدروجني السائل انخفضت معها سماكة
جدران احلديد للحاوية من متر ونصف
املتر إلى بضعة سنتيمترات!
والتقطت ش��رك��ات ال �س �ي��ارات االبتكار
ال� ��ذي ج ��اء ب ��ه ش �م �ع��ة ،ف��أس �س��ت عليه،
وت��وص �ل��ت إل� ��ى ص �ن��ع خ ��زان ��ات صغيرة

احلجم تصلح لوضع الهدروجني السائل
في مركبات النقل مثل الباص والسيارة.
ميتلك شمعة شركتي «ايكونودن» Econoden
و"كرايونور"  Cryonorاملتخصصتني في
الدراسات والتصاميم وتنفيذ املشروعات
اخلاصة بتصنيع املياه الثقيلة ،وحتويل
غاز الهدروجني إلى سائل ،وتصنيع غاز ثاني
أكسيد الكربون وتسييل األكسجني وغيرها.
تخصص في دراسة امليكانيك والكهرباء.
وأجنز مجموعة من املشروعات الصناعية
الضخمة في كندا والواليات املتحدة ،من
أهمها تنقية مياه الصرف الصحي قبل
وصولها إلى نهر «سان لوران» في مقاطعة
كيبك الكندية ،وتصنيع املياه الثقيلة
خلدمة الطاقة النووية والكهربائية في
املقاطعة ذاتها ،وأسس أكبر مصنع في العالم
إلنتاج غاز الهدروجني من البترول اخلام.
إجناز تاريخي

بعد دراسات مطولة توصل شمعة في مطلع
التسعينيات من القرن  20إلى اختراعه في
مجال حاويات نقل الهدروجني السائل .ويقوم
هذا االختراع على تصنيع سلسلة من احلاويات
الصغيرة املصفحة واملفرغة كلي ًا من الهواء
التي تضم جدرانها عوازل متعددة لضمان
عدم حت ّرك الهدروجني السائل أثناء نقله.
ويشار إلى أن شمعة شحن عام  1990أول
كمية من الهدروجني السائل إلى اليابان،
بلغت حمولتها  9أطنان.
وحينها ،لم تكن اليابان تنتج سوى طن
يومي ًا في حني بلغ إنتاج شمعة  3أطنان.
وال�ه��دروج��ني السائل يستعمل وق ��ود ًا في
املركبات الفضائية ،كتلك التي تصنعها وكالة
(ناسا) ،كما يستخدم وقود ًا لألنواع الضخمة
من الصواريخ ،وفي تصنيع األدوية والزجاج
املصفح والرقاقات اإللكترونية واحلديد
الصلب (الفوالذ).
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سامي الشال
عالم مصــري من أبرز االختصاصيني
ِ
عامليـ ًا في تقنيات الكيمياء  -الفيزيائية
وتغيير خواص املواد وتفــــــــاعلها مع الضوء
والتي ترتكز الى ِعلم التقانة النانوية.
ويتم ّيز الشال املولود في القاهرة عام 1953
بسعيه ال��دؤوب لوضع إجن��ازات التقانة
النانوية في خدمة املناخ واحلفاظ على
سالمة الغالف اجل��وي للكرة األرضية.
وكان الشال قد حصل على املاجستير في
علوم الكيمياء عام  .1980وبعد تعيينه
مدرس ًا مساعد ًا في قسم الكيمياء بجامعة
القاهرة ،نال منحة للدراسة في الواليات
املتحدة وحصل على شهادة الدكتوراه في
الكيمياء الفيزيائية من جامعة جورج تاون
وعمل لعامني أستاذ ًا في جامعة
(ِ .)1985
كاليفورنيا ،ثم انتقل إلى جامعة فرجينيا
في  ،1989حيث تولى تدريس الهندسة
الكيميائية فيها.
الذرات حلماية الهواء
تكثيف أنوية ّ

تتركز بحوث الشال على دراسة خواص
وحتوالتها وتفاعالتها.
امل��واد الطبيعية
ّ
وعالقة الضوء بتفاعل امل��واد مع طاقة
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الفوتون والتفاعالت الكيميائية الضوئية
التي تغير من خواص املواد ،إضافة الى
مجالي عناقيد املواد ومجاميعها النانوية
الصغر.
الفائقة ِ
ويبينّ الشال أن حال "العناقيد" ،Clusters
أي ارتصاف الذرات واجلزيئات في عناقيد
استنادا إلى مواصفات مع ّينة ،تؤدي إلى
صنع مواد جديدة ذات خواص مميزة ،تبدو
وكأنها حال وسط بني الغاز والصلب .وال
تتجمع "العناقيد" في أعداد كبيرة ،كحال
السائل ،كما أنها ليست جزيئات أو ذرات
مستقلة ،كحال الغاز .لذا ،تتمتع املواد في
حال "العناقيد" بخواص مختلفة متام ًا عن
احلاالت الثالث املعروفة للمادة ،ما يعتبر
مجا ًال مشوقا للبحث العلمي .واملادة في تلك
احلال تستجيب للتحليل الكهروكيميائي،
ما يؤهلها للدخول في صناعات الكيمياء
التحويلية مثل البالستيك واألجهزة
اإللكترونية.
وس �ج��ل ف��ي ه ��ذه ال �ع �ل��وم  10ب���راءات
ع��ن اخ�ت��راع��ات ب��ات��ت ت��دخ��ل ف��ي تركيب
املواد النانوية املستخدمة في الصناعة،
خصوص ًا السليكون ال��ذي يعتبر أساس
رق��اق��ات احل��واس�ي��ب واألل �ي��اف الضوئية
لإلنترنت.
حصل الشال على عدد وافر من اجلوائز
العلمية ،ونشر نحو  200بحث في مجالت
ومؤمترات عاملية .ويترأس الشال فريق
مكون ًا من  15باحث ًا من مختلف
عمل ّ
اجلنسيات بينهم عرب ممن تخرجوا على
يديه بشهادات دك�ت��وراه أو قضوا فترات
تدريبية لبضعة أشهر.
وي��رى أن ه��ذا ال�ن��وع م��ن التعاون بني
املجموعات البحثية في الواليات املتحدة
ون �ظ �ي��رات �ه��ا ال �ع��رب �ي��ة ي �س��اه��م ف��ي نقل
التكنولوجيا الغربية إلى البالد العربية
ويعزّز التعاون املتبادل.

محمود الشريف
الليزر واأللياف البصرية التي تستخدم في
الشبكات الرقمية ،مثل اإلنترنت ،ثم عمل
في جامعة دريكسيل األمريكية.
ذكاء املادة اجلامدة

رمبا لم يتص ّور كثيرون أن هذا املوظف
الصغير في وزارة االتصاالت املصرية ،وقد
دخلها بفضل نيله املاجستير في الهندسة
اإللكترونية ،سيصبح أحد علماء أسلحة
املستقبل في بالد «العم سام»!
واحل ��ق أن خ�ب��رت��ه األول���ى م��ع املجال
العسكري جاءت بسبب تعيينه ضابط ًا فني ًا
ومد ّرس ًا في (معهد الدراسات العليا للدفاع
ُ
اجلوي) التابع للقوات املسلحة املصرية.
وبعد سنوات قليلة ،حصل الشريف على
منحة للدراسة في الواليات املتحدة .والتحق
بجامعة بنسلفانيا.
وع ��ام  ،1983ان �خ��رط ف��ي ب �ح��وث عن
ابتكار الشاشات اإللكترونية ا ُمل ّ
سطحة.
معمقة عن
وبعدها ،انتقل إل��ى دراس��ات ّ

أجنز الشريف خالل مسيرته العلمية عدد ًا
من الدراسات تركّزت على املواد الذكية والليزر،
إضافة إلى األلياف البصرية املستخدمة في
شبكات نقل املعلومات .ويرى الشريف أن
تكنولوجيا املواد الذكية Smart Materials
التي تتشكل من مجموعة مك ّونات أساسية
وبسيطةُ ،تز ّود مبجس حساس فائق الصغر.
املجس مبهمة استشعار األشياء من
وينهض
ّ
ُبعد ،وإيصال اإلشارات واملعلومات والصور
شبه شبكات
عبر ألياف بصرية رفيعةُ ،ت ِ
األعصاب عند اإلنسان .وبذا ،تصبح لهذه
امل��واد ق��درة فائقة على استشعار الغازات
وموجات األشعة ،والتعامل مع املعلومات
وتناقلها ،والتحكّ م في اآلالت التي ُتك ّيف
احلرارة ،بل تصل إلى مرحلة اتخاذ القرارات
في مواجهة متغ ّيرات مع ّينة.
واستخدم الشريف ه��ذه التكنولوجيا
في مجاالت صناعية عسكرية ومدنية،
ما جعله من العلماء املنخرطني في صنع
أسلحة املستقبل املتط ّورة.
ويظهر ذلك في انخراطه في تصميم
ألبسة عسكرية ذكية مصنوعة من أقمشة

تستشعر محيطها ،مبا فيها موجات األشعة
والغازات السامة التي تشكل خطر ًا على حياة
العسكريني .كما تستطيع هذه املالبس أن
تنبئ مرتديها من اجلنود بأحوالهم الصحية.
وإذا تعرضوا إلصابات في ميادين القتال،
ترسل هذه املالبس الذكية إشارات السلكية
إلى مراكز القيادة ،التي تصبح على علم
بأوضاع جنودها بصورة مباشرة.
وفي السياق عينه ،عمل الشريف على
تصميم م�ظ�لات ه�ب��وط عسكرية ذكية
تتم ّيز باحتوائها على أل �ي��اف بصرية،
ومجسات لالستشعار من ُبعد .وتعتمد هذه
ّ
التكنولوجيا على حسابات القوة ،مبعنى
إقامة توازن دقيق بني قياس قدرة املظالت
التحمل ،والقوة املطلوب توظيفها في
على
ّ
عمليات عسكرية مثل إنزال آلية ثقيلة.
وترسل املظالت الذكية هذه املعلومات إلى
محطات أرض�ي��ة ،تتولى إع��ادة بثها الى
مراكز القيادة.
وصمم الشريف مالبس طبية مخصصة
للمرضى ،مزودة بأجهزة استشعار ما يجعلها
قادرة على جمع معلومات عن حال مرتديها،
ومتابعة أحواله الصحية يومي ًا ،وصو ًال
إلى تشخيص األمراض ،وحتديد األدوية
الالزمة للعالج.
سيراميك ملركبات الفضاء

وع �م��ل ال �ش��ري��ف ف��ي م �ش��روع حلساب
وكالة (ناسا) ،بفضل ابتكاره ألياف ًا بصرية
مصنوعة من السيراميك ،ما ميكّ ن من
وضعها في املواد املعدنية الثقيلة ،كتلك التي
تصنع منها مركبات الفضاء .وتتمتع هذه
مجساتها
األلياف بالذكاء أيض ًا .وتقيس
ّ
قوة حتمل املواد املعدنية ،وتقيس الطريقة
التي تتفاعل بها مع محيطها ،وترسل إنذار ًا
في حال حدوث خلل في اآلالت املصنوعة
من هذه املعادن> .
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من إصدارات املؤسسة

المسار
الزمني
لتقدم
العلوم
والتكنولوجيا
تأليف :جون كالرك وآخرون

امل� �س ��ار ال��زم �ن��ي ل �ت �ق��دم العلوم
والتكنولوجيا مجموعة تتكون من
عشرة مجلدات توفر تسلس ًال زمني ًا
ألهم اإلجنازات العلمية والتكنولوجية
في العالم ،مبا في ذلك التطورات
الرئيسية في علم الرياضيات وعلم
الفلك والفيزياء والكيمياء والعلوم

ترجمة :د .مصطفى معرفي

احليوية والطب والهندسة وارتياد
الفضاء ،وكذلك التكنولوجيا من
عصور ما قبل التاريخ إل��ى يومنا
احلاضر .يبرز كل مجلد فترة زمنية
من التاريخ البشري مسلط ًا الضوء
حقل من
على أهم اإلجنازات في كل ٍ
حقول العلوم والتكنولوجيا.

األكزيما..
داء الجلد المزعج

د .محم��د فيح ��ان العتي��بي

❋

يعاني عدد من الناس مشكلة جلدية مشهورة تدعى األكزميا ،ويحارون في عالجها والتعامل معها ،ومعرفة األسباب
التي أدت إل��ى اإلص��اب��ة بها ،ودور العوامل الوراثية والبيئية في انتشارها وتطورها .واألك��زمي��ا حالة التهابية غير
جرثومي�ة تصيب اجل��لد  ،وكلم�ة أكزميا هي نفس�ها التهاب اجل��لد  ،وتس�تعمالن باملعنى نفسه مع فارق أساسي مفاده
أن األكزميا تعني االلتهابات اجل��لدية النابعة من حساسية خارجية أو داخلية املنش�أ ،أما التهاب اجل�لد فيطلق على
احل�االت االلتهابية اخلارجية املنش��أ.

❋ استشاري األمراض اجلـ ــلدية وبثالوجيا اجللد( ،الكويت)

 - 96يناير

2017

49

أسباب املرض
ثمة أمور عدة تؤدي إلى حدوث هذا املرض،
أهمها:
االستعداد الوراثي :يؤدي االستعداد الشخصي
أو التكوين الوراثي للشخص دورا أسـاسيا في
تعرضه لإلصابة باألكزميا.
األطعمـ ــة :مثل احلليب والبيض والفول
السوداني والقمح واألسـماك.
املواد االستنشاقية :وتشـمل عتة غبار املنزل
وحبوب اللقاح والشـعر وفضالت احليوانات
والطيور.
العوامل النفسـية :لوحظ أن التوتر النفسي
يزيد من ق��وة أع��راض امل��رض؛ بسبب وجود
عالقة بني اخلـاليا العصبية واخلـاليا املؤثرة
في التفاعالت املناعية.
التقلب ــات اجلــوية :تختلف حاالت األكزميا
حسب طبيعة التغيرات اجلوية ،فبينما تسـوء
حالة بعض املرضى في الشـتاء فإن بعضهم
اآلخر تزداد معاناتهم مع املرض في الربيع
والصيف .والتعرض ألشـعة الشمـس رمبا يكون
مفيـدا لبعض احلـاالت لكنه قد يكون ضارا
حلـاالت أخرى ،حسب نوع األكزميا.
أكزميا األطفـال والكبار
تظهر األكزميا عند الرضع بني عمـر شـهرين
وســنتني ،وتصيب الوجه وبخاصة منطقـة اخلـدين،
على هيئـة احمـرار نقطي وحبيبـات وحويصالت
وقشـور .وقد تنتشـر لتصيب الذقن واجلبهة والعنق
وفروة الرأس .وفي احلـاالت الشـديدة قد تصيب
سـطح اجلــلد كله.
وثمة نوع يدعى أكزميا األطفــال ،و هذه احلالة
قد تسـبقها أكزميا الرضع أو يبـدأ املرض في عمر
 5 – 4سـنوات ،ويسـتمر ظهوره حتى سـن العاشـرة.
ومتر األكزميا بفـترات نشاط وركود ،ويكون هذا
النوع من األكزميا من النوع اجلـاف ويصبح اجلـلد
في املناطق املصابة أكـثر سـمكا ،ويصيب مناطق
محـددة هي ثنايا الذراع والركبة واملعصمني ،كما
تصيب جانبي اجلفون والعنق وتصاحبها حكة
شـديدة في املناطق املصابة ،مما يسـاعد على زيادة
سـمك اجلــلد الذي يؤدي إلى زيادة احلـكة.
ومم��ا يساعد على اس��ـ��ت��م��رار ه��ذا ال��ن��وع أن
يتعرض الطفل مل��ؤث��رات تزيـد حالة األكزميا،
ك��أن يكون حساسا لطعام معني وتستمر األم
في إعطائه هذا الطعام ،أو يتعرض لغبار يكون
حساسا له باسـتمرار.
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الـوقايــة من األكزميا
ث �م��ة ن �ص��ائ��ح ع ��ام ��ة تقدم
للوقاية من األكزميا ،منها:
 ال �ت��روي��ح ع��ن ال�ن�ف��س وعدم
التعرض للضغوط العصبية
والنفسـية.
 ال �ت �ق �ل �ي��ل م� ��ن ع � ��دد م� ��رات
االستحمام أسبوعيا ،فكثرة
تعرض اجلـد املصاب للمياه
تسبب جفافه.
 االهتمام بنوعية الصابون
املستخدم ف��ي االستحمام؛
إذ يجب أال يحوي أي مادة
كيميـائية أو رائحة عطرية.
 يراعى في اختيار الصابون
املستخدم لغسل املالبس أن
يكون خاليـا من الكيمـيائيات
القوية.
 احل ��رص على ق��ص األظافر
ح� �ت ��ى ال ت� �س� �ب ��ب ح� �ـ ��دوث
التهابات عند ح��ك املريض
جلـلده ،وبالنسبة لألطفـال
مي �ك��ن وض� ��ع ق � �ف� ��ازات عند
النوم.
 ارت� �ـ ��داء امل�ل�اب��س القطنيـة
وجتنب املالبـس ذات األليـاف
الصناعية.
 جت�ن��ب أك��ل ال �ت��واب��ل احلـارة
واملواد الدهنيـة وشرب امليـاه
الغـازية.
أكزميا الكبار
أما عند الكبار فقد تظهر األكزميا للمرة
األولى ،أو رمبا يكون املريض مصابا بأكزميا
الرضع أو األطفـال .وتظهر في أي جزء من
اجلسم ،وغالبـا ما تصيب الرقبة والوجه واألجفان
واجلبهة وظهر القدمني واليدين.

ومن أنواع أكزميا الكبار األكزميا احملــددة
( البقعية ) :وتظهر على شـكل بقع محـددة
دائرية أو بيضاوية ،وتكون حمراء تغطيها
قشـور صمغية أو حبيبات وفقاقيع صغيرة،
وتصيب عادة الذراعـني والفخذين.
وهنالك األكزميا امليكروبية ،و هي تفاعل
أكزميـي يحـدث في اجلــلداملجـاور لألكزميا
البقعيـة .ومن األنواع أيضا أكزميا الـدوالي
التي تظهر في أسـفل السـاقني لدى املرضى
املصابـني بـدوالي الساقني ،وقد حتدث من دون
وجـود تلك الدوالي .وفي احلـالتني يحتقن
اجلـلد نتيجة تراكم كميـات من الـدم ،وبعـد
فـترة يبـدأ حـدوث تغـيرات أكزمييـة في اجلــلد
( السـاقيـن ).
وم��ن األن��واع أيضا أكزميا عسـرة التعرق
(بومفولكس) ،وهو نوع من األكزميا املجهولة
السبب يأخذ الشكل احلـاد ،ويصيب األصابع
وراحة اليدين وأخمص القدمـني ،ويظهر على
شـكل فقاقيع صغيرة في البداية لعدة أيام ،ثم
جتف الفقاقيع ويتقشـر اجلـلد لتظهر دفعة
جـديدة ،وهكذا حتى تنتهي فـترة نشـاط املرض
التي قد تسـتمر أسـابيع .ويصاحب ظهور الفقاقيع
حـكة شـديدة .وأثبتت األبحـاث احلـديثة عـالقة
(البومفولكس) باحلالة النفسـية.
أما األكزميا اجلـافة فهو نوع من األكزميا
يصيب كبار السـن باجلفـاف؛ وذلك لقلة إفراز
الغـدد الدهنيـة في تلك املرحـلة من العمـر.
ويزيـد اجلفـاف في فصل الشـتاء السيما عندما
يقل إفراز العرق .ويظهر على اجلــلد اجلـاف
شـقوق سـطحية ،يصاحبها احمـرار بسـيط
في املناطق املصابة وشعور باحلكة.
وثمة أكزميا تعرف باسم (ربات البيوت).
وي��ع��د ه��ذا ال��ن��وع شائعا ب�ين رب���ات البيوت،
ويصيب اليدين ،وينتج من تعرض اجلـلد
للمواد الكيميائية املتوافرة في املنظفـات على
فـترات طويلة .وتبدأ اإلصابة بجفـاف جــلد
األصـابع واحمراره ،وبعـد ذلك تظهـر القشـور
ويتشقق اجل ــلد.
األكزميا الدهنية
من األن��واع الشائعة لألكزميا (األكزميا
الدهنية) ،وهي تصيب املناطق املشعرة والغنية
بالغدد الدهنية ،كفروة الرأس .ويصيب املرض
الشباب وحديثي الوالدة .وتظهر األكزميا على
شكل بقع حمـراء كبيرة مغطاة بحطاطات حمـراء

وقشـور
سـميكة وعالقة
في فروة الرأس واحلاجبني
واألجفـان وخلف األذن
أما أكزميا الثـدي ،فتصيب احللمـة واملنطقة
احمليطة بهـا ،وهي أكثر حدوثا لدى اإلناث
خاصة احلوامل واملرضعـات ،وتكون عادة على
شكل احمـرار تغطيها قشـور صمغيـة ،ويتشـقق
اجلــلد مسـببا آالمـا خاصة عند الرضـاعة.
خطــوات العـــالج
ي��ن��ق��س��ـ��م ع���ـ�ل�اج األك����زمي����ا إل�����ى شـقني
أسـاسـيني:
 -1حتديد العوامل املسببة بحيث ميكن
جتنبهـا :تعد ه��ذه اخل��ط��وة أه��م اخلطوات
في العالج وأصعبها ،وهي تتطلب تعاونا بني
املريض والطبيب املعالج ،وتشـتمل على عدة
مراحل تبـدأ بتاريخ املرض ثم فحص احلالة،
وتنتهي باختبـارات احلسـاسية التي حتـدد
السـبب فقط في حـاالت األكزميا التالمسـية
التي تنتج من تالمـس مادة معينـة.
 -2استعمال العالجات التي تؤدي إلى زوال
التغيرات اجلـلدية وااللتهابات :غالبا ما يركز
املريض وبعض األطباء على اجلزء الثاني اخلاص
باألدويـة ،مع إهمـال اجلزء األول اخلاص بتحديد
هل ميـكن عـالج املرض متاما ؟
األك��زمي��ا اس�ت�ع��داد ف��ي اجلسـم
للتحسـس ،وإذا أزلنـا التعرض
للعوامل التي تسـبب التحسـس
فيمكن ع�ـ�لاج امل��رض��ى نهائيـا،
لكن هنـاك أن��واع��ا لهـا أسـباب
وراث� �ي� �ـ ��ة و ذات �ي �ـ��ة ف ��ي تكوين
اجلسـم ،وهذه تتحسـن بالعــالج
غير أنهـا قابلة لالنتـكاس.

السبب
وجتنبه ،مما يؤدي إلى
اسـتمرار احل��ال��ة أو انتكاسـها بعد العـالج
بفترات رمبا تكون قصيرة.
والعـالج الدوائي ينقسـم إلى عـالج يعطى عن
طريق الفـم أو باحلقـن أو عن طريق الدهانات
املوضعيـة املباشـرة على مكان اإلصابة ،مثل
الغسـوالت واملراهــم.
وه��ن��ال��ك ال��ع�لاج اجل��ه��ـ��ازي ال���ذي يشمل
األدوية التي تقلل من احلكة ،مثل مضادات
الهستامني ،وتستعمل املضادات احليوية في
حالة حـدوث مضاعفات لألكزميا في صورة
التهابات ميـكروبيــة.
ويعد الكورتيزون من أكثر العقاقير فعالية
في عـالج أكزميا اجلـلد ،وهو يسـتخدم موضعيا
على هيئة مرهم ،وينصح بوضع كمية ضئيلة
جدا من املرهم على األمكنة املصابة فقط.
وأثبتت التجارب أن اسـتخدام العـالج املوضعي
بهذه الطريقة مرة يوميا له أثر فعال في حتسـن
حالة املريض ،وال داعي للقلق من اسـتخدام
دهانات الكورتيزون ما دامت تستعمل بطريقة
صحيحة.
وقد يضاف القطران إلى بعض العقاقير
التي تسـتخدم موضعيا على اجلـلد ،لكن
رائحته ومظهره ال يشـجعان على اسـتعماله،
فيقتصر دوره على معاجلـة احلــاالت الشـديدة
في املسـتشفيات.
وف���ي ح��ال��ة ال��ع��ـ��ـ�لاج امل��وض��ع��ي تسـتعمل
الغسـوالت أو امل��راه��ـ��م ،ويفضل اسـتخدام
الغسـوالت في األكزميا احلـادة واملراهم في
األكزميا املزمنة أو اجلـافة ،وتعتـبر برمنغنات
البوتاسـيوم من أشـهر الغسـوالت املسـتخدمة
في حـاالت األكزميا.

أهم خطوات العالج تحديد
العوامل المسببة لألكزيما
بالتعاون بين المريض والطبيب
المعالج وتشـتمل على عدة
مراحل تبـدأ بتاريخ المرض
ثم فحص الحالة وتنتهي
باختبـارات الحسـاسية

األكزيما استعداد في الجسـم
للتحسـس وإذا أزلنـا التعرض
لعوامله يمكن عـالج المرض
نهائيـا لكن هنـاك أنواعا
لهـا أسـباب وراثيـة و ذاتيـة
يمكن أن تتحسـن بالعــالج
غير أنهـا قابلة لالنتـكاس
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لغة البكتيريا… فصاحة كيميائية
م .فداء ياسر اجلندي
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هل للبكتيريا لسان حتى يكون
لها لغة؟ وأي لغة تلك التي ميكن
أن تكون ألصغر األحياء وأكثرها
بدائية؟
اجل ��واب :نعم ،للبكتيريا لغة،
ب��ل ل�غ��ات ،لكنها ليست محكية،
ه��ي ل �غ��ات كيميائية ،تتواصل
بها مع بعضها ،فهي تعيش شعوب ًا

وقبائل وليست منفردة ،وتفصيل
ذل � ��ك ف� ��ي ب��ح��ث ع �ل �م��ي مشوق
أج ��رت ��ه ال ��دك� �ت ��ورة األمريكية
«ب��ون��ي باسلر» ،مبساعدة فريق
م��ن الباحثني ال�ش�ب��اب ،وتوصلوا
بنتيجته إل��ى ن�ت��ائ��ج ب��اه��رة ،ما
ك��ان��ت لتخطر على ب ��ال ،وهاكم
ملخص ًا عن بحثها وقصته.

❋ باحث وكاتب متخصص في اإلعالم العلمي( ،اإلمارات).

