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القرصنة ..
من معلومات شخصية
إلى حرب إلكترونية
شهدت السنوات العشرون األخيرة تطورات مذهلة
في كيفية حتليل املعلومات وتخزينها .وبلغت قواعد
املعلومات في شتى مناحي احلياة حدا هائال من التنوع
والضخامة يستحيل معه التعامل معها ورقي ًا ،وهذا
ما جعل اإلنترنت جزء ًا أساسي ًا ومفصلي ًا في حياتنا
اليومية .وأصبحت احلواسيب والشبكات العمالقة
التي تتحكم فيها هي احمل��رك األس��اس��ي لالقتصاد
والتعليم والصحة واألم��ن الوطني واالستراتيجي
وأب �ح��اث ال�ف�ض��اء .وك��ان م��ن الطبيعي أن يصاحب
هذا التطور املعلوماتي اإللكتروني جهات أو دول أو
أفراد يحاولون استغالل الثغرات األمنية فيه .وبذلك
أصبحت القرصنة اإللكترونية خطرا استراتيجيا
حقيقيا يهدد املؤسسات املالية والعسكرية ،وأصبحت
احلرب اإللكترونية تنذر بدمار يفوق كثير ًا احلروب
التقليدية ،إما بانتشار برمجيات خبيثة ذات قدرات
جت�س�س�ي��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات امل��ال �ي��ة م �ث��ل البنوك،
وكذلك على املؤسسات العسكرية ،أو تخريبية مثل
احل��رم��ان م��ن خ��دم��ة ال �ب��ري��د اإلل �ك �ت��رون��ي وسرقة
املعلومات الشخصية احلساسة ،مثل أرقام احلسابات
الشخصية وبيانات العمالء لدى البنوك .وأصبحت
األمور أكثر تعقيد ًا باالنتشار غير املسبوق للهواتف
الذكية وتكنولوجيا احلوسبة السحابية وما
يسمى بإنترنت األش �ي��اء ،مم��ا جعل من
السهل على جيل جديد من املجرمني
اإلل��ك��ت��رون��ي��ني ت �ع �ط �ي��ل الشبكات
واستغاللها في أنواع من اجلرمية

رئيس التحرير

د� .سالم اأحمد العبالين

ل��م تعهد م��ن قبل .فعلى سبيل امل�ث��ال ف��إن القطاع
املالي واملصرفي هو األشد تضرر ًا من هذه الهجمات
اإللكترونية ،إذ أظهرت إحصائية عن عام  2016أن
عدد الهجمات اإللكترونية على البنوك البريطانية
بلغ  85هجوم ًا مبعدل  7هجمات في الشهر ،و% 36
من هذه الهجمات جنحت في سرقة البيانات املالية
احلساسة للعمالء.
والقطاع الصحي هو أحد القطاعات التي تعاني
م��ن ه��ذه ال�ق��رص�ن��ة؛ بسبب اح�ت�ض��ان ه��ذا القطاع
ملعلومات غزيرة على شكل سجالت طبية عن املرضى
املستفيدين م��ن خ��دم��ات��ه .وه ��ذه ال�س�ج��الت تزخر
مب�ع�ل��وم��ات ال ح�ص��ر ل�ه��ا تتضمن أس �م��اء وعناوين
سكن امل��رض��ى ،إضافة إل��ى أرق��ام بطاقاتهم البنكية
وحساباتهم ،ل��ذا ف��إن الهجمات اإللكترونية على
املستشفيات البريطانية حديثا تركت آث��ار ًا مدمرة
على عمليات هيئة الصحة الوطنية البريطانية ،مما
حدا بالقطاع الصحي إلى أن يبدأ االستثمار بتجديد
وإدخال أدوات جديدة ملكافحة القرصنة اإللكترونية،
م�ث��ل التشفير اإلل�ك�ت��رون��ي وم��ض��ادات الفيروسات
وحتديث احلوائط النارية ونظم احلواسيب.
ويبدو أن هناك سباق ًا محموم ًا بني تطوير الدفاعات
اإللكترونية وب��ني ما يتم تطويره من قبل مجرمي
اإلنترنت .وأصبح هذا السباق أكثر خطورة بدخول
خبراء في هذا املجال من عمالء دول معادية أو تدعم
اإلرهاب الدولي ،مما ينذر بحروب إلكترونية مدمرة
تتجاوز آثارها بطاقة بنك أو عنوان سكن.
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م��ل��ف ال��ع��دد
أمن املعلومات
والهجمات
اإللكترونية
يوما عد ي��وم ،ي��زداد حجم املعلومات والبيانات
امل��ت��داول��ة ف��ي ال �ع��ال��م ،وي �ك �ث��ر االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا في
األع �م��ال اخل��اص��ة واحل�ك��وم�ي��ة ،وف��ي األم���ور املدنية
وال�ع�س�ك��ري��ة ،وف��ي امل �ج��االت األم�ن�ي��ة واالقتصادية
وال �ت �ج��اري��ة وال�ف�ك��ري��ة والتعليمية وغ �ي��ره��ا ،وحتى
ف��ي نشاطات األف��راد وامل��ؤس�س��ات الصغيرة .وم��ع هذا
التوسع في االستخدامات تزداد احلاجة إلى احملافظة
على أمن هذه املعلومات وخصوصيتها وسريتها ،وهي

أمر يؤرق احلكومات واملؤسسات اخلاصة واحلكومية،
ويشغل ال األفراد واملجتمعات .ويعرف أمن املعلومات
أنه حماية البيانات ونظم املعلومات من الوصول ،أو
االس�ت�خ��دام ،أو اإلف �ص��اح ،أو التعطيل أو التعديل أو
التدمير غير املصرح ه .مجلة
تسلط
ال�ض��وء على أم��ن امل�ع�ل��وم��ات ،م��ن خ��ال ملف يتضمن
ع��ددا م��ن امل��وض��وع��ات التي تهم ال�ق��راء ال�ك��رام وتعزز
ثقافتهم في هذا املجال احليوي.

شبكات البوت نت ()Botnet
خطر داهم يعمل في اخلفاء

أمن املعلومات
في فضاءات إنترنت األشياء

أسباب الفشل
في أمن املعلومات

ملف العدد

أمن المعلومات
في فضاءات إنترنت األشياء
د .مأمون العزب
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عندما يتبادر إلى ُمخ َّيلة السامع
مصطلح القرصنة اإللكترونية بشكل
ُ
مباشر ترتسم في ذهنه صورة جتريدية
عن جرمية َتتَمحور حول سرقة األموال
والبيانات واختراق اخلصوصية إما
لألفراد أو الشركات أو احلكومات.
أت��اح اإلن�ت��رن��ت أو م��ا ي�ع��رف أيضا
بالفضاء السايبري ()cyberspace
فرص�ا حديثة للمجرمني الرتك�اب
اجل�رائم م�ن خ�الل خصال فري�دة م�ن
نوعه��ا .فقد أتاحت اإلنترنت املزيد

من الفرص للجرمية التقليدية،
مثل اإلهانة ،واالحتيال ،واملطاردة،
واالبتزاز ،هذه األنواع من اجلرائم
موجودة بالفعل في العالم املادي أو
“احلقيقي” ،لكن اإلنترنت مكنت من
زيادة معدل هذه اجلرائم وانتشارها.
إضافة إلى ذلك :االحتيال على نطاق
واسع ،وخطب الكراهية ،و تخزين
وتبادل البيانات غير املشروعة ،مثل
املواد اإلباحية املتعلقة باألطفال أو
البرامج املقرصنة.

2017

❋ باحث وأكادميي ،جامعة أستراليا الوطنية( ،أستراليا)

أدت شبكة اإلنترنت -إل��ى حد كبير
جدا -إلى نشوء و انتشار أنواع جديدة
من اجلرمية ،مثل البرمجيات اخلبيثة،
والبريد املزعج ،واحلرمان من اخلدمة،
والقرصنة في مجال امللكية الفكرية ،وحيل
املزادات اإللكترونية .كل هذه الفرص التي
ذكرت آنفا حصلت في العقدين املاضيني،
أما في العقد احلالي فأصبحت القرصنة
اإللكترونية أكثر تعقيدا و تشمل جرائم
أكثر خطورة مثل التجسس أو التخريب
وتهديد السالمة البشرية و تهديد منشآت
حيوية وأنظمة صناعية كاملفاعالت
النووية ومحطات الكهرباء .
إنترنت األشياء

ويعد إنترنت األشياء (أو ما ُيع� ��رف
ب� ) IoTالذي ظهر في اآلونة األخيرة
تقنية خاصة باالرتباط باإلنترنت من
خالل األجهزة املادية والوسيطة (يشار
�ض��ا ب��اس��م األج��ه��زة املتصلة
إل�ي�ه��ا أي� ً
واألجهزة الذكية) ،واملباني ،وغيرها من
جزءا ال يتجزأ
املواد احملسوسة ،التي متثل ً
من اإللكترونيات والبرمجيات ،وأجهزة
االستشعار ،واملشغالت ،واالتصال بالشبكات،
والتي متكن هذه املواد من جمع وتبادل
البيانات دون أي تدخل بشري .ونظرا
لوجود عدد هائل ومتنوع من األجهزة،
فقد أصبحت ظاهرة إنترنت األشياء هدفا
مغري ًا ملجرمي اإلنترنت .فكل هذه األشياء
املتصلة باإلنترنت معرضة لالختراق
والقرصنة ،مما يشكل تهديدا للبيانات
وخطرا على خصوصية املستخدم ،إضافة
إلى كم هائل من اآلثار املترتبة على حياة
الفرد في املجتمعات املعاصرة.
تظهر الدراسات أن إنترنت األشياء زادت
من  500مليون جهاز في عام  2003إلى
 5.12بليون جهاز في عام  ،2010وبلغ
عددها في  2015أكثر من  25بليون ًا،
ويتوقع أن تتضاعف بحلول عام  2020إلى
 50بليون جهاز ،أي إن معدل منوها يفوق

النمو احملتمل لعدد سكان العالم (7.6
بليون نسمة) بأكثر من سبعة أضعاف.
هذا االنفجار من االتصال سيقوم بتسريع
االبتكار في املنتجات واخلدمات ،وتوفير
فرص عمل جديدة ووظائف جديدة .لكن،
كلما كانت “األشياء” أكثر ارتباطا ،كانت
هناك أهداف أكثر للمجرمني الرتك�اب
اجل�رائم .إن جزءا من املشكلة هو أن األمن
لم ينظر في تصميم العديد من األجهزة
املتصلة باإلنترنت ،وهذا جعل من السهل
على مرتكبي اجلرائم اإللكترونية تعطيل
الشبكات وإتالفها.

أص��ب��ح��ت القرصنة
اإللكترونية أكثر تعقيدا
وتشمل جرائم أكثر خطورة
مثل التجسس وتهديد
ال��س��ام��ة البشرية
وت��ه��دي��د منشآت
حيوية وأنظمة صناعية
كالمفاعات النووية
ومحطات الكهرباء

أسلحة إنترنت األشياء

زادت احلرب اإللكترونية واتسع مجال
استخدامها نظر ًا لالنتشار الواسع للمعدات
واألجهزة اإللكترونية املستخدمة .و أسلحة
شبكة إنترنت األش�ي��اء هي في الواقع
مجرد برامج تكتب وتبرمج الستغالل
واختراق هذه الشبكة.
ومع حتول العالم نحو تبني تقنية
إن�ت��رن��ت األش �ي��اء بشكل م �ت��زاي��د ،فإن
احتمال اقتناء جهاز م��ا يتحول إلى
ج��اس��وس صغير يوضع ف��ي اجليب أو
السيارة ،أو حتى املبنى الذي نعيش أو
نعمل فيه ،هو أمر وارد .نشرت منظمة
ويكيليكس في السابع من مارس لهذا
العام  2017ما أطلقت عليه ،Vault7
وه��ي آالف م��ن ال��وث��ائ��ق املسربة التي
تصف أدوات برمجية متطورة وتقنيات
مستخدمة من قبل وكالة االستخبارات
األم��ري�ك�ي��ة  CIAالخ �ت��راق الهواتف
الذكية واحلواسيب وأجهزة التلفزيون
والسيارات املتصلة باإلنترنت .وأظهر
اجلزء األول من الوثائق البالغ عددها
 8761وثيقة ،أن وكالة االستخبارات
األمريكية استخدمت الهواتف الذكية
و التلفزيونات الذكية وحولتها إلى
ميكروفونات سرية أو جواسيس رقمية.
واستطاعت هذه االختراقات جتاوز تشفير
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ملف العدد
في الفضاء السيبراني
كلما كانت «األشياء»
أكثر ارتباطا كانت هناك
أهداف أكثر للمجرمين
الرت��ك�����اب الج�رائم
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امللفات والرسائل وتطبيقات الدردشة
النصية امل�ش�ف��رة ،كما ل��و ك��ان الهاتف
مفتوحا دون أي قفل.
وعلى سبيل املثال  ،فإن ستكس نت
 ،Stuxnetهو برنامج خبيثWorm
اكتشف في يونيو  ، 2010ويعتقد أن
ال��والي��ات املتحدة وإس��رائ�ي��ل صممتاه
و استخدمتاه للهجوم على منشآت
التخصيب ال�ن��ووي اإليرانية املعروفة
بإجراءاتها األمنية املشددة .استهدف
ستكس نت برمجيات ومعدات الشركة
املصنعة للمفاعل .وبينما لم تكن تلك
ه��ي امل��رة األول ��ى ال�ت��ي يستخدم فيها
مرتكبو اجلرائم اإللكترونية األنظمة
الصناعية ،فإن هذه احلادثة كانت األولى
التي يكتشف فيها برمجيات خبيثة تقوم
بالتجسس وتخريب أنظمة صناعية
معقدة جدا.
في شهر يوليو ،2015
سحبت شركة فيات
كرايسلر  1.4مليون
سيارة عندما اكتشفت
أن م�����ن املمكن
السيطرة على
س�ي��ارة «جيب
ش�� �ي� ��روك� ��ي»
وت � �ع � �ط � �ي� ��ل
نظام التشغيل
والفرامل عن بعد.
واستطاع باحثان في
أمن املعلومات اختراق تلك السيارة أثناء
سيرها على الطريق السريع والتحكم
ف��ي احمل��رك وامل�ك��اب��ح وإي �ق��اف السيارة
عن بعد ،وهو أمر أثار جدال كبير حول
سالمة السيارات املتصلة باإلنترنت في
ضوء النمو املتزايد لهذه السيارات في
األسواق .واستخدم الباحثان مزية في
نظام التحكم اخل��اص بسيارات شركة
فيات كرايسلر الختراق تلك السيارة،
وذلك في جتربة عملية إلمكانية اختراق

أنظمة السيارات عن بعد والتحكم فيها،
وخالل التجربة استغل الباحثني نظام
الترفيه اخلاص بالسيارة ثم أعادا كتابة
بعض األكواد البرمجية التي مكنتهما
من التحكم في نظام توجيه السيارة
ومحركها واملكابح اخلاصة بها.
اختراق األجهزة الذكية

وهنالك برامج خبيثة ()Malware
تستهدف أجهزة إنترنت األشياء ،ومتثل
خطرا بالغا على أمنها .فعل سبيل املثال
شهد العالم في نوفمبر املاضي هجمات
إلكترونية تعتبر األضخم في تاريخها،
ً
شركة تدعى داي��ن “”Dyn
استهدفت
ت��ؤدي دور املضيف ( )Hostمل��ا يسمى
بنظام أسماء النطاقات ”Domain
 “Name System- DNSملساعدة
مستخدمي اإلنترنت على الدخول إلى
املواقع املختلفة .وأدت تلك الهجمات
اإللكترونية إلى انقطاع متكرر لإلنترنت
خالل ذلك اليوم ،مما أعاق مستخدمي
اإلنترنت عن الوصول إلى نخبة من املواقع
اإللكترونية ،منها مواقع شهيرة مثل تويتر
وأمازون وغوغل  .وقد حدث ذلك االنقطاع
بسبب عملية قرصنة إلكترونية تدعى
هجمات احلجب املوزعة  ،DDOSمت
فيها التحكم في ماليني األجهزة املتصلة
باإلنترنت (مثل الكاميرات والتلفزيونات
الذكية) وتوجيه سيل املعلومات املتولد
عنها نحو خوادم شركة داين .كان االختراق
إلنترنت األشياء سهال؛ إذ مت استخدام
معني معروف باسم ،Mirai
كود برمجي ّ
يبحث عن أدوات إنترنت األشياء التي
ميكن اختراقها ،أي تلك التي لم يتم
تغيير كلمة السر واسم املستخدم فيها من
اإلعدادات االفتراضية ،ومبجرد إيجاده
لهذه األجهزة يتم السيطرة عليها ( ُتسمى
هذه األجهزة املسيطر عليها بالزومبي
 ،)zombiesويبدأ الهجوم الفعال على
األهداف املختارة.

إن املنافسة احلالية في سوق الهجمات
 DDOSتدفع مجرمي اإلنترنت إلى
البحث عن موارد جديدة لشن هجمات
كبيرة على نحو متزايد  .ونظرا لوجود
املاليني .من األجهزة املتصلة قيد التشغيل،
وضعف بيانات االعتماد االفتراضية ،فإن
املشكالت األمنية ستتضاعف .ويعزى
ذلك  -إلى حد كبير -إلى أن العديد من
هذه األجهزة تتركها الشركة املصنعة في
حالة ضعيفة ،وحتى لو مت توفير حتديثات
للبرامج الثابتة ،ف��إن بعض األجهزة
ليس لديها آلية حتديث آل��ي .وم��ا لم
تتحسن اإلجراءات واإلعدادات األمنية
بشكل ملحوظ في السنوات ااخلمس
املقبلة ،فستكون باليني األجهزة معرضة
لالستخدام ألغراض خبيثة.
التحديات األمنية

وفي الوقت الذي تدخل فيه إنترنت
األشياء إلى احلياة اليومية أكثر فأكثر،
فإن األخطار األمنية املتعلقة بإنترنت
األش��ي��اء ت�ن�م��و وت�ت�غ�ي��ر ب �س��رع��ة .في
عالم اليوم من اإلدم��ان التكنولوجي
وغياب الوعي األمني لم تعد الهجمات
اإلل�ك�ت��رون�ي��ة م�س��أل��ة «ه��ل م��ن املمكن
االختراق» لكن «متى سيتم االختراق».
ومعظم أجهزة إنترنت األشياء تفتقر
إلى األمن واخلصوصية الكافيني حلماية
مستخدميها .وقد كشفت شركة HP
أن  % 70من إنترنت األشياء حتتوي
على ثغرات أمنية ميكن ملرتكبي اجلرائم
اإللكترونية استغاللها  ،ومنها:

وأهم الثغرات األمنية في واجهات الويب
ضعف بيانات االعتماد (اسم املستخدم
وكلمة السر) االفتراضية .وأظهرت وكالة
أمن املعلومات  Trustwaveفي عام
 - 2014بعد حتليل  691من البيانات
ً
نتيجة
املخترقة  -أن الثلث تقريب ًا كان
لضعف كلمات السر االفتراضية .وميكن
احلد من هذه الظاهرة بتغيير كلمات
املرور واألسماء االفتراضية أثناء اإلعداد
األولي ،وذلك ِّ
بحث املستخدم وإلزامه على
تغيير كلمة السر االفتراضية .

م��ع ان��ت��ش��ار ال��ح��رب
اإللكترونية ازدادت أسلحة
شبكة إنترنت األشياء
المتمثلة في برامج
تكتب وتبرمج الستغال
واختراق هذه الشبكة

< صرف النظر عن محاسن إنترنت
األش �ي��اء ،فهي الت ��زال ُمت��ثَّ ��ل صناعة
هدد املستقبل
سي َّ
تسويقية استهاكية مما ُ
القريب ملستخدمي هذه التقنية:

فالشركات ا ُملصنَّعة ال تطمح إال إلى
الربح من ذلك املنتج .ولألسف فمعظم
املستخدمني يثقون بشكل مفرط
بتلك الشركات

< ضعف املستوى األمني لواجهات
الويب ( )Web Interfacesفي يئة
إنترنت األشياء:

وه��و مصدر القلق األول للمسائل
املتعلقة باألمن .وهذه الواجهات تسمح
للمستخدم بالتفاعل مع اجلهاز ،لكن في
الوقت نفسه ميكن أن تسمح للمهاجم
بالوصول غير املصرح به إلى اجلهاز.
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ملف العدد
ضعف المستوى األمني
لواجهات الويب في بيئة
إنترنت األشياء يعد مصدر
القلق األول للمسائل
المتعلقة باألمن فيها

املصنَّعة التي تفتقر إلى توفير أنظمة
حماية بالشكل املطلوب أو حتى توفير
حماية ما بعد البيع .فاملستخدم سيكون
بحاجة لإلشعارات إذا تط َّلب األمر حتديثات
معينة ،و سيكون عليه حتديثها يدويا ألن
الشركات املصنعة لن تقوم بالتحديثات
عن بعد .كما أن الشركات املصنعة إلنترنت
األشياء قد تختار إيقاف الدعم أو عدم
توفيره أس��اس��ا ،أو اخل��روج من السوق
والتوقف عن التصنيع ،أو حتى تغيير
مجال اإلنتاج.
< افتقار املعايير واملقاييس املوحدة
للتواصل ني األجهزة الطرفية واإلنترنت
يعوق تعزيز املستوى األمني في يئة
إنترنت األشياء :

هنالك الكثير من املؤسسات املبادرة في
ابتكار أجهزة جديدة مخصصة إلنترنت
األشياء ،لكن هذا الكم الكبير يتزامن مع
نقص كبير في املعايير املوحدة .إذا كانت
النظرية وراء تقنية إنترنت األشياء هي
صنع عالم يتيح الفرصة جلميع األجهزة
فرمبا تكون
اإللكترونية للتواصل معاّ ،
هذه العقبة من أكبر العوائق التي حتد
ثم
من تعزيز أمن إنترنت األشياء .ومن ّ
يعمل املصنعون حالي ًا على إيجاد معايير
قياسية لألشياء املتصلة باإلنترنت ،لتمكن
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األجهزة من فهم بعضها بعض ًا .و ُأنشئ
ما يسمى ب� (احتاد املعايير املفتوح) الذي
يضم مجموعة من الشركات الكبرى بهدف
حتديد متطلبات الربط وقابلية التشغيل
بني املاليني من األجهزة.
< أخيرا ،فإن قلة الرقاة القانونية
من احلكومات في مجال إنترنت األشياء
اإللكترونية:
تزيد فرص القرصنة
َّ

وكل البرمجيات “ ”Softwareواألجهزة
“ ”Hardwareتفتقر إل��ى احلماية
الكافية واملطلوبة للوصول إلى مستوى
مقبول من أمن املعلومات  .وهنا ،نحتاج
لفرض عقوبات صارمة ومتطورة للحد
من اجلرائم اإللكترونية التي ستشغل
حيز ًا واسع ًا في نطاق إنترنت األشياء.
واف لهذه
ويجب أن يكون هناك تعريف ٍ
اجل��رائ��م اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ل ��ردع قراصنة
اإلن�ت��رن��ت .مع األخ��ذ في االعتبار أن
اجلرائم اإللكترونية  -بجميع فئاتها -
تعتبر من أكبر معززات الثورة التقنية.
إن احلاجة املاسة للتقنية في كل نواحي
حياتنا حتتم علينا الوقوف معا في وجه
اجل��رمي��ة اإلل�ك�ت��رون�ي��ة ،وذل��ك بإعداد
القوانني الالزمة ملكافحة هذه اجلرائم
ومرتكبيها ،حماية لنا وملجتمعاتنا من
ويالت تلك اجلرائم وتداعياتها> .

ملف العدد

شبكات البوت نت ()Botnet

خطر داهم يعمل في الخفاء
د .عايد عطا الله سلمان

❋

❋ أستاذ قي كلية هندسة وعلوم احلاسوب  ،جامعة الكويت.

في عاملنا احلديث ،ال تكاد مؤسسة
حكومية أو خاصة ،تخلو من االعتماد
املستمر على احلواسيب وأنظمتها
مبختلف أنواعها ،سواء اخلوادم أو
الشخصية أو احملمولة .فاألنظمة
احلاسوبية هي عصب العمل حاليا
ومن دونها تقل اإلنتاجية بصورة
كبيرة .وه��ذه االعتمادية أوجدت
نوعية من وظائف مرتبطة بضمان
استمرار تلك األج�ه��زة واألنظمة
في العمل وفق ما هو مصمم لها.

وتلك الوظائف تعنى مبا يعرف بأمن
املعلومات ،وهو املجال الذي يختص
بأمن وسالمة واستمرار العمل في
مختلف األنظمة واألجهزة والشبكات
احلاسوبية.
وتتنوع األخطار احمليطة باألنظمة
واألجهزة احلاسوبية بتنوع الوقت
والتقنيات التي تستخدم فيها ،فمنها
الفيروسات وأحصنة طروادة ،وهجوم
تعطيل اخلدمة ،وهنالك استغالل
هفوات التطبيقات.
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ملف العدد
يتمثل خطر شبكات
البوت نت في سيطرة
شخص أو مجموعة يعرف
بالمتحكم أو السيد
على شبكات ضخمة
من األجهزة الحاسوبية
ربما يبلغ عددها اآلالف
ب��ل وح��ت��ى الماليين

وتعد شبكة الروبوتات أو البوت نت ()Botnets
اختصارا أحد األخطار احلديثة .ويتمثل
خطرها في سيطرة شخص أو مجموعة
يعرف باملتحكم أو السيد ( )Masterعلى
شبكات ضخمة من األجهزة احلاسوبية
رمبا يبلغ عددها اآلالف بل وحتى املاليني.
وميكن لذلك املتحكم أن يطلب من تلك
األج�ه��زة أن تقوم ف��ي توقيت محدد عن
طريق عملية برنامج حتكم يطلق عليهبرنامج السيطرة والتحكم -بتنفيذ أوامر
معينة ألغراض جتارية أو تخريبية .املعضلة
في ذلك األمر أن جميع هذه األمور تتم
بشكل خفي  ،ومن الصعب جدا اكتشافها
من مستخدمي األجهزة.
نشأة البوت نت

في نهاية التسعينيات ،انطلق نوعان من
البرامج االختراقية احلاسوبية :أحدهما
من نوع حصان طروادة ( )Trojanواآلخر
من الديدان اإللكترونية ( )wormsهما
( )sub7و ( )pretty Parkعلى التوالي.
وكالهما لديه القدرة البرمجية على توجيه
اجل�ه��از امل�ص��اب بهما ع��ن طريق برنامج
تخاطب إلكتروني بسيط يسمى
( )IRCإلى تنفيذ
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بعض األوامر ،مثل نقل بعض امللفات إلى
األجهزة املجاورة له .تلك القدرة البرمجية
على التحكم والتوجيه فتحت املجال أمام
تطور شبكات البوت نت.
ومنذ ذلك احلني ظهر العديد من أنواع
البوت نت ،ففي عام  2002انطلقت شبكة
التهديد العاملي ()Global Threat Bot
التي كانت تستخدم نسخة م�ط��ورة من
برنامج التخاطب اإللكتروني ( ،)IRCوالتي
خولتها تنفيذ أوامر أكثر عددا ونوعا على
األجهزة املصابة ،وأكثرها خطر ًا تلك التي
ميكن من خاللها إنشاء وحدات اإلرسال في
الشبكات ( )socketsللتخاطب مع أجهزة
مختلفة عن طريق لغة التواصل الشبكي
( .)TCPوتلك اخلاصية مكنت األجهزة
املتحكمة من استخدام األجهزة املصابة
كنقاط انطالق في هجوم تعطيل اخلدمة
خلوادم الشبكات املختلفة.
في عام  2002انطلق نوعان من شبكات
البوت نت كانا مبنزلة الشرارة احلقيقية
لالنتشار الواسع الستخدامات البوت نت،
وهما ( .)SDBot & AgoBotكان لقرار
مطوري تلك البرامج استخدام لغة C ++
الواسعة االنتشار في أوساط املبرمجني في
برمجة البوت نت ثم نشر األكواد األصلية عن
طريق إتاحتها للبيع عن طريق اإلنترنت ،أثر
بالغ في تشجيع الكثيرين على االستفادة
من تلك األكواد في تطوير برامج بوت
نت أكثر فتكا وتطورا وتخفيا.
توالت بعد ذلك العديد من شبكات البوت
نت مثل ( )Spybot 2002و (RBot
 )2003و ( ،)Sinit 2003واستخدم
فيها الكثير من التقنيات اجلديدة مثل
التشفير واستخدام بروتوكول HTTP
وبروتوكول  peer-to-peerللتخفي بني
املاليني من البرامج التي تستخدم هذا
البروتوكول للتخاطب السلمي .وجميع
تلك التقنيات كانت تسعى إما للتخفي
من البرامج املضادة التي حتاول التعرف
على تواقيع تلك الشبكات والقضاء عليها،

وإما للسيطرة املطلقة على األجهزة املصابة
بحيث يصعب على خبراء أمن املعلومات فك
االرتباط باجلهاز املتحكم إال بعد دفع فدية.
وبعد أعوام عدة ظهر االهتمام احلقيقي
من العصابات اإلجرامية باستخدامات
شبكات البوت نت ،ورأت فيها أداة ميكن من
خاللها حتقيق أرباح خيالية ،مما أدى إلى
تولي تلك العصابات تطوير أنواع معقدة
من تلك الشبكات.
كيف تبنى تلك الشبكات؟

هنالك ثالث طرق رئيسية إلنشاء شبكات
البوت نت وبنائها ،هي:
الطريقة األول��ى :أن يجد املتحكم في
ال�ب��وت ن��ت ه�ف��وات برمجية ف��ي األجهزة
احلاسوبية عن طريق مسح تلك األجهزة
( )Network Scanningللبحث عن
تلك ال �ه �ف��وات .ومب �ج��رد احل �ص��ول على
جهاز ميكن اختراقه ،يقوم املتحكم بإرسال
برنامج البوت عن طريق الهفوة وتثبيته
في اجلهاز املخترق .يقوم برنامج البوت
بعد ذلك بالتخاطب مع برنامج التحكم
والسيطرة لدى املتحكم إلعالن انضمام
اجل �ه��از امل �خ �ت��رق إل ��ى ش�ب�ك��ة ال �ب��وت نت
وجاهزيته لتلقي األوامر .يتعدى ذلك إلى
قدرة بعض برامج البوت على مسح األجهزة
املجاورة في نفس الشبكة للجهاز املصاب
الكتشاف هفوات أخرى ومن ثم استغاللها
لنقل تلك البوتات إلى تلك األجهزة وزيادة
حجم شبكة البوت نت.
الطريقة الثانية :يستفيد املتحكم من
شبكات البريد غير املرغوب به ()spam
أو صفحات اإلنترنت التي يرتادها العديد
من املستخدمني ،مثل صفحات املنتديات
والتواصل االجتماعي ،خلداع املستخدم
لتنزيل برامج مت تعديلها بعناية من قبل
املتحكم بحيث تبدو آمنة لنظر واستخدام
الشخص العادي ولكنها حتمل في طياتها
تلك البوتات ،مما يجعل املستخدم يثبت تلك
البوتات طواعية من دون وجود هفوات في

جهازه مسبقا .الدهاء في ذلك أن املستخدم
لن يتمكن من معرفة ذلك لكون البرامج
املثبتة تعمل حسب ما هو متوقع منها ،غير
أن لها بابا خلفيا ( )back doorال ميكن
االنتباه إليه .وعند تثبيت تلك البوتات في
األجهزة املصابة ترتبط ببرنامج التحكم
والسيطرة ل��دى املتحكم ،معلنة بذلك
انضمامها إلى شبكة البوت نت.
الطريقة الثالثة :تتضمن قيام بعض
اجلهات سواء كانت حكومية أو خاصة أو
مجموعات من األشخاص املهتمني بإنشاء
تلك الشبكات طواعية وتعمدا لتحقيق
أه ��داف بعضها سلمية وبعضها يخدم
أغراضا مدنية أو عسكرية.

يمكن للمتحكم بالبوت
ن���ت أن ي��ط��ل��ب من
الحواسيب القيام في
توقيت محدد عن طريق
برنامج خاص بتنفيذ
أوامر معينة ألغراض
إما تجارية وإما تخريبية

كيفية تخاطب األجهزة

هنالك عدة طرق استخدمتها شبكات
ال�ب��وت ن��ت للتواصل ب��ني ج�ه��از التحكم
واألجهزة املصابة عن طريق برنامج التحكم
والسيطرة ،وهي:

< استخدام مواقع إنترنت معينة سلفا
معروفة لدى رامج البوت املزروعة في
األجهزة املصاة لتلقي األوام��ر ،فتقوم

تلك األجهزة بزيارة تلك
املواقع وقراءة األوامر منها.
تلك الطريقة تسهل عمل
برامج التحكم والسيطرة
للتخاطب مع اآلالف
من األجهزة املصابة،
لكنها في ذات
الوقت تعرض
ال� �ش� �ب� �ك ��ة
ل � �ل � �ك � �ش� ��ف
ب�س�ه��ول��ة ،وذل ��ك لسهولة
ت �ت �ب��ع ال��ك��م ال �ه��ائ��ل من
املعلومات املتبادلة مع تلك
املواقع من قبل اجلهات األمنية ومن ثم
إيقافها .وهذا دفع مطوري شبكات البوت
نت إلى استخدام طرق مختلفة لتغيير
عنوان اجلهاز املتحكم بطرق ذكية ،عن
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ملف العدد
في عام  2002انطلق
نوعان من شبكات البوت
نت كانا بمنزلة الشرارة
الحقيقية لالنتشار
الواسع الستخدامات
ال���ب���وت ن���ت وه��م��ا
()SDBot & AgoBot

طريق مساعدة نظم التعرف على أسماء
العناوين ( ،)DNSوع��ن طريق عملية
يطلق عليها خدمة التدفق السريع (Fast
 .)Flux Serviceوهذه اخلدمة تستغل
مواقع مخترقة للتعرف على أسماء عناوين
اإلنترنت لتوجيه األجهزة املراد إصابتها
نحو عدة عناوين (تتغير باستمرار) تكون
مبثابة الوكيل ( )Proxyعن اجلهاز الذي
يحوي برنامج التحكم والسيطرة في تلقي
وإرس��ال األوام��ر لألجهزة املصابة .هذه
الطريقة جتعل من الصعب تعقب عنوان
جهاز املتحكم لعدم استخدامه للتواصل
املباشر مع األجهزة املصابة.
< استخدام روتوكول أي آر سي (،)IRC

وهو طريقة للتخاطب تعتمد نظام العميل
واخلادم ( )cclient-serverفي التخاطب
بني األشخاص في صفحات التخاطب مع
بداية ظهور اإلنترنت .ميكن إنشاء قناة
خاصة بواسطة املتحكم في شبكة البوت
نت عن طريق البرامج التي تستخدم ذلك
البروتوكول ويسمح لألجهزة
املصابة فقط االنضمام
لها .يتم التخاطب بني
األجهزة املصابة واملتحكم
بسرية ت��ام��ة ف��ي تلك
القناة .استخدمت
ه ��ذه الطريقة
بواسطة الكثير
من شبكات البوت
نت ،لكن اجلهات
األم�ن�ي��ة تتبعت تلك
ال� �ق� �ن ��وات اخل���اص���ة حتى
مصادرها وأوقفت عناوين
األجهزة املتحكمة في
تلك القنوات التي متثل
األج� �ه ��زة املسيطرة على شبكات البوت
نت .تطور العمل باستخدام بروتوكول أي
آر سي ( )IRCللتخاطب إلى استخدام
ع��دة قنوات للتخاطب بني املتحكم في
الشبكة واألجهزة املصابة بدال من قناة
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واحدة لتفادي إقفالها من قبل األجهزة
األمنية .ثم تطورت إلى القدرة على ربط
عناوين األجهزة املتحكمة بقنوات مختلفة
تنش�أ في أوقات زمنية مختلفة كل يوم ،بدال
من االعتماد على قنوات ثابتة مما يجعل
أمر تتبعها صعبا جدا.

