
شتـــاء 2015     |     السنة 8 - العدد 1



2

20
15

ء 
ــا

شتـ
 |

مركز القبة ال�سماوية 
العلمي

ال�سنة الثامنة – العدد األول

قطاع التوا�سل الثقايف
وحدة الإ�سدارات التعليمية 

والدعائية

ماي�سة عزب
رئي�س وحدة

فريق التحرير
�ساهندة اأمين

هند فتحي
اإ�رساء علي

�سارة خطاب
معتز عبد املجيد

ملياء غنيم
جيالن �سامل
ب�سمة فوزي
عمر راأفت
اأحمد خالد

فريق الت�سميم
اأ�سماء حجاج

مها �رسين
فاتن حممود

املراجعة اللغوية
اإدارة الن�رش

را�سلونا على:
PSCeditors@bibalex.org

SCIplanet

ملزيد من املعلومات واحلجز، يرجى 
الت�سال بنا على:

PSC@bibalex.org
تليفون:  4839999 )203(+
داخلي:  2350، 2351

فاك�س:  4820464 )203(+
www.bibalex.org/psc

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

شتــاء  2015

20

21

22

بقلم: ماي�سة عزب

�سبيه الأر�س 

مواطن مفقودة 

ما اأجمل العودة اإىل املنزل: البداية! 

ا؟  هل احلاجة اأمُّ الخرتاع حقًّ

عندما ت�سبح الكماليات �رسورات

التقليلية يف مقابل ال�ستهالكية

اأهم ع�رس حاجات اأ�سا�سية 
للحياة احلديثة 

عامٌل بال اإنرتنت

ا  عندما يكون املوت �رسوريًّ

 النظافة ال�سخ�سية: 
�سبيلك للتمتع ب�سحة اأف�سل

ومن املاء ما قتل  

ندرة املياه: معركة امل�ستقبل 

�سوء التغذية: اخلطر القادم

الأ�سمدة يف حماربة اجلوع

علم الفلك عند العرب

احلاجة اإىل التعبري 

 لغز احل�سارة الإن�سانية 
)احللقة اخلام�سة(
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جدي�د يب�د�أ، وم�ع كل عاٌم 
نلق�ي  جدي�دة  بد�ي�ة 
نظرة �إىل �لور�ء لرنى من �أين بد�أنا 
ه�ي  و�حلقيق�ة  و�صلن�ا.  �أي�ن  و�إىل 
�أنن�ا جميًع�ا نب�د�أ من نف��س �مل�كان �إال 
�أنن�ا ال ن�درك ذل�ك، �أو عل�ى �الأق�ل ال 

بذل�ك. نع�رف 
�أر�د  �إذ�  �إنه  �ملتو��صع  ر�أيي  ويف 
�صيء  كل  يبد�أ  كيف  يعرف  �أن  �ملرء 
فعليه �أن ي�صاهد فيلم "�ملنعزل"، �لذي 
قدمه �لنجم �الأمريكي توم هانك�س يف 

عام 2000. ففي كل مرة �أ�صاهد فيها 
نف�س  يف  و�ملوؤمل  �لر�ئع  �لفيلم  هذ� 
بال�صدمة  د�ئًما  ي�صيبني  �لوقت، 
مبدى  مو�جهتي  ملجرد  و�خلوف 
كل  فمع  �لب�رش.  نحن  حالنا،  �صعف 
ننهل  �لتي  �لر�حة و�لرفاهية  و�صائل 
ما  كل  �أن  د�ئًما  نتنا�صى  بنهم  منها 
يحتاجه �الإن�صان فعليًّا ليعي�س من بني 
�لعذب،  �ملاء  هو  �لرفاهيات  هذه  كل 
�مل�صكن،  �أنو�ع  من  ونوع  و�لغذ�ء، 
�أ�صعدنا  و�إذ�  ذلك،  �أمكن  �إذ�  و�لنار 

�حلظ فرفيق، و�إن كان وهميًّا.
�ملعاين  من  عديد  بني  فمن 
�لفيلم  هذ�  يف  �لعميقة  و�لر�صائل 
و�صوح  بكل  يربز  �لعبقري، 
�حلاجات  �الأ�صا�صية؛  �حلاجات 
هل  ولكن  �لب�صيطة.  �الأ�صا�صية 
�أثناء  �أنه  �لو�قع  ا؟  حقًّ ب�صيطة  هي 
يف  �ملريحة  �أريكتي  على  جلو�صي 
زجاجة  وبجو�ري  �لد�فئة،  �صقتي 
من �ملياه �ملعدنية، وعلى مقربة مني 
�لتي  �خلفيفة  �ملاأكوالت  من  طبق 
م�صاهدتنا  �أثناء  بتناولها  نت�صلى 
مع  �جللو�س  جمرد  �أو  �لتلفاز 
�الأ�رشة، مع كل هذ� حتًما تبدو تلك 
�حلاجات �الأ�صا�صية ب�صيطة. ولكن 
هيهات، فهي بعيدة كل �لبعد عن �أن 

تكون �صهلة �ملنال.
�آالف  �الإن�صان  كافح  فلقد 
�ل�صنني لتاأمني م�صادر �ملياه �لعذبة، 
و�حل�صول على �لغذ�ء، و�لعثور على 
في�صعر  ليقطنها  بنائها  �أو  �مل�صاكن 

نا�صل  وطاملا  و�لدفء.  باالأمان 
�حلاجات  تلك  �أجل  من  �الإن�صان 
�الأ�صا�صية؛ وهو ن�صال �أدى وال يز�ل 
يوؤدي للأ�صف - ولكن دون حمالة - 

�إىل حروب �صنعاء.
ا هو  على �أن �جلانب �ملحزن حقًّ
�أننا مع كل �لتطور و�لتقدم و�الإجناز 
�أن  يجب  كان  �إليه،  و�صلنا  �لذي 
تلك  كل  لتوفري  يكفي  مبا  نن�صج 
يوؤذي  �أن  دون  وتاأمينها  �حلاجات 
�الأجيال  نوؤذي  �أن  �أو  بع�صنا بع�ًصا 
�لقادمة. ولكننا للأ�صف بعيدون كل 
تفلح  مل  �الآن  فحتى  هذ�؛  عن  �لبعد 
�لدفاع  يف  �مل�صنية  �ملجهود�ت  �أكرث 
 - لتقريبنا  ومو�ردها  �الأر�س  عن 
تلك  �لعي�س يف مثل  قليًل - من  ولو 

�حلالة �لفا�صلة.
بب�صاطة  نناق�س  �لعدد  هذ�  ويف 
تلك �حلاجات �الأ�صا�صية؛ �حلاجات 
�الأ�صا�صية �الأ�صلية، وكفاح �الإن�صان 
لتاأمينها، و�لتحديات �لتي ما ز�لت 
حلاجات  نتعر�س  كما  له.  متثلها 
�حلد�ثة  بها  علينا  �أنعمت  جديدة 

مثلما نقمتنا بها.
بهذ�  ت�صتمتعو�  �أن  فناأمل 
�جلديد،  وبالعام  �جلديد  �لعدد 
و�أن جتعلو� منه بد�ية جديدة �أكرث 

��صتد�مة لكم وملن حولكم.



بقلم: د. جيداء جواد حمادة
مدر�س بق�سم اللغة الإجنليزية واآدابها

كلية الآداب، جامعة الإ�سكندرية
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�لر�بية  �لزو�بع  بني  من  �الأيام،  من  يوٍم  يف 
غني  جوي  وبغلف  نا�صئ،  �صم�صي  لنظام 
عملق  موطن  بزغ  للحياة،  ود�عم  باالأك�صجني 

للب�رشية ��صمه كوكب �الأر�س.
تنظيم  �لوليد يف  �لكوكب  ذلك  بد�أ  �أن  مبجرد 
نف�صه بني �إخوته يف مد�ر�ت تتمحور حول مركز 
�جلوي  وغلفه  وحميطاته  قار�ته  بد�أت  و�حد؛ 
�أثبت  �صطحه.  على  �حلياة  ودبت  �لت�صكل،  يف 
�لنظام  يف  �إخوته  بني  �الأكرم  �أنه  �الأر�س  كوكب 
�ل�صم�صي، ذلك مبا ُوِهب من منافع متعددة جعلته 
يف  �لب�رشية  �حت�صان  من  ومكنته  للحياة  د�عًما 

ربوعه.
بل كان هناك بعد �أكرب لهذه �المتياز�ت ُعني 
به �لب�رش؛ حيث جعلت مو�رد كوكب �الأر�س منه 
وعلى  �حل�صارة.  �أ�ص�س  الإر�صاء  منا�صًبا  و�صًطا 
للحياة  �لكوكب  دعم  يعني  فل  ذلك،  من  �لرغم 
�أر�س للأحلم؛ فهو مل يكن قط  �أنه  بال�رشورة 

مدينة فا�صلة.
�صعى  هذ�،  يومنا  وحتى  �لقرون  مر  فعلى 
�صخر   ، َثمَّ ومن  �أف�صل؛  حياته  ليجعل  �الإن�صان 
قدر�ته �الإبد�عية الإنتاج كم وفري من �الخر�عات. 

ومل تكن هذه �الخر�عات جتلًيا ملمو�ًصا لرب�عة 
�أي�ًصا مبثابة مقيا�س  �الإن�صان فح�صب، بل كانت 

لتاريخ تطور �لب�رشية.
هكذ� �أحلت �حلاجات �الأ�صا�صية �مللحة لتكون 
�أن  �إال  ي�صعنا  ال  وهنا،  �لعدد.  هذ�  مو�صوع 
�أمُّ  "�حلاجة  �ل�صهرية  �ملقولة  على  �ل�صوء  نلقي 
�الخر�ع". ب�صكل عملي، جند �أنه من �مل�صتحيل 
دون  وعلومها  �الإن�صانية  تطور  تاريخ  در��صة 
�لتي  �الأ�صا�صية  �حلاجات  من  ملجموعة  �لتطرق 

متثل جزًء� ال يتجز�أ من وجود �الإن�صان. 
�الخر�عات  تقف  ثقافة،  وكلِّ  زمان  كلِّ  يف 
على قمة تطور �لب�رشية. و�أينما كان �صياقها يف 
طبيعة  تك�صف  �لتكنولوجية،  �لتطور�ت  �صل�صلة 
يف  �رشورتها  عن  ونطاقها  �لب�رش  �خر�عات 
مكنت  �الإن�صانية،  تاريخ  فعرب  �حلديثة.  �حلياة 
هذه �حلاجات �الأ�صا�صية �الإن�صان من تبديل �صكل 
�حلياة على �صطح �الأر�س حُمِدًثا نتائج و��صعة يف 

�صتى مناحي �حلياة.
�الآخر، حتدث تغري�ت جذرية  وعلى �جلانب 
باطر�د،  �ل�صكانية  �لكثافة  وتزيد  �ملناخ،  يف 
�لتلوث  ويحدث  �لتلوث،  م�صتويات  وترتفع 

وينُدر  �ملائية،  �ملو�رد  وت�صح  ر،  �ملدمِّ �لنووي 
�لبيئي  �لف�صل  كثري من مظاهر  �لطعام، وغريها 
وهذ�  بكوكبه.  �الإن�صان  علقة  لتهدد  تاأتي  �لتي 
�البتكار  �صلبيات  ملو�جهة  منظومة  خطة  يتطلب 

�لتكنولوجي.
عن  �ال�صتغناء  ميكننا  ال  �أ�صبح  باخت�صار، 
هذه �حلاجات �الأ�صا�صية؛ حيث �إنها �نت�صجت يف 
�أدق تفا�صيل حياتنا �ليومية على كوكب �الأر�س. 
بينما تت�صفح هذ� �لعدد، نتمنى لك قر�ءة ممتعة 
بع�س  ال�صتك�صاف  �الأ�صا�صية  حاجتك  تثريها 

حاجات �لب�رش �الأ�صا�صية.



بقلم: �سارة خطاب

منذ �إطلقه يف عام 2009، عكف تل�صكوب كبلر 
�لف�صائي �لتابع لوكالة نا�صا على مطاردة �لكو�كب 
ا جديدة. وكلُّ �كت�صاف  �لتي قد ت�صلح لتكون �أر�صً
جديد له يكون مبثابة حمطة هامة للجهود �لب�رشية 
�ل�صاعية �إىل �لعثور على دليل لوجود حياة يف بقعة 
�أخرى من جمرتنا؛ فعلماء �لفلك يبحثون عن كوكب 
تتماثل �صفاته و�صفات �الأر�س؛ بحيث يدعم �حلياة 

على �صطحه.
�صابًقا  �ملكت�صفة  �لكو�كب  بع�س  ُوجدت  وقد 
يف مناطق �صاحلة للحياة يف نظمها �ل�صم�صية، غري 
�أكرب من  �الأقل  �أن جميعها كان حجمها 40% على 
حجم �الأر�س. و�ملنطقة �ل�صاحلة للحياة يف �أي نظام 
للكو�كب  ميكن  �لنجم  حول  ما  منطقة  هي  �صم�صي 
�صطحها  على  �صائلة  باملياه  حتتفظ  �أن  بها  �لو�قعة 
�أن  �إال  �جلوي.  غلفها  طبيعة  بذلك  �صمحت  �إذ� 
بال�رشورة  يعني  ال  �ملنطقة  تلك  يف  �لكوكب  وجود 

�أنه يدعم �حلياة.
تو�فر  تتطلب  ما  كوكب  �صطح  على  فاحلياة 
�ملياه �ل�صائلة. وهكذ�، فاإن �لكوكب �لد�عم للحياة ال 
� من �لنجم، و�إال ف�صتكون حر�رته  يكون قريًبا جدًّ
ذ�ته،  �لوقت  ويف  �ملياه.  ر  و�صتتبخَّ للغاية  مرتفعة 
ف�صيكون  و�إال  �لنجم  عن   � جدًّ بعيًد�  يكون  ال  فاإنه 
حجم  ويعد  �ملياه.  تتجمد  بحيث  �لربودة  �صديد 
قابليته  حتديد  يف  �لهامة  �لعو�مل  �أحد  �لكوكب 
كان  �إذ�   - مثًل   - �أنه  �لعلماء  ح  و�صَّ فقد  للحياة. 

كوكب ما �أكرب 50% من �الأر�س وكتلته كبرية، فمن 
و�لهليوم،  �لهيدروجني  من  غلف  �جتذ�ب  �صاأنه 
وهو ما يجعل �صطحه د�خل غلف غازي �صميك ال 

يدعم حياة �صبيهة باملوجودة على �صطح �الأر�س.
وقد �أعلنت وكالة نا�صا �لف�صائية منذ عدة �أ�صهر 
�أن تل�صكوب كبلر �لف�صائي �كت�صف نظاًما �صم�صيًّا 
جديًد� يبُعد نحو خم�صمائة �صنة �صوئية عن �الأر�س 
قزم  �ملجموعة  تلك  جنم   ."186 "كبلر  عليه  �أُطِلق 
�أحمر، وعادة ما تكون �الأقز�م �حلمر�ء �أقل حر�رة 
ولذلك،  بال�صم�س.  �ل�صبيهة  �لنجوم  من  و�صطوًعا 
�أكرث  تكون  حولها  للحياة  �ل�صاحلة  �ملناطق  فاإن 
قرًبا للنجم. وتتفاعل تلك �لنجوم مع كو�كبها فيما 
و�جلزر،  �ملد  من  حاالت  م�صببة  �جلاذبية،  يخ�س 
تعمل بدورها على ت�صخني �لكو�كب وكبح دور�نها 
تلك  وجهي  �أحد  �أن  يعني  وذلك  حمورها.  حول 
�لكو�كب يظل مو�جًها للنجم و�لثاين للف�صاء؛ مثلما 

يرتبط �لقمر باالأر�س بفعل �ملد و�جلزر.
�ملدِّيَّ  �لكبح  �أن  ذلك  قبل  �لباحثون  �عتقد  لقد 
حيث  للحياة؛  د�عم  غري  �لكوكب  يجعل  �جلزريَّ 
حارقة  حر�رة  ذو  �أحدهما  وجهني؛  �إىل  به  ينتهي 
دة. غري �أن �لنماذج �حلديثة  و�الآخر ذو برودة جُممِّ
�ملائية  �أو  �لهو�ئية  �لتيار�ت  �صاأن  من  �أنه  تبنيِّ 
يف  لتعادلها  �لكو�كب  تلك  حول  �حلر�رة  تنقل  �أن 

وجهيها.
وهناك خم�صة كو�كب �صابحة يف مد�ر�تها حول 
 � جدًّ قريبة  منها  �أربعة  186؛  كبلر  �الأحمر  �لقزم 
�ء  منه فل حتتفظ مبياه �صائلة على �صطحها من جرَّ
�حلر�رة �لعالية. و�لكوكب �الأبعد عن �لنجم - كبلر 
منطقة  يف  �ملكت�صفة  �لكو�كب  �أول  هو   - �إف   186

�صاحلة للحياة، ويقرب حجمه من حجم �الأر�س. 
�لكوكب  ذلك  فاإن  �لفلك،  علماء  مللحظات  ووفًقا 
يدور حول جنمه يف 130 يوًما فقط؛ مما ي�صري �إىل 

�أن مد�ره �أ�صيق نطاًقا من مد�ر �الأر�س.
ثلث  مقد�ر  جنمه  من  �إف   186 كبلر  ي�صتقبل 
غري  �ل�صم�س،  من  �الأر�س  ت�صتقبلها  �لتي  �لطاقة 
مياهه  على  للحفاظ  كافًيا  �صيكون  �لقدر  ذلك  �أن 
�ل�صوبة  تاأثري  �جلوي  لغلفه  كان  �إن  �لتجمد  من 
كبلر  يكون  �لظهرية،  فرة  ذروة  ويف  �لزجاجية. 