كائنات ال نواة لها
البكتيريا كائنات مكروسكوبية وحيدة
اخل�ل�ي��ة ،تختلف ع��ن اخل�لاي��ا احلية
األخرى بأنها ال نواة لها ،وأنها ال حتوي
إال على جزيء واحد من احلمض النووي
( ،)DNAوتتكاثر باالنقسام ،وتؤدي دورا
حيويا في احلفاظ على حياتنا ،وعلى
احلياة على األرض بصورة عامة ،فكل
واح��د منا ي��وج��د داخ��ل جسمه وعلى
جلده عشرات التريليونات من البكتيريا،
ومن أدوارها املهمة في أجسامنا ،هضم
الطعام ،وتدريب جهاز املناعة على مقاومة
األمراض ،واملساهمة في صنع الفيتامينات.
بدأت القصة مع فريق بحث الدكتورة
«باسلر» ،حتت امل��اء ،وك��ان بطلها أحد
أنواع احل ّبار الذي يعيش في شواطئ جزر
هاواي ،في أعماق ال تزيد على نصف متر،
(احلبار كائن بحري الفقاري معروف)،
ح�ي��ث الح�ظ��ت أن ه��ذا ال�ك��ائ��ن يدفن
نفسه في الرمل نهار ًا هربا من أعدائه
املفترسني ،فإذا حل الظالم يخرج من
مخبئه ليبحث عن طعامه ،لكنه يبقى
معرض ًا لالفتراس إن كان ضوء القمر
والنجوم في الليالي املقمرة يصل إليه
فيبصره أعداؤه ،فيحتال عليهم بأن يقوم
بإصدار ضوء يكافئ دائما الضوء الذي
يصل إليه من القمر والنجوم والذي
يختلف حسب حجم القمر كل ليلة،
فيختفي بذلك ظله ويصبح غير مرئي
ألعدائه .وملا بحثت الدكتورة «باسلر»
وفريقها عن طريقة عمل هذه اإلضاءة
السحرية ،توصلوا إلى نتائج مذهلة.

أمكنة محددة في جوف احلبار ،واألشد
عجبا أن جميع اخلاليا البكتيرية التي
تتكون منها تلك املستعمرات تضيء
معا في حلظة واحدة ،وينطفئ ضوؤها
مع ًا ،فكيف يحدث ذلك؟ كيف تعمل
كل البكتيريات في املستعمرة وكأنها
على قلب رج��ل واح��د؟ وكأنها تخبر
بعضها بعض ًا مبوعد ساعة الصفر،
ساعة اإلضاءة؟
ً
اجل ��واب ك��ان م��ده�ش�ا :ت�ض��يء جميع
اخلاليا البكتيرية مع ًا عندما يصل عددها
إلى نصاب معني ،فكل خلية بكتيرية تفرز
في الوسط احمليط بها جزيئ ًا كيميائي ًا،
ليخبر من حولها من رفيقاتها أنها موجودة،
كيف يخبرهم؟ عن طريق جهاز استقبال
في البكتيريا يستشعر وجود ذاك اجلزيء
الكيميائي اخلاص ،فكأن البكتيريا تتكلم
عندما تفرز ذلك اجلزيء لتقول لرفيقاتها:
(أن��ا م��وج��ودة) ،وتستمع إليهم عندما
تستشعر وج��ود ما يفرزونه لتعلم أنهم
موجودون ،وتقوم كل خلية منها بإحصاء
عدد خاليا البكتيريا املوجودة في محيطها،
عن طريق إحصاء ع��دد تلك اجلزيئات
املفروزة في محيطها ،فإذا ما بلغ عددها
نصاب ًا معين ًا ،قامت كلها في حلظة واحدة
بالتفاعل الكيميائي املطلوب إلصدار الضوء.
لكن كيف يختفي الضوء في الصباح؟
عندما يأتي الصباح وقبل بزوغ الشمس
يقوم احلبار بأمر مذهل :يضخ
معظم البكتيريا
املضيئة

ال��ب��ك��ت��ي��ري��ا ك��ائ��ن��ات
م��ك��روس��ك��وب��ي��ة وح��ي��دة
الخلية ال نواة لها وتؤدي
دورا حيويا في الحفاظ
على حياتنا وعلى الحياة
على األرض بصورة عامة

مستعمرات بكتيرية مدهشة
لقد اكتشفوا أن ل��دى ه��ذا الكائن
مجسات في ظهره تقيس كمية الضوء
الواردة ،ولديه حتتها أغشية تعمل وكأنها
بوابة تفتح وتغلق حسب كمية الضوء
التي تقيسها املجسات ،وحت��ت تلك
األغشية يكمن مصدر عجيب للضوء ،هو
مستعمرات من البكتيريا تستوطن في
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ال��ح��ب��ار ي��ب��ق��ى م��ع��رض��ًا
لالفتراس إذا ك��ان ضوء
ال��ق��م��ر وال���ن���ج���وم في
الليالي المقمرة يصل
إل��ي��ه ف��ي��ب��ص��ره أع����داؤه
فيحتال عليهم بإصدار
ضوء يكافئ الضوء الذي
ي��ص��ل إل��ي��ه م���ن ال��ق��م��ر
والنجوم فيختفي ظله
ويصبح غير مرئي ألعدائه

خارج جسمه عن طريق مضخة خاصة،
ويبقي على عدد محدد منها ،فينخفض
عدد البكتيريا إلى ما دون النصاب ،فيتوقف
تفاعل اإلضاءة ،ألنها تستشعر انخفاض
النصاب ،كما استشعرت بلوغه من قبل،
ثم يدفن احلبار نفسه في الرمل،
ويغط في سبات حتى املساء،
وخ�ل�ال س�ب��ات��ه ،تتكاثر
البكتيريا الباقية،
حتى إذا ما هبط
الليل ،بلغ عددها
النصاب ،فأخبرت
بعضها بعض ًا:
أن هيا ياقوم،
احلبار قد خرج
من مخبئه ،وهو
محتاج لضوئنا،
فتعود للعمل من
جديد كما عملت
باألمس.
لغة مدهشة
ال منلك إالأن نقول  :ماهذه
الدقة ،ماهذا التصميم ،ماهذا اإلعجاز،
كيف تعلمت البكتيريا أن ُت َع ِّبر عن
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نفسها ،تقول :أنا موجودة ،وتفهم أن
غيرها موجود حولها ،وحتصي عددهم،
وتعمل بصورة جماعية معهم في حلظة
واحدة؟ وهذا كله وهي أصغر وأبسط
كائن حي ،حجمها ال يزيد على مكرون
مكعب واحد (املكرون جزء من ألف من
املليميتر) ،أي إننا نستطيع أن نضع
على سطح مقطع شعرة واح��دة من
شعر البشر نحو ثمانية آالف خلية
بكتيريا.
ثم متى وقّ عت البكتيريا مع احلبار
اتفاقية التعايش املذهل بينهما؟ إن ما
يقومان به مع ًا هو نظام يتميز مبا يسميه
العلماء (تعقيد غير قابل لالختزال)،
فاملجسات ،والبوابة ،ومضخة البكتيريات،
التي ميلكها احلبار ،بالتعاون مع آلية
عمل البكتيريا اجلماعية ،تشكل جميعها
نظام ًا متكام ً
ال ال ميكن أن يعمل إذا
نقص عنصر واحد من عناصره ،وهنا
نسأل  :كيف نشأ هذا النظام؟ هل هو
مصادفة عمياء؟ أم تطور عشوائي؟ أم
تقدير رباني؟
طرف اخليط
كانت البكتيريا املضيئة في ح ّبار

ه ��اواي ه��ي ط��رف اخليط ال��ذي قاد
ف��ري��ق ال��دك�ت��ورة باسلر ليكتشف أن
جميع أن��واع البكتيريا تعمل بصورة
جماعية ،فكل نوع يفرز جزيئا خاص ًا
به ال يفرزه غيره من أنواع البكتيريا،
وميلك جهاز استقبال يستشعروجود
هذا اجلزيء وكميته في محيطه ،ليقول
بواسطته « :نحن هنا» ،ويتواصل به مع
من يتحدث اللغة نفسها ،أي مع (بني
جلدته!) ،من النوع نفسه.
فمث ً
ال ،عندما تنتقل عدوى أي مرض
بكتيري إلى جسم اإلنسان يكون عدد
ً
قليال ،بحيث لو هاجمت
البكتيريا
اجلسم فور دخولها لقضى عليها جهاز
املناعة ،لكن البكتيريا التهاجم اجلسم
فور دخولها إليه ،بل تقوم
بالتكاثر ،وتتواصل
م��ع بعضها بلغتها
الكيميائية حتى إذا
بلغ ع��دده��ا النصاب،
تنادت بصوت واحد ،أن هيا
هاجموا ،فال يتمكن جهاز املمانعة من
مقاومتها ،ومي��رض اجلسم ويضطر
ألخذ املضاد احليوي ليتعافى ،وتقول
الدكتور باسلر :إن هذا االكتشاف يفتح
الطريق أمام جيل جديد من األدوية
التي سيختلف عملها جذريا عن املضادت
احليوية احلالية ،وستعتمد على أن
تعطي املريض جزيئات مشابهة لتلك
التي تفرزها البكتيريا للتواصل مع
بعضها ،بحيث نخدع البكتيريا لتظن أن
عددها قد بلغ النصاب ،فتقوم بالهجوم
وهي قليلة العدد ،فيقضي عليها جهاز
املناعة بسهولة ،والتجارب الواعدة ما
زالت في بدايتها على هذه األدوية.
واألعجب من كل ما سبق ،أن البكتيريا
تتقن لغتني! تخيل عزيزي القارئ لو
أن كل إنسان يولد وهو يتقن لغتني:
لغته األم ،ولغة أخرى عاملية يتكلمها
كل البشر ويستطيع بواسطتها التفاهم
مع أي إنسان على وجه األرض ،البشر

ال يتمتعون بهذه املزية ولكن البكتيريا
متلكها ،ذلك أنه إضافة إلى اجلزيء
اخلاص الذي تفرزه كل خلية بكتيريا
لتتواصل مع رفاقها من النوع نفسه،
(م��ع بني جلدتها!) ،وال��ذي يختلف
باختالف نوع البكتيريا ،فإنها تفرز جزيئ ًا
آخر ،تفرزه نفسه كل أنواع البكتيريا،
وك��ل األن��واع لديها أيضا مستقبالت
خ��اص��ة ب��ه ،تستشعره لتتواصل مع
األنواع األخرى من البكتيريا ،بطريقة
مماثلة ملا رأيناه من تواصل أفراد النوع
الواحد ،ليكون ذلك مبثابة لغة أخرى
غير األولى ،ميكن تسميتها (لغة بكتيرية
عاملية!) ،تتواصل فيها األنواع املختلفة
من البكتيريا بعضها مع بعض.
ها هي البكتيريا ،أضعف الكائنات
وأصغرها وأكثرها بدائية ،تعيش في
مجتمعات متكاملة ،تتواصل مع بعضها
بلغاتها اخلاصة( ،بفصاحة!) كيميائية
مدهشة ،وتعمل ب�ص��ورة جماعية ال
فردية> .

ت��ح��ص��ي ك��ل خ��ل��ي��ة خاليا
البكتيريا الموجودة في
محيطها بإحصاء الجزيئات
المفروزة فيه فإذا بلغت
ن��ص��اب��ًا م��ع��ي��ن��ًا ق��ام��ت
كلها ف��ي لحظة واح��دة
ب��ال��ت��ف��اع��ل الكيميائي
المطلوب إلص��دار الضوء
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األفاعي الصحراوية
ذات القرون

أسعد الفارس

❋

يحظى التنوع البيولوجي في النظم البيئية الصحراوية باهتمام خاص من مراكز أبحاث البيئة والعلوم احلياتية.
وبيئة الكويت التي تتميز بأنها من البيئات الصحراوية متنوعة ومتكاملة ،وذات أحياء فريدة ،منها األفاعي ،وهي
معروفة ومصنفة من الناحية العلمية ،لكنها حتتاج إلى بحث في التفاصيل ودراسات هادفة.
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❋ مساعد أبحاث في معهد الكويت لألبحاث العلمية( ،الكويت).

ومن األفاعي املعروفة في الكويت األفعى
الصحراوية ذات القرون  ،وتعرف محلي ًا
باسم (أم جنيب) ملهارتها في السعي اجلانبي
خالف ًا لبقية األفاعي ،واسمها العلمي
الشائع  :Cerastes cerastesوهو اسم
مشتق من وجود القرون في الرأس التي
هي في األساس حراشف متحورة بشكل
قرن ،وهي متدرجة في سلم التصنيف
احليواني على الشكل اآلتي:
تسمية ثنائية

وعندما نعتمد التسمية الثنائية
للداللة على نوع أم جنيب التابع للجنس
امل��ذك��ور ،نكتب اس��م ال�ن��وع Cerastes
 cerastesوف �ق � ًا لتصنيفات لينوس
 Linnaeusعام  ،1758وهو نوع األفاعي
الصحراوية ذات القرون الشائع في شبه
اجلزيرة العربية ،غير أن هذا النوع يعد
متعدد السالالت ،وتعدد السالالت
يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالبيئة
اجلغرافية.
وع �ن��دم��ا تعرف
الساللة ننتقل من
التسمية الثنائية
إلى التسمية
الثالثية ،التي
تكتب باللغة
ال ��الت� �ي� �ن� �ي ��ة،
ف��االس��م األول
يدل على اجلنس،
واالسم الثاني يدل
على النوع ،واالسم الثالث
يدل على الساللة إن كانت
مصنفة ومعروفة.
واألفاعي بصورة عامة تتألف من 18
عائلة ونحو  456جنس ًا ،وضمن تلك
األجناس ما بني  300إلى  2900نوع،
وتزيد تلك األرقام وتنقص كلما مضينا
في جتديد التصنيفات.

مملكة احليوان
شعبة احلبليات
حتت شعبة الفقاريات
طائفة الزواحف
رتبة ذات احلراشف
حتت رتبة األفاعي
عائلة أفاعي الفيبر
جنس األفاعي ذات القرون

Animalia
Chordata
Vertebrata
Reptilia
Squamata
Serpentes
Viperidae

تتميز الكويت بتنوع البيئات
الصحراوية وتكاملها وأنها ذات
أحياء فريدة ومنها األفاعي
وه��ي معروفة ومصنفة
لكنها تحتاج إلى بحث في
التفاصيل ودراسات هادفة

Cerastes

الوصف والسلوك

(أم جنيب) من عائلة الفيبر ،Viperidae
ومن اجلنس  ،Cerastesوهي أفاع سامة
تنتشر في ب��راري آسيا وأوروب��ا وأفريقيا
ومدغشقر.
ذكرها الكولونيل هارولد ديكسون (أبو
سعود) في الكويت في أكثر من مصدر .ولها
وصف علمي متميز ومحدد :رقشاء دقيقة
العنق ،عريضة الرأس ،على رأسها قرنان،
وذات ذي��ل قصير وجسم ممتلئ ،طولها
الوسطي ما بني  80و 110سنتيمترات،
وتغطي احلراشف جسمها.
وفي (أم جنيب) أجهزة حسية متطورة
مثل :العيون املفتوحة ذات البؤبؤ العمودي،
والنقاط احلرارية في مقدمة اجلسم التي
ترصد حرارة جسم الفرائس في الظالم.
والعجيب في هذه األفاعي  -وفي أفاع
أخ ��رى  -وج ��ود عضو حسي صغير في
سقف احللق ،على شكل حفرة أو حفرتني
مبطن بغشاء مخاطي حساس يدعى عضو
«جاكبسون».
يرتبط هذا العضو بلسان طويل متشعب،
تخرجه األفعى من الفم وتدخله بسرعة
عندما تثار أو تشعر باخلطر؛ فهو يؤدي
دور ًا حسي ًا ،إذا يجمع الشوارد املتطايرة
من األجسام القريبة من األفعى ،فتحدث
تفاع ًال حسي ًا ينقله اللسان الرطب إلى
عضو «جاكبسون» ومنه إلى الدماغ ،ليتم
تفسيره في آلية معقدة.

التنوع البيولوجي في النظم
البيئية الصحراوية يحظى
باهتمام خاص من مراكز أبحاث
البيئة والعلوم الحياتية
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(أم جنيب) من أشهر وأخطر
األفاعي السامة الموجودة
في البيئة الكويتية وهي
األفعى الصحراوية ذات القرون

وفي فم هذه األفاعي نابان قابالن للطي
مثقوبان يتصالن بالغدد السامة على
جانبي الرأس .وكثير ًا ما تواجه (أم جنيب)
العدو بفم مفتوح ليبقى النابان مشرعني،
ولتنطلق بسرعة البرق لتنشبهما في جسم
الفريسة  ،فتحقن سمها القاتل ثم تنتظر
قلي ًال حتى متوت ثم تبتلعها.
قدرة فائقة على التخفي

ولدى (أم جنيب) قدرة فائقة على التمويه
والتخفي ،وقد تبقي نفسها مدفونة في
الرمل باستثاء الرأس ،بانتظار من تلدغه
أو تفترسه .وقد تهرب فجأة فزعة مثارة
بحركة تثنية جانبية ،لذا تدعى (أم جنيب).

وعلى جانبي جسمها شريط من احلراشف
اخلشنة حتكها ببعض عند التثني ،فتصدر
صوت ًا خشن ًا أو كشكشة ،حتذر به األعداء
من مغبة االقتراب.
وتألف هذه األفاعي املناطق الرملية
الناعمة التي تكثر فيها الشجيرات النباتية،
إذ تدفن جسمها ف��ي ال��رم��ال باستثناء
ال��رأس .وعيونها تبقى مفتوحة لترقب
ال�ف��رائ��س وم��ن يقترب منها ،غير أنَّها
حتدث فوقها دائرة من الرمل مميزة تدل
عليها من بعد عدة أمتار ،وعندما تشتد
ح��رارة الرمل في النهار تخرج لتستظل
حتت الشجيرات النباتية.
وهي عادة ليلية النشاط؛ ألسباب عدة
منها :كون البيئة التي تعيش فيها بيئة
صحراوية حارة ،ترتفع فيها درجة احلرارة
في النهار ،وتهبط في الليل ،وألنَّ فرائسها
الرئيسة من القوارض ،والقوارض ليلية
ال�ن�ش��اط .غير أ ّن �ه��ا ذات ن�ش��اط فصلي
شأنها ش��أن بقية احل�ي��وان��ات ذات الدم
البارد ،تختفي في الشتاء (مرحلة البيات
الشتوي) ،وتظهر في نهاية الربيع لتمارس
نشاطها الصيفي.
ولوحظت شراهتها لطلب الغذاء في
اخلريف ،فتقوم بتخزين الدهون واألغذية
في جيوب خاصة في داخل مؤخرة اجلسم،
لتواجه بها مرحلة البيات الشتوي .ويتغير
مزاجها بني الليل والنهار ،ففي النهار تكون
خاملة ووديعة فيمكن االقتراب منها ،وفي
آخر النهار والليل حتى الساعات األولى
من الصباح تكون نشطة ومتحفزة وخطرة
تضرب كل من يقترب منها .وهي التتقن
املطاردة بل تكمن للفريسة وتنقض عليها
بسرعة البرق ،وتساعدها على حتديد مكان
الفريسة اجلسيمات احل��راري��ة والعيون
املفتوحة واللسان املتحرك.
منفصلة اجلنس

(أم جنيب) أفاع منفصلة اجلنس ،فيها
الذكر وفيها األنثى ،والعالمة التي ميكن
بها متييز الذكر عن األنثى هي أن طول
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تنوع األفاعي
تتنوع األفاعي الصحراوية من جنس أم جنيب  Cerastesفي
أكثر من نوع أو ساللة ،وميكن معرفة تنوعها عن طريق اختبار
مادة  DNAووفق ًا لعدد وهندسة احلراشف في اجلسم  -في
الرأس ،في الظهر والبطن وحتت الذيل – فمن حيث األنواع
عرف في جنس أم جنيب نوعان هما:
نوع الشمال األفريقي  Cerastes viperaالذي يستوطن
صحاري شمال أفريقيا (الصحراء الكبرى) .وهو يتمثل في
أفعى صغيرة رقشاء ،طولها بحدود  35سم ،وللنقش اجلميل
يحلو لبعض املصنفني أن يسميها اجلارية احلسناء.
النوع الشائع  Cerastes cerastesوهو النوع الشائع في
أفريقيا ،وشبه اجلزيرة العربية ،وفي بعض املناطق
من آسيا .وبتطور طرق التصنيف ميزوا في هذا
النوع ثالثة أنواع ،أو ثالث سالالت فرعية ،تتميزعن
بعضها بالرقش وعدد احلراشف في الشفاه ،وحول
الذيل في الذكر أطول من الذيل في األنثى،
وطول الذيل يشكل من  10إلى %15
من مجموع طول اجلسم.
يتم التزاوج بني الذكر واألنثى في
طقوس خاصة في نهاية الربيع ومطلع
الصيف ،فتقوم األنثى بعد التزاوج بوضع
مابني  20 - 15بيضة مخصبة ،وتفقس
عندما حتيطها بجسمها وبالرمل احلار
لعدة أسابيع ،والصغار تصل إلى سن البلوغ
بعد سنتني من الفقس.
سم يخرب األنسجة

وهذه األفاعي سامة وسمومها نوعية وذات
تأثيرات خاصة في موضع اللدغ ،فهي من السموم
التي تخرب األنسجة واخلاليا  ،Cytotoxinsفي
حني يؤثر سموم األفاعي األخرى منها في الدم

العني ،وبعدد حراشف البطن ،وهي السالالت اآلتية:
أ) ساللة أم القرون  C . c . cerastesالتي هي واسعة االنتشار
في شمال أفريقيا من اجلزائر حتى سيناء ،وجنوب ًا حتى
تشاد والسودان ،ومن سيناء عبر الشرق إلى األردن وفلسطني
والعراق ،وغرب إيران .وهي متوسطة القد خشنة احلراشف،
والقرون فيها قصيرة ومنتصبة.
ب) ساللة هوفني  C . c . hoofieniوهي ساللة محدودة االنتشار،
عرفت في اليمن والسعودية واألردن .طولها ما بني  50و80
سم ،وعدد حراشفها البطنية من  129إلى  137حرشفة،
وألوانها رمادية بنية متيل للون الوردي.
ج) ساللة غاسبرتي  C.c . gasperettiiوهي الساللة الواسعة
االنتشار في شبه اجلزيرة العربية ،مبا فيها الكويت،
طولها مابني  45و 84سم ،وألوانها رمادية بنية شاحبة،
ويتبدل اللون فيها وفق ًا للبيئة التي تعيش فيها.

مباشرة،
وم� � �ن� � �ه � ��ا م � � ��ا ي� � ��ؤث� � ��ر في
األعصاب.
وتعد األفاعي الصحراوية ذات
القرون من عناصر التنوع احليوي في
البيئة ،وهي تؤدي دور ًا مهم ًا في التوازن
ال��ع��ددي ب��ني األح��ي��اء ل�ك��ون�ه��ا تتغذى
بالقوارض والسحالي والطيور الصغيرة
واحلشرات ،وقد كثرت أعدادها أخيرا في
بعض احملميات في الكويت.
وللحد من أعدادها يجب السماح للحيوانات
التي تتغذى بها بأن ترتاد بيئتها مثل :الورل
الصحراوي وعقاب احليات .ولألفاعي (أم
جنيب) أهمية طبية ،إذ ميكن أن تصنع من
سمومها أمصال مضادة لسموم األفاعي،
وخصوص ًا عندما تربى في األسر .

فم (أم جنيب) يحتوي على
نابين متصلين بغدد سامة
على جانبي الرأس وكثيرًا ما
تواجه العدو بفم مفتوح
ليبقى النابان مشرعين
لغرسهما في جسم الفريسة
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من إصدارات املؤسسة

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
مما 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.

المقهى االسكتلندي
وستيفن بناخ

م��ن ي��ا ت��رى س�م��ع باملقهى

االس �ك �ت �ل �ن��دي م ��ن جمهور

د .أبو بكر خالد سعد الله
في املاضي كانت مدينة لفيف تسمى لفوف
 L'vovبالروسية ،وتكتب بالبولندية .Lwów
وقبل ذلك سميت ليوبوليس  Leopolisأي
ثم أطلق عليها األمل��ان اسم
مدينة األس��ودَّ .
ملبرغ  ،Lembergحيث شهدت املدينة تعاقب
حضارات عديدة منذ نشأتها خالل القرن 13
للميالد .إنَّها أكبر مدينة في اجلهة الغربية من
أوكرانيا ،وكان اإلقليم يعتبر منطقة بولندية،
ثم أصبحت املدينة منساوية؛ وهي توجد داخل
التراب األوكراني على بعد  70كلم من
احلدود احلالية لبولندا .وقد أعلنت
ل�ف�ي��ف ع ��ام  1918عاصمة
اجلمهورية الشعبية ألوكرانيا

❋

الغربية .لكن البولنديني استولوا عليها بعد أيام
ُ
وضمت إلى بولندا حتى بداية احلرب العاملية
الثانية وعرفت باسمها البولندي لفوف .وخالل
احلرب العاملية الثانية غزاها األملان عام ،1941
ثم سيطر عليها السوفييت عام  1944وإلى
جمهورية أوكرانيا .هذه احلروب جعلت عددا
كبيرا من السكان البولنديني ينزحون عن
مدينتهم .وقد أدت املدينة دورا بارزا
في استقالل أوكرانيا
عام .1991

ال� �ق ��راء؟ ال نعتقد أن عدد
هؤالء كبير ،على الرغم من
أن لهذا املقهى تاريخ ًا ناصع ًا
سجلته ف�ي��ه م�ج�م��وع��ة من
ع� �ل� �م ��اء ري� ��اض � �ي� ��ات ال� �ق ��رن
ال �ع �ش��ري��ن ،وف ��ي مقدمتهم
ستيفن ب �ن��ا خ aStefan B
)1892a1945

.)nach

وه � � ��ذا امل� �ق� �ه ��ى ال ي� �ق ��ع في
اس �ك �ت �ل �ن��دا وال ضواحيها،
ب��ل ي �ق��ع ف��ي م��دي �ن��ة لفيف
 ،Levivويسمى بالبولندية
كفيارنيا شكوكا aKawia
.nia Szkocka

❋ أستاذ في قسم الرياضيات ،املدرسة العليا لألساتذة ،القبة( ،اجلزائر).
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ُعرف المقهى ببنائه الباروكي
وكان يقصده طلبة الرياضيات
واشتهر خالل الثالثينيات
واألربعينيات من القرن العشرين
حين كان يجتمع فيه هؤالء
الطلبة ويقضون سهراتهم في
مناقشة المسائل الرياضية

بناخ عندما كان يافع ًا

شهدت بولندا في مجال
الرياضيات نهضة ال مثيل
لها في العالم بين الحربين
العالميتين األولى والثانية
وبرزت فيها مجموعات من علماء
الرياضيات في مدن عريقة

الكتاب االسكتلندي
ُعرف املقهى االسكتلندي ببنائه الباروكي،
وكان يقصده طلبة اجلامعة ،واشتهر
خالل الثالثينيات واألربعينيات
م��ن ال �ق��رن العشرين حني
ك��ان يجتمع فيه هؤالء
الطلبة املنتسبون إلى
كلية الرياضيات ،وكانوا
مقصد كبار
يقضون سهراتهم هناك
العلماء
في مناقشة املسائل
شهدت بولندا في
الرياضية ال سيما في ما
مجال الرياضيات
يعرف بحقل التحليل
نهضة ال مثيل
functional
الدالي
لها في العالم
.analysis
خالل الفترة
املقهى
طاوالت
كانت
املمتدة بني احلربني
م�ص�ن��وع��ة م��ن الرخام،
العامليتني األولى
طلبة
وك���ان���ت ن �خ �ب��ة م���ن
والثانية .وبرزت فيها
ستيفن بناخ
الرياضيات يكتبون فوقها املسائل
إبان تلك احلقبة ثالث
هذه
تضيع
بقلم الرصاص .وحتى ال
مجموعات من علماء الرياضيات
الكتابات التي كانت حتمل الكثير من املسائل
في ثالث مدن عريقة تتنافس وتتعاون
العويصة واحللول والتعقيبات قامت زوجة
فيما بينها ،وهي مدن العاصمة وارسو
أحد الرياضيني وهو ستيفن بناخ  Banachحيث ركزت البحوث على موضوع املنطق
بشراء سجل ُوضع عند صاحب املقهى ،عرف
والطبولوجيا ،وكراكوف (التحليل
فيما بعد بـ«الكتاب االسكتلندي».
واملعادالت التفاضلية) ،ولفيف
من
مجموعة
ويحتوي هذا الكتاب على
(التحليل الدالي).
املسائل احمللولة وغير احمللولة ،وأخرى غير
ويحتوي (الكتاب االسكتلندي) على 193
قابلة للبت فيها ،مبعنى أنها مسائل رياضية مسألة ،وآخر من ح ّرر مسألة فيه هو هوغو
إذا انطلقت من صحتها استطعت البرهان شتاينهاوس عام  .1941وترجم أوالم في عام
على خطئها ،والعكس بالعكس ،إذا افترضت  1957الكتاب إلى اإلنكليزية ،ونشره في مختبر
أنها خاطئة متكنت من إثبات صحتها.
لوس أالموس بالواليات املتحدة.