< استخدام روتوكول ي تو ي (،)P2P

وهو طريقة للتخاطب بني األجهزة ال تعتمد
على وجود جهاز خادم واحد للتخاطب مع
األجهزة املصابة بل يكون جلميع تلك األجهزة
ق��درة على أن تكون عميال خل��وادم أخرى
وخادما ألجهزة أخرى في آن واحد .وعدم
وجود جهاز متحكم واحد في شبكات البوت
نت التي تستخدم هذا النوع من التخاطب
يجعل من الصعب التعرف عليها بسهولة
كما هو احلال في الطريقة السابقة .ومعظم
شبكات البوت نت احلديثة تستخدم هذا
النوع من التواصل فيما بينها.
هنالك شبكات حديثة استخدمت طرقا
مختلفة مثل شبكات التواصل االجتماعي،
وم�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ش�ب�ك��ة تويتر
وإنستغرام.
ما لذي ميكن لشبكات البوت نت عمله؟

تقوم شبكات البوت نت حسب حجمها
(عدد األجهزة املتصلة ببرنامج السيطرة
وال �ت �ح �ك��م) وح �س��ب أه� ��داف األشخاص
املتحكمني فيها ب�ع��دة وظ��ائ��ف ،بعضها
تخريبي وبعضها جتاري .في معظم األحيان
ال يقوم املتحكم في معظم تلك الشبكات
بتلك األعمال ألغراض شخصية بل بالنيابة
عن مؤسسات إجرامية أو جتارية تستأجر
تلك الشبكات من املتحكم لتحقيق أهدافها.
وتتلخص االستفادة من شبكات البوت نت
في األمور اآلتية:
< إحداث هجوم لتعطيل اخلدمة في موقع
معني في اإلنترنت .عادة يكون الهدف من
ذلك إما تخريبيا لغرض االنتقام وإما جتاريا
لغرض االبتزاز .وكلما زاد حجم الشبكة زادت
فعاليتها في هذا الغرض وزادت صعوبة

صد هذا النوع من الهجمات ،ومن ثم زادت
القيمة اإليجارية لتلك الشبكات.
<ميكن استغالل شبكات البوت نت في
ب��ث م��ا ي�ع��رف ب��اإلع��الن��ات غير املرغوب
بها ( )Adwareوالبريد غير املرغوب به
( )Spamsإل��ى جميع األج�ه��زة املصابة
في الشبكة.
< تلك الشبكات قادرة على إيصال برامج
التجسس ( )spywareمثل متتبع النقر
على لوحة املفاتيح ( )Keyloggersوغيرها
من البرامج القادرة على التجسس على
معلومات وسلوك الشخص املستخدم للجهاز
املصاب ،واالستفادة من املعلومات التي
لدية وخاصة تلك التي ميكن من خاللها
االستفادة املالية من حسابات بنكية أو
معلومات شخصية لذلك الشخص.
< ميكن لبرنامج التحكم والسيطرة إصدار
أوامر للبوتات في األجهزة املصابة لزيارة
(عند تشغيل برنامج تصفح اإلنترنت من
قبل املستخدم) صفحات إنترنت محددة
من قبل املتحكم من دون معرفة املستخدم
وبطريقة خفية ال ميكنه االنتباه إليها.
والهدف من ذلك إحداث زخم مزيف للحصول
على تلك الصفحات ( )click fraudمن
قبل كثير من األجهزة املصابة ،ألجل رفع
مرتبة تلك الصفحات في محركات البحث
( ،)SEOومن ثم ترتفع قيمتها البحثية
والسوقية .وإما أن تقوم محركات البحث
بعرض الرابط لتلك الصفحات في بداية
نتائج البحث ،وإما أنها تستخدم لعرض
إع��الن��ات بتكلفة أعلى تتناسب مع تلك
املرتبة املزيفة.
في السنوات األخيرة ،قامت شبكات البوت
نت بنوع آخر من االستفادة من األجهزة
املصابة ،بحيث استخدمت القدرة التشغيلية
لتلك األجهزة في أوقاتها اخلاملة التي
ال تستخدم من قبل املستخدم لتشغيل
بعض البرمجيات اخلاصة بالتنقيب عن
العملة اإللكترونية (.)Bitcoin Mining
وهذا التنقيب يعد من أكثر األعمال ربحا

في اآلونة األخيرة لكنه يحتاج إلى قدرة
تشغيلية كبيرة تستنزف الكثير من الطاقة
الكهربائية  ،ومن ثم يعد األمر مكلفا
في كثير من الدول .يستغل املتحكم
األجهزة املصابة التي ال تستخدم
في أوقات معينة من اليوم لتشغيلها
من دون علم املستخدم .ومعظم
هذه األجهزة املستغلة هي أجهزة
تتبع جل�ه��ات حكومية أو
تعليمية.
أخيرا ،باالستفادة
من تقنيات التشفير
أو التعمية ( -Cry
 ،)tographyابتزت
الكثير م��ن تلك
الشبكات أصحاب
األج � �ه� ��زة املصابة
عن طريق تشفير جميع
محتويات وملفات تلك األجهزة
 ،وطالبت مببالغ مادية مقابل إزالة ذلك
التشفير .وقد جنح الكثير منها في االستفادة
املادية الكبيرة من تلك الطريقة.
شبكات شهيرة

هنالك اآلالف من شبكات البوت نت
والعديد منها ينشأ يوميا ،لكنها تختلف
باختالف طرق السيطرة والتحكم والتخفي
والوظائف التي تؤديها .ال ميكن حصر تلك
الشبكات في مقال واحد لكن بعضها ترك أثرا
واضحا في املجتمع الدولي ،وأشهرها:
 - 1زوس ( :)Zeusانطلقت في عام
 2007ك���أداة ل�س��رق��ة معلومات
األج� �ه ��زة امل��ص��اب��ة ،وم �ن��ذ ذلك
احلني وهي تعتبر أشهر أداة لفعل
ذلك لدى جميع أنواع املخترقني
والعصابات اإلجرامية .ساعد على
ذلك حرص مطور زوس على حتديث
وتطوير النظام بني احلني واآلخر
(واالستفادة ماديا عن طريق بيع
تلك النسخ املطورة) ،مما أدى إلى

بعد أعوام عدة من انتشار
شبكات البوت نت اهتمت
العصابات اإلجرامية
باستخداماتها لتحقيق
أرباح خيالية مما أدى إلى
تطوير تلك العصابات
أنواعا معقدة منها
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ملف العدد
معظم شبكات البوت
نت الحديثة تستخدم
بروتوكول بي تو بي
( )P2Pالذي يتيح لجميع
األجهزة أن تكون عميال
لخوادم أخرى وخادما
ألجهزة أخرى في آن واحد
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صعوبة تتبعها ومعرفة توقيعها ،إذ
إن النسخ املتتابعة لها استخدمت
طرقا مختلفة للسيطرة والتحكم
في األجهزة املصابة .هذا التطوير
املستمر أدى مبطور الشبكة إلى توزيع
النسخ القدمية مجانا في صفحات
اإلنترنت ،والتي كانت في الغالب
تعدل من قبل العصابات اإلجرامية
إلحداث ثغرة في أجهزة العصابات
األخرى التي حتاول االستفادة من
تلك النسخ املجانية .وأوجد ذلك
نسخا ضخمة مختلفة من زوس
(كان هنالك نحو  50000نسخة
بني عامي  2006و 2009فقط)
بجانب شبكات كثيرة من األجهزة
املخترقة باستخدام تلك األداة.
 - 2كونفليكتر (:)conflickter
استطاعت السيطرة على م��ا ال
يقل على  10.5مليون حاسوب
وغيرها من األجهزة في نوفمبر
 .2008وقد منت الشبكة بوتيرة
لم يسبق لها مثيل ،وال يوجد حتى
اآلن أي تقدير حقيقي حلجم هذه
الشبكة .حلسن احلظ ،لم تستخدم
هذه الشبكة ألداء هجمات تعطيل
اخل��دم��ة – وف��ق م��ا نعلم  -وإال
فإنها كانت ستسبب ضررا
كبيرا.

 - 3ريدوالب ( :)Bredolabتعد أكبر
شبكات البوت نت املسجلة؛ ألنها
استطاعت السيطرة على موارد أكثر
من  30مليون حاسوب في العالم.
أنشأ القراصنة الروس هذه الشبكة
إلجراء رسائل غير مرغوب فيها عبر
البريد اإللكتروني .حلسن احلظ،
متكنت احلكومات من القضاء على
الشبكة في نوفمبر من عام ،2010
بعد أن استولت على معظم خوادم
القيادة والسيطرة.
 - 4مارياوزا ( :)MariPosaبني نهاية
 2008وديسمبر  ،2009تصدرت
شبكة ماريابوزا عناوين وسائل
اإلع��الم حيث أصابت حواسيب
أكثر من نصف الشركات العمالقة
في الواليات املتحدة .
كانت شبكة املاريابوزا من أوائل
الشبكات التي وضعت للتأجير
للعصابات اإلجرامية .مت تعقب
امل�ت�ح�ك��م ب��ال�ش�ب�ك��ة ع��ن طريق
خطأ جسيم وق��ع ب��ه متثل في
فشله في استخدام قناة مشفرة
أثناء االتصال ببرنامج التحكم
والسيطرة.
مكافحة شبكات البوت نت

تختلف طرق مكافحة البوت نت باختالف
التقنيات التي تستخدم ،وأهمها:
< تتعرف التقنية الرئيسية ملكافحة
ش�ب�ك��ات ال �ب��وت ن��ت ع�ل��ى ع �ن��وان جهاز
التحكم والسيطرة ومتنعه من االتصال
باإلنترنت .ويؤدي ذلك إلى عدم
القدرة على إرسال أوامر
إضافية لألجهزة
امل�ص��اب��ة ،ومن
ثم يتم القضاء
على الشبكة
نظريا .وهذه
الطريقة ال تقضي

على اخللل الذي أصاب األجهزة لكنها
تتركها من دون فائدة تذكر ،إذ إن القضاء
على برنامج السيطرة والتحكم مينعه
من التعرف على عناوين تلك األجهزة
مرة أخرى.
من ناحية األجهزة املصابة ،تقوم جدران
النار ( )Personal Firewallبتحليل
الوحدات املرسلة عبر الشبكة والتأكد من
أي نشاط غير اعتيادي للجهاز ،ومنع
النشاطات التي تكون مرتبطة بأجهزة
حتكم وسيطرة خارجية معروفة مسبقا
ومحفوظة في قواعد املنع والسماح لدى
تلك اجلدران النارية.
< ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�ع�ك�س��ي للبرمجيات
( :)Reverse Engineeringيقوم
املختصون ف��ي البرمجيات باحلصول
على نسخ من برامج التحكم والسيطرة
لألنواع املختلفة من شبكات البوت نت
وحتليلها عكسيا للتعرف على طريقة
عملها ،ومن ثم صياغة برمجيات قادرة
على التعرف على نشاطها في األجهزة
املصابة ومنعها من االستمرارية.
< متابعة ن�ش��اط شبكات ال�ب��وت نت
ل��الس �ت��دالل ع�ل��ى ت�ط��وره��ا واملساحات
اجلغرافية التي تنتشر فيها :هنالك
العديد من اجلهات احلكومية واخلاصة
واملواقع اإللكترونية التي تهتم بتطور
وانتشار هذه الشبكات ألغراض إما بحثية
وإما دفاعية وإما جتارية .من أشهر تلك
امل��واق��ع موقع لوكنغ غ��الس (https://
 )map.lookingglasscyber.comالذي
ينشر معلومات حية عن تطور الكثير
من تلك الشبكات ومواقع انتشارها في
العالم ،وموقع خريطة شبكات البوت نت
العاملية الذي يقدم من قبل شركة ترند
مايكرو (.)TrendMicro 2017
< تقنية طمس االتصاالت (:)sinkholing
هذه التقنية تستخدم بواسطة الباحثني
واجلهات األمنية لدراسة ومعرفة منط
االتصاالت بني األجهزة املصابة وبرنامج

التحكم والسيطرة .حتول التقنية جميع
االتصاالت القادمة من األجهزة املصابة
إلى جهاز معد سلفا لتحليل منط ونوعية
املعلومات املتبادلة عوضا عن إرسالها
إلى اجلهاز املتحكم في شبكة البوت نت.
يتطلب هذا النوع من التقنيات التعرف
مسبقا على عناوين األجهزة املتحكمة
فيتلك الشبكات.
الشبكات والعصاات

ه��ن��ال��ك اآلالف من
شبكات ال��ب��وت نت
والعديد منها ينشأ
يوميا ،لكنها تختلف
باختالف طرق السيطرة
والتحكم والتخفي
والوظائف التي تؤديها

إن وجود وإنشاء شبكات البوت نت مرتبط
غالبا بالعصابات اإلجرامية (وفي بعض
األحيان مبؤسسات حكومية تخدم أهداف
دول معينة) ونظرا إلى العوائد املالية الكبيرة
العائدة من وجود تلك الشبكات  ،فإن ذلك
أدى الى تسخير طاقات برمجية عمالقة
من قبل تلك اجلهات للتطوير املستمر
لبرامج السيطرة والتحكم وتعزيز سبل
السيطرة على أجهزة إضافية لضمها إلى
تلك الشبكات .وترتب على ذلك صعوبة
القضاء على تلك الشبكات (على األقل
ليس في املستقبل القريب) .إضافة إلى
ذلك ،فإن استخدام التشفير في تصميم
عمل البرمجيات املكونة لعمل تلك الشبكات
جعل معرفة أسرار تلك البرمجيات أمرا
صعبا جدا .وجميع ما سبق ينذر بنتيجة
حتمية ال مفر منها مفادها أن اخلطر
القادم من انتشار واستخدام تلك الشبكات
أعظم مما قد سلف.
والدول العربية ليست مبعزل عن هذه
األخ �ط��ار اإللكترونية ال�ت��ي تعمل في
اخلفاء ،بل قد يكون بعضها  ،والسيما دول
اخلليج العربي ،من أكثر املناطق تعرضا
لها .والبحث العلمي في هذا اجلانب ال
ي��زال في بداياته ،والكثير من اجلهات
األمنية ليس لديها القدرة التقنية لتتبع
تلك الشبكات والقضاء عليها .وهذا ما
يستدعي من اجلهات املعنية بذل جهود
علمية وتقنية وأمنية حثيثة للحد من
أضرارها وتداعياتها> .
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أمن المعلومات الصحية
د .إيهاب عبد الرحيم علي
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يحرص ممارسو الرعاية الصحية في
شتى أنح � ��اء العال � ��م على استخدام
ح�ل��ول تكنولوج� � ��يا املعل� ��ومات
الصحية مثل السجالت الصحية
اإللكترونية لتحسني ج � ��ودة رعاي� � ��ة
املرضى ،في ��ما يتوق� ��ع أن ت� ��ؤدي
التط � � ��ورات ف��ي ه��ذا امل�ج��ال إلى
حتس� ��ني فعالي � ��ة مقدمي اخلدمات

ومتك� � ��ني املرض ��ى من التحكم بشكل
أكبر في بياناتهم.
ومن أجل جناح حلول تكنولوجيا
املعلومات الصحية ،يجب أن يكتسب
املرضى الثقة في كل من مقدمي الرعاية
وفي حلول هذه التكنولوجيا التي
يستعان بها جلمع واستخدام البيانات
الصحية الشخصية للمريض.

❋ طبيب وكاتب علمي مصري /كندي( ،كندا).

الشخصية واملعلومات الصحية الشخصية
()PHI؛ فاملعلومات الصحية التي يتم
الكشف عنها لألفراد غير املصرح لهم ،أو
الوصول إليها بشكل غير قانوني ،أو العبث
بها ،أو محوها قد تكون لها آثار مدمرة على
صحة املريض أو حتى على حياته.
وتكتسب حماية املعلومات التي مت جمعها
واستخدامها ومشاركتها وتخزينها أهمية
بالغة ملهمة الرعاية الصحية .وينبغي أال
يكون أمن املعلومات أمرا يتم التفكير فيه
بعد الكوارث؛ بل ينبغي دمجه في جميع
جوانب تطوير نظم ،وعمليات ،وصيانة،
وإدارة املعلومات .يتحقق أمن املعلومات
من خالل تنفيذ برنامج أمني شامل عبر
املؤسسة.

لنجاح حلول تكنولوجيا
المعلومات الصحية يجب
أن يكتسب المرضى
الثقة ف��ي مقدمي
الرعاية وف��ي حلول
هذه التكنولوجيا التي
يستعان بها الستخدام
ال��ب��ي��ان��ات الصحية
الشخصية للمريض

أمن املعلومات وخصوصيتها

ني الفاعلية واخلطر

ومثل العديد من الصناعات األخرى،
أصبحت الرعاية الصحية أكثر كفاءة في
تقدمي النتائج السريرية وأكثر فعالية
من حيث التكلفة عن طريق استخدام
تكنولوجيا املعلومات ،مبا في ذلك احلواسيب
والتطبيقات اإللكترونية والتقنيات ذات
الصلة .ومع ذلك ،فإن استخدامات هذه
التقنيات وزيادة تبادل املعلومات الصحية
بني مقدمي اخلدمات الصحية تشكل أيضا
خطرا على اخلصوصية وعلى أمن البيانات

على الرغم من أنه كثيرا ما يستخدم
مصطلحا «اخلصوصية» و «األمن» بالتبادل،
فإنهما تخصصان مختلفان؛ فأمن املعلومات
وخصوصيتها هما تخصصان متميزان
مرتبطان معا .ومن أجل احلماية املناسبة
للخصوصية ،تدعو احلاجة إلى آليات أمنية
سليمة .ونظرا حلساسية املعلومات الشخصية
التي يتم جمعها ،واستخدامها ،ومشاركتها
في بيئة الرعاية الصحية ،فمن املهم حتديد
وتنفيذ اآلليات األمنية املناسبة التي من
شأنها حماية البيانات الصحية وخصوصية
األف��راد .ويجب حتديد متطلبات األمن
واخلصوصية واختيار وتنفيذ الضوابط
الالزمة خالل مراحل دورة تطوير النظام،
وحتديث حماية األمن واخلصوصية حسب
احلاجة .ومن املهم أيضا أن يتعاون األفراد
في منظمات أمن املعلومات واخلصوصية
إلدارة املخاوف األمنية وحماية اخلصوصية.
ومن شأن ذلك أن يساعد على اكتشاف
مشكالت األم��ن واخلصوصية احملتملة
ووضع وتنفيذ نهج ملعاجلتها.
ت��رك��ز اخل�ص��وص�ي��ة ع�ل��ى ق ��درة الفرد
على التحكم ف��ي جمع بياناته احملددة
 - 99أكتور
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أهمية خصوصية وأمن املعلومات
الصحية

تكتسب زيادة ثقة املرضى وسالمة
املعلومات من خالل تطبيقات اخلصوصية
واألمن أهمية كبرى .وللمساعدة على
غرس الثقة لدى املرضى ،يجب على
اجلهات الصحية:
• احلفاظ على معلومات دقيقة
في سجالت املرضى.
• التأكد من امتالك املرضى لطريقة
مناسبة لطلب الوصول اإللكتروني
إلى سجالتهم الطبية ومعرفة
كيفية القيام بذلك.
• التعامل بعناية مع املعلومات
الصحية للمرضى حلماية
خصوصياتهم.
• التأكد من إمكان الوصول إلى
املعلومات الصحية للمرضى من
قبل األشخاص املخولني بذلك
عند احلاجة.

عن طريق تبني نهج
ش��ام��ل للخصوصية
تتمكن الجهات التي
تقوم بإنشاء واستخدام
التقنيات الصحية
الجديدة من تحسين
ص��ح��ة ال��ج��م��ه��ور مع
الحفاظ على ثقة الناس
ب��ش��أن الخصوصية
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للهوية واستخدامها ونشرها واالحتفاظ
احملددة للهوية بأنها
بها .تعرف البيانات
ّ
تعني هوية الفرد بشكل فريد عند
معلومات ّ
استخدامها مبفردها أو عند استخدامها
باالقتران مبعلومات أخرى ،وتشمل املعلومات
الصحية الشخصية .وتستند اخلصوصية
إلى مجموعة من املبادئ التأسيسية املعروفة
باسم املبادئ العادلة للممارسات املعلوماتية
(.)FIPPs
قد يختلف العاملون في مجال اخلصوصية
حول الدور الذي ينبغي أن تؤديه املوافقة
في تعزيز الثقة وحتسني اخلصوصية،
لكنها تؤدي دورا مهما في حماية املعلومات
الصحية .وع��ن طريق تبني نهج شامل
للخصوصية ،تتمكن اجلهات احلكومية
والكيانات التي تقوم بإنشاء واستخدام

التقنيات الصحية اجلديدة من حتسني
صحة اجلمهور ،م��ع احل�ف��اظ على ثقة
الناس وتلبية توقعاتهم بشأن اخلصوصية
الفردية .تكتسب خصوصية وأمن املعلومات
أهمية قصوى بالنسبة جلميع األفراد
والوكاالت احلكومية ومنظمات القطاع
اخل ��اص .فحماية املعلومات ف��ي قطاع
الرعاية الصحية تتسم بأهمية أكبر من
أي قطاع آخر.
كيف يعمل األمن واخلصوصية معا ؟

هناك حاجة إلى تدابير أمنية حلماية
خصوصية األفرادُ .تعرف التقنيات واألدوات
التي تدعم اخلصوصية بالتقنيات املعززة
للخصوصية ،وغالبا ما تتكون من تقنيات
أمنية يحمي استخدامها خصوصية األفراد.
وميكن استخدام التقنيات املعززة للخصوصية
ألداء وظائف مثل متكني الوصول إلى البيانات
واستخدامها على نحو مالئم داخليا ،ومنع
اإلفصاح غير املالئم عن البيانات خارجيا.
ومع ذلك ،فمثلما تستخدم اآلليات األمنية
للمساعدة على جهود اخلصوصية ،فإن
بعض تدابير اخلصوصية تساعد أيضا
في اجلهود األمنية.
أمن املعلومات في الرعاية الصحية

أمن املعلومات هو حماية البيانات ونظم
املعلومات من الوصول ،أو االستخدام ،أو
اإلفصاح ،أو التعطيل أو التعديل أو التدمير
غير املصرح به .ويتحقق أمن املعلومات من
خالل ضمان سرية املعلومات ،وسالمتها
وتوافرها .وفي مجال الرعاية الصحية،
تعني السرية والسالمة والتوافر ما يلي:
• السرية  :أي عدم إتاحة املعلومات
الصحية اإللكترونية أو الكشف عنها
لألشخاص أو العمليات غير املصرح
بها.
• السالمة  :أي ع��دم تغيير أو تدمير
املعلومات الصحية اإللكترونية بطريقة
غير مصرح بها.

• التوافر  :أي أن تكون املعلومات الصحية
اإللكترونية متاحة وجاهزة لالستعمال
عند الطلب من قبل الشخص املص ّرح
له بذلك.
إجراءات وقائية

تنقسم اإلجراءات الوقائية ألمن املعلومات
في مجال الرعاية الصحية إلى إجراءات
إدارية ،ومادية ،وتقنية .وهذه أمثلة على
كل منها:
- 1إجراءات وقائية إدارية

• التقييم املستمر لألخطار التي تتعرض
لها بيئة تكنولوجيا املعلومات الصحية
في املؤسسة.
• التقييم املستمر لفعالية اإلجراءات
الوقائية اخلاصة باملعلومات الصحية
اإللكترونية.
• وضع عمليات تفصيلية لعرض وإدارة
املعلومات الصحية اإللكترونية.
• ت��دري��ب امل��وظ �ف��ني ع�ل��ى استخدام
تكنولوجيا املعلومات الصحية حلماية
املعلومات الصحية اإللكترونية بصورة
مناسبة.
• اإلبالغ عن املخالفات األمنية وضمان
تواصل عمليات تكنولوجيا املعلومات
الصحية.
 - 2إجراءات وقائية مادية

• نظم اإلنذار املكتبية.
• تخصيص مكاتب مقفلة حتتوي
على املعدات احلاسوبية التي يتم
فيها تخزين املعلومات الصحية
اإللكترونية.
• تعيني حراس أمنيني.

املعلومات الصحية اإللكترونية.
• حتديد ضوابط الوصول إلى تكنولوجيا
املعلومات الصحية واملعلومات الصحية
اإللكترونية (مثل احلسابات اإللكترونية
املصرح بها).
• ت��ش��ف��ي��ر امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات الصحية
اإللكترونية.
• تدقيق عمليات تكنولوجيا املعلومات
الصحية.
• إجراء النسخ االحتياطي لتكنولوجيا
املعلومات الصحية (مثل إجراء نسخ
احتياطية منتظمة م��ن املعلومات
ال �ص �ح �ي��ة اإلل �ك �ت��رون �ي��ة إل���ى خ ��ادم
حاسوبي آخر).

ت��ك��ت��س��ب ح��م��اي��ة
المعلومات التي تم
جمعها واستخدامها
ومشاركتها وتخزينها
أهمية بالغة لمهمة
ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة

األمن السيبراني و الرعاية الصحية

ميثل االتصال باإلنترنت ضرورة إلجراء
العديد من األنشطة التي قد متثل جزءا من
استخدام السجالت الصحية اإللكترونية
والبيانات الصحية للمرضى .إن تبادل بيانات
املرضى إلكترونيا ،وتقدمي املطالبات إلكترونيا،
وتوليد سجالت إلكترونية لطلبات فحص
املرضى ،والوصفات الطبية اإللكترونية كلها
أمثلة على األنشطة التي تتم عبر اإلنترنت
وتعتمد على ممارسات األمن السيبراني
حلماية النظم واملعلومات .يشير األمن
السيبراني  Cybersecurityإلى
الطرق التي تستهدف كشف ومنع
الهجمات على أي نظام حاسوبي
واملعلومات املتضمنة فيه أو
ال��وص��ول غير املصرح
له .ويستهدف

 - 3إجراءات وقائية تقنية

• تنصيب املعدات احلاسوبية بشكل آمن
(مثل فحص الفيروسات واجلدران
النارية) ،والتطبيقات والتقنيات
املعتمدة التي تقوم بتخزين أو تبادل

ينبغي عدم أخذ احلواسيب احملمولة التي حتتوي على بيانات املرضى
إلى خارج املؤسسة الصحية
 - 99أكتور

2017

23

ملف العدد
تنقسم اإلج����راءات
الوقائية ألمن المعلومات
ف��ي م��ج��ال ال��رع��اي��ة
الصحية إلى إجراءات
إدارية ومادية وتقنية

األمن السيبراني حماية البيانات أو أي
شكل م��ن األص��ول الرقمية املخزنة في
حاسوب أي جهة أو في أي جهاز يحتوي
على ذاكرة رقمية.
الوقاية من الهجمات السيبرانية

ثمة إج ��راءات ميكن اتخذها حلماية
املؤسسات الصحية من الهجمات السيبرانية،
منها:
• رفض طلبات املوظفني ألخذ احلواسيب
احملمولة التي حتتوي على بيانات
املرضى غير املشفرة إلى املنزل.
• إزالة األقراص الصلبة من احلواسيب
القدمية قبل التخلص منها.
• عدم إرسال أي بريد إلكتروني يحتوي
على البيانات الصحية للمرضى إذا لم
تكن مشفرة.
• التأكد من وجود اخلادم احلاسوبي
 serverفي غرفة ال يصل إليها
إال املوظفون املصرح لهم.

يجب أن يتفهم املوظفون مسؤولياتهم األمنية وكيفية اإلبالغ عن
احلوادث األمنية
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• توعية موظفي امل��ؤس�س��ة الصحية
ب��وج��ود ح��اج��ة ملراقبة دخولهم إلى
الشبكة بشكل عشوائي.
• ف�ح��ص خ ��ادم ال �س �ج��الت الصحية
اإللكترونية للمؤسسة بصفة دورية بحثا
عن الفيروسات والبرامج الضارة.
دور املرضى في مشاركة البيانات

متثل مشاركة املرضى للبيانات هدفا
مهما ومفيدا ملنظومة الرعاية الصحية.
وعادة ما ميتلك املرضى األكثر مشاركة في
البيانات صحة أفضل ،مما يفيدهم هم
أنفسهم واملنظومة ككل .يحتاج املرضى إلى
املشاركة في الرعاية الصحية املقدمة لهم،
وإلى معرفة كيفية استخدام بيانات الرعاية
ال�� �ص�� �ح�� �ي� ��ة اخلاصة بهم.

السياسات األمنية األساسية في مؤسسات الرعاية الصحية
السياسة

الغرض

مستوى السرية

السماح للمستخدمني بالوصول املناسب وفي الوقت
امل �ن��اس��ب إل ��ى ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات اخل��اص��ة باملؤسسة
الصحية ،م��ع االس�ت�م��رار ف��ي وض��ع ض��واب��ط لتوفير
احل �م��اي��ة ل�ل�ب�ي��ان��ات ال �ت��ي ي�ج��ب حفظها ف��ي سرية
وحمايتها من اإلفصاح غير املصرح به.

البريد اإللكتروني

وضع قواعد عامة للوصول إلى البريد اإللكتروني أو
استخدامه للقيام بأعمال رسمية أو شخصية ،وتوفير
احلماية للرسائل ،وإدارة رسائل البريد اإللكتروني
واالحتفاظ بها.

الوصول إلى النظام

وض��ع إرش��ادات عامة لعملية طلب ،وإن�ش��اء ،وإصدار
وإغ ��الق حسابات املستخدمني .ومي�ك��ن أي�ض��ا وضع
إرشادات بخصوص إنشاء كلمات املرور.

يمثل االتصال باإلنترنت
ضرورة إلجراء العديد
من األنشطة التي قد
تمثل جزءا من استخدام
ال��س��ج��ات الصحية
اإللكترونية والبيانات
ال��ص��ح��ي��ة للمرضى

تنفيذ األدوات البرمجية املناسبة حلماية األنظمة
احل� � � � �م � � � ��اي � � � ��ة م� ��ن
احلاسوبية للمؤسسة من الشيفرات اخلبيثة وبدء
الفيروسات
عملية التعامل مع الفيروسات احلاسوبية.
وض��ع دالئ��ل إرش��ادي��ة للوصول إل��ى شبكة اإلنترنت
استخدام اإلنترنت/
واستخدامها ،فضال عن اخلدمات املسموح بها لكل
اإلنترانت
من املستخدمني من الداخل واخلارج.
الوصول عن ُبعد

وضع دالئ��ل إرشادية وآليات للتحكم في الوصول بني
املستخدمني املصرح لهم ،وتنظيم احلواسيب  /الشبكة
وحتديد مستويات األمان حلماية األصول املعلوماتية.

إب ��الغ املستخدمني ب��أن س�ي��اس��ة امل��ؤس�س��ة الصحية
م� � � ��دون� � � ��ة ق� � ��واع� � ��د تنطوي على اح �ت��رام جميع ح�ق��وق الطبع والنشر
للبرامج احلاسوبية وااللتزام بشروط جميع تراخيص
السلوك
البرامج التي تشكل املؤسسة جزءا منها.
حت��دي��د وت ��دري ��ب امل��وظ �ف��ني امل �ن��اس �ب��ني ف��ي ح��االت
ال�ن�س��خ االحتياطية
الطوارئ ،وإنشاء النسخ االحتياطية ،ووضع خطط
واالسترداد
الطوارئ في حال فشل النظام.
ال� �ت ��دري ��ب األم � �ن� ��ي
والتوعية

وضع برنامج للتوعية األمنية وتوفير التدريب على
السياسات واملبادئ التوجيهية واإلجراءات األمنية.
امل�س��اع��دة ع�ل��ى ض�م��ان ف�ه��م امل��وظ�ف��ني ملسؤولياتهم
األمنية وكيفية اإلبالغ عن احلوادث األمنية.
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ق���د ت��ت��س��م ح��م��اي��ة
ال��م��ع��ل��وم��ات ضمن
بيئة الرعاية الصحية
بالصعوبة خاصة ألن من
الضروري تبادل معلومات
الرعاية الصحية البالغة
الحساسية بين عدد من
المخولة بذلك
األطراف
ّ

يقدر املرضى اقتراحات معاجليهم ومنح بعض السلطة
من املنطقي أن ّ
للممارس

ومن املنطقي أن يكون املرضى شركاء
ملقدمي الرعاية الصحية ع��ن طريق
ال�ت�ع�ل��م م��ن م�ع��اجل�ي�ه��م وم ��ن خالل
االن�خ��راط في اتخاذ ال�ق��رار املشترك
حول صحتهم مع معاجليهم .لكن في
مرحلة ما ،سيكون من املنطقي أيضا
أن يقدر املرضى اقتراحات معاجليهم
ومنح بعض السلطة للممارس .فالبد
أن يثق املريض باجلراح إلجراء العملية
كما يجب .وباملثل ،يجب على املريض أن
يثق في مسؤول حفظ البيانات الذي
يحتفظ ببياناته الصحية.
صعوات وضرورات

قد تتسم حماية املعلومات ضمن بيئة
الرعاية الصحية بالصعوبة ،خاصة ألن
من الضروري تبادل معلومات الرعاية
الصحية البالغة احلساسية بني عدد
املخولة بذلك ،وفي الوقت
من األطراف
ّ
نفسه حماية تلك املعلومات من الوصول،
واإلف��ص��اح ،واالس �ت �خ��دام ،والتعديل،
واحلفظ غير املصرح به.
ومن أجل احلفاظ على أمن املعلومات
الصحية ،يجب تد ّبر املوضوعات الثالثة
اآلتية في املستقبل:
 .1ستكون هناك عوملة للخصوصية،
تكون فيها مبادئ ممارسة املعلومات

26

 - 99أكتور

2017

متسقة نسبيا في جميع أنحاء العالم،
مع زي��ادة املساءلة وتشديد جهود
اإلنفاذ .إضافة إلى ذلك ،يتوقع أن
تكون بيانات الرعاية الصحية جزءا
من هذه العوملة حيث توسع شركات
الرعاية الصحية حدودها ،مما يطمس
أي خطوط جغرافية.
 .2توقع نشوء اقتصاد من املعلومات
املفتوحة التي تتغلغل عبر احلدود
اجلغرافية ،حيث يطلع على البيانات
أع� ��داد م �ت��زاي��دة م��ن األشخاص،
ومن ثم سيكون من الضروري زيادة
الشفافية وحتسني توعية مستهلكي
الرعاية الصحية للحفاظ على ثقة
املرضى.
 .3ستؤدي البيانات املزال حتديدها
دورا أبرز في حماية خصوصية املرضى،
مما يسمح بالتدفق احلر للبيانات
ألغ��راض االبتكار والبحث .يجب
تشجيع املزيد من مؤسسات الرعاية
الصحية على تبني أس�ل��وب إزالة
محددات الهوية وإقرار االستخدام
ّ
املناسب للتطبيقات التي ميكن أن
تستخدم فيها البيانات الصحية
الشخصية حالي ًا ،مبا يعود بالنفع
على كل من األفراد ومنظومة الرعاية
الصحية> .

ملف العدد

أسباب الفشل في
أمن المعلومات
م .محمد الدوب

❋

❋ مستشار في أمن املعلومات( ،الكويت).