186 �إف يف نور �الأر�س وقت �ملغيب.
قدرته  ويف  جاذبيته،  قوة  يف  �لنجم  يوؤثر حجم 
و�لهليوم.  �لهيدروجني  مثل  غاز�ت  �جتذ�ب  على 
ويرك حجم كبلر 186 �إف فر�صة �صغرية الجتذ�ب 
 ، َثمَّ �لهيدروجني و�لهليوم، ومن  �صميك من  غلف 
مثل  �صخري  ب�صطح  يتمتع  باأن  �حتمال  فهناك 

�الأر�س.
معرفة  �ل�صهل  من  لي�س  �الأمر،  حقيقة  يف 
�صلحية كوكب ما لدعم �حلياة على �صطحه؛ فعلى 
علماء �لفلك َفْهم غلفه �جلوي وتاأثريه يف �حتبا�س 
�حلر�رة. غري �أن كوكب كبلر 186 �إف �لذي يطلق 
ُيعدُّ �كت�صاًفا �صخًما  "�صبيه �الأر�س" ال يز�ل  عليه 
يثبت وجود عو�مل قد ت�صبه عاملنا؛ وذلك من �صاأنه 
ا يف م�صتقبل �لبحث يف �لكو�كب �لتي  �أن يوؤثر جذريًّ
قد تتمتع ببيئات �أر�صية خارج �ملجموعة �ل�صم�صية. 
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غابات زائلة
عن  تنتج  ما  غالًبا  �رشيعة،  لتغري�ت  �لغابات  تتعر�س 
�حل�صول  �أجل  من  و�إز�لتها  زر�عية،  �أر��ٍس  �إىل  حتويلها 
على �الأخ�صاب، و�لوقود، وغريها من �ملنتجات، ف�صًل عن 

�لرعي �جلائر.
�صايف  فاإن  للطبيعة،  �لعاملي  �ل�صندوق  ملنظمة  وفًقا 
�الأخري  �لعقد  خلل  �لعامل  م�صتوى  على  �لغابات  خ�صارة 
�لغابات.  جمموع  من   %2.4 يعادل  �لع�رشين  �لقرن  من 
ن�صف  �ملثال -  �صبيل  على  �ال�صتو�ئية -  �لغابات  وتاأوي 
فاإن  وبهذ�  �الأقل؛  على  �الأر�س  وجه  على  �حلية  �لكائنات 
ا منها  فقد�ن ب�صعة مليني من �لكيلومر�ت �ملربعة �صنويًّ

هو خ�صارة فادحة للتنوع �حليوي.
الباندا املحرومة

تعي�س �لباند� يف غابات �لبامبو، 
تر�وح  �رتفاعات  على  تنمو  �لتي 
من 500 مر �إىل 3100 مر. وحيث 
يف  �ملنخف�صة  �مل�صاحات  �أغلب  �إن 
�أر��ٍس  �إىل  حتولت  قد  �لنطاق  ذلك 
�مل�صاحات  �إال  يتبقَّ  مل  زر�عية، 
تنُج  مل  و�لتي  لها،  �رتفاًعا  �الأكرث 

هي �الأخرى من تاأثري�ت �الأن�صطة �لب�رشية.
وموطن �لباند� مق�صٌم �إىل ع�رشين منطقة منعزلة؛ مما 
يجعل كثرًي� من قطعانها منعزاًل يف �أ�رشطة رفيعة. والأنها 
جتد  ال  �ملتباعدة،  �ملناطق  تلك  بني  �لهجرة  ت�صتطيع  ال 
وتو�جه خماطر خيار�ت  للتغذية،  مناطق جديدة  �لباند� 
�لتز�وج �ملحدودة �لتي قد ينجم عنها عديد من م�صكلت 
على  مربًعا  كيلومًر�  �لباند�30  زوج  فيحتاج  �لتكاثر. 

�الأقل لدعم بقائه.
الأفيال الأعداء

�لب�رش  من   %20 نحو  يعي�س 
يف �آ�صيا �ال�صتو�ئية يف نطاق موطن 
�الأفيال �الآ�صيوية �أو حوله. ونتيجة 
للم�رشوعات �لتنموية �لكربى، فاإن 
ذلك �ملوطن يت�صاءل وينق�صم تارًكا 

قطعان �الأفيال �صغرية �لعدد، ومنعزلة، وغري قادرة على 
�الختلط.

�إىل  �ملناف�صة �ملحتدمة على م�صاحات للمعي�صة  �أدت 
تت�صبب  حيث  و�لب�رش؛  �الأفيال  بني  خطرية  �رش�عات 
يف  و�لقرى  �ملحا�صيل  على  �الأفيال  تعدي  حو�دث 
خ�صائر مادية وخ�صائر يف �الأرو�ح؛ فتقتل �الأفيال نحو 
�إىل  �ملز�رعني  يدفع  قد  مما  �لهند؛  يف  �صخ�س  ثلثمائة 
قتلها �نتقاًما. ويعترب �خلرب�ء مثل تلك �ملو�جهات �صبًبا 

رئي�صيًّا يف موت �أفيال �لقارة. 

بحار متغرية
من %70  �أكرث  تغطي  �لتي   - �لبحرية  �ملو�طن  ُتعدُّ 
من �صطح �الأر�س - موطًنا الآالف �الأنو�ع �حلية. وتعاين 
�مل�صئولة؛  غري  �لب�رشية  �ملمار�صات  نتيجة  �ملو�طن  تلك 
وتفجري  �لقاع،  م�صح  مثل:  �ملدمرة؛  �ل�صيد  فاأ�صاليب 
�لقريبة من  �لديناميت، و�لت�صمم تدمر �ملو�طن �لبحرية 
�ل�صياحة  تاأتي  كما  �صو�ء.  على حد  و�لعميقة  �ل�صو�طئ 
�ل�صطح  حتت  و�لغو��صني  �لقو�رب  ر�كبي  من  مبليني 
ويف �الأعماق ليت�صلو� مع �لنظم �لبيئية �ملرجانية �له�صة، 
بهياكلها  �لبحرية  �ملو�طن  �ل�صخمة  �لبو�خر  وتدمر 
�ملو�د  ت�رشبات  تقتل  ذلك،  على  وعلوة  ومر��صيها، 

مة. �لبرولية �آالف �لكائنات خملِّفة ور�ءها بيئة ُم�صمَّ
�سالحف م�سردة

حول  �ل�صنني  مليني  �لبحرية  �ل�صلحف  عا�صت 
ا يف �حلفاظ على  �صو�طئ حميطات �لعامل موؤدية دوًر� حيويًّ
�لنظم �لبيئية �لبحرية و�ل�صاطئية؛ فهي تتغذى على �لع�صب 
�لبحري مبقية عليه ق�صرًي� وب�صحة جيدة؛ مما يعود بالنفع 

على كثري من �لكائنات �لبحرية �لتي تتغذى عليه.
�أثرت �الأن�صطة �لب�رشية خلل �ملائتي عام �ملن�رشمة 

�ل�صلحف  موطن  يف  بالًغا  تاأثرًي� 
�لبحرية؛ فمن بني �الأنو�ع �ل�صبعة 
�صنفت  ثلثة  �لبحرية،  لل�صلحف 
للنقر��س  �ملعر�صة  �الأنو�ع  من 
ب�صكل حرج، وثلثة �أخرى �صنفت 
للنقر��س  �ملعر�صة  �الأنو�ع  من 

على  للحفاظ  �لدويل  للحتاد  �حلمر�ء  �لقائمة  قبل  من 
�لطبيعة.

لل�صو�طئ  �مل�رشوطة  غري  �لتنمية  دمرت  وقد 
جتذب  كما  �ل�صلحف.  الأع�صا�س  �حليوية  �الأماكن 
�ل�صلحف  و�ملباين  �ل�صو�رع  من  �لقادمة  �الإنارة 
�لبحر.  نحو  �جتاهها  عن  وت�صتتها  �لفق�س  حديثة 
�ل�صعاب  مثل  �لتغذية  مو�طن  فاإن  ذلك،  على  علوة 
�ملرجانية و�لع�صب �لبحري تتاأذى با�صتمر�ر من جر�ء 
�لر�صيب، ونق�س �ملغذيات، و�لتنمية �ل�صياحية �ملكثفة، 

وممار�صات �ل�صيد �ملدمرة، وتغريُّ �ملناخ.
دببة جائعة

�جلليد �لبحري موطن هام يتغري 
و�صفته.  توزيعه  يف  �صنوي  ب�صكل 
ويذوب  �لبحري  �جلليد  ويتكون 
ميثل  وهو  �لو�حدة،  �ل�صنة  خلل 
�لقطبية؛  للدببة  �لرئي�صي  �ملوطن 
فوقه  وقتها  معظم  تق�صي  حيث 

لت�صطاد، وتتز�وج، وتتكاثر، وت�صنع خمابئ �الأمومة.
م�صاحته،  يف  موؤخًر�  �لبحري  �جلليد  قل  وقد 
ومدته، و�صمكه؛ وذلك نتيجة لتغري �ملناخ. فمثًل، يقل 
�متد�ده يف �ل�صتاء بن�صبة 1.5% يف �لعقد، وتقل �مل�صاحة 
د�ئمة �لتجمد بن�صبة 10% يف �لعقد. وعلوة على ذلك، 
�لدببة  �صلبية على  تاأثري�ت  �لغطاء  لت�صاءل فرة  فاإن 
�لقطبية؛ حيث يق�رشِّ من فرة غذ�ئه ويطيل من فرة 

�صيامه، وقد �ختزن ن�صبة �أقل من �لدهون.
قد  �ملناخ  تغري  تاأثري�ت  فاإن  �آخًر�،  ولي�س  و�أخرًي� 
مثل  للدببة؛  �ملتاحة  �لفر�ئ�س  �أنو�ع  تغري  عنها  ينجم 

فقمة �مليناء و�لفقمة عدمية �الآذ�ن.

�لتي  �لتهديد�ت  �أخطر  من  �ملو�طن  فقد�ن  يعد 
�الأوحد  �ل�صبب  عامة  ب�صفة  ويعترب  بكوكبنا؛  حتيط 
�الأكرث تاأثرًي� يف فقد�ن �لتنوع �حليوي. �إن �لتعدي على 
�لتعدي على حقهم يف  �لكائنات �الأخرى مبثابة  مو�طن 
و�صيوؤدي  �لطبيعة،  لقو�نني  خرق  �الأمر  وذلك  �لبقاء، 

حتًما لعو�قب وخيمة للحياة على �الأر�س.

املراجع
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�أقرت �الأمم �ملتحدة باأن �حلق يف �صكن ملئم هو �أحد 
حقوق �الإن�صان �الأ�صا�صية. ويف حقيقة �الأمر، �إن �حلفاظ 
على موطن منا�صب لكل خملوقات �الأر�س لي�س مبجرد 

حق لها، بل �إنه �رشورة لبقائها؛ �أي حاجة �أ�صا�صية.
من �ملوؤ�صف �أن هنالك عدًد� �صخًما من �الأنو�ع �حلية 
�ملوطن  ففقد�ن  �لطبيعية؛  لفقد�ن مو�طنه  نتيجة  مهدًد� 
�الأنو�ع  من   %85 �إىل  ي�صل  ما  تهديد  يف  رئي�صي  �صبب 
�ملهددة  للأنو�ع  �حلمر�ء  �لقائمة  على  �ملدرجة  �حلية 

باالنقر��س للحتاد �لدويل للحفاظ على �لطبيعة.
وفقد�ن �ملوطن هو �لعملية مير بها موطن طبيعي 
حتى يغدو غري قابل لدعم �لكائنات �ملوجودة به، ومن 
َثمَّ تتناق�س �أعد�دها ويبيت �نقر��صها خطًر� و�صيًكا. 
�أو  بيئية طبيعية،  لتغري�ت  نتيجة  �ملو�طن  تفقد  وقد 

عمليات جيولوجية، �أو �أن�صطة ب�رشية.

بقلم: هند فتحي
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مكاًنا  جتد  �أن  �حلياة  �أ�صا�صيات  �إحدى 
�لب�رش  يخ�صع  �ملاأوى  فبدون  منزاًل؛  تدعوه 
ر�أ�صك ال  �لطبيعة. فوجود �صقف فوق  لقوى 
يحميك  بل  فح�صب،  باالأمان  �صعوًر�  مينحك 
غري  للطق�س  عر�صة  تكون  �أن  من  �أي�ًصا 
من  وعديد  �لربية،  و�حليو�نات  �ملتوقع، 
�الأخطار �الأخرى �لتي ميكن �أن جتتاح �لب�رش.