كان بإمكان كل واح��د من ه��ؤالء الطلبة
تسلم الكتاب من صاحب املقهى وتدوين ما
يشاء فيه؛ أسئلة أو أجوبة أو تعقيبات.
وكانت املجموعة متنح لصاحب
حلول املسائل العويصة جائزة
متواضعة.

مركز الرياضيات الدولي الذي يحمل اسم
بناخ في بولندا و متثاله في الواجهة
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الكتاب االسكتلندي

متحف يحوي أدوات بنا خ
وقد عاد املقهى االسكتلندي وفتح أبوابه
ع��ام  2014ف��ي ال�ف�ن��دق ال�ف��اخ��ر (أطلس)
بعد أن حت ّول في عهد سابق إلى بنك ،واآلن
استرجع املقهى اسمه األول ،ومتكن صاحبه
م��ن استرجاع «الكتاب االسكتلندي» ،وهو
يعرضه للزوار ويدعوهم إلى إضافة شيء من
الرياضيات على صفحاته.
الفذ ستيفن بنا خ
ول��د بناخ ي��وم  30م��ارس ع��ام  1892في
مدينة كراكوف البولندية التي كانت آنذاك
تابعة ألم�ب��راط��وري��ة النمسا .واالس ��م بناخ
ليس اسم أبيه بل اسم سيدة تولت رعايته
بعد أن هجرته أمه في سن مبكرة ،وبعد أن
احتضنته في بداية األمر جدته ،علم ًا أن أباه
ظل يعطف عليه.
عاش بناخ في بؤس شديد ،ودخل املدرسة
الثانوية لكنه كان في الواقع عصامي ًا ال يهتم
إال بالرياضيات .وكان يتصور أن الرياضيات
بلغت منتهاها في التطور ،وال ميكن أن تزدهر
وتتجدد إذا لم جند لها منافذ أصيلة .وعندما
دخل كلية التقنيات املتعددة عام  1910دون
مورد مالي كان عليه العمل لكسب مال يكفل
له الدراسة .لذا لم يتمكن من الدراسة في
هذه الكلية سوى سنتني جامعيتني قبل اندالع
احلرب العاملية األولى.
وفي عام  1916التقى بناخ الرياضي الشهير
هوغو شتاينهاوس ،ويروى أن هذا األخير كان
يتفسح ذات يوم في حديقة عمومية فسمع
أحدهم يتحدث عن قياس لوبيغ .Lebesgue
وهنري لوبيغ ( )1941 -1875رياضي فرنسي
شهير وضع أسس القياس ونظرية املكاملة

البيت الذي توفي فيه بنا خ عام 1945
املعمول بها حتى اآلن ،وكان في ذلك الوقت
مفهوم ًا جديداً.
وأدى الفضول بشتاينهاوس للتعرف إلى
الشخصني اللذين كانا يدردشان حول قياس
لوبيغ ،وك��ان أحدهما بناخ ،بعد ذل��ك طرح
شتاينهاوس على بناخ مسألة استعصت عليه.
ولم متر أيام حتى جاءه بناخ بحلها فتفاجأ
شتاينهاوس بذلك ،ونشرت دراس��ة املسألة
ثم دخل بناخ
املطروحة باسم الرجلني .ومن ّ
حقل الرياضيات من بابه الواسع ،فكانت تلك
بداية تعاون مثمر مع شتاينهاوس.
جمعية الرياضيات البولندية
وعادت املؤسسات البولندية تدريجي ًا إلى ما كانت
عليه من نشاط بعد أن وضعت احلرب أوزارها.
وقد أسس بناخ عام  1919مع مجموعة من
علماء الرياضيات جمعية الرياضيات ملدينة
كراكوف التي أصبحت بعد سنة تسمى جمعية
الرياضيات البولندية .وصار بناخ ينشر بحوث ًا
عميقة في الرياضيات جعلته يجذب أنظار أسرة
الباحثني في الرياضيات عبر العالم.

فتح المقهى االسكتلندي
أبوابه مجددًا عام  2014في
تحول
فندق أطلس بعد أن ّ
في عهد سابق إلى بنك
واسترجع اسمه األول كما تمكن
صاحبه من استرجاع الكتاب
االسكتلندي وعرضه للزوار

صورة قدمية للمقهى
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اجتماع علماء الرياضيات والفيزياء في لفيف عام 1930م

تخليدًا ل��ذك��راه أسست
أكاديمية العلوم البولندية
عام  1992جائزة باسمه كما
أن هناك جائزة مماثلة تمنحها
جمعية الرياضيات البولندية

ع����اش ب���ن���اخ ف���ي ب��ؤس
شديد وك��ان ال يهتم إال
بالرياضيات ويعتقد أن
ه���ذا ال��ع��ل��م وص���ل إل��ى
منتهاه ف��ي التطور وال
يمكن أن يزدهر ويتجدد إذا
لم يجد له منافذ أصيلة
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تأليف كتابني مدرسيني نُشرا عام  1929و ،1930
وهذا باملوازاة مع نشر البحوث املرموقة ،بعضها
بالتعاون مع زمالئه.
وانتخب بعد ذلك عضو ًا في أكادميية العلوم
البولندية .ومن الذين تعاون معهم بصفة مستمرة
أستاذه الذي أشرف على أطروحته شتاينهاوس،
إذ نشرا مع ًا العديد من األع�م��ال ،فكانا من
وراء نشأة مدرسة رياضيات حقيقية في البالد
ركزت على حقل التحليل الدالي وتطبيقاته
املختلفة ،وأصدرا عام  1928مجلة متخصصة
في الرياضيات باسم Studia mathematica
(دراسات رياضية) ال تزال تصدر حتى اآلن .وفي
عدد صادر عام  1929نشر بناخ مبرهنة أساسية
في التحليل عرفت باسم نظرية بناخ-شتاينهاوس
قلّ
قل من لم يستخدمها في بحوثه حول التحليل
الدالي.

وفي عام  1920أصبح أستاذ ًا مساعد ًا في اجلامعة،
نفسها
وناقش أطروحة الدكتوراه في السنة
باستثناء خاص؛ إذ لم يقض ،كما
أسلفنا ،سوى سنتني دراسيتني
في اجلامعة ،بل لم يحصل حتى
إلى مسقط رأسه
على البكالوريوس .والعجيب
وعند اندالع احلرب
أن أطروحته هذه كانت حتتوي
العاملية الثانية عرض
على نظرية تعرف بنظرية
على بناخ االنتقال إلى
(النقطة الصامدة) لبناخ،
الواليات املتحدة لكنه آثر
طابع بريدي يحمل صورة بنا خ
وقد أرست أسس نوع جديد
البقاء في بولندا .وفي عام
من التحليل الرياضي يسمى
 1939صارت املدينة حتت
(التحليل الدالي) .وال تزال هذه
حكم السوفييت ،ثم حكمها
النظرية التي تشهد تطور ًا مطرد ًا
األمل��ان بعد سنتني إل��ى أن
ستعمل في جل البراهني ذات
تُستعمل
حررها اجليش األحمر عام
الصلة بالتحليل الرياضي.
 .1944وعند انتهاء احلرب
والغريب أيض ًا أن بناخ لم يحرر
قضت االتفاقيات الدولية
أطروحته بقلمه ألنه كان ينزعج
ُضم مدينة لفيف إلى
بأن ت َ
من الكتابة ،بل كان ميلي محتواها
قرر
االحتاد السوفييتي .لذا ق ّر
على أحد زمالئه في أحد املقاهي
بناخ مغادرتها للعودة إلى
حتى مت حتريرها .ثم حصل على
مسقط رأسه ،وشغل هناك
درجة التأهيل عام  ،1922ورقّ ي
منصب أس �ت��اذ ك��رس��ي في
إلى درجة أستاذ «فوق العادة».
جامعة ك��راك��وف إل��ى أن
وح�ت��ى ي�س��دد دي��ون��ه جل��أ إلى
توفي بسرطان الرئة في
امليدالية التي متنحها
 31أغسطس عام .1945
أكادميية العلوم البولندية
وتخليد ًا لذكراه ،أسست
عند الفوز بجائزة بنا خ
أكادميية العلوم البولندية
عام  1992جائزة باسمه،
كما أن هناك جائزة مماثلة متنحها جمعية
الرياضيات البولندية .فض ً
ال عن ذلك ،مت
تشييد مركز دول��ي للرياضيات ذاع صيته
في بولندا يحمل اسم بناخ .ولم تنس إدارة
البريد البولندي إصدار طوابع بريدية حتمل
بنا خ عندما كان صغير ًا
صورته في الذكرى املئوية مليالده .

الفن الضائع ..ثقافات المالحة
ومهارات اهتداء السبيل

م .أحمد العيسى

❋

على م��دار حياة البشرية ،وف��ي كل
املجتمعات التي ع��اش فيها اإلنسان،
سعى ذل��ك الكائن إل��ى معرفة البيئة
احمل�ي�ط��ة ب ��ه ،واألم �ك �ن��ة امل� �ج ��اورة له،
وح ��اول معرفة الكيفية ال�ت��ي ينتقل
بها من مكانه ليصل آمنا إل��ى املناطق

❋ كاتب علمي ( ،الكويت)

البعيدة عنه ،واألدوات التي تساعده
ع �ل��ى ذل� � ��ك ،وامل� �ع ��ال ��م ال� �ت ��ي ت��رش��ده
وحتفظه من الضياع.
وت�ع��ددت تلك األدوات املستخدمة
في املجتمعات ،وتنوعت أيضا املعالم
التي يسترشد بها الناس في مساراتهم

في البر والبحر ،وأسهمت كل حضارة
ب �ش��ري��ة ب�ن�ص�ي�ب�ه��ا ال ��واف ��ر ف ��ي عالم
امل��اح��ة واه �ت��داء السبيل ،واستفادت
كل منها من جتارب وخبرات اآلخرين،
وص ��وال إل��ى م��ا ن ��راه ح��ال�ي��ا م��ن أجهزة
متطورة ،وأدوات بالغة الدقة.
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الباحث جون إدوارد هوث

ت�����ع�����ددت األدوات
المستخدمة في المالحة
ع��ب��ر ال��ع��ص��ور وت��ن��وع��ت
المعالم التي يسترشد
بها الناس في مساراتهم
في البر والبحر وأسهمت
ك���ل ح���ض���ارة بنصيبها
واستفادت كل منها من
ت��ج��ارب وخ��ب��رات اآلخ��ري��ن
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ولعل الكلمات التي دونها الباحث
جون إدوارد هوث في كتاب بهذا الصدد
تلخص ذلك التطور املذهل في مسارات
املالحة ،حينما قال  “ :منذ سنوات
قليلة فقط ،رمبا كنت ستحلف بأن
الراكب إلى جوارك رجل مجنون .إنه
يتكلم مع نفسه كأنه يتكلم مع صديق
وهمي ،وهو يلهو بعلبة صغيرة (أي
هاتف متنقل) يضعها أمام وجهه.
عامله كله عبارة عن فقاعة (أي إنترنت)
بقطر قدمني حول رأسه .إذا حزتَ
مبعجزة انتباهه وسألته عدة أسئلة
ٍ
ف ��إن ��ه

باللعب
سيجيب فقط
بهذه العلبة الصغيرة .يدير علبته،
ويستطيع أن يخبرك بحالة الطقس
غدا ،وأين تقع جهة الشمال ،واسم
ذلك النجم الالمع في السماء .غير
أنك إذا أخفيت تلك العلبة عنه فإنه
سيبقى بال حول وال قوة .تسأله :ملاذا
يكون الطقس حارا في الصيف ،وباردا
لوح بيديه أمام وجهه
في الشتاء؟ُ ،ي ِّ
وه��و يشرح ل��ك السبب .متثل يده
اليسرى الشمس ،وسبابته اليمنى
األرض ،وه��ي ت��دور ح��ول قبضته.
يغمغم بشيء حول أن األرض أقرب

إلى الشمس في الصيف ،وأبعد عنها
في الشتاء .وبصوته نبرة متغيرة
تستجدي موافقتك”.
مفارقة عجيبة
في مقدمة ذلك الكتاب الذي نشره
هوث بعنوان (الفن الضائع..ثقافات
املالحة وم�ه��ارات اه�ت��داء السبيل)
ون �ش��ره املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب بترجمة الدكتور
سعد الدين خرفان يتابع املؤلف ما
دونه آنفا فيقول مخاطبا القارىء :
دعنا اآلن نفترض أن الزمن عاد بك
 3آالف سنة إلى الوراء ،وأنك جتلس
إلى جوار صياد في قاربه الصغير
بعيدا عن اليابسة .إنه يغني
لنفسه ،وهو يداول شبكته
امللقاة في البحر .تطرح
عليه أسئلة حول الطقس
والسماء ،فيظن أنك مجنون،
غير أنه يجاريك على أي
ح��ال .يخبرك بثقة عن
حالة الطقس غدا ،ويشير
بإصبعه إل��ى جهة الشمال،
ويحكي لك حكاية حول النجم
الالمع في السماء .ليست لديه علبة
سحرية ليخبئها عنك .تسأله :ملاذا
الطقس حار في الصيف ،وبارد في
الشتاء؟ يرسم بيده املمتدة قوسا في
السماء ،ويقول لك إن الشمس تتبع
طريقا أعلى في الصيف ،وبذلك
يكون النهار أط���ول ،وتتبع طريقا
أخفض ف��ي الشتاء وي�ك��ون النهار
أقصر .ليس في صوته ما يدل على
أدنى أثر للشك”.
ثم يطرح الكاتب مقارنة بسخرية
حتمل نوعا من املفارقة ،فيقول  :من
إذً ا البدائي برأيك :هل هو الراكب
إل��ى ج���وارك ،أم ال�ص�ي��اد؟ م��ع منو

تقانة املعلومات ف��إن قدرتنا على
التفكير واإلدراك املستقلني من
دون مساعدة األجهزة تضاءلت
إلى احلد الذي أصبحنا فيه،
وليس أجدادنا ،البدائيني .قبل
وقت طويل من اختراع نظام
حتديد املوقع اجلغرافي GPS
قطع أجدادنا القدامى مسافات
شاسعة مستخدمني ما تبدو لنا
اآلن أنها تقنيات بدائية .في حاالت
كثيرة لم تقدم تفسيرات حول فاعلية
أنظمتهم حتى القرن العشرين ،في
حني مازال بعضها سرا .رمبا لم تكن
أنظمة املالحة التي طورتها ثقافات
مختلفة مبنية ع�ل��ى ف�ه��م علمي
باملعنى الذي نعرفه اليوم ،غير أنها
كانت منطقية وفعالة .وبينما يبدو
املسافر املدمن على اللعب بجهازه
غائبا عن بيئته ،فقد برهن أجداده أن
البشر قادرون على استيعاب اإلشارات
املعقدة من بيئتهم من أجل حتديد
اجتاهاتهم.
ثقافات املالحة
في الكتاب املكون من جزأين يتناول
هوث في اجلزء األول موضوعات عدة،
فينطللق م��ن تعريف كلمة «مالح
 »navigatorالتي يراها أنها تعني
أي شخص منا يبحث باستمرار عن
وجهته في البيئة احمليطة به .وألن
املهارة الالزمة للسفر إلى مسافات
ب�ع�ي��دة ت�ت��أث��ر ب �ع��دد م��ن العوامل:
وسيلة السفر ،ووجهته ،والبيئة التي
تتم فيها الرحلة .وبحسب العناصر
املشمولة فيه ت��دخ��ل م �ه��ارات عدة
مكونة مما يدعوه الكاتب بـ«ثقافات
املالحة» التي تتحدد حسب البيئة
ووسيلة السفر ،فإنه سعى في الكتاب
إلى تفحص تلك الثقافات ،والطرق

تحتفظ الثقافات بالعديد
من أنظمتها التقليدية
ف��ي ال��م�لاح��ة وبتركيب
معرفتنا بثقافات المالحة
بعضها م��ع ب��ع��ض يمكن
ال��ب��دء بتقدير ال��ق��راب��ة
التي تشترك فيها هذه
الثقافات جميعا في فن
تحديد االت��ج��اه البشري
املختلفة التي استطاع فيها البشر
املالحة مستخدمني أدوات بسيطة
وإشارات من البيئة.
وحتليل ثقافات املالحة القدمية
م �ه �م��ة ص �ع �ب��ة ،ك �م��ا ي ��راه ��ا ه ��وث؛
ف��امل�لاح��ون كمجموعة ل��م مييلوا
إل��ى توثيق رحالتهم ،والكثير مما
استطعنا معرفته عن تقنياتهم مبني
على معلومات متفرقة :بقايا أثرية،
وشواهد من لغات ومالحم ،وأناشيد
قدمية ج��رى تداولها عبر أجيال.
ترك املؤرخون القدامى لنا حكايات،
بيد أن علينا أن ننظر إليها بشيء
من الشك .حتتفظ الثقافات التي
تطورت بعزلة نسبية قبل احتكاكها
باحلضارة الغربية ،وحتى أثناء ذلك
بالعديد من أنظمتها التقليدية في
املالحة .وبتركيب معرفتنا بثقافات
املالحة بعضها مع بعض ،ميكننا البدء
في تقدير القرابة التي تشترك فيها
هذه الثقافات جميعا في فن حتديد
االجتاه البشري.
ثالث منارات حضارية
ث�م��ة ث�ل�اث م��ن��ارات م�ت�م�ي��زة في
ثقافات املالحة القدمية ـ وهي تلك
التي طورها النورديون (سكان شمال

ال��س��ف��ر إل���ى م��س��اف��ات
بعيدة يتأثر بعوامل عدة
كوسيلة السفر ووجهته
والبيئة التي تتم فيها
الرحلة وبحسب العناصر
المشمولة ف��ي��ه تدخل
مهارات عدة مكونة مما
يدعى (ثقافات المالحة)
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ثمة ثالث منارات متميزة
ف���ي ث��ق��اف��ات ال��م�لاح��ة
القديمة وهي تلك التي
طورها النورديون (سكان
ش��م��ال أوروب����ا) والتجار
والفلكيون ال��ع��رب في
القرون الوسطى وسكان
ج���زر ال��م��ح��ي��ط ال��ه��ادئ

للحضارة العربية إنجازات
م��ت��م��ي��زة ف���ي ال��م�لاح��ة
منها استخدام وتطوير
البوصلة المغنطيسية
وتحديد م��واق��ع النجوم
وتحويلها إلى إحداثيات
وال����م����س����اه����م����ة ف��ي
وض�����ع ج������داول خ��ط��وط
ال������ع������رض وال�����ط�����ول
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أوروب��ا) ،والتجار العرب في القرون
الوسطى ،وسكان جزر احمليط الهادئ.
ويتطرق الكتاب إل��ى ه��ذه املنارات
الثالث  ،فمثال وجد النورديون خالل
غزوهم آيسلندا في القرن التاسع
امليالدي رهبانا إيرلنديني يعيشون
ف��ي مستوطنات قائمة .رمب��ا عثر
الرهبان على طريقهم إلى آيسلندا
ب��ات�ب��اع م �س��ارات ال�ط�ي��ور املهاجرة
في قوارب بدائية دعيت بالكراكس
.currachs
وي��رى الكاتب أن ثقافات املالحة
عاجلت حتديات متماثلة :التوجه
املكاني ،والقدرة على تقدير املسافات،
وإيجاد املوقع من دالئل بيئية .هذه
التقنيات مشتركة للمالحة سواء
أكانت في البر أم البحر .بالنسبة
إل��ى البحارة ،هناك أيضا احلاجة
إلى التنبؤ بتأثيرات الطقس واملد
وتيارات البحار.
تناول اجل��زء األول من الكتاب
ثمانية موضوعات جاءت على هيئة
ثمانية فصول ،تطرق في أولها إلى
ما سماه (ما قبل الفقاعة)؛ أي ما
قبل اختراع اإلنترنت وتطبيقاتها
العديدة ،والهواتف الذكية ،وهو
يعد مبثابة مقدمة للكتاب .أما
الفصل الثاني فتناول اخلرائط
التي شاعت في احلضارات وكيفية
رسمها واستخدام املالحني لها.
وسرد الفصل الثالث

موضوع (الضياع) وقصصه والصدمات
الناجتة عنه ،في حني تطرق الفصل
الرابع إلى (التخمني الصائب) الذي
استخدمته البشرية وأرشدها إلى
ال�ط��رق السليمة ب��را وب�ح��ر ،وجاء
الفصل اخلامس بعنوان (أساطير
حضرية في املالحة) ،والسادس بعنوان
(خرائط وبوصالت) ،وتناول في السابع
استخدام النجوم في املالحة  ،وفي
الفصل الثامن واألخ�ي��ر االهتداء
بالشمس والقمر في املالحة.
البوصلة وخرائط املوانئ
يتناول الكتاب إجنازات احلضارة
العربية واإلسالمية في مجال املالحة
وأدواتها  ،والسيما استخدامها الواسع
للبوصلة املغنطيسية التي ظهرت
للمرة األولى في القرن الثالث عشر
في دول البحر األبيض املتوسط.
وباستخدامها متكن البحارة من أن
يخطوا طريقهم في الضباب ،واأليام
الغائمة .ورافق استخدام البوصلة في
الغرب ظهور مفاجئ لنوع جديد من
اخلرائط دعاها املؤرخون بخرائط
املوانئ .وعلى النقيض من اخلرائط
السابقة ،فقد رسمت هذه اخلرائط
من أجل املالحة بشكل أساسي .يدعو
الكثيرون هذه اخلرائط باخلرائط
األولى احلقيقية ألنها أظهرت اجتاهات
متسقة ومقياسا دقيقا نسبيا.
وحينما حتدث عن مسارات النجوم
في السماء ،أشار
إلى ضرورة

معرفة املالح للعالقة الرياضية التي
حتول مواقع النجم إلى إحداثيات
محلية .وقد حل الرياضي العربي
اجلياني مسألة مسح حركات النجوم
بالنسبة إلى مراقبني على األرض
في مواقع مختلفة في كتابه (كتاب
األقواس غير املعروفة على كرة) الذي
نُشر نحو العام 1060م.
جداول الطول والعرض
في اجلزء الثاني من الكتاب يتناول
املؤلف عشرة موضوعات متنوعة جاءت
على هيئة عشرة فصول .حتدث في
أحدها عن جداول طليلطة (األندلسية)،
فيقول إنه على الرغم من وجود العديد
من جداول خطوط العرض والطول
في العالم العربي في القرون الوسطى،
فإنه ليس هناك ما يدل على أنها
استخدمت في اخلرائط واملالحة.
وتلك اجلداول التي وضعها الفلكي
األندلسي الزرقالي متثل نافذة فريدة
من جغرافية تلك احلقبة.
وكان العرب أول من طور جداول
امليل ،التي دعيت جداول الظل في
عام 860م تقريبا .باستخدام خيط
وعصا مع اجل��داول ،ميكنك قياس
خط العرض الواقع عليه إلى دقة
 1درجة .في العصور الوسطى رمبا
اشترى معظم املنجمني جداول من
شخص كالزرقالي أو أنهم نسخوها
من صديق .وكثيرا ما أنتج صانعو
األجهزة تصاميم هندسية على ظهر
اإلسطرالبات ملعرفة امليول مستغنني
عن احلاجة إلى اجلداول املؤلفة.
ولم يبرز اإلدراك الكامل لقوة املالحة
السماوية إال في النصف الثاني من
القرن الثامن عشر  ،بأخذ تقنيات
الفلكيني العرب كنقطة للبدء .وإحدى

األدوات
الرئيسة
للمالحة السماوية
هي أداة تعطي قياسا دقيقا الرتفاع
جسم ما في السماء .وقد طور العرب
ج �ه��ازا ب�ه��ذا ال �ص��دد دع��ي الربعية
( )Quadrantللفلك والتنجيم.
تقيس ه��ذه األداة رب��ع دائ ��رة ،ومن
هنا ج���اءت تسميتها .وه��ي حتدد
ارتفاع جنم ما.
زمالؤنا اجلوالون
يتطرق امل��ؤل��ف إل��ى م��ن سماهم
(زم�ل�اء ج��وال�ين)  ،وه��م الكواكب ،
السيما الكواكب األكثر إضاءة كالزهرة
واملريخ واملشتري ،التي تعمل كمنارات
مؤقتة ترشد املسافرين ،لكنها تتحرك
أمام خلفية ثابتة للنجوم ،كما توحي
بذلك كلمة (جوال) ،وليست موثوقة
في املالحة كالنجوم .مع ذلك ميكنك
استخدام الكواكب في املالحة ،خصوصا
إذا امتلكت بعض الفهم حلركتها.
ميكن مقاربة هذا الكتاب بإحدى
طريقتني ،كما يقول املؤلف ،فيمكنك
م��ن جهة ق��راءت��ه لفهم التحديات
التي واجهها الرحالة وهم يحاولون
العثور على طريقهم عبر مسافات
طويلة ،والطريقة التي عاجلوا فيها
مشكالت صعبة باستخدام مهاراتهم.
من جهة أخرى ،ميكن استخدام هذا
الكتاب كفرصة الحتبار مهاراتهك في
املالحظة ،وزيادة تقديرك لبيئتك،
ورمب���ا تطوير خ �ب��رات تبقى معك
طوال احلياة> .