ي� ��درك ال �ع��ام �ل��ون ف��ي مجال
أم��ن امل�ع�ل��وم��ات تلك املسؤولية
«الضخمة» امللقاة على عاتقهم
حلماية األفراد أو املؤسسات من
أخ�ط��ار االخ�ت��راق��ات والهجمات
اإللكنرونية ،ويعون أهمية معرفة
عوامل النجاح وأسباب الفشل في
هذا املجال احليوي.
إن مسؤولية ضخمة كمسؤولية
أمن املعلومات ال ميكن أن يتم حملها

دون توفر عوامل النجاح وانحسار
عوامل الفشل ،وال يستغرب ذلك
ف��ي ض��وء ك�ث��رة ال�ت�ح��دي��ات التي
يواجهها األفراد واملؤسسات في سبيل
حتقيق هدف أمن املعلومات املتمثل
في حماية البيانات من التلف أو
السرقة أو التدمير أو الوصول غير
املشروع ،و تنطبق األهداف نفسها
على األنظمة املوجودة لدى األفراد
واملؤسسات على حد سواء.
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ع��وام��ل ف��ش��ل أم��ن
المعلومات كثيرة
ومتعددة وربما ال يكون
أغلبها تقنيًا أصال فمنها
ما هو أنثروبولوجي أو
إداري أو ثقافي اجتماعي

وم��ع أن عوامل النجاح في مواجهة
االختراقات قد تكون معروفة ،بل قد يكون
أكثرها بديهيا ،فإن فهم عوامل الفشل في
أمن املعلومات أمر ضروري جدا نظرا إلى
فوائده العديدة .وعوامل الفشل كثيرة
ومتعددة ،ورمبا ال يكون أغلبها تقني ًا أصال؛
فمنها ما هو أنثروبولوجي ،ومنها ما هو
إداري ،ومنها ما هو ثقافي اجتماعي .وأهم
تلك العوامل هي:
الفشل في تقبل التغيير

إن األخطار املتجددة حتتم على املدافعني
التكيف معها وحت��دي��ث ط��رق التعامل
معها .ومع ذلك ،فإن الفشل في التغيير،
أو مقاومته ،أو حتى تطبيقه ببطء حتى
ولو مت تقبله ،كلها عوامل تؤدي إلى الفشل
الذريع في تطبيق مفهوم أمن املعلومات.
وأظ �ه��رت دراس ��ة أمريكية ع��ن إجراء
التحديثات األمنية لألنظمة والشبكات
ف��ي امل��ؤس�س��ات أن م��دة م�ع� ِّ�دل��ه ق��د تزيد
على  120ي��وم� ًا ،مما يعني أن األنظمة
ت�ل��ك ت �ك��ون م�ع��رض��ة ط���وال  120يوما
لهجمات إلكترونية معروفة على مستوى
العالم وليس فقط على نطاق محدود
من املهاجمني (القراصنة) .وهو ما يعني
استحالة حماية وسالمة أنظمة شبكات
تلك املؤسسات .وإذا كان عدم التكيف مع
املتغيرات أحد أسباب الفشل ،فما أسباب
الفشل في التكيف مع التغيير؟
في عالم الشركات واملؤسسات ،وأينما
يكون الربح واملال هو اآلمر الناهي ،فإن فكرة
تعريض خدمات ومنتجات تلك املؤسسات
للتوقف ،ولو كان توقف ًا بسيط ًا ،ريثما يتم
اتخاذ اإلجراءات اخلاصة بأمن املعلومات
وفحص عملها ،أمر غير محبذ إال عند
مؤسسات قليلة تدرك فع ًال أن تعريض أنظمتها
لالنكشاف فعال أخطر من اجلوانب السلبية
واآلثار اجلانبية لعملية التحديثات املتكررة.
يحدث فجوة
والفشل في تقبل التغيير ِ
أعمق حني األخذ في االعتبار أن املهاجمني
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قادرون بصورة كبيرة على التغير والتكيف،
فهم غير ملتزمني مبيزانيات محددة وقوانني
ولوائح يجب اتباعها ،وال يوجد لديهم
ما مينعهم ويردعهم عن شن هجماتهم،
بل ال يوجد لديهم إال قانون واح��د :هل
تستطيع أم ال؟
ه��ذه ال �ع��وام��ل امل �ت��وف��رة ع�ن��د املهاجم
البد أن يتوفر بعضها عند املدافع لعله
يستطيع أن يواكب بعض تقنيات الهجوم
و اكتشاف الثغرات وبيعها وشرائها في
السوق ال�س��وداء ،و املدافع هنا قد يكون
حتديه األكبر في املؤسسات التقليدية هو
مقاومة البيروقراطية واألنظمة القدمية
املتهالكة قبل أن يلتفت إلى حماية أنظمته
من املهاجمني احلقيقيني .ومن هنا نرى
أن القدرة على التغيير والتفاعل السريع
من أهم عوامل القوة والقدرة على التصدي
للهجمات اإللكترونية.

فكرة تعريض خدمات
المؤسسات للتوقف ولو
مدة قليلة ريثما يتم اتخاذ
اإلجراءات الخاصة بأمن
المعلومات غير محبذة
إال عند مؤسسات قليلة
تدرك أخطار اختراقها

انعدام الوعي الظرفي

يعرف الوعي الظرفي Situational
 Awarenessبأنه القدرة على اإلحساس
واملراقبة واملتابعة والوعي مبا يحصل وما
يتم تراكمه ،واألوضاع التي حتصل حول
املؤسسة والفرد ،وقدرة املؤسسة أو الفرد على
حد سواء على حتديد وضعه ومكانه وما
يحصل عنده من تغييرات وأخطار حتيط
به ،وهو في األساس مصطلح عسكري
مت تطبيقه على مجال أمن املعلومات.
ويذكر تقرير عاملي متخصص بأمن
املعلومات أن ال��زم��ن املتوسط لكشف
أي اختراق حصل في املؤسسات يزيد
في املعدل على  146يوما ،وق��د يصل
في أقصاه إلى سنوات عدة ،وهذا يعني
أن هناك هجمات يظل فيها املهاجمون
قابعني ف��ي أنظمة وشبكات الضحايا
شهورا وأسابيع يعيثون فيها فسادا دون أن

يالحظ أو ينتبه أحد لذلك .وهذا منوذج
واضح النعدام تام للوعي الظرفي ،حيث
تكون املؤسسة غافلة عما يجري داخلها
فض ً
ال عن خارجها ،و عاجزة عن حتديد
مستوى األم��ان في شبكتها .وبطبيعة
احل��ال ،فإنه ال ميكن تأمني ماال ميكن
مالحظته ،وال ميكن صد ما ال تستطيع
املؤسسات رؤيته.
إن ال��وع��ي الظرفي عامل رئيسي من
عوامل النجاح في كل املجاالت وال سيما
أم��ن املعلومات ،وه��و يتضمن أم��ورا عدة
هي املالحظة الدورية واملراجعة الدائمة
للشبكات واألنظمة املعلوماتية ،و رسم
احلدود ومعرفة اإلمكانات واملوارد لديها،
وبناء معايير السلوك واالستخدام والعمل
الطبيعي والقدرة على كشف أي انحراف
عنه ،والقدرة على التمييز بني االستخدام
الطبيعي والضار.
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أهمية بناء طبقات
دفاع متعددة في أمن
المعلومات تكمن حين
تتعرض إحداها لالختراق
فتحل الطبقات األخرى
محلها وتخفف أثر
الهجمات أو توقفها
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إن اكتمال مقومات الوعي الظرفي لدى
أي مؤسسة هو السبيل األمثل لتفعيل
قدرتها على كشف الهجمات واألخطار
اإللكترونية والتعامل املناسب معها.
الدفاعات األمنية املناسبة

قرأنا في التاريخ عن قصص وأمثلة عديدة
عن حصون منيعة بنيت لتتحمل القصف
واحلصار ثم سقطت بالكامل بسبب أخطاء
جسيمة وبسيطة تنم عن ضعف وخلل في
بناء طبقات متعددة من الدفاعات .ومن
أمثلة ذلك حصن إينب إمييل البلجيكي
املنيع  Fort Eben-Emaelالذي بني
حصن بالكامل من
ف��ي بطن اجل�ب��ال و ِّ
القصف النازي ،وكانت تضاريس اجلبال
جتعل قصفه بالقنابل أمر ًا عدمي اجلدوى،
وكان القنوات املائية التي حتيط به وأسوار
األسمنت املسلح متثل س��د ًا ف�ع��ا ًال ضد
هجمات املدرعات واملعدات الثقيلة .وعلى
الرغم من هذا كله فقد احتلته
القوات األملانية بسبب
نقطة ضعف شديدة
متثلت في عدم وجود
دفاعات جوية (بسبب
ظن البلجيكيني عدم
حاجتهم إليها ألن
القصف ل��ن يجدي)،
وه ��و م��ا س�م��ح للجنود
األمل��ان بالهبوط على سطح
احلصن ،ثم مهاجمته برمي القنابل
إلى داخله عن طريق مخرج سري يربط
داخ��ل احلصن بسطح اجلبل ،وه��ذا أدى
إلى خروج القوات البلجيكية من احلصن
وهي حتمل رايات االستسالم ،وتتمنى لو
أنها صممت دفاعات متكاملة!
إن أهمية بناء طبقات الدفاع املتعددة
 Defense in Depthتكمن حني تتعرض
إحداها لالختراق  ،فتحل الطبقات األخرى محل
األولى وتخفف أثر الهجمات أو توقفها متاما.
وميكن فهم هذا األمر مبثال احلصن مرة
أخرى ،فتأمني حائط و سياج احلصن و أسواره

يعد طبقة من احلماية ،وإحاطته بخنادق
مت ِّثل طبقة أخرى ،و وضع احلراس الدفاعات
اجلوية على األبراج وعلى سطح احلصن هو
مبنزلة طبقة إضافية ،وحماية كل املداخل
واملخارج خصوص ًا السري منها ،ووضع أسوار
أخرى داخل الفناء الداخلي للحصن يعد
طبقة إضافية ،وكل هذه الطبقات من احلماية
تعمل على تخفيف ومنع آث��ار الهجمات
املتتالية حتى وإن جنح بعضها في الوصول
إلى احلصن .وهذا املثال هو بكل تأكيد أفضل
من تصميم احلصن ليكون سور ًا عالي ًا دون
حراسة وال خنادق وال وسائل حماية إضافية
حتميه ومن فيه من خطر تسلق أسواره أو
اجلبل الذي بني عليه.
العوامل النفسية والسلوكية

تظهر لنا في أحيان كثيرة العديد من
التقنيات واملنتجات واألفكار التي يتم تسويقها
على أنها وسيلة جديدة للحماية والوقاية
من الهجمات اإللكترونية ،وسرعان ما تندثر
تلك األفكار والتقنيات فال تسمع لها همسا.
وإذا بحثت في معظمها ستجد أنها تفتقر
إلى فهم العامل النفسي لدى املستخدم،
وطريقة استخدامه للتقنية وسلوكه فيها،
إذ تفشل العديد من املنظومات في األمن
اإللكتروني في إدراك حقيقة بسيطة عن
معظم أنواع املستخدمني مفادها أنهم يريدون
إنهاء أعمالهم .وإنهاء هذه األعمال أهم لهم
من موضوع احلماية والوقاية وغير ذلك،
فحينما تصبح احلماية عائق ًا أمام إمتام
العمل سيتجاوز املستخدمون طرق احلماية.
وعلى سبيل امل�ث��ال ،ف��إن تقنية PGP
لتشفير رسائل البريد اإللكتروني ،وهي
تقنية تنهي بشكل كامل مشكلة كشف
الرسائل التي تكمن ف��ي افتقارها إلى
التشفير ،تسمح بضمان أال يفك أي رسالة
(إمييل) إال مستقبلها املقصود فقط .ولكن
هذه التقنية فشلت في جذب املستخدمني
بل وحتى أهل التقنية منهم ،بسبب صعوبة
استخدامها وإعاقتها لسهولة إرسال البريد
اإللكتروني.

وهنالك أيضا تقنية التحقق الثنائي
ال�ت��ي تعتمد على إض��اف��ة ع��وام��ل أخرى
إلثبات الهوية عند تسجيل الدخول إضافة
إل��ى كلمة السر ،مثل إرس��ال ال��رم��وز عبر
الهاتف أو الرسائل القصيرة أو البطاقات
الذكية .وأيض ًا تعاني هذه التقنية املفيدة
من انخفاض نسبة التبني عند الناس  ،إذ
تقل نسبة مستخدميها عن  % 1من املجموع
العاملي ،وهذا أيضا بسبب كونها متثل عائق ًا
صعب ًا نوع ًا ما في طريقة التسجيل ،واضطرار
املتعامل معها إلى حمل طرق التحقق الثنائي
األخ��رى على ال ��دوام ،وصعوبة استرجاع
الدخول على احلسابات في حال السفر أو
عند تغيير أجهزة املستخدمني ،وهذا تسبب
في إبعاد الناس عن تقنية مفيدة جدا.
ومن األمور املعنية بالعوامل النفسية والسلوكية
فصل أمن املعلومات عن السلوك اليومي
للموظف ،إذ يتم معاملة أمن املعلومات
كأعمال إضافية يؤديها املوظف وكمسؤولية
تقع على عاتقه في حني أن��ه غير مؤهل
لتحملها بحكم عدم التخصص مث ًال ،وهنا
يكون دور إدارات أمن املعلومات في املؤسسات
من حيث إيجاد التثقيف والتدريب املوجه
لكل املوظفني باختالف أدواره��م ،وبدمج
مسؤوليات أمن املعلومات في أعمال املوظفني
بسالسة دون كسر ملنظومة سير العمل ودون
جعلها عائق ًا أمام إجناز املهام.

الهندسة االجتماعية

ومن املؤسف أن العديد من املهاجمني
(القراصنة) أتقنوا استغالل اجلوانب
النفسية في الهجوم ،ولديهم علم كامل
يسمى الهندسة االجتماعية Social
 ، Engineeringإذ يتقن علماء هذا
ال �ف��ن ك��ل س�ب��ل اخل� ��داع واالستغالل
والتضليل واالستفادة من نقاط ضعف
اجلانب البشري الختراق وجتاوز أقوى
األنظمة األمنية في العالم .وإذا كان
املهاجمون قد أتقنوا هذه الفنون ،في
حني لم يسمع عنها العديد من املدافعني،
فهذا يعني أن الكفة غير متساوية ،وأن
إهمال اجلانب النفسي والسلوكي في أمن
املعلومات خطأ بالغ اخلطورة .ويظهر
تقرير عاملي متخصص أن نسبة جناح
الهجمات التي تعتمد على الهندسة
االجتماعية تبلغ  ،% 80وهذا يعكس
أهمية أخ��ذ عوامل الفشل ه��ذه على
محمل اجلد.
إن هذه األسباب التي ذكرناها آنفا مدمرة
ألي برنامج أمن معلومات في أي مؤسسة إذا
لم تستفق وتبحث عن وجود هذه األسباب في
أسلوب عملها وسياساتها ،وإذا كانت موجودة
في املؤسسة فيجب عدم ادخار أي جهد في
سبيل إزالتها وجتاوزها ،لضمان سير أعمال
املؤسسة بأمان وسالسة وانتظام> .

القراصنة يتقنون استغالل
الجوانب النفسية
ويستغلون علم الهندسة
االجتماعية المعني
بسبل الخداع والتضليل
الختراق أقوى األنظمة
األمنية في العالم
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القرصنة اإللكترونية
تاريخ من األخطار

م .محمد احلسن
قبل نحو أربعة أشهر ،وبالتحديد
ف��ي  12م��اي��و امل��اض��ي ،استفاق
العالم على سلسلة من الهجمات
اإللكترونية غير املسبوقة ،بلغ عددها
نحو  75ألف هجوم ،استه � ��دفت
االبتزاز املادي لألفراد واملؤسسات
عبر برمجيات عرفت باسم «طلب
الفدية» ،وطالت شركات ومؤسسات
ف��ي القطاعني ال�ع��ام واخلاص،
وأح��دث��ت أض� ��رارا مل �ئ��ات اآلالف
من األشخاص في العالم ،فضال
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❋ كاتب علمي( ،الكويت)

❋

عن خسائر مادية قدرت بباليني
الدوالرات.
ولم تتوقف تلك الهجمات عند
احلد الذي بلغت� ��ه في يومها األول،
بل استمرت في األيام التالية تضرب
ف��ي ك��ل بقعة تصل إليه� ��ا ،وكان
املسؤولون عنها يطلبون من مشغل
احلاسوب أو املؤسسة املستهدفة بعد
حجب إمكانية الدخول إلى امللفات،
دفع مبالغ مالية مقابل استعادة
السيطرة عليها والتحكم فيها.

وسبق ذلك الفيروس املسؤول عن الهجمات
قبل نحو  30عاما ،وبالتحديد في عام ،1988
فيروس “قاتل” أدى إلى إصابة نحو عشرة
في املئة من احلواسيب املتصلة باإلنترنت
في العالم بشلل تام ،وعجزها عن أداء أي
عمل ،بعد أن تسلل إليها ما عرف (بدودة
يونكس) ،مما تسبب في تعطيل نحو 6000
حاسوب وإحلاق خسائر مادية باملتضررين
قدرت بنحو  100مليون دوالر·
ويعزى ذلك الفيروس إلى روبرت موريس
الذي كان طالبا في جامعة كورنيل بالواليات
املتحدة األمريكية ،وكان يحاول إنشاء تلك
الدودة من أجل هدف علمي هو حتديد اتساع
الفضاء السيبراني ،لكن عندما واجهت تلك
حرجا ،فقد حتولت إلى فيروس
الدودة خط ًأ ً
متكن من استنساخ وتكرار نفسه بسرعة ،وبدأ
يصيب احلواسيب ويؤدي إلى شللها.
األخطار الهائلة

إن هذه الهجمات اإللكترونية املتتالية التي
يشنها قراصنة هواة أو مجرمون محترفون
من أمكنة مختلفة أخذت تؤرق دول العالم،
وتستدعي احلذر الشديد واالنتباه الدائم من
اجلهات املعنية فيها ،وتفعيل الرقابة املستمرة،
فضال عن تشغيل كل البرامج اخلاصة باحلماية
من هذه الهجمات أو احلد من أخطارها .وهذا
األرق سببه األخطار الكبيرة التي ميكن أن
حتدثها هذه الهجمات على املرافق العامة
أو اخلاصة ،كاملطارات ومحطات القطارات
واحلافالت واملستشفيات ،أو على املؤسسات
وال�ش��رك��ات احليوية ف��ي القطاع اخلاص،
كالبنوك واالتصاالت واالستثمار والتجزئة،
فضال عن األفراد العاديني.
إن هذه الهجمات ال تنطوي على أضرار
مادية مباشرة فقط ،بل إن الضرر الكبير
يتمثل ف��ي تعطيل أع �م��ال ومسؤوليات
املؤسسات العامة واخلاصة وكذا األفراد،
وتأجيل مشروعاتهم ،واإلضرار مبصاحلهم
الفورية ،ورمبا بوفاة عدد كبير من األشخاص
املوجودين في املستشفيات أو أمكنة تتعرض

للخطر كاحلرائق أو املفاعالت أو مصانع
األسلحة واملتفجرات.
وبلغة األرقام ،فإن العالم يدفع ثمنًا ً
باهظا
بسبب الهجمات اإللكترونية كل عام ،وتكلف
اجلرائم اإللكترونية اقتصاد العالم نحو
 575بليون دوالر سنو ًيا ،ورمبا تبلغ قيمتها
ثالثة تريليونات دوالر بحلول عام ،2020
إذا لم تتخذ احلكومات التدابير الالزمة.
ومن أجل وضع حد لتلك الهجمات جتهد
الدول واملؤسسات املعنية حملاربتها واحلد
من األضرار الناجمة عنها .وحترص على
اتخاذ كل اإلجراءات املناسبة للوقاية من
تلك الهجمات قبل وقوعها ،وبصورة خاصة
االستعانة بخدمات املبرمجني املتخصصني
ف��ي عمليات ال�ق��رص�ن��ة مل�ع��رف��ة الثغرات
التي قد يستغلها القراصنة في البرامج
املختلفة ،والعمل على سدها ،وحتصينها
لتبقى عص ّ َية على أي مهاجم ،فضال عن
حتديث كلمات املرور األساسية ،واحلفاظ
على سريتها الكاملة.

ت��ك��ل��ف ال��ق��رص��ن��ة
اإللكترونية اقتصاد
العالم نحو  575بليون
دوالر سنويًا وربما تبلغ
قيمتها ثالثة تريليونات
دوالر بحلول عام 2020

القرصنة والتجسس

رمبا كانت العمليات األول��ى للقرصنة
متمثلة في عمليات اختراق انطلقت عام
 .1903ففي ذل��ك ال�ع��ام ك��ان الفيزيائي
جون أمبروز فلمنغ يستعد لعرض ابتكار
حديث متثَّ ل ف��ي نظام تلغراف السلكي
بعيد امل ��دى اب�ت�ك��ره اإلي �ط��ال��ي غوليلمو
م��ارك��ون��ي ،ف��ي محاولة إلث�ب��ات أن رسائل
شيفرة مورس ميكن إرسالها السلكيا عبر
مسافات طويلة .وكان احلدث أمام جمهور
غفير في إحدى قاعات املعهد امللكي بلندن.
وقبل بدء العرض بقليل ،بدأ اجلهاز ينقر،
مك ِّونا رسالة ما .بدأت األحرف بالظهور،
وحتولت إل��ى قصيدة ساخرة بشكل غير
الئق تتهم ماركوني بخداع اجلمهور .وكان
املخترق ه��و املخترع البريطاني نيفيل
ماسكيلني الذي اعتبر أن عمله «االختراقي»
استهدف كشف الثغرات األمنية من أجل
حتقيق املصلحة العامة.

ربما كانت العمليات
األولى للقرصنة متمثلة
في عمليات اختراق
انطلقت عام  1903خالل
تجربة نظام تلغراف
السلكي بعيد المدى
ابتكره اإليطالي ماركوني
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اختراقات تاريخية
مجموعة «أنونيموس»
(المجهولين) تعد أشهر
مجموعات القرصنة
اإللكترونية وتضم عددا
كبيرا من القراصنة
المنتشرين حول العالم

سجلت العقود األربعة األخيرة اختراقات
شهيرة للحواسيب عبر قراصنة متنوعني،
وأحدثت خسائر كبيرة ،ومن أهمها:
كولومب ُّي
> في عام  1986سرق شخص
ِ
ِّ
خط تيليكس حكوميا ،وأرسل منه
مصار َف في
مجموعة رسائل إلى
ِ
اململكة املتحدة ،ومنها إلى دول أخرى،
ونتج عن هذه الرسائل سرقة 13.5
مليون دوالر من أرص��دة احلكومة
الكولومب ّ َية.
> في عام  1994نقل قراصنة روس
 10ماليني دوالر من مصرف عاملي
مشهور إلى حسابات مصرف ّ َية في
ُمختلف دول العالم.
> خالل عام  1995تع ّ َر َضت حواسيب
وزارة الدفاع األمريكية إلى 250.000
َ
وتعرضت املواقع
هجمة إلكترونية،
الفيدرالية للتشويه.
> في ع��ام  2001اخ�ت��رق ع��دد من
القراصنة املوقع اإللكتروني لشركة
مايكروسوفت وعطلوه ملدة يومني.
> بني عامي  2001و 2002ا ُتهم رجل
اسكتلندي باختراق حواسيب خاصة
باجليش األمريكي ،وكان دافعه جمع
أما كلمة القراصنة hackers
ف �ب��دأت ككلمة حتمل
معنى يختلف متام ًا
عما حتمله هذه
األيام ،فقد كانت
ت �ش �ي��ر إلى
عبقرية من
يعمل في
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املعلومات التي بحوزة أمريكا عن
األجسام الطائرة الغريبة!
شاب الشبكة
> في عام  2002اخترق ٌ
الداخلية لصحيفة نيويورك تاميز،
ووص��ل إل��ى ق��اع��دة بيانات واسعة
لبعض املقاالت االفتتاحية واألوراق
األرشيفية التي كانت حتتوي على
أرق��ام هواتف وعناوين األشخاص
الذين كانوا يساهمون في الكتابة
في الصحيفة.
> في ع��ام  2007مت�ك��ن ُق ْرصان
تركي م��ن اخ �ت��راق موقع ّ َ
منظمة
األمم املتحدة على شبكة اإلنترنت
وتعطيله.
> في عام  2007أيضا تعرضت شبكات
حاسوب احلكومة اإلستونية لهجوم
من نوع احلرمان من اخلدمة من
طرف مجهولني ،وذلك بعد جدال
مع روسيا بشأن إزالة نصب تذكاري،
وتعطلت في الهجوم بعض اخلدمات
احلكومية.
> في صيف عام  2008اخترقت قاعدة
بيانات حمالت املرشحني اجلمهوري
والدميقراطي في الواليات املتحدة
من قبل مجهولني.
برمجة احلواسيب وقدرتهم على ابتكار
أنظمة وبرامج سريعة ومدهشة .ومن أشهر
من اكتسب هذه الصفة دينيس ريتش و كني
تومسون ال�ل��ذان صمما برامج اليونكس
الشهيرة عام ·1969
لكن تلك الكلمة ب��دأت ت��أخ��ذ املنحى
السلبي (ال �ش��ري��ر) ال��ذي ص��ار ي�ع��رف به
أصحاب الهجمات اإللكترونية املختلفة،
وبدأ ذلك مع بداية الثمانينيات ،وبالتحديد
عام  ،1981تزامنا مع إنتاج أول حاسوب
شخصي من إنتاج شركة  · IBMذلك

> في أغسطس من عام  2008اخترقت
شبكة حواسيب ف��ي جورجيا من
ط��رف مخترقني مجهولني خالل
فترة صراعها مع روسيا.
> في يناير  2011أعلنت احلكومة
الكندية تعرض وك��االت�ه��ا لهجوم
إلكتروني ضخم م��ن بينها وكالة
البحث والتطوير الدفاعي الكندية،
وأجبرت الهجمات بعض الوزارات على
فصل اتصالها باإلنترنت.
> وف ��ي ي��ول�ي��و  2011أع �ل��ن نائب
وزير الدفاع األمريكي أن قراصنة
إنترنت سرقوا  24أل��ف ملف من
وزارة الدفاع.
> في أكتوبر  2012اكتشفت شركة
أمن املعلومات الروسية «كاسبرسكي»
هجوما إلكترونيا عامليا حمل اسم
«أكتوبر األحمر» ،وقالت إنه يجري
منذ عام  2007على األقل ويعمل
على جمع معلومات من سفارات
وشركات أبحاث ومؤسسات عسكرية
وشركات طاقة وغيرها.
> في نوفمبر  2014تعرضت شبكة
حواسيب شركة سوني بيكتشرز اليابانية
في الواليات املتح� ��دة لهج� ��وم إلكتروني
نتج عنه سرقة ع��دد من األفالم السينمائية
احلديثة ،وتسريب مئات اآلالف من
رسائل البريد اإللكتروني والبيانات
أن عملية القرصنة اإللكترونية كانت صعبة
جدا ألسباب عديدة .وفي بداية األمر ُعرف
قراصنة احلواسيب باسم (كراكرز) كوصف
ملجموعة أشرار يلجؤون إلى حواسيب اآلخرين
منتهكني خصوصيتهم ،وكتمييز لهم عن
الهاكرز وهم األخيار حينذاك .لكن مبرور
الزمن أصبح اللفظ يطلق على الفريقني
دون متييز ،وأصبحت العبرة بشيوع اللفظ
ال مبا يشير إليه· ثم أصبح يغلب على من
يشنون الهجمات اإللكترونية السلبية
(الشريرة) ويعطلون شبكات احلواسيب،

الشخصية حلسابات معروفة.
> في فبراير  ،2015استولى مجموعة
من القراصنة على بليون دوالر بعدما
متكنوا من اختراق األنظمة املالية
لنحو  100مصرف في العالم.
> في أغسطس  ،2015متكن قراصنة
من احلصول على بيانات أكثر من
 30مليون شخص في العالم ،بينهم
مشاهير ،من موقع «أشلي ماديسون
 »Ashley Madisonاملعروف
بوساطته لتقدمي خدمات عالقات
جنسية خارج إطار الزواج.
> في أغسطس  2016نشر قرصان
أمريكي أرقام هواتف وعناوين البريد
اإللكتروني لنحو  200عضو من
األعضاء الدميقراطيني السابقني
واحلاليني في الكونغرس.
> في ديسمبر  2016أعلنت شركة
ياهو أن أكثر من بليون حساب لديها
جرت قرصنتها والسطو عليها عام
 ،2013وهو ما تسبب في تسريبات
تتعلق ب��األس �م��اء وأرق� ��ام الهاتف
وتواريخ امليالد وغيرها من املعلومات
الشخصية لهؤالء األفراد.
> في أواخر عام  2016اتهمت روسيا
بقرصنة البريد اإللكتروني لشخصيات
فاعلة في الواليات املتحدة بهدف التأثير
على االنتخابات األمريكية

في  2016أعلنت شركة
ياهوو أن أكثر من بليون
حساب لديها جرت
قرصنتها والسطو
عليها عام  2013تتضمن
أسماء وأرقام هواتف
ش��خ��ص��ي��ات عالمية

ويشلون املرافق العامة أو اخلاصة ،سواء
بسبب التسلية أو إثبات القدرات أو إحلاق
األذى الشديد أو كسب األموال أو املصالح
السياسية أو العسكرية أو األمنية.
ولعل مجموعة «أنونيموس» (املجهولني)
هي أشهر املجموعات التي تعمل في مجال
القرصنة اإللكترونية ،وه��ي تضم عددا
كبيرا جدا من القراصنة املنتشرين حول
العالم ،وقد أصبحت ذات تأثير كبير في ما
يسمى «احلرب اإللكترونية» ،ونفذت العديد
من الهجمات املؤثرة> .
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رمب ��ا ال ي �ع��رف ال �ك �ث �ي��رون أن
علم التعمية (التشفير) الذي
أصبح أح��د أه��م العلوم احلالية
في املجاالت األمنية والعسكرية
وال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة كان
للعرب فيه السبق العلمي على
جميع األمم واحل �ض��ارات ،وظل
ذلك األمر مخفيا عقودا طويلة
في بطون الكتب ورفوف املكتبات
واملخطوطات القدمية.
لكن التنقيب املتواصل والبحث

❋ احملرر العلمي للمجلة( ،الكويت)

الدؤوب واجلهد املستمر الذي بذله
عدد من الباحثني أثمر نتائج مهمة
في هذا الشأن؛ إذ تبني أن العلماء
العرب كانوا أول من توصل إلى علم
التعمية واستخراج املعمى (الشيفرة
وكسرها) ،ال��ذي يعد من العلوم
املهمة جدا؛ بسبب استخدامه في
املعلومات ذات السرية العالية ،إضافة
إلى استخداماته الواسعة حاليا
في التجارة اإللكترونية وأعمال
احلكومة اإللكترونية.

ولقد توافر لهذا العلم من أسباب الرعاية
والتطوير الشيء الكثير لدى معظم الدول
املتقدمة ،لكن غاب عن أذهان الكثيرين ممن
يعملون به أو يهتمون بأصوله وتطويره أن
أصله عربي ،وأن العرب هم آباؤه وواضعو
أسسه ومطوروه ،لكنه خبا لديهم حتى لم
يعد شيئا مذكورا.
وثمة نص مهم ذكره كبير مؤرخي التعمية
في العالم وهو دافيد كهن يقول فيه« :ولد
علم التعمية بشقيه بني العرب ،فقد كانوا
أول من اكتشف ط��رق استخراج املعمى
وكتبها ودونها .إن تلك األمة التي انبثقت
من اجلزيرة العربية ونشرت إشعاعها فوق
مساحات كبيرة من العالم املعروف آنذاك،
قدمت واح��دة من أرقى احلضارات التي
عرفها التاريخ حتى ذلك الوقت» .وحني
تتبع بعض الباحثني العرب تلك املقولة
تبني لهم أنه اعتمد فيها على ما جاء في
كتاب (صبح األعشى في صناعة اإلنشا)
للقلقشندي (توفي  1418م) الذي عقد
بابا في ذل��ك الكتاب سماه «ب��اب إخفاء
م��ا ف��ي الكتب م��ن السر” ،وأك�ث��ر النقل
فيه عن رسالة تدعى “مفتاح الكنوز في
إيضاح املرموز” لعالم يدعى ابن الدريهم
(توفي 1359م).
ومن الكتب العربية املهمة التي تناولت
التعمية رسالة للفيلسوف يعقوب بن إسحاق
الكندي (توفي 873م) في استخراج املعمى.
ولقد نشرت هذه الرسالة و 10رسائل غيرها
لعدد من العلماء العرب في مجلدين كبيرين
بعنوان «علم التعمية واستخراج املعمى عند
العرب» في مجمع اللغة العربية بدمشق.
اللغة وأمن املعلومات

تعد اللغة مادة لكل من التعمية واستخراج
املعمى؛ إذ تقوم األول��ى على حتويل نص
واضح إلى آخر غير مفهوم باستعمال طريقة
محددة يستطيع من يعرفها أن يفهم النص،
في حني تعتمد األخرى على عكس ذلك من
املعمى إلى آخر واضح.
حتويل النص ّ

ووفقا لكتاب استخراج املعمى ،فإن هذه
العالقة الوثيقة بني التعمية واللغة تفسر
ارتباط تطور كل منهما باآلخر ،وتفسر كذلك
حاجة كل من يعاني التعمية واستخراجها
إلى املعرفة اجليدة باللغة وعلومها ،وبخاصة
ال��دراس��ات اللسانية النحوية والصرفية
واملعجمية والعروضية والداللية واإلحصائية
والصوتية ،كما تفسر جمع عدد غير قليل
من األعالم بني علوم اللغة وعلوم التعمية،
واشتراكهم في التصنيف فيهما وشهرتهم
بالتقدم في النوعني.
ولقد أدى اهتمام العرب بلغتهم إلى نتائج
علمية مهمة في اللسانيات العربية ،وهذا
ساعدهم على إحراز قصب السبق في معاجلة
التعمية وحل املعمى وإرساء قواعدهما وتدوين
مصنفات مستقلة فيهما ،كما أن هناك
عوامل أخرى كانت بعيدة األثر في
ذلك أيضا ،من مثل نشاط حركة
الترجمة من علوم احلضارات
السابقة واملعاصرة إلى
العربية وتطور علوم
الرياضيات وازدهار
علوم اإلدارة.

العلماء العرب كانوا
أول م��ن توصل إلى
علم التعمية واستخراج
المعمى (الشيفرة
وك��س��ره��ا) وسبقوا
بذلك كل الحضارات

التعمية وتطبيقاتها العديدة

تعرف التعمية (أو الشيفرة) بأنها حتويل
نص واضح إلى آخر غير مفهوم باستعمال
طريقة م�ح��ددة يستطيع م��ن يعرفها أن
يفهم النص ،أما استخراج التعمية (أو كسر
الشيفرة) فهو حتويل النص املعمى إلى نص
واضح دون معرفة مسبقة لطريقة التعمية
املستعملة فيه .ويرى بعض املؤرخني أن التعمية
بدأت ف�نّا ثم صارت تقنية ،ولم تلبث طويال
حتى أصبحت علما مستقال بقواعده وأدواته
املختلفة .وقد انتقلت التعمية من مرحلة
إلى أخرى من هذه املراحل الثالث ،وشهدت
خاللها تطورات عدة أوصلتها إلى عصرها
احلالي ،الذي ميثل عصرها الذهبي.
وتستخدم التعمية وسائل لغوية وأدوات من
املنطق الرياضي والرياضيات ذاتها ،وأصبحت

يقول كبير مؤرخي
التعمية في العالم
وهو دافيد كهن :ولد
علم التعمية بين العرب
فقد ك��ان��وا أول من
اكتشف طرق استخراج
المعمى وكتبها ودونها
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ابن الدريهم (توفي
 1359م) هو صاحب
فكرة جدول التعمية
ال��م��ش��ه��ور ب��ج��دول
( )VIGENEREالذي
أورده صاحبه بعد قرنين

التعمية احلديثة تعم
معظم مجاالت احلياة،
الس �ي �م��ا ب �ع��د اخ� �ت ��راع
احلواسيب وانتشار برامجها
وتطبيقاتها ،وازدياد الهجمات
اإللكترونية التي تهدد مصالح
الشركات والدول ،وتسبب خسائر كبيرة
لها ،وتنتشر في بعض احلاالت بسرعة كبيرة
في شتى ارجاء العالم وحتدث شلال كبيرا
ملؤسسات القطاعني العام واخلاص.
طرائق التعمية

ميكن إرج��اع معظم الطرق التي
عرفتها التعمية عبر تاريخها الطويل
إلى إحدى طريقتني ،كما ورد في
كتاب (املعمى) املذكور آنفا:
أوال :ال��ت��ع��م��ي��ة مبعاجلة
احلروف:
وهي املنشودة من علم
التعمية؛ ألنه يجري
فيها اتباع طرق
تلزم قواعد محددة
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تخص كال منها .وطرقها عديدة ميكن إرجاعها
إلى إحدى طرق رئيسية ،وهي:
 1التعمية بالقلب أو البعثرة:
وقد تكون بتغيير مواقع حروف الرسالة
(العبارة) وفق قاعدة معينة ،أي ال يستعان
في هذه الطريقة برموز أو حروف ليست في
الرسالة املعماة سواء أكانت كلمة أم عبارة
أم نصا ،وهناك أساليب كثيرة تتفرع عن
التعمية بطريقة القلب هذه ،منها:
< أن يكتب الشخص معكوسا ،فيقلب حروف
كل كلمة ضمنها (محمد والد علي دمحم
دالو يلع).
< أو ي �ق��دم احل ��رف األخ �ي��ر ن�ح��و (قاسم
مقاس).
< أو يبدل األول من الكلمة بآخر منها نحو
(رضوان نضوار).
< أو يأخذ حرفا من أول الكلمة وحرفا من
آخرها ،نحو (مسعود مدسوع).
 2التعمية باإلعاضة أو التبديل:
تعتمد على أن يبدل بكل ح��رف حرف

آخ��ر أو رم��ز م��ن خ��ارج النص وف��ق قاعدة
محددة ،وميكن أن يتم هذا التعويض بطرق
مختلفة ،منها:
< إب��دال ح��رف بحرف معني دائ�م��ا حيث
وق��ع وفقا لواحد من األق��الم املعروفة
آنذاك،
< أو يتم التبديل وفقا لقلم آخر.
< أن يبدل كل حرف مبا بعده من حروف
(أبجد) فيبدل األلف بالباء ..مسترسال
إلى أن يبدل الغني باأللف ألن احلروف
كالدائرة يبدل آخرها بأولها.
< أو ي�ب��دل احل��رف مب��ا ب�ع��ده م��ن حروف
(أبجد) حرفني حرفني ،أو يبدل احلرف
بثالثة.
 3التعمية بزيادة حروف أو كلمات بإغفال
أو بحذف حروف :
وت�ق��وم على زي ��ادة ح��روف أو كلمات أو
إسقاط ح��روف ،وللتعمية بهذه الطريقة
أساليب عديدة ،منها:
< أن يكرر احلروف ،أو يكرر املفرد منها.
< أو يسقط منها حرفا حيث وقع.
< أو يبدل حرفا بحرفني يختارهما إما
متشاكلني مثل (ط ظ) وإما متغايرين
مثل (ب ع).
< أو يزيد من كل كلمة حرفا من احلروف
في أولها أو ثانيها أو ثالثها أو آخرها ،أو
حرفني دائما متماثلني أو متغايرين.
 4التعمية املركبة:
وتكون باستخدام طريقتني أو أكثر من
أساليب التعمية التي سبق ذكرها ضمن الطرق
الثالث املتقدمة ،وينتج عن تطبيق ذلك عدد
ال يحصى من طرق التعمية املركبة.
ثانيا :تعمية املعاني بالتورية:
ي�ن��درج حت��ت ه��ذا ال�ن��وع م��ا استخدمه
العرب في جاهليتهم من الرمز واملالحن
واملعاريض ،ثم ما عرف في القرون املتأخرة
باألحاجي واأللغاز ،وهو أقرب إلى التعمية
البديعية (اللغوية).