وم
لعل

ت ا
ايا

حك

مكاًنا  جتد  �أن  �حلياة  �أ�صا�صيات  �إحدى 
تدعوه منزاًل؛ فبدون �ملاأوى يخ�صع �لب�رش لقوى 
مينحك  ال  ر�أ�صك  فوق  �صقف  فوجود  �لطبيعة. 
�صعوًر� باالأمان فح�صب، بل يحميك �أي�ًصا من �أن 
�ملتوقع، و�حليو�نات  للطق�س غري  عر�صة  تكون 
ميكن  �لتي  �الأخرى  �الأخطار  من  وعديد  �لربية، 

�أن جتتاح �لب�رش.
كانت  �صو�ء   - �لبقاء  عن  رو�ية  كل  ففي 
�أو�ئل  من  جتد   - م�صل�صًل  �أو  فيلًما،  �أو  كتاًبا، 
�ل�صبل  بهم  تقطعت  من  بها  يقوم  �لتي  �الأ�صياء 
عن  �أواًل  ويبحثون  و�لغذ�ء.  �ملاأوى  عن  �لبحث 
مل  و�إن  به،  يقطنو�  وجدوه،  فاإن  طبيعي؛  ملجاأ 
ميكن  �لتي  �ملو�د  عن  �لبحث  يف  يبدوؤو�  يجدوه، 
ملجئ  ي�صممون  حيث  بنائه؛  يف  ��صتخد�مها 
ي�صممها  كان  �لتي  تلك  من   � جدًّ قريبة  بد�ئية، 

�الإن�صان �لقدمي.
م�صاكنهم؛  تطورت  �لب�رش،  تطور  وكلما 
منازل،  مبثابة  بد�ئية  خياًما  بنى  قد  فبع�صهم 
طبيعية  ملجئ  عن  �لبحث  �ختار  وبع�صهم 
�أن  نعلم  ونحن  لهم.  �حلماية  توفري  �صاأنها  من 
�لكهوف، وذلك  �ل�صكن يف  �عتاد  �لقدمي  �الإن�صان 
من �الآثار �لتي خلفها، �صو�ء كانت ر�صوًما على 
تركوها.  �أدو�ت  �أو  لنري�ن،  �آثاًر�  �أو  �جلدر�ن، 
قا�صية  تكن  مل  بيئة  �لكهوف  لهم  وفرت  فقد 

بقلم: جيالن �سامل

مل  ذلك،  ورغم  �حلر�رة؛  �صديدة  �أو  �لربودة 
يقطن �لب�رش د�خل �لكهوف د�ئًما، فكانو� يبنون 
وي�صتخدمون  �لكهف  مدخل  عند  م�صتعمر�ت 

�لكهف يف �الحتفاالت.
بوز�رة  �الأر��صي  �إد�رة  مكتب  ذكر  وقد 
يف  بكم  "مرحًبا  مقاله  يف  �الأمريكية  �لد�خلية 
�لب�رشي  "�ال�صتخد�م  عنو�ن  حتت  �الأنفاق"، 
"�لعلوم  جملة  يف  ن�رش  و�لذي  للكهوف"، 
و�الأطفال": "يعود تاريخ �حتلل �الإن�صان للكهوف 
�لقدمي  �حلجري  �لع�رش  فرة  �أثناء  ما  وقت  �إىل 
مليوين  منذ  �لباليوثي،  بالع�رش  �أي�ًصا  �ملعروف 
عام �إىل ع�رشة �آالف عام؛ حني بد�أ �الإن�صان �لقدمي 
�إن�صاء �الأدو�ت �حلجرية و��صتخد�مها. و�صهدت 
تلك �لفرة �أي�ًصا تطور �جلن�س �لب�رشي و�صواًل 

للإن�صان �حلديث كما نعرفه �ليوم".
�إفريقيا منذ ما يقرب  مع ظهور �الإن�صان يف 
من 195.000 عام، و�نت�صاره يف �صمال �أور��صيا 
يف  �أحياًنا  ي�صكن  كان  عام،  �ألف  �أربعني  منذ 
�لكهوف و�مللجئ �ل�صخرية، وكان ذلك مرتبًطا 

�رتباًطا وثيًقا باقت�صاد �ل�صيد و�جلمع.
من �أقدم �مللجئ �لتي يوجد بها �آثار حلياة 
�لهندية، ملجئ  �لقارة  �صبه  ب�رشية، وتوجد يف 
بيمبتكا �ل�صخرية؛ وهي موقع �أثري يقع يف والية 
مادهيا بر�دي�س �لهندية. وعرث على لوحات على 
جدر�نها؛ حيث ُيعتقد يف وجود ن�صاط �إن�صاين بها 
منذ ما يزيد عن ثلثني �ألف عام، يف بد�ية �لع�رش 
�حلجري بجنوب �آ�صيا. ونظًر� ملكانتها باعتبارها 
�آ�صيا،  �الإن�صانية يف  �أقدم �مللجئ يف �حلياة  �أحد 

�أعلنت كاأحد مو�قع �لر�ث �لعاملي يف عام 2003.
هناك عدة كهوف �أخرى ��صتخدمت للحماية 
وملمار�صة �أن�صطة �جتماعية �أخرى؛ من �أ�صهرها 
وبه  بفرن�صا،  "�صوفيه-بونت-د�رك"  كهف 
ر�صوم على جدر�نه يعود تاريخها �إىل نحو و�حد 
وثلثني �ألف عام. وقد ��صتخدم كثريون �لكهوف 
�التقاء من �حلر�رة،  �إما بغر�س  �ملو��صم؛  �أثناء 
�لكهوف  كانت  كما  �ل�صقيع.  من  �الحتماء  و�إما 
حتى  �ل�صنني،  �آالف  منذ  دينية  كمعابد  ُت�صتخدم 
دينية  مو�قع  �لكهوف  من  عديد  يعد  هذ�،  يومنا 
و�ملعابد  �لبوذية  �الأ�رشحة  بع�س  فتقع  للحج؛ 
�لهندو�صية �لقدمية يف �لكهوف، وما ز�ل كثريون 

ي�صافرون لزيارة تلك �الأماكن.
�إىل  باللجوء  �لبع�س  حال  ينته  مل  و�إن 
�لكهوف و�مللجئ �ل�صخرية، كان �الإن�صان �لقدمي 
يبني هياكل قد توفر له �حلماية �لتي يحتاج �إليها، 
�ل�صكل  ذ�ت  �خليام  �لهياكل  تلك  على  ومثال 
�ملخروطي؛ حيث كانت تو�صع �جلذوع �خل�صبية 
يف �صكل د�ئرة؛ بحيث تلتقي يف �جلزء �لعلوي عند 

�ملنت�صف؛ مما يتيح م�صاحة للب�رش ال�صتخد�مها.
�لهياكل  تلك  �أن  تثبت  �أدلة  على  عرث  وقد 
�لعثور  هو  ذلك  على  دليل  و�أكرب  �ُصنعت،  قد 
�أن  �إىل  ي�صري  مما  �ل�صخور؛  من  حلقات  على 
�ملنازل.  ي�صبه  فيما  للخيام  كاأ�صا�س  ��صتخد�مها 
�أنها  يرجح  �لطني،  مثل  مو�د  على  عرث  كما 

��صتخدمت يف بناء �الأ�صقف �أعلى تلك �لهياكل.
على �لفرد �أن يتذكر �أنه قبل �آالف �ل�صنني، 
تتجول  حاليًّا  منقر�صة  حيو�نات  هناك  كانت 
�ل�صويف.  �ملاموث  �أحدها  �الأر�س؛  كوكب  على 
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وتلك �حليو�نات كانت تعي�س جنًبا �إىل جنب مع 
�لعهد  ذلك  حيو�نات  ُتقدم  فلم  �لقدمي؛  �الإن�صان 
عظامها  ُت�صتخدم  كانت  بل  فح�صب،  �لغذ�ء 

و�أنيابها كاأحجار للبناء �أي�ًصا.
�مل�صاكن،  تلك  مثل  وجود  على  �أدلة  وتوجد 
"دولني  موقع  يف  عليها  �لعثور  ميكن  �لتي 
في�صتوني�س" يف �أوروبا �ل�رشقية؛ حيث عرث على 
�إىل نحو خم�صة وع�رشين  تاريخه  يعود  مع�صكر 
�ألف عام. وقد �عتاد �صكان ذلك �ملوقع ��صطياد 
حيو�ن �ملاموث؛ لي�س لتناوله فقط، بل ال�صتخد�م 

جلده وعظامه �أي�ًصا.
من  �مل�صنوعة  �مل�صتعمر�ت  تتكون  ما  عادة 
حدود  مبثابة  يكون   - �صياج  من  �ملاموث  عظام 
للم�صتعمرة - ويف د�خله عدد من �الأكو�خ، ولكل 
منها ��صتعمال خمتلف؛ فكان بع�صها ور�س عمل 
�صلبة؛ حيث ت�صنع �الأدو�ت، و�أخرى قد تكون 
�لتي  �لفري�صة  تذبح  حيث  للذبح؛  خم�ص�صة 

ت�صطاد، ثم تخزن لل�صتهلك الحًقا.
غالًبا ما �تخذت �مل�صاكن �مل�صنوعة من عظام 
ا؛ حيث �أقيمت �جلدر�ن عن  �ملاموث �صكًل د�ئريًّ
يف  مًعا،  للماموث  �لعملقة  �لعظام  و�صع  طريق 
حني و�صعت �أنياب �ملاموث عند �ملد�خل لتو�صيح 
�ملوقد يف  يكون  ما  عادة  �مل�صكن  مكانها. ود�خل 
�ملركز، ويف �الأغلب كان ي�صتخدم كمركز رئي�صي 

للأن�صطة �الجتماعية.
جمرد  من  �لب�رش  حتول  �ملطاف،  نهاية  يف 
على  قدرة  �أكرث  لي�صبحو�  وجامعني  �صيادين 
�أدى  �الأر�س.  وزر�عة  و�حد  مكان  يف  �ال�صتقر�ر 
ذلك �لتحول �إىل طريقة بناء جديدة للم�صتوطنات؛ 
بحيث �أ�صبحت �أكرب و�أكرث �إحكاًما من �صابقتها. 
تلك  هي  �الآن  حتى  �ملعروفة  �ملدن  �أقدم  و�إحدى 
�ملوجودة باأريحا؛ حيث �أهلت بال�صكان منذ تاريخ 
تاأ�صي�صها، و�ليوم هي مدينة تقع بالقرب من نهر 

�الأردن يف �ل�صفة �لغربية من فل�صطني �ملحتلة.
�ملكان  بذلك  ��صتقرو�  من  جذب  ما  و�أول 

كانت  �أريحا  �أن  من  �لرغم  فعلى  �ملوقع.  هو 
ووجود  �لنهر،  من  قربها  فاإن  معزولة،  منطقة 
جيًد�   � مقرًّ منها  جعل  �ملاء  من  موثوق  منبع 
لل�صتقر�ر، كما �صمح تو�فر �ملياه بها �أي�ًصا لنمو 
�لنباتات؛ ولذلك ��صتقر �لنطوفيون بها منذ �آالف 

�ل�صنني.
تلك  يف  متعاقبة  م�صتعمر�ت  �كت�صفت  وقد 
ع�رش  �أحد  نحو  �إىل  �أقدمها  تاريخ  يعود  �ملنطقة 
نحو  �الأوىل  �مل�صتوطنة  ُتغطي  حيث  عاٍم؛  �ألف 
ع�رشة فد�دين، و��صتخدمت تقنية جديدة يف ذلك 
�ُصنعت  فقد  �لطوب.  وهي  �ملنازل؛  لبناء  �لوقت 
كانت  حيث  و�لق�س؛  �لطني  من  �لطوب  قو�لب 
ت�صكل �أواًل، ثم ترك لتجف يف �ل�صم�س، ومبجرد 
منازل  تاأ�صي�س  يف  ت�صتخدم  �صلبة  ُت�صبح  �أن 

د�ئرية.
كانت �أ�صقف �ملنازل ذ�ت �صكل خمروطي، ومل 
فروع  من  بل  فقط،  �للنب  �لطوب  من  ت�صنع  تكن 
�ملنازل متتد على م�صاحة  �أي�ًصا. وكانت  �الأ�صجار 
تبلغ نحو خم�صة �أمتار، وبد�خلها وخارجها موقد 
بالوحل  تغطى  كانت  �جلدر�ن  بناء  وبعد  �أي�ًصا، 
�ل�صكل  ملنحها �صكًل منتظًما. وتلك �ملنازل د�ئرية 
عادة ما تتكون من غرفة و�حدة فقط؛ ومع ذلك، 

كان ي�صل عدد غرف بع�صها �إىل ثلث.
يف  م�صتعمرة  �أقدم  هويوك"  "كاتال  وتعد 
يف  �كت�صفت  حيث  �حلديث؛  �حلجري  �لع�رش 
ماأهولة  �مل�صتعمرة  تلك  وكانت  بركيا.  قونية 
بال�صكان يف �لفرة ما بني عامي 7500 و5700 
قبل �مليلد، وقد تر�وح متو�صط عدد �صكانها من 
�أهم  و�أحد  ن�صمة،  �آالف  �صبعة  �إىل  �آالف  خم�صة 
تنظيمها وطريقة  هو  �مل�صتعمرة  تلك  عن  �الأمور 

�لدخول �إىل �ملنازل.
وبنيت �ملنازل بع�صها بجانب بع�س لت�صكل 
نوًعا من �لركيب ي�صبه خلية �لنحل، ولكي ت�صل 
فتحة  خلل  من  �لدخول  عليك  يجب  منزلك،  �إىل 
يف �ل�صقف توؤدي �إىل �صلم ي�صمح لك بالنزول �إىل 

�ملنزل. وكانت تلك �لفتحات �أي�ًصا مبثابة م�صادر 
مفتوح  موقد  منزل  بكل  كان  حيث  للتهوية؛ 

وفرن، لذ� كانت تهوية �ملنزل يف غاية �الأهمية.
يعي�صون  هويوك"  "كاتال  �صكان  كان  وقد 
كان  َثمَّ  ومن  �ملا�صية،  وتربية  �لزر�عة  على 
�تباع  من  بداًل  و�حد  مكان  يف  �لبقاء  باإمكانهم 
يزرعون  كانو�  كما  �لبدوية.  �حلياة  �أ�صلوب 
�أن يكون  فلي�س غريًبا  َثمَّ  �لقمح و�ل�صعري، ومن 
يكن  ومل  �خلبز،  خلبز  به  خا�سٌّ  فرن  بيت  بكل 
كان  عنها  ا  فعو�صً بامل�صتعمرة؛  طرق  �أية  هناك 
�الأفر�د يتجولون يف �ملكان عن طريق �مل�صي على 

�أ�صطح �ملنازل.
حر�س  وقد   ،� جدًّ نظيفة  �لبيوت  كانت 
فكانت  با�صتمر�ر؛  منازلهم  جتديد  على  �ل�صكان 
ُعرث  كما  جيًد�،  وتنعم  ُتغطى  �لد�خلية  �جلدر�ن 
�أن  على  يدل  مما  و�لزينة؛  �حللي  من  عديد  على 

�ل�صكان �هتمو� باإ�صافة �للم�صات �لزخرفية.
كانت  �مليلد،  قبل   4000 عام  بحلول 
�حل�صار�ت قد تكونت يف �أماكن مثل م�رش وبلد 
�أحدث  تقنيات  طورت  حيث  �لنهرين؛  بني  ما 
�لِبنى  لت�صكيل  تطوًر�  �أكرث  وطرق  �ملنازل  لبناء 
�هتمام  تاريخ  بد�ية  وبتتبع  للمباين.  �الأ�صا�صية 
�أماكن  تعد  بب�صاطة  كانت  بامللجئ،  �لب�رش 
للحماية، و�صواًل لفهم �أدق مللكية �ملنازل، نلحظ 
كيف يفكر �لب�رش، وكيف تطورت قدر�تهم على 

مر �لع�صور.
ويف �لوقت �حلا�رش، �ختلفت �صبل معي�صتنا 
حول  �حل�رشية  �ملر�كز  يف  وخا�صة   - متاًما 
�لعامل - عن �لطرق �لتي ��صتخدمها �أجد�دنا يف 
�أن  حياتهم. وما يعد د�ئًما جديًر� باالهتمام هو 
نتذكر بد�يات �الأ�صياء، و�أن نقدر ما و�صلنا �إليه، 

نحن �لب�رش.
www.angelfire.comاملراجع

www.blm.gov
www.historyworld.net
http://archaeology.about.com
www.catalhoyuk.com
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بقلم: معتز عبد املجيد

�ل�صيد  بد�أ يف  �الإن�صان باجلوع،  عندما �صعر 
دفعت  �مل�صكن  �إىل  و�حلاجة  �لطعام،  وجمع 
�أدت  كما  و�ملنازل،  �الأكو�خ  يبني  الأن  �الإن�صان 
�حلاجة �إىل �النتقال و�ل�صفر �إىل �خر�ع و�صائل 
مبثابة  �لعامل  جعلت  �لتي  �ل�رشيعة،  �ملو��صلت 
�لب�رشي  �ملخ  يعمل  فعند �حلاجة  قرية �صغرية؛ 

.� �ملبتكر �حلامل ب�رشعة كبرية جدًّ
للأ�صف  نعي�صه،  �لذي  �لعلوم  ع�رش  ويف 
�حلاجة  ب�صبب  �أي�ًصا  �لفتاكة  �الأ�صلحة  تبتكر 
�إليها. فاخلوف من �الأعد�ء يدفع �لدول �ل�صاعية 
ظهرت  وكلما  �الأ�صلحة.  �بتكار  �إىل  لل�صلطة 
ل�صدها؛  جديدة  �أ�صياء  تبتكر  جديدة،  حاجات 
للم�صكلت  حلول  الإيجاد  جديدة  خطط  فتحاك 
باجلر�أة،  نتحلى  جتعلنا  و�حلاجة  �ملختلفة. 