ت��ط��ب��ي��ق��ات اإلن��ت��رن��ت
والهواتف الذكية سهلت
ط���رق ال��م�لاح��ة وجعلت
االهتداء إلى أي مكان في
البر والبحر سهال ويسيرا
وأك��ث��ر دق���ة وموثوقية

لم يبرز اإلدراك الكامل
لقوة المالحة السماوية
إال ف��ي ال��ن��ص��ف الثاني
م���ن ال���ق���رن  18ب��أخ��ذ
ت��ق��ن��ي��ات ال��ف��ل��ك��ي��ي��ن
ال���ع���رب ك��ن��ق��ط��ة ب��داي��ة
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الطائرات من دون طيار
آفاق واعدة لالستخدامات المدنية

د .وحيد محمد مفضل

❋

بني الفينة واألخ��رى يتحفنا العلم ب��إجن��ازات باهرة حتقق نقلة مهمة في كثير من
االستخدامات النمطية والتقليدية ،وهو ما يصب في النهاية في مصلحة البشرية و
رفاهية اإلنسان ،وهذا بالطبع ما لم تكن تلك اإلجنازات مسخرة ألغراض عسكرية أو
مهام قتالية أو غير مشروعة ،وإن كان األصل في عدد كبير من االختراعات والتطبيقات
املدنية املتاحة بني أيدينا حاليا عسكريا صرفا.
وم��ن أوض��ح األمثلة على ه��ذا تقنية حتديد املواقع اجلغرافية بواسطة األقمار الصنعية
واملعروفة اختصارا باسم ال( ،)GPSفقد كانت في األصل قاصرة على االستخدام العسكري للجيش
األمريكي ،واستحدثت بغرض زيادة دقة وقدرات طائرات االستطالع والقاذفات الكبيرة على حتديد
األهداف واحليلولة دون فقد اجتاهها ومسارها نحو األهداف املعادية.

ومن األمثلة الواضحة على ذلك أيضا،
الطائرات من دون طيار التي تعرف أيضا
باسم «الطائرات احمللقة الصغيرة» أو
"الطائرات املسيرة" أو «الدرونز» ،Drones
وال� �ت ��ي ب��ات��ت ت �ش �ك��ل ت�ق�ن�ي��ة مستقلة
وصناعة بازغة ،تشبه في تطورها صناعة
الهواتف الذكية .فعلى على الرغم من
أن ظهور هذه الطائرات كان في البدء
مخصصا للمهام القتالية واالستطالعية
ل �ب �ع��ض اجل� �ي ��وش ال �غ��رب �ي��ة وبخاصة
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اجليش األمريكي ،فإن استخدامها في
املجاالت املدنية وأغراض البحث العلمي
واإلغاثة بدء ينتشر بصورة تدريجية ،وهذا
إلى احلد الذي بدأ يحقق تقدما كبيرا
وطفرة حقيقية في كثير من التطبيقات.
كما بدأ استخدامها يشيع على مستوى
ال �ع��ام��ة ،بحيث أص �ب��ح ب��اإلم �ك��ان لكل
فرد شراؤها بسهولة من مواقع الشراء
اإللكترونية أو احملال املتخصصة ببيع
اإللكترونيات.

ما هي "الدرونز"؟

الدرونز هي طائرة عادية تتبع في صناعتها
وأسلوب عملها منط جميع الطائرات األخرى
املعروفة ،من حيث وجود محرك أو أكثر
ملساعدتها على الطيران والتحليق في اجلو
لفترات طويلة ،وضرورة تزودها بالوقود أو
الطاقة لتسييرها ،لكن االختالف يتمثل
في ثالثة عناصر رئيسية :األول ،عدم وجود
طيار والتحكم فيها عن بعد ،سواء بوسطة
برمجتها مسبقا أو بواسطة االتصال والتواصل

❋ مستشار علمي ،املنظمة اإلقليمية للبيئة البحرية ( ،الكويت).

اقتحمت الدرونز التطبيقات
المدنية نظرا إلى مزاياها
وأهمها صغر حجمها وقلة
تكلفة تشغيلها وإمكانية
تحليقها عاليا لساعات
ط��وي��ل��ة وق��ل��ة خ��ط��ره��ا
على السالمة الشخصية

معها عن طريق
األقمار الصنعية.
والعنصر الثاني
ي� �ت� �م� �ث ��ل في
حجمها الصغير
الذي ال يقارن
بحجم الطائرات
احلربية الكبيرة أو
الطائرات املستخدمة في السفر والتنقل.
فقد أدى عدم احلاجة إلى وجود مقصورة
واملتطلبات الفيزيائية والبيئية مثل
مالءمة الضغط واألكسجني ،إلى صغر
هذه النوعية من الطائرات وإلى خفض
وزنها وكلفة تصنيعها .أما املزية الثالثة
واألهم في مثل هذه الطائرات فهي عدم
وجود أي خطر حقيقي على مستخدميها
أو املتحكمني فيها ،وه��ذا بالطبع على
العكس من بقية أنواع الطائرات املعروفة.
ولعل هذه املزية حتديدا هي التي أدت إلى
شيوع استخدامها في األغراض العسكرية
والتطبيقات املدنية ،السيما مع تزايد
احتماالت سقوط الطائرات ووقوع طياريها
في األسر ،أو في ضوء الطبيعة اخلطرة

لبعض املهام السلمية مثل إطفاء احلرائق
وأعمال اإلغاثة ،والتي قد ت��ودي بحياة
الطيار املتحكم فيها ،وهو العنصر األكثر
قيمة وتكلفة في هذه املنظومة.
وعلى الرغم من صغر حجم "الدرونز"
وخفة وزنها ،فإن باستطاعتها نقل حمولة
كبيرة مقارنة بحجمها ،مثل كاميرا أو
شحنات صغيرة ،وهو ما أتاح لها اقتحام
كثير من التطبيقات املدنية وحتقيق جناحات
مشهودة في أكثر من مجال.
مجاالت االستخدام

بعيدا عن االستخدامات العسكرية ،فقد
بدأت الدرونز تقتحم مجال التطبيقات املدنية
نظرا إلى املواصفات واملزايا التي تتحلى بها؛
وأهمها صغر حجمها وقلة تكلفة تشغيلها
وإمكانية حتليقها عاليا لساعات طويلة،
فضال عن عدم وجود أخطار على الصحة أو
السالمة الشخصية عند استخدامها .لذا
فقد بدأ استخدام هذا النوع من الطائرات
في التعامل مع احلوادث الطارئة ومعرفة
أمكنة الناجني م��ن ال �ك��وارث الطبيعية
كالزالزل والبراكني واالنهيارات اجلليدية ،وفي

استخدام الدرونز يشمل
التعامل مع الحوادث الطارئة
ومعرفة أمكنة الناجين من
الكوارث الطبيعية واستكشاف
المناطق المحتمل وجود
خطر منها مثل المنشآت
النووية ومراقبة الحدود
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اس���ت���خ���دم���ت ط���ائ���رات
الدرونز حديثا في خدمة
البث المباشر لألحداث
المهمة ومنها مواكبة
ح��رك��ة ال��ح��ج��اج وت��أم��ي��ن
س�����الم�����ت�����ه�����م ف���ي
ال��م��ش��اع��ر ال��م��ق��دس��ة

استكشاف
املناطق احملتمل وجود
خطر منها مثل املنشآت النووية والغابات
املشتعلة أو املباني املعرضة لالنهيار .كما بدأ
تطبيقها في مجال مراقبة احلدود البرية
والبحرية ومراقبة خطوط الغاز والنفط،
ومراقبة أعمال الصيد غير املشروع ،ومتابعة
حركة املرور وحالة املناطق البرية واحملميات
الطبيعية ،وتقييم التصدعات في مدرجات
املطارات واجلسور واملنازل ،وحالة احلقول
الزراعية واحملاصيل الغذائية.
مجاالت جديدة

أما أحدث التطبيقات التي متكنت الدرونز
من اقتحامها فهو استخدامها في خدمة
توصيل البضائع والطلبات الصغيرة إلى
املنازل ،وفي الدعاية السياحية وتصوير

األعمال السينمائية واالجتماعات
الدولية وخدمة البث املباشر لألحداث،
حيث جرى استخدامها عام 2016
على سبيل املثال في مواكبة حركة
احلجاج وتأمني سالمتهم باملشاعر
املقدسة.
كما بدأت الدرونز تشبع نهم هواة التصوير
من خالل استخدامها في تصوير املرتفعات
وشالالت املياه واملناظر الطبيعية اخلالبة
واحليوانات البرية .ونتيجة لهذا فقد بدأ
هذا املجال يستقطب اهتمام وممارسة عدد
كبير م��ن ال�ه��واة واملستخدمني ،مم��ا حدا
ببعض الهواة إلى إط��الق موقع إلكتروني
متخصص ((Travel by Drone: http://
 travelbydrone.comعلى ال��وب لعرض
الصور وبث الفيديوهات املميزة امللتقطة
بواسطة الدرونز على مستوى العالم ،وإتاحتها
للزوار .كذلك بدأ استخدام هذه الطائرات
في بعض التطبيقات العلمية مثل متابعة
حالة البراكني والتنبؤ بثورانها ،وكذلك في
بث خدمة اإلنترنت بتقنية اجليل اخلامس
الذي يعمل بالطاقة الشمسية ،وهو مجال
جديد بدأت تتنافس عليه أكثر من شركة
عاملية متخصصة.
والدرونز مثلها مثل أي اختراع جديد،
قد يساء استخدامه ورمب��ا ال يخلو من
سوء استغالل ،إذ جرى على سبيل املثال
استخدامها في التهريب وإجن��از أعمال
غير مشروعة.

أنواع الدرونز والدول املصنعة
تقسم طائرات "الدرونز" من حيث أسلوب قيادتها إلى

وه �ك��ذا .وي�ت��م التحكم ف��ي ه��ذه الطائرات

نوعني رئيسيني :األول ،ال�ط��ائ��رات التي يجرى التحكم

خالل ثالثة أنظمة رئيسية :األول ،هو

فيها عن بعد ،سواء كان هذا عن طريق قائد توجيه أو عن

نظام اإلطالق ،والثاني ،هو نظام املالحة،

طريق برمجة مسبقة ،والثاني ،طائرات التحكم الذاتي،

والثالث ،هو نظام االستعادة.

من

التي تعتمد في سيرها وتوجيهها على الذكاء الصنعي،

أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ل ��دول امل �ن �ت �ج��ة ف �ق��د ك��ان��ت ال ��والي ��ات

وهذا النوع يتميز بذاتية أكبر في معاجلة البيانات واتخاذ

املتحدة ه��ي ال��دول��ة الوحيدة احملتكرة لصناعة وإنتاج

القرارات .أما من حيث التخصص وطبيعة املهام املكلفة بها،

ه��ذا ال�ن��وع م��ن ال �ط��ائ��رات ،وذل��ك حتى ع��ام  ،2000حني

فهناك طائرات تنقل البضائع وط��ائ��رات أخ��رى لتوصيل

بدأت بريطانيا ودول أخرى تصنيعها .وحديثا ،اقتحمت

اإلسعافات األولية أو املساعدات ،وثالثة للتصوير اجلوي،

ب �ع��ض ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة واإلس��الم �ي��ة ه ��ذا امل� �ج ��ال ،ومنها
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فرص عمل
واعدة

يتوقّ ع أن يؤدي ازدهار
صناعة طائرات ال��درون��ز إلى
ازده��ار سوق العمل على مستوى العالم،
س��واء من حيث الفرص املتاحة أو املهن
اجلديدة التي سيتم استحداثها بسببها.
وعلى سبيل املثال ،يقدر عدد فرص العمل
اإلض��اف�ي��ة التي ينتظر أن توفرها هذه
الصناعة البازغة فيما بني عامي 2016
و 2025ف��ي ال �س��وق األم��ري�ك�ي��ة وحدها
بنحو  100ألف فرصة .وفي هذا اإلطار
تشير دراسة حديثة إلى أن حصة الدرونز
في السوق العاملي تبلغ حاليا نحو ملياري
دوالر ،ويتوقع أن ترتفع إلى نحو  127مليار
دوالر بحلول عام .2020
أما فيما يخص املجاالت املهنية املدنية
التي ستتأثر كثيرا بظهور هذه التقنية
فتشمل مهن ال��زراع��ة واإلن�ق��اذ وحماية
البيئة والبحث العلمي .ومن بني كل هذه
احليزز
املجاالت ،يتوقّ ع للزراعة أن تأخذ احل ّي
األكبر من تطبيقات الدرونز ،نظرا للمهام
الكثيرة التي ميكن أن تساهم فيها،
وخصوص ًا في احلقول الزراعية الواسعة
التي يحتاج اإلشراف عليها إلى جهد
ومضن .ذلك أن بإمكان هذه
بشري كبير
ٍ
الطائرات أن جتوب مسافات واسعة ،وأن

تساهم  -من
ثم
في تقييم حالة هذه احلقول ،بل وأداء بعض
األعمال الزراعية الروتينية مثل نثر البذور
ورش املبيدات على املناطق املصابة .وعلى
هذا النحو حتولت صناعة الطائرات املسيرة
منذ إتاحتها لالستخدام املدني إلى صناعة
مستقلة وتقنية واعدة حملت معها آفاقا
رحبة لعدد كبير من املجاالت والتطبيقات
التجارية وغير التجارية؛ بسبب تطويرها
املستمر الذي يبدو أنه لن يتوقف عند حد
معني قريبا .

أحدث تطبيقات الدرونز
استخدامها ف��ي خدمة
توصيل البضائع والطلبات
الصغيرة إلى المنازل وفي
الدعاية السياحية وتصوير
األع���م���ال السينمائية
واالجتماعات المتنوعة

مصر وتونس واجلزائر وسوريا واإلمارات والسعودية وإيران وباكستان .وقدر
تقرير ص��در ع��ام  2012ع��دد ال ��دول ال�ت��ي متتلك ال�ط��ائ��رات م��ن دون
طيار أو التي تعمل على تطويرها وتصنيعها بنحو  76دولة ،وعدد
البرامج البحثية املخصصة لتطوير ه��ذه الطائرات واملمولة من
الشركات واجلامعات في تلك الدول بنحو  680برنامجا بحثيا.
وقدر تقرير آخر صادر عن مفوضية الدول األوروبية بأنه سيتم إنتاج 35
ألف طائرة من دون طيار في العالم في غضون السنوات القليلة املقبلة .كما
توقع تقرير ثالث صدر عام  2016أن يتبلور قريبا سوق عاملي خاص بالطائرات
املسيرة التجارية في عدد من الصناعات واملجاالت ،السيما الزراعة والطاقة
وتأمني املرافق والتعدين ووسائل اإلعالم وإنتاج األفالم الوثائقية والروائية،
متوقعا منو السوق بنسبة تبلغ نحو  %20سنويا حتى عام .2020
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الرياضيات و السينما
مشاهير األعداد نجوم الفن السابع

د.نزار خليل العاني

❋

(عندما أعلن أفالطون عن محاضرة
يلقيها عن “اخلير” جاء الناس آملني أن
يتعلموا كيف يكونون دسعداء ،لكنهم لم
يسمعوا إال ما بدا لهم أنه رياضة عليا،
والشك أن الرياضة كانت بعد الفلسفة
هي الدراسة التي أكثرت اجلمعية من
م�ت��اب�ع�ت�ه��ا) ،ك�م��ا ج ��اء ف��ي “املوسوعة
الفلسفية املختصرة”.
امل�ق�ص��ود ب��ال��ري��اض��ة ف��ي ه��ذا النص
والق َدم
القدمي والعريق هو الرياضياتِ .
يعزى إلى عصر أفالطون (نحو427-347
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ق.م) ،واجلمعية في النص هي األكادميية
التي أنشأها أفالطون نحو العام  385ق.م
في املوقع الذي قتل فيه البطل اليوناني
“أكادميوس” ،والتي يعتبرها الدارسون
والباحثون أول جامعة في التاريخ ،وأسسها
أفالطون لرعاية ر ّب��ات الفنون واآلداب
واملوسيقا ،وتلقني املنتسبني إليها مبادئ
احلكمة وتأهيلهم ألخذ زمام املبادرة في
إصالح حكومات املدن اإلغريقية التي أنهكها
الفساد املستشري ،مما جعل املجتمع يعاني
وطأة الشرور واالنحطاط .وكتب العالمة

جورج سارطون في موسوعته العظيمة
“تاريخ العلم” أن شرط القبول الذي
فرضه أفالطون لالنتساب إلى األكادميية
هو إتقان الرياضيات ،وكأن هذا العلم ،بعد
الفلسفة ،هو ثاني درجات اخلير لبناء
احلضارة وإصالح العالم ،وال أذكر أنني
قرأت لفيلسوف عظيم على مر التاريخ،
إال واقترنت جهوده الفلسفية مبقاربات
معرفية للرياضيات ،وسآخذ على سبيل
املثال ال احلصر ديكارت ()1596-1650
ألنه األشهر بني أقرانه.

❋ أكادميي وكاتب علمي( ،الكويت)

ديكارت املؤسس
في كتابه اجلريء “ وداع ًا ديكارت :
كوسمولوجيا جديدة للعقل اإلنساني”
يعيد كيث ديفلني  keith Devilinالنظر
بـ (ثنائية العقل  -اجلسد بدال من ثنائية
الروح  -اجلسد) التي دشنها ديكارت ،والتي
أسست ملسيرة العلم احلديث ،وله احلق
في أن يعيد النظر إال فيما يتعلق برسوخ
صخرة الرياضيات التي حتمل هيكل العلم!
الثابت واملتني في البناء املعرفي والفلسفي
لديكارت ،والذي ال نستطيع أبد ًا أن نقول
له وداع ًا ،هو الدور املركزي للرياضيات،
والتي – في تقديري – ستحتاج إليها
علوم الغد كما فعلت علوم األمس ،والتي
ستظل تكنولوجيا املستقبل الرقمية
تعتمد على مفاهيمها األصيلة ،وهذا ما
تسعى مقالتي إلى النظر إليه .لقد ألهم
احلماس العلماء والسيما الرياضيني
بإجناز الثورة العلمية وتعجيل النمو
السريع للعلوم...وأعلن غاليليو  :أن
العلم مكتوب بلغة الرياضيات ،وأيده
فيما بعد دي�ك��ارت وسبقهما إل��ى ذلك
فيثاغورس اليوناني.
وباختصار يبدو أن تاريخ العلم جعل
من علماء الرياضيات جنوم ًا ساطعة،
وسدنة املاضي واملستقبل .وكذلك انساق
عشاق ال�ع��دد وراء الشطط والتطرف
سموه “
واعتبروا القيمة احلسابية ملا ّ
النسبة الذهبية” وقيمتها 1.61803399
ورمزها احلرف اإلغريقي “فاي” ،وكأنها
األساس اجلمالي والسحري للكون ،وإلى
هذه النسبة أرجعوا كل مايقع حتت العني
م��ن ك��ائ�ن��ات حية وج �م��ادات واختزلوا
ال��وج��ود بهذه النسبة ،وه��ذا إف��راط ال
يقبله العقل.
الرياضيات وفن السينما
نتفق أوال على أنه ال ميكن اإلمساك
بالعالم الفيزيقي املادي وحقائقه املوضوعية
ما لم يكن قاب ً
الكمي والتعبير
ال للقياس ّ

عن وجوده بلغة الرياضيات .املسافة باألمتار
والزمن بالدقائق والوزن باألرطال ،وقيسوا
على ذلك موضوعات الصوت والضغط
والسرعة وغيرها .وحني َن َعتْنا ديكارت
باملؤسس كنا نتذكر موقفه حني شاهد
ذبابة تتحرك في فضاء غرفة ،وتساءل:
كيف ميكن حتديد مكان الذبابة وبعدها
عن اجل��دران والسقف وأرض الغرفة ؟
ديكارت أجنز عقليا مايعرفه الطلبة حاليا
في املرحلة الثانوية وهو “اإلحداثيات”
واخلطوط البيانية.
ومنذ البداية كانت السينما مدينة
للرياضيات ،بل هي غارقة في احلسابات،
بدء ًا من مواصفات الكاميرات والعدسات
وأجهزة العرض وتقنياتها والصيغ املختلفة
للفيلم ( )film formatsمن 8ملم إلى
 16و 28النادر و 35ملم ،وما يتعلق بسرعة
الكوادر ( )frame rateمن  12إلى .1000
وتاريخي ًا اعتمدت سرعات تراوح بني 16
و 24صورة في الثانية املالئمة لبيولوجيا
وفيزيولوجيا اإلنسان ،وحتى هذه األيام
حيث أصبحت السينما رقمية بالكامل،
ال تزال هذه الصناعة املعقدة وشرايينها
وأوردتها ممهورة بالرياضيات.
وحني بدأت هوليوود تختار املشاهير
من علماء الرياضيات املعاصرين لتنتج
العديد من األفالم التي تسلط األضواء
على حيواتهم ونباهة عقولهم ومالمح
عبقريتهم ،ظهر كأن السينما تعيد بعض
الدين القدمي ،وتعترف بذلك الفضل
السابق للرياضيات على تاريخها الذي
امتد ألكثر م��ن مئة ع��ام منذ بدايات
السينما وحتى اليوم.
علماء رياضيات على الشاشة
ق�ب��ل ال��دخ��ول إل ��ى ص�ل��ب املوضوع،
أذكر املعلومة اآلتية عن عبقرية أمير
الرياضيات كارل غاوس )Carl Gauss
 ،)1777- 1855واملعلومة مذكورة في
كتاب روم��ي شوفان “املوهوبون” الذي

يبدو أن تاريخ العلم جعل
م��ن ع��ل��م��اء ال��ري��اض��ي��ات
نجومًا ساطعة عبر العصور
حتى كأنهم اعتبروا سدنة
ال��م��اض��ي والمستقبل

منذالبدايةكانتالسينما
مدينة للرياضيات بل هي
غارقة في الحسابات بدءًا
من مواصفات الكاميرات
وال���ع���دس���ات وأج���ه���زة
العرض وتقنياتها والصيغ
المختلفة للفيلم من
8م��ل��م إل��ى  16و 28و35
ملم وم��ا يتعلق بسرعة
ال��ك��وادر م��ن  12إل��ى 1000
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حين بدأت هوليوود تختار
ال��م��ش��اه��ي��ر م���ن علماء
الرياضيات المعاصرين
لتنتج أفالما عن حياتهم
ون��ب��اه��ة عقولهم ظهر
كأن السينما تعيد بعض
ال��دي��ن القديم وتعترف
ب��ذل��ك الفضل السابق
للرياضيات على تاريخها

ثالث أطروحات
ث �م��ة ث�ل��اث أط� ��روح� ��ات ذات صلة
مب���وض���وع ال �س �ي �ن �م��ا وال ��ري ��اض� �ي ��ات:
 األولى تتعلق بفحوى فيلم (كرة املال) Moneyballوهو من بطولة براد بيت،
والفيلم مبني على قصة حقيقية ،حيث
يعتمد مدير فريق أوكالهوما لكرة القاعدة
أو البيسبول  - Baseballوالذي يؤديه براد
بيت  -على أحد خريجي جامعة يال في
االقتصاد واملتخصص في تطبيق علم
اإلحصاء وبرامج احلاسوب ،ومن دراسة
نقله إلى العربية وجيه أسعد ،إذ يقول
املؤلف إن “غاوس” ولد بالفطرة ليكون
عالم رياضيات ،فمنذ طفولته املبكرة
ظهرت عليه عالمات النبوغ الرياضياتي،
فقد كان والده يصحبه إلى تلة تطل على
مساحات واسعة،ويطلب منه تقدير رقعة
محددة من األرض املنبسطة أمامهما
بوديانها وهضابها وسهولها ،ويذكر الطفل
املساحون
“غاوس” الرقم ،وبعد أن ميسحها ّ
بأجهزتهم وأدوات�ه��م يجدون أن الرقم
الدقيق قريب جد ًا من التقدير الغريزي
للطفل الذي ذكره اعتماد ًا على حدسه
الرياضياتي وموهبته التي ال تفسير علمي ًا
لها ،وغالب ًا ما تصنف ضمن العناوين التي
تتناولها كتب الباراسيكولوجي (الظواهر
العقلية اخلارقة).
من هؤالء العلماء الكبار والعمالقة
الذين تألقوا في تاريخ الرياضيات جون
ناش االبن )John Nah) 1928- 2015
ال��ذي أصبحت سيرته العقلية موضع
جدل شديد في الواقع احلقيقي وفي
السينما .وتبوأ ناش في فترات عطائه
العلمي أعلى املناصب في برينستون وفي
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،MIT
وتعزى إليه إجنازات خارقة في أكثر من
حقل من حقول الرياضيات ،مما مهد له
الطريق لنيل جائزة نوبل في االقتصاد،
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إح�ص��اء احل��اس��وب لكل العبي أمريكا
وحركاتهم وسكناتهم ،يشكلون فريق ًا يفوز
بالبطولة من احملترفني املغمورين الذين
ال يكلفون املالك الكثير من املال.
يعني ذلك أن التحليل الرياضي واحلوسبة
واإلحصاء هي التي تصنع الفوز.
 الثانية تتعلق بجهود األلسنينيملتابعة ودراسة لغات كل شعوب األرض،
وت��رم�ي��ز األف �ع��ال واألس �م��اء والصفات
والفاعل واملفعول وحروف اجلر والعطف
برموز رياضية ،ورسم أشجار لفقه اللغات
وهنا نعود إل��ى ماذكرناه آنفا ،وه��و أن
الرياضيات لغة حصرية لكل علم ،بدء ًا
باإلحصاء ووص��وال إل��ى قواعد اللغات
البشرية مهما تعددت األلسن.
بالتوازي مع هذه السيرة ،ال خالف
أيض ًا أن هذا املوهوب عانى منذ طفولته
برغبة شديدة للعزلة وانعدام التواصل
مع محيطه العائلي واملدرسي واملجتمعي،
وكان سلوكه يتسم بالغرابة ،وفي فترات
ومصحات
االنكفاء العقلي ذهب إلى عيادات
ّ
نفسية وخضع للعالج ،وبدا للجميع أنه
أقرب إلى اجلنون واإلفالس املعرفي وحياة
الهلوسة واألوهام منه إلى العبقرية.
السينما والدراما والعقل اجلميل
السينما ،وكل الفنون الدرامية األخرى
وفي مقدمها املسرح ،تستند في اعتقادي
الشخصي إلى إثارة فضول املتابع وإدهاشه.
ح�ي��اة ج��ون ن��اش ت�ن�ط��وي ع�ل��ى سمات
ومالمح درامية واضحة ،لذا كان مادة
سينمائية جاهزة للتناول ،وهكذا ظهر
للوجود فيلم (عقل جميل)   iA Beaut
 ful Mindللمخرج القدير رون هاورد
ومن بطولة “راسل كرو” والذي فاز بأربع
جوائز أوسكار.
وإذا جتاوزنا بعض اإلضافات التي
اق�ت�ض��اه��ا ال �ف��ن ع�ل��ى السيرة

كلها وقواسمها املشتركة ،بغية الوصول
إلى وضع معادلة رياضية حاكمة للفكر
ال�ب�ش��ري ق��اط�ب��ة ،ان�ط��الق� ًا م��ن دراسة
اللغات على أوسع نطاق لتأسيس علم
اللغويات.
 الثالثة تتعلق بعمالق الفيزياءالكونية وال��ري��اض�ي��ات التطبيقية في
جامعة كمبريدج ستيفن هوكينغ Stephen
 .Hawkingعالم نابه أحاطته السينما
باهتمامها في فيلم ساحر نال عدة جوائز
أوسكار ،وعنوان الفيلم (نظرية كل شيء)
احلقيقية لعالم الرياضيات ،فقد قدم
الفيلم للجمهور ملحمة قصصية عن
عظمة ناش ،وتؤكد علو كعب الرياضيات
املتمثلة بانكباب بطل الفيلم على معاجلة
مئات امل �ع��ادالت ،وانتصاره على عجزه
املرضي بالتصميم واإلرادة ،وتوظيف
عبقريته خلدمة اإلنسانية.
السينما ولوغاريتمات الوجود البشري
والفيلم بكلمة واحدة يعمل بوساطة الفن
السابع على تقريب الرياضيات إلى قلوب
الناس واستقطاب مح ّبتهم واهتمامهم.
فيلم (برهان)  Proofمثل الفيلم السابق
يضعنا أمام ثنائية براعة العقل املهموم
بالرياضيات وانزالقه إلى اجلنون ،ويلعب
بطولته املمثل أنتوني هوبكنز الذي يؤدي
دور أستاذ أكادميي متألق في الرياضيات،
ويعمل على وضع معادلة رياضيات شاملة
تقلب كل مفاهيمنا

.The Theory of Everything
الرجل شبه مشلول وفاقد القدرة على
النطق ،وكان من الطبيعي أن ينطفئ ذكره
لوال عبقرية التقانة احلديثة وجهود
الباحثني في شركة “أنتل” التي أجنزت له
خصوصا عرش ًا مدولب ًا ومتحرك ًا وجهاز ًا
حاسوبي ًا يستجيب ألوامر عينيه لتوليد
صوت صنعي إلكتروني بديل من حنجرته
العاجزة ! هذا العبقري االستثنائي حظي
بكرسي تقني متحرك ومن خالله أجنز
أبحاثه عن علم الكون.