سبق عربي جلي
إن علم التعمية واستخراج املعمى
علم عربي األصل والنشأة والتطور،
وميكن إيجاز السبق الذي حققه
العلماء العرب واملسلمون في هذا
املجال بالنقاط اآلتية (مع تصحيح
ما نسب خطأ إلى غيرهم ،وحقه أن
ينسب إليهم):
> ال �ك �ن��دي :ه��و أول م��ن كتب
مخطوطا ف��ي اس�ت�خ��راج املعمى
وذل��ك في القرن الثالث الهجري
املوافق للقرن الثامن امليالدي ،أي
قبل سبعة ق��رون مم��ن ينسب له
مؤرخو الغرب كتابه أول مخطوط
في هذا العلم وهو اإليطالي ألبرتي
( توفي 1472م).
وه��و أول م��ن ف��رق ب��وض��وح بني
ط��ري�ق�ت��ي التعمية األساسيتني
اإلبدال والقلب ،وذلك قبل اإليطالي
جيوفاني بورتا (ت��وف��ي 1563م)
بسبعة قرون أيضا.
وه ��و أول م��ن اس �ت �خ��دم فكرة
الكلمة احملتملة التي تنسب خطأ
إلى بورتا.
> اب��ن ع ��دالن ال�ن�ح��وي (توفي
1268م) :أول من استخرج النصوص
بدون فاصل وهو ما أسماه باملدمج،
وذلك قبل بورتا بثالثة قرون.
> ابن الدريهم (توفي  1359م)
هو صاحب فكرة ج��دول التعمية
املشهور بجدول (،)VIGENERE
والذي تأخر عنه صاحبه قرنني من
الزمان.
وهو الذي عرض طريقة التعمية
باستعمال شبكة بسيطة سابقا بذلك
العالم كاردانر الذي ينسب إليه ذلك
بقرنني من الزمان أيضا.

ثمة عالقة مهمة بين
اللغة والتعمية تفسر
ارتباط تطور كل منهما
باآلخر وحاجة كل من
يمارس التعمية لمعرفة
جيدة باللغة وعلومها

العالم الكندي أول
من كتب مخطوطا في
التعمية في القرن الثامن
الميالدي قبل سبعة
قرون ممن ينسب له
كتابه أول مخطوط في
هذا العلم وهو ألبرتي
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علماء عرب
يتصدون لمحاربة القرصنة اإللكترونية
طارق
سعداوي
يحارب القرصنة
اإللكترونية

د .علي حويلي
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يحرص معظم العلماء األمريكيني العرب
في ال��والي��ات املتحدة على أن يستثمروا
عالقاتهم املهن� � ّي� ��ة ورصي � ��دهم العلمي
واألك ��ادمي ��ي ،ع�ب��ر توظيفها ف��ي خدمة
وطنهم األم.
وثمة عدد كبير من العلماء العرب املقيمني
في املهجر ممن تخصصوا في مجال أمن
املعلومات ونشروا أبحاثا متميزة ،وحققوا
إجنازات الفتة على الصعيد العاملي.
مجلة «التقدم العلمي» التقت عدد ًا
من هؤالء العلماء ،وأجرت معهم حوارات
مختصرة حول مسيرتهم املهنية ،وإجنازاتهم
في مجال أمن املعلومات.

❋ أكادميي وباحث عربي( ،كندا).

طارق نظير سعداوي ( 62سنة) مثال
ل �ه��ؤالء ال �ع �ل �م��اء .ف�ب�ع��د أن ن ��ال شهادة
املاجستير من كلية الهندسة الكهربائية
في جامعة القاهرة ،انتقل للعمل في شركة
«آي بي أم»  IBMفي السعودية .ثم تلقى
للتخصص من جامعة «ميريالند»
منحة
ّ
األمريكية .واستكمل فيها شهادة الدكتوراه
عن بحث في شبكات املعلومات وتكنولوجيا
حتويل ِحزَم املعلومات ،وهي تقن ّية أساسية
في عمل اإلنترنت.
بعد ذلك ،التحق بجامعة «سيتي كولدج»
في مدينة نيويورك .وعمل فيها مدير ًا
ل� «مركز شبكات املعلومات واالتصاالت».

متحورت بحوث سعداوي حول تطوير أداء
الشبكة اإللكترونية وأمن املعلومات.
احلزَ م املستقلة وشبكاتها
ِ

احلزَم
يشرح س�ع��داوي مفهوم حتويل ِ
 Packet Switchingفي اإلنترنت ،موضح ًا
أن البيانات تنقل عبر الشبكات الرقم ّية
والالسلك ّية ،بعد توزيعها على ِحزَم صغيرة
ومستقلة ،سواء أكانت بيانات عن الصوت
أم ال�ص��ورة أم النصوص .وتشمل بحوث
سعدواي أيضا أنواع ًا من الشبكات ،منها
إنت� ��رنت األشي ��اء .Internet of Things
التي تعتمد على وضع رقاقات إلكترون ّية
داخ��ل األش �ي��اء ال�ع��ادي��ة (س � ّي��ارة ،طاولة،
كاميرا ،)...،ما يتيح إمكان الربط بينها
عبر شبكات رقم ّية.
�وس��ع ال �ت��راب��ط ب��ني الناس
وي ��رى أن ت� ّ
وشبكات االتصاالت يزيد من أهمية حماية
الشبكات من االختراق السيما في التجارة
اإللكترونية والعمل العسكري.
مؤمترات وجوائز ُ
وكتُ ب

مت ّيز س�ع��داوي بنشاط مهني ب��ارز ،إذ
شغل منصب رئيس فرع نيويورك ل�“جمعية
احلواسيب” التابع ل� “املؤسسة الدول ّية
للمهندسني الكهربائيني”  .IEEEوتر ّأس
أول مؤمتر أمريكي -مصري عن أمن ن ُُظم
املعلومات عام  .2013وأشرف على حترير
ع��دد خ��اص عن أم��ن ن ُُظم املعلومات في

“مجلة العلوم التطبيقية”
 Applied Scienceالتي تصدر بالتعاون
بني جامعة القاهرة ودار النشر الهولند ّية
إلسيفيير .Elsevier
وفي عامي  1997و ،2004تر ّأس سعداوي
خصصا ملوضوع
مؤمترين في االسكندرية ّ
بناء شبكات احلاسوب واالت�ص��االت .كما
شارك في مؤمترات دول ّية عن األمر عينه
في السعودية وفرنسا وهولندا وبلجيكا
وكندا والصني واجلزائر.
وعني سعداوي مستشار ًا في مؤسسات
ّ
منها مختبر شركة “فيليبس” في نيويورك،
وشركة “بيل لبحوث االتصاالت”.
ونال عدد ًا من اجلوائز املهمة منها “جائزة
اإلقليم األول”  Region one Awardملساهماته
املتم ّيزة في ن ُُظم احلواسيب واالتصاالت .كما
حاز “جائزة التم ّيز األولى” من “املؤسسة
الدول ّية للمهندسني الكهربائيني”وأخرى
مماثلة من شركة “نيبون”  Nipponاليابانية
للتلغراف والهاتف.
وأل��ف ذلك العالم كتاب “أساس ّيات
شبكة االتصاالت” ( ،)1994وكت�اب�ي�ن
آخرين ( 2011و )2013حول حماي�ة
البنية التحت ّية لشبكة املعلومات .ونشر
عشرات األوراق العلم ّية ،وأشرف على ما
وسجل 3
يزيد على  30أطروحة دكتوراهّ .
براءات اختراع في الواليات املتحدة.
Journal of
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حسين
عبدالوهاب
وهواجس أمن
الشبكات

ي�ع �ت��بر حس ��ني م�ح �م��د إبراهيم عبدالوهاب (من مواليد «زفتا»
مبحافظة الغربية ،ويحمل اجلنسيتني الكندية واألمريك ّية) من
أوائل العلماء املصريني الذين ساهموا في تطوير برمجيات احلاسوب
وأنظمة املعلومات وأمن الشبكات الرقم ّية.
أنهى دراسته الثانوية بتفوق ،ثم التحق بجامعة القاهرة ،وتخرج
فيها بشهادتي بكالوريوس في الهندسة الكهربائية والرياضيات
التطبيقية .في العام  ،1972تلقى منحة دراسية من املجلس األعلى
للبحث العلمي في كندا .والتحق بجامعة «واترلو» في مقاطعة
«أونتاريو» ،وحاز درجة الدكتوراه في علوم احلاسوب .بعدها انتقل
إلى أمريكا وم��ارس التعليم في جامعات “روستر” و”ميريالند”
و”نورث كارولينا” و”شامبل هيل”.
في األروقة األكادميية

شغل عبد ال��وه��اب منصب أس�ت��اذ علوم احل��اس��وب ف��ي جامعة
“أولد دومينون” بوالية فيرجينيا ،ومدير قسم الدراسات العليا
سجل نشاط ًا أكادمي ّي ًا بارزاً؛ إذ
للمعلوماتية .وفي مسيرته العلم ّيةّ ،
انتخب في عضوية ما يزيد على  15جلنة للمعلوماتية واالتصاالت
وأمن الشبكات ون ُُظم االستشعار .كما شارك في حترير مجموعة من
وعني مستشار ًا لدى ما يزيد على عشر شركات
املجالت العلم ّيةّ .
حاسوب عاملية ،إضافة إلى تعاونه مع وكالة “ناسا” في مجال بحوث
برامج املعلوماتية.
نشر عبدالوهاب ما يزيد على  140مقالة علم ّية في مجالت
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متخصصة ،وألقى ع��دد ًا كبير ًا من احملاضرات العلم ّية عن ن ُُظم
ّ
احلواسيب .وأشرف على  18أطروحة دكتوراه في املعلوماتية و41
رسالة ماجستير.
هواجس أمن الشبكات

حتدث عبد الوهاب مط ّو ًال عن مساهماته في مجال حماية شبكة
ّ
وفعالة في منع
طرق ًا مبتكرة ّ
اإلنترنت وصيانة أمنها .وأكّد أنه ط ّور ُ
محاوالت االختراق والتسلل إلى شبكة اإلنترنت .واعتمدت تقن ّياته
على جمع املعلومات من نقاط متن ّوعة في الشبكة العنكبوت ّية ،ثم
حتليلها بواسطة وسائل معلومات ّية متط ّورة ،بهدف تعقّ ب الهجمات
اإللكترون ّية في العالم االفتراضي ،إضافة إلى صنع أدوات متكّ ن من
محاكاة تلك الهجمات أيض ًا .وأشار إلى مزايا التقن ّية التي اخترعها،
مب ّين ًا أنها تخفض احتماالت إعطاء نتائج غير دقيقة بنحو النصف،
مبا فيها التحذيرات املخادعة لألجهزة التي تتنبأ بحدوث إرهاب
إلكتروني من دون أن يكون موجود ًا فعل ّي ًا .وتناول جوانب تقن ّية في
ُس ُبل إيقاف املخ ّربني اإللكترونيني عن العبث بأمن الشبكات.
ودعا إلى حماية شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات ،مب ّين ًا أن اإلرهاب
اإللكتروني يستطيع التس ّبب بخسائر فادحة في اقتصاديات أي بلد،
عبر تعطيل رحالت جو ّية ووقف قطارات ،وتخريب عمل سدود مائ ّية
ومحطات كهربائية ،والتأثير على شبكات الهاتف والبنوك والدوائر
احلكومية وغيرها .ولفت إل��ى أن ما يزيد على  300أل��ف خبير
معلوماتي يعملون على حماية أمن الشبكات الرقم ّية الدول ّية ،من
دون أن يتوصلوا إلى وقف نهائي لهجمات التخريب اإللكتروني.

عازر
بستافروس
مرجعية دولية
في أمن
المعلومات
لم يكن عازر عادل بستافروس ،وهو أمريكي مصري من مواليد
االسكندرية عام  ،1961يدري أن الزيارة التي أجراها عام 1968
إلى أقاربه في والية مشيغن األمريكية ستغير حياته وجتعله في
مصاف املشاهير في هندسة علوم احلاسوب.
أنهى بستافروس دراسته الثانوية العامة في معهد سان مارك.
وحصل بني عامي  1984و 1987على البكالوريوس واملاجستير
من جامعة االسكندرية -قسم علوم هندسة الكومبيوتر والتحكم
الرقمي .وعني معيدا فيها كمدرب في علوم احلاسوب.
لدى عودته إلى مصر ،لم تفارقه دهشة اإلعجاب بتقدم اجلامعات
الغربية وتنوعها وتطور مستوياتها العلمية والتكنولوجية.قدر
له أن يحظى لتفوقه العلمي مبنحة دراسية من جامعة هارفارد-
كامبريدح ( -والية ماساتشوستس) .ونال منها شهادتي املاجستير
( )1988والدكتوراه (عام  )1991في علوم احلاسوب.
خبرات أكادميية ومهنية

بعد التخرج تدرج في جامعة بوسطن من أستاذ مساعد إلى
أستاذ دائم ورئيس لقسم احلواسيب .ويشغل حاليا منصب مدير
ومؤسس معهد احلريري ( يعتبر جزءا من جامعة بوسطن )
لألبحاث املتقدمة في هندسة وتكنولوجيا علوم احلاسوب.
تولى بستافروس العديد من املناصب االستشارية في كبريات
الشركات واملؤسسات األمريكية إضافة إلى مستشار في منظمة
الصحة العاملية – املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط – مصر.

وشغل مناصب مهمة في عدد من اللجان واملجالس العلمية
والتقنية .فانتخب رئيسا لشبكة اإلنترنت لدى اجلمعية ،IEEE
ورئيسا مميزا لبرنامج احلاسوب ،وعضوا في فريق التقنيني في
مختبرات بل املرموقة.
جوائز وأحاث

نال ذلك الباحث عددا وافرا من اجلوائز تقديرا إلجنازاته
األكادميية وابتكاراته ومرجعيته الدولية في علوم احلاسوب،
ومن أهمها :جائزة املعلم املتميز للمنهجية العلمية عام
 ،2010وج��ائ��زة أفضل بحث للتشابه ال��ذات��ي ع��ام ،1999
وجائزة أفضل بحث للشبكات – ،IEEE-IFIPوجائزة أفضل
بحث للحوسبة املوزعة في نظم االستشعار ،وجائزة أفضل
بحث للشبكة الالسلكية لألمن ،وج��ائ��زة اخلدمة املميزة
للحواسيب لدى .IEEE
وفي رصيده سبع ب��راءات اختراع وأربعة كتب وعشرات من
الفصول داخ��ل الكتب ،وأكثر من  100بحث علمي نشرت في
مجالت ومؤمترات متخصصة في علوم احلاسوب.
وتتمحور أبحاثه احلالية حول تطوير أمن املعلومات وتوفير
القدرات الهجومية والدفاعية التي تكفل حماية أجهزتنا وتقنياتنا
وبياناتنا ومؤسساتنا املعلوماتية على مختلف األصعدة الوطنية،
وتطوير التقنيات الهادفة إلى حتسن األمن في مجاالت وأوساط
احلوسبة السحابية> .
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أمن املعلومات
والهجمات اإللكترونية
تبني م��ن خ��ال م��وض��وع��ات امللف أهمية
نّ
احل �ف��اظ ع�ل��ى أم��ن امل�ع�ل��وم��ات وخصوصيتها
وس��ري�ت�ه��ا ،واألس��ال �ي��ب ال �ت��ي تتبعها اجلهات
املتنوعة م��ن أف ��راد ومنظمات وش�ب�ك��ات ذات
ارت�ب��اط��ات ع��دي��دة للحصول على املعلومات
وال �ب �ي��ان��ات ال�س��ري��ة م��ن امل��ؤس �س��ات الرسمية
واخل��اص��ة ،وم��ن األف���راد أي �ض��ا ،واستخدامها
في مجاالت جتارية أوسياسية أو عسكرية أو
مالية وغير ذلك من املجاالت.
كما ات�ض��ح أس�ب��اب الفشل ف��ي ت��أم��ني تلك
املعلومات واحللول املناسبة للتغلب على ذلك،
وأهمية احلفاظ على أمن املعلومات في مجال
الرعاية الصحية ،إضافة إلى السبق العري
الكبير في مجال التعمية (التشفير) واإلجناز
احلضاري الذي حققه العرب في هذا املجال،
وإجن��ازات عدد من العلماء العرب في العصر
احل��ال��ي .ف��ي م�ج��ال احل��وس�ب��ة � ص��ورة عامة،
وأمن املعلومات صورة خاصة.

التوقيت الصيفي
فوائد ومضار
د .أبو بكر خالد سعد الله

❋

لعل القارئ سيستغرب عندما يعلم
أن فكرة تغيير التوقيت خالل السنة
بني الشتاء والصيف ترجع إلى أكثر من
قرنني ونصف! وقد شهد املوضوع الكثير
من احلمالت اإلعالمية والسياسية
ب��ني م��ؤي��د وم �ع��ارض واستفتاءات

متضاربة في العديد من البلدان.
واجلدل حول منافع تغيير التوقيت
خالل السنة الواحدة ال يزال قائما،
ولم يستطع املؤيدون اإلتيان ببرهان
شاف يثبت وجاهة القرار بتبني نظام
التوقيتني.
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صاحب الفكرة :فرنكلني أم هدسون؟

يكمن السبب األساسي في إدخال التوقيت
الصيفي في مالحظة أن طول النهار وطول
فكرة تغيير التوقيت بين
الليل ليسا متساويني خالل فصول السنة.
الشتاء والصيف ترجع إلى
وذل��ك ما ينجم عن ميالن محور دوران
أك��ث��ر م��ن قرنين ونصف
األرض ح��ول الشمس بالنسبة ملستوي
وشهدت حمالت إعالمية
مدارها .ومن عادة اإلنسان أنه يستفيد
وسياسية بين مؤيد ومعارض
في نشاطاته اليومية خالل النهار من نور
ثم ،يقلّ استهالك املصابيح
الشمس .ومن ّ
وبعض اآلالت الكهربائية .لذا كان البحث
في كيفية جعل معظم نشاطنا يتم خالل
فترة ضياء الشمس.
وهكذا اهتدى األمريكي
ب �ن �ج��ام��ني فرنكلني
Benjamin Franklin
 )(1706-1790عام
 1784إلى فكرة ظهرت
غريبة في ذلك الوقت.
وفرنكلني لم يكن رجال
عاديا بل كان رجل سياسة
بنجامني فرنكلني
وع �ل��م ودبلوماسية.
وكان من مؤسسي دولة
الواليات املتحدة .وفي
مجال الفيزياء ،فهو من أتى باملصطلح
اإلجنليزي « electricityكهرباء» .كما أن
له العديد من املبتكرات التي نستعملها
حاليا ،مثل مانع الصواعق الذي ابتدعه عام
 ،1752وكذا املواقد التي تستعمل احلطب،
ومبدأ املكتبة املعيرة للكتب .وفكر أيضا في
إنشاء مراكز لرجال اإلطفاء.
يرى فرنكلني أن النهوض باكرا والنوم
مبكرا يسمح بتخفيض استعمال الشموع
واملصابيح الزيتية وغيرها من وسائل
اإلن��ارة التقليدية .وهكذا اقترح فرض
ضريبة على كل صاحب منزل وضع نوافذ
ألمانيا أول دولة تبنت فكرة
مزودة بأبواب حتجب أشعة الشمس .ونادى
التوقيتين الشتوي/الصيفي
بتحفيز الشرطة على تشجيع السكان على
في خضم الحرب العالمية
تقليص استهالك الشموع مبا في ذلك
األولى وذلك في  30أبريل 1916
احملال التجارية .وأوصى بأن يفرض على كل
عائلة عدم شراء أكثر من رطل من الشموع
أسبوعيا .بل طالب بتوقيف سير العربات
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ليال باستثناء احلاالت املستعجلة .وعند
بزوغ الشمس يجب على الكنائس ،حسب
رأيه ،دق أجراسها ،وإن كان ذلك غير كاف
يجب استعمال طلقات املدافع في كل شارع
إليقاظ النائمني املتكاسلني!
والغريب أيضا أن فكرة فرنكلني التي
تهدف إلى االقتصاد في استخدام الشمع
واملصباح التقليدي كانت فكرة ال تخدم
مصاحله اخلاصة والعائلية؛ إذ كان أبوه
ميتهن جت��ارة الشمع وذل��ك ال�ن��وع من
املصابيح! ومن فضائل هذا الرجل أنه
أعتق عبيده عام  ،1772وهذا قبل صدور
قانون منع الرق في الواليات املتحدة بنحو
قرن من الزمن.
نشير في هذا السياق إلى أن املهندس
االسكتلندي ساندفورد فليمينغ -San
 ford Flemingابتكر عام  1884نظام
خطوط الطول لتوحيد مواعيد النقل
عبر السكك احلديدية في كندا املعروفة
بشساعة ترابها.
في الواقع ،لم تكن فكرة فرنكلني قابلة
للتطبيق وال لالستمرارية إذا ما طبقت
في يوم من األيام .لذا برز عام  1895عالم
احلشرات النيوزيلندي جورج فيرنون هدسون
George Vernon Hudson (1867( 1946حني جاء باقتراح مماثل يقضي
بزيادة ساعتني في
التوقيت املعمول به
خالل شهر أكتوبر،
ثم إنقاص ساعتني
في شهر مارس من
كل سنة .فشهد
االقتراح املصير
نفسه .وبعد 10
س� � �ن � ��وات ظهر
وليم ويلت
اقتراح ثالث من
البريطاني وليم
ويلت William
( Willett (1856-1915يتمثل في
إضافة  20دقيقة خالل كل يوم أحد من
شهر أبريل ،ثم القيام بالعملية العكسية

خالل أيام األحد من شهر سبتمبر .ودافع
البرملاني روبرت بيرس Robert Pearce
( ،(1840-1922عام  1908عن هذه الفكرة،
لكن املزارعني بصفة خاصة عارضوها ولم
تتحقق أمنية وليم ويلت.
ماذا عد ذلك التاريخ؟

كانت أملانيا هي أول دولة تبنت فكرة
التوقيتني الشتوي/الصيفي في خضم
احل��رب العاملية األول��ى ،وذل��ك ي��وم 30
أبريل  .1916ثم حذت بريطانيا حذوها
ف��ي  21مايو  ،1916تلتها فرنسا في
 14يونيو من السنة نفسها .وفي أعقاب
تلك احلرب عام  ،2018اتخذت الواليات
املتحدة القرار نفسه.
وعندما وضعت احلرب أوزارها تخلت معظم
الدول عن مبدأ التوقيتني .غير أن اندالع
احلرب العاملية الثانية عام  1939جعلها
تعود إلى العمل بالتوقيتني لالقتصاد في
الطاقة .ومن جديد ،مت التخلي عنه بعد
 .1945وهكذا لم تشعر البلدان الغربية
مجددا بأهمية تبني التوقيتني إال بعد
حظر النفط العربي ال��ذي كان مبثابة
رد فعل من جراء حرب أكتوبر  1973في
الشرق األوسط .وعلى الرغم من ذلك،
ف�ق��د ظلت
أملانيا

خالل الفترة  1949-1947تعمل بتغيير
التوقيت .كما اهتم بهذا املوضوع اإليطاليون
واأليرلنديون عام .1966
في البداية كانت النية أن يظل نظام
التوقيتني قائما ما دامت أزمة النفط خالل
السبعينيات سارية املفعول؛ ألن معظم
الطاقة املنتجة للكهرباء املستهلكة آنذاك
كانت تستخدم النفط .لكن هذا النظام
لم يتوقف العمل به بل عمم على جميع
البلدان األوروبية في مطلع الثمانينيات
من القرن املاضي بدعوى توحيد االتصاالت
وتسهيل إجراءات التنقل واألسفار والتبادالت
ثم وحدت
بني دول االحتاد األوروبي .ومن ّ
مواعيد تغيير التوقيت في مارس وأكتوبر
من كل سنة .وقد مت توحيد يومي تغيير
التوقيتني عام  :1998التوقيت الصيفي
ينطلق يوم آخر أحد من شهر مارس ،في
حني يبدأ التوقيت الشتوي يوم آخر أحد
من شهر أكتوبر.
استعمل نظام التوقيتني في املناطق
املعتدلة التي يكون فيها التغيير ذا فائدة،
كما هو احلال في دول االحت��اد األوروبي.
كما جنده في أمريكا الشمالية حيث ننتقل
إلى التوقيت الصيفي في ثاني يوم أحد من
شهر مارس في حني يتح ّول التوقيت إلى
التوقيت الصيفي في يوم أول أحد من شهر
نوفمبر .نالحظ أن الفارق الضئيل في تغ ّير
مدة النهار خالل فصول السنة في
املناطق القريبة من خط االستواء
يجعل تغيير التوقيت من دون
جدوى .وعلى كل حال فتقييم
الفائدة التي قد جتنى من
التغيير في التوقيت

سبب إدخ���ال التوقيت
ال��ص��ي��ف��ي ه��و أن ط��ول
النهار وطول الليل ليسا
متساويين خالل السنة وذلك
ما ينجم عن ميالن محور
دوران األرض حول الشمس
بالنسبة لمستوي مدارها
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هناك نقاش حاد حول
وجاهة خيار التوقيتين
ل��ك��ن أه���م ف��وائ��ده
تتمثل ف��ي تخفيض
استعمال اإلض���اءة
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مرتبط بعدة عوامل ،منها املوقع اجلغرافي
للبلد وكبره ومدى تطور مدنه ووضع أريافه.
تبني ال��دراس��ات أن معظم سكان العالم
ّ
يعيشون في مناطق تعمل بنظام التوقيت
الواحد خالل كل فصول السنة.
الفوائد املرجوة من التوقيتني

نالحظ أن هناك نقاشا ،حادا أحيانا،
حول وجاهة خيار التوقيتني .وقد انتقد
نظام التوقيتني الكثير من املتتبعني ولم
يروا فيه فائدة تستحق العمل به .فعلى
سبيل املثال ،جند أن املفوضية األوروبية
تشكك في جدوى هذا النظام حيث رأت أن
اقتصاد الطاقة الذي يجنى منها محدود
نسبيا .وفي املقابل رأت اللجنة أن عدم
تغيير التوقيت سيتمتع به املواطن في
قضاء أوقات ترفيهية
أط���ول .وف��ي عام
 1997ذكر تقرير
ملجلس الشيوخ
ال��ف��رن��س��ي أن
الدراسات حول
ال �ف��وائ��د التي
تترتب على نظام
التوقيتني ضعيفة
مقارنة مبا ينعكس
من متاعب على
املواطن.
وال � ��واق � ��ع أن
الفائدة املرجوة من
تغيير التوقيت هي
تخفيض استعمال
اإلن� ��ارة .غير أن
تغيير التوقيت
سيؤدي خالل شهر مارس
إلى نقص استعمال اإلنارة مساء في
أوروبا ،وباملوازاة مع ذلك يزيد استهالكها
صباحا بسبب الفارق الذي أصبح قصيرا
بني شروق الشمس وساعة االلتحاق
مبكان العمل .ففي عام  2009مثال،

قدرت كمية الطاقة التي تكسبها فرنسا
عند تبني التوقيتني ب�  440ميغاكيلواط
س��اع��ة ،وه��ذا ال ميثل ف��ي ال��واق��ع حتى
 %0.1من االستهالك اإلجمالي للطاقة
حسب املنتقدين .واجل��دي��ر بالذكر أن
استعمال املصابيح املتطورة املقتصدة
للطاقة سيخفض هذا الربح إلى 330
ميغاكيلواط ساعة عام !2030
وبهذا الصدد نبه املالحظون إلى أن
انتشار اآلالت والتجهيزات الكهربائية
املقتصدة للطاقة خفض نسبة االقتصاد
في الطاقة املترتبة عن تغيير التوقيت.
وص ��ار م��ن ال�ص�ع��ب ت�ق��دي��ر ح�ج��م ما
نقتصده من طاقة إذا راعينا ضرورات
التكييف (التبريد) والتدفئة .ويعترف
الرسميون على مستوى االحتاد األوروبي
بصعوبة حتديد مقدار الربح واخلسارة
في مجال الطاقة الناجمة عن تغيير
التوقيت.
عادات وعوامل نفسية

هناك عادات وعوامل نفسية ينبغي مراعاتها
عندما يتعلق األمر بتقدير الربح واخلسارة
في مجال الطاقة .فإذا ربط اإلنسان موعد
نومه بسقوط الظالم ،كما كان يفعل قبل
تغيير التوقيت ،فسيظل يستعمل اإلنارة
بالنسبة نفسها .الحظ املتتبعون مثال أن
األملان والنمساويني ينهضون باكرا مقارنة
باإلسبان والفرنسيني القاطنني في نفس
املنطقة احملددة بخطوط الطول.
وم ��ن أك �ب��ر امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م��ن العمل
بالتوقيتني العديد من احملال التجارية
ال�ت��ي يقصدها امل�ت�س��وق��ون خ��الل مدة
أطول عند العمل بالتوقيتني .وقد قدرت
بعض الصحف األرباح املكتسبة من جراء
ذلك في بعض مناطق الواليات املتحدة
بعشرات املاليني من الدوالرات ،وأحيانا
مبئات املاليني منها .كما لوحظ انخفاض
ف��ي نسبة اجل��رائ��م ق��درت ب �  % 10في
العاصمة األمريكية.

هل من مضار؟

يبدو أن تغيير التوقيت ال يؤثر تأثيرا
الرضع الذين لم يبلغوا ستة
كبيرا في
ّ
أشهر؛ ألن املراحل اليومية (أو التواتر
اليومي  )Circadian rhythmلم تترسخ
لديهم بعد .وه��ذا عكس أولئك الذين
جتاوزت أعمارهم ستة أشهر .فقد ثبت أن
اعتماد توقيتني صيفي/شتوي ُيحدث لدى
هؤالء أحيانا بعض االضطرابات املؤقتة
خالل الفترة األولى من تغيير التوقيت،
مثل فقدان الشهية ،وتغ ّيرا في مواعيد
النوم ،وحت ّوال في املزاج .وقد يتفاقم ذلك
بسبب سلوكات اآلباء واألمهات .ولتجنب
هذا الوضع ينصح األطباء بالشروع في
التغيير التدريجي لعادات الرضيع والطفل
في مواعيد األكل والنوم ُقبيل تاريخ تغير
التوقيت بأيام.
ولوحظ في بعض البلدان مثل فرنسا
وروسيا زيادة في نسبة االنتحار واستهالك
املنومات .وهو ما جعل روسيا تتخلى عن
تغيير التوقيت .لكن هناك من ال يربط
ه��ذا ب��ذاك .كما ي��رى األط�ب��اء إمكانية
تضاعف عدد األزمات القلبية واحلوادث

خالل العمل وقيادة السيارات من جراء
تغيير التوقيت .من املعلوم أن ضغوط
بعض املؤسسات االقتصادية عام 2005
ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة أدت إل��ى متديد
وي��ذك��ر في
العمل بالتوقيت الصيفيُ .
ه��ذا السياق أن التوقيت الصيفي زاد
في بعض املناطق من استهالك الطاقة
حسب دراسة أجريت هناك عام .2008
من جهة أخ��رى ،فما من شك أن تغيير
التوقيت يؤثر على االتصاالت واألسفار
نحو مختلف البلدان .وثمة مضار متس
احليوانات الداجنة أدت مثال إلى نقص
في كمية احلليب لدى األبقار من جراء
تغ ّير مواقيت احللب ،كما يؤثر ذلك على
نوعية احلليب!
وهكذا نرى أن من الصعب اإلدالء بحكم
نهائي في مدى وجاهة العمل بتوقيتني
شتوي/صيفي؛ فذلك كما نالحظ يحتاج
إلى دراس��ة معمقة ممتدة زمنيا تراعي
الزمان واملكان وطبيعة نشاطات املواطنني
واحلركة التجارية ،إضافة إلى عوامل أخرى
كثيرة مرتبطة بتقاليد السكان وعاداتهم
وبيئتهم> .

يصعب الحكم النهائي في
مدى وجاهة العمل بتوقيتين
شتوي/صيفي للحاجة
لدراسة طويلة تراعي الزمان
والمكان ونشاطات المواطنين
وتقاليدهم والحركة التجارية
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الحديث الداخلي عند األطفال

د .ناديا رتيب
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هنالك وسائل عديدة تتمكن اللغة
بواسطتها من التأثير على الفكر
البشري وإيصال املعلومات إليه ،ولعل
من أهمها ترميز متثيل املخططات
التي تعد نوعا من احلديث الداخلي
عند األطفال.

واللغة في هذا الشأن ترميز شديد
الفعالية؛ ألنها تغطي عدد ًا كبير ًا من
املعارف عن البيئة احمليطة بالفرد ،إذ
تتمكن اللغة عن طريق ذلك الترميز
من تكثيف أي مخطط من خالل
حتجيمه إلى أبعاد قابلة للتنظيم.

❋ أكادميية في كلية التربية ،جامعة دمشق( ،سوريا).

إن للحديث الداخلي عند الطفل
ونوع التفكير أهمية كبيرة في نوعية
ح �ي��ات��ه ف��ي م��رح �ل��ة ال �ط �ف��ول��ة وفي
مستقبله أيضا.
وقد أجريت دراسات عديدة عن دور
احلديث الداخلي عند األطفال ،لعل
أهمها دراس���ة ال��روس��ي فيجوتسكي
املختص بعلم النفس في كتابه عن
النمو اإلدراكي .لقد اكتشف فيجوتسكي
أن الطفل يصل إلى مرحلة مهمة لهذا
النمو في اللحظة التي يصبح فيها قادر ًا
على التصرف حسب التعليمات الشفهية
لشخص آخر .وفي املرحلة التالية يبدل
الطفل أق��وال��ه اخلاصة محل أقوال
اآلخرين ،وأخير ًا تختفي هذه األقوال
مبقدار ما يكتسب الطفل،ظاهري ًا،
ملكة استبطان حديثة.
احلديث مع اللعب

وب �ص��ورة عامة
يتحدث األوالد
ال� �ص� �غ ��ار إل ��ى
أنفسهم بشكل
مستمر عندما
يلعبون وحدهم،
لكنهم بعد ذلك
يستبطنون هذا
الطراز من الفكر.
وف����ي املرحلة
التي يتعلم فيها

األط �ف��ال اس�ت�ب�ط��ان احل��دي��ث (نحو
سن اخلامسة) ميكننا أن نراهم أثناء
امتحان حل املسائل وهم يخاطبون
أنفسهم بصمت ع��ن التعليمات في
اللحظات احلرجة.
وق��د أظهرت دراس���ات فيزيولوجية
إمكان اكتشافنا ،حتى عند البالغني،
ح��رك��ات بسيطة للعينني واللسان
واحلبال الصوتية أثناء حل املعضالت
العسيرة ،إذ يتطلب احلديث الذاتي
كما يبدو  -مساهمة األعضاء احملركةجلهاز اللغة.