و�حلما�س، و�لقدرة على تلبية حاجاتنا.
�صبيل  على  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  خلل 
و�لفرن�صية  �الإجنليزية  �ل�صفن  قامت  �ملثال، 
بح�صار �ملو�ين �الأملانية. ومن َثمَّ توقفت �إمد�د�ت 
�إال  �الأخرى،  �الأ�صا�صية  و�ل�صلع  و�لزيت  �ل�صكر 
و�بتكرو�  بد�ئل،  �كت�صفو�  �الأملان  �لعلماء  �أن 

منتجات ��صطناعية للتغلب على ذلك �ملاأزق.
علماء  ��صت�صعر  �ل�صتينيات  بد�ية  ويف 
�حلاجة  �الأمريكية  �ملتحدة  بالواليات  �لكمبيوتر 
ببع�س؛  بع�صها  �الآلية  حو��صيبهم  �ت�صال  �إىل 
�ملادي  و�لدعم  �الإمكانات  �حلكومة  لهم  فوفرت 
�صبكة  ذلك  بعد  لنا  لتظهر  تطور،  �لذي  للبحث 
�الإنرنت �لتي ال ن�صتطيع �ال�صتغناء عنها �ليوم.

�مللحة  �حلاجة  �الإن�صان  ��صت�صعر  فكلما  �إًذ� 
الأي �صيء، فاإنه يبد�أ يف �لتفكري يف تلبيتها وي�رشع 
يف �الإبد�ع. فاحلاجة حتفز �لنب�صة �الأوىل تاركًة 

بقية �ملهمة للعقل.

�حلاجة �أمُّ �الخر�ع هي مقولة مقولة   
من  فكثري  متاًما؛  �صحيحة 
�إىل  بوجودها  تدين  و�الكت�صافات  �الخر�عات 
�حلاجة. فنحن نخرع ما نحتاج، وبدون �حلاجة 

ال نبتكر �أي �صيء.

مل  �إذ�  بالغر�س  تفي  ال  وحدها  و�حلاجة 
يقدها �لتفكري. فاحليو�نات لها حاجاتها ولكنها 
تفتقر �إىل قوة �لتفكري و�الإبد�ع؛ فهي ال ت�صتطيع 
 ، َثمَّ ومن  �لفطرة.  تتبع  الأنها  �صيء؛  �أي  �بتكار 
فال�صيغة �ل�صحيحة ينبغي �أن تكون �حلاجة �أم 

�الخر�ع �رشيطة �أن تدعمها قوة �لتفكري.
على  �الإن�صان  �عتمد  �لبد�ئية  �لع�صور  ففي 
�لطيور  ��صطياد  �ل�رشوري  من  وكان  �ل�صيد، 
متناول  عن  �لبعيدة  �ملفر�صة  �حليو�نات  �أو 
�بتكرت  كما  و�ل�صهم.  �لقو�س  فابتكر  �الإن�صان؛ 
�أجل  من  و�ملنازل  �لربد،  من  للحماية  �مللب�س 
وهكذ�  �لطعام.  الإنتاج  و�الأدو�ت  �ل�صكن، 
��صتحدث عديد من �الأدو�ت ل�صمان حياة �أف�صل.
والأن �الإن�صان كائن �أرقى من �أن ي�صبح عبًد� 
حلاجاته؛ فهو ي�صنع حاجات جديدة، لي�س د�ئًما 
ب�صبب �حلاجة، ولكن كثرًي� الإ�صفاء مل�صة جمالية 
م�صتوى  �إىل  للإ�صارة  �أو  و�الأ�صخا�س،  للأ�صياء 
فن  فاخرع  �ملجتمع؛  يف  مركزه  �أو  �ل�صخ�س 
�إر�صاء  �أجل  من   - �ملثال  �صبيل  على   - �لطهي 
حا�صة �لتذوق، و�بتكرت �حللي من �أجل �إ�صفاء 

مل�صة جمالية للن�صاء.
حماولة  يف  �ملليني  �الإن�صان  �أنفق  ولقد 
و�لكو�كب  �لقمر  �إىل  تنقله  و�صائل  البتكار  منه 
�الأخرى مثل كوكب �ملريخ، وهو يقوم بذلك لي�س 
ب�صبب �حلاجة �مللحة، ولكن من �أجل �الإح�صا�س 

باملتعة بفعل �مل�صتحيل.
يعرف  ال  �الإبد�ع  �أن  هو  فهمه  لنا  ينبغي  ما 
مع  �ملقارنة  عند  فقط  حتدث  فاالأخطاء  �خلطاأ؛ 
�صيء �آخر. فاإذ� كنا نبحث عن �حلل �الأمثل مل�صكلة 
ما، فالطريقة �ملثلى هي �لتعلم من �لتجارب ولن 
�أخطاء. فنحن بب�صاطة نتعلم ما هو  يكون هناك 

�الأكرث  �حلل  ناأخذ  ثم  فعال،  غري  هو  وما  ال  فعَّ
فعالية. وملعرفة ما هو فعال، ينبغي لنا �لتجربة.

يف  �مل�صاألة  هذه  يف  للنظر  �أخرى  هناك طريقة 
عامل �ليوم �ملتقدم؛ فيمكن للفرد �لعمل بهذ� �ملبد�أ 
بالعك�س متاًما، �أي �إن �الخر�ع هو �أبو �حلاجة. 
كنا  �ملحمولة،  �لهو�تف  قبل  �ملثال،  �صبيل  فعلى 
نعي�س بدون �إمكانية �الت�صال من �أي مكان باأي 

مكان �آخر يف �أي وقت.
نكون  عندما  فقط  �ت�صاالتنا  جنري  فكنا 
�لتليفون  �أك�صاك  من  �أو  �ملكتب  يف  �أو  �ملنزل  يف 
كنا  �أننا  �ملده�س  ومن  �ل�صو�رع.  يف  �ملوجودة 
�الآن؛  �حلال  عك�س  على  طبيعي،  ب�صكل  نعي�س 
فل ميكننا �ليوم �لعي�س دون �لهو�تف �ملحمولة. 
�ملكتب،  يف  �أو  �ملنزل  يف  هاتفك  ترك  �أن  حاول 
و�ق�س يومك بدونه؛ حينها �صتدرك �أن �الخر�ع 

قد �أ�صبح �رشورة ال ميكن �ال�صتغناء عنها.
وينطبق �ل�صيء نف�صه على �لربيد �الإلكروين، 
�الت�صال  وحتى  �لق�صرية،  �لن�صية  و�لر�صائل 
عدم  يف  �لتفكري  �ل�صعب  فمن  �الإنرنت.  ب�صبكة 
فما  �صاعات،  لعدة  �الإنرنت  ب�صبكة  �الت�صال 
�ملده�س  من  جمدًد�،  ولكن،  �أكرث.  �أو  بيوم  بالك 
�أننا يف ثمانينيات �لقرن �ملا�صي وما قبل ذلك كنا 
نعي�س بدون �صبكة �الإنرنت. قد يكون هذ� دليًل 
على قدرة �الإن�صان على �بتكار �أي �صيء وجعله 

�رشورة من �رشور�ت �حلياة.
املراجع
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ميكن  ال  "�أ�صياء  �لنا�س  يعتربها  �لتي  �الأ�صياء  عدد  �أن  فيه  �صك  ال  مما 
�حلياة بدونها" قد ت�صاعف يف �لعقد �ملا�صي، من ناحية جمموع �ملنتجات 
من  �الآن  و�أ�صبحت  �لكماليات  من  �ملا�صي  يف  تعد  كانت  �لتي  �ال�صتهلكية 

�رشور�ت �حلياة.
بع�س هذه �ملنتجات - مثل �حلو��صب �الآلية �ملنزلية - �لتي تعد �بتكار�ت 
�لكماليات  فئة  من  ب�رشعة  �نتقلت  نعي�صه  �لذي  �ملعلومات  ع�رش  يف  جديدة 
�إىل فئة �ل�رشور�ت. وعلى �لرغم من ذلك، فهناك �أجهزة �أخرى مثل �أفر�ن 
�مليكروويف، وغ�صاالت �الأطباق، و�أجهزة �لتكييف، وجمففات �مللب�س قفزت 

لفئة �ل�رشور�ت خلل �لعقد �ملا�صي على �لرغم من وجودها لفرة طويلة.

بقلم: معتز عبد املجيد

�أظهرت  �ملثال،  �صبيل  على 
در��صة �أمريكية مف�صلة �أن متو�صط 
ن�صبة �لبالغني �لذين و�صفو� �أفر�ن 
�مليكروويف على �أنها �رشورة �أكرث 
منها �صيًئا كماليًّا، قد ز�دت بن�صبة 
�لعقد  خلل  �ل�صعف  من  �أكرث 
ويعد   .%68 �إىل  فو�صلت  �ملا�صي 
�صيًئا  �ملنزيل  �لهو�ء  تكييف  جهاز 
بني  من  �صبعة  لكل  وفًقا  ا  �رشوريًّ
�إىل  �لن�صبة  لرتفع  بالغني؛  ع�رشة 
 .1996 عام  يف   )%51( �ل�صعف 
و�أكرث من ثمانية من بني كل ع�رشة 
�أن  �الآن  يعتقدون   )%83( بالغني 
�رشوري؛  �صيء  �مللب�س  جمففات 
بني  من  �صتة  من  �لن�صبة  لرتفع 
عنها  قالو�   ،)%62( ع�رشة  كل 

�رشورة منذ عقد م�صى.
»كمالية  �صوؤ�ل  �ال�صتفتاء  طرح 
ع�رش  �أربعة  حول  �رشورة؟«  �أم 
جلعل  م�صمًما  ��صتهلكيًّا  جهاًز� 
�إنتاجية،  �أكرث  �ليومية  �حلياة 
وجعلها �أكرث ر�حة، وكفاءة، ومتعة. 
من  �لفرة  يف  �ال�صتفتاء  هذ�   مت 
 ،2006 9 نوفمرب  �إىل  �أكتوبر   18
ع�صو�ئية  حملية  جمموعة  بني 

منتقاة من بني �ألفي �صخ�س بالغ.
يف  �مل�صاركون  رتب  وقد 
�ال�صتطلع �الأربعة ع�رش جهاًز� وفًقا 
ملعايري كثرية على مقيا�س "�حلاجة"؛ 
�لقائمة  ر�أ�س  على  �ل�صيارة  فربعت 
�الآيبود  تذيل  حني  يف   ،%91 بن�صبة 
�إذ�  وبالطبع،   .%3 بن�صبة  �لقائمة 
م�رش،  يف  م�صابه  ��صتفتاء  عمل  مت 
حتًما  و�لن�صب  �الأرقام  ف�صتنخف�س 

�الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  عن 
متو�صط  يف  �لكبرية  �لفجوة  ب�صبب 
�ملده�س  م�صتوى �حلياة. ولكن، من 
�لذين  �مل�رشيني  ن�صبة  نعرف  �أن 
يعتربون مكيف �لهو�ء �رشورة من 
�ملثال  �صبيل  �رشور�ت �حلياة، على 

ولي�س �حل�رش.
ح�صابات  تقا�س  ما  غالًبا 
�الأ�صخا�س من خمتلف �الأعمار فيما 
يخ�س �لكماليات و�ل�رشور�ت وفًقا 
لبع�س  فبالن�صبة  خمتلفة.  ملعايري 
�الأ�صياء، وخا�صًة تكنولوجيات هذ� 
يعتربونها  �ل�صن  ف�صغار  �لقرن، 
غالًبا  �أخرى،  حاالت  ويف  �رشورة. 
�لتي  وخا�صًة  �ملنزلية،  �الأجهزة 
توفر �لر�حة و�لرفيه، جند �أن كبار 
�ل�صن هم من يعتربونها �رشوريات. 
من  فكثري  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 
�لهو�تف  يعتربون  �ل�صن  �صغار 
�حلياة.  �رشور�ت  من  �ملحمولة 
وعلى �جلانب �الآخر، كثري من كبار 
ومكيف  �مل�صكن،  يعتربون  �ل�صن 
هو�ء �ل�صيارة، وغ�صاالت �الأطباق، 
من  وجمففاتها  �مللب�س  وغ�صاالت 
على  ي�رشي  و�ملثل  �ل�رشور�ت. 
�أو  و�لكابل  �لتليفزيون  �أجهزة 
فكبار  �ل�صناعية؛  �الأقمار  خدمات 
هذه  يعتربون  من  هم  �أي�ًصا  �ل�صن 

�الأ�صياء من �رشور�ت �حلياة.
وعندما يتعلق �الأمر مب�صتويات 
يكون  هنا  يختلف.  فاالأمر  �لدخل، 
فكلما  �الجتاه؛  �أحادي  �ملقيا�س 
�لفرد  �عترب  �لفرد،  دخل  ز�د 
�رشور�ت  و�الأجهزة  �ملنتجات 

�لرغم  وعلى  كماليات.  منها  �أكرث 
�لتباين؛  درجة  تختلف  ذلك،  من 
هامة  تكون  �ملنتجات  فبع�س 
بالن�صبة لبع�س �الأ�صخا�س وعدمية 
فالر�تب  الآخرين.  بالن�صبة  �لقيمة 
عندما  كبرًي�  فارًقا  هناك  يجعل 
�لع�رش  بو�صائل  �ملو�صوع  يتعلق 
�لكمبيوتر  �أجهزة  �الإلكرونية: 
ب�صبكة  �ل�رشيع  و�الت�صال  �ملنزلية 

�الإنرنت و�لهو�تف �ملحمولة.
تاأثرًي�  �لدخل  مل�صتوى  �أن  كما 
�ملنزلية  �الأجهزة  �أحد  عن  ر�أينا  يف 
ومن  �الأطباق،  غ�صالة  مثل  �لقدمية 
مكيف  مثل  �لر�حة  و�صائل  �إحدى 
هو�ء �ل�صيارة. فهناك فارق �صغري 
�مللب�س  وغ�صاالت  �ل�صيار�ت  بني 
بني  فارق  يوجد  وال  وجمففاتها. 
حقيبة مليئة باالأغر��س �ملختلفة مثل 
مكيف �لهو�ء �ملنزيل و�مليكروويف، 
�لرفيه  منتجات  من  وجمموعة 
و�لتليفزيونات  �لتليفزيونات،  مثل 
�ل�صناعية،  و�الأقمار  �لتقنية،  عالية 

وخدمات �لكابل، و�الآيبود.
قبل  �ال�صتفتاء من  �كتمل  عندما 
قطاع يغطي عدًد� كبرًي� من �ل�صفات 
و�لدين،  �جلن�س،   - �لدميوغر�فية 
و�لعرق،  �الجتماعية،  و�حلالة 
�أية  تظهر  فلم  حُلل،   - و�الأ�صل 
�صفات �أخرى بقوة �لعمر �أو �لدخل 

يف �لتنبوؤ بكيفية ��صتجابة �لنا�س.
يف كل �الأحو�ل، ميكننا �أن نفر�س 
�لن�صاء  من  �أكرث  مييلون  �لرجال  �أن 
�ملوجودة  �ملطبخ  �أجهزة  العتبار 
وغ�صالة  -�مليكروويف  �للئحة  على 

�لن�صاء  �أما  -�رشور�ت.  �الأطباق 
العتبار  �لرجال  من  �أكرث  فيملن 
من  �رشورة  �ل�صيارة  هو�ء  مكيف 
�رشور�ت �حلياة. عد� ذلك، ال توجد 
فيما  �جلن�صني  بني  كبرية  فروق 

يتعلق بهذه �ملجموعة من �الأ�صئلة.
�رتفع  كلما  �الآخر،  �جلانب  على 
ز�د  �لتعليمي،  �لفرد  م�صتوى 
�عتباره جلهاز مثل �لكمبيوتر �ملنزيل 
و�الت�صال ب�صبكة �الإنرنت �ل�رشيع 
�حلياة.  �رشور�ت  من  �رشورة 
كونك  متوقع،  هو  وكما  كذلك، 
ب�صدة  �صيوؤثر  للإنرنت  م�صتخدًما 
�رشورية.  �الأ�صياء  هذه  �عتبارك  يف 
من �ملهم �أي�ًصا �لتاأكيد على �أن �مللكية 
ل�صيء  فملكيتك  �حلاجة؛  ت�صنع  قد 
�الأحيان  بع�س  يف  ت�صبح  �أن  ميكن 