أب���دع���ت ال��س��ي��ن��م��ا في
الكشف عن خصائص عقل
واحد من أهم الرياضيين
اإلنكليز على مر العصور
وه���و أالن ت��وري��ن��غ في
فيلم (لعبة المحاكاة)
The Imitation Game
ال������ذي ي���س���رد ف��ص��وال
م��ش��وق��ة م���ن ن��ج��اح��ات��ه

الفيزيائية عن الكون والوجود ،ويؤدي
ه��ذا امل�ش��روع اخلطير إل��ى خلل عقلي
واضطرابات نفسية لألكادميي ،وحتاول
ابنته  -وهي فيزيائية مقتدرة  -بعد وفاته
أن تكشف أسرار هذه املعادلة.
فيلم جدلي يطرح املقولة نفسها:
ه��ل تستطيع الرياضيات العثور على
م �ع��ادل��ة ج��ام �ع��ة م��ان �ع��ة ت �ش��رح جهل
ال�ب�ش��ر ال �ف��اض��ح أم ��ام أل �غ��از الوجود.
(ويلْ هانتنغ الطيب) * Good WILL
فيلم ِ
“ويلْ ” املمثل
 HUNTINGويقوم بدور ِ
مات دميون ،وهو شريك في كتابة سيناريو
الشاب”ويلْ ”
الفيلم الذي يروي حكاية
ِ
املوهوب والعبقري بالرياضيات واملعقد
نفسي ًا بسبب طفولته املعذبة.
وعلى الرغم من أملعيته يعمل حارس ًا في
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ،MIT
وكلما وضع أستاذ الرياضيات معادلة صعبة
على اللوح لطلبته وعجزوا
عن حلها،،ينجح
ِ«ويلْ »
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ح��ي��اة الرياضياتي جون
ناش تنطوي على سمات
ومالمح درام��ي��ة واضحة
لذا كان م��ادة سينمائية
ج��اه��زة ل��ل��ت��ن��اول فظهر
عنه فيلم (عقل جميل)
 A Beautiful Mindالذي
ف��از بأربع جوائز أوسكار
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دائم ًا في فك مغاليقها أثناء غياب األستاذ
والطلبة! ويكتشف أستاذ الرياضيات
موهبة ِ«ويلْ » ،وجوانب انحرافه النفسي
والعقلي ويعمل على تسوية أموره.
وم �ث��ل ال�ف�ي�ل�م�ين ال �س��اب �ق�ين تقرن
احلكاية بني عبقرية الرياضي واحتمال
ج �ن��ون��ه أو غ ��راب ��ة س �ل��وك��ه واختالف
ع �ق �ل��ه ع ��ن ع��ق��ول ال� �ن ��اس العاديني.
وتبدع السينما في الكشف عن خصائص
عقل واحد من أهم الرياضيني البريطانيني
على مر العصور ،وأعني أالن تورينغ Alan
 Turingال��ذي بنى آلته املدهشة التي
حملت اسمه ،أي آلة تورينغ انطالقا من
خوارزميات (لوغاريتمات )Algorithm
تستطيع العثور على حلول حلسابات
معقدة بخطوة واح��دة ،وه��ذا مافعلته
اللوغاريتمات ح�ين اختزلت عمليتي
ال��ض��رب وال �ق �س �م��ة احل�س��اب�ي�ت�ين إلى
عمليتي جمع وطرح ،وقاده هذا الفهم
إل� ��ى اس� �ت� �خ ��دام الصفر والواحد
حلل بعض املعضالت التي
كانت تواجهه ،وهي أساس
الثورة الرقمية الراهنة.
عنوان الفيلم السينمائي الذي
يسلط الضوء على حياة
هذا العبقري الفذ هو
(لعبة احملاكاة) The
،Imitation Game
ويسرد لنا فصوال مشوقة
من جناحات الشاب
الذي أصبح وهو في
مطلع العشرينيات
من العمر عضوا في
إدارة جامعة كمبريدج،
وجنح أثناء احلرب
ال�ع��امل�ي��ة ال�ث��ان�ي��ة في
ف��ك ال�ت�ع�م�ي��ة (ال �ش �ي �ف��رة) العسكرية
األملانية وهو ال يعرف كلمة أملانية واحدة.
مثل كل الذين على شاكلته من الرياضيني
الكبار عانى تورينغ في مراهقته عزوفا

عن التواصل االجتماعي وميال للعزلة،
وحوكم وهو في أوج شهرته من عالقاته
املثلية وغرابة أط��واره التي دفعته إلى
االنتحار وهو في الثانية واألربعني من
العمر.
خامتة
هناك مسائل في الرياضيات غير قابلة
للحل حتى يومنا هذا ،ويجري البحث
عن حلول لها.
ل�ك��ن ك��ل ه ��ؤالء ال �ع �ب��اق��رة وغريبي
األطوار الذي رصدت السينما حيواتهم
قدموا للبشرية خدمات عظيمة ال تنسى،
ولعل خدمات الرياضيني بدأت باملسلمني
اخل��وارزم��ي وال�ب�ي��رون��ي وث��اب��ت ب��ن قرة
وغيرهم ،مما جعل الفلسفة تتآخى مع
الرياضيات ،ومن يشتغل باألولى ال مناص
أمامه من الشغل بالثانية ،وصار االعتقاد
بدور الرياضيات في تشييد الهرم اإلنساني
احلضاري مقولة ثابتة> .

❋ يترجم طارق راشد عليان في كتاب ميتشيو كاكو ( فيزياء املستقبل ص  )232عنوان الفيلم إلى (صيد النوايا
الطيبة) وليس كما ترجمته أنا (ويلْ هانتنغ الطيب) ،واحلقيقة أن مخرج الفيلم لعب بذكاء على احتمال هذين
الوجهني مع ًا وحضورهما في ذهن املتلقي.

االلتهام الذاتي ..
الوقاية من األمراض والحد من تطورها

نادية الدكروري

❋

عندما منحت اللجنة العلمية
التابعة ملنظمة نوبل جائزتها هذا
ال �ع��ام ف��ي م �ج��ال ال �ط��ب للياباني
يوشينوري أوس��وم��ي  ،ب��ررت ذلك
االخ�ت�ي��ار ب��ال�ق��ول إن أب �ح��اث هذا
ال� �ع ��ال ��م ال� � ��ذي ال��ت��ح��ق بجامعة
طوكيو ع��ام  1963واخ�ت��ار دراسة

❋كاتبة وإعالمية متخصصة في االعالم العلمي( ،مصر)

البيولوجيا اجلزيئية لتكون مسار ًا
ملستقبله «ف�ت�ح��ت ال�ط��ري��ق لفهم
األهمية األساسية لاللتهام الذاتي
في العمليات الفيزيولوجية ،األمر
ال��ذي يساعد على عالج عدد من
أم ��راض اجل �ه��از العصبي وأم ��راض
السرطان».
 - 96يناير
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نوبل منحت جائزتها لعام
 2016ف��ي م��ج��ال الطب
للياباني أوسومي لكونه
أتاح فهم أهمية االلتهام
ال��ذات��ي ف��ي العمليات
الفيزيولوجية األمر الذي
يساعد على عالج عدد من
أم���راض الجهاز العصبي
وأم���������راض ال���س���رط���ان

اك���ت���ش���اف (االل���ت���ه���ام
ال��ذات��ي) مهد الطريق
لنظرة أعمق إل��ى بداية
ظ���ه���ور أع�������راض ب��ع��ض
األم���������راض وت���ط���وره���ا
وم���ك���اف���ح���ة ال����ع����داوى
واض����ط����راب����ات ال��ص��ح��ة
العقلية وتطوير أدوي��ة
ت��س��ه��م ف���ي ال���ح���د من
األضرار العصبية لألمراض
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ولم يكن مستغربا منح تلك اجلائزة
لذلك العالم الفذ؛ فإجنازاته الرائدة
ف��ي م�ج��ال (االل �ت �ه��ام ال��ذات��ي) مهدت
الطريق لنظرة أعمق إلى بداية ظهور
أعراض بعض األمراض وكذلك تطورها،
ومكافحة العداوى واضطرابات الصحة
العقلية ،وتطوير أدوية تسهم في احلد
من األضرار العصبية ألمراض ألزهامير
وب��ارك�ن�س��ون ،وغيرهما م��ن األمراض
العصبية التنكسية.
وعملية (االلتهام الذاتي)  -الكلمة
اليونانية األص��ل التي ق��ادت الدكتور
تعرف
أوسومي للفوز بجائزة نوبل ّ -
بأنها آلية تدمير طبيعية تفكك بصورة
منظمة املكونات اخللوية غير الضرورية
أو املعطوبة؛ أي إن اجلسم يستخدم
آالت داخلية إلعادة تدوير ال “خردة”،
مكونات اخللية التالفة ،واالستفادة منها
لتوليد الطاقة.
وخ��الل عملية االل�ت�ه��ام الذاتي
للخلية يتم التقاط املخلفات
اخللوية وجمعها في أغشية
تشبه الكيس ،ثم نقلها إلى
صندوق املخلقات اخللوية
امل �ع��روف ب� � “اجلسيمات
الهاضمة” لتدميرها .هذه
العملية أساسية للوقاية
من السرطان ،ومكافحة
ال �ع��دوى واضطرابات
الصحة العقلية مثل
داء هنتنغتون والشلل
ال�����رع�����اش ،وكذلك
احلفاظ على التمثيل
الغذائي الصحي.
وبحسب مجلة “نيتشر”
العلمية  ،تنخفض قدرة
اخل��الي��ا اجلذعية
ال �ع �ض �ل �ي��ة على
ال �ت �ج��دد مع
التقدم في

العمر ،إذ تدخل اخلاليا في مرحلة شيخوخة
غير قابلة لالنعكاس .ويحفِّ ز منع االلتهام
الذاتي في اخلاليا اجلذعية الصغيرة
التابعة دخولها في مرحلة الشيخوخة،
ك�م��ا ي��رت�ب��ط ب��زي��ادة اخل �ل��ل الوظيفي
للخاليا ،ومن
ث���م فإن

مسار علمي متميز

ب��دأ أوسومي مختبره اخل��اص عام
 ،1988وركز جهوده البحثية على التعرف
إلى اجلينات التي تعد مهمة في مسارات
اخلاليا ،واستطاع من خالل أبحاثه التعرف
إلى الضوابط املتعلقة بعملية االلتهام
الذاتي ودورها في الوظائف الفيزيولوجية
املهمة ،وربط هذه العملية بأمراض عدة
مثل مرض “باركنسون” والسكري من
النوع الثاني ،وغيرهما من االضطرابات
التي تظهر لدى كبار السن.
ويعمل الباحثون حالي ًا على تطوير

تعزيز االلتهام الذاتي في اخلاليا املسنة
يعكس حالة الشيخوخة ،ويستعيد قدرتها
على التجدد في النماذج املصابة التي
متت دراستها.
و استغرق فهم عملية االلتهام الذاتي
عقودا ،ففي خمسينيات القرن العشرين
ً
كشف العالم البلجيكي كريستيان دو دوف
عن وجود بنية غير معروفة داخل اخللية
طلق عليها “الليسوسوم” أو “اجلسم
ُأ ِ
ُ
امل ِّلل” .وأثبت دو دوف” وآخ��رون أن
هذه العضية حتتوي على العديد من
اإلن��زمي��ات التي م��ن شأنها ،ف��ي ضوء
ظ��روف مناسبة ،أن مت��زق البروتينات
وحتى العضيات األخرى ،ما يتيح للخلية
املكونة لها أو
إعادة استخدام األجزاء ِّ
لفظها خارجها.
وعند هذه النقطة توقفت األبحاث
ولم ُيح َرز أي تقدم حتى تسعينيات
القرن العشرين ،عندما قرر أوسومي،
املولود في مدينة فوكوكا اليابانية عام
 ،1945دراسة عملية االلتهام الذاتي في
خاليا اخلميرة ،وحدد اجلينات الرئيسية
التي تشارك فيها ،وأظهر كيف أن البروتينات
ال�ت��ي تصنعها تلك اجلينات جتتمع
متهيدا
معا لبناء أكياس محكمة الغلق
ً
ً
لتدميرها .كما أظهر فريقه البحثي أن

أدوية قادرة على استهداف عملية االلتهام
ال��ذات��ي في مختلف األم��راض بفضل
أبحاث أوسومي ،التي بدأت من خالل
منوذج صممه عام .1990
حصل أوس��وم��ي على ال��دك�ت��وراه من
جامعة طوكيو ع��ام  .1974وب�ع��د أن
أمضى ثالث سنوات في جامعة روكفلر
بنيويورك عاد إلى جامعة طوكيو وأسس
مجموعة بحثية في عام  .1988وهو
منذ عام  2009أستاذ في معهد طوكيو
للتكنولوجيا.

االل��ت��ه��ام ال��ذات��ي آلية
ت��دم��ي��ر طبيعية تفكك
المكونات الخلوية غير
الضرورية أو المعطوبة
أي إن الجسم يستخدم
آالت داخ���ل���ي���ة إلع����ادة
ت��دوي��ر م��ك��ون��ات الخلية
ال��ت��ال��ف��ة واالس��ت��ف��ادة
منها ل��ت��ول��ي��د الطاقة

هناك عملية إعادة تدوير خلوية مماثلة
تتم في اخلاليا البشرية.
جينات االلتهام الذاتي

وبفضل اكتشاف أوسومي ل� 15جينً ا
مسؤولة بصفة رئيسية عن تنظيم عملية
االل�ت�ه��ام ال��ذات��ي للخاليا ال�ت��ي متنح
اجلسد القدرة على التجدد وتعزز بقاء
اجلسم في حالة سليمة ،أصبح العلماء
يدركون أن عملية االلتهام الذاتي هي
عملية أساسية لصحة اخللية بصورة
مستمرة ،ب��ل وص �ف��وا أن��واع��ا محددة
من االلتهام الذاتي ،مثل هضم وحتلل
امليتوكوندريا (مصدر الطاقة في اخللية)
التالفة والشبكة اإلندوبالزمية ،التي
جتمع البروتينات وتطويها وترسلها
إلى بقية اخلاليا.
وكانت أبحاث أوسومي الفريدة هي
السبب وراء كل األبحاث الهادفة إلى
تطوير أدوية قادرة على استهداف عملية
االلتهام الذاتي في مختلف األمراض،
باعتبار أن حدوث مشكالت في عملية
االلتهام الذاتي قد يسهم في األضرار
العصبية ألم ��راض أل��زه��امي��ر ومرض
ب��ارك �ن �س��ون ،وغ�ي��ره�م��ا م��ن األم ��راض
العصبية التنكسية> .

بفضل اكتشاف أوسومي
ل� 15جي ًنا مسؤولة عن
تنظيم عملية االلتهام
الذاتي للخاليا التي تمنح
الجسد القدرة على التجدد
أص��ب��ح العلماء ي��درك��ون
أن االل��ت��ه��ام ال��ذات��ي
عملية أس��اس��ي��ة لصحة
الخلية بصورة مستمرة
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مريض الخرف
دليل عملي للرعاية والتمكين

د .عبدالله بدران

❋

ثمة مشكالت عديدة يواجهها كبار السن في املجتمعات املتقدمة والنامية تتطلب متابعة حثيثة واهتماما خاصا
ورع��اي��ة مكثفة ،فضال عن تعاون بني جهات ع��دة ،للتغلب عليها ،والقضاء على مسبباتها ،أو احل��د من استفحالها
وانتشارها ،أو لوقف تداعياتها .ولعل من أهم هذه املشكالت ما يعانيه أبناء تلك الشريحة العمرية من أمراض مزمنة
بسبب التقدم في السن ،تستلزم من احمليطني بهم رعاية مستمرة ووعيا معرفيا بطرق التعامل معهم ومتكينهم من
احلياة بصورة مناسبة ،وتوفير املعيشة الكرمية لهم.
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❋ احملرر العلمي.

ومن تلك األمراض التي تصيب كبار السن
مرض اخلرف الذي تُصاحبه أعراض تزداد
س ��وء ًا مب��رور ال��زم��ن  ،فيما متثل ك��ل حالة
مرضية حالة منفردة يصعب تعميمها على
اجلميع والتكهن مبسارها .وهذا املرض يبدأ
عادة بالنسيان وتدهور القدرات املعرفية ،ثم
يظهر في صورة فقدان القدرة على التذكر
بصورة متكررة مع تغير السمات الشخصية
بشكل ملحوظ ،ثم يظهر امل��رض في صورة
إصابة املريض باضطرابات سلوكية ولغوية،
ال يلحظها املريض عادة  ،لكنها تسبب عبئ ًا
كبير ًا على احمليطني به.
ويحدث اخلرف بسبب مجموعة من األمراض
واإلصابات التي تُلحق األذى بالدماغ في املقام
األول ،مثل مرض ألزهامير (يعرف بني العامة
باخلرف املبكر) ،أو السكتة الدماغية .ومن
األشكال الرئيسية األخرى اخلرف الوعائي،
واخل ��رف الناجم ع��ن تنكس الفص
اجلبهي من ال��دم��اغ .وللخرف
آثار اجتماعية واقتصادية كبيرة
مؤثرة من حيث التكاليف الطبية
واالجتماعية وتكاليف الرعاية
غير الرسمية ،وهذا ما يستدعي
احلد من تطور هذا املرض بتقدمي
طرق العالج املناسبة.
دليل عملي
وللتعامل مع مرضى اخلرف،
و ت��وج�ي��ه احمل�ي�ط��ني مبرضاه
وإرشادهم حول التعامل معهم ،نشر

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
(أكملز)  -مقره الكويت  -كتابا بعنوان (الدليل
العملي لرعاية مريض اخلرف) ،قدم له كل
من األمني العام للمركز الدكتور عبد الرحمن
العوضي واألمني العام املساعد الدكتور يعقوب
الشراح مبعلومات عامة عن اخلرف وأولويات
الصحة العامة املتعلقة به.
وتضمن الدليل تسعة فصول تناولت مفهوم
املرض وكيفية التعامل مع املرضى ،ومشاعر
املرضى والراعني لهم ،والبيئة املناسبة للرعاية
وكيفية التمكني املناسب لهم.
ويستند العمل ف��ي الدليل إل��ى التوجه
احلالي املتبع من قبل الباحثني واملهتمني
بتوفير الرعاية الصحية واحلياتية ملرضى
اخلرف الذي من شأنه التركيز على اجلانب
اإلنساني للمريض ،وتعزيز األسلوب املعتمد على
الشخص ،وليس صحة املريض فقط .ويستهدف
إبراز واقع العمل في مجال
الرعاية الصحية ملرضى
اخلرف ،ومدى إمكانية
إدراج النظريات احلديثة
واملبادئ الفلسفية التي
تدعم اجلانب اإلنساني
للمريض وجعل آدمية
ال �ف��رد م�ح��ور العالج،
ع ��وض� � ًا ع ��ن التركيز
على اجلانب الصحي
فقط وكيفية دمجها
في املمارسات العملية
احل��ال��ي��ة للمعنيني

يحدث الخرف بسبب مجموعة
من األم���راض واإلص��اب��ات
التي ُتلحق األذى بالدماغ
ف��ي ال��م��ق��ام األول مثل
ألزهايمر أو السكتة الدماغية

ل��ل��خ��رف آث����ار اجتماعية
واقتصادية مؤثرة من حيث
التكاليف الطبية واالجتماعية
وتكاليف الرعاية غير الرسمية
وهذا ما يستدعي الحد من
تطور هذا المرض بتقديم
ط��رق ال��ع��اج المناسبة
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دليل عملي للتعامل مع مرضى
الخرف و توجيه المحيطين
بمرضاه وإرشادهم حول
معرفة مشاعرهم واألساليب
المناسبة والنشاطات المائمة

برعاية مريض اخل��رف ،وف��ق ما ذك��ره معدا
الدليل غاري موريس وجاك موريس.
ويسعى الدليل إلى التعريف بالبيئة احمليطة
باملريض والصعوبات أو احمل��ددات التي قد
تواجهه .واالبتعاد عن طرح نظريات جامدة
وطرائق مثالية ال تصلح للتطبيق في الواقع
العملي ،معزز ًا فكرة أن احلل األمثل هو (احلل
األنسب) كسبيل حلل املشكالت متماشي ًا مع
ما يعكسه واقع املريض.
العالقة بني املريض والقيمني
يركز الدليل على نوعية العالقة بني مريض
اخلرف والعاملني في مجال الرعاية الصحية

اخلاصة به وكيفية احملافظة على جودتها
وبناء على ذل��ك مت وض��ع العديد
ودوام�ه��ا.
ً
من املمارسات والنشاطات التي تشكل حتدي ًا
لبعض ورشات متكني املريض والسيما ما يندرج
حتت مفهوم الترابط والتشارك .ويتجلى
ذل��ك مب��دى إمكانية ال��رب��ط ب��ني األطراف
الثالثة املهمة في دائ��رة الرعاية الصحية:
الذات (القارئ) ،والشخص املصاب باخلرف،
وبيئة الرعاية احمليطة .وتعتمد العالقة بني
املسؤول عن تقدمي الرعاية ومريض اخلرف
على تفاعل مستمر ب��ني الطرفني ،وجودة
هذه العالقة تعتمد على منظور كال الطرفني
لطبيعة التأثر القائم ،ويحدد املختص ذلك
وفق ًا لدرجة رضا املريض ومدى استجابته.
وبحسب من يرعاه ومدى تفهمه ملرض اخلرف
وما يطرأ عليه من أعراض ،كذلك بالنسبة
للفرد الذي يعاني اخلرف فهذا يعني له مدى
إحساسه باخلدمة املقدمة له وم��دى تفهم
مقدم اخلدمة حلاجاته.
ويتميز الدليل باحتوائه على العديد على
األسئلة والنشاطات والتمارين السلوكية التي
تستهدف تعزيز كل فكرة ونظرية مطروحة في
مجال رعاية مرضى اخلرف .ويقول املعدان
 :إن التمارين املطروحة تركز على الطرق
واملنهجيات التعليمية التي مت جتربتها خالل
غرف الدراسة والعيادات النفسية ،بحيث من
املمكن استخدامها ألعراض تعليمية بحتة أو
من خالل البرامج التدريبية لطواقم رعاية
املسنني .ومن ذلك املصادر والهيكليات األساسية
والطرق املتبعة ،والتدريبات والتمارين السلوكية
لتعزيز التوجهات واألساليب واملناهج املختلفة
في رعاية املسنني ،والسيما مرضى اخلرف.

نقاط رئيسية
< ع� �ل ��ى امل �خ �ت �ص ��ني ف� ��ي ال���رع���اي���ة ال �ص �ح �ي��ة ملرضى
اخل� ��رف إدراك ط�ب�ي�ع��ة (ال� �ع���بء) ال� ��ذي ي�ث�ق��ل من
ي��رع��ى امل��ري��ض م��ن ال�ن��اح�ي��ة اجل �س��دي��ة والنفسية
واالجتماعية.

< يجب أن يكون ق��رار إدخ��ال املريض دار الرعاية قائم ًا
على منهجية (الشراكة املشتركة) بني املريض والقائم
على رعايته والعائلة واألصدقاء ،ومن طرف آخر طاقم
الرعاية واملختصني.
< يحتاج القائم على الرعاية لفترات من الراحة ،وفرصة
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للتنفيس عن مشاعره املكبوتة أمام املختص ،والتباحث
في كيفية إدارة وقته على الوجه األكمل.
< تبدأ عملية احلزن على فراق املريض قبل حدوث الوفاة
بفترة من الزمن ،وعليه يجب توفير املساحة ملثل تلك
املشاعر دون تدخل لقمعها ،بل توفير الوقت الكافي
للفرد حتى يتعايش معها.
< ي�ج��ب إع �ط��اء ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ال��رع��اي��ة ال �ف��رص��ة للبقاء
منخرط ًا في عملية رعاية قريبه املرض باخلرف حتى
بعد إدخاله دار ًا للرعاية.

رحلة عبر املرض
يرى الدليل أن املرحلة األولية بعد التشخيص
مبرض اخلرف متثل صدمة شديدة للمريض،
إال أن�ه��ا س��رع��ان م��ا تصبح مرحلة للتأمل
والتفكير العميق مبا سيؤول إليه الوضع
الحق ًا ،وما التجهيزات ونوع احلياة املناسبة
له واخلطط املستقبلية .في حني يعتبرها
بعض األشخاص مرحلة للشروع برحلة أو
مغامرة نحو املجهول.
يعتبر االنتحار من أخطر اآلثار اجلانبية
ملرض اخلرف بني املسنني ،حيث يعتبر اخلرف
من عوامل االختطار حل��دوث االنتحار بني
املسنني ،وبخاصة ف��ي امل��راح��ل األول�ي��ة من
امل ��رض ،ح�ين يكون امل��ري��ض م ��ازال متمتع ًا
بالبصيرة والقدرة على التخطيط والتنفيذ.
ويقل هذا اخلطر في املراحل املتقدمة ،حني
تتالشى معظم القدرات الذهنية واملقدرة على
التخطيط والعمل وفق ًا ملا هو مخطط له ،أو
مع وجود مكثف ألفراد العائلة أو املشرفني في
دار الرعاية.
وبناء على ذل��ك يجب أال نفترض مبدأ
التكيف مع املرض ملعظم املرضى ،كما يجب
توفير جميع سبل التواصل ب�ين الطرفني
(مهنيو الرعاية واملرضى)،
وأن نسمع ملكنوناتهم
وما يعصف بداخلهم،
ومن ثم اختيار وتنفيذ
ما يناسب رعايتهم
ودعمهم.