للحديث الداخلي عند الطفل
أهمية كبيرة في نوعية
حياته في مرحلة الطفولة
وف��ي مستقبله أيضا

وظائف ضاطة

وأكمل الباحث لوريا أعمال فيجوتسكي
في دراس�ت��ه عن الوظائف الضابطة
للحديث عند األطفال ،فقد الحظ
أن طف ً
ال في الشهر اخلامس عشر من
عمره يرتكس بشكل دقيق على جمل
من مثل «أعطني د ّبك» ،وذلك إذا كانت
لعبة أخرى ذات لون صارخ قد ُوضعت
قريبا من الدب ،فنرى الطفل حينئذ
ي�ب��دل ف�ك��رت��ه ف�ج��أة ومي�س��ك اللعبة
اجل��دي��دة ،فاجلاذبية التي تفرضها
اللعبة املجهولة تسبب شرود الطفل
عن رغبته األولى.
كذلك إذا ُطلب من طفل في شهره
الثامن عشر يقوم بتلبيس حلقات على
عصا ،أن يخلعها قبل أن ُيكمل تلبيس
كل احللقات ،فإننا نراه يضاعف جهوده

يتحدث األط��ف��ال إلى
أنفسهم بشكل مستمر
عندما يلعبون وحدهم
لكنهم بعد ذلك يستبطنون
ه��ذا ال��ط��راز م��ن الفكر
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أظهرت األبحاث وجود
ارت��ب��اط ق���وي بين
المناطق الجبهية
ل��ل��ط��ف��ل وإن���ت���اج
ال��ح��دي��ث الداخلي

لالستمرار في تلبيس احللقات ،ليس
بهدف التحدي كما كان ُيظن ،بل ألنه
ال يتمكن من إعادة النظر في مخططه
االبتدائي للعمل.
وتظهر األبحاث وجود ارتباط قوي
بني املناطق اجلبهية وإنتاج احلديث
الداخلي عند األط�ف��ال .كذلك فإن
املنطقة اجلبهية مرتبطة بشدة بتنظيم
ال�س�ل��وك وب��وظ��ائ��ف التخطيط في
الفصني اجلبهيني.
مقارنة علمية

عند مقارنة سلوك الطفل بسلوك
مرضى الفص اجلبهي ،جند أنه ميكن
للتعليمات الشفهية أن تثير تصرف ًا
عند الولد لكن ال ميكنها أن تتوصل
بسهولة إلى صيانته وإرشاده.
وقد بني لوريا التوازي بني سلوك هؤالء
الفتية من األطفال ذوي الفصوص

اجلبهية غير مكتملة االشتغال حتى
احلني وسلوك املرضى ذوي اإلصابات
ف��ي ال�ف��ص اجل�ب�ه��ي .وتتضمن هذه
املشكلة عدة وجوه :
أو ً
ال – ق��د ي �ك��ون األم����ر متعلق ًا
ب��وج��ود ان�ق�ط��اع بسيط في
الرقابة الشفهية احملصورة
بدوافع أشد قوة مثل منعكس
االهتداء ،كما هي في حالة
الطفل الشارد باللعبة امللونة،
ك��ذل��ك ف��إن مبتوري الفص
اجلبهي ينفكون بسهولة عن
مخططاتهم االبتدائية.
ثاني ًا-قد تخفق التعليمات الشفهية
في السيطرة على رقابة الفعل
أو نقله إل��ى مستوى يجري
تنفيذه فيه ،وهذا ما ُيشاهد
عند مبتوري الفص اجلبهي،
فاملريض يبدو ظاهري ًا عاجز ًا
عن إيقاف عملية معينة ليبدأ
بتنفيذ بقية مخطط عمله،
فهذا مماثل ملواظبة الولد الذي
يستمر في تلبيس احللقات
على العصا.
ثالث ًا -رمبا نخفق في التحقق
من نتيجة عمل تتبع املخطط
البدئي .وهذا األمر قد يؤدي
إلى وجود فوارق بني املستوى
ال�ش�ف�ه��ي وال �ت �ص��رف ،حتى
لو تذكر املريض التعليمات
الشفهية.
إن ملكات اللغة تشكل في الدماغ
البشري وسيلة فعالة للتحكم في الفكر
والتصرف وتنظيم ذل��ك ،وق��د يكون
تخريب ه��ذه القدرة كارثيا بالنسبة
للتنظيم الذهني.
احلديث الداخلي والسلوك

إن الطفل الذي تكون لديه أحاديث
داخ�ل�ي��ة عقالنية ميتلك سلوكيات
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الطفل الذي تكون
لديه أحاديث داخلية
ع��ق��ان��ي��ة يمتلك
سلوكيات سوية
ومن لديه أحاديث
غير عقانية يمتلك
سلوكيات مضطربة

سوية ،أما الطفل الذي تكون أحاديثه
الداخلية غير عقالنية فيمتلك سلوكيات
مضطربة وغير سوية.
إن ما يحدد نوع األحاديث الداخلية
عند الطفل هو التعليمات التي يصدرها
الكبار للطفل ،مثل «يجب أال تفعل ذلك
األمر وإال لن نحبك .إن حبنا لك أمر
ضروري جدا» .إن تعليمات وجوبية من
هذا النوع تعلم الطفل أحاديث داخلية
وجوبية حتمية ،فيقول لنفسه مث ً
ال:
«يجب أال أفعل أمورا تضايق من أحب
وإال لن يحبوني ،إذ يجب – حتم ًا –أن
أحصل على حبهم» ،وه��ذا النوع من
األحاديث الداخلية يعد العقالنيا،
ويرتبط بوجود سلوك مضطرب
عند الطفل.
أما عندما يوجه الكبار
الطفل بتعليمات تفضيلية
غير وجوبية فيكتسب الطفل
حديثا داخليا تفضيليا غير
وجوبي «املرغوبية» ،مث ً
ال:
«من املفضل أال أقوم بأمر
يضايق أمي ،إنني أرغب
كثير ًا في أن حتبني» ،وهذا
يؤدي إلى اكتساب سلوك
سوي غير مضطرب ،فهو في هذا

املثال يتقبل موقف أمه إذا غضبت منه،
فحبها له أمر مرغوب فيه وليس حتميا
في تفكيره وأحاديثه الذاتية،
فهو لن يعتبر ع��دم حبها
له أم��را كارثيا أو نهاية
العالم> .
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العطور..
الوله الدائم بالشذا الفواح

املهندس أمجد قاسم
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حكاية اإلنسان مع العطور حافلة
باألسرار والغموض والعجائب،
وه���ي ت��ب��دأ م��ن ال��ك��ه��وف التي
سكنها البشر قدميا واملعابد التي
مورست فيها الطقوس الدينية،

والت���ك���اد ت��ن��ت��ه��ي باملختبرات
العلمية احلديثة املتخصصة
ف��ي إن��ت��اج وصناعة تلك املادة
التي تعتبر أحد مكونات اجلمال
اإلنساني.

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

معظم حضارات العالم
اهتمت بالعطور فعرف
الفرس صناعة ماء الورد
وحرص أباطرة الهند على
استخدام كثير من المواد
العطرية في قصورهم
عملية تقطير أزهار بعض النباتات الستخراج الزيت العطري منها

ولع قدمي

الحظ اإلنسان األول انبعاث روائح زكية
طيبة من بعض األزهار ،فجمعها وقدمها
كقرابني لآللهة ،كما الحظ انبعاث روائح
طيبة ف��ي اجل��و عند ح��رق بعض أنواع
األخشاب التي تفرز الصمغ ،ثم اكتشف
بعض أنواع البخور التي كان يحرقها في
معابده.
ورمب���ا ت �ع��ود ب��داي��ة ص�ن��اع��ة العطور
إل��ى الفراعنة ،حيث استخرجوا كثيرا
من الزيوت الطيارة العطرية من بعض
النباتات الستخدامها في االحتفاالت
الدينية وحتنيط موتاهم .وف��ي األلف
األول قبل امليالد عرف الصينيون والهنود
هذه الصناعة .واستخدمت العطور لغسل
أمكنة العبادة وحرق البخور في املراسم
الدينية وللعالج.
واهتمت معظم حضارات العالم بالعطور
والطيب ،فعرف الفرس صناعة ماء الورد،
وح��رص أب��اط��رة الهند على استخدام
كثير من امل��واد العطرية في قصورهم،
كما اهتمت احلضارة اآلشورية والبابلية
والفينيقية والرومانية واإلغريقية بالعطور
التي استخدمت في املهرجانات واألعياد
واملناسبات العامة.
هذا وقد برع العرب في صناعة العطور
وساهموا بشكل فاعل في تطوير صناعتها،

وكانت اجلزيرة العربية من أكبر مصدري
العطور في العالم .واستطاع الكيميائيون
العرب ابتكار وتطوير طرق وأدوات خاصة
لتصنيع العطور ،إذ اخترعوا آلة التقطير
التي كانت تستخلص زيوت األزهار .ويعد
ال��رازي وابن سينا من أبرز الكيميائيني
العرب الذين ساهموا في تطوير صناعة
وإنتاج العطور .ونقل العرب بعض أنواع
األزه��ار إلى األندلس ،كزهرة الياسمني
وال��وردة الدمشقية ،ومنها انتقلت إلى
مدينة غراس الفرنسية في القرن السادس
عشر التي تعتبر حاليا العاصمة العاملية
لصناعة العطور.
أصناف متعددة

ك��ان الكهنة ورج ��ال ال��دي��ن ِّ
يركبون
العطور وفق وصفات سرية في املعابد،
ثم انتقلت صناعتها إلى العطارين الذين
كانوا يصنعونها لألغنياء واألمراء .ومع
تطور علم الكيمياء ،اكتشف العلماء
الصيغ الكيميائية للمواد الداخلة في
تركيبها ومت حتضير كثير من التراكيب
لعطور لم يعرفها اإلنسان من قبل .ففي
عام  1690استطاع « جان ماري فارينا
«حتضير عطر الكولونيا الذي يعد من
أشهر أنواع العطور في العالم .وفي عام
 1836مت ف��ي مدينة غ��راس حتضير

ال��م��ادة التي تعطي
الرائحة المميزة للزيوت
العطرية تدعى الزيت
الجوهري الذي يحتوي
على المادة الطيارة
الموجودة في أجزاء
مختلفة من النبات
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أدى التطور في علم
الكيمياء إل��ى إنتاج
أنواع جديدة من العطور
لم يعرفها اإلنسان
من قبل مما أسهم
في تخفيض أسعارها
إحدى مراحل معاملة األزهار الستخراج الزيوت منها

بعض أن��واع العطور عن طريق تقطير
أزه��ار البرتقال وال��ورد واملسك الرومي
والليلك وغيرها.
وتصنف العطور حسب امل��واد األولية
الداخلة في تركيبها إلى أربعة أصناف
رئيسية هي:
 - 1العطور من مصدر نباتي:
حتضر هذه العطور من األجزاء املختلفة
لبعض النباتات ،فمن األزهار العطرية
للورد والياسمني واخلزامى ،ومن براعم
كبش القرنفل وزهر الليمون ،ومن قشور
بعض الثمار كالبرتقال والليمون ،كما يتم
احلصول على العطور من حبوب النباتات
العطرية كالكمون واليانسون والشمر
وحبة البركة وجوزة الطيب ،أو من بعض
اجلذور كجذور السوسن والناردين،
أو اجلذوع كالبنفسج والريحان ،أو
من األوراق كما

عملية تقطير أزه��ار بعض النباتات الستخراج الزيت العطري
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في نبات البردقوش وحشيشة الليمون
والنعناع والكافور والزعتر ،ومن اخلشب
كما في نبات الصندل واألرز ،كذلك فإن
الزيوت العطرية ميكن أن تكون موجودة
في كل أج��زاء بعض النباتات ،كبعض
أنواع شجر العرعر.
وتتركب ال��زي��وت العطرية م��ن عدد
كبير من املركبات الكيميائية كالتربينات
والكحوالت واأللدهيدات والكيتونات
واألسترات واإليثرات والفينوالت وأحماض
مختلفة ومركبات كبريتية ،واملادة التي
تعطي الرائحة املميزة تدعى بالزيت
اجل��وه��ري ،ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى املادة
الطيارة امل��وج��ودة ف��ي أج��زاء مختلفة
من النبات.

على مر العصور استخدمت
ع��دة ط��رق الستخراج
العطور م��ن األزه��ار
وبقية أج��زاء النبات
من أقدمها طريقة
امتصاص العطور من
األزهار بواسطة الدهن
أحد املختبرات اخلاصة بصناعة العطور وتركيبها

 - 2العطور من مصدر حيواني:
تنتج بعض أن��واع امل��واد العطرية من
احليوانات ،وهي غالية الثمن عند مقارنتها
باألنواع األخرى من العطور وقليلة العدد،
ومن أهم أنواعها:
 املسك :وهو من أغلى املواد العطرية،ويتكون في غدة كيسية في بطن نوع من
الظباء يسمى غزال املسك ،ويفرزه الذكور
فقط .وتعيش هذه الظباء في الصني والتبت
والهند وبعض هضاب آسيا .وللمسك رائحة
عطرية فواحة نفاذة سريعة االنتشار ،ولونه
أحمر بني ،وهو على شكل كتلة صلبة ذات
ملمس ناعم ،ويتجمع املسك في كيس
بيضاوي في الغزال ،ويخرج هذا املسك من
احليوان عندما يقوم الغزال بحك الكيس
املمتلئ باملسك في الصخور ،حيث تسيل
هذه املادة التي يجمعها جامعو املسك.
 العنبر :مادة عطرية نفيسة تستخرجم��ن ج��وف احل��وت امل �ع��روف ب��اس��م حوت
العنبر ،وه��ي م��ادة ذات أل��وان مختلفة،
فقد تكون رمادية أو بيضاء أو صفراء أو
سوداء ،وهذه املادة تكون طافية فوق سطح
املاء على شكل كتلة راتنجية.
 ال��زب��اد :م��ادة كيميائية ذات رائحةمميزة يفرزها قط الزباد من غدد معينة.
وفي العادة يتم استخراج تلك املادة من

احل �ي��وان دون قتله ،ول��ذل��ك ي��رب��ى هذا
احليوان في أقفاص للحصول على عطر
الزباد ،وتستخدم هذه املادة العطرية في
تثبيت روائح العطور.
 - 3العطور املركبة:
تتكون هذه العطور من مزج عطرين
أو أكثر ،للحصول على عطر جديد له
رائحة خاصة ،وتقوم شركات إنتاج وتصنيع
العطور بابتكار خلطات وتراكيب مختلفة
للحصول على أن��واع جديدة ومتطورة
مختلفة الرائحة من خالل التغيير في
التركيب ونسب اخللط.
 - 4العطور الصناعية:
أدى التطور في علم الكيمياء إلى إنتاج
أنواع جديدة من العطور لم يعرفها اإلنسان
من قبل ،فمنذ أواسط القرن الثامن عشر
متكنت كثير من املختبرات ومراكز األبحاث
العلمية من إنتاج أنواع جديدة من املركبات
العطرية من مصادر أولية ليس لها عالقة
بالطيب ،كزيت البترول وقطران الفحم،
كما مت التوصل إلى إنتاج العطور الطبيعية
بطرق صناعية ،مما أسهم إلى حد كبير
في تخفيض أسعار العطور وأصبحت في
متناول اجلميع تقريبا.

ال��م��س��ك م��ن أغلى
المواد العطرية وتفرزه
ذك����ور ال���غ���زالن ول��ه
رائحة عطرية فواحة
ونفاذة سريعة االنتشار
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صنف الكيميائيان كروكر
و هندرسون الروائح في
أربعة أنواع اعتمادا على
أنماط األعصاب الشمية
التي تتحفز لدى تعرضها
للمنبهات العطرية
أحد املختبرات اخلاصة بصناعة العطور وتركيبها

فمثال يعد عطر البنفسج من أغلى وأندر
العطور في العالم ،إذ إن الفدان الواحد
من نباتات البنفسج بالكاد يعطي بضع
قطرات من هذا العطر الثمني ،وقد متكن
الكيميائيون من حتليل مكونات هذا العطر
وتبني لهم أنه يحتوي على مادة تسمى
مثيل إيونون  Methyl Iononeالتي
مت إنتاجها كيميائيا بطريقة رخيصة،
بحيث أصبح هذا العطر من أكثر العطور
انتشارا ،كذلك فقد متكن الباحثون من
تصنيع ع�ط��ور أخ��رى كاملسك والعنبر
وعطر الورد ،وهذه العطور املصنعة يتم
مزجها في العادة مع العطور الطبيعية
بنسب دقيقة جدا.
صناعة العطور

على مر العصور استخدمت عدة طرق
الستخراج العطور من األزهار وبقية أجزاء
النبات ،ومن أق��دم هذه الطرق ،طريقة
امتصاص العطور من األزه��ار بواسطة
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الدهن ،حيث تغطى ألواح زجاجية بالدهن،
ثم تنثر بتالت األزهار عليها ،وتترك لبعض
الوقت المتصاص الزيت منها ،وبعد ذلك
يعالج الدهن بالكحول المتصاص املادة
العطرية واحلصول على الزيت العطري
الطبيعي.
وعلى الرغم من أهمية هذه الطريقة
 التي ما زال��ت مستعملة الستخالصبعض العطور من بعض األزهار كالياسمني
والزنابق -فإنه مت تطوير عدد من الطرق
لصناعة العطور من أهمها:
 - 1طريقة التقطير :لهذه الطريقة ثالثة
أنواع ،هي التقطير املائي ،والتقطير
البخاري ،والتقطير باملاء والبخار.
 - 2طريقة العصر والكبس.
 - 3طريقة االستخالص بواسطة أحد
امل��ذي �ب��ات ،ول�ه��ا ع��دة أس��ال�ي��ب ،هي
االستخالص بواسطة ال��ده��ن من
دون استعمال احلرارة ،واالستخالص
بواسطة الدهن باستعمال احلرارة

صناعة العطور في العصور الوسطى بواسطة عملية التقطير

وت�ع��رف بالتعطني ،واالستخالص
باستعمال أحد املذيبات الطيارة مثل
البنزين واإليثر البترولي.
مزج الزيوت العطرية

أدى التطور في علم الكيمياء إلى تقليد
العطور الطبيعية وإنتاج عطور تشبهها إلى
حد كبير ،كما مت إنتاج مجموعة كبيرة من
العطور الصناعية التي لم تكن معروفة من
قبل ،وتعتبر تركيبة عطر (جيلي) أول عطر
يتم إنتاجه من مركبات كيميائية.
ومع إنتاج أن��واع جديدة من العطور،
برزت احلاجة إلى تصنيفها بشكل دقيق،
وق��د ب��دأ العمل ب��أول ن�ظ��ام للتصنيف
في عام  1926حني مت تصنيف الروائح
ضمن فئات محددة ،كما صنف الباحث
رمي�ي��ل ف��ي كتابه ع��ن ال�ع�ط��ور الروائح
املعروفة ضمن  18تصنيفا ،وهي اللوزية
والكهرمانية واألنيسونية والبلسمية
والكافورية والقرنفلية والليمونية والفاكهية
والياسمني واخلزامى والنعنعية واملسكية
وزهر البرتقال والوردية والصندلية والتابلية
ومسك الروم والبنفسج.
أم��ا الكيميائي األمل��ان��ي بييس فقد
ابتكر سلما خ��اص��ا مل��زج العطور يشبه
السلم املوسيقي ،بحيث يقع في أسفله
العطور الشرقية ذات الرائحة القوية،
كعطر خشب الصندل ،وفي أعلى السلم،
مت وضع العطور اخلفيفة والطيارة ،مثل
عطر شجرة اليمام ،فحسب هذا السلم

بدأ العمل بأول نظام
للتصنيف في عام 1926
حيث تم تصنيف الروائح
ضمن فئات محددة
وصنف الباحث ريميل
العطور ضمن  18تصنيفا

اخلاص بتصنيف العطور ،فإنه ميكن مزج
بعض األنواع دون أن يحدث بينها تنافر،
كمزج اللوز وعباد الشمس والفانيليا ،كما
ميكن مزج الليمون وقشور البرتقال ،ومن
ثم فإن ترتيب بييس اعتمد أساسا على
تأثير العطر على حاسة الشم.
وابتكر الكيميائيان كروكر و هندرسون
تصنيفا حتليليا للعطور معتمدين على
عناصر اإلحساس التي تنظم جميع الروائح،
وصنفا جميع الروائح ضمن أربعة أنواع
اعتمادا على أمناط األعصاب الشمية التي
تتحفز لدى تعرضها للمنبهات العطرية،
وهذه األنواع هي :العطرة أو العذبة Sweet
 ،of Fragrantواحلمضية Acid or
 ،Sourواحلراقة  ،Burntوالكبريليكة أو
اخلمرية ،Caprylic of Oenanthic
ويتم إعطاء كل عطر معامال خاصا يبني
مدى شدته ضمن نوعه.
أصبحت صناعة العطور من الصناعات
املهمة في العالم ،التي يتم استثمار مبالغ
كبيرة فيها ،ولم يعد استعمال العطور
مقتصرا على االستخدامات التقليدية،
بل أصبحت تستخدم في عدد كبير من
املنتجات ،كمواد التنظيف ،وملطفات اجلو،
وأدوات ومساحيق التجميل ،واألدوية،
والصناعات الغذائية ،والصناعات اجللدية،
واملالبس ،والدهانات ،حتى أصبح لكل منتج
يتم تصنيعه رائحة مميزة> .
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هل السلوك
اإلجرامي موروث؟!
د .عبد الرحمن النمر
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منذ نحو ق��رن ،أو يزيد ،والعلماء
يجهدون في البحث عن العالقة بني
بنية اإلن �س��ان وس�ل��وك��ه ال �ع��ام .وكان
التفكير في معظم األحيان في اجتاه
عالقة السلوك بالتركيب التشريحي أو
الوظيفة الفسيولوجية .وأشهر مثال
على ذلك محاوالت العالم اإليطالي

2017

❋ طبيب وكاتب علمي( ،مصر)

«ل��وم �ب��روزو» إي�ج��اد ع��الق��ة ب��ني شكل
اجلمجمة والسلوك اإلجرامي.
وهناك محاولة أخرى للربط بني
سلوك اإلنسان ووظائف أعضائه أجراها
العالم سيغموند فرويد .ومن خاللها
عزا السلوك اإلجرامي عند اإلنسان إلى
قصور في إشباع غريزة اجلنس.
ٍ

وبغض النظر عن مدى النجاح الذي
حققته هذه احملاوالت وأشباهها في فهم
سلوك اإلن�س��ان ،ف��إن القاسم املشترك
بينها جميعا هو إغفال الدور الذي تؤديه
« كيمياء اجلسم » في توجيه السلوك
البشري.
واحلق أن تأثير الكيمياء احليوية في
سلوك اإلنسان ،لم ينل حظا كبيرا من
وإن
االهتمام والبحث إال منذ عهد قريبْ ،
كان ما يزال مغبونا من وسائل اإلعالم.
واألسئلة املطروحة على بساط البحث
مهمة وم�ث�ي��رة .وق��د عجزت احملاوالت
السابقة عن اإلجابة عنها ،فبقيت مثار
ج��دل إل��ى ه��ذا ال�ي��وم .مثال ذل��ك :هل
الشر موروث ،أم هو عادة مكتسبة؟! وهل
يرتكب إنسان «جرمية» ما وهو مدفوع
بقوى حيوية ال تقهر؟! ملاذا يجنح بعض
األطفال في حني يكون بعضهم اآلخر
عباقرة نابغني؟!
قد يكون في أسرة واحدة سفاح يسفك
الدماء ،وآخر يدعو إلى الفضيلة ويطالب
باإلصالح .فمن أين يأتي هذا االختالف؟!
وك�ي��ف ميكن تفسير ه��ذا التباين في
السلوك؟!

إن الكيمياء احليوية ليست املفتاح
الوحيد إلى مغاليق سلوك اإلنسان .وعلى
الرغم من ثبوت العالقة بني بعض أمناط
السلوك وبني تأثير كيمياء اجلسم ،فإن
أسئلة كثيرة حول السلوك البشري ال
تزال دون جواب.
قرينة ليش – نيهان

سعى فرويد للربط بين
سلوك اإلنسان ووظائف
أع��ض��ائ��ه وع���زا السلوك
اإلجرامي عنده إلى قصو ٍر
في إشباع غريزة الجنس

لبعض األط �ف��ال س�ل��وك متطرف،
يتسم ب�ط��اب��ع ال�ع�ن��ف ،وي��أخ��ذ شكل
«م�ض��اي�ق��ات اج�ت�م��اع�ي��ة» ،ك��أن يعمد
الطفل إلى ضرب اآلخرين وإيذائهم
جسديا.
وي�ب��دو أن ه��ذا ال�س�ل��وك الطفولي
امل �ت �ط��رف ك��ان ي�ض��اي��ق ب��وج��ه خاص
طبيبني في كلية الطب في جونز هوبكنز
بالواليات املتحدة ،هما مايكل ليش
و وليام نيهان .وقد قرر الطبيبان معا
البحث عن العلة وراء هذا السلوك ،هذه
املرة من وجهة نظر الكيمياء.
بعد م �ح��اوالت مضنية استغرقت
عدة سنوات ،مت خاللها فحص عشرات
األطفال ذوي السلوك املتطرف ،وضع
الطبيبان أيديهما على ما يبدو أنه
مفتاح اللغ�ز .إنه «إن��زمي» خاص
مسؤول عن النمو ،يفتقر إليه
هؤالء األطفال.
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لبعض األطفال سلوك متطرف
يتسم بطابع العنف ويأخذ شكل
«مضايقات اجتماعية» كأن
يعمد الطفل إل��ى ضرب
اآلخرين وإيذائهم جسديا

وباستقصاء العلة إل��ى آخ��ر مداها،
اتضح أن األطفال يفتقرون إل��ى ذلك
اإلنزمي املعني ،نتيجة حتور (تغير) في
«اجل��ني» (ا ُمل � � َو ِّرث) ال��ذي يحكم عملية
تكوين اإلنزمي.
وكان كشف الطبيبني عن سبب ذلك
السلوك العدواني األول من نوعه .ونظرا
ألن العالقة بني السلوك املتطرف عند
األطفال وبني االضطراب الكيميائي هي
من نوع «ارتباط النتيجة بالسبب» ،فقد
أطلق على هذا االكتشاف اسم ارتباط
أو «قرينة ليش – نيهان» Lesch-Nyhan
.Connection

ومنذ ذلك التاريخ ،بدأ االهتمام يتزايد
في اجتاه معرفة املزيد عن تأثير الكيمياء.
وسهل البحث في هذا االجتاه ،تقدم وسائل
ّ
الفحص الكيميائي بصورة مذهلة ،في
ذات الوقت الذي تقدم فيه البحث الطبي
بشتى وجوهه وفروعه ،مما يجعل الربط
بني املعلومات أمرا ميسورا.
كيمياء املخ

الظاهر أن اضطراب التوازن الكيميائي
ف��ي اجلسم ليس م�س��ؤوال فحسب عن
اضطراب السلوك ،وإمنا كذلك عن جنوح
اإلنسان إلى اجلرمية!
فاملع�روف أن ح�ف�ظ توازن وظائف أع�ضاء
اإلنس ��ان يتم ع��ن طريق ت�ب��ادل «رسائل
عصبية» بني املخ وسائر أعضاء
اجلسم وأجهزته .وعمليات
انتقال هذه الرسائل هي
م��ا يطلق عليه اسم
«الس َّيال العصبي».
َّ
وي� � �ل � ��زم
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النتقال السيال العصبي عبر األعصاب
إلى املخ ،ومن املخ عبر األعصاب ،وجود مواد
كيميائية تعرف باسم الناقالت العصبية
ومن الناقالت العصبية املعروفة املادتان
«إبينيفرين» ( )Epinephrineو«نورإبينيفرين»
( .)Norepinephrineوقد أظهرت التجارب
احلديثة على احليوانات أن زيادة نسبة هاتني
املادتني في املخ تؤدي إلى سلوك عنيف،
ميكن معه أن يقتل احليوان حيوانا آخر
من فصيلته وجنسه!
هل األمر كذلك عند اإلنسان؟! سؤال لم
يجب عنه البحث بع ُ�د .على أنّ مما يع�ضد
حقيقة تأثير كيمياء املخ على السلوك،
أن اإلن��زمي املعروف اختصارا باحلروف
( MAOأحادي أمني ُأكسيداز) واملوجود
ف��ي امل��خ ،ي��ؤدي دورا أساسيا ف��ي «مزاج»
اإلنسان .فانخفاض نسبة هذا اإلنزمي
في املخ ي��ؤدي إلى شع�ور باالبتهاج ،في
حني يؤدي ارتفاع نسبته إلى شعور معاكس
متاما باالكتئاب.
وي�ب��دو أن األوس���اط الطبية اقتنعت
بحقيقة دور الكيمياء احليوية ،وقبلت
البحث في اضطرابات السلوك من هذا
املنطلق .وقد أدى ذلك إلى كشف جديد
«الفصام»
عن األسباب احلقيقية ملرض ِ
(انفصام الشخصية) ،Schizophrenia
الذي يشيع بني املراهقني من اجلنسني،
ويؤدي – في حال عدم عالجه – إلى تدهور
«الشخصية» بشكل خطير.
وكانت األبحاث البيولوجية كشفت عن دور
«اجلينات» (العامل الوراثي) في هذا املرض
اخلطير .بيد أن األع��راض املميزة ملرض
انفصام الشخصية ،مثل االنزواء واألوهام
والتخيالت وامليل إلى العنف ،والنزوع إلى
الشك واالرتياب ،بقيت غامضة دون تفسير.
وبدراسة كيمياء املخ عند هؤالء املرضى،
اتضح أن املخ يستخدم عددا من
املركبات الكيميائية بطريقة
خاطئة ،ومن بني ذلك بعض
الناقالت العصبية!

الوراثة والهرمونات

تتمثل الصفات الوراثية مثل طول
اجلسم ،ولون الشعر والعينني واجللد،
والسمنة والنحافة ،والقوة والضعف،
ف� ��ي اجل� �ي� �ن��ات .وت �ت �ج �م��ع اجلينات
�ص� ْب�غ�ي��ات » (الكرموسومات)
ف��ي « ال� ِّ
التي تتجمع بدورها في ن��واة اخللية
احلية – كل خلية حية! ويختلف عدد
الصبغيات من جنس إلى آخر من أجناس
احليوان .والعدد املميز للجنس البشري
هو ِ 46ص ْبغيا ،منها  44تعرف باسم
«الصبغيات اجلسمية» ،أي التي حتدد
صفات اجلسم ،واثنان فقط يحددان
النوع (اجلنس) .ويرمز للصبغي األنثوي
باحلرف اإلجنليزي « ،»Xولصبغي الذكورة
باحلرف «.»Y
وعلى ذلك ،فاخللية احلية في جسم
ذكر اإلنسان حتوي  44صبغيا جسميا،
وصبغني جنسيني هما .XY
واملعروف أن أي مرض وراثي يصيب
الذكور ،يكون مرده زيادة صبغي جنسي
من نوع  Yبحيث يكون العدد النهائي
للصبغيات  ،47ويكون ترتيب صبغيات
ال�ن��وع (اجل�ن��س)  ،XYYوي�ع��رف هذا
العالم الذي وصفه ألول
املرض باسم
ِ
مرة «كالينفلتر»  .Klienfelterوهو أول
مرض وراث��ي يتم الكشف عن عالقته
بصبغيات اجلنس في اإلنسان.
وف��ي أوائ��ل السبع�ينيات من القرن
العشرين ،قال باحثون إنّ لدى املصابني
بهذا املرض نزوعا إلى الع�نف .بيد أن
دراسة أحدث أجريت في الدمنارك ،كشفت
أن هؤالء املرضى لديهم «ميول إجرامية»
وليس مجرد نزوع إلى العنف!
وقد أثار هذا االكتشاف احتمال أن
تكون النزعة إلى اجلرمية «صفة موروثة».
ولوضع األمور في نصابها ،أجرت كلية
الطب ف��ي جامعة جنوب كاليفورنيا
بالواليات املتحدة دراسة على 14427
طفال آلبائهم سجالت في الشرطة نتيجة
اشتراكهم في نشاط إجرامي.

والهدف من الدراسة كما هو واضح،
معرفة ما إذا كان السلوك اإلجرامي
يورث لألطفال الذين يولدون آلباء لهم
نشاط إجرامي .وظهر من الدراسة أن
لدى  %30من هؤالء األطفال ميو ً
ال
إجرامية ،وبع�ضهم له بالفع�ل سجل
مع الشرطة ،على الرغم من حداثة
س �نِّه!
تكن ال��دالل��ة من نتائج هذه
مهما ْ
ال��دراس��ات ،يرفض كثير من األطباء
وعلماء النفس اإلمي���انَ ب��أن النزوع
إلى اجلرمية م��وروث .ويفضلون على
ذلك االعتقا َد بأن الطفل الذي ينشأ
في بيئة ذات عالقة باجلرمية ،يكون
ع��رض��ة أك�ث��ر م��ن غ�ي��ره م��ن األطفال
للسير على النهج نفسه .ويشبهون
ذلك ب� « العدوى » مبرض معني ،والتي
يزداد احتمال وقوعها كلما زاد قرب
اإلنسان السليم من املريض،
وكلما طال مكثهما معا! وما
ي��زال البحث ج��اري��ا حول
هذه القضية.
م��ن جهة أخرى،
هناك عالقة وطيدة
بني الهرمونات وسلوك
اإلنسان .فالصبية الذين
يتأخر منوهم جنسيا
نتيجة نقص هرمون
الذكورة ،testosterone
مي �ي �ل��ون إل ��ى االن� �ط ��واء،
ويبدو سلوكهم غريبا عند
مقارنتهم ب��أق��ران�ه��م من
الصبية الطبيعيني!
وبع ُ�د ،فما ت��زال جوانب كثيرة من
سلوك اإلنسان غامضة غير مفهومة.
لكن الضوء الذي تسلطه أبحاث الكيمياء
احليوية سيزيد من قدرتنا على فهم
السلوك البشري ،خصوصا في حقل
اجلرمية .فهل يأتي اليوم الذي تصدر
فيه األبحاث الطبية ع�فوا شامال عن
املجرمني؟! >

ك��ش��ف ال��ط��ب��ي��ب��ان ليش
و نيهان أن السلوك الطفولي
المتطرف عند األطفال سببه
« إنزيم » خ��اص مسؤول
عن النمو يفتقرون إليه
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يوروبا..يبوح بأسراره
حس��ني عب�د احلاف��ظ
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ُقبيل أفول العام املاضي ،أعلنت
وك��ال��ة الفضاء األمريكية (ناسا)
ال�ت�ق��اط امل��رص��د ال�ف�ض��ائ��ي هابل
ص ��و ًرا لينابيع ف� � َّ�وارة ف��وق سطح
القمر (يوروبا) ،ورصد ثالث حاالت
غير ُمنتظمة النبعاث تلك الينابيع
ِخالل فترة ا ُملراقبة التي استمرت
نحو15شهرا.
ً
العلماء
وعلى الرغم من رفض بعض ُ
فرضية وجود نوع من احلياة على
يتحمس
هذا القمر ،فإن فريق �ًا منهم
َّ

❋ باحث وكاتب صحفي( ،مصر)

لهذه الفرضية ،ويذهب إلى مدى
أبعد في إمكانية العثور على دالئل
تدعم ه��ذه الفرضية ،وم��ن هؤالء
العالم روب��رت ب��اب��االردو ،املسؤول
العلمي في أحد ُمختبرات (ناسا)
الذي يقول إنه «خارج كوكب األرض،
يبدو أن القمر يوروبا من األجرام
املثالية ،في مجموعتنا الشمسية،
حتمل بشكل كبير وجود نوع
التي ُي َ
من احلياة فيه ،وعلينا أن نستكشفه
عن ُقرب ،ونتحقق من ذلك».