موؤ�رًش� الحتياجك له.
�إن نتائج �ال�صتفتاء هي دليل على 
�الخر�ع".  �أم  "�حلاجة  �أن  حقيقة 
باأن  تذكرة  مبثابة  �لنتائج  وهذه 
فيمكن  �أي�ًصا،  �صحيح  �لعك�س 
�حلاجة.  �أبا  �الخر�ع  يكون  �أن 
منذ  �لب�رشي،  �لتاريخ  مد�ر  فعلى 
�لكمبيوتر،  وحتى  �لعجلة  �خر�ع 
تخطر  مل  �لتي  �الخر�عات  فاإن 
�أ�صبحت  قد  �صابًقا،  بال  على  الأحد 
َثمَّ  ومن  �لنا�س،  قبل  من  مطلوبة 

�أ�صبحو� يف حاجة �إليها بعد ذلك.
املراجع
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ويدع��و بع���س �ملنادي��ن بالتقليلي��ة �الأك��رث تطرًف��ا 
غر���س،  مائ��ة  �إىل  �ل�ص��خ�صية  �ملمتل��كات  بتخفي���س 
�ل�ص��بكية  و�لتطبيق��ات  �لرقمي��ة  �مللف��ات  ومب�ص��اعدة 
ي�ص��هل عل��ى �لتقليلي��ني ��ص��تبد�ل عدي��د م��ن �الأغر����س 
�ملادي��ة مركزي��ن على �متلك �الأغر��س �الأكرث ��ص��تد�مة 

و�الأعل��ى ج��ودة.
ولكن، هل التقليلية حل ال�ستدامة؟

م��ن  ��ا  مثاليًّ �لتقليل��ي  �حلي��اة  �أ�ص��لوب  يب��دو  ق��د 
ناحي��ة �ال�ص��تد�مة؛ فللأر���س �إم��د�د�ت حم��دودة م��ن 
�مل�صادر �لتي ال ميكنها دعم �مل�ص��توى غري �ل�صحي من 
�ال�ص��تهلكية يف عاملن��ا �لي��وم. كم��ا �أن��ه م��ن �ص��اأن ذل��ك 
�الأ�ص��لوب تقلي���س فج��وة ع��دم �مل�ص��او�ة يف �ال�ص��تهلك 

�لعامل��ي.
�لت��ي  �ملتاح��ة،  �الإح�صائي��ات  �أح��دث  فبا�ص��تخد�م 
ترج��ع �إىل ع��ام 2005، ميتل��ك �ل���20% �الأغن��ى يف �لع��امل 
76.6% م��ن �ال�ص��تهلك �خلا���س، يف ح��ني ميتل��ك �ل���%5 
��ا  منَّ قلي��ل  ين�ص��غل  بينم��ا  �إن��ه  �أي  من��ه.   %1.5 �الأفق��ر 
بتجمي��ع �الأغر����س �لت��ي ال يحتاجونه��ا، ال يج��د عدي��د م��ن 

�لفق��ر�ء �الأغر����س �لت��ي يحتاجونه��ا للعي���س.
��ا ف��اإن تبن��ي  عل��ى �لرغ��م م��ن كون��ه و�ع��ًد� ظاهريًّ
لل�ص��تهلكية  معادًي��ا  للحي��اة  �أ�ص��لوًبا  �لع��امل  �أغني��اء 
لي���س باأم��ر م�ص��تد�م يف ر�أي��ي. فم��ع �أن �ال�ص��تهلكية ق��د 
�أن�صب��ت م�صادرن��ا، فاإنه��ا ق��د �صنع��ت �لوظائ��ف �أي�ًصا، 
�لرو�ت��ب  يف  �لهائل��ة  �الختلف��ات  م��ن  �لرغ��م  وعل��ى 
و�الأح��و�ل ح��ول �لع��امل، ف��اإن �ال�ص��تهلكية ق��د �صنع��ت 
�ص��وًقا هائًل للقت�صاد�ت �لنامية. كما �أنها �أ�ص��همت يف 
تقدم �لعامل؛ حيث حفزت قوة �لطلب �ال�صتهلكي على 
�لت�صنيع �الأكرث فعالية، و�لتقنيات �الأف�صل، و�لتطوير 

وغريه��ا. �ل�صحي��ة،  �لعناي��ة  يف 

�ل��دب  "كت��اب �لغاب��ة" يق�ص��ي  يف فيل��م �لكرت��ون 
بال��و �أيام��ه مغنًي��ا ور�ق�ًص��ا وه��و يتن��اول �لب��او ب��او، يف 
ح��ني ين�ص��ح موجل��ي بفو�ئ��د �حلياة �لب�ص��يطة يف �أغنيته 
"�بح��ث  فيغن��ي:  �الأ�صا�ص��ية"؛  "�حلاج��ات  �جلذ�ب��ة 
�الأ�صا�ص��ية  �حلاج��ات  �الأ�صا�ص��ية...  �حلاج��ات  ع��ن 

�لب�ص��يطة... �ن���َس خماوف��ك وم�ص��اكلك...".
م��ا كان بال��و ليع��رف حينه��ا �أن��ه بع��د م��رور عق��ود 
م��ن �لزم��ن �ص��وف تتح��ول طريقت��ه يف �حلي��اة �إىل حرك��ة 
كب��رية يف �أ�ص��لوب �ملعي�ص��ة. وق��د قوي��ت تل��ك �حلرك��ة يف 
�الأع��و�م �لقليل��ة �ملن�رشم��ة، وه��ي مبثاب��ة لق��اح �ص��د 

�ال�ص��تهلكية.
باأ�ص��لوب  خلطه��ا  يج��ب  ال  و�لت��ي   - فالتقليلي��ة 
�لت�صميم �ملنزيل �لذي يحمل نف���س �ال�ص��م - هي حركة 
منت���رشة تع��ظ بالتخل��ي �لتطوع��ي ع��ن كل م��ا ميتلك��ه 
�الإن�ص��ان فيما عد� �ل�رشوريات؛ �أي �لعي���س باحلاجات 
��ا؛ حي��ث يتبناه��ا  �الأ�صا�ص��ية. وتل��ك �حلرك��ة ر�ئج��ة حاليًّ
�مل�ص��اهري ح��ول �لع��امل، وه��م تقليلي��ون يد�فع��ون ع��ن 
مقاب��ل  يف  مادي��ة  و�الأق��ل  �الأب�ص��ط  �حلي��اة  ف�صائ��ل 

�ال�ص��تهلكية �ملفرط��ة يف ثقافتن��ا �حلالي��ة.
ع��ي �لتقليلي��ون �أنه��م �أفاق��و� ليع��و� "���رشور"  يدَّ
�الإع��لم و�ال�ص��تهلكية، و�أنه��م ق��د وج��دو� �ل�ص��عادة يف 
�لتخل���س م��ن ممتلكاته��م �ملادي��ة �لت��ي يقول��ون �إنه��ا ق��د 
��ا ه��و مه��م يف �حلي��اة. فيعتق��د  �أثقلته��م و�ص��تتتهم عمَّ
خ��رب�ء �لتقليلي��ة يف حتري��ر �ل��ذ�ت م��ن "جن��ون �لتمل��ك" 
�حلدي��ث و�إعط��اء �الأولوي��ة للتجرب��ة و�لنم��و �الإن�ص��اين 
��ا ع��ن �الأغر����س. وه��و م��ا يعن��ي يف �أغل��ب �لوق��ت  عو�صً
�لتخل���س م��ن �أقر��ص��ك �ملدجم��ة، و�لتخل��ي ع��ن معظ��م 
ملب�ص��ك، وتقلي���س منزل��ك؛ �أي �إخ��لء حيات��ك م��ن �أي��ة 

فو�ص��ى ال ���رشورة له��ا ب�صف��ة عام��ة.

فال�ص��وؤ�ل �الآن: م��اذ� يح��دث �إذ� �أ�صب��ح �جلمي��ع 
تقليلي��ني فج��اأة؟ كيف �صت�ص��تمر �القت�صاد�ت؟ و�لو�قع 
الأغن��ى  حمج��وز  �أ�ص��لوب  فه��ي  مكلف��ة؛  �لتقليلي��ة  �أن 
�الأغني��اء. فم��ن �ل�ص��هل �لتخل���س م��ن �الأ�ص��ياء عندم��ا 
يع��رف �مل��رء �أن��ه يف مق��دوره ��ص��تبد�لها يف �أي وق��ت 
يريد، كما ي�صهل على �ملرء �البتعاد عن �قتناء عديد من 
�الأغر����س �ملادي��ة عندم��ا يك��ون لدي��ه منف��ذ غ��ري حم��دود 

للتكنولوجي��ا و�أح��دث �لتقني��ات.
��ا  و�الأ�ص��خا�س �الأقل��ون ث��ر�ًء ال ميتلك��ون �أغر��صً
�حلي��اة  ف�صائ��ل  تقدي��ر  عل��ى  قدرته��م  لع��دم  كث��رية؛ 
�لب�ص��يطة، ب��ل يقلل��ون م��ن خماط��ر �فتقاده��م للأ�ص��ياء 
�لت��ي يحتاجونه��ا. ولذل��ك، فعل��ى �لرغ��م م��ن جاذبي��ة 
�لتقليلي��ة يف عاملن��ا �لي��وم، فاإنه��ا عل��ى �الأرج��ح ال ت�صل��ح 

لغالبيتن��ا.
ولك��ن ه��ذ� ال يعن��ي بامل��رة رف���س حرك��ة �لتقليلي��ة 
كلي��ًة و�ال�ص��تمر�ر مبنه��ج �ال�ص��تهلك �لف��ج ومع��دالت 
�لوع��ي  ف��اإن  بع�صن��ا.  يتبع��ه  �ل��ذي  �ملخلف��ات  �إنت��اج 
باالختي��ار�ت �ال�ص��تهلكية �لت��ي نق��وم به��ا، وتاأثريه��ا 
���رشوري،  الأم��ر  و��ص��تد�متها  �لبيئ��ة  ويف  حياتن��ا  يف 
��ا نطل��ق علي��ه -  و�لقلي��ل م��ن �لتقلي��ل - �أو �لزه��د كم��ا كنَّ

م��ن �ملوؤك��د يفي��د �جلمي��ع.

املراجع
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بقلم: ملياء غنيم
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 ٣ على الرغم من أن الوقود ليس "حديًثا" – فقد استخدم إنسان الكهف الخشب والنار منذ أكثر من 
مليون عام – فإن الوقود األحفوري الحديث أو البترول قد أصبح من حاجات الحياة األساسية. وبدون الوقود فلن 

يكون هناك وسيلة أخرى كافية لمد اآلالت بالطاقة، أو إلنتاج الكهرباء، أو الطبخ، أو اإلبقاء على حياتنا كما 
هي اآلن.
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بقلم: اأحمد خالد

يف �لوقت �حلا�رش، ال يتم �إجناز �صيء تقريًبا 
�لعمل،  من  تتنوع  �الأ�صياء  وتلك  �الإنرنت؛  دون 
و�لبحث، و�لدر��صة، �إىل �صناعة �الأفلم، وت�صجيل 
و�صائل  من  نهائية  ال  جمموعة  و�صنع  �ملو�صيقى، 
بدت  �الإنرنت،  على  �أكرث  �عتمدنا  وكلما  �لرفيه. 
�أن  ميكن  هل  ولكن،  م�صتحيلة؛  بدونها  �حلياة 
�أن  ميكن  هل  تهديًد�؟  �الأعمى  �العتماد  ذلك  ي�صكل 
ت�صبح تلك �الآلة �ل�صخمة، �لتي ندعوها �الإنرنت، 
جمرد �صيء عابر يف تاريخ �لب�رشية؟ فهل ميكن �أن 

تختفي يف �مل�صتقبل �لقريب؟
كانت  لو  كما  حياتهم  يتابعون  �لنا�س  �أغلب 
�الأبد.  �إىل  و�صتظل  د�ئًما  موجودة  �الإنرنت 
و�أولئك �لذين ولدو� يف �لقرن �لع�رشين قد �صهدو� 
�لتطور �لكبري و�ل�رشيع �لذي طر�أ يف �لتكنولوجيا 
�حلياة  معنى  جيًد�  يعرفون  ثم  ومن  و�الإنرنت. 
باالإنرنت وبدونها، وميكنهم على �الأرجح �لتعامل 
بدونها، و�إن فعلو� ذلك على م�ص�س. �إال �أن �الأجيال 
�ل�صابة تعتمد على �الإنرنت ب�صكل يومي، وخا�صة 
فمن  �الجتماعي.  �لتو��صل  �صبكات  ��صتخد�م  يف 
ب�صورة  �الإنرنت  على  �العتماد  يتم  �أنه  �لو��صح 

كلية؛ �إال �أن �الإنرنت عر�صة للخطر.
فاإن  طرق؛  بعدة  للتلف  عر�صة  فاالإنرنت 
ا، فاإنه قد يكون �فر��صيًّا.  مل يكن �ل�رشر ماديًّ
لي�س خيااًل. فلأن  �الإلكروين  �الإرهاب  ومفهوم 
كل  والأن  معلوماتية،  نب�صة  كل  متلك  �الإنرنت 
ي�صبح  �لو�حد،  �لكائن  بذلك  ترتبط  معلومة 
كلية  ب�صورة  بالزو�ل  مهدًد�  برمته  �الأمر 

وفجائية.
�ل�صخ�صي  �لكمبيوتر  م�صتخدمو  ويعاين 
�خلبيثة،  و�لربجميات  �لفريو�صات،  من  �لتقليدي 
�لبيانات  يف  توؤثر  �لتي  �ل�صيئة  �لتخزين  وقطاعات 
�ملختزنة؛ فماذ� عن �لتفكري يف فريو�س و�حد فقط 

جديد ذي قدرة على تدمري كل نب�صة معلوماتية لها 
�صلة ب�صبكة �الإنرنت �لعملقة؟

كما تتعطل �الإنرنت يف بع�س �الأماكن. و�لو�قع 
�ل�صبب  كان  �صو�ء  �لوقت،  طو�ل  يحدث  هذ�  �أن 
تعطل خادم معني لل�صبكة فيكون بحاجة �إىل �إعادة 
ت�صغيل �أو �إىل �إحلل، �أو متزق كابل حتت �ملاء بفعل 
مر�صاة. وقد �صهد �لعامل كل تلك �حلو�دث بالفعل، 
لكي  ذلك،  ومع  تقريًبا.  �لدول  كل  يف  �أثرت  و�لتي 
تتعطل �الإنرنت عامليًّا، �صي�صتلزم �الأمر �أن تتوقف 
�لربوتوكوالت �لتي ت�صمح للأجهزة بالتو��صل عن 
�لعمل ل�صبب ما، �أو �أن تعاين �لبنية �لتحتية نف�صها 

من �أ�رش�ر ج�صيمة.
�أنظمة  وهي  �أخرى  حرجة  نقطة  وهناك 
ب�صكل  تعتمد  �لتي  و�الأر�صية  �ملتنقلة  �الت�صاالت 
و�لتحكم  �إد�رتها،  يف  �الإنرنت  �صبكة  على  رئي�صي 
�لهاتف  خدمات  بها  �لتي  �ملناطق  وتغطية  بها، 
جل�صات  �أو  �ملكاملات  الإجر�ء  وذلك  �ملحمول، 
�خلدمات  لتلك  �لتحتية  �لبنية  �إن  حيث  �الإنرنت؛ 

تعد جزًء� من �لبنية �لتحتية ل�صبكة �الإنرنت.
�أجهزة �لكمبيوتر عن  �مللفات بني  �أن نقل  كما 
طريق خدمات �حلو�صبة �ل�صحابية قد تف�صل �أي�ًصا؛ 
تلك  يف  �ملختزنة  �ملعلومات  �إىل  �لو�صول  في�صعب 