جودة الرعاية
يركز الدليل على األثر املهم إليجاد مساحة
شخصية للمريض تعمل على رفع مستوى
الرفاهية والكرامة له والشعور بجودة العيش،
فمن املؤكد وجود اختالفات جذرية بني مريض
يعيش في منزله (مساحته) ومريض يعيش
في دار للرعاية (مساحتنا) .وتختلف وفقا
لذلك طرق العالج والسلوك ،وحتى مستوى
تدهور احلالة الصحية .ومن املهم أيضا معرفة
كيفية تلبية حاجات املريض الكلية ضمن
بيئة معينة ،ويتضمن ذلك طبيعة التواصل
االج�ت�م��اع��ي امل �ط��روح ،أو إج�م��ال��ي املساحة
احلياتية املخصصة.
ومن املهم لرعاية مريض اخلرف استخدام
أسلوب يرتكز على الشخص ،مع األخذ بعني
االعتبار ذات الشخص كمفهوم موحد بني
جوهره وجسده املريض ككل ،فاملريض عبارة
عن خبرات وجتارب فردية سابقة .ينظر هذا
األسلوب إلى املريض بصورة فردية متيزه عن
غيره .مصور ًا ذلك برغبة مريض اخلرف في
إبقاء مساحة للرعاية شخصية ال يدخل إليها
أحد سواه ومن موكل برعايته .يتصف هذا
األسلوب بإبقاء املمارس واملختص في حالة
تيقظ ورصد لشخصية املريض مهما كانت
األقنعة التي يلبسها ،والعمل على تلبية
بناء
حاجات املريض احلقيقية ،وليس ً
على افتراضات بأن هذا هو النشاط أو
العمل األنسب للمريض.
ويشجع الدليل على عملية االندماج
 /االرتباط بني املريض واملعالج عن طريق
تطوير سبل التواصل لديهم ،وأن يدرك
املختص أن األسلوب املتبع في الرعاية
غير معصوم عن اخلطأ ،ويجب
التغيير إن حدثت آثار سلبية.
وتوجد دائما صعوبات في تطبيق
املنهجيات واألساليب كحالة
املريض الصحية والبيئة
احمليطة .وتتطلب عملية
االرتباط أو االندماج
أحيانا استخدام
أس��ال �ي��ب خاصة
من شأنها مساعدة
امل��ري��ض ودعمه،
م���ث���ل التعاطف
(التقمص العاطفي)
واملصداقية.

تعتمد العالقة بين المسؤول
عن تقديم الرعاية ومريض
الخرف على تفاعل مستمر
بين الطرفين وجودة هذه
العالقة تعتمد على منظور كال
الطرفين لطبيعة التأثر القائم

يتميز الدليل باحتوائه
على العديد على األسئلة
والنشاطات والتمارين
السلوكية التي تستهدف
تعزيز كل فكرة ونظرية مطروحة
في مجال رعاية مرضى الخرف
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الجاتروفا ..

أشجار الذهب األخضر
إلنتاج الوقود الحيوي
املهندس أمجد قاسم

❋

لم يكن املسعى ال��ذي توجهت إليه دول عديدة باستغالل بعض احملاصيل الزراعية إلنتاج الوقود احليوي خيارا سهال،
وال توجها مر مرور الكرام؛ إذ واجه انتقادات حادة وحتديات جمة ،بسبب استخدام بعض أنواع الغالل واحملاصيل الزراعية
املخصصة لسد احلاجة للغذاء في إنتاج هذا النوع من الوقود ،وكذلك بسبب تخصيص مساحات شاسعة من األراضي الزراعية
لزراعة نباتات تستخدم إلنتاج الوقود ،وما رافق ذلك من استهالك لكميات هائلة من املياه واملخصبات واملبيدات الزراعية.

لقد زاد االهتمام في عدد من الدول املتقدمة
بالوقود احليوي كمصدر للطاقة املتجددة،
العتبارات بيئية ولتقليل االعتماد على الوقود
األحفوري التقليدي الذي يتسبب في انبعاثات
غازية ضارة بالبيئة ،ولرغبة بعض الدول في
تقليل اعتمادها على مصادر الطاقة املستوردة.
لكن ذلك قوبل باشتراطات عدة  ،فاشترط
االحتاد األوروبي – على سبيل املثال -خلط
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م��ا نسبته  % 8 – 5م��ن ال��وق��ود احليوي
بالوقود التقليدي املستخدم في وسائط
النقل ،على أن تصل النسبة إلى  % 20في
عام  ،2020مما عزز من أهمية هذا النوع من
الوقود وأصبح إنتاجه يحقق عائدا اقتصاديا
للمزارعني واملهتمني بإنتاجه وتسويقه .كما
أن استخدام الوقود احليوي يشكل منوذجا
للتنمية املستدامة دون أن يكون ذلك على

حساب الثروات الطبيعية لألرض ومقدرات
األجيال القادمة.
أجيال الوقود احليوي

سعى الباحثون إلى تطوير صناعة الوقود
احليوي ،إذ مت استخدام بعض احملاصيل
الزراعية إلنتاج الوقود ،كالذرة والقمح وقصب
السكر للحصول على اإليثانول احليوي ،كما
مت استخدام بذور اللفت وفول الصويا وزيت

❋ كاتب علمي متخصص في تكنولوجيا الصناعات الكيميائية( ،األردن).

النخيل وزيت اجلوز للحصول على الديزل
احليوي الذي يعد بديال من السوالر التقليدي.
وأطلق على الوقود احليوي املنتج من تلك
احملاصيل الزراعية (اجليل األول) لكنه قوبل
باعتراضات واسعة ،نظرا العتماده على سلة
الغذاء العاملية ،مما شجع الباحثني على إنتاج
(اجليل الثاني) من الوقود احليوي الذي
يعتمد على أجزاء النباتات غير الصاحلة
لالستهالك البشري ،كسيقان القمح والذرة
والرز ،إال أن هذا سيتسبب في حرمان التربة
من تلك املخلفات العضوية التي تسهم في
زيادة خصوبتها .ومع ازدياد االهتمام عامليا
بالوقود احليوي ،مت تطوير (اجليل الثالث)
منه الذي يعتمد على استخدام الطحالب
إلنتاج هذا النوع من الوقود ،حيث أظهرت
األب �ح��اث وج��ود ق��درة كبيرة لبعض أنواع
الطحالب على إنتاج الوقود احليوي .وسعى
فريق من الباحثني إلى إنتاج (اجليل الرابع)
من هذا الوقود الذي يعتمد على بعض أنواع
الكائنات احلية الدقيقة املعدلة وراثيا.
اجلاتروفا وقودا

تستخدم بعض احملاصيل الزراعية إلنتاج
الديزل احليوي ،لكن ذلك أدى إلى ارتفاع
حاد في أسعارها وتهديد لتوافرها كغذاء
لإلنسان ،وخصوصا في الدول النامية التي
تزرعها وتصدرها للدول الغنية الستخدامها
إلنتاج الوقود ،وهذا عزز من أهمية اللجوء

إلى نباتات ال تصلح بذورها
لالستهالك البشري ،ومن
أه �م �ه��ا ن��ب��ات اجلاتروفا
 Jatrophaغ�ي��ر الصالح
كغذاء ألن ثماره سامة .إال أن هذا النبات
يحتوي على نسبة عالية من ال��زي��ت ،كما
أن زراعته ال تتطلب عناية خاصة ،إذ ميكن
أن ينمو في التربة الفقيرة وي��روى مبياه
الصرف الصحي املعاجلة أو باملياه اجلارية
املنخفضة اجلودة.
وللجاتروفا  476نوعا ،وموطنها منطقة
الكاريبي في أمريكا اجلنوبية .وفي القرن
السابع عشر نقل بحارة برتغاليون هذا النبات
إلى الهند ،ثم انتشرت زراعته في دول كثيرة.
وي��راوح ارتفاع أشجار اجلاتروفا بني 5 – 3
أمتار ،ورمبا يبلغ  10أمتار .وهذه األشجار
هي من عائلة  ،Euphorbiaceaeوفروعها
غليظة وأوراقها خماسية التفصيص غير
مسننة طولها  8.5سم وعريضة  .وميكن
أن تثمر الشجرة مرتني ف��ي ال�ع��ام ،ويبلغ
محصول الشجرة الواحدة من البذور بعد
ثالث سنوات من  3إلى  4كغم .وما مييز بذور
اجلاتروفا ارتفاع نسبة الزيت فيها ،إذ تراوح
بني  ،%40 – 35في حني تبلغ نسبة الدهون
املشبعة فيها  %20والزيوت غير املشبعة ،%79
وهذا الزيت غير صالح لالستهالك البشري،
إال أنه مناسب كوقود حيث يشتعل بنسبة
متدنية من األبخرة امللوثة للبيئة.

ت��وج��ه ال���دول الستغالل
محاصيل زراعية إلنتاج الوقود
الحيوي واج��ه انتقادات
حادة بسبب حاجة الشعوب
الفقيرة لهذه المحاصيل
واستهالك كميات هائلة
م��ن المياه والمخصبات
والمبيدات الزراعية في زراعتها
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مزايا عديدة

بدأ استخدام المحاصيل
الزراعية وقودا حيويا (بالجيل
األول) لكنه قوبل باعتراضات
واسعة نظرا العتماده على
سلة الغذاء العالمية فجرى
إنتاج (الجيل الثاني) الذي
يعتمد على أجزاء نباتات غير
صالحة لالستهالك البشري

تتميز نباتات اجلاتروفا بقدرتها على حتمل
اجلفاف وعدم حاجتها إلى كميات كبيرة من
املياه أو عناية خاصة ،وهي تستطيع النمو في
التربة الفقيرة التي ال تصلح لزراعة احملاصيل
الغذائية ،أما ثمارها فهي على شكل جوزة
حتتوي على بذور سوداء فيها نسبة كبيرة
من الزيت ،وهذا الزيت مر الطعم وال يصلح
لالستهالك البشري ،إال أنه مع بعض املعاجلات
الكيميائية والفيزيائية ميكن حتويله إلى
ديزل حيوي مناسب جدا لتشغيل محركات
بعض وسائط النقل ،سواء بصورة مباشرة
أو عند خلطه بالوقود األحفوري.
كذلك يستخدم زيت اجلاتروفا في تشغيل
اآلالت الزراعية واإلض��اءة املنزلية وبعض
الصناعات الكيميائية ،كصناعة الصابون
والشموع والغليسيرين ،أما سيقان وفروع

اهتمام عربي وعالمي
اس�ت�ح��وذت أش�ج��ار اجل��ات��روف��ا على
اهتمام عدد كبير من دول العالم؛ نظرا
لألهمية الكبيرة لزيتها في إنتاج الديزل
احليوي ،وقد خصصت مساحات شاسعة
من األراضي الزراعية املنخفضة اجلودة
لزراعتها ف��ي ك��ل م��ن الهند والصني
وماليزيا وأمريكا والبرازيل وكينيا ومصر
والسودان وغيرها.
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وتعد الهند من الدول الرائدة في زراعة
أشجار اجلاتروفا ،حيث تسعى إلى تقليل
استخدامها للديزل التقليدي بنسبة
 %20خالل السنوات اخلمس املقبلة،
وذلك باالستعاضة عنه بالديزل احليوي
املنتج من مصادر نباتية وم��ن أهمها
أشجار اجلاتروفا .كما تسعى الصني
لزراعة نحو  13مليون هكتار بأشجار

هذه النبتة فتستخدم لصناعة الورق واخلشب
املضغوط.
وأظ �ه��رت ال�ت�ج��ارب ال��زراع�ي��ة أن أشجار
اجلاتروفا تتفوق على احملاصيل الزراعية
األخرى في إنتاج الزيت ،حيث تعطي كمية
من الزيت أكثر بعشرة أضعاف من الذرة ،وأن
الهكتار الواحد من فول الصويا في أمريكا
أعطى  375كيلوغراما من الزيت ،والهكتار
الواحد من بذور اللفت أعطى  1000كيلوغرام
من الزيت في حني أعطى الهكتار الواحد من
اجلاتروفا في الهند نحو  3000كيلوغرام.
م��ن جانب آخ��ر ،ف��إن أش�ج��ار اجلاتروفا
تساعد على احل��د من التصحر ومقاومة
اجن��راف التربة وتثبيت الكثبان الرملية،
وتسهم أوراقها املتساقطة في رفع خصوبة
التربة ،إذ إنها سماد عضوي غني بالنيتروجني
والبوتاسيوم والفسفور ،كما تستخدم هذه

اجلاتروفا بحلول عام .2020
وعربيا ،جنحت مصر في زراعة أشجار
اجلاتروفا في ثالثة مواقع صحراوية،
منها منطقة األق�ص��ر التي مت ريها
مبياه الصرف الصحي املعاجلة فقط
دون استخدام األسمدة واملبيدات ،وذلك
ضمن امل �ش��روع القومي لالستخدام
اآلم��ن ملياه الصرف الصحي املعالج

أشجار اجلاتروفا

زراعة بذور
اجلاتروفا
بذور اجلاتروفا

ثمار اجلاتروفا
الناضجة

ثمار اجلاتروفا

تتميز بذور أشجار الجاتروفا
بارتفاع نسبة الزيت فيها إذ
تراوح بين  35و  % 40وهذا
الزيت غير صالح لالستهالك
البشري إال أنه مناسب كوقود
حيث يشتعل بنسبة متدنية
من األبخرة الملوثة للبيئة

زيت اجلاتروفا

ال�ن�ب��ات��ات لتسييج امل� ��زارع وحمايتها من
اعتداءات احليوانات.
وتتميز أشجار اجلاتروفا بقدرتها العالية
على احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون املتهم
بظاهرة االحتباس احل��راري التي تعانيها
األرض حاليا ،إذ ميكن لهكتار واحد مزروع
منها امتصاص ما بني  17و  25طنا من غاز
الكربون سنويا ،ومقدرة تلك األشجار تفوق
أي طريقة أخرى لتنحية غاز ثاني أكسيد
الكربون من الغالف اجلوي لألرض ،كما أن
زراعة تلك األشجار في البيئة الصحراوية
وشبه الصحراوية سيساعد على حتسني
املناخ فيها وزيادة الهطول املطري وحتسني
نوعية التربة.
فرصة مواتية

وصفت أشجار اجلاتروفا سابقا بأنها "نبتة

لزراعة الغابات احلرجية .وجرى إنتاج
الزيت العالي اجلودة من تلك النباتات،
وأشتال اجلاتروفا التي زرعت في منطقة
األقصر تفوقت في منوها اخلضري
على التي زرعت في أمكنة كثيرة من
العالم ،إذ أث�م��رت بعد  18شهرا في
حني ي��راوح معدل اإلثمار في بعض
الدول بني سنتني وثالث سنوات .وفي

شريرة ومتوحشة" فثمارها سامة وتنمو في
كل األمكنة ولم تكن ذات فائدة تذكر ،إال أن
اكتشاف قدرتها العجيبة على إنتاج الزيت
جعل بعض الناس يطلق عليها "الشجرة
السحرية" أو "الشجرة املعجزة" التي ستسهم
في دفع عجلة التقدم والتطور التقني بالوقود
احليوي املستخلص منها ،وبينما تلجأ بعض
الدول املتقدمة إلى إنتاج هذا النوع من الوقود
من احملاصيل الغذائية ،فإن الفرصة متاحة
للدول النامية والفقيرة والتي تفتقد لألراضي
الزراعية واملياه ،الستغالل أشجار اجلاتروفا
إلنتاج الوقود وإقامة مشروعات استثمارية
ترفد مسيرة التنمية في تلك البالد ،وتعزز
من دوره��ا في احملافظة على بيئة كوكبنا
الذي أنهكته ماليني األطنان من الغازات
السامة واخلطيرة واملواد امللوثة التي طالت
كل أصقاع األرض .

سياق متصل ،اجتهت أنظار املهتمني
مبشروعات الطاقة املتجددة في السودان
إلى استغالل أشجار اجلاتروفا املوجودة
في البالد واملستخدمة في حتضير بعض
الوصفات الطبية والعالجية الشعبية،
إلى إنتاج الوقود احليوي منها ،إذ تتوافر
في البالد مساحات مناسبة لزراعتها
وظروف مناخية مالئمة ،وقد أجريت

عربيا نجحت مصر في زراعة
أشجار الجاتروفا في ثالثة
مواقع صحراوية إلنتاج زيت
عالي الجودة كما اهتمت
ال��س��ودان بتلك األشجار
إلنتاج الوقود الحيوي منها

عدة جتارب ناجحة على إنتاج الوقود
احليوي من زيتها ،وتسعى البالد إلى
زراع ��ة مليون ش�ج��رة ج��ات��روف��ا ،على
أن يبلغ عدد األشجار املزروعة خالل
ست سنوات مليار شجرة ،مما يغطي
جانبا كبيرا من حاجة البالد للوقود،
ومن ثم يقلل من الطلب على الوقود
الهدروكربوني.
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ل �ط��امل��ا ك� ��ان حت �ق �ي��ق التنمية
املستدامة هدفا دائما على جدول
أعمال اجتماعات األمم املتحدة،
ومنظماتها ال�ت��اب�ع��ة ل �ه��ا ،وتبعها
ف ��ي ذل� ��ك امل �ن �ظ �م��ات وال �ك �ي��ان��ات
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ق��اري��ة ،ث��م أخذت
ت �ت �ب �ن��اه��ا ال� � ��دول ف ��ي ك ��ل أن �ح��اء
العالم؛ نظرا إلى الفوائد الكبيرة
املجنية من ذل��ك ،وانعكاسها على
املوارد البشرية والطبيعية فيها.
وب �ي �ن �م��ا ك ��ان ��ت دول العالم
ت�ض��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات املختلفة

❋كاتب علمي( ،الكويت)

التي تسعى إل��ى حتقيق التنمية
امل �س �ت��دام��ة ف �ي �ه��ا ،وت �خ �ط��ط في
ذل��ك لعقود مقبلة ،ك��ان ع��دد من
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ي �ع��ان��ي أوض��اع��ا
مأساوية؛ بسبب احلروب الطاحنة
وال� �ص ��راع ��ات ال�ع�ن�ي�ف��ة واألزم � ��ات
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ش��دي��دة ،مم��ا أدى
إلى تأخر عملية التنمية فيها ،بل
حطم معظم اإلجن��ازات التنموية
التي حتققت في سنوات ماضية،
وأع�� ��اد اق �ت �ص��اد ال��ب��اد وبنيتها
التحتية عقودا إلى الوراء.

ويتطرق أح��دث تقرير نشر ف��ي هذا
الشأن إلى تلك األوضاع املأساوية  ،وهو
تقرير (التنمية املستدامة في مناخ عربي
متغ ّير) ال��ذي أص��دره (امل�ن�ت��دى العربي
للبيئة والتنمية) ،وكانت مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي أحد داعميه ،ونشره في
مؤمتره ال��ذي عقده في بيروت بنوفمبر
امل��اض��ي ض�م��ن ت �ق��اري��ره ال�س�ن��وي��ة التي
تستهدف ترسيخ االعتماد على العلم في
السياسات البيئية واتخاذ القرارات لتنمية
الوطن العربي.
والالفت في املؤمتر هو التوصيات التي
أطلقها في ختام أعماله والتي تضمنت
ضرورة إدخال مبادئ التنمية املستدامة
في مبادرات فض النزاعات وإحالل السالم
وفي خطط إعادة اإلعمار املرتقبة
 ،ودعوة البلدان العربية إلى
تشجيع االستثمارات في
املشروعات الصديقة
للبيئة ،واعتماد
رؤية بعيدة املدى
واستراتيجية
ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة
ذات أولويات
بهدف دفع
االقتصادات
العربية في
مسار أخضر
م � �س � �ت� ��دام،
وإنشاء جهاز
وطني للتنمية
املستدامة لضمان
ت�ك��ام��ل السياسات
واملتابعة والتقييم ،وأهمية
التنسيق والتعاون بني البلدان
العربية في حتقيق خطط التنمية،
وتخصيص متويل كاف لبرامج األبحاث
والتطوير التي تدعم التنمية املستدامة،
وتعزيز دور القطاع اخلاص واملجتمع األهلي
كشركاء في اجلهود احلكومية لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.

بني االنهيار والطموح

ويقول التقرير إن هناك أكثر من 10

بلدان عربية من أصل  22هي إما حتت
االحتالل وإما تعاني حروبا أو نزاعات،
فيما عشرات املاليني من األشخاص
هم الجئون أو نازحون داخلي ًا ،ويفتقر
كثيرون منهم إلى احلاجات واحلقوق
األساسية .وحتى لو توقفت جميع النزاعات
واحلروب فوراً ،فإن املنطقة العربية ال
ميكنها الوفاء مبوعد حتقيق أهداف
التنمية املستدامة ( )SDGsبحلول سنة
 2030باستخدام الطرق التقليدية .فقد
شهدت بلدان عربية كثيرة انهيار ًا على
نطاق واسع خالل السنوات املاضية ،مما

تضمنالتقريرخمسرسائل
مصممة لجهات لها دور
أساسي في تنفيذ أهداف
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة
ف��ي المنطقة العربية
أهمها وقف التعامل مع
البلدان العربية كقطعة
واح��دة فلكل بلد حاجات
وأول����وي����ات وس��ي��اق��ات
اق��ت��ص��ادي��ة وسياسية
واج���ت���م���اع���ي���ة م��م��ي��زة

بعضها في العودة
حصر طموح
إلى الوضع الذي كان سائد ًا عام ،2010
ناهيك ع��ن حتقيق أه���داف التنمية
املستدامة بحلول سنة .2030
 - 96يناير
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بينما كانت دول العالم تضع
االستراتيجيات المختلفة
ال��ت��ي تسعى إل���ى تحقيق
التنمية المستدامة فيها
وت��خ��ط��ط ف��ي ذل���ك لعقود
مقبلة ك��ان ع��دد من ال��دول
ال��ع��رب��ي��ة ي��ع��ان��ي أوض��اع��ا
م��أس��اوي��ة بسبب ال��ح��روب
الطاحنة والصراعات العنيفة

وه��ذا التقرير يبني على التقارير
الثمانية السابقة ع��ن ح��ال��ة البيئة
العربية ،التي أنتجها املنتدى العربي
للبيئة والتنمية منذ عام  .2008ويسلط
الضوء على خيارات السياسات املتوافرة
للبلدان العربية كي تتمكن من حتقيق
أهداف التنمية املستدامة ،كما وضعها
املجتمع العاملي ،بحلول سنة .2030
ويلفت التقرير النظر إلى حاجة ملحة
لالستثمار ف��ي تنمية يكون محورها
اإلنسان ،تعزز دمج حقوق اإلنسان ،مبا في
ذلك احلق في التنمية ،ومبادئ املشاركة
الشعبية احلقيقية واملساءلة والشفافية
وعدم التمييز ،في أجندة التنمية.
التنمية املستدامة ومقاصدها

يتضمن التقرير عددا من الفصول
والدراسات واآلراء ،بدأت بفصل شامل من
عدة أقسام عن التنمية املستدامة أعده
عدد من الباحثني وتطرق إلى نشوء مفهوم
التنمية املستدامة ،وحتقيق أهدافها
في مناخ متغير ،ومتطلبات تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة في
الدول العربية ،ومتويل هذه
األهداف ،تاله ملحق بعنوان
(مقاصد أهداف التنمية
املستدامة).

وتناول التقرير بحثني مطولني األول
بعنوان (الصحة :هدف تنموي مستدام من
أجل الرفاهية والبقاء في العالم العربي)
واآلخر بعنوان (املساهمة في القضاء على
اجلوع في البلدان العربية).
آراء ودراسات

وفي باب آراء ودراسات حالة ،تطرق
التقرير إلى سبعة آراء حتدث النائب
األول لرئيس البنك الدولي ألجندة
التنمية  2030وعالقات األمم املتحدة
وال �ش��رك��ات ال��دك�ت��ور محمود محيي
الدين في أولها عن (دور البنك الدولي
في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
للدول العربية) ،وتناول املدير العام
للصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية
العربية عبد الوهاب البدر في الثاني
(دور مؤسسات التنمية العربية في
حتقيق أه���داف التنمية املستدامة
للدول العربية) ،فيما حت��دث املدير
العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية
(أوفيد) سليمان احلربش عن موضوع (
كيف يساهم صندوق (أوفيد) في تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة في البلدان
العربية؟ الهدف السابع :ضمان حصول
اجلميع بكلفة ميسورة على خدمات
الطاقة احلديثة).

خمس رسائل مهمة
يخلص التقرير اجلديد إلى مجموعة من الرسائل ،املصممة
جلهات لها دور أساسي في تنفيذ أهداف التنمية املستدامة في
املنطقة العربية.
الرسالة األولى  :وجوب وقف التعامل
م��ع البلدان العربية كقطعة واحدة
متراصة .فلكل بلد حاجات وأولويات
وسياقات اقتصادية وسياسية واجتماعية
مميزة يجب االعتراف بها عند تطوير
خطط تنفيذية.
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وتدور الرسالة الثانية حول بعض
التحديات املشتركة التي تواجه منطقتنا:
سكان شباب يعانون ارتفاع معدالت
البطالة التي هي أكبر لدى النساء بشكل
غير متناسب ،وضعف القدرات البحثية
والتنموية ،وانعدام مشاركة اجلمهور في

شراكة بني القطاعني العام واخلاص

وفي الرأي الرابع تناقش األمينة
العامة لهيئة البيئة في أبوظبي رزان
خليفة املبارك موضوع (الشراكة بني
احل�ك��وم��ة وال �ق �ط��اع اخل ��اص لتعزيز
استجابة دولة اإلمارات العربية املتحدة
أله��داف التنمية املستدامة واتفاقية
باريس حول املناخ) ،وبحث األكادمييون
صوما بو جودة و رميا كرامي عكاري و
فضلو خ��وري في ال��رأي اخلامس في
موضوع (حتديات التعليم املستدام في
العالم العربي :الدور احلالي واملستقبلي
للجامعة األمريكية في بيروت) ،فيما
ت�ن��اول الباحثون رمي جن��داوي ومنية

صنع القرارات التنموية ،وعدم كفاية قدرات
املؤسسات وصنع السياسات.
الرسالة الثالثة موجهة إلى مسألة الشراكات
من أجل التنمية .وتتعلق الرسالة بالتمويل
الذي هو عنصر رئيسي لتنفيذ اخلطط.
فتحقيق أهداف التنمية املستدامة الطموحة
يجب أن يتزامن مع تنشيط الشراكات حلشد
موارد كافية.
في رسالته الرابعة ،يدعو التقرير احلكومات

براهم و فيدال بيرينجيرو في الرأي
ال �س��ادس (ال �ه��دف ال�س��اب��ع ع�ش��ر من
أهداف التنمية املستدامة :تعزيز وسائل
التنفيذ وتنشيط الشراكة العاملية من
أجل التنمية املستدامة لتحقيق أجندة
التنمية املستدامة لسنة  2030في املنطقة
العربية) ،وتطرق مستشار التعرضات
الصحية البيئية في املركز اإلقليمي
لصحة البيئة ( )CEHAالتابع ملنظمة
الصحة العاملية مازن ملكاوي ومدير املركز
باسل اليوسفي إلى (الوقاية من املرض
من خالل البيئات الصحية :تقييم العبء
املرضي الناجم عن املخاطر البيئية في
البلدان العربية)>.