تاريخ من االكتشافات

يعود تاريخ اكتشاف القمر يوروبا إلى
وحتديدا
أوائل القرن السابع عشر امليالدي،
ً
يوم  7يناير عام 1610م ،عندما شاهده
للم َّرة األولى عالم الفلك اإليطالي غاليليو
يوجه منظاره نحو
غاليلي ،فبينما كان ِّ
عمالق كواكب املجموعة الشمسية ،كوكب
املشتري ،إذ به يرصد أربعة أقمار صغيرة
ِنسبي �ًا حولهُ ،ع ِرفت باسمه (توابع غاليليو).
أما األسماء احلديثة لها ،فقد أطلقها
عالم الفلك سيمون ماريوس ،وهي :آيو
 ،IOوغانيميد  ،Ganymedeويوروبا
 ،Europaوكاليستو . Calliosto
ويعد القمر يوروبا الثاني بني توابع
ُ
غاليليو ُقرب �ًا من كوكب املشتري ،بعد
آي��و ،وأصغرهم حجم�ًا بقُ طر يصل إلى
نحو  3121كم ،أي إنه أصغر قلي ًال من
قمر األرض ،وهو يأتي في املرتبة السادسة
بني كل األقمار التي تسبح حول كواكبها
في النظام الشمسي.
وفي ضوء ا ُملعطيات التي ُج ِمعت عنه،
سواء من ِخالل الرصد باملراقب األرضية،
أو من خالل رحالت املركبات واملسابير التي
اقتربت منه ،ف��إن م��ن أب��رز اخلصائص
الفيزيائية ،التي ُمت ِّيز يوروبا ِضعف حقله
املغنطيسي بنحو  6مرات ،قياس�ًا بغانيميد،
يتفوق في ذلك على شقيق آخر
في حني
َّ
للمعطيات التي
هو كاليستو ،وذلك ِوفق�ًا ُ
جمعها املسبار غاليلو.
ومن مزايا يوروبا بلوغ الضغط اجلوي
فيه نحو  1ميكرو باسكال  ،وارتفاع ِنسبة
األكسجني في غالفه اجلوي قياس �ًا بالغازات
والعناصر األخرى ،وتغطية جليد ناصع
البياض ملعظم سطحه وهذا سبب ظهوره
المع �ًا.
ودرجة احل��رارة على سطح يوروبا ال
تزيد عن  - 150درجة مئوية  ،في حني
القشرة اجلليدية على سطح
تراوح سماكة ِ

ي��وروب��ا ب��ني بضعة كيلومترات وعشرات
العمر الزمني لهذه
وي َّ
الكيلومتراتُ .
قدر ُ
القشرة مبا يراوح بني 20و  180مليون
سنة ،وهذا يعني أن سطح القمر مازال
في عنفوان شبابه.
مدار حول املشتري

يدور يوروبا حول املشتري في مدار ِشبه
دائريِ ،نصف قطره ُيساوي  670900كم
تقريب�ًا ،و ُيكمل دورة كاملة ِخالل ثالثة أيام
مبقياس الزمن
ونصف اليوم ويزيد قلي ًال ِ
عدل انحراف املدار ،0،0101
وم َّ
األرضيُ .
وهذا يعني أن املسافة بني نقاط األقمار
توسطها عن
األكثر ُقرب �ًا و ُب ً
عدا ال يختلف ُم ِّ
 ،% +-1.01فعندما يقوم غانيميد بدورة
واحدة ،يكون يوروبا قد أكمل دورتني ،وآيو
ستقر بسبب قوى اجلاذبية
 4دورات ،وهذا ُم ِ
ا ُملتبادلة بني املشتري والتوابع األربعة.
وقد رصدت على يوروبا ِسلسلة من
ظلمة ،التي متر خالل
اخلدوش الداكنة ا ُمل ِ
قدر مسافته
سطح القمر ،أكبرها خدش ُت َّ
بنحو  20كم.وهذه اخلدوش تتسم بحافات
العلماء ،فإنها
خارجية ،وبحسب بعض ُ
نتجت عن ِسلسلة من األنشطة واالنفجارات
والتغيرات التكتونية في الطبقات
ال ُبركانية،
ُّ
الداخلية للقمر .
وميتلك يوروبا غالف �ًا جوي �ًا ،وال ُمياثله
في ذلك سوى خمسة أقمار من بني كل
األق�م��ار في املجموعة الشمسية ،وهي
القمر تيتان ،وكاليستو ،وغانيميد ،وآيو،
وتريتون.وعلى ِخالف األكسجني املوجود
في الغُ الف اجلوي ل��ألرض ،والناجت عن
األنشطة احليوية ،فإن أكسجني يوروبا
هو في الغالب تولَّد بتبخر ُجزء من املاء
تجمد على السطح  ،نتيجة حرارة
ا ُمل ِّ
جوفية ُمنبعثة عبر ال�ف��وال��ق ،وم��ن ثم
تنقسم ُ
اجلزيئات إلى هيدروجني وأكسجني،
ويتضاءل الهيدروجني لقُ درته على الهروب

العلماء فرضية
رفض بعض ُ
وجود نوع من الحياة على
القمر يوروبا لكن فريقــًا
يتحمس لهذه الفرضية
آخر َّ
ويسعى إلــى إثباتها

يعود تــاريــخ اكتشاف
يوروبا إلى يوم  7يناير
عام 1610م عندما شاهده
للمرة األولى عالم الفلك
َّ
اإليطالي غاليليو غاليلي
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من اجلاذبية ،في حني يحدث تراكم ِنسبي
لألكسجني في اجلو ،ويصل ُجزء منه إلى
السطح ،ليتكاثف على اجلليد ،ويخترقه
نحو الداخل .
رح��ات اس �ت �ك �ش ��اف �ي ��ة

ُيعد يوروبا أحد أقمار
المشتري وأصغرها
حجمـًا ويأتي في المرتبة
السادسة بين كل األقمار
التي تسبح حول كواكبها
في النظام الشمسي
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حظي يوروبا باهتمام كبير من ُعلماء
الفلك ،وكان هدف �ًا رئيسيا للعديد
من الرحالت االستكشافية،
حيث دارت حوله املركبات ،بل
وصلت إلى غالفه اجلوي املسابير
التي عاينته عن ُقرب.
و ك ��ان ��ت أول � ��ى ال ��رح ��الت
االستكشافية ل��ه ف��ي العام
1979م ،ع�ن��دم��ا ح� َّل�ق��ت إلى
جواره ورصدته مركبتا الفضاء
األمريكيتان فيويجير ،1
وفيويجير  ،2وذلك أثناء
جتوالهما الطويل
النظام الشمسي،
ف� ��ي فضاء
والوصول إلى أقصى حدوده .
و استهدفته رحلة املركبة غاليليو غاليلي
التي انطلقت عام 1995م وأمضت ثماني
سنوات وه��ي ت��دور ح��ول املشترى ،حيث
أسقطت في ُغالفه اجلوي مسبا ًرا جنح
في جمع العديد من املعلومات.
و ِخالل شهري نوفمبر وديسمبر من
عام  2016التُ َ
قطت له صور واضحة
ب�ع��دس��ات امل�س�ب��ار ه��اب��ل  .كما التقط
املسبار (غونو) الذي دخل مدار املشتري
في عام ِ 2016ع َّدة صور ،وجمع عنه
معلومات مهمة .
ن �ش ��اط ُ��رك��ان� ��ي

م��ن أه ��م ال �ظ��واه��ر ال �ت��ي ُر ِص���دت
على سطح يوروبا وجود نشاط ُبركاني
ف��ي مناطق ُم�ت�ف� ِّ�رق��ة .ول�ع��ل م��ن أهم

العوامل املؤثرة في ذلك نشوء مد قوي
عندما يكون القمر في أقرب نقاطه من
املشتري ،حيث ترتفع الطبقة السطحية
إلى حد االنتفاخ في املناطق املواجهة
جلاذبية الكوكب العمالق ،وذلك ُمقارنة
بالوضع الذي يكون عليه عندما ُيصبح
في أبعد مدى من الكوكب.كما التُ ِقطت
ِع َّدة صور ظهر فيها ُقبب و ُبقع حمراء
دعى”العديسات” ،يبلغ ُقطر ُكل منها
ُت
ُ
العديسات
نحو 10كم ،ويرجح أن تكون هذه ُ
ُفقَّ اعات من اجلليد الدافئ ،القادم من
األسفل ،والتي ارتفعت بشكل تدريجي
عبر الطبقات السطحية األقل برودة،
وذلك بشكل ُمشابه للفقاعات ا ُملتصاعدة
احلمم البركانية التي تشاهد على
في ِ
سطح األرض.
ي �ن��ا� ي��ع ف � َّ�وارة

وذك��رت (ن��اس��ا) أنها التقطت صو ًرا
لينابيع حارة فوق القمر يوروبا  ،وبلغ
ارتفاع االنبعاثات الناجتة عن بعضها
نحو 20ك��م .واك�ت�ش��اف ه��ذه الينابيع
سيج َعل من ا ُملمكن ِدراس��ة ُ
احمليطات
ا ُمل�ت�ج� ِّ�م��دة ،التي تقع على ُعمق ِع َّدة
كيلو مترات ،من اجلليد املوجود على
لية فإن
سطحه .وبحسب تقديرات َّأو َّ
ثمة ُمحيط��ًا هائ ً
ال من املياه املاحلة
اللزج على يوروبا،
ا ُمل ِّ
تجمدة ،أو اجلليد ِ
قد يبلغ حجمه ِضعف حجم ُ
احمليطات
على سطح األرض.
� ح��ث ع��ن احل �ي��اة

على الرغم من أنه لم ُيثبت حتى اآلن
وجود أي نوع من احلياة على سطح يوروبا،
فإن ثمة ُعلماء قطعوا الطريق
أمام الباحثني عن احلياةُ ،مستندين
إلى أن ال ُبعد الكبير للقمر عن الشمس،

واحلالة اجلليدية القاسية على سطحه،
اجلوي الضعيفُ ،تفضي
وطبيعة غالفه
ِّ
إلى عدم وجود حياة .إ َّال أن فريق �ًا من
العلماء ُيشيرون إلى أن ُمعطيات الرصد
ُ
التي جمعتها املركبات واملسابير الفضائية
ُتعطي أم ً
ال في إمكانية إيجاد نوع من
احلياة البدائية على القمر يوروبا ،خاصة
مبك ِّونات
بني شقوقه وأخاديده التي تتسم ُ
كيميائية وطبيعة فيزيائية .ويذهب
القشرة
هؤالء العلماء إلى أن ما حتت ِ
اجلليدية ُميكن أن يوجد فيه كائنات
تستطيع أن تعيش وتتأقلم مع بيئات
قاسية ،حيث تولَّد طاقتها من تأكسد
املواد الكيميائية التفاعلية ،كما هو احلال
بالنسبة للكائنات الدقيقة التي تعيش
ِ
في أعماق محيطات األرض.
سيظل قمر يوروبا هدف �ًا ُمهم�ًا للرحالت
االستكشافية الفضائية ،حيث يذهب كثير
من العلماء إلى أنه منجم أسرار كبير،
ُميكن من خالله فك طالسم عدد من

األسئلة ا ُملثارة عن األجرام البعيدة في
نظامنا الشمسي ،والتأثيرات ا ُملتبادلة
فيما بينها .ويرى بعض العلماء أن ما
اكتُ ِشف عن يوروبا حتى اآلن ال ُميثل
س��وى غيض م��ن فيض أس���راره ،حيث
م��ازال في ُجعبته املزيد ،ومن ثم فإنه
هدف ُمستقبلي لرحالت فضائية جديدة،
بدأ بالفعل اإلع��داد لها ،منها مشروع
“كليبر” ،الذي تبلغ تكلفته بليوني دوالر
أمريكي ، ،والذي يستهدف االقتراب من
سطح القمر ،ومن ثم إمكانية تغطية ُكل
مساحته .وكانت وكالة الفضاء األوروبية
قد أعلنت أنها بدأت في اإلعداد ملشروع
“جوبيتر آيسي م��ون أكسبلور” .ومن
ا ُملفترض في إطار هذا البرنامج وصول
املسبار األوروبي (جوبس ) إلى قمر يوروبا
بحلول عام 2030م والتقاط صور عالية
الدقَّ ة لسطحه ،والتحقُ ق من تكويناته
ِ
الداخلية .فهل يبوح قمر يوروبا ،باملزيد
من أسراره..؟! >

ُر ِصد على سطح يوروبا
وجــود نشاط ُبركاني
تفرقة
في مناطق ُم ِّ
لعل من أهم أسبابه
نشوء مد قوي عندما
يكون القمر في أقرب
نقاطه من المشتري
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موسوعة عناصر المادة
الوراثية ENCODE
د .أحمد منصور الزهيري

68

 - 99أكتور

2017

❋

بعد أن شهد ال�ع��ال��م ماليني
السنني من التطور البيولوجي،
أجرى العالم غريغور مندل جتاربه
الشهيرة في القرن الثامن عشر
على نبات ال �ب��ازالء (البسلة) ،
واكتشف خاللها وج��ود صفات
تورث كوحدات ،وعلى سبيل املثال
ف��إن أزه��ار ال�ب��ازالء إم��ا أن تكون
بنفسجية أو بيضاء وال تكون
خليط ًا من اللونني أبدا .و ُأطلق
على تلك الوحدات الوراثية مسمى
جينات (مورثات) ،في حني أطلق
على مندل مسمى مكتشف علم
الوراثة بسبب جتاربه الدقيقة في
هذا املجال.

❋ قسم الوراثة ،كلية الزراعة ،جامعة الزقازيق( .مصر)

املادة الوراثية تتكون من أربعة أحرف فقط سواء في البازالء أو اإلنسان أو أي
كائن أخر وهذه احلروف هي )(A,C,T,G
اجلينوم واجلسم البشري

يتكون اإلنسان من نحو  50بليون خلية،
وحتتوي كل خلية منها على مجموعة كبيرة
من اجلينات التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء
وتسمى اجلينوم .و املادة الوراثية التي تك ِّون
اجلينوم تتكون من أربعة أحرف ،سواء في
البازالء أو اإلنسان أو أي كائن آخر ،وهذه
األحرف هي ( .)A,C,T,Gوفي اإلنسان هناك
ثالثة باليني حرف من هذه األحرف داخل
اجلينوم الواحد ،مما يدل على مدى التعقيد
الذي ميلكه جسمه.
بعد اكتشافات العالم مندل ،سعى العديد
من العلماء حلل لغز اجلينوم ودراسته
بالتفصيل ،فاكتشف العلماء واطسون
وكريك وفرانكلني احللزون املزدوج للدنا
( ،)DNAثم جرى اكتشاف أكواد ونشاط
الدنا وكيفية ح��دوث الطفرات ،وعرفوا

يتكون اإلنسان من نحو
 50بليون خلية تحتوي
كل خلية منها على
مجموعة كبيرة من
الجينات التي تنتقل
من اآلباء إلى األبناء
وت��س��م��ى الجينوم

م��دى تعقيد اجل�ي�ن��وم��ات ف��ي تركيبها
ونشاطها.
ثم جاء مشروع اجلينوم البشري في نهاية
القرن العشرين ،الذي كان إجنازا عظيما
بعد معرفة تركيب ث��الث��ة ب��الي��ني قاعدة
املكونة للجينوم البشري .واعتقد الناس أنه
مبعرفة مشروع اجلينوم البشري ستنتهي
معاناة البشر من األمراض ،كما أعلن بعض
السياسيني .لكن معرفة األك��واد املكونة
للجينوم البشري فقط لم تكن كافية ،بل
كان واجبا أيضا معرفة ودراسة الكيفية التي
تفسر وتترجم بها هذه األكواد لتكون خاليا
متباينة في البشر املختلفني ،ومن ثم يكون
لكل إنسان قصة حياة مختلفة.
وبدراسة هذه االختالفات بني اجلينومات
املختلفة نستطيع فهم ومتابعة اجلينات
وكيفية استجابتها أو مقاومتها لألمراض،
جاء مشروع الجينوم
البشري في نهاية
القرن العشرين وكان
إن���ج���ازا عظيما بعد
معرفة تركيب ثالثة
باليين قاعدة مكونة
للجينوم البشري

اكتشف العلماء واطسون وكريك وفرانكلني احللزون املزدوج للدنا )(DNA
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االنتهاء من مشروع اجلينوم البشري في نهاية القرن العشرين )1 .معرفة األكواد املكونة للجينوم البشري فقط لم تكن كافية.
)2ظهور اختالفات كبيرة وكثيرة بني بني البشر دعا إلى ضرورة إجراء دراسات مفصلة.

وف�ه��م التفاصيل الدقيقة ل��ألف��راد .كما
مت اخ�ت��راع أج�ه��زة حديثة حل��ل شيفرات
اجلينومات وسلسلتها.

اكتشاف عالج لها في املستقبل .وفي النهاية،
فإن اختالفنا وتركيبنا وتنوعنا وتطورنا هي
قصة حياة لنا جميعا على الكرة األرضية
يجب دراستها وفهمها جيدا.

بعد عشر س�ن��وات م��ن دراس ��ة اجلينوم
البشري وسلسلته بالكامل ،جاء املشروع
العمالق املسمى موسوعة عناصر املادة
الوراثية “إنكود“ ( .)ENCODEويعتمد
هذا املشروع على دراسة وفهم االختالفات
البشرية من حيث تركيب اجلينوم ونشاطه،
ع�ل��ى أن ت�ش�م��ل ال ��دراس ��ة م�ن��اط��ق ال�دنا
اخلامل الذي كان يعتقد عدم وجود نشاط
له وكذا عدم أهميته من قبل .إن اكتشاف
األمراض البشرية أمر معقد؛ ألن اجلينوم
البشري معقد جدا  .لذا فإن مشروع (إنكود)
طور فهمنا وإدراكنا لالختالفات البشرية
وأصولها وكيفية حدوث األمراض الوراثية
(مثل السرطان والقلب) ،مما يسهل عملية

كيف نفهم مشروع اإلنكود؟

مشروع عماق

يقول الدكتور ريتشارد ماير (رئيس ومدير
شركة هدسون ألفا) عن مشروع اإلنكود إنه
عندما بدأ أبحاثه في مجال التقانة احليوية
(بيوتكنولوجي) كان هناك عدد صغير معروف
من عوامل النسخ ،أي قبل نحو  53عاما
من بداية ظهور مشروع اإلنكود .وبدراسة
هذه العوامل أمكن معرفة الكيفية التي
استطاعت بها اخلاليا والفيروسات استخدام
هذه البروتينات للتحكم في وظائفها.
إن مشروع اجلينوم البشري أتاح للعلماء
نظرة عامة إلى التركيب الكلي للجينوم
البشري ،فأصبحنا نعلم مكان وجود جميع
اجلينات داخل اجلينوم ،والتي تشفر إلى نحو

مشروع اإلنكود يقوم على دراسة وفهم االختالفات البشرية من حيث التركيب ونشاط اجلينوم.
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مشروع اإلنكود عمل على تفسير كثير من نتائج مشروع اجلينوم البشري )1 .في اليسار ،شكل األكواد والشيفرات الوراثية الناجتة من مشروع اجلينوم
البشري )2 .في اليمني ،أشكال بعض العناصر البروتينية التي تؤثر على التعبير اجليني والتي متت دراستها في مشروع اإلنكود.

 32ألف بروتني مختلف .لكن من خالل
مشروع اإلنكود مت معرفة املناطق املختلفة
داخ��ل اجلينوم التي تتحد معها عوامل
النسخ املختلفة للتحكم في النسخ اجليني
في جميع مناطق اجلينوم .وقد اشترك في
هذا العمل آالف العلماء من جميع أنحاء
العالم ،وجرى فيه استخدام أجهزة وتقنيات
متقدمة .ولقد وصف أحد الباحثني مشروع
اإلنكود بأنه مشروع لوضع موسوعة تعريفية
لعناصر الدنا التي تتحكم في تعبير اجلينات
الوراثية في ظروف مختلفة ،ومن ثم فإنها
تتحكم في عمل اجلينوم.
كتاب ونصوص وحروف

ولفهم ذلك ،ميكننا أن نتخيل وجود كتاب
يحتوي على نص من حروف متداخلة ،ال يوجد
بينها فواصل أو مسافات أوعالمات تنصيص
أو تشكيل ،ومن ثم فإننا لن نستطيع قراءته
أو فهم محتواه .لكن إذا أضفنا هذه الفواصل
واملسافات والعالمات فستعطي معنى لهذا
النص .فمن مجموعة حروف لم يكن لها
أي معنى في البداية ميكن إجناز نص أدبي
رائ��ع .وبشكل مشابه ،فإن مشروع اإلنكود
يعطي معنى وتفسيرا للمعلومات الناجتة
من مشروع اجلينوم البشري ،وذلك عن طريق
فهم املعاني البيولوجية املوجودة في مادتنا
الوراثية .إن اجلينوم البشري يحتوي على
نحو  3.2بليون حرف ،وقد استطاع مشروع
اجلينوم البشري التعرف على أمكنة نحو

 20ألف جني وكيفية التعبير عنها .لكن هذه
اجلينات ال متثل إال قدرا قليال من احملتوى
الكلي للجينوم ،ومن ثم فإن احملتوى الوظيفي
ملعظم اجلينوم مازال لغزا ويحتاج إلى مزيد
من البحث والدراسة.
إن مشروع اإلنكود هو النظير البيولوجي
إلضافة الفواصل واملسافات وعالمات التنصيص
والتشكيل إلى النص اجلينومي .فهو يتكون
من مجموعة من التجارب التي حتدد وتفسر
الكثير من املعلومات اجلينومية .فمثال،
حتديد املناطق التي يتحدد بها عوامل
النسخ اجليني ،والتي حتدد نشاط اجلني أو
حتى حتديد نشاط امليثلة (إضافة مجموعة
ميثيل كيميائية) إلى املادة الوراثية والتي
تغير شكل الدنا وتضيف معلومات مهمة
لألجهزة اخللوية .وكل من احت��اد عوامل
النسخ أو نشاط امليثلة يؤثر تأثيرا كبيرا
في النشاط اجليني واحملتوى البروتيني
الذي ينتجه ،مما يؤثر على نشاط اخللية
املعنية واخلاليا املجاورة.
وق��د أجريت نحو  1649جتربة علمية
في هذا املشروع ،أوضحت الكثير من أمكنة
العوامل اجلينومية .ومبجرد وض��ع هذه
املعلومات على ق��واع��د البيانات العاملية
سنجد أن العلماء في كل املجاالت ميكنهم
أن يحصلوا على صورة واضحة جلينومنا .إن
مشروع اإلنكود يوضح لنا الكيفية التي يتم
بها تنظيم العمل داخل اجلينوم مما يتيح
لنا فهما أكبر ملقاومة األمراض مثال.

بعد عشر سنوات من
دراسة الجينوم البشري
وسلسلته بالكامل
جاء المشروع العمالق
المسمى موسوعة
عناصر المادة الوراثية
«إنكود» ()ENCODE
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يوضح جتمع عوامل النسخ البروتينية املختلفة لبدء عملية التعبير اجليني.

وتنظيم عمل تعبير اجلينات في اخلاليا
هو الذي يحدد نوع اخلاليا وطبيعة العمل
فيها .وعلى الرغم من وجود اجلينات نفسها
في كل أنواع اخلاليا ،فإن بعضا منها فقط
هو الذي يعمل داخل نوع معني ،وهنالك
جينات أخرى تعمل في نوع آخر.
أهمية مشروع (اإلنكود)

إن الهدف األساسي من مشروع اإلنكود هو
التعرف على الوظائف احلقيقية للعناصر
اجلينومية املختلفة ،وتلك العناصر تشمل
اجلينات التي تشفر إل��ى بروتينات أو ال
تشفر ،أو العناصر املتحكمة واملنظمة لعمل
اجلينات في اجلينوم .وهنالك بعض العناصر
اجلينومية التي تعمل على فتح أو غلق عمل
اجلني والتعبير اجليني ،وهناك عناصر تعمل
على تعبئة أجزاء من ال�دنا بطريقة معينة،
وحتى اآلن يجهل العلم أسباب ذلك.
يعتمد مشروع إنكود على
دراسة وفهم االختالفات
البشرية من حيث تركيب
الجينوم ونشاطه على
أن تشمل ال��دراس��ة
مناطق ال�دنا الخامل
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عمل مشروع اإلنكود

استغرق التحضير ملشروع اإلنكود خمس
سنوات ،وساهم فيه مئات من العلماء من
أنحاء العالم ،منهم  400على البحث الرئيسي،
والبقية على بحوث أخرى ،وقد أنتجوا جميعا
كما ضخما من املعلومات األولية من حيث
ّ
احلجم والتفاصيل.
إن أحد أهم األشياء التي جتعل تركيب
اإلن�س��ان معقدا ه��و أن��ه يتكون م��ن أنواع
كثيرة من اخلاليا التي تختلف في تركيبها

الظاهري ،ومن ثم تستخدم هذه األنواع
املختلفة أجزاء متباينة من اجلينوم الكلي،
وكان العلماء ال يعلمون سبب فتح أو غلق
مناطق معينة من اجلينوم في كل نوع من
أنواع اخلاليا املختلفة.
ويحاول مشروع اإلنكود تفسير سبب اختالف
أنواع اخلاليا عن بعضها بعضا في التركيب
والوظيفة ،لذا فإن املشروع يعد نظرة مدققة
في أسباب تعقد تركيب اإلنسان.
نتائج أولية ملشروع اإلنكود

إن النتائج املذهلة مل�ش��روع اإلنكود
أوضحت أن  %80من اجلينوم مرتبط
بوظائف بيوكيميائية داخل اجلينوم ،وذلك
على عكس ما كان معتقدا قبل ذلك بأن
معظم اجلينوم ليس له وظيفة ،إذ إن % 3
فقط من اجلينوم يشفر إلى بروتينات.
وقد أوضحت النتائج أن اجلينوم أكثر
تعقيدا مما كنا نعتقد ،وأكثر نشاطا مما
كنا نظن ،ويحوي تفاصيل كثيرة.
إن دراسة الوراثة البشرية أوضحت مسبقا
مناطق اجلينوم املرتبطة بأمراض محددة،
لكن الغريب أن معظم هذه املناطق لم تكن
تشفر إلى جينات ،ولم نكن نعلم وظيفتها
على نحو ك��ام��ل .وأظ�ه��ر امل�ش��روع لعلماء
اجل�ي�ن��وم سبب عمل بعض اجل�ي�ن��ات في
خاليا معينة وعدم عملها في خاليا أخرى،
وأسباب فتحها أو غلقها ،أوحتى أنواع اخلاليا
املرتبطة بأمراض معينة> .

األسقف الزجاجية
المولدة للطاقة
غادة زين العابدين

❋ إعالمية وكاتبة( ،مصر).

❋

يتجه العالم إلى التوسع التدريجي
ف��ي اس �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة الشمسية
باعتبارها من أه��م مصادر الطاقة
املستدامة والنظيفة .ويسعى إلى
ابتكار تقنيات حديثة تساهم في زيادة
كفاءة هذه الطاقة الواعدة واحلد من
تكلفتها.
وتعد تقنية السقف الشمسي

أو القرميد الزجاجي الشمسي من
أحدث تقنيات البناء في مجال املباني
املستدامة اخلضراء الصديقة للبيئة
املعتمدة على ال�ط��اق��ة الشمسية.
وتستهدف هذه التقنية إمداد املنشآت
السكنية مبصدر وفير ومجاني من
الطاقة املتجددة م��ن خ��الل سقف
املنزل الشمسي.
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تقنية السقف الشمسي
تعد م��ن أح���دث تقنيات
البناء في مجال المباني
ال��م��س��ت��دام��ة ال��خ��ض��راء
الصديقة للبيئة المعتمدة
على الطاقة الشمسية

والتقنية اجل��دي��دة جتمع ب��ني التطور
في بناء املنازل والتطور في مجال تصنيع
الطاقة الشمسية ،إذ يتم بناء سقف املنزل
من قرميد زجاجي مولد للطاقة بدال من
استخدام القرميد العادي .ويحتوي القرميد
الزجاجي على خاليا كهروضوئية غير مرئية
ذات كفاءة عالية مرتبطة ببطارية خاصة
لتخزين الطاقة .وحينما يتعرض السقف
الزجاجي للشمس ،تقوم اخلاليا بامتصاص
وجمع الطاقة وتخزينها في بطارية خاصة
الستخدامها مصدرا لتوليد الكهرباء بكفاءة
مبا يغطي كل حاجات املنزل.
دمج اخلايا

تعتمد التقنية على فكرة
البناء الضوئي المتكامل
التي تدمج الخاليا الضوئية
داخل القرميد المستخدم
ف��ي ال��ب��ن��اء لتصبح ج��زءا
داخ���ل م��ك��ون��ات المبنى
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وتقنية السقف الزجاجي تعد ثورة في
تقنيات البناء احلديث واملباني اخلضراء؛
ألنها تعتمد على فكرة البناء الضوئي املتكامل
التي تقوم على دمج اخلاليا الضوئية داخل
القرميد املستخدم في البناء لتصبح جزءا
داخل مكونات املبنى ،على العكس من التقنية
التقليدية املوجودة حاليا ،والتي تعتمد على
وجود األلواح الشمسية املعتمة بشكل منفصل
عن سطح املبنى ،مما يجعلها عرضة للعوامل
اجلوية التي تؤثر على كفاءتها.
كفاءة أعلى

وم��ن م��زاي��ا السقف الشمسي اجلديد
ارتفاع فعالية وكفاءة القرميد الزجاجي
التي تبلغ  %98مقارنة مبا ميكن احلصول
عليه من ألواح الطاقة الشمسية التقليدية

املستخدمة حاليا ،والتي ال تتجاوز كفاءة
أدائها %25؛ بسبب تأثرها بالعوامل اجلوية
املختلفة ،حيث تقل كفاءتها كلما ارتفعت درجة
حرارة اخللية وبخاصة في األجواء احلارة.
أما السقف الزجاجي الشمسي اجلديد فال
يتأثر بارتفاع احلرارة لوجود اخلاليا داخله،
مما يجعله أفضل أداء ومناسبا أكثر للمناطق
احلارة مثل الدول العربية.
الشكل اجلمالي

ويتميز القرميد الزجاجي الشمسي بشكل
جمالي ،فاخلاليا الشمسية مدمجة داخله
مما يجعله يبدو من اخلارج مثل القرميد
الطبيعي .وعلى الرغم من أن هذه األسقف
الزجاجية شفافة متاما ألشعة الشمس
فإنها مصنوعة بشكل ال يسمح للناظر من
اخلارج بالرؤية عبرها لوجود صبغة ملونة
هي التي جتعلها تبدو كالسقف الطبيعي.
وتتوفر األسقف الشمسية بأحجام وأشكال
وطرز مختلفة ،حيث يوجد منها القرميد
ال��زج��اج��ي املنقوش واحل �ج��ري واألملس
مب��ا ي�ن��اس��ب األذواق امل�خ�ت�ل�ف��ة .وه ��و ما
يجعلها أكثر جماال من األلواح الشمسية
املعتمة املستخدمة حاليا التي توضع فوق
السطوح بصورة منفصلة.
أفضل اقتصاديا

ومن الناحية االقتصادية يعد القرميد
الزجاجي أوف��ر من حيث التكلفة مقارنة
باأللواح الشمسية التقليدية ،فهو أكثر حتمال

من القرميد التقليدي ألنه مصنوع من زجاج
الكوارتز الذي يتميز باملتانة الشديدة ويتحمل
الوزن والضغط ألكثر من ضعفي القرميد
الطبيعي .وهذا أمر مهم في موضوع الطاقة
وبخاصة في املناطق التي تتساقط فيها
الثلوج .ومن ناحية أخرى فإن هذا القرميد
يعد أقل تكلفة في التصنيع ،النخفاض تكلفة
العمالة وعدم احلاجة إلى معدات الرفوف
املنفصلة املستخدمة حاليا .وتضاف إلى كل
هذه املزايا االقتصادية قدرة السقف الشمسي
على خفض فواتير الكهرباء بسبب زيادة
الكفاءة والفعالية ،وعدم تأثر الكفاءة بارتفاع
درجات احلرارة ،إضافة إلى إمكانية تطوير
طالء القرميد الزجاجي ليتجاوز الفعالية
الطبيعية ويصبح بإمكانه حجز الضوء داخله
بصورة تؤدي إلى احلد من هدر الطاقة ،مما
يزيد كفاءة األداء والفعالية.
سهولة الصيانة

ومن املزايا املهمة أيضا سهولة الصيانة
والتنظيف للسطح الزجاجي ،على العكس
من ألواح الطاقة الشمسية احلالية التي
حتتاج للتنظيف اليدوي املستمر ،لضرورة
خلوها من األتربة والعوالق حتي تستطيع
العمل بكفاءة .وتظهر الدراسات أن تعرض
اخلاليا الشمسية التقليدية للغبار اجلوي
ملدة ستة أشهر من دون أي تنظيف يؤدي إلى
انخفاض الطاقة املنتجة من اخلاليا بنسبة
 .%50وسهولة الصيانة والتنظيف لألسقف
الشمسية اجلديدة ستؤدي إلى زيادة العمر
االفتراضي لها ،مقارنة باأللواح الشمسية
احلالية التي يراوح عمرها االفتراضي بني
 20و  25عاما فقط.

من أنها طاقة نظيفة خالية من األضرار
الصحية والبيئية وأوفر اقتصاديا.ومن أهم
هذه املشكالت ارتفاع تكلفة تصنيع اخلاليا
الشمسية التقليدية املستخدمة حاليا،
وضعف كفاءتها ،وتأثرها بالعوامل اجلوية
املختلفة التي تؤثر على التركيب الكهربائي
للخاليا وتؤدي إلى زيادة الفاقد احلراري
مبا يضعف أداء اخللية .وتقنية السقف
الزجاجي الشمسي اجلديد تتالفى كل هذه
املشكالت ،إال أنها ال ميكن أن تقضي – في
ال��وق��ت احل��ال��ي  -على األل ��واح الشمسية
التقليدية؛ ألن تقنية األسقف الزجاجية
مناسبة للقطاع السكني أي للعمارات والفلل
السكنية واملنشآت السياحية .أما املصانع
واملناطق الصحراوية فتناسبها أكثر األلواح
الشمسية التي ميكن وضعها في أي مكان وال
تستلزم وجود سطح خاص باملبنى.
لكن إذا كانت تقنية السقف الشمسي
هي ثورة حقيقية في استخدامات الطاقة
الشمسية ،فهل ميكن أن تختلف النتائج عند
التطبيق العملي على نطاق واسع؟
هذا هو التساؤل الذى يطرحه اخلبراء
والباحثون على مستوى العالم ،إذ يؤكد
أساتذة وخبراء الطاقة الشمسية حتمسهم
للتقنية اجل��دي��دة نظريا كثورة حقيقية
في مجال استخدام الطاقة الشمسية في
القطاعات السكنية ،إال أنهم يترقبون نتائج
التطبيق ألنها هي التي ستحكم في النهاية
على عناصر التكلفة واألداء والفعالية ،وهو
ما يصعب احلكم عليه قبل التطبيق الفعلي
على نطاق واسع> .

القرميد الزجاجي أوفر ماديا من
األلواح الشمسية التقليدية
وأقل تكلفة في التصنيع
النخفاض تكلفة العمالة وعدم
الحاجة إلى معدات خاصة

تطور واعد

وتأتي كل هذه املزايا لتدعم هذا التطور
اجلديد في وقت تبدو فيه احلاجة ملحة
لتالفي مشكالت عديدة تواجه تقنيات األلواح
الشمسية التقليدية ،وحتد من التوسع في
استخدام الطاقة الشمسية ،على الرغم
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مستقبل الهجرة
االستثمار في األمن الغذائي
والتنمية الريفية

عبدالله امللفي

76

ف��ي منتصف أكتوبر م��ن كل
عام يستذكر العالم بأسره ماليني
اجلياع واملشردين واملرضى في بالد
ومجتمعات عديدة من املتأثرين
بنقص الغذاء أو سوء التغذية ،أو
الذين يواجهون مستقبال غامضا
وقامتا بسبب اجلفاف أو سوء إدارة
األراض��ي واملياه أو تغير املناخ أو
الصراعات املزمنة.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ك��ل التطور

❋
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❋ إعالمي وكاتب( ،الكويت).

العلمي الذي شهده العالم في مجال
استصالح األراض��ي وحتلية املياه
وتنوع املبيدات ،واآلالت املستخدمة
في الري والزراعة واحلصاد ،فإن
امل �ع��ان��اة ال �ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ماليني
األشخاص في دول عديدة بسبب
املشكالت الغذائية في استمرار،
وامل��رض��ى ال��ذي��ن ي�ق�ع��ون فريسة
سوء التغذية وتلوث الغذاء واملياه
في ارتفاع.