�خلدمات، وقد ُتفقد جميع �لبيانات �ملخزنة بها.
على  �العتماد  لوقف  �لوقت  حان  فقد  ثم،  من 
�الإنرنت قبل �أن يدمرنا. وهناك �صبب رئي�صي لعدم 
باأعمال  نقوم  فقد  �أعمال؛  من  ننجزه  عما  ر�صانا 
يف  من�صيه  �لذي  �لوقت  ذلك  من  �أكرث  معنى  ذ�ت 
ممار�صة  �أو  �لكتابة،  مثل  �الإنرنت؛  ��صتخد�م 
�أو  جدد،  �أ�صخا�س  �إىل  �لتعرف  �أو  �لتمارين، 
تقوية �لعلقات �الأ�رشية، �أو تخزين �لبيانات على 

�أقر��س مدجمة على �صبيل �الحتياط.
هذ� ال يعني �أن �الإنرنت �صار، �أو �صيئ؛ فمن 

ر�ئعة،  �أد�ة  فاالإنرنت  كذلك.  لي�س  �أنه  �لو��صح 
�الإنرنت  وقد غري حياتنا للأف�صل. فيمكن ت�صبيه 
باحللوى؛ فهي لي�صت �صارة، ولكن �إن �أقمت نظاًما 
غذ�ئيًّا يعتمد متاًما عليها، فاإنك متر�س و�رشيًعا ما 

يزد�د وزنك.
لتقنني  قبل  من  مبحاوالت  �لقيام  مت  وقد 
�ملحاوالت  تلك  عن  فنتج  للإنرنت؛  ��صتخد�منا 
من  �ملودم  جهاز  باإخر�ج  فقم  مذهلة.  نتائج 
منزلك ملدة ثلثني يوًما، وتاأكد من �أنك ال ت�صتطيع 
معتمدة  حياتك  جتعل  �أال  وحاول  �إليه؛  �لو�صول 

على �الإنرنت ب�صكل كامل.
حاجة  يف  نف�صك  ف�صتجد  بذلك،  قيامك  وعند 
ولكنك  "تافه"،  ب�صيء  للقيام  �الإنرنت  ال�صتخد�م 
لن تتمكن من ذلك؛ ثم �صتحتاج ال�صتخد�م �الإنرنت 
بذلك  �لقيام  ت�صتطيع  فلن  "هام"،  ب�صيء  للقيام 
حيث  �لتدخني؛  عن  �الإقلع  مثل  متاًما  �إنه  �أي�ًصا. 
ولكن  �الإنرنت،  ��صتخد�م  يف  رغبة  لديك  ت�صبح 

يلزمك بع�س �لوقت للتخل�س من تلك �لرغبة.
حتيا،  �صوف  ولكنك  �لبد�ية،  يف  تنزعج  �صوف 
�الإنرنت؛  بدون  �أف�صل  حياتك  ُت�صبح  و�صوف 
�أكرث،  مفيدة  باأ�صياء  �لقيام  على  قادًر�  وتكون 
�صوف  حياتك.  يف  �ال�صتياء  بع�س  متحو  و�صوف 
�لقلق  عن  تبتعد  �صوف  الأنك  باال�صرخاء؛  ت�صعر 
�لذي ي�صببه عدم معرفة �صيء هام ظهر لتوه على 

�الإنرنت.
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بقلم: اإ�سراء علي

يعتقد �لكثريون �أن �ملوت عدو لعني؛ فيميلون 
�أنه نهاية �حلياة، وبالفعل،  �إىل تعريف �ملوت على 
لي�س هناك  ذلك،  لكل فرد. ومع  بالن�صبة  هو كذلك 
نوع و�حد فقط من �ملوت، بل �ملوت له �أ�صكال عدة. 
كائنات  بو�صفنا  �أج�صامنا  موت  �إىل  فباالإ�صافة 
�أخرى  �صور  �أي�ًصا  هناك  �خلليا،  متعددة  كبرية 
عديدة للموت د�خل �أج�صامنا �إذ نحيا. وذلك �ملوت، 

ا للحياة! على �مل�صتوى �خللوي، يعد �رشوريًّ
وهما:  �خلليا؛  بهما  متوت  طريقتان  وهناك 
�لَنَخر و�ال�صتماتة. �أما �لنخر، فيعني موت منطقة 
نتيجة  �حليو�نية  �أو  �لنباتية  �الأن�صجة  من  معينة 
لقوى خارجية؛ مثل �الإ�صابات �صو�ء كانت بدنية؛ 
كانت  �أو  و�لكدمات  و�حلروق،  �جلروح،  مثل 
بيولوجية؛ مثل تاأثري�ت �لعو�مل �مل�صببة للمر�س. 
وعلمة �لنخر تتمثل يف �أثر و��صح، وهو د�ئًما ذو 
قيمة ت�صخي�صية. و�لنخر ينتج عن �إنزميات د�خل 
�خلليا �لتي تن�صط مبجرد �الإ�صابة، وتكمل دورها 

يف تدمري �خلليا �لتالفة.
فهي   - �أخرى  ناحية  من   - �ال�صتماتة  و�أما 
لها  تعد  �إذ� مل  باالنتحار  تقوم فيها �خلليا  عملية 
فائدة، وذلك من خلل عملية مربجمة من �لتدمري 
هناك  �ملقال،  هذ�  تقر�أ  وبينما  �لذ�تي.  �خللوي 
د�عي  ال  ولكن  بد�خلك،  متوت  �خلليا  مليني 
�إما  �مليتة  �خلليا  تلك  فمعظم  تفقدها؛  فلن  للذعر، 
لي�صت ذ�ت فائدة و�إما �صارة، ولذلك فاإنك بالطبع 

�أف�صل حااًل دونها.
باالإجنليزية  �ال�صتماتة  وم�صطلح 
يف  ت�صتخدم  يونانية  كلمة  هو   "Apoptosis"
و�صف حدث �صقوط �أو وقوع �لبتلت من �لزهور، 
�أن  من  �لرغم  وعلى  �الأ�صجار.  من  �الأور�ق  �أو 
بدور  تقوم  فاإنها  �خلليا،  موت  ت�صمل  �ال�صتماتة 
�صحي ووقائي يف �أج�صامنا. كما ت�صاعد �ال�صتماتة 
قبل  و�أع�صائنا  �لفيزيائية  خ�صائ�صنا  ت�صكيل  يف 
غري  �خلليا  من  �أج�صامنا  وتخل�س  والدتنا، 

�ل�رشورية �أو �لتي من �ملحتمل �أن تكون �صارة. ولوال 
�ال�صتماتة، ملا كان لك �أ�صابع يف يديك وقدميك �أو خليا 
دماغية ذ�ت �ت�صاالت منا�صبة لت�صبح قادًر� على قر�ءة 

كلمات هذه �ملقالة �أو فهمها.
فتختلف �ال�صتماتة عن �لنخر يف كونها �رشورية يف 
�لتطور �لب�رشي. ففي �لرحم على �صبيل �ملثال، ترتبط 
�أ�صابع �أيدينا و�أقد�منا ببع�صها �لبع�س عن طريق نوع 
�إخفائه،  على  �ال�صتماتة  تعمل  و�لذي  �ل�صبكات،  من 
لتركنا بع�رش �أنامل منف�صلة. ومع تطور عقولنا، ي�صنع 
�جل�صم مليني �خلليا �أكرث مما نحتاجها؛ فتخ�صع تلك 
�لتي ال ت�صكل �ت�صاالت �صبكية لعملية �ال�صتماتة؛ حتى 

تتمكن �خلليا �ملتبقية من �لعمل ب�صكل جيد.
وتن�صحب  �خللية  تتقل�س  �ال�صتماتة  عملية  وخلل 
بعيًد� عن جري�نها؛ ثم يبدو �صطح �خللية وكاأنه يغلي، 
مع وجود �صظايا تنف�صل وتهرب؛ مثل �لفقاعات يف وعاء 
نو�ة  يف  �لنووي  �حلم�س  ويتكثف  �ل�صاخن.  �ملاء  من 
�خللية وينق�صم �إىل �أجز�ء مت�صاوية يف �حلجم. وتتقل�س 
من  عليها  �لرد  يتم  ��صتغاثة،  �إ�صار�ت  وتر�صل  �خللية 
قبل �أجز�ء تظهر على �ل�صاحة لتقوم بدور �ملكان�س �لتي 
تتخل�س من �لبقايا، ولذلك فهذه �خلليا ال ي�صبح لديها 

�أية فر�صة الإحد�ث �رشر.
بعملية  متر  �لتي  �خلليا  متوت  �لنخر،  عك�س  على 
ولي�س  �جل�صم  د�خل  الإ�صار�ت  ��صتجابة  �ال�صتماتة 
على  �خلليا  تتعرف  وعندما  خارجية.  عو�مل  ب�صبب 
�لفريو�صات و�لتحوالت �جلينية، فاإنها قد حتفز �ملوت 
حتدث  �أن  وميكن  �النت�صار.  من  �ل�رشر  وقوع  ملنع 
�ال�صتماتة �أي�ًصا عندما تكون �خلليا حتت �صغط، كما 

قد يحدث ذلك عندما يخ�صع �لفرد للإ�صعاع.
هذ� ال يعني �أن �ال�صتماتة تعد عملية مثالية؛ فهناك 
�أي�ًصا �إ�صار�ت د�خل �جل�صم تبعث بر�صائل باأنه ينبغي 
��صتمر�ر �خللية يف �حلياة. وجميع �خلليا لها درجات 
�الإيجابية  �ملحفز�ت  جتاه  �حل�صا�صية  من  متفاوتة 
�أو  �خلاطئة  �خلليا  تعي�س  قد  �أحياًنا  لذ�  و�ل�صلبية، 

متوت.

و�ال�صطر�بات  �الأمر��س  من  عديد  وترتبط 
بحياة �خلليا وموتها. فالزيادة يف عملية �ال�صتماتة 
و�لزهامير،  �الإيدز،  �أمر��س  �صمات  من  تعد 
�إىل  ي�صري  �نخفا�صها  �إن  حني  يف  وباركن�صون؛ 
�لعلماء  �ل�رشطان. ولذلك يحاول  �أو  �لذئبة  مر�س 
معرفة كيف ميكنهم �لتحكم يف �خلليا �حلية �لتي 
و�الأدوية  �ملربمج.  �خلليا  موت  لعملية  تخ�صع 
�مل�صادة لل�رشطان و�الإ�صعاع - على �صبيل �ملثال - 
تعمل عن طريق حتفيز عملية �ال�صتماتة يف �خلليا 

�ملري�صة.
�صار  قد  �لتي  �ملجاالت  �أحد  �خلليا  موت  يعد 
�ل�صنو�ت  يف  لفهمها  �رشيعة  بخًطى  �لعلماء  فيها 
قد  �ال�صتماتة  عملية  تنظيم  كيفية  ففهم  �الأخرية؛ 
�ل�صابق  �حلاالت  علج  يف  �الأوىل  �خلطوة  يكون 
�أج�صامنا  ويف  �لطبيعة  يف  �ملوت  دور  �إن  ذكرها. 
�ملرة  يف  �ملوت  كلمة  ت�صمع  حني  لذ�،  عنه.  غنى  ال 
حكمك؛  ت�صدر  �أن  قبل  �أخرى  مرة  فكر  �لقادمة، 
فهي و�إن كانت تبدو يف �لبد�ية كلمة مفزعة، فتذكر 

�أن �ملوت �رشوري للحياة.
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�إن �حلف��اظ عل��ى �لنظاف��ة �ل�ص��خ�صية �ملنا�ص��بة 
���رشورة للحف��اظ عل��ى �صح��ة �مل��رء، وه��ي معلوم��ة 
معروف��ة من��ذ ع�ص��ور م��ا قب��ل �لتاري��خ. فق��د �ص��عى 
�أ�صلفنا لل�صكنى بالقرب من م�صادر �ملياه لعلمهم 
باأهميته��ا؛ لي���س فق��ط للبق��اء، ولك��ن �أي�ًص��ا للحفاظ 

عل��ى نظافة �الأ�ص��خا�س.
�ل�ص��خ�صية،  عل��ى نظافتن��ا  ف��اإذ� مل نحر���س 
�أنف�ص��نا للمر���س. وبالتع��ود عل��ى  فاإنن��ا نعر���س 
نظافتن��ا  م��ن  و�لتاأك��د  بانتظ��ام  �ال�ص��تحمام 
�لبكتريي��ا  �هتم��ام  نتف��ادى  فاإنن��ا  �ل�ص��خ�صية، 
و�جلر�ثيم غري �ملرغوب فيه بنا، و�لذي من �صاأنه 

�أن يت�ص��بب لن��ا يف �أذى كب��ري.
ومعناه��ا   - باالإجنليزي��ة  "هايج��ني"  وكلم��ة 
�لنظاف��ة �ل�ص��خ�صية - م�ص��توحاة �أ�ص��ًل م��ن ��ص��م 
�إله��ة  كان��ت  �لت��ي  "هايجي��ا"،  �الإغريقي��ة  �الإله��ة 
�ل�صح��ة و�لنظاف��ة. وق��د عبده��ا �الإغري��ق �لقدم��اء 
عنه��م  �الأمر����س  عل��ى حج��ب  �لق��ادرة  ب�صفته��ا 

ومنحه��م �ل�صح��ة �جلي��دة.
�ل�ص��خ�صية"  "�لنظاف��ة  م�صطل��ح  ي�ص��تخدم 
�ملتعلق��ة  �الأم��ور  جمم��وع  �إىل  لي�ص��ري  �لي��وم 
و�لع��اد�ت  �ل�صح��ة،  عل��ى  و�حلف��اظ  بالنظاف��ة، 
�الأمر����س.  �نت�ص��ار  تف��ادي  عل��ى  ت�ص��اعد  �لت��ي 
وم��ع تف�ص��ي �الأوبئ��ة �لفريو�ص��ية كل ع��ام و�لت��ايل، 
ي��زد�د �الهتم��ام بالنظاف��ة �ل�ص��خ�صية، وباالأخ���س 
يف �الأماك��ن �ملزدحم��ة؛ حي��ث ت�ص��تخدم �ملل�صق��ات 
بك��رثة لتذك��رة �الأف��ر�د بغ�ص��يل �ليدي��ن، وتغطي��ة 
�لف��م عن��د �لعط���س، وغريه��ا م��ن �لن�صائ��ح �ملماثلة.
ترج��ع ع��اد�ت �لنظاف��ة �ل�ص��خ�صية لع�ص��ور 
م��ا قب��ل �لتاري��خ، وعل��ى �لرغ��م م��ن ع��دم وج��ود 
ن�صو���س مكتوب��ة ترج��ع لذل��ك �لزم��ن، فاإنن��ا لدين��ا 
�أدل��ة يف �ص��كل �أغر����س فني��ة ت�ص��اعدنا عل��ى فه��م 
�مل�ص��تعمر�ت  �إن�ص��اء  �إىل  فباالإ�صاف��ة  �أ�ص��لفنا. 
�لقدم��اء  ��ص��تخدم  �ملي��اه،  م�ص��ادر  م��ن  بالق��رب 
�أدو�ت خمتلف��ة للم�ص��اعدة عل��ى حت�ص��ني �ملظه��ر 
�ل�ص��خ�صي؛ فا�ص��تخدمو� �مللقي��ط �مل�صنوع��ة م��ن 
قو�ق��ع �لبح��ر لنزع �ل�ص��عر غ��ري �ملرغوب فيه، كما 
��ص��تخدمو� �الأم�ص��اط لت���رشيح �ل�صعر و�لتاأكد من 

ع��دم �لت�ص��اق �ل�ص��و�ئب ب��ه.
وي�ص��اعد غ�ص��يل �ليدي��ن عل��ى �إز�ل��ة �مليكروبات 
�ملعدية و�لو�ص��خ و�أية عنا�رش �أخرى غري مرغوب 

�ء تن��اول �مل��اء �أو �لغ��ذ�ء �ملل��وث  بالكول��ري� ج��رَّ
بف�ص��لت �ص��خ�س م�ص��اب، وه��و ما يح��دث عندما 
ال يك��ون هن��اك نظ��ام ���رشف �ص��ليم �أو مر�حي���س 