ح��ت��ى ل��و ت��وق��ف��ت جميع
النزاعات وال��ح��روب فورًا
ف��إن المنطقة العربية ال
يمكنها ال��وف��اء بموعد
تحقيق أه���داف التنمية
المستدامة()SDGsبحلول
س��ن��ة  2030ب��اس��ت��خ��دام
ال����ط����رق ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة

العربية إلى تبني مقارنة واقعية للتنمية
املستدامة تكون عابرة للقطاعات .وهذا
يستلزم دمج اعتبارات تغير املناخ في تنفيذ
أهداف التنمية املستدامة .وتتعلق الرسالة
اخلامسة بحالة النزاع في املنطقة ،التي
تتطلب مقاربة للتنفيذ تستجيب مباشرة
للحاجات واألولويات اخلاصة في مناطق
تعاني نزاعات مسلحة واحتالل عسكري
غير شرعي.
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تقنية كريسبر..
ثورة في الهندسة الجينية
محمد املندعي
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من الصعب تذكر ثورة اجتاحت
ع �ل��م األح� �ي ��اء ب �س��رع��ة أك �ث��ر من
تقنية ك��ري�س�ب��ر؛ فبعد أن أثبت
ال��ب��اح��ث��ون إم �ك��ان �ي��ة اس �ت �خ��دام
هذه التقنية الواعدة في تعديل
اجلينات انتشرت بسرعة كبيرة،

❋كاتب علمي( ،اليمن)

وجتلى ذل��ك ف��ي زي��ادة املنشورات
وب � � � ��راءات االخ�� �ت� ��راع والتمويل
املتعلق ب�ه��ا .وث�م��ة م��راح��ل م��ر بها
ت �ط��ور ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة وص���وال إلى
اآلفاق الواعدة لها حاليا.

ففي عام  1987نشر عالم ياباني
تسلسال جينيا يسمى ( )iapيعود إلى
البكتيريا املعوية (إي كوالي)  ،وسعى مع
فريقه إلى فهم عمل اجلني من خالل
تتبع تسلسل بعض احلمض النووي
 DNAاحمليط ب��ه .وب��د ً
ال م��ن العثور
على البروتينات املفتاحية للجني وجدوا
أمرا غامض ًا؛ خمس قطع متماثلة من
احلمض النووي  ،كل منها تتألف من
 29قاعدة بنائية ،وه��ي متشابهة في
كل قطعة.
هذه التسلسالت املتكررة مفصولة
ع��ن بعضها بعضا بواسطة  32كتلة
أساسية تدعى الفواصل (.)Spacers
وبعكس التسلسالت املتكررة فكل من
الفواصل متتلك تتابعا فريدا  .وهذه
التركيبة الوراثية لم يالحظها العلماء
في أي كائن حي .وعندما نشر الباحثون
اليابانيون نتائج بحثهم لم يكونوا مدركني
أن ما اكتشفوه سيحدث ثورة علمية في
املستقبل .فبعد خمس سنوات أدرك
الباحثون أن هذه التكرارات موجودة
في كثير من أنواع البكتيريا ،وغيرها من
الكائنات احلية الوحيدة اخللية.
بنية كريسبر وكاس

في عام  2002أطلق العالم الهولندي
رود جانسن على هذه التراكيب البينية
اس��م ك��ري�س�ب��ر ،وه��ي اخ�ت�ص��ار لعبارة

وبعد ذلك وضع العالم يوجني كونني
فرضية تقول إن البكتيريا تستخدم
أنزميات (كاس) لالستيالء على أجزاء
م��ن احل�م��ض ال �ن��ووي ال�ف�ي��روس��ي ثم
تدرجها في تسلسل كريسبر اخلاص
ب�ه��ا ،وعندما ي��أت��ي ف�ي��روس آخ��ر فإن
البكتيريا متيز الفيروس الغازي من
خالل تسلسل كريسبر.
كانت فرضية كونني محفزة للعالم
رودولف بارانغو الختبار هذه الفرضية
التي يحتمل أن تكون صفقة ضخمة له
مع شركة دانيسكو (  ) Daniscoاملصنعة
للنب الزبادي؛ إذ تعتمد شركة دانيسكو
على البكتيريا في حتويل احلليب إلى
ال�ل��نب ،وأحيانا ُتفقد ك��ل استنباتات
البكتيريا بسبب تفشي الفيروسات.
وقد ذكر كونني أن البكتيريا تستخدم
كريسبر كسالح ضد الفيروسات.
الختبار هذه الفرضية قام بارانغو
بإصابة البكتيريا املخمرة للنب بساللتني
من الفيروسات .وهذه العاثيات قتلت
الكثير من امليكروبات لكن بعضها بقيت
حية .وعندما تضاعفت البكتيريا املقاومة
حتول نسلها إلى مقاوم أيض ًا ،وحدث
بعض التغير اجليني .وتبني أن جينوم
البكتيريا محشو بقطع احلمض النووي
من الفيروسات في فواصلها ،و عندما
قطع الباحثون هذه الفواصل وأخرجوها
فقدت البكتيريا مقاومتها.

(Clustered Regularly Interspaced

 )Short Palindromic Repeatsالتي تعني
(التكرارات املتجمعة املتناوبة القصيرة
املنتظمة التباعد) .والحظ فريق جانسن
أمرا آخر بشأن تسلسل كريسبر ،وهو أنه
يكون دائما مصحوبا مبجموعة جينات
قريبة منه تدعى مورثات كاس ( )Casوهي
اختصار لعبارة (CRISPR-associated
 )genesأو اجلينات املرتبطة بكريسبر،
وت��رم��ز ل��أن��زمي ال��ذي يستطيع قطع
احلمض النووي .

حترير اجلينوم

وفي عام  2012قدمت جينيفر دودنا
وزمالؤها من جامعة كاليفورنيا ببيركلي
أول برهان على قدرة كريسبر على إنتاج
أداة جديدة لتحرير اجلينوم؛ إذ جهزوا
اجلزيئات التي تدخل امليكروب وتقص
بدقة احلمض النووي في املكان الذي
حدده العلماء.
وفي يناير  2013قطع الباحثون قطعة
محددة من احلمض النووي في خاليا

(كريسبر) اكتشاف مذهل
لنظام حيوي موجود في
البكتيريا كجهاز للمناعة
يدمر الفيروسات وأحدث
ث�����ورة ف���ي ال��ه��ن��دس��ة
ال��وراث��ي��ة واخ��ت��ص��ر زم��ن
ال��ع��م��ل ف��ي المختبرات
وقلل التكاليف المالية

إن���زي���م ك�����اس)Cas( 9
ه����و م���ق���ص ك��ي��م��ي��ائ��ي
ل��ق��ص ال��ح��م��ض ال��ن��ووي
وك��ري��س��ب��ر ه���ي قطعة
م���ن ت��س��ل��س��ل ال��ح��م��ض
النووي يوجه هذا المقص
الكيميائي للمكان الذي
يجب أن يتم القص فيه
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نظام طبيعي

ع��ل��ى م����دار ال��س��ن��وات
الماضية اكتشف العلماء
العديد من التطبيقات
المختلفة ل(كريسبر كاس
 ) 9منها تعديل المحاصيل
ج��ي��ن��ي��ا وال���ق���ض���اء على
ال��ف��ي��روس��ات والكشف
ع���ن ج��ي��ن��ات ال��س��رط��ان

تعتبر تقنية كريسبر نظاما طبيعيا
لتعديل اجلينات ومت اكتشافها كنظام
طبيعي موجود في البكتيريا حلماية
نفسها م��ن اإلص��اب��ة بالفيروسات
املختلفة .وحينما يحقن الفيروس
احل�م��ض ال �ن��ووي داخ��ل البكتيريا
ويتعرف امليكروب إلى احلمض النووي
للفيروس وي�ق��وم بقصه ف��ي أمكنة

اإلنسان واستعاضوا عنها بقطعة أخرى.
وفي الشهر نفسه أعلنت فرق منفصلة
من الباحثني حتقيق جناح مماثل.
بني األخالق ومصلحة البشر

اختلف الباحثون فيما إذا كانت
تقنيات التحرير اجليني منافية لأخالق
أو تصب في مصلحة البشر ،فبعض العلماء
يرى أن إزالة القلق جتاه هذه التقنيات
ستمهد الطريق لها للتطور ومعاجلة
األمراض املستعصية ،وأن الوقت قد حان
لتقييم سالمة وفعالية (كريسبر-كاس
 )9في اخلاليا البشرية التناسلية،
في حني تؤيد
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محددة باستخدام أدوات كريسبر،
وهي بروتني (كاس - ) 9-الذي يقوم
بقص أمكنة محددة من اخليط املزدوج
للحمض النووي إضافة إلى خيط
مفرد من احلمض النووي الريبوزي
املوجه  ،والذي يقود (كاس ) 9-إلى
املنطقة امل��راد إج��راء القص فيها -
تقوم باستبدال أو تغيير أو تعطيل
أحد اجلينات في احلمض النووي
املجموعة األخرى عدم تعديل جينوم
اخلاليا اجلنسية ألنها منطقة محرمة
و يجب عدم االقتراب منها.
وتطرق تقرير نشر في إبريل 2015
إلى استعمال الباحثني تقنية كريسبر
في هندسة األجنة البشرية ،وأنه لم يبق
أي من األجنة حيا ،وفشلت األبحاث في
التوصل إلى والدة ناجحة .وأثار هذا
التقرير جد ً
ال أخالقيا حول استخدام
هذه التقنية في إجراء تعديالت جينية
في اجلينوم البشري .وحذر العلماء من
استغالل ه��ذه األبحاث في حتويرات
وراثية غير عالجية ،كما أن هذه املخالفة
األخالقية قد تثير موجة من الغضب

الفيروسي ،وأخذ أجزاء من سالسل
احلمض الفيروسي واالحتفاظ بها
وتخزينها على شكل (فواصل) بني
تكرارات احلمض النووي القصيرة
في كريسبر ،ملساعدة األجيال املقبلة
من البكتيريا على الدفاع عن نفسها
ضد العاثيات املهاجمة .وتتمكن تقنية
كريسبر-كاس 9من تعديل احلمض
النووي ألي كائن في موقع محدد من
ال �ع��ام وم��ن ث��م ت�ع��وق منطقة واعدة
للتطور العالجي.
ومن األخطاء التي تثير قلق الباحثني
أن تتسبب اإلنزميات املستخدمة في هذه
التقنية في طفرات مبواقع مختلفة عن املواقع
املستهدفة املتسببة في األمراض.
الدفع اجليني

يعود تأريخ الدفع اجليني
 driveإل��ى ع��دة ع�ق��ود إال أن تطبيق
ه��ذه التقنية واج��ه عراقيل ع��دة إلى
أن مت اكتشاف نظام التحرير اجليني
(كريسبر -كاس .) 9
تستغرق التعديالت اجلينية وقت ًا
طوي ً
ال لالنتشار في جماعات احليوانات
ال �ب��ري��ة .وت �ت �ب��اط��أ وت �ي��رة ث�ب��ات�ه��ا في
اجلماعات ،فالطفرة التي أجريت على
أحد الكروموسومني اللذين يشكالن
ال��زوج الصبغي تورث لدى  %50فقط
من النسل.
لكن اجلمع بني تقنية (كريسبر -كاس)9
وتقنية الدفع اجليني يؤدي إلى زيادة
كفاءة نقل هذه التعديالت إلى النسل
بصورة كبيرة ،وهذا يعني أن الطفرات
ستسري في مجموعة الكائنات املستهدفة
بسرعة مضاعفة لسرعة املعدل العادي؛
إذ إن الطفرة اجلينية في بعوضة ما
ميكنها أن تنتشر من خالل عدد كبير
من البعوض خالل موسم واحد .وإذا أدت
Gene

اجلينوم ،وإذا تعرفت جزيئات  RNAإلى
التسلسل القادم من احلمض النووي
الغريب فإنها ترشد مركب كريسبر إلى
هذا التسلسل .وعلى مدار السنوات
املاضية اكتشف العلماء العديد من
التطبيقات املختلفة ل(كريسبر كاس
 ،) 9مبا في ذلك تعديل احملاصيل
جينيا وال�ق�ض��اء على الفيروسات
والكشف عن جينات السرطان.

المخاطرة ب��إح��داث خلل
ف��ي النظام البيئي قد
ت���ؤدي إل���ى ظ��ه��ور فئة
أخ���رى م��ن اآلف����ات وق��د
ت��ؤث��ر على المفترسات
في السلسلة الغذائية

هذه الطفرة إلى تقليل نسل البعوض،
فإن ذلك سيؤدي إلى انقراض أو إبادة
فصيلة البعوض من الوجود ومن ثم إبادة
طفيليات املالريا التي حتملها .
بيد أن املخاطرة بإحداث خلل في
النظام البيئي قد تؤدي إلى ظهور فئة
أخرى من اآلفات ،وقد تؤثر على املفترسات
في السلسلة الغذائية ،لذا يتطلب األمر
مزيدا من النمذجة الرياضية لتوقعها
وحسابها.
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موجات الجاذب ّية الكون ّية
وابتكارات بشرية مذهلة

2016
د .أحمد مغربي

❋

االختراق األب��رز :والدة علم جديد في  .2016على الرغم من قلة الضجيج حولها عربي ًا ،فإن اكتشاف ًا علمي ًا
استغرق العلماء أربعة عقود لتحقيقه واعتبر بداية لعلم جديد ،مثّ ل احلدث العلمي األبرز في تلك السنة ،وفق
مفصلية االكتشاف أ ّنه حتقّ ق استنادا إلى نظرية ظهرت
العلمية املوثوقة على اإلنترنت .وزاد في
معظم املواقع
ّ
ّ
قبل ق��رن ،إضافة إلى أنه اكتشف "ش��يء ما" (على الرغم من االلتباس في كلمة "ش��يء" بهذا املعنى) ،انطلق قبل
األمريكيون على تطويرها بدأب على مدار 40
فلكية ليزيانه عمل العلماء
 13.4بليون سنة! ومتكنّ ت أدوات رصد
ّ
ّ
اجلاذبية  Gravitational Wavesالتي
سنة في مرصدين في واشنطن ولويزيانا ،من حتقيق رصد أولى موجات
ّ
الكونية" .وعلى
ة
اجلاذبي
"موجات
هو
جديد
النسبية .واعتبر ذلك بداية علم
استنبط آينشتاين منها نظريته عن
ّ
ّ
ّ
اجلاذبية" ،وهي تربط أشياء الكون ونسيجه منذ زمن "االنفجار
توصل آينشتاين إلى صوغ مفهوم "موجات
ّ
الورقّ ،
تصور الكون كله كمالءة واسعة ،تكون تلك املوجات هي ما يسري في نسيج
الكبير" ("بيغ بانغ"  .)Big Bangوألنه
ّ
تلك "امل��الءة" ،كما أنها تتجمع عند نقاط الثقل فيها ،مبعنى أن كل كتلة يكون لها جاذبية .وعلى الرغم من إقناع
كرس
علمي ًا عن وجود موجات
محاججة آينشتاين
ّ
ّ
اجلاذبية ،فإنه لم يظهر دليل ملموس عليها .وقبل  40سنةّ ،
اجلاذبية ،وهي إشارات كانت حتدث بطريقة
مرصدان أمريكيان للتحقّ ق من اإلشارات املتفرقة عن وجود موجات
ّ
عرضية أحيان ًا في سياق جهود اكتشاف الكون .وغالب ًا ما تتسم اإلشارات بأنها "واهنة" ألنها تأتي من مسافات بعيدة.
ّ
كونية يعتقد أنها جنمت من تصادم اثنني من "الثقوب
اجلاذبية عبر التدقيق في إش��ارات
وجاء اكتشاف موجات
ّ
ّ
ً
قليال.
السود" قبل  13بليون سنة ،وهو زمن قريب من بداية ال�"بيغ -بانغ" قبل  13.4بليون سنة أو رمبا أكثر
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❋ كاتب ومترجم علمي ،رئيس قسم علوم وتكنولوجيا في صحيفة احلياة(، ،لبنان)

طب وجينات وأدوية
احتفظت سنة  2016باألفضل إلى أيامها األخيرة ،فكأنها مسك
اخل�ت��ام .وف��ي إجن��از تاريخي ،ابتكر العلماء مص ًال يحوي أجسام ًا
مناع ّية مضادة تستطيع صد فيروس "إيبوال" الذي أهلك نحو  11ألف
هدد
شخص ،وأنهك مجتمعات في ساحل أفريقيا الغربي،
بل ّ
باالنتشار عامل ّي ًا ،منذ عام .2016
للمرة األول��ى ،متكّ ن علماء أمريك ّيون من
ّ
اإلبقاء على أجنّة بشر ّية ملدة تقارب األسبوعني
في أطباق املختبر ،قبل زرعها في الرحم .ثبت أن
الفأر يصبح أقدر على البقاء بقرابة  ،،% 20كلما زاد
تفعيل عملية التخلّص من اخلاليا القدمية
بالتهامها عبر آلية داخل ّية مختصة.
للم ّرة األولىُ ،ص ِن َعت منظومة من البروتينات
الصنع ّية في املختبر ال يوجد ما يناظرها
طبيع ّي ًا ،ما فتح الباب أمام تقن ّية حيو ّية
جديدة ه��ي :بروتينات تصنع وف��ق الطلب.
املهمة األساس ّية حلمض الوراثة
لنتذكر أن ّ
(اجلينوم) هي تصنيع البروتينات التي تؤلّف
ف
أنسجة اجلسم وأعضاءه.
ف��ي م��ا يشبه إع�ط��اء معنى جديد ملصطلح «أطفال
األنابيب» ،متكّ ن علماء يابان ّيون من استيالد فئران من
بويضات ملقّ حة بقيت في أطباق املختبر طوال فترة
منوها كأجنّة.
أداة تكتشف تركيبة اجلينوم في برهة ،وبطريقة مبسطة.
تستند األداة إلى مرشح بفتحات فائقة الصغر ،بل تقاس بالنانومتر
( جزء من ألف من املليون من املتر) ،ومشحونة بطبقات من الكهرباء
الساكنة .عندما مير اجلينوم في الفتحات ،يتح ّرك تيار كهربائي تكون
تركيبته موجاته متوافقة مع تركيب اجلينوم الذي مير فيه .وتعمل في
الظروف العادية .واستطاعت التع ّرف إلى تركيبة فيروس "إيبوال" ،بل

روبوت

أعلن علماء أنهم استخدموها في التع ّرف إلى تركيبة اجلينوم البشري،
فأجنزت املهمة في دقائق قليلة.
رمبا ال تزال كلمة «كريسبر»  CRISPRغير مألوفة ،لكنها تقن ّية في
بيولوجيا اجلينات («بيوجينتكس»  )Biogeneticsالتي تتيح قص أجزاء
من اجلينات (بل جينات بكاملها) أو لصقها ،في التركيبة العامة
للجينوم .بقول آخر ،تتيح تقنية االل�«كريسبر» التحكّ م
في تركيبة اجلينات ،بل التالعب بها مبثل التحكم
في الكلمات كتابة وم�ح��و ً
يسمى
�واا وتصحيح ًاّ .
ذلك «حترير اجلينوم» .وفي  ،2016اكتشف أن
طبيعي ًا
بعض أن��واع البكتيريا حتتوي تلك اآللية طبيع ّي
في تركيبتها!
برهنت شركة «بيوجني»  Biogenأن عقارها
«آدوك��ان��وم��اب»  Aducanumabيستطيع
مقاومة م��رض «آل��زه��امي��ر» ،مبعنى حماية
قدرات الدماغ في املعرفة واإلدراك والذاكرة
يسبببه مرض «آلزهامير».
من التآكل الذي يس ّ
أجاز االحتاد األوروبي استخدام «سترميفيليس»
وهو أول عالج جيني مخصص للبشر .وأجيز
اس �ت �خ��دام��ه ل��أط �ف��ال ال��ذي��ن يعانون
نقص ًا ح��اد ًا في املناعة ،مع عدم وجود
واهب يعطيهم نقي العظام الذي يصنّع
أجسام املناعة.
يتس ّبب تدخني علبة سجائر يوم ّي ًا بحدوث 150
تغ ّير ًا في اجلينات املسؤولة عن اجلهاز التنفسي في اإلنسان ،بل إن تأثير
التدخني ضرب جينات خارج ذلك اجلهاز أيض ًا .جاء ذلك في سياق
موسعة نشرتها مجلة «نايتشر» العلم ّية املعروفة .وللمرة األولى،
دراسة ّ
تقصى علماء أمريك ّيون بدقّ ة تأثيرات التدخني على اجلينات ،وبرهنوا
أن التدخني يساهم في  17نوع ًا من األورام السرطان ّية.

قدمت شركة «هانسون روبوتكس» ،Hanson Robotics
ّ
(يسمى
روبوتا (إنسالة) من النوع ال��ذي يشبه البشر
ّ
فسمي «صوفيا» .وصدمت
آندرويد) ،وكان له وجه نسائيّ ،
خصصته
«صوفيا» العالم أثناء مؤمتر صحافي ّ
الشركة لتقدميها .إذ مازح رئيس الشركة
صنيعته ال��روب��وت «ص��وف�ي��ا» بسؤال
«هل تريدين تدمير البشر»؟ مردف ًا
«أرجوك ،قولي ال» ،لكنها أجابت:
سأدمر البشر » OK. I’ll
«حسن ًاّ .
!destroy humans
س ّيارة الروبوت القت
ف�ش� ًال ش�ب��ه متوقّ ع.
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م من

التمهيد لها بسلسلة من القوانني التي سمحت بسيرها
ضمن املواصالت العادية ،فإنّها عانت سلسلة حوادث أ ّدت
إلى سحبها من اخلدمة .وألن فشل التجارب األولى ال
سح ْب التأييد العلمي للسيارات
يحبط العلماء ،لم ُي َ
الروبوت ّية الذات ّية القيادة ،بل أطلقت شركتان يابان ّيتان
مشروعني مستقلني لصنع س ّيارة الروبوت.
يشبه روبوت "سيل روبوت"  CellRobotجتمع ًا لكرات
مستقلة ،ما يعني أنّه قابل للتركيب والفك واإلضافة
بسهولة .ويستطيع العمل ناد ًال في مطعم!
ميلك الروبوت «وان لينك»  Onelinkشكل شخص
بدين ،لكنه يقيس السلك ّي ًا أنفاسا من الغرفة ،إضافة
إل��ى قياس احل��رارة ودرج��ة الرطوبة ،و رص��د أي شيء
يتح ّرك فيها.
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معلوماتية واتصاالت
األرجح أن  2016هي (سنة مواقع التواصل
االجتماعي «السوشال ميديا») بامتياز .في
الواليات املتحدة ،ن ُِس َب إليها الفوز الدراماتيكي
املفاجئ للرئيس الشعبوي دونالد ترامب.
إذ أثبت خبراء أمريك ّيون في املعلوماتية أنّ
م��واق��ع التواصل االجتماعي استعملت
بذكاء كي تؤثّر عبر جهد يومي ّ
منظم
ع �ل��ى ش��ري �ح��ة م�ع�ي�ن��ة م��ن الشعب
األمريكي (طبقة عاملة متض ّررة من
العوملة في واليات «حزام الصدأ»
الصناع ّية ،والذكور البيض من
الكهول وقدامى املتقاعدين) هي
التي ُربط حت ّركها انتخاب ّي ًا بفوز
ترامب .ورأى بعض الباحثني أن
املخابرات الروس ّية هي التي أدارت
برمتها.
تلك العمل ّية ّ
ً
هل كانت  2016أيضا سنة مصادرة
احلر ّية في مواقع التواصل االجتماعي؟
س��ادت الشكوى صفوف الشركات التي
تقدم خدمات التواصل االجتماعي ،خصوص ًا
ّ
"فايسبوك" و"تويتر" ،من كثافة طلبات احلكومات
الغرب ّية لبياناتها عن اجلمهور .وبعد ضربات
إرهاب ّية في فرنسا وأملانيا ،فرض البلدان قيود ًا

متطورة
أدوات
ّ

رمبا ال يروق األمر لكثيرين ،لكن مجالت
أمريك ّية مرموقة («تامي» العامل ّية ،و«وايرد»
العلم ّية الشباب ّية) جعلت أحد
حذاء
أبرز ابتكارات ،2016
ً
ري ��اض� � ّي� � ًا ف �ي��ه رقاقة
إلكترون ّية تعمل على
ربطه بصورة مؤمتتة.
صنعته شركة «نايكه»
وسمته «هايبر آدابت»
ّ
.Hyper Adapt
ه��ل اق �ت��رب زم ��ن الصورة
املجسدة ضوئ ّي ًا أو ال�«هولوغرام»
ّ
Hologram؟ رمبا ،يكون ذلك
بفضل لوح أرهف من ورقة،
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مشددة على احملتوى في تلك املواقع .وسارت
ّ
مجموعة من البلدان األخ��رى في مسارات
�واء خانقة للحر ّيات
مشابهة ،ما ف��رض أج� ً
على اإلنترنت.