وفي السادس عشر من أكتوبر كل
عام تطلق منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (ف��او) ن��داءات ودعوات
تعم أرجاء البشرية متزامنة مع (يوم
األغذية العاملي) ،تستهدف نشر الوعي
بأهمية مشاركة كل فرد في مكافحة
اجلوع وضمان حصولنا جميعا على ما
يكفي من األغذية لنعيش حياة صحية
وسليمة .وفي هذا العام سيكون احتفال
املنظمة حتت شعار (فلنغير مستقبل
الهجرة :نستثمر في األم��ن الغذائي
والتنمية الريفية) ،سعيا نحو الوصول
إلى عالم متحرر من اجلوع والفقر.
وستشمل فعاليات االحتفال نحو 150
بلدا ،تعمل املنظمة (التي تتخذ من
روم��ا مقرا لها) من خالل حكوماتها
والشركات واملزارعني فيها للقضاء على
اجلوع واحلد من انتشاره ،مع تسليط
الضوء على املشكالت التي تصاحب
الهجرة وتداعياتها على الالجئني.
اجلياع والهجرة

إن نحو  800مليون شخص ينامون
وهم جوعى كل ليلة ،أي نحو واحد من
كل تسعة أشخاص .ومع أن العالم ينتج
ما يكفي من األغذية إلطعام جميع من
على األرض ،فإنه ألسباب مختلفة ال
يزال الناس يعانون اجلوع ،وفق ما تقول
منظمة (فاو) .وقبل عامني ،التزم 193
بلدا بأهداف التنمية املستدامة ملساعدة
العالم على خلق عالم أفضل للجميع
والقضاء على اجلوع بحلول عام .2030
لكن قادة العالم ال يستطيعون القيام
بذلك مبفردهم .إن حتقيق أهداف
التنمية املستدامة السبعة عشر هو

مسؤولية اجلميع ،أي من املزارعني إلى
الشركات ،ومن املدارس إلى اجلامعات،
ومن املنظمات الدولية إلى كل فرد.
وتقول املنظمة إن شخصا من كل
سبعة أشخاص على سطح األرض كان
مهاجرا في عام  !2015وفي السنوات
القليلة املاضية ،كانت هناك زيادة كبيرة
في عدد األشخاص الذين يهاجرون حول
العالم .ومعظم املهاجرين هم من صغار
السن إلى حد بعيد  -تراوح أعمار ثلثهم
تقريبا بني  15و 34سنة.
وثمة أسئلة تطرح بهذا الصدد منها:
مل��اذا يهاجر الناس اليوم ؟ وما الذي
ميكننا القيام به ملنحهم خيار البقاء
في أوطانهم ،إذا كان ذلك آمنا؟ وتسعى
املنظمة إلى اإلجابة عن ذلك من خالل
كتاب خاص بعنوان (أنشطة يوم األغذية
العاملي  ،)2017مبينة فيه الكيفية التي
تساعد بها املنظمة على منح الناس
املزيد من اخليارات للبقاء في أوطانهم،
عندما يكون ذلك آمنا ،وكيفية حتقيق
الهدف العاملي املتمثل في حتقيق القضاء
على اجلوع بالهجرة.
وتشكل الهجرة حتديا حاليا؛ ألن
الناس يصلون إلى بلدان أو بلدات في
مجموعات ضخمة ،وغالبا ما يلتمسون
احلماية .ويصل العديد من املهاجرين
الدوليني إلى البلدان النامية التي لديها
قدر أقل من األموال واألغذية وفرص
العمل واملوارد الطبيعية لتقاسمها مع
القادمني اجلدد .واحلاجة إلى تقاسم
هذه املوارد بني عدد أكبر من الناس ميكن
أن تخلق أحيانا مشكالت أو توترات .كما
تعاني املجتمعات الريفية من فقدان
العمال الشباب الذين يهاجرون ،مما

نحو  800مليون شخص
ينامون وهم جوعى
ك��ل ليلة أي نحو
واحد من كل تسعة
أشخاص في العالم
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مع أن العالم ينتج ما
يكفي من األغذية إلطعام
جميع من على األرض فإنه
ألسباب مختلفة ال يزال
الناس يعانون الجوع

يعني ف��ي الغالب أن األغ��ذي��ة املنتجة أو
املتاحة ستكون أقل .وهناك حتديات مماثلة
تواجه الهجرة الداخلية .وغالبا ما تكون
الهجرة هي اخليار الوحيد لتحسني حياة
الناس عندما يواجهون الفقر واجلوع ،وقلة
الوظائف ،وغياب الدعم من جانب احلكومة،
وقلة املوارد الطبيعية (مثل املياه أو التربة
الصحية) ،أو آثار تغير املناخ.
اجلوع والفقر

تظهر األرقام أن هناك نحو  1.2بليون
فقير في العالم ،وأن معظم اجلوعى البالغ
ع��دده��م  800مليون نسمة يعيشون في
املناطق الريفية .وترى املنظمة أن هؤالء
الفقراء عندما يدركون أنهم ال يستطيعون
شراء أو زراعة ما يكفي من األغذية ألنفسهم
وأسرهم يسعون إلى االنتقال إلى البلدات
أو امل��دن بحثا عن حياة أفضل ،على أمل
العثور على عمل حتى يتمكنوا من إرسال
األموال إلى ديارهم إلطعام أسرهم .ويبقى
بعض السكان في املناطق الريفية ألنهم
م��زارع��ون ويعملون ف��ي أراض�ي�ه��م ،لكنهم
بالكاد يستطيعون زراعة ما يكفي من األغذية
إلطعام أنفسهم وأسرهم ،وهم ال يزرعون
ما فيه الكفاية لبيعه في األسواق .ورمبا ال
يتمكنون حتى من الوصول إلى املصارف
لكي يحصلوا على قرض لبدء نشاط جديد
ميكن أن يجلب املال ألسرهم .وينطبق هذا
بصفة خاصة على النساء والشباب .وقد
ي��زرع آخ��رون ما يكفي من األغذية
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للبيع ،لكن ليس لديهم س��وق ق��ري��ب ،أو
ال ميكنهم الوصول إلى األسواق بسهولة،
بحيث يذهب هذا الفائض هدرا .والكثير
من املزارعني ال ميلكون أي أموال مدخرة
حلاالت الطوارئ ،وال تستطيع حكوماتهم
مساعدتهم ،فإذا حدث أي طارئ (مثل فشل
احملاصيل ،أو اجلفاف ،أو نفوق املاشية) ،فمن
املرجح أنهم سيبيتون جائعني وهم يشعرون
أنه ال خيار لهم سوى ترك أراضيهم بحثا
عن الطعام أو العمل.
وهنا ،تعمل منظمة (فاو) على ضمان
خيار بقاء الناس في أوطانهم ،إذا كان
ذل��ك آم�ن��ا ،وذل��ك بانتشالهم م��ن دائرة
اجلوع والفقر ،عبر توفير أدوات مناسبة
للمزارعني وتعليمهم كيفية إنتاج املزيد
من األغذية لبيعها في األسواق ،وتعليم
األط�ف��ال والشباب في املناطق الريفية
أساليب ال��زراع��ة ،إض��اف��ة إل��ى إص��الح أو
بناء الطرق التي تؤدي إلى األسواق حتى
يتمكن املزارعون من الوصول إليها لبيع
منتجاتهم الفائضة .وثمة طريقة أخرى
تساعد بها املنظمة السكان في املناطق
الريفية ،وهي تشجيع البلدان على إشراك
املزيد من الشباب في العمل الزراعي من
خالل توفير التدريب واحلصول على املال
ملساعدتهم على بدء نشاطات ريفية مربحة
أخ��رى .وتشمل ه��ذه النشاطات حدائق
اخلضراوات ،وجتهيز وتغليف األغذية مثل
املربيات ،أو تربية الدجاج ،أو إنتاج وبيع
املنسوجات التقليدية .وتعمل املنظمة على
ضمان حصول أولئك الذين يهاجرون على
املعرفة املتعلقة بالفرص وحقوقهم
ك�م�ه��اج��ري��ن وع��ام �ل��ني في
ال �ب �ل��دان املضيفة لهم،

وعلى استخدام األموال التي يكسبونها في
اخلارج لدعم مجتمعاتهم األصلية.
تغير املناخ والصراع

ي��ؤث��ر ت�غ�ي��ر امل �ن��اخ ع�ل��ى ص�ح��ة األرض
والكائنات احلية فيها ،وذلك جزئيا عن طريق
التسبب في املزيد من الكوارث الطبيعية
والظواهر اجلوية املتطرفة .عندما حتدث
كارثة طبيعية ،غالبا ما يضطر السكان إلى
مغادرة ديارهم إلى مناطق وبلدات أو مدن
أخ��رى؟ وفي عام  ، 2015انتقل أكثر من
 19مليون شخص من مناطقهم بعد كوارث
طبيعية فيها .ومعظم هؤالء كانوا مزارعني،
وصيادي أسماك ،ورعاة .ميكن لتغير املناخ أن
يحول التربة الصحية إلى تربة غير صحية
وجافة وغير خصبة ،مما يعني أن السكان ال
يعود بإمكانهم العمل ،وتصبح كمية األغذية
املنتجة أقل .وهذا يعني أن األشخاص الذين
كانوا يعملون في األراضي هم أكثر عرضة
للفقر واجلوع ألنهم ال يستطيعون إنتاج
األغذية الستهالكها أو بيعها.
وأدت الصراعات التي تشهدها مناطق عدة
إلى اضطرار أكثر من  65مليون شخص على
مغادرة ديارهم في عام  ،2015وهذا األمر مازال
مستمرا .وثمة عدد كبير منهم من املزارعني
وصيادي األسماك ومربي املاشية .ويعيش
معظم هؤالء األشخاص مشردين داخل بالدهم
في مناطق آمنة أو الجئني في بلدان أخرى.
وهذا حتد للبلدان النامية التي قد تكافح
لدعم سكانها .وفي هذه احلال تسعى (فاو)
إلى مساعدة البلدان واملجتمعات املضيفة
لالجئني ،واألشخاص الذين يفرون من
الصراع ،وأولئك

الباقني في مناطق الصراع .وتدعم املنظمة
بهذا الصدد املزارعني على النهوض في إنتاج
األغذية بعد انتهاء الصراع ،وتوفير بذور
احملاصيل مثل اخلضراوات املغذية والسريعة
النمو ،والثروة احليوانية .وتساعد املشردين
داخليا أو الالجئني خارجيا على بدء األنشطة
الريفية وكسب املال ،واالستقرار في أوطانهم
اجلديدة ،وتقدمي الدعم للمجتمعات التي
تستضيف مجموعات جديدة من الناس.

ف��ي ع��ام  2015كان
شخص من كل سبعة
أش��خ��اص على سطح
األرض مهاجرا فيما
شهدت أعدادهم زيادة
كبيرة في السنوات
القليلة الماضية

الهجرة والتنمية املستدامة

ت��رى منظمة (ف��او) إن الهجرة ميكن أن
تساهم في حتقيق أهداف التنمية املستدامة
إذا سعت احلكومات إلى إدارة الهجرة على
نحو أفضل ،ووقف الصراعات ومنعها ،وبهذا
تتمكن من حتقيق النمو االقتصادي املنشود.
إن الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية ميكن
أن تسهم في التنمية إذا كان املهاجرون قادرين
على إيجاد وظيفة ،أو تعلم اللغة احمللية ،أو
تلقي التدريب للحصول على مهارات جديدة.
كما ميكن للمهاجرين أن يسهموا في منو
بلدهم األصلي عن طريق إرسال األموال إلى
أسرهم ،مما ميكن من حتسني األمن الغذائي
وحياة السكان الريفيني .وإذا متكن املهاجرون
من العودة إلى وطنهم عندما ينتهي الصراع،
فقد يجلبون معهم إلى مجتمعهم مهارات
جديدة تعلموها عندما كانوا في اخلارج.
إض��اف��ة إل��ى ذل ��ك ،ف��إن م�ع��اجل��ة األسباب
اجلذرية للهجرة  -تغير املناخ والفقر واجلوع
والصراع  -تساعد على بلوغ الهدف النهائي:
القضاء على اجلوع> .
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الخفافيش تبوح بأسرارها
محمد املندعي
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لطاملا كانت اخلفافيش (الوطاويط)
مكروهة طوال التاريخ وفي شتى
الثقافات ،ولطاملا نسجت عنها حكايات
الرعب وقصص اخل��وف ،وصورت
عنها األفالم صورة منطية سلبية؛
باعتبارها كائنات ليلية تظهر في
الظالم الدامس وحتاول االنقضاض
على فرائسها ،أو لتصويرها كمصاصي
دم���اء الس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي األف ��الم

❋كاتب علمي( ،اليمن)

وال��رواي��ات التي تتناول القصص
املرتبطة بذلك .لكن احلقيقة تخالف
تلك الروايات واألفالم ،فاخلفافيش
كائنات مهمة جلميع املجتمعات في
األرض؛ فهي تساعد على مكافحة
احلشرات ونثر البذور وتأبير أزهار
الكثير من النباتات التي توفر الغذاء
لإلنسان والكائنات األخرى ،كما أنها
مفيدة القتصادات الدول.

ال��خ��ف��اف��ي��ش ك��ائ��ن��ات
مهمة ف��ه��ي تساعد
على مكافحة الحشرات
ونثر البذور وتأبير أزهار
النباتات التي توفر الغذاء
لإلنسان والكائنات األخرى

وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل���ث���ال ،فمستعمرة
واح��دة من  150خفاشا بنيا كبيرا
تأكل نحو  1.3مليون حشرة ضارة
ب��احمل��اص �ي��ل ،وف���ي عملية حسابية
تقريبية ملكافحتها للبعوض ،وجد
العلماء أن اخلفاش الواحد يأكل نحو
 500بعوضة في الساعة وفي الليلة
الواحدة يلتهم نحو  5000بعوضة،
وإذا فرضنا وجود مستعمرة من 200
ألف خفاش فستأكل بليون بعوضة كل
ليلة ،فض ً
ال عن أن فضالتها تستخدم
كسماد ،وتدخل في صناعة الصابون
والبنزين وامل��ض��ادات احليوية ،ومن
خالل استخدامها للموجات الصوتية
ومعاجلة اإلشارات فقد ألهمت اإلنسان
وضع مناذج ألنظمة السونار.
اخلفافيش مأوى للفيروسات

تتفاوت اخلفافيش في الشكل واحلجم،
فكتل أجسامها تراوح بني غرامني للخفاش
الطنان  Bumblebee batثاني أصغر
الثدييات املعروفة ،وكيلوغرام في بعض
األنواع التي تسمى الثعالب الطائرة والتي
يبلغ ط��ول أجنحتها نحو مترين .ومن
بني الثدييات تعد اخلفافيش هي الثانية

بعد القوارض في ثراء األنواع ،بأكثر من
 1300نوع معروفة حالي ًا ،وه��ذا يشكل
نحو خمس أنواع ما يسمى (اللبائن)
في العالم.
وتتوزع اخلفافيش
على نطاق واسع على
األرض ،وتوجد في كل
القارات عدا القارة
القطبية اجلنوبية،
وهي الثانية في
االن����ت����ش����ار بني
الثدييات تسبقها
فقط الرئيسيات
ب��س��ب��ب التوزيع
الواسع للبشر .ونظرا
لقدرتها على الطيران فقد استعمرت
العديد من اجلزر في احمليطات.
وأصبحت اخلفافيش معروفة كمستودع
ألن��واع متعددة من الفيروسات التي
تؤثر على صحة اإلن��س��ان واحليوان
وت��ك��ون مميتة ف��ي معظم احل���االت،
مثل :فيروسات نيباه ،و هندرا ،وإيبوال،
وماربورغ ،وسارس ،وتعرف بالفيروسات
احليوانية املنشأ  Zoonosesوهي تنبثق
من احليوانات وتصيب البشر.

الخفاش الواحد يأكل نحو
 500بعوضة في الساعة
وفي الليلة الواحدة
يلتهم نحو  5000بعوضة
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م��ن ب��ي��ن الثدييات
تعد الخفافيش هي
الثانية بعد القوارض
في ثراء األنواع بأكثر
من  1300ن��وع وهذا
يشكل نحو خمس أنواع
(اللبائن) في العالم

ومت عزل نحو  200نوع فيروسي من
اخلفافيش ،وتبني أن هذه الكائنات
متتلك أجساما مضادة للعديد من
الفيروسات ،وهذا أدى إلى تعاظم القلق
من هذه احليوانات واالهتمام املتزايد
بها في السنوات األخيرة؛ ألن تفشي
األمراض الفيروسية أدى إلى انتشار
الرعب والفزع في املجتمعات.
والتنوع الهائل في الفيروسات التي
تؤويها اخلفافيش هو انعكاس لتنوعها،
وأيض ًا قدرتها على الطيران ملسافات
شاسعة ،وكذلك سلوكها في وجودها في
مستعمرات كثيفة العدد .وعلى سبيل
بركن Bracken
املثال ،فإن كهف
نحو  20مليون
يحتوي على
مكسيكي عدمي
خفاش
الذيل ،وهذه تشكل
أك �ب��ر مستعمرة
للفقاريات من ذوي
الدم احلار غير بشرية
في العالم.
وق��ل��م��ا تنتقل
ال��ف��ي��روس��ات من
اخل��ف��اف��ي��ش إلى
البشر .ومسببات األمراض
هي موجودة من حولنا منذ
فترة طويلة ،لكن تزايد اإلصابة بها
ليس خطأ اخلفافيش ،فاإلنسان بدأ
بالزحف إلى داخل أراضيها وخاصة
في املناطق االستوائية ،ما أدى إلى
زيادة خطر االتصال بهذه احليوانات،
ف��م��ث� ً
�ال :ف��ي ماليزيا أنشئت مزارع
اخلنارير التجارية في مناطق عيش
اخلفافيش ،وهو ما أفضى إلى تفشي
مرض نيباه ألول مرة عند اإلنسان عن
طريق اخلنازير.
خبايا اخلفافيش

وبعيد ًا عن كون اخلفافيش كائنات
مضيفة وخازنة للفيروسات القاتلة،
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فإنها رمبا حتتفظ بأسرار لتحسني
صحتنا وطول أعمارنا؛ فهي ُتظهر
خصائص بيولوجية فريدة تشمل
قدر باحثون
املدى العمري الطويل .إذ ّ
أنها تعيش بني  3و 10مرات أطول من
الثدييات األخرى مقارنة بحجمها،
فذكر أحد خفافيش (برانت) ُعلّم في
سيبريا عام  ،1962ثم استرد بعد 41
سنة وهو مفعم باحليوية مبا يكفي
لصيد الفرائس ،ومراوغة واجتناب
املفترسات .وال تظهر على اخلفافيش
أعراض املرض ،Asymptomatically
فهي ال تبدي أي رد فعل مناعي ،كما
هو احلال في اللبائن األخرى ،مثل
ارتفاع درجة احلرارة أو زيادة كريات الدم
البيضاء ،وهما العالمتان املؤشرتان
على أن اجلهاز املناعي استجاب لدخول
جسم غريب.
وفي محاولة ملعرفة ما يجري ،قارن
العلماء جينوم نوعني من اخلفافيش:
خفاش الفاكهة ،وخفاش آكل احلشرات
بجينوم الثدييات األخرى ،فتبني أن
اجلينات املسؤولة عن إصالح احلمض
ال��ن��ووي مت إع����ادة تشكيلها خالل
تطور اخلفافيش ،وكانت فعالة في
التعامل مع دنا  DNAاملتضرر ،كما
تشير دراسات جينوم اخلفافيش إلى
أنها فقدت فرعا كامل من اجلينات
املرتبطة باالستجابة املناعية ،والتي
تؤدي دورا مهما في استشعار احلمض
النووي الغريب وتشكيل اجلسيمات
االلتهابية  Inflammasomasفي
األحوال الطبيعية.
ويبدو أن لدى اخلفافيش مكونات في
جهازها املناعي تكون متأهبة ويقظة
ومتناغمة مع أي جسم غريب ،وهو
ما يسمح لها بالسيطرة على تضاعف
الفيروس بكفاءة أكبر مقارنة بالبشر
وال��ث��دي��ي��ات األخ���رى ال��ذي��ن ينشط
ً
استجابة
ج��ه��ازه��م امل��ن��اع��ي ف��ق��ط

للعدوى .بكلمات أخرى ،فقد طورت
اخلفافيش االمتناع عن االستجابة
االلتهابية ملختلف التهديدات ،ورمبا
وصل سباق التسلح الوراثي القائم بني
اخلفافيش والفيروسات إلى التوازن
على نهج :عش و دع غيرك يعش.
حل اللغز

على ال��رغ��م م��ن وج��ود البصمات
التطورية للتعايش بني هذين النوعني
من الكائنات ،فإن اآللية التي حتمي
ب��ه��ا اخل��ف��اف��ي��ش نفسها م��ن خطر
هذه امليكروبات غير معروفة .ويعتقد
العلماء أن املفتاح لفهم هذه التغيرات
التطورية هو الطيران؛ فاخلفافيش
ه��ي ال��ث��دي��ي��ات الوحيدة
ال��ق��ادرة على التحليق
والتي حتتاج من ناحية
إلى الكثير من الطاقة،
وتكون مرهقة لأليض
ال��غ��ذائ��ي م��ن ج��ان��ب آخر.
وقلوب اخلفافيش تنبض ألف مرة
في الدقيقة وعندما تكون في الهواء
يزيد معدل أيضها  34ضعفا مقارنة
بثمانية أضعاف في القوارض.
إن االرت��ف��اع ف��ي م��ع��دل التمثيل
الغذائي ينفث بالشوارد احلرة free
 radicalsخارج ًا – وهي جسيمات
ن��ش��ي��ط��ة ت���ض���ر ب���اخل���الي���ا وتتلف
احل��م��ض ال���ن���ووي واحمل��ف��ز األول���ي
لاللتهاب  - Kick-startingكما
تقوم اخلفافيش بتعزيز ورفع مستوى
معدات إصالح تلف الدنا ودفاعاتها
األخ���رى متضمنة خ��الي��ا مختصة
بكبت نشاط الفيروسات.
ودعم ًا لفكرة مفادها أن الطيران
يغير من فسيولوجيا اخلفاش ،فقد
كشفت مقارنات اجلينوم أن ميتوكوندريا
(بيت الطاقة اخللوي) هذه الكائنات
خضعت لكثير من التغيرات التطورية

عن مثيالتها في احليوانات األخرى.
ومن املثير لالهتمام أن أفراد اخلفافيش
متتلك مجموعة منوعة من امليتوكوندريا
وليس نسخا كربونية كما في الكائنات
احلية األخرى .ويظهر أن امليتوكوندريا
حتوي آليات متطورة للمساعدة على
التخلص من اجلذور احلرة الضارة
التي تنتج أثناء الطيران.
و أثناء حتليق هذه احليوانات فإن
درجة حرارة أجسامها ترتفع إلى 40
درجة مئوية ،وهذا الوسط غير مناسب
لنمو الكثير من امليكروبات التي يكون
معظمها دقيقا جدا ،ويحتاج إلى جو
م��وزون بدقة لتعيش داخ��ل حيوان
ثديي طبيعي ،ومن ثم لن تبقى إال
الفيروسات القوية التي طورت آليات
التحمل ،وت��ك��ون النتيجة
أن ال���ط���ي���ران يكسب
اخلفافيش مناعة ضد

اجلراثيم،
وت��������دري��������ب
األخيرة على احلصول
على حصانة ضدنا.
وإذا استطاع العلماء
توجيه االستجابات املناعية
ف���ي األن������واع األخ�����رى إلى
التصرف بطريقة مماثلة لتلك التي
في اخلفافيش ،فإن معدل الوفيات
املرتبطة بهذه األمراض لن يكون كما
كان في املاضي.
وإج��م��اال ،ف��إن اخلفافيش متثل
أنواع ًا منوذجية مهمة لدراسة تطور
املناعة ضد مسببات األمراض ،فاملعرفة
املستقاة من دراسة هذه الكائنات قد
يكون لها أهمية كبيرة في األبحاث
الطبية البشرية مستقبال> .

رغم كون الخفافيش
ك���ائ���ن���ات مضيفة
وخازنة للفيروسات
القاتلة فإنها ربما
تحتفظ بأسرار لتحسين
صحتنا و طول أعمارنا

لدى الخفافيش مكونات
في جهازها المناعي
تكون متأهبة ألي جسم
غريب وهذا يتيح لها
السيطرة على تضاعف
الفيروس مقارنة بالبشر
وال��ث��دي��ي��ات األخ��رى

 - 99أكتور

2017

83

تاريخ الطاقة الشمسية السلبية
د.محمد عبد القادر الفقي

ع� ��اق� ��ة اإلن � � �س� � ��ان �� ال� �ط ��اق ��ة
ال �ش �م �س �ي��ة ق ��دمي ��ة ج� � ��داِ ،ق � � َ�دم
وجود اإلنسان نفسه على األرض.
وال نكون مغالني إذا قلنا إن هذه
الطاقة كانت أول نوع عرفه البشر
من أنواع الطاقة ،فقد استخدمها
األق��دم��ون ف��ي ت��دف�ئ��ة أكواخهم،
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❋

وفي جتفيف طعامهم وماسهم.
وم� � ��ع أن ال� �ش� �م ��س ه� ��ي م �ص��در
م�ع�ظ��م ص ��ور ال �ط��اق��ة ُ
األ َخ � ��ر التي
جندها على كوكبنا األرض��ي (مبا
في ذلك الطاقة املتولدة من حرق
اخلشب أو الفحم أو النفط ،وطاقة
الرياح) ،فإن الطاقة الشمسية لم

❋ مترجم وباحث متخصص بالبيئة والطاقة( ،الكويت)

وفي الوقت الذي يعرف فيه كثير من
الناس أنظمة الطاقة الشمسية اإليجابية
 ،active solar energy systemsمثل
ألواح اخلاليا الشمسية ،solar panels
فإن هناك نوعا آخر من أنظمة هذه الطاقة
يعرف باسم أنظمة الطاقة الشمسية
السلبية ،passive solar energy
وعدد من يعرفون هذه األنظمة السلبية
قليل ،علما بأن تلك األنظمة تستخدم
طاقة الشمس بطريقة طبيعية أكثر من
األنظمة األخرى.
وم��ع أن هناك مجموعة واسعة من
مصادر الطاقة املتجددة موجودة حاليا،
فثمة نوع منها ميكننا اعتباره مستداما،
وهو الطاقة الشمسية السلبية.
إن استخدام أنظمة تلك الطاقة في
املباني يسهم في تقليل تكاليف استهالك
الطاقة بها .ولهذا ،ستركز املقالة على
تاريخ أنظمة النوع السلبي من الطاقة
الشمسية ،واإلجن � ��ازات ال�ت��ي حققها
األقدمون في مجال استثمارها ،واجلهود
التي بذلت في العصر احلالي للنهوض
بها ،واآلفاق املستقبلية لها.
نوعان من أنظمة الطاقة
الشمسية

تتسم األنظمة التي
تعتمد على الطاقة
الشمسية بصورة
عامة بأنها

تتغلغل ف��ي حضارتنا احلديثة
ك�م��ا تغلغلت ال �ط��اق��ة الناجمة
عن ح��رق الوقود األح�ف��وري ،إذ
تسهم الطاقة الشمسية في أقل
من  %1فقط من إجمالي الطاقة
املستخدمة في توليد الكهراء
على مستوى دول العالم.

إما أن تكون إيجابية (فعالة)  activeأو
سلبية  .passiveوتتوقف صفة اإليجابية
أو السلبية على الطريقة التي يتم من
خاللها استغالل وحتويل وتوزيع ضوء
الشمس.
فتقنيات الطاقة الشمسية اإليجابية
(الفعالة) تتسم باستخدام صناديق خاصة
القتناص الطاقة الشمسية وحتويلها إلى
حرارة ،وتستخدم أنظمة ميكانيكية مثل
املضخات أو املراوح لتوزيع تلك احلرارة.
وه��ي ت��ؤدي إل��ى إنتاج كمية وفيرة من
ال�ط��اق��ة احل��راري��ة الشمسية مقارنة
بتقنيات الطاقة الشمسية السلبية.
والطاقة احلرارية املنتجة من خاللها
ميكن أن تستخدم بسهولة في جميع
أن �ح��اء امل �ن��زل .وه��ي ب��ذل��ك تقلل من
متطلبات الكهرباء ،وبعبارة أخرى ،فإنها
تسمح بتحقيق أقصى قدر من إمكانات
الطاقة الشمسية والتدفئة في املنزل!
إضافة إلى ذلك ،ميكن استخدام تقنيات
الطاقة الشمسية اإليجابية في املنازل
بغض النظر عن تصاميم تلك املنازل أو
عالقة واجهاتها بالشمس.
وت ��وص ��ف ت �ق �ن �ي��ات ه� ��ذا ال� �ن ��وع من
الطاقة باإليجابية ألن أنظمتها تقوم
بجمع الطاقة الشمسية واستخدامها
في أغ��راض التدفئة باملنازل واملنشآت
األخرى .ومن أبرز األمثلة على تقنيات
الطاقة الشمسية اإليجابية :
 - 1استخدام ألواح اخلاليا الشمسية
(الفولتاضوئية) التي تعمل على
حتويل الطاقة الشمسية بصورة
مباشرة ِإلى مصادر أخرى مفيدة
للطاقة (كالطاقة الكهربائية).
 - 2استخدام املجمعات الشمسية solar
 collectorsبصورة مباشرة في
أغ��راض التدفئة ،حيث تستفيد
من احلرارة املكتسبة من الشمس
في تسخني املياه املستخدمة في
األغ ��راض املنزلية أو ف��ي تدفئة

الطاقة الشمسية قديمة
���دم وج���ود اإلن��س��ان
ج��دا ِق َ
نفسه على األرض وكانت
أول نوع عرفه البشر من أنواع
الطاقة واستخدموه في
تدفئة أكواخهم وتجفيف
ط��ع��ام��ه��م وم��اب��س��ه��م
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أنظمة الطاقة الشمسية
السلبية تستخدم ل�جمع
وت��خ��زي��ن وت��وزي��ع الطاقة
الحرارية عن طريق اإلشعاع
ال��ط��ب��ي��ع��ي وال��ت��وص��ي��ل
والحمل ال��ح��راري م��ن خال
التصميم المتطور واالختيار
ال��ح��ك��ي��م ل���م���واد ال��ب��ن��اء

أشعة
الشمس
صيفا

مياه أحواض السباحة ،وتدويرها
باستخدام املضخات.
أما تقنيات الطاقة الشمسية السلبية
فهي تتسم بقدرتها على االستفادة
من تصميم املنزل في التقاط الطاقة
الشمسية .كما أنها ال تستخدم أنظمة
ميكانيكية ل�ت��وزي��ع ح���رارة الشمس
كاألنواع اإليجابية .فضال عن ذلك،
تعد من الوسائل البسيطة التي
فإنها ّ
تسهم في تقليل احلاجة إلى املصادر
البديلة للطاقة .وتتضمن تقنيات
هذه الطاقة:
 اختيار أمكنة مناسبة إلنشاء املبانيبحيث ت��واج��ه ج��دران �ه��ا اخلارجية
الشمس.
 اختيار مواد بناء ذات خصائص حراريةمناسبة.
 تصميم املنشآت بحيث تسمح بدورانالهواء داخلها بصورة طبيعية.
أشعة
الشمس
شتاء

ماهية أنظمة
الطاقة السلبية

وفقا للتعريف الذي
وضعه ج .ك .بول  ،J. K. Paulفإن
أنظمة الطاقة الشمسية السلبية هي أنظمة
تستخدم ل�جمع وتخزين وتوزيع الطاقة
احل��راري��ة ع��ن ط��ري��ق اإلشعاع
الطبيعي ،والتوصيل
واحلمل احلراري
من خالل
أشعة
الشمس التصميم
شتاء
املتطور
واالختيار
احلكيم ملواد البناء.
وهذا التعريف يوضح أن
فكرة الطاقة الشمسية
السلبية تقوم على استخدام العمليات
الطبيعية ،م�ث��ل اإلش� �ع��اع ،والتوصيل
واحلمل احل��راري ،لتوزيع احل��رارة التي
توفرها الشمس.

86

 - 99أكتور

2017

وتشمل الطاقة الشمسية السلبية أيضا
حجب أشعة الشمس بغرض التبريد خالل
الصيف.
ويسهم دمج الطاقة الشمسية السلبية في
تصاميم املباني في تقليل تكاليف استهالك
الطاقة بهذه املباني .فوفقا لدراسة علمية،
ميكن ملنزل تستخدم فيه الطاقة الشمسية
السلبية توفير نحو  160دوالرا أمريكيا في
السنة من خالل استخدام مادة عزل قابلة
للنقل  movable insulationأو الزجاج ذي
االنبعاث احلراري املنخفض low emissivity
 ،glassأو ال��زج��اج ال��ذي يشع مستويات
منخفضة من الطاقة احلرارية اإلشعاعية
.radiant thermal energy
تعد تقنيات الطاقة
من ناحية أخرىّ ،
الشمسية السلبية من املصادر التي تسهم
في سد احلاجة إلى كميات زائدة من الطاقة،
وبذلك فإنها تساعد على إطالة مدة بقاء
مصادر الطاقة األخرى املعرضة للنضوب
(كالنفط والفحم والغاز الطبيعي).
التصميم الشمسي السلبي

ثمة مصطلح علمي آخر يستخدم في
مجال الطاقة الشمسية السلبية ،هو:
التصميم الشمسي السلبي passive
 .solar designوهو يعني بصورة أساسية:
التصميم املعماري واإلنشائي ألي مبنى،
بحيث ي��راع��ى فيه حتسني شكل املبنى
ومكوناته واملواد املستخدمة في تشييده،
واختيار االجتاه املناسب ملوضعه بصورة
عامة وموضع جدرانه اخلارجية بصورة
خ��اص��ة ،ب�ه��دف حتقيق أق�ص��ى ق��در من
اكتساب الطاقة الشمسية في املبنى خالل
الفترة املمتدة من بداية فصل اخلريف إلى
نهاية الربيع ،وتقليل معدالت اكتساب هذه
الطاقة باملبنى خالل الفترة ذات الطقس
احل ��ار ف��ي ف�ص��ل ال�ص�ي��ف .وف��ي الوقت
نفسه ،يسهم هذا التصميم في تعظيم
االستفادة من ضوء النهار في املبنى في
كل أوقات السنة.

وق��د تعاظم دور التصميم الشمسي
السلبي مع االجتاه العاملي لتبني مشروعات
البناء األخضر.
تصنيف األنظمة

للحصول على فهم أفضل ملاهية الطاقة
الشمسية السلبية ،فإنه من املفيد أن ُن َع ِّرف
بالكيفية التي يتم بها تصنيف أنظمة
الطاقة الشمسية السلبية التي تستخدم
هذا النوع من الطاقة.
تنقسم تقنيات وأنظمة الطاقة الشمسية
السلبية إلى ثالثة أنواع:
 أنظمة االكتساب املباشر :direct gainُي َع ُّد االكتساب املباشر للطاقة أبسط
تطبيق للطاقة الشمسية السلبية ،حيث يتم
تدفئة املنطقة التي يشغلها املبنى مباشرة
بواسطة أشعة الشمس ،التي غالبا ما تدخل
إلى املبنى من خالل النوافذ التي توضع
في اجلدران املواجهة للشمس .وملا كانت
زاوية سقوط أشعة الشمس على جدران
املبنى تختلف خالل فصل الصيف عنها
في فصل الشتاء ،فإن كمية الطاقة التي
يتم اكتسابها بصورة مباشرة تتفاوت في
الصيف عن الشتاء ،وهذا يعني ضرورة
أن تكون هناك آلية محددة داخل املبنى
للتحكم في درجة احلرارة بالغرف طوال
شهور السنة..
 أنظمة االكتساب غير املباشر indirect:gain
في هذه األنظمة يتم استقبال أشعة
الشمس ف��ي معظم األح�ي��ان م��ن خالل
ج��دار يواجه اجلنوب في املباني املنشأة
حترك
في نصف الكرة الشمالي .وعند ّ
الهواء في جميع أنحاء الفضاء الداخلي
للمبنى ،ف��إن احل���رارة تنتقل م��ن ذلك
اجلدار إلى املساحة التي توجد فيها غرف
املعيشة .ولزيادة التحكم في درجة احلرارة
في األمكنة الداخلية ،يتم عمل تهوية في
أعلى وأسفل اجلدار املواجه للشمس بغرض
تدوير الهواء وتوزيع احلرارة ،أو يتم إدراج

كتلة حرارية ،فبذلك ميكن اإلسهام في
تنظيم درجة احلرارة داخل املبنى.
 أنظمة االكتساب العزلي isolated:gain
ي �ت��م ف�ي�ه��ا ج �م��ع األش��ع��ة الشمسية
وتخزينها ح��راري��ا ،بحيث يتم ذل��ك في
موضع منفصل عن حيز املعيشة الفعلية،
ثم يتم نقل احلرارة إلى مكان املعيشة من
خالل عمليتي احلمل احلراري الطبيعي
أو القسري.
والتهوية ضرورية عند استخدام أسلوب
االكتساب العزلي ،إذ إنها تسهم بشكل كبير
في اكتساب احلرارة الشمسية السلبية.