نظيف��ة.
�أن  م��ن  �لرغ��م  عل��ى  �أن��ه  �ملوؤ�ص��ف  م��ن 
�حل�صارة �الإن�صانية قد �أدركت منذ �آالف �ل�صنني 
�أهمي��ة �ملر�حي���س �لنظيف��ة للحف��اظ عل��ى حي��اة 
�صحي��ة �ص��ليمة، فاإن��ه حت��ى يومن��ا ه��ذ� هن��اك جزء 
كب��ري م��ن �لكتل��ة �ل�ص��كانية م��ن �لب���رش ال يتمت��ع 
با�ص��تخد�م �ملر�حي���س �أو باملي��اه �لنظيفة. وهذ�ن 
�ل�ص��ليمة  �ل�صحي��ة  �حلي��اة  ي�ص��اويان  �الأم��ر�ن 
و�لنظاف��ة �ل�صحيح��ة، وم��ع ذل��ك ف��اإن �ص��تة م��ن 
ب��ل  �أف��ر�د عل��ى �الأر���س ال يز�ل��ون  كل ع���رشة 
���رشف �صح��ي �أو �أي مظه��ر �آخ��ر م��ن مظاه��ر 
�لنظاف��ة �ل�صحي��ة �مللئم��ة �لتي من �ص��اأنها حماية 
�مل�ص��تخدمني و�ملجتم��ع �ملحي��ط به��م م��ن �الآث��ار 

�ل�صحي��ة �ل�ص��لبية.
وه��ذ� �أم��ٌر غاي��ة يف �الأهمي��ة يج��ب مو�جهت��ه 
للإ�صاب��ة  �لب���رش  قابلي��ة  لتخفي���س  و�إ�صلح��ه 
باالأمر����س �لت��ي ي�ص��هل تفاديه��ا. ولذل��ك، فعل��ى 
�أح��و�ل  حت�ص��ني  مر�ع��اة  بالب��لد  �الأم��ر  �أويل 
�ل�صحي��ة  �لبيئ��ة  توف��ري  وو�ص��ع  �ملو�طن��ني، 
�ل�ص��ليمة للأف��ر�د عل��ى قمة �أولوياته��م؛ حيث �إنها 

مفت��اح �حلي��اة �لكرمي��ة.
املراجع

http://www.cleaninginstitute.org
http://www.amnation.com
http://www.ncbi.nlm.nih.gov
http://www.ancient.eu
http://www.dw.de
http://www.sciencedaily.com
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فيها، كما �أن �النتظام يف �ال�ص��تحمام مهم للحفاظ 
عل��ى نظاف��ة �جل�ص��د. وت�ص��جع �لديان��ات �أتباعه��ا 
عل��ى �حلف��اظ عل��ى نظافته��م و�الغت�ص��ال بانتظ��ام، 
بالنظاف��ة  �الهتم��ام  ع��دم  �أخط��ار  م��ن  وحت��ذر 

�ل�ص��خ�صية للم��رء.
�لقدمي��ة  �حل�ص��ار�ت  م��ن  كث��ري  �عت��اد 
دور  �نت���رشت  حي��ث  �ال�ص��تحمام؛  ثقاف��ة  عل��ى 
�ال�ص��تحمام، �لت��ي قام��ت ب��دور �جتماع��ي �أي�ًص��ا. 
ومل يك��ن لتل��ك �ل��دور �أن تعم��ل دون �ملاء؛ فاأن�ص��ئت 
لتل��ك  �ملي��اه  لت�ص��هيل تو�صي��ل  �الأنظم��ة �ملختلف��ة 

�ملن�ص��اآت.
لل���رشف  و�إىل جان��ب دور �ال�ص��تحمام، كان 
و�ملر�حي���س �أهمي��ة �أي�ًص��ا؛ حي��ث وج��د بع�صه��ا 
يف و�دي �الإندو���س، وترج��ع �إىل ع��ام 3000 قب��ل 
�ملي��لد. وذل��ك �لنظ��ام عب��ارة ع��ن �ص��بكة متط��ورة 
م��ن �ملج��اري �لت��ي كان��ت ت�ص��تخدم يف �لتخل�س من 

خملف��ات �الإن�ص��ان.
كم��ا ع��رث عل��ى �أح��د �الأنظم��ة �الأك��رث تقدًم��ا م��ن 
�ملر�حي���س و�ملج��اري يف �لع��امل �لق��دمي يف موق��ع 
��ا.  حاليًّ باك�ص��تان  يف  �لو�ق��ع  موهينج��و-د�رو 
وق��د بني��ت تل��ك �مل�ص��تعمرة �حل�رشي��ة ح��و�يل ع��ام 
2600 قب��ل �ملي��لد، وبه��ا من��ازل ذ�ت دور�ت مي��اه 
خارجي��ة؛ حي��ث جت��ري �ملخلف��ات �إىل �أ�ص��فل م��ن 
خ��لل مو��ص��ري ر�أ�ص��ية لت�ص��ل �إىل جم��اٍر مغط��اة 
للمخلف��ات، �لت��ي تنظ��ف بفع��ل �مل��اء �جل��اري م��ن 

خلله��ا.
وتعت��رب �ملر�حي���س �ملنا�ص��بة مفتاًح��ا �أ�صا�ص��يًّا 
�نت�ص��ار  لتف��ادي  وذل��ك  �ل�صحيح��ة،  للنظاف��ة 
�الأمر����س �لوبائي��ة مث��ل �لكول��ري�؛ في�ص��اب �مل��رء 

بقلم: جيلن �صامل
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ياأمل مليني �لفقر�ء حول �لعامل يف �حل�صول 
يبدو  هذ�  �أن  �إال  �ملياه.  من  نظيف  كوب  على 
�ملياه  ندرة  م�صكلة  تتعاظم  حيث  م�صتحيًل؛ 

�ل�صحية، وخا�صة يف �لبلد�ن �لفقرية.
وفًقا ملنظمة �ل�صحة �لعاملية، هناك 1.1 مليار 
مياه  �إمد�د�ت  ت�صلهم  ال  �لعامل  حول  �صخ�س 
جيدة، يف حني �إن هناك 2.4 مليار �صخ�س �آخرين 
هذ�،  رة.  مطوَّ �صحية  مر�فق  باأية  يتمتعون  ال 
وميوت نحو مليوين �صخ�س - �أغلبهم من �الأطفال 
�الأمر��س  بفعل  ا  �صنويًّ  - �ل�صنو�ت  خم�س  دون 

�ملُ�صِهلة.
�لدول  جمتمعات  هي  تاأثًر�  �ملجتمعات  �أكرث 
مثل  مدقع؛  فقر  حالة  يف  تعي�س  �لتي  �لنامية 
�صكان �ملناطق �صبه �حل�رشية و�ملناطق �لريفية. 
و�لنا�س �لذين ي�رشبون مثل هذ� �لنوع من �ملياه 
�أو �لذين ال يتمتعون باأية مر�فق �صحية متطورة 
�الإ�صهال،  مثل:  عديدة؛  �أمر��س  من  يعانون 
و�لكولري�،  و�لبلهار�صيا،  بالزرنيخ،  و�لت�صمم 

و�لديد�ن �ملعوية، و�لتيفويد، و�لر�خوما.
قلة  نتيجة  �الأمر��س  تلك  مثل  حتدث 
وقلة  �لقطاع،  ذلك  به  يحظى  �لذي  �الهتمام 
�ملياه  �إمد�د�ت  ��صتد�مة  وعدم  �ملالية،  �ملو�رد 
و�خلدمات �ل�صحية، وتدين ممار�صات �لنظافة 
�ل�صخ�صية، وتدين م�صتوى �لنظافة يف �الأماكن 
و�ملر�كز  �مل�صت�صفيات،  ذلك  يف  مبا  �لعامة؛ 

�ل�صحية، و�ملد�ر�س.
�ملياه  من  كافية  �إمد�د�ت  توفري  فاإن  وهكذ�، 
�لف�صلت،  ل�رشف  �للزمة  و�ملر�فق  �الآمنة، 
الأمر  �ل�صخ�صية  �لنظافة  مبمار�صات  و�لتعريف 
�صديد �الأهمية لتقليل عبء �الأمر��س �لناجمة عن 

هذه �لعو�مل �خلطرة.

ومن الماء
بقلم: عمر ر�أفت

الإ�سهال
متكرر.  �صائل  بر�ز  �إخر�ج  هو  �الإ�صهال 
�لعدوى،  جر�ء  من  باالإ�صهال  �ملرء  ي�صاب  وقد 
�ملياه  �أو  �الأطعمة  تناول  �ء  جرَّ �لطعام  ت�صمم  �أو 
يف  باالإ�صهال  �جلميع  ي�صاب  ما  وغالًبا  �مللوثة. 
وقت ما يف حياتهم، وقد يكون ذلك �أثناء رحلة يف 

�خلارج؛ وهو ما ي�صمى باإ�صهال �مل�صافر.
الت�سمم بالزرنيخ

�ملرتفعة  �لزرنيخ  ن�صبة  ذ�ت  �ملياه  �رشب  يوؤدي 
وحتتوي  بالزرنيخ.  �لت�صمم  �إىل  طويلة  لفر�ت 
�ملياه على ن�صبة من �لزرنيخ، غري �أن �لركيز�ت 
�لعالية موجودة ب�صكل طبيعي يف بع�س �ملناطق. 
متاأخر،  وقت  يف  عامة  ب�صفة  �لتاأثري�ت  تظهر 
�حل�صول  هو  فعالية  �الأكرث  �لوقائي  و�الإجر�ء 
�ملياه ذ�ت تركيز�ت منخف�صة  �إمد�د�ت من  على 

من �لزرنيخ.
الكولريا

�لكولري� مر�ٌس معد حادٌّ ت�صببه بكترييا �صمة 
�لكولري� )V. cholerae(، وينجم عنه عند �لب�رش 
�أمل. وت�صاب بع�س �حلاالت  �إ�صهال ال ي�صاحبه 
باإ�صهال �صديد بحيث يعانون من جفاف �صديد قد 

يوؤدي بهم �إىل �ملوت.
هذه  يتناولون  باملر�س  �مل�صابني  �أغلب 
�أو �ملياه �مللوثة بها. ومن  �لبكترييا مع �الأطعمة 
�صاعات  بعد  �لكولري�  �أعر��س  تبد�أ  �أن  �ملمكن 
قليلة بحدٍّ �أدنى، �أو خم�صة �أيام بحدٍّ �أق�صى من 
وقت �لعدوى، وتكون �الأعر��س حينها ب�صيطة، 

غري �أنها تكون خطرية للغاية يف بع�س �الأحيان.
م�صاًبا  ع�رشين  بني  من  �صخ�س  يعاين 
باإ�صهال �صديد ي�صحبه قيء؛ مما قد يوؤدي فوًر� 

�إىل �الإ�صابة باجلفاف. وعلى �لرغم من �أن عديًد� 
�أو  �أعر��س  �أية  عليهم  تظهر  ال  قد  �مل�صابني  من 
�صاأنهم  من  فاإن  ب�صيطة،  �أعر��س  عليهم  تظهر 

ن�رش �لعدوى.
التيفويد

�لتيفويد مر�ٌس حادٌّ يتعلق باحلمى �لتي ت�صببها 
 ،)Salmonella typhi( تيفي  �ل�صاملونيل  بكترييا 
ت�صبب  باأخرى  يرتبط  �لبكترييا  من  نوع  وهو 
�إىل  �لبكترييا  وتنتقل  خطورة.  �أقل  ا  مر�صً
ثم  ومن  �لطعام،  �أو  �ملياه  خلل  من  �الإن�صان 

تنت�رش �لعدوى �إىل بقية �الأ�صخا�س يف �ملنطقة.
�ملياه  تلويث  مزمن  مبر�س  للم�صابني  ميكن 
تركيز�ت  يحمل  �لذي  بر�زهم،  بفعل  �ملحيطة 
�أن  �ملياه  تلويث  �صاأن  ومن  �لبكترييا.  من  عالية 
يلوث �لغذ�ء، وميكن �أن تبقى �لبكترييا الأ�صابيع 

يف �ملياه �أو يف خملفات �ل�رشف �جلافة.
�أكرب  ب�صكل  �النتباه  �حلكومات  وعلى 
من  تعاين  �لتي  �ملناطق  يف  �لقاطنة  للمجتمعات 
م�صكلت تتعلق باملياه �ل�صحية وباالأمر��س �لتي 
تنقلها �ملياه. فاإن حق �الإن�صان يف �حل�صول على 
مياه نظيفة و�لتمتع بحياة �صحية حلق �أ�صا�صي؛ 
�الإن�صان  خللها  يتمتع  كرمية  حياة  لتحقيق 

بحقوقه كاملة.
املراجع

www.unicef.org
www.who.int
www.medicinenet.com
www.webmd.boots.com
www.sahealth.sa.gov.au
www.plannedparenthood.org
www.cdc.gov
umm.edu
www.lenntech.com
www.nhs.uk
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يعترب كثري من النا�س املياه اأمًرا م�سلًما 
الكرة  �سطح  من   %70 ت�سكل  فهي  به؛ 
فمعظم  نادرة.  ذلك  مع  ولكنها  الأر�سية، 
حبي�س  الأر�س  �سطح  على  العذبة  املياه 
َثمَّ ي�سعب احل�سول  الثلجية، ومن  الكتل 
الـ%70  من  فقط   %2.5 اأن  فالواقع  عليه؛ 
من املياه املتاحة على �سطح الأر�س يعترب 

عذًبا.
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 - موؤخًر�  �ملياه  ندرة  م�صكلة  حازت  وقد 
مر  فعلى  ت�صتحقه.  �لذي  �الهتمام   - و�أخرًي� 
يف  �الأر�س،  على  �ملياه  كمية  تتغري  مل  �ل�صنو�ت 
حني ز�د تعد�د �ل�صكان ب�صكل هائل؛ �الأمر �لذي 
�ء �حلاجة  �أدى �إىل ن�صوب مو�رد �الأر�س من جرَّ

�ملتز�يدة للماء و�لغذ�ء.
�ال�صتخد�م  للمياه هو  �الأو�صح  و�ال�صتخد�م 
و�لنظافة  �ل�رشب  ي�صمل  �لذي  �ملنزيل، 
من   %70 ت�صتهلك  �لزر�عة  �أن  �إال  �ل�صخ�صية، 
�ملياه �لعذبة على �الأر�س، يف حني ت�صتهلك �لطاقة 

�لكهرومائية �لبقية لتوليد �لكهرباء.
جريان  �لكهرومائية  �لطاقة  فت�صتخدم 
على  مثااًل  �ل�صدود  وتعترب  �لطاقة،  لتوليد  �ملاء 
�لتوربينات؛  خلل  من  �ملياه  جتري  حيث  ذلك؛ 
�لكهرباء.  توليد  ثم  ومن  لتدور  يدفعها  مما 
قد  �أنها  �إال  �ملياه،  �ل�صناعات  جميع  وت�صتخدم 
تكون "خمتبئة" يف بع�س �ل�صناعات؛ فعلى �صبيل 
�ملثال، ي�صتهلك ت�صنيع حو�يل ن�صف كيلوجر�م 

من �لبل�صتيك 91 لًر� من �ملياه تقريًبا.

ندرة المياه:  بقلم: ب�سمة فوزي

ومنو عدد �ل�صكان، �إىل جانب �لتقدم �لعلمي 
ه  �ملرفَّ �حلياة  �أ�صلوب  وكذلك  و�لتكنولوجي، 
وبغ�س  مع�صلًة.  �لعذبة  �ملياه  توفري  من  يجعل 
�لنظر عن كل هذ�، فجدير بالذكر �أن م�صكلة ندرة 

�ملياه مل ت�صب جميع �لدول بعد.
�ملياه،  توزيع  كيفية  �إىل  �الأمر  ذلك  يرجع 
�صو�ء كانت �صهلة �ملنال �أو ال، وكذلك �صو�ء كانت 
�لدولة متقدمة �أو غنية مبا يكفي للح�صول عليها. 
�الأنهار،  يف  تكون  ال  �لعذبة  �ملياه  فاإن  فللأ�صف 
حبي�س  معظمها  �إن  بل  و�جلد�ول؛  و�لبحري�ت، 
�لكتل �لثلجية، يف حني ينح�رش �لباقي يف جوف 
على  �لعذبة  �ملياه  كل  بني  فمن  ولذلك  �الأر�س، 
�الأر�س فاإن 0.3% فقط يكون على �صطح �الأر�س.