ملاذا تصاعد اهتمام الشباب الغربي بتطبيق
«سناب ش��ات»  Snap Chatال��ذي ميحو الصور

زهيد الثمن وأخف من الزجاج ،لكنه يحدث
ثورة متتد من شاشة هاتفك اجلوال إلى
مقاريب الفضاء وميكروسكوبات
املختبر ،بل حتى نظارتك الطب ّية.
اسمه «ميتالينس» ،Metalense
ويعني حرف ّي ًا «العدسة املوازية».
وألنها تلتقط أطياف الضوء
كلّها ،تستطيع ال�«ميتالينس»
العمل بكفاءة تفوق العدسات
األكثر ق ّوة بقرابة  170ضعف ًا.
واألهم أنها جتمع أمامها الضوء
ال ��ذي ي�ع�ب��ره��ا ،ول�ي��س خلفها ،ما
يجعلها تصنع ص��ور ًا م��ن ضياء
مجسمة أمام العيون.
ّ

والرسائل والبيانات التي يتبادلها اجلمهور ،بعد
حلظات من تناقلها ،بل يزيلها حتى عن خوادم
تلك الشركة؟ إنّها الرقابة التي جعلت الناس
يلجؤون إلى العابر واللحظي واملنمحي ،كي ال
يبقى لنشاطاتهم على ال�«ويب» أثر يبرهن على
حدوثها أص ًال!
استطاع احلاسوب هزمية بطل صيني في
لعبة «غو»  ،Goوهي تشبه الشطرجن لكنها
وذكاء وحتتاج إلى نوع من
أكثر تعقيد ًا ً
احلدس في التوقّع .يصنّف الصيني
باعتباره الثاني عامل ّي ًا في اللعبة ،ما
زاد من أهمية هزميته أمام الذكاء
الصنعي للحاسوب .تواقتت الهزمية
مع الذكرى العشرين لهزمية بطل
الشطرجن األسطوري غاري كاسباروف
على يد حاسوب أيض ًا!
ب� ��دأت أوروب� � ��ا ف ��ي ت�ش�غ�ي��ل نظام
«غاليليو» لتحديد املواقع اجلغراف ّية على
األرض عبر األق�م��ار الصنع ّية .ويفترض
أنه النسخة األوروب� ّي��ة من نظام «جي بي إس»
األمريكي الشهير.
هل يذكر التاريخ مستقب ًال أن ال��«درون» التي
وسمتها «إي هانغ EHang- »184
صنعتها الصني ّ

شاشة سينما ملشاهدة األف��الم الثالثية
سمى البحاثة
األبعاد ،وال حتتاج إلى نظارةّ .
تلك الشاشة «سينما  3دي» Cinema 3D
وتستعمل منظومات من العدسات واملرايا
ِ
املجس َمة إلى
تنهض مبهمة إيصال الصور
ّ
كرسي ك��ل متفرج وح��ده ،فتصل إل��ى عينه
وتغنيه عن استعمال ّ
نظارة خاصة على نحو
ما بات شائع ًا في صاالت السينما.
عند ظهوره ،أحدث جهاز «آي لي»  iLiمفاجأة
ألنه حقّ ق حلم ًا طال انتظاره .إذ يعتبر «آي لي»
أول مترجم مؤمتت يحمل باليد يعمل صوت ّي ًا .بعد
تلقيه الكالم ،ينطق به مترجم ًا إلى اإلنكليز ّية
أو الصين ّية أو اليابان ّية! بداية النهاية للترجمة،
أم بداية البداية ملرحلة نوع ّية فيها؟

 ،184هي أول طائرة من دون ط ّيار لنقل الركّاب؟
يستخف بأن تلك ال�«درون» ال حتلّق بسوى
وملن
ّ
راكب وحيد وال تطير إال  23دقيقة ،ليتذكّر أن
طائرة «اإلخوة رايت» حلّقت أيض ًا براكب مفرد في
 ،1903ألقل من دقيقة .وبعد رحلتها التاريخ ّية
في سماء مدينة "كيتي هوك" األمريك ّية ،استهلّت
طائرة «اإلخ��وة راي��ت» عصر الطيران بكامله.
ظهرت «إي هانغ  »184في «معرض الس فيغاس
لإللكترونيات» في مطلع .2016
«دي �ج��ي س ��ول»  :DigiSoleأول
ح��ذاء نسائي رقمي ذكي يدفّ ئ
القدم ويقيس حركتها وحرارتها
ونشاطها.
ال� ��«درون»  Droneدخلت تاريخ
البريد ،أو رمبا العكس! أ ّي ًا كان الرأي ،حقّ قت
فرنسا سبق ًا في إنشاء أول خط بريدي منتظم
لطائرات ال�«درون» التي حتلّق من دون ط ّيار.
وتسلم طرود ًا بريد ّية متن ّوعة ضمن مسافة 15
كليومتر ًا من محطاتها.
بصورة عامة ،تعمق التح ّول صوب التقن ّيات
املتصلة ب�«إنترنت األشياء» Internet of Things
و«احلوسبة السحابية» Cloud Computing
و«البيانات الضخمة»  .Big Dataوفرض االندماج
بني شركتي «ديل»  Dellو«إي أم سيEMC2 »2
تقنيات متصلة بالعمل على ال�«ذاكرة الفالش»
وعمقت تلك املتغ ّيرات اهتمام
ّ .Flash Memory

يسمى «تعليم اآلالت»
خبراء املعلومات ّية مبا ّ
 ،Machine Learningمبعنى إعطاء االالت
الذك ّية ال�ق��درة على التحليل املباشر وشبه
الفوري ،لكميات ضخمة من املعلومات والبيانات،
كي تستخرج منها معلومات مفيدة .وغالب ًا ما
يخدم ذلك النوع من املعلومات ،غايات أمن ّية
وتسويق ّية واجتماع ّية وغيرها.
في الوطن العربي ،سجل احلج سابقة تاريخ ّية
باستخدام التقنيات القابلة لالرتداء ،خصوص ًا
السوار اإللكتروني ،لتنظيم حت ّركات
احلجيج ف��ي امل�ش��اع��ر املقدسة.
وتصاعد االهتمام باملدن الذك ّية
 ،Smart Cityخصوص ًا في بلدان
تقدم في
وس ّجل ّ
اخلليج العربيُ .
االتصاالت اخللو ّية عبر االنتقال إلى شبكات
سجلت دول
اجليل الرابع للهواتف النقالة ،فيما ّ
اخلليج العربي نقالت نوع ّية في تبني تقنيات
االتصال الفائق السرعة بني الهواتف الذك ّية
وشبكة اإلنترنت ،بل انتقل بعضها إلى شبكات
«اجليل اخلامس» لتلك الهواتف!
سجل الشباب العربي حضور ًا نوع ّي ًا على
ّ
سميت ال�«يوتيوبرز»
اإلنترنت عبر ظ��اه��رة ّ
 ،Youtubersمبعنى «هواة يوتيوب» ،خصوص ًا
ف��ي ب�ل��دان اخلليج العربي .وت��دف��ق محتوى
أياد شابة ،شمل خصوص ًا
مرئي -مسموع صنعته ٍ
مجاالت الترفيه واإلعالم.

يصعب التغاضي عن الهزّة الكبرى التي
رافقت إطالق لعبة «بوكيمون غو» Pokemon
 Goالتي شكّ لت قفزة في «الواقع الفائق»
 ،Hyper Realityمبعنى التمازج بني العاملني
الفعلي واالفتراضي ،وهو منحى رمبا رسم
امللمح األهم لبقية القرن .21
تف ّردت مدينة نيويورك بنشرها شبكة أولى
من غرف الهاتف العمومي التي تعمل حصر ّي ًا
عبر تقنية ال�«واي فاي».
سجل ال�«هاكرز» ضربات نوع ّية شتى ،لعل
ّ
أبرزها اختراق بنك مركزي إلحدى الدول
(بنغالديش) ،واأله��م أنهم اخترقوا نظام
«سويفت» للتبادل املالي عبر ال��دول ،وهي
أمور حتدث للم ّرة األولى تاريخ ّي ًا .أ ّدت ضربة
«سويفت» إلى استبدال شامل لنظام التشفير
في ذلك النظام الذي تعتمد عليه التعامالت
املالية في العالم بأجمعه .استطراداً ،استمرت
ظاهرة سرقة البيانات من الشركات الكبرى
للمعلومات ّية التي يفترض أنها هي التي
حتمي اجلمهور (!!) ،لعل أبرزها ما اعترفت
به شركتا «سوني» و«ياهوو».
في إجناز مذهل لم يحظ بتغطية إعالم ّية
كافية عرب ّي ًا ،متكّ نت شركة «رينغنغ بيلز»
 Ringing Bellsالهندية م��ن صنع هاتف
نقال ال يزيد سعر مبيعه إلى املستهلك عن
أربعة دوالرات.

فضاء

اكتشف العلماء كوكب ًا مشابه ًا لأرض يدور حول شمس اسمها
«بروكسيما سانتور» التي تعتبر النجمة األشد قرب ًا من شمسنا،
ما جعله أكثر الكواكب الس ّيارة التي اكتشفت خارج النظام ،شبه ًا
بكوكبنا األزرق.
للم ّرة األولى ،متكّ نت وكالة "ناسا" من وضع مسبار
اسمه "جونو" في مدار حول املشتري :الكوكب الس ّيار
األضخم في مجموعة الكواكب التي تدور حول
شمسنا .ويلفت أن «جونو» تشتغل بطاقة الشمس
النظيفة ،وهي املركبة البشر ّية األولى التي تعمل
بقوة الضياء وتصل إلى كوكب س ّيار.
«غوغل» تقتحم الفضاء ،بل حتمل املعلومات ّية إلى زمنها
الكوني .إذ صنعت أقمار صنع ّية مبتكرة عملت على تصغيرها
(النانوتكنولوجيا) ،فصارت ُحت َمل براحة الكف .وشرعت "غوغل" في
تسمى "مينتشر ساتاليت" ،في
وضع أسطول من تلك األقمار التي ّ

مدار حول األرض كي تستخدمه في االتصاالت .وهناك مجموعة
من الشركات األمريك ّية تعمل في إطار مشابه ،كشركة «إرباص
ديفنس أند إير» .Airbus Defence Space
جنحت شركة «إك��س سبايس»  Xspaceفي مشروعها لصنع
صاروخ فضاء قابل إلعادة االستعمال .وبعد فشل جتربتني،
جنحت تلك الشركة التي يقودها املبتكر إيلون ماسك في
صنع صاروخ فضاء قابل إلعادة االستخدام.
مهمتها في
أنهت مركبة الفضاء األوروب ّية «روزيتا» ّ
ّ
حتطمت على سطح املذنب "شيروموف-
الفضاء ،بأن
رس َلت أص ًال لدراسته .انطلقت "روزيتا"
غيرازمينكو" الذي ُأ ِ
مهمتها في ربيع عام  ،2004وكلّف بناؤها بليون يورو.
إلى ّ
وعندما اقتربت من املذنّب ،أطلقت من بطنها روب��وت فضاء
وقدم معلومات علم ّية
اسمه «فيالي» ،فهبط على سطح املذنّب ّ
وفيرة عنه.
 - 96يناير
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علوم اإلنسان والحيوان
عثرت بعثة علم ّية دول ّية  -مصر ّية تعمل في مدينة
سوهاج في صعيد مصر ،على مدينة ومقبرة تعودان
إلى بداية عصر ُ
األ َسر الفرعون ّية .يقدر أن تلك
اآلثار شيدت في عام  5300قبل امليالد ،ما يعني
أن عمرهما يفوق ال� 7000سنة .وأوضح علماء
البعثة أنهم يعتقدون أن املدينة ومقبرتها من
شأنهما الكشف عن أسرار كثيرة بشأن التاريخ
الفرعوني القدمي.
بفضل حتليل تركيبات جين ّية في قارات العالم،
أثبت العلماء أن موجة هجرة جماع ّية واحدة من
أفريقيا أ ّدت إلى انتشار البشر في أرجاء املعمورة ،قبل
قرابة مئة ألف سنة .أعطى األمر بعد ًا جديد ًا
لنظرية «اخلروج من أفريقي ًا».
تبني أن القردة العليا تستطيع
ّ
التعرف إل��ى «ال�ن��واي��ا» التي
ّ
حت�م�ل�ه��ا ت�ع��اب�ي��ر الوجه،
وهي آل ّية في الذكاء ساد
االعتقاد طوي ًال أنها حكر
على البشر.
ظهرت احل�ي��اة على االرض قبل وق��ت أط��ول كثير ًا مم��ا كان
س��ائ��د ًا االع�ت�ق��اد ب��ه ط��وال ع�ق��ود س��اب�ق��ة ،وف��ق م��ا ت��وص��ل إليه
باحثون أستراليون درس��وا متحجرات  Fossilsعثر عليها في
منطقة «غرينالند» في القطب الشمالي من الكرة األرض ّية ،يعود
تاريخها إلى قرابة ثالثة باليني و 700مليون سنة .ولوقت طويل،
سادت مقولة بني العلماء بأنّ احلياة ظهرت على كوكب االرض
قبل قرابة ثالثة باليني و 500مليون سنة ،لكن تبني أنها ظهرت
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وف��ق حت�ل�ي��الت م�ع��قّ ��دة للجينوم ال�ب�ش��ري في
تبني أن النوع املعروف
جتمعات بشر ّية
متنوعةّ ،
ّ
ّ
باسم «هوموسابينس» (ترجمتها «اإلنسان العاقل»)،
عدة مع مجموعات قريبة منه ،لكنه
تزاوج في مناطق ّ
مختلف عنها في الذكاء واللغة والقدرة على ترويض النار،
كنوعي ال�«نياندرثال» و«دينيسوفان» املنقرضني.

عاد البعوض إلى دوره «التاريخي» كناقل ألمراض
جت��ددت عودة فيروس
معد ّية .وعبر تلك احلشراتّ ،
«زيكا» بعد اختفائه في أربعينيات القرن العشرين.
وزاد من القلق بشأن «زيكا» أنّه ينتقل عبر املمارسة اجلنس ّية
أيض ًا ،كاإليدز متام ًا .ويسبب «زيكا» مرض ًا عصب ّي ًا يتم ّيز بشلل
تصاعدي يترافق مع آالم مبرحة ،ثم يزول تدريج ّي ًا مع
إمكان ت��رك بعض الشلل املستدام .يعرف ذل��ك باسم
«ظاهرة غيليان باري» .األسوأ أنّه يؤ ّدي إلى والدة أطفال
مش ّوهني ،خصوص ًا بصغر في اجلمجمة مع ضآلة في
حجم الدماغ ،ما يقود إلى تخلّف عقلي وعصبي.
قبل نحو  220مليون سنة ،وفقا لتلك ال��دراس��ة التي نشرتها
مجلة «نايتشر» البريطانية املعروفة .وتشير املتحجرات املكتشفة
في غرينالند إلى أنّ احلياة ظهرت على الكوكب األزرق بعد 800
مليون سنة على تشكّ له قبل أربعة باليني و 500مليون سنة.
وكذلك تدفع املعطيات التي ُج ِم َعت من تلك املتحجرات القطب ّية
إلى االعتقاد بوجود نشاط جرثومي يعود إلى تلك احلقبة املبكرة
من عمر الكرة األرض ّية.

طاقة و ماء وغذاء
أقرب إلى احللم ،لكنه حقيقة بيئ ّية .إذ متكن فريق مشترك من علماء كوريا اجلنوب ّية
والواليات املتحدة ،من صنع أداة متتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء ،ومتزجه مع
الهدروجني املوجود في الهواء ،لتصنع سائ ًال تركيب ّي ًا اسمه «سينغاز»  ،Syngasميكن حتويله
إلى وقود كالديزل أو البنزين .تكتمل البشارة بأن األداة ال تستعمل مصدر ًا للطاقة سوى...
أشعة الشمس! األرجح أنها القفزة املقبلة في البيئة والطاقة البديلة.
توصل علماء هولنديون إلى
ّ
صنع ألواح إلكترون ّية رقيقة
تعمل كأنها ورق األشجار،
مبعنى أنها تستخدم الضوء
مصدر ًا للطاقة كما تستخدم
املاء ومك ّونات طبيع ّية في
صنع «ثمارها» التي كانت...
أدو ّي��ة .بقول آخ��ر ،صارت
كل ورقة صنع ّية من ذلك
ال� �ن ��وع ،م�ص�ن�ع� ًا مصغر ًا
لألدوية يعمل بطاقة الشمس
وحدها.

ابتكر علماء بلجيك ّيون آلة
حت ّول البول سماد ًا ومياه ًا نق ّية
تصلح للشرب ،ما يجعلها أداة
مثال ّية حلل مشكالت بيئ ّية في
عدة .واألبرز أن تلك اآللة
بلدان ّ
حتصل على طاقتها من أشعة
الشمس وحدها!

يواجه قرابة خُ مس
نباتات الكرة األرض ّية
خ�ط��ر االنقراض
خالل العقود القليلة
املقبلة ،وفق دراسة
ش�م�ل��ت  391ألف
فصيلة نبات ّية.

وف��ق بحث نشرته مجلة «ساينس»
 Sceinceالناطقة بلسان «اجلمعية
لتقدم العلوم» ،سجل الثقب
األمريك ّية
ّ
في طبقة األوزون تراجع ًا بأكثر من 4
ماليني كيلومتر مربع ،ما يعادل نصف
مساحة ال��والي��ات املتحدة ،قياس ًا إلى
مساحته في مطلع القرن  .21واستند
البحث إلى قياسات جمعت على مدار 15
سنة ،ب ّينت أن ثقب األوزون في طريقه الى
االلتئام ،خصوص ًا مع استمرار التراجع
في انبعاثات غازات الكلور «سي أف سي»
 .CFCوتوقّ عوا تعافي طبقة األزون كل ّي ًا
مع حلول منتصف القرن اجلاري.

ويسمى
ُشح ْن بواسطة «فيتامني ب »2
إنّها بطارية الفيتامني! إذ إنّها بطارية «ليثيوم« عادية ،لكنها ت َ
ّ
ّ
ويوظف الفيتامني ليكون القطب السالب في البطارية ويختزن معظم كهربائها،
أيض ًا «رايبوفالفني».
ويتولّى إطالقها عند تشغيل البطارية .ويتم ّيز الـ"رايبوفالفني" بسهولة تركيبه كيميائ ّي ًا ،بل هو ما تفعله
شركات األدوية منذ عقود ،كما يتحلّل في البيئة من دون أن يل ّوثها.

متفرقات
ّ
وفق إحصاء نشرته «املنظمة
العامل ّية للملك ّية الفكر ّية»
(«ويبو»  )WIPOالتابعة
لألمم املتحدة ،تقود
الصني منو االبتكار
وتقدمت العقول
عامل ّي ًاّ .
الصين ّية مبا يزيد عن
مليون طلب براءة اختراع
في سنة واحدة .وأضافت
«وي �ب��و» أنّ املبتكرين
قدموا براءت
الصينيني ّ
االخ�ت��راع املليون ّية العدد
في مجاالت متن ّوعة ،خصوص ًا
الهندسة الكهربائ ّية التي تشمل االتصاالت،
وتلتها تكنولوجيا احلاسوب وأشباه املوصالت،
وأدوات القياس املتصلة بالتقن ّيات احليو ّية
والطب ّية .ووصف فرانسيس غاري ،املدير العام
للمنظمة ،الرقم بأنه «مذهل جدا ...إنها امل ّرة
يسجل فيها مكتب «ويبو» ذلك
األول��ى التي
ّ
العدد من براءات االختراع»!

وداع ًا أحمد زويل (مواليد العام  )1946املؤسس
لعلم «فيمتو كيمياء» ،Femto Chemistre
وهو أول عالم عربي منذ ابن الهيثم يصنع
علم ًا جديداً ،ورحل بعد صراع مع مرض
السرطان.
وداع ًا مارفن مينسكي (عن عمر  88عاما ً)،
رحل مينسكي الذي يعتبر من
مرجعيات الذكاء الصنعي.
آمن دائم ًا بقدرة البشر
على تطوير آالت فائقة
الذكاء ،لكنها مختلفة
ع��ن ذك ��اء ال �ب �ش��ر .ساهم
ف��ي ت �ق� ّ�دم ع�ل��وم احلاسوب
وال��روب��وت ،ب��ل ينسب إليه
صنع احلاسوب الذي هزم
البشر في الشطرجن ،والروبوت
«واطسون» الذي وصل ذكاؤه إلى
حد أنّه يحاول دراسة الطب في
إحدى جامعات بريطانيا.

ذه�ب��ت ج��ائ��زة «ن��وب��ل» في
العالم الذي اكتشف
الطب إلى ِ
جتدد اخلاليا احل ّية عبر
آلية ّ
االلتهام الذاتي ملك ّوناتها القدمية
التالفة .ون��ال ثالثة علماء
جائزة الفيزياء الكتشافهم
طرق ًا متكّ ن من دراسة تراكيب
املواد عندما تكون في حاالت
«متط ّرفة» كالبرودة الفائقة
أو الصغر الالمتناهي.
ون��ال ثالثة آخرون
ج��ائ��زة الكيمياء
الب�ت�ك��اره��م آالت
مك ّونة من جزيئات
ذر ّي ��ة ،مبعنى أن
تروسها وأذرعها
ومحاورها تتألف
من مك ّونات ال يزيد
كل منها عن ذرتني أو
ثالث ذ ّرات.
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خالل العقدين املاضيني ،أصبح العالم
شغوفا باستخدام تكنولوجيا النانو في
تطبيقات عديدة ،من أهمها إيجاد بدائل
وم ��وارد ج��دي��دة متعلقة بإنتاج وحفظ
وحت��وي��ل ال �ط��اق��ة ،ك��اس �ت �خ��دام اخلاليا
الكهروضوئية لتجميع الطاقة الشمسية،
وصناعة أنواع مطورة من الترانزستورات
للحواسيب ،ومكبرات اإلشارة في أجهزة
الهواتف الذكية .وأجرت جامعة تورونتو
الكندية دراسة عن أهم عشرة تطبيقات
لتكنولوجيا النانو حتتاج إليها البشرية
خالل العقد احلالي في مجاالت الطاقة
واملياه والزراعة والصحة والبيئة ،ورأت أن
أهمها حتسني اإلنتاج الزراعي ،ومعاجلة
مياه الشرب ،وتشخيص األمراض ومتابعتها،
وتسليم األدوية ،ومعاجلة الطعام وتخزينه،
ومعاجلة تلوث الهواء ،والبناء.
وبالنسبة إلى بلد منتج للنفط كالكويت،
فلتكنولوجيا النانو تطبيقات مهمة في
مجال استكشاف وصناعات النفط ،كتلك
املستخدمة في مصافي النفط إلنتاج وقود
مبواصفات عالية ،ومواد نانوية مضافة إلى
زيوت احملركات .وتشمل التطبيقات أيضا
استخدام مواد وسوائل نانوية في عمليات
احلفر والتنقيب ،وأغشية نانوية لفصل
الغازات ،وأجهزة استشعار نانوية لرصد
املكامن النفطية وتوصيفها.
وعلى مستوى جامعة الكويت  ،شهد
عام  2009قفزة نوعية لألنشطة البحثية
لكلية الهندسة والبترول؛ وذلك بانطالق
أكثر من مركز أبحاث متخصص .ويعتبر

مركز مختبرات النانوتكنولوجي أحد أهم
ه��ذه امل�ش��روع��ات؛ ملا يحتويه من أجهزة
وخدمات بحثية متطورة يقدمها ألطياف
مختلفة من الباحثني في جامعة الكويت
مبجاالت عدة متعلقة بأبحاث الهندسة
وال�ع�ل��وم وال �ط��ب .ف��امل��رك��ز يحتوي على
العديد من األجهزة البحثية املتخصصة
بفحص وحتليل املواد ذات البنية املجهرية
الدقيقة ،والسيما املواد املطورة ،بغرض
االس �ت �خ��دام ف��ي تطبيقات تكنولوجيا
النانو .وقدم املركز خدمات بحثية عديدة
منذ إنشائه ألكثر من  80باحثا من أعضاء
هيئة تدريس وطلبة الدراسات العليا في
جامعة الكويت ،أثمرت نشر أكثر من 40
ورقة علمية في مجالت علمية محكمة
و 25رسالة ماجستير ومشروعا طالبيا.
كذلك ،جرت االستعانة بخدمات املركز
في مشروعات بحثية مشتركة .منها على
سبيل املثال ،املشروع املشترك الذي متوله
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لتطوير
اخلاليا الكهروضوئية والقائم بني جامعة
الكويت ومركز  IMECالبلجيكي.
وتزامنا مع مرور  50عاما على إنشاء
جامعة الكويت ،تبقى أمنياتنا كباحثني
أن يستمر ويزداد الدعم للمراكز البحثية
احلالية في جامعة الكويت ،السيما مع
توافر البيئة البحثية املالئمة والقادرة
على استمرار العطاء في مجال البحث
العلمي ،س��واء م��ن الباحثني احملليني
املميزين أو اخلبرات املاهرة  ،فضال عن
املختبرات املتطورة.

جائزة الكويت لعـام 2017
دعوة للترشيح
متشي ًا مع أه��داف مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وحتقيق ًا ألغراضها في تدعيم اإلنتاج العلمي وتشجيع العلماء والباحثني العرب ،تقوم
املؤسسة بتخصيص جوائز في مجاالت العلوم واآلداب والفنون والتراث العلمي العربي واإلسالمي وذل��ك وفق برامجها السنوية .وتسجل
املؤسسة من خالل هذه اجلوائز اعترافها باإلجنازات 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:

- Chemistry

الكيمياء

العلوم الطبية التطبيقية (العقاقير واللقاحات اجلديدة – التجهيزات
 - 2العلوم التطبيقية :واألجهزة الطبية – التصوير الطبي – أبحاث اجلينوم الطبية  -تطبيق - Applied Medical Sciences
بحوث اخلاليا اجلذعية لعالج األمراض املزمنة).

 - 3العلوم االقتصادية
واالجتماعية:

التربية

 - 4الفنون واآلداب:

األدب املقارن والتراجم األدبية .

-Comparative Literature
and Literary Translations

 - 5التراث العلمي
العربي 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 عربي اجلنسية ولديه ما يثبت منشأه العربي ،من خالل شهادة ميالد في بلد عربي أو جواز
سفر عربي صالح .ويرفق مع طلب التقدم ما يثبت ذلك ،أما املجال اخلامس (التراث العلمي العربي واإلسالمي) فإن اجلائزة مفتوحة لكافة
اجلنسيات.
• أن يكون اإلنتاج مبتكر ًا وذا أهمية بالغة بالنسبة إلى احلقل املقدم فيه ومنشور ًا خالل السنوات العشرين املاضية .ويشتمل اإلنتاج العلمي
على ما يلي :أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في مجالت علمية محكمة وكتب مؤلفة أو مترجمة أو محققة أو فصل منشور في كتاب على
أن يتمتع الكتاب بترقيم دولي معتمد ( .)ISSNوال تدخل رسائل املاجستير والدكتوراه واألبحاث 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 بقائمة تضم أرب��ع شخصيات أكادميية أو بحثية
ومؤسسة علمية ،وستخاطب املؤسسة ثالث ًا من هذه القائمة لتقدمي خطابات 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 باللغة اإلجنليزية.
•يرسل الطلب م��ع األع��م��ال وف��ق ملفات  ،PDFإم��ا بواسطة وسيلة التخزين  Flash Memoryعلى ع��ن��وان مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي – ال��ش��رق ش���ارع أح��م��د اجل��اب��ر – التليفون امل��ب��اش��ر 0096522270465 :أو ب��واس��ط��ة م��واق��ع خ��دم��ات التخزين السحابية مثل
( )Google drive – Dropbox – OneDriveوترسل على البريد االلكتروني ملكتب اجلوائز prize@kfas.org.kw
• تقبل الترشيحات حتى نهاية شهر إبريل 2017

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