ي��س��ه��م دم�����ج ال��ط��اق��ة
الشمسية السلبية في
تصاميم المباني في تقليل
تكاليف استهاك الطاقة
بهذه المباني وسد الحاجة
إلى كميات زائدة من الطاقة

االستفادة من الكتلة احلرارية

ميكن تعريف الكتلة احلرارية thermal
 massبأنها قدرة أي مادة على تخزين
احلرارة فيها.
وحتى تكون املادة ذات كتلة حرارية ميكن
االستفادة منها تطبيقيا ،ويجب أن تتسم
تلك املادة بثالث خصائص أساسية:
 .1أن تكون سعة  capacityحرارتها
النوعية عالية.
 .2أن تكون ذات كثافة عالية؛ فكلما
كانت امل��ادة أث�ق��ل ،أمكنها تخزين
حرارة أكثر.
 .3أن تكون ذات موصلية حرارية thermal
 conductivityمتوسطة؛ حتى
ي�ك��ون م�ع��دل ت��دف��ق احلرارة
عند دخولها إلى املادة
وخروجها منها
متسقا تقريبا
مع دورة التدفئة
والتبريد اليومية
للمبنى.
وتتسم مواد البناء
ذات ال� ��وزن الثقيل،
مثل :الطوب واحلجر
واخل� ��رس� ��ان� ��ة بهذه
اخلصائص جميعا.
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وهناك بعض املواد ،مثل اخلشب ،ذات سعة
حرارية عالية ،لكن موصليتها احلرارية
منخفضة نسبيا ،مم��ا يحد م��ن معدل
امتصاص احل��رارة خالل النهار ،ويقلل
من معدل إطالقها في الليل.
وقدميا ،استطاع املعماريون اإلسالميون
أن يستفيدوا من الكتلة احلرارية في بناء
املنازل في امل��دن الواقعة في الصحراء،
حيث تنخفض درج��ة ح��رارة اجل��و لي ًال
وترتفع في أثناء النهار .وقد جتلى ذلك
في بنائهم منشآت يستخدمون فيها مواد
ثقيلة وذات كثافة عالية؛ بحيث ميكنها
امتصاص كميات كبيرة من حرارة الشمس
في أثناء النهار.
وال يتوقف تأثير الكتلة احلرارية على
انخفاض حدة التفاوت الكبير بني درجات
احلرارة في املناخ الصحراوي نهار ًا ولي ًال،
بل ميتد هذا التأثير ليحدث ما ميكن أن
نسميه باإلعاقة الزمنية للتغيرات احلرارية
داخ��ل املباني .فأعلى درج��ة ح��رارة يتم
الوصول إليها تكون قبيل املغيب ،أي بعد
بضع ساعات من بلوغ درجة احلرارة في
خارج املباني ذروتها ،وعندئذ تكون حرارة
اجلو قد ب��دأت في االنخفاض .وارتفاع
حرارة اجلدران واألسقف  -بسبب أشعة
الشمس  -يكون مفيد ًا م��ع وج��ود هذه
اإلعاقة الزمنية ،ألنه يضمن تدفئة الغرف
والقاعات املوجودة داخل املنزل لي ًال.
تاريخ عريق

لعدة قرون ،استفادت احلضارات
القدمية من الطاقة الشمسية السلبية.
ولهذا ،فإن معرفتنا لتاريخ استغالل
هذه الطاقة أمر ضروري؛ ألنها تساعدنا
على فهم اخلدمات التي ميكن أن توفرها
لنا تلك الطاقة حاليا .ويعود التطبيق
املبكر للطاقة الشمسية السلبية إلى فترة
القرن اخلامس عشر قبل امليالد ،إبان عهد
احلاكم الفرعوني أمنحتب الثالث ،الذي
قيل إنه كان له متثاالن يصدران ذبذبات

صوتية بعد تعرضهما ألشعة الشمس.
وي��رى الباحثون املعاصرون أن ذلك كان
يحدث بسبب التغيرات الفجائية للرطوبة
ودرجة احلرارة في األحجار املصنوع منها
كال التمثالني .وعلى الرغم من أن هذا
العمل كان مجرد إجناز ذي قيمة جمالية
ودينية ،وليس له عالقة بالنواحي املعمارية
أو البيئية ،فإنه ع ّرف من جاء بعد ذلك
بإمكانات الطاقة الشمسية السلبية ،فتم
استخدامها في تقطير املياه ،فضال عن
جتفيف النباتات الزراعية.
وقد استخدمت العديد من احلضارات
القدمية الطاقة الشمسية السلبية لتوفير
التدفئة للمنازل ،وإشعال النيران ،وحتى
كي اجلروح.
في ّ
واستقراء التاريخ القدمي الستخدامات
الطاقة الشمسية السلبية يدلنا على أن
املنشآت املعمارية في اإلمبراطوريات والدول
القدمية كانت تصمم بحيث تستفيد من
أشعة الشمس والرياح لتخفيف آثار حاالت
التطرف املناخي .ولكن بسبب عدم توافر
الزجاج ،فإن القدماء لم
يتمكنوا من

االستفادة من الشمس كما نفعل نحن اليوم.
ومع ذلك ،وعلى الرغم من افتقار معظم
احل �ض��ارات القدمية إل��ى ال��زج��اج ،وإلى
التقنيات األخرى التي نستخدمها حاليا،
فإن تلك احلضارات أحرزت تقدما علميا
تفهمت أسس استخدام الطاقة
كبيرا ،إذ ّ
الشمسية السلبية ،وهو األمر الذي أسهم
فيما حدث بعد ذلك من تطورات مستقبلية
في استثمار هذه الطاقة.
االجتاهات املستقبلية

إذا ك��ان اس�ت�ق��راء ت��اري��خ العلم يدلنا
على حدوث تقدم كبير في مسيرة الطاقة
الشمسية السلبية في القرون السابقة ،فإن
نظرة فاحصة إلى ما وصلت إليه تقنيات
هذه الطاقة حاليا جتعلنا نتساءل :أي
تقدم آخر في تقنيات هذه الطاقة ميكننا
أن نحرزه؟
إن التطور التقني ال يقف عند حد
م�ع��ني ،وإذا ك��ان��ت تقنيات ه��ذه الطاقة
قد وصلت حاليا إلى أعلى مستوى لها،
فمن املؤكد أنه ستكون هناك حتسينات
مستقبلية في املواد املستخدمة في أنظمة
الطاقة الشمسية السلبية .وعندما سئل
إ .ف .شوماخر ،E. F. Schumacher
االقتصادي املتخصص بتوجيهاته لتحسني
تقنيات الطاقة الشمسية السلبية:
“ما الذي نحتاج إليه حقا من
العلماء والتكنولوجيا؟”
قال« :نحن

بحاجة إلى طرق ومعدات لها اخلصائص
اآلتية :أن تكون رخيصة مبا فيه الكفاية؛
بحيث تكون في متناول اجلميع تقريبا،
وأن تكون مناسبة لالستخدام في حيز
صغير ،وأال تعتمد اعتمادا كبيرا على املوارد
الطبيعية» .والطاقة الشمسية السلبية
لديها بالتأكيد القدرة على الوفاء بكل
هذه املتطلبات.
وتعتمد التطورات اجلديدة املتوقعة في
مجال الطاقة الشمسية السلبية على ما
يستجد من تقنيات ،وعلى تطوير
املوارد املستخدمة فيها
بحيث تكون أكثر كفاءة
وم��الءم��ة للتطبيقات
التي ستستعمل فيها.
وأح�����د التطورات
احلديثة يتمثل في
تزجيج النوافذ window
 ،glazingمن خالل استخدام طالءات
منخفضة االنبعاثية low-emittance
 ،coatingsوهي أغشية رقيقة من أكسيد
معدني يتم تثبيتها على زج��اج النوافذ
للحد من تسرب احلرارة من داخل املبنى،
ّ
والسماح في الوقت نفسه باكتساب حرارة
الشمس من اخلارج .وهناك أيضا النوافذ
ذات الزجاج املزدوج التي متأل من الداخل
بغاز األرغون  ،مما يجعلها متسمة بنفس
مزايا طالءات النوافذ املذكورة آنفا ،كما
ميكن استخدام هذا الغاز مع تلك الطالءات
لزيادة كفاءة استغالل الطاقة الشمسية
السلبية .ومع استمرارية التحسني في هذه
التقنيات ،ستصبح الطاقة الشمسية
السلبية أك�ث��ر فائدة
وفاعلية> .

اس���ت���خ���دم���ت ال���ع���دي���د
م���ن ال���ح���ض���ارات ال��ط��اق��ة
الشمسية السلبية لتوفير
التدفئة للمنازل وإشعال
كي الجروح
النيران وحتى في ّ
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ما الذي ميكننا أن نفعله من أجل
حتديد ،وتنسيق ،وتشجيع ورعاية
التحوالت التكنولوجية األفضل؟
ما األخطار التي تنشأ عن حتويل
العالم ،على نحو متزايد ،إلى بيئة
ص��دي�ق��ة لتكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت؟ هل التكنولوجيا التي
لدينا متضي باجتاه متكيننا وزيادة

❋ كاتب علمي ( ،الكويت)

قدراتنا ،أم أنها ستُ قيد وحت��د ما
لدينا من مساحات مادية وفكرية،
وجتبرنا بهدوء على التكيف معها
ألنها هي الوسيلة الفضلى ،أو رمبا
الوسيلة الوحيدة ،لتسيير األمور؟ هل
ميكن أن تساعد تكنولوجيا املعلومات
واالت��ص��االت على ح��ل مشكالتنا
االجتماعية والبيئية األكثر إحلاحا،

تساؤالت الثورة الراعة

وهذه التساؤالت أيضا يطرحها كتاب جديد
بعنوان (الثورة الرابعة :الغالف املعلوماتي «
اإلنفوسفير» وتشكيل الواقع اإلنساني) أصدره
املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب
في الكويت ضمن سلسلته الشهيرة (عالم
املعرفة) ،وفيه يسلط الضوء على آفاق ثورة
املعلومات ،ويسعى إلى حتديد وشرح بعض
ال�ق��وى التكنولوجية العميقة التي تؤثر
في حياتنا ،وفي معتقداتنا ،وفي أي شيء
يحيط بنا.
والكتاب الذي ألفه الدكتور
لوتشيانو فلوريدي وترجمه
لؤي عبداملجيد السيد يعالج
الكيفية ال�ت��ي ي�ت��أث��ر بها
إدراك�ن��ا لذواتنا مبا لدينا
من تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت الرقمية ،والكيفية
التي نتواصل بها بعضنا
مع بعض ،والكيفية التي
يتشكّ ل بها عاملنا ونتفاعل
معه ،والسيما مع ظهور
ال �ع��دي��د م ��ن التقنيات
واملفاهيم ،مثل :تكنولوجيا النانو،
وإنترنت األشياء ،واإلصدار الثاني لتقنيات
الشبكة العنكبوتية العاملية (ويب ،)Web 2.0
والويب ذي الدالالت اللفظية (الويب الذكي)،
واحلوسبة السحابية ،وتطبيقات الهواتف ،
ونظام حتديد املواقع ،والطابعات الثالثية
األبعاد ،واحلرب السيبرانية .
وي��رى امل��ؤل��ف أن تكنولوجيا املعلومات

أم أنها ستؤدي إلى تفاقمها؟ هذه
التساؤالت الكبيرة هي جزء من
التساؤالت املثيرة للتحدي التي
تطرحها ثورة املعلومات التي أخذ
بعض الباحثني يطلقون عليها
الثورة الرابعة؛ نظرا إلى مدى
التغير الكبير الذي أحدثته في
معظم مجاالت احلياة.

واالتصاالت لم تعد مجرد أدوات للتواصل
وال�ت�ف��اع��ل م��ع ال�ع��ال��م وم��ع بعضنا بعضا
فقط  ،بل صارت قوى بيئية وأنثروبولوجية
واجتماعية وتفسيرية ،تَخلق و ُتشكل واقعنا
الفكري واملادي ،و ُتغ ّير فهمنا لذواتناُ ،
وحتور
الكيفية التي تربطنا بعضنا ببعض ،كما تربطنا
بذواتناُ ،
وحتسن من كيفية تفسيرنا للعالم
من حولنا ،وكل هذا يجري بصورة واسعة
االنتشار ،وبعمق ،وبال هوادة.
إن ال�ع�ص��ر احل��ال��ي يشهد ان�ت�ق��اال من
التأريخ إلى التأريخ املفرط.
فمجتمعات املعلومات
املتقدمة يتزايد اعتمادها
أكثر فأكثر على تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
ألداء عملها االعتيادي
ولتحقيق النمو ،وستتزايد
قدرة املعاجلة ،في حني
أن أسعارها ستنخفض؛
وسيبلغ كم البيانات قدرا
ال ميكن تصوره ،وستنمو
قيمة ف��ائ��دة الشبكة
احلاسوبية منوا يكاد
يكون عموديا .على الرغم من ذلك ،فقدرتنا
على التخزين (امل�ك��ان) وسرعة اتصاالتنا
(الزمان) تتخلفان عن الركب .والتأريخ املفرط
هو حقبة جديدة في تطور البشرية ،لكنه ال
يتجاوز القيود املكانية والزمانية التي تتولى،
على الدوام ،تنظيم حياتنا على هذا الكوكب،
وفق ما يقول املؤلف في خامتة الفصل األول
الذي عنونه ب(التأريخ املفرط).

العصر الحالي يشهد
انتقاال م��ن التأريخ
إلى التأريخ المفرط
فمجتمعات المعلومات
يتزايد اعتمادها على
تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت ألداء عملها
االعتيادي ولتحقيق النمو

احلياة الدائمة االتصال

وي��رى ال�ك�ت��اب بعد مناقشة الفصل
الثاني املعنون (املكان :اإلنفوسفير) والثالث
املعنون (الهوية :احلياة دائمة االتصال) أن
لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قدرة هائلة
على إتاحة املعلومات؛ وهي أقل جناحا في
التمكني من الوصول إلى املعلومات ،وهي
حتى أقل من ذلك جناحا في متكيننا من
استخدامها .إن مزيدا من إتاحة املعلومات
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األرب���ع التي ي��رى أن
الثالث األولى شهدتها
البشرية خالل القرون
القليلة الماضية وأثرت
فيها تأثيرا كبيرا وهي
الثورة الكوبرنيكية
والداروينية والفرويدية
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وإمكان الوصول إليها بشكل أفضل هو قضايا
تقع على عاتق مقدمي املعلومات ،لكن إنتاج
وتصميم املعلومات في بداية عملية اإلتاحة،
وسهولة استخدام وفهم املعلومات التي ميكن
الوصول إليها في نهاية عملية اإلتاحة ،هي
قضايا تنطوي على قدر التعليم الذي يتلقاه
الشخص املعني .

التاسع إلى املخاطرة الرقمية وتداعياتها على
البيئة  ،ويختم املؤلف الكتاب بفصل عاشر
يبحر فيه في أخالقيات التعامل مع ثورة
املعلومات ،وإمكان صوغ إطار أخالقي ميكنه
التعامل مع الغالف املعلوماتي (اإلنفوسفير)
على أنه بيئة جديدة جديرة بأن تكون موضع
االهتمام األخالقي.

فهم الذات

قيادة العالم

يناقش الكتاب في الفصل الرابع مفهوم
الثورات األربع التي يرى أن الثالث األولى
شهدتها البشرية خالل القرون القليلة املاضية،
وتتمثل أوالها في الثورة الكوبرنيكية املعنية
بعلم الكون والفهم اجلديد له ،فيما تتمثل
الثانية في الثورة الداروينية املتمثلة في
نظرية التطور والنقاشات التي دارت حولها،
في حني متثلت الثورة الثالثة في النظرية
الفرويدية املتعلقة بآراء التحليل النفسي
ونظرياته واجلداالت احملتدمة حوله .ويرى أن
الثورة الرابعة هي ثورة املعلومات التي نعيشها
حاليا .ويستنتج أن (احلياة الثانية) املعتمدة
على ثورة املعلومات وتطبيقاتها اإللكترونية
احلديثة ينبغي أن تكون جنة لعشاق صيحات
املوضة من جميع ُ
الط ُرز ،ليس فقط ألنها توفر
نظاما أساسيا مرنا ليستخدمه املصممون
والفنانون املبدعون ،بل ألنها أيضا
السياق املناسب حيث يكون لدى
النفس الرقمية شعور شديد
بأهمية احلصول على دالئل
مرئية للهوية الذاتية.
ويناقش الكتاب في الفصل
اخلامس موضوع (اخلصوصية:
االحتكاك املعلوماتي) ويتطرق
إلى نظريتني شائعتني بشأن قيمة
خصوصيتنا ،هما :التفسير االختزالي
والتفسير القائم على امللكية .أما
الفصل السادس فيتناول الذكاء
العام واالصطناعي ،في حني جاء
الفصل السابع بعنوان (الوكالة :تغليف
العالم) ،والثامن بعنوان (السياسة :ازدهار
األنظمة متعددة الوكالء) ،فيما تطرق الفصل

إن تكنولوجيا املعلومات تقود العالم في
معظم امليادين ،وتتحكم في معظم مجريات
األمور فيه .وتخلق بيئة معلوماتية جديدة
ستقضي فيها األجيال القادمة معظم وقتها.
وسيكون العال َم في ورطة خطيرة ،إن لم يأخذ
مأخذ اجلد حقيقة مفادها أننا نبني البيئات
املادية والفكرية اجلديدة التي ستسكنها
األجيال القادمة.
ويرى املؤلف أنه في ضوء هذا التغير املهم في
هذا النوع من التفاعالت الذي يحدث بوساطة
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التي سننعم
بها على نحو متزايد في تفاعالتنا مع غيرنا
من العناصر الوسيطة (الوكالء) ،سواء كانت
بيولوجية أو اصطناعية ،وهذا التغير في فهمنا
الذتي ،فإن املقاربة البيئية هي ،فيما يبدو،
الوسيلة املثمرة ملواجهة التحديات األخالقية
اجلديدة التي تطرحها تكنولوجيا املعلومات
واالتصاالت ،وهي مقاربة ال حتتفي مبا هو
طبيعي أو بكر ،لكنها تتعامل مع كل أشكال
الوجود والسلوك باعتبارها أصيلة وحقيقية،
حتى تلك التي تقوم على األدوات االصطناعية،
والتخليقية ،واملهجنة ،وا ُملهندسة.
ويتعني أن يتصدى مثل هذا اإلطار األخالقي
للتحديات غير املسبوقة التي تنشأ في البيئة
اجلديدة وأن يجد لها حال .وينبغي أن يكون
اإلطار األخالقي أخالقيات بيئية إلكترونية
من أجل اإلنفوسفير برمته .وهذا النوع من
النزعة البيئية التركيبية سيتطلب تغييرا في
كيفية إدراكنا ألنفسنا وألدوارنا بالنسبة إلى
الواقع ،وما الذي نعتبره جديرا باهتمامنا
ورعايتنا ،وكيف سنتفاوض لعقد حتالف
جديد بني الطبيعي واالصطناعي> .

البرهان بنقض الفرض
أصوله وأسسه المنطقية
أحمد محمد احلكيم

❋ باحث عراقي( ،العراق)

❋

إن إقامة البراهني املنطقية ،وفهم
أساليبها هما ِمن أكثر املهام املعرفية
صعوبة؛ ألنهما يتطلبان الكثير من
احلقائق واملهارات والقوانني ،إلى
جانب التركيز على العالقات املتبادلة
ب��ني ه��ذه القضايا وب��ني اخلبرات
املتراكمة في املنطق والرياضيات.
وأكثر البراهني جتري عادة بصورة
مباشرة من الفرض إلى الطلب ،غير
أن هناك طرق ًا أخرى غير مباشرة،
جتري عكس ذلك ،فهي ال تتوجه
إل��ى الطلب مباشرة ،وإمن��ا حتوم

حوله ،فهي تثبت الطلب في ضوء
ُ
احلكم على استنتاجات أخرى لها
صلة بهذا الطلب.
وقد شبه جورج بوليا مؤلف الكتاب
الشهير “البحث عن احلل “ ،البرهان
غير املباشر مبا يصنعه دهاة السياسة
في االنتخابات ،عندما يعمل أحد
املتنافسني ،ف��ي سبيل ال �ف��وز ،ما
يش ّوه سمعة خصمه ،وكذلك شبهه
بالتورية في األدب .ويستعمل هذا
ال �ب��ره��ان ع�ن��دم��ا ال ت�ت��وف��ر حجج
للبرهان املباشر.
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أكثر البراهين تجري
عادة بصورة مباشرة
من الفرض إلى الطلب
غير أن هناك طرقًا أخرى
غير مباشرة ال تتوجه
إلى الطلب مباشرة
وإن��م��ا ت��ح��وم حوله
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ومن أشهر طرق البرهان غير املباشر ،هي
طريقة «نقض الفرض» التي تثبت صحة
احلقيقة بإثبات أن عكسها باطل .ولهذه
الطريقة أسماء أخرى جندها في علم املنطق
والرياضيات ،مثل البرهان بالتناقض ،والبرهان
ُ
باخللف ،واإلثبات من التضاد.
جذور تاريخية

تعود اجلذور التاريخية للبرهان بنقض
الفرض إلى املدرسة الفلسفية اليونانية،
ال�ت��ي ك��ان على رأس �ه��ا أف��الط��ون ،إذ كانت
متخصصة بابتداع براهني ألمور متناقضة
ومشوشة .ومتركزت هذه املدرسة في «إيليا »
( Elleaجنوبي إيطاليا ،التي كانت مقاطعة
إغريقية) ،وكان من أشهر أعضائها بارمينيدس
( ،)Parmenidesوزينو ( )Zenoاللذان اهتما
بالبرهان .لكن ُيعتقد أن َمن أوجد البرهان
بنقض الفرض هو بارمينيدس ،نحو القرن
السادس قبل امليالد ،وهو من أتباع فيثاغورس.
وهو أول من استخدم مبدأ عدم التناقض
استخدام ًا دقيق ًا ووصل
به إل��ى أقصى
نتائجه ،وقد
سمي «السوق
إلى ُ
احملال»،
وفيه يستدل
من افتراض
م �ع��ني على
نتيجة واضحة
ال� �ب� �ط ��الن .
وه ��ذا النهج
التفكيري يعود
إل��ى املجادالت
واحملاجات التي عرفت
يحاج في أن
بها املدرسة اإليلية ،فمث ًال كان
ّ
كل شيء موجود الميكنه أن يتمتع بالكينونة،
فلو أن له كينونة ،فيجب أن تأتي من نفسه أو
غير نفسه .إال أن كال األمرين مستحيل ،وذلك
أنه طبق ًا لقانون عدم التناقض ال ميكن أن
يكون الشيء نفسه وغيره في آن واحد .وكان

أح��د املبادئ األس��اسية لهذا املنطلق هو أن
تأت إلينا من
اس�تبعدت التجرب�ة؛ ألنها لم ِ
التفكير بل من احل��واس .ولم يكن ُيسمح
تصحح ،أو حتى أن تسلط
للتجربة ب��أن
ِّ
الضوء على عملية احملاكمة .وفي الواقع ،كانت
الوظيفة األساسية للعقل هي تصحيح خطأ
النتائج املستخلصة من األخطاء الناجمة عن
نظرتنا احملدودة واجلزئية للحقيقة .وهذا
النهج التفكيري لم ميكّ ن بارمينيدس وزينون
من أن يثبتا أن التغيير مستحيل فحسب،
بل من أن احلركة كانت تناقض ًا منطقي ًا ،ولم
يكن هناك وجود وال عدم.
ول�ق��د ط��ور زي �ن��ون ،ال ��ذي ك��ان تلميذاً
لبارمينيدس ،برهان اخللف (reduction
 )ad absurdumاملألوف ال��ذي يستدل
فيه املرء من بطالن النتيجة على أن إحدى
املقدمات البد أن تكون باطلة ،إلى أن يثبت أن
من املمكن استخالص نتيجتني متناقضتني
من افتراض معني .وهذا يعني أن النتيجتني
ليستا باطلتني فقط ،بل هما مستحيلتان.
وهو يستنتج من ذلك أن االفتراض الذي تلزم
عنه هاتان النتيجتان هو ذاته مستحيل .هذا
النوع من احلجج يسير في طريقة من دون أي
مقارنة بني النتائج والوقائع ،ومن ثم فهو بهذا
املعنى جدلي متام ًا ،كما يقول برتراند رسل،
أي إنه ينتمي إلى ميدان السؤال واجلواب.
والواقع أن زينون كان أول من استخدم احلجة
اجلدلية بطريقة منهجية .وكان لهذه احلجة
دور كبير في الفلسفة ،وقد اقتبسها سقراط
وأفالطون من اإليليني وطوراها بطريقتهما
اخلاصة ،ومنذ ذلك احلني أصبحت لها مكانة
مهمة في الفلسفة .
أسس البرهان نقض الفرض

يعتمد البرهان بنقض الفرض على
أس��س وم �ب��ادئ منطقية تتمثل مبعنى
البرهان وطبيعته ،واالستدالل املنطقي،
والفروض ،والنقيض ،وقانون عدم التناقض،
وقانون الثالث املرفوع .فالبرهان هو فن
اجل��دال ب��دء ًا من نقاط انطالق معينة،

حتى النتيجة ،بشكل ال ميكن معه إيجاد
أي عثرة أو خطأ خالل مراحل اجلدال.
ونقاط االن�ط��الق ه��ذه تشمل املقدمات
أو ال �ف��روض ،وه��ي األس ��اس ال��ذي يبدأ
به التفكير املنطقي مبهمة االستدالل،
الستخالص نتيجة معينة .وشرط صدق
هذه النتيجة هو صدق املقدمات وصحة
االستدالل املنطقي .وكلمة صدق تعني
إما أن تكون النتيجة صحيحة أو خطأ.
والبد من اإلشارة إلى أن هذه املقدمات أو
الفروض مستمدة من صلب القضية أو
النظرية ،أي من املعطيات املفروضة.
لكننا ،قد نضطر إلثبات املطلوب بوضع
افتراضات إضافية جديدة إلكمال عملية
البرهان .وعلى هذا األساس يتك ّون لدينا
صنفان من الفروض :األول الذي أوجبه
علينا نص النظرية أو املسألة .والثاني ما
أوجبناه نحن على أنفسنا لفترة مؤقتة .وهذا
الفرض األخير يكون عادة قاب ًال للتفنيد،
إنشاء خيالي ًا ،ال يخضع لإلدراك
ألنه ميثل
ً
احلسي ،أي دون النظر لصحته أو خطئه.
والب��د م��ن اإلش ��ارة هنا إل��ى أن املقصود
ب�«نقض ال �ف��رض» ،ه��و نقض واستبعاد
الفرض اجلديد الذي أدخلناه في مقدمة
البرهان ،وليس الفرض األصلي.
أما قانون عدم التناقض ،فهو ذلك املبدأ
في املنطق ال��ذي يقول بأنه ال ميكن أن
تكون القضية ونفيها صائبني مع ًا ،أي إنه
ال ميكن لقضية أن تكون صائبة وخاطئة
في الوقت ذاته .فاذا كان هناك افتراضان
يناقض أحدهما اآلخر ،وبرهنا على خطأ
أحدهما أو استحالته ف��إن اآلخ��ر يكون
صحيح ًا ،والعكس بالعكس .وقانون الثالث
املرفوع ،وهو أحد قوانني املنطق األرسطي،
ثنائي القيم ،أي إما أن يكون الشيء أو ال
يكون ،فال يوجد شيء وسط .وإذا توصلنا
إلى استنتاج خاطئ في طريقة االستدالل
الصحيح ،فمن الضروري أن تكون فرضية
واحدة على األقل من الفرضيات املتقدمة
غير صحيحة.

آليات تطبيق البرهان نقض الفرض

ك��ي ن�ض��ع اخل �ط��وات العملية لتطبيق
البرهان بنقض الفرض أو (برهان اخللف)
الب��د من توضيح اخلطوط الرئيسية له،
وقد خلصها برتراند رسل في كتابه «حكمة
الغرب «مبحاكمة منطقية ذات اجتاهني:
من املقدمات إلى النتيجة ،ومن النتيجة
إل��ى املقدمات .فيقول :في برهان ُ
اخللف
ن�س�ت��دل م��ن اف �ت��راض م�ع��ني ع�ل��ى نتيجة
واضحة البطالن ...ومن بطالن النتيجة على
أن إحدى املقدمات البد من أن تكون باطلة
.إذن البرهان على قضايا معينة ،يتم مبساعدة
افتراضات ،يتحول بعدها البرهان على هذه
القضايا وفق ًا لقواعد خاصة معينة إلى برهان
على القضية األصلية ،أي دون افتراضات.
والنقطة الرئيسية في برهان نقض الفرض
أو ُ
اخللف ،هي أن هذا البرهان ال يتوجه الى
إثبات املطلوب أو ًال ،وإمنا إلى إبطال نقيضه.
ولهذا سمي برهان اخللف ،ألن املطلوب يأتي
من خلفه ،أي من ورائه .هذا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى فإن عملية تفنيد أي فرض تتم
عن طريق تفنيد نتائجه.

من أشهر طرق البرهان
غير المباشر طريقة
“نقض الفرض“ التي
تثبت صحة الحقيقة
بإثبات أن عكسها باطل

مثال هندسي

من األمثلة على البرهان بنقض الفرض من
الهندسة اإلقليدية أنه إلثبات النظرية التي
تنص على أنه“ :إذا كان املستقيمان عموديني
على مستو واح��د فإنهما متوازيان“ .يبدأ
البرهان بالكلمات :لنفرض العكس ،أي إن
فعندئذ يتقاطعان
املستقيمني غير متوازيني.
ٍ
ويشكالن مثلث ًا ،فيه زاويتان
داخليتان قائمتان ،لذا فإن
لهذا
مجموع الزوايا الداخلية الثالث
املثلث أكبر من  180درجة ،ولكن هذا
يتناقض مع النظرية املبرهنة،
ال� �ت ��ي ت� �ق ��ول إن مجموع
الزوايا الداخلية ألي مثلث
ف ��إن
يساوي  180درج��ة ،وعليه،
االفتراض بكون املستقيمني غير متوازيني
افتراض خاطئ ،مما يستتبع صحة النظرية
القائلة بتوازي هذين املستقيمني> .
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نافذة على العلوم

استشراف مستقبل
أمن المعلومات وتأثيراته

د .فواز العنزي
عميد كلية هندسة وعلوم احلاسوب،
جامعة الكويت
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ال مي�ك��ن مناقشة مستقبل أم��ن املعلومات
احلاسوبية دون النظر في االجتاهات الناشئة
في مجال التكنولوجيا والتهديدات املرتبطة
باستخدامها .إذ تقوم املنظمات املختصة بتطوير
واع �ت �م��اد ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات امل�ت�ص�ل��ة بالبيانات
الكبيرة واحلوسبة اإلدراكية و «إنترنت األشياء»،
مما يجعل األبعاد السيبرانية تنمو في احلجم
والتعقيد بصورة مطردة .ولقد طور املختصون
مناذج وطرقا حديثة ومناسبة لالستفادة من هذه
املعلومات في حمالت الدعاية والتسويق الذكي.
لكن نظرة املختصني في أم��ن املعلومات كانت
حتى فترة قريبة تركز على تكنولوجيا األجهزة
واالبتكارات التي تشكل ترابط عاملنا ،حيث تصدر
كميات هائلة من البيانات بسرعة مع تزايد عدد
األجهزة املرتبطة بالفضاء السيبراني .ويبقى
السباق إلى تأمني هذه األنظمة واألجهزة من
احملتالني والتهديدات األمنية احملتملة وإساءة
استغاللها حتديا قائما ومستمرا.
وم ��ا ي �ح��دث ف��ي ال��وق��ت ن�ف�س��ه أن مجرمي
اإلنترنت يسعون إلى وضع أيديهم على البيانات
الس�ت�غ��الل�ه��ا ب �ط��رق غ�ي��ر م �ش��روع��ة .ب��ل سعى
بعضهم إلى إبرام اتفاقات مع بعض السلطات
للتأثير ع�ل��ى س �ل��وك اجل �م �ه��ور ،مب��ا مي�ك��ن أن
ي�ع��ود ب�ع��واق��ب وخيمة على املجتمع .ويعكف
العلماء على دراسة التفاعل مع هذا السيل من
املعلومات الهائلة باستخدام أجهزة االستشعار
لفهم الكيفية التي يتفاعل بها الدماغ البشري
مع املثيرات والعواطف باستخدام مناذج معينة.
وغني عن القول إن نتائج ه��ذه األبحاث قيمة
جدا سواء للباحثني أواجلهات الفاعلة اخلبيثة
على حد سواء.
وبينما متثل البيانات الكبيرة واستخدامها
أهدافا محتملة للمحتالني ،فإن هذه البيانات
ميكن أن تساعد املختصني في أمن املعلومات على
كشف النشاط اإلجرامي الذي يترك دائما وراءه
أدلة رقمية ،إذ يقوم احملللون املعنيون باستخدام

ه ��ذه ال �ب �ي��ان��ات ل�ل�ت�ن�ب��ؤ ب��ال�ه�ج�م��ات وحتديد
اجل�ه��ات الفاعلة اخلبيثة قبل وق��وع الضرر.
بيد أن عملية حتليل امل��الي��ني م��ن السجالت
قد تستغرق أياما من العمل احلاسوبي ،وهنا
تأتي االستفادة من منهجية األمن املعرفي التي
ترتكز على مبدأ آلة التعلم ،إذ يقوم محترفو
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ب�ص�ي��اغ��ة من ��اذج ذكية
ميكنها معاجلة بيانات التهديد ب�ص��ورة أكثر
كفاءة وفاعلية ودقة للتنبؤ بالنشاط اإلجرامي.
وهذه إحدى الطرق التي حتظى باهتمام بالغ
م��ن ال�ب��اح�ث��ني ف��ي أم��ن امل�ع�ل��وم��ات والعاملني
في املجال املعرفي للحوسبة ،وستشكل قريبا
إحدى أهم األدوات ألمن املعلومات في الفضاء
السيبراني احلاسوبي .إن مشاهد تهديد أمن
املعلومات باتت متطورة على نحو متزايد في
ح��ني تنفذ ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤس�س��ات والوكاالت
احلكومية لوائح حلماية البيانات ،مما يتطلب
تغييرا ج��ذري��ا ف��ي ث�ق��اف��ة ال�ع�م��ل املؤسساتي
عندما يتعلق األمر بأمن املعلومات؛ إذ ينبغي
أن يكون املستخدمون لبنة بناء أمن املعلومات
مبا في ذلك احلرص على عدم نشر معلومات
ح�س��اس��ة ع��ن أع �م��ال ون �ش��اط��ات امل��ؤس �س��ة في
مواقع التواصل االجتماعي ،واعتماد احللول
األم�ن�ي��ة األس��اس �ي��ة م�ث��ل ح�م��اي��ة كلمة السر،
واستخدام جدران احلماية وبرامج احلماية من
الفيروسات.
وث �م��ة ض� ��رورة ل�ل�ت�ص��دي ب�ش�ك��ل استباقي
للتهديدات اجليوسياسية التي أدت إلى ظهور
ه �ج �م��ات أم �ن �ي��ة م�ع�ل��وم��ات�ي��ة م��ن ن ��وع جديد
وم�ع�ق��د ت��وج�ه��ه ب�ع��ض ال� ��دول أو األف � ��راد ،إذ
تتصدى العديد من املؤسسات لذلك من خالل
نشر أدوات متخصصة ،مثل رص��د املعلومات
وحتليلها وتبادلها بشكل مباشر ،إضافة إلى
ب�ن��اء ثقافة أمنية مقبولة ،وك��ل ذل��ك بهدف
اإلس� �ه ��ام ف��ي خ �ل��ق ب�ي�ئ��ة آم �ن��ة ف��ي املجتمع
واألعمال املختلفة> .
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