�ملياه  ندرة  �ملياه:  ندرة  من  نوعان  وهناك 
فتحدث  �القت�صادية؛  �ملياه  وندرة  �لفعلية 
من  �لدولة  حاجة  تفوق  عندما  �لفعلية  �لندرة 
حتدث  حني  يف  فعليًّا،  �ملتاحة  �لكمية  �ملياه 
�ملياه  كمية  تكفي  عندما  �القت�صادية  �لندرة 
متاحة  غري  تكون  ولكنها  فعليًّا،  �ملوجودة 

�أو  �للزم  لل�صتثمار  �فتقادهم  نتيجة  لل�صكان 
�الإد�رة �ل�صليمة.

�ل�صكاين  بالنمو  تتاأثر  ال  �ملياه  وندرة 
فالتلوث  بالتلوث.  �أي�ًصا  تتاأثر  بل  فح�صب؛ 
يوؤثر  �لذي  �حلر�ري،  �الحتبا�س  �إىل  يوؤدي 
بدوره مبا�رشة يف دورة �ملياه. فارتفاع درجات 
�حلر�رة يوؤدي �إىل تبخر �ملياه، مما يوؤدي لزيادة 
قدرة �لغلف �جلوي على تخزين �ملياه؛ فيحدث 
�لهو�ء  يربد  وعندما  �ملطر.  عن  ا  عو�صً جفاف 
�صورة  يف  �ملخزنة  �لكبرية  �ملياه  كمية  تتحرر 
�لكبرية  �ملياه  �رشعة  تكون  حيث  في�صانات؛ 
عائًقا �أمام تخزين �الأ�صخا�س لها، ولذلك فاإنها 

تفقد.
كما ذكرنا �صابًقا، معظم �ملياه �لعذبة خمزن 
درجات  تت�صبب  و�صوف  �لثلجية،  �لكتل  يف 
وهناك  �لكتل.  تلك  ذوبان  يف  �ملتز�يدة  �حلر�رة 
لن  تذوب  فعندما  �لكتل؛  تلك  على  تعتمد  مناطق 
�صيعاين  َثمَّ  ومن  ال�صتعادتها  �صبيل  هناك  يكون 

قاطنو تلك �ملناطق من نق�س �ملياه.
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�حلر�ري  �الحتبا�س  تاأثري  �إىل  باالإ�صافة 
بلة  �لطني  �لب�رش  �ملياه، يزيد  �لذي يعبث بدورة 
فللأ�صف  �لقليلة.  �ملائية  مو�ردهم  باإف�صادهم 
وتبقى  �ملاء،  يف  مبخلفاتها  �مل�صانع  بع�س  تلقي 
�ملبيد�ت �لتي ي�صتخدمها �لفلحون يف حقولهم يف 

�لربة؛ حيث يدفعها �ملطر �إىل �الأنهار.
�أكرث  �أحد  هو  �الأنهار  يف  �ملجاري  و�صب 
ملو�رد  تدمرًي�  �الإن�صان  بها  يقوم  �لتي  �الأمور 
�ملياه. وال حتتوي �ملجاري على ف�صلت �الإن�صان 
منتجات  �أي�ًصا  ي�صتخدمون  فالب�رش  فح�صب؛ 
�أي�ًصا للأنهار  �لنظافة و�لكيماويات، �لتي ت�صل 
يف  هائل  تاأثري  وللتلوث  �ملجاري.  طريق  عن 
�ملياه  يتناولون  �لذين  هوؤالء  فيعاين  �ل�صحة؛ 
مثل  �ملياه  حتملها  �لتي  �الأمر��س  من  �مللوثة 

�لتيفويد و�مللريا.
ميكن  ال  لدرجة  ملوثة  �ملياه  مو�رد  وبع�س 
برو�صيا،  كار�ت�صاي  بحرية  ومنها  تلفيها، 
�لتي تعد �أحد �أكرث �الأماكن تلوًثا يف �لعامل. ففي 
�ملخلفات  �صكبت  �ملن�رشم  �لقرن  خم�صينيات 
�صتينيات  يف  وقد جفت  �لبحرية،  تلك  يف  �لنووية 
باملو�د  �مللوثة  �الأتربة  �لرياح  فحملت  �لقرن؛ 
�لنا�س.  من  كثري  قتل  يف  لتت�صبب  بعيًد�  �لنووية 
�الأتربة  ملنع  باالأحجار  �لبحرية  تغطى  و�الآن 
�الأخرى  �الأمثلة  ومن  �النت�صار.  من  �لنووية 
نهر جاجنز؛  �ملياه  ��صتخد�م م�صادر  �صوء  على 
ي�صتحم  حيث  �لهندو�صية؛  يف  مقد�س  نهر  وهو 
�أنف�صهم من �خلطايا  ا لتطهري  فيه �ملليني �صنويًّ

و�لذنوب.
و�لنمو  �لتلوث  �صيت�صبب  �الأرجح،  على 
مل  �إن  خلفات،  يف  �ملتز�يدة،  و�حلاجة  �ل�صكاين 
�أحد   - يز�ل  وال   - كان  و�لبرول  حروًبا.  تكن 
�الأ�صباب �لرئي�صية لن�صوب �حلروب؛ حيث تعتمد 
�أن �ملحركات تلتهمه  عليه �حلياة �حلديثة. ومبا 
ب�رش�هة يوميًّا، ي�رشع �لب�رش - وقد �أدركو� �أنه 
كمية  �أكرث  على  للح�صول   - متجدد  غري  م�صدر 
ممكنة منه. ومع تعلقهم �ل�صديد بالبرول و�لنعم 
�لتي ياأتي بها، ين�صون �ملاء؛ وهو �إك�صري �حلياة. 
�جلديد"؛  "�لبرول  ذلك  �ء  جرَّ �ملياه  على  فيطلق 
حيث يرجح �أن تكون �ل�صبب �لرئي�صي للحروب 

يف �مل�صتقبل.

ا  حتذيريًّ مثااًل  و�إثيوبيا  م�رش  حالة  وتعترب 
�إال  حرب،  تن�صب  فلم  �مل�صتقبل.  يف  يحدث  قد  ملا 
�أنه كان - وال يز�ل - هناك توتر ملحوظ؛ حيث 
تت�صارب �هتمامات �لدولتني �للتني تت�صاركان يف 
الإن�صاء  �الإثيوبيون  في�صعى  و�حد.  مياه  م�صدر 
ح�صبما   - �لذي  �لعظيم،  �الإثيوبي  �لنه�صة  �صد 
�ملياه  يدعي �مل�رشيون - من �صاأنه تقليل ح�صة 

�خلا�صة مب�رش.
�صبه  �عتماًد�  تعتمد  م�رش  �أن  بالذكر  يجدر 
من   %94 تاأتي  حيث  �لنيل؛  نهر  مياه  على  كليٍّ 
�ملياه �لتي ي�صتخدمها �مل�رشيون من نهر �لنيل. 
فاإن مل ت�صل �لدولتان �إىل �تفاق ما وتعملن مًعا 
على �إيجاد حل؛ ف�صوف يكون هناك حتًما ما هو 

�أكرث من بع�س �لتوتر.
عديد  هناك  �ملياه  على  �حل�صول  ول�صعوبة 
�أو  �لب�رش  يفنى  فقد  �ملرجوة؛  غري  �لعو�قب  من 
للح�صول  بعيدة  م�صافات  �ل�صفر  �إىل  ي�صطرون 
�لتي  تلك  غري  �أخرى  مناطق  من  �ملاء  على 
يقطنونها. كما قد ي�صطر �لنا�س �أحياًنا �إىل �رشب 
�ملياه �مللوثة؛ �الأمر �لذي يوؤدي بطبيعة �حلال �إىل 

عو�قب �صحية متعددة ووخيمة.
نق�س  يوؤثر  �أن  �أي�ًصا  و�ملخزي  �ملده�س  من 
و�لبنات  �الأوالد  يجرب  حيث  �لتعليم؛  يف  �ملياه 
�لذين يقطنون �ملناطق �خلالية من �ملياه للنتقال 
�ملياه  على  للح�صول  كبرية  مل�صافات  يوميًّا 
الأ�رشهم، ومن ثم ال يكون لديهم �لوقت للذهاب 
�إىل  حتتاج  �أي�ًصا  �لزر�عة  �أن  ومبا  �ملدر�صة.  �إىل 

�ملياه، يكون �جلوع نتيجة �أخرى لنق�س �ملياه.
�مل�صكوب؛  �للنب  على  للبكاء  د�عي  ال  ولكن، 
فاحلل �الأ�صهل و�الأكرث منطقية لهذه �مل�صكلة هو 
بالطبع عدم �إهد�ر �ملياه. فعلى �صبيل �ملثال، تزيد 
�ملياه،  �لقدمية، و�لتي ت�صمح بت�رشيب  �ملو��صري 
�أمريكا  تفقد  حيث  �ل�صيء؛  بع�س  �مل�صكلة  من 
�ء  مثًل حو�يل 230 مليار لر من �ملاء يوميًّا جرَّ
ي�صاعد  ف�صوف  ولذلك  �ملو��صري،  من  �لت�رشيب 

تغيري تلك �ملو��صري بع�س �ل�صيء.
ومبا �أن للتلوث تاأثرًي� كبرًي� يف م�صكلة �ملياه، 
يجب �لتعامل معه. بد�يًة، يجب على �حلكومات 
�ملاء.  يف  خملفاتها  �صب  من  �مل�صانع  منع 
للماء  يوجد  ال  �لبرول،  عك�س  فعلى  وللأ�صف، 

بديل، �إال �أن بع�س �لدول تقوم �الآن بتحلية مياه 
�لبحر، وهي عملية �إز�لة �مللح من �ملاء. و�إن تبُد 
�لتكلفة  فتحول  للغاية؛  مكلفة  عملية  فهي  �صهلة 
�لعملية  لتلك  �لدول  بع�س  تطبيق  دون  �لعالية 

حلل م�صكلتها �ملائية.
جدية  خطو�ت  �تخاذ  �إًذ�  �لب�رش  على  يتحتم 
�حلر�ري  �الحتبا�س  تخفي�س  نحو  و�صارمة 
و�صحة  �لكوكب  ل�صلمة  يكن  مل  فاإن  و�لتلوث؛ 
هي  �لتي  �ملياه  على  وللحفاظ  فلأنف�صهم  بيئته، 
ا  عمَّ �لب�رش  ينف�صل  فل  حياتهم.  �إك�صري  مبثابة 
يحدث لكوكبهم؛ لذلك عليهم �لتعاون مًعا ملحاربة 
ندرة �ملياه بداًل من حماربة بع�صهم بع�ًصا، لي�س 
بل  فقط،  �حلديثة  �حلياة  �أ�صلوب  على  للحفاظ 

�أي�ًصا للبقاء.
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�حلياة،  �رشور�ت  من  �رشورة  �لطعام 
فل  �الأر�صية؛  �لكرة  وجه  على  فرد  لكل  وحق 
ميكننا �حلياة بدونه. فمن �لطعام ي�صتمد �جل�صم 
مبهامه  و�لقيام  للنمو  يحتاجها  �لتي  �ملغذيات 
�لعاملي  �لغذ�ء  لربنامج  وفًقا  �أنه  �إال  �حليوية؛ 
�لتابع للأمم �ملتحدة، فهناك 925 مليون �صخ�س 

يف �لعامل ال يجدون قوت يومهم.
وفًقا للقمة �لعاملية للغذ�ء، يتحقق �الأمن �لغذ�ئي 
�لنا�س يف جميع �الأوقات من  »عندما يتمكن جميع 
ا - على طعام �آمن وكاٍف  �حل�صول - فعليًّا وماديًّ
مبا يتنا�صب مع �حتياجاتهم و�ختيار�تهم �لغذ�ئية 
ويوؤدي  ن�صيطة و�صحية«.  بحياة  �لتمتع  �أجل  من 
ال  �جل�صم  الأن  �لتغذية؛  �صوء  �إىل  �لطعام  نق�س 
وهذ�  �لطعام.  من  �ملطلوبة  �ملغذيات  على  يح�صل 
وي�رش  باالأذى  �حليوية  �جل�صم  �أجهزة  ي�صيب 
بوظائف �جل�صم، وهو �الأمر �ل�صائع بني �لطبقات 

�لفقرية ويف �لبلد�ن �لنامية.
ويف كثري من �الأحيان، ال يكون نق�س �لطعام 
�إىل  يوؤدي  ما  هو  فقط  �ل�صحي  غري  �لطعام  �أو 
من  يعانون  �الأ�صخا�س  فبع�س  �لتغذية؛  �صوء 
�ء �إ�صابتهم باأمر��س معينة �أو  �صوء �لتغذية جرَّ
ب�صبب ظروف �صحية متنعهم من ه�صم �لطعام 
�الأ�صخا�س  �ملثال،  �صبيل  فعلى  �مت�صا�صه.  �أو 
�له�صمية  �ال�صطر�بات  من  يعانون  �لذين 
بروتني  ي�صببها  معوية  م�صكلت  لديهم  يكون 
و�جلاود�ر،  �لقمح،  يف  يوجد  باجللوتني  يعرف 
و�ل�صعري. فمن �صاأن �ال�صطر�بات �له�صمية �أن 
�ملغذيات،  �مت�صا�س  على  �الأمعاء  قدرة  تعرقل 

وهو ما ينتج عنه �صوء يف �لتغذية.
جدير بالذكر �أنه بالرغم من �ملجهود�ت �لتي 
تقوم بها �لدول حلل م�صكلة نق�س �لغذ�ء، و�لتي 
تعد �أحد �أ�صباب �صوء �لتغذية، فالو�صع يف �إفريقيا 
من  ينحدر  و�لتغذية  �لغذ�ئي  باالأمن  يتعلق  فيما 
�صيئ �إىل �أ�صو�أ. فقد عانت �إفريقيا لفر�ت عدة من 
�لكثري من  �إىل زهوق  �أدى  �لغذ�ء  نق�س �صديد يف 

�الأرو�ح على مدى �لعقود �ملا�صية.
�لتقدم  مًعا  �الإفريقية  �لدول  حققت  وقد 
�الألفية  �أهد�ف  حتقيق  يخ�س  فيما  �الأ�صعف 
�الإمنائية من حيث تخفي�س ن�صبة �جلوع بحلول 
�لقارة  �صكان  ثلث  حو�يل  فيعي�س  2015؛  عام 
ثلثة  ويتاأثر  مزمنة.  جماعة  يف  حاليًّا  �ل�صمر�ء 
�إحدى  يف  يعي�صون  �صخ�س  مليون  وع�رشون 
�الأمن  يف  �حلاد  بالنق�س  �إفريقيا  يف  دولة  ع�رشة 

�لغذ�ئي، من ثم يتعر�صون ل�صوء �لتغذية.
�لزيادة  لذلك  توؤدي  �لتي  �لعو�مل  بني  من 
�ل�صيا�صية،  و�ل�رش�عات  �لهائلة،  �ل�صكانية 
بع�س  يف  �ل�صديد  و�لفقر  �ملناخي،  و�لتغري 
�ملناطق. �إال �أن �لفقر ونق�س �لغذ�ء هما �لعاملن 
�لغذ�ئي  �الأمن  م�صكلت  ور�ء  �الأ�صا�صيان 
 ،2004 عام  ففي  �إفريقيا.  يف  �لتغذية  و�صوء 
جنوب  يعي�صون  �إفريقي  مليون   121 دخل  كان 
�ل�صحر�ء �لكربى �أقل من 0.50 دوالر يف �ليوم. 
يوميًّا  دوالر  عن  دخلهم  يقل  �لذين  و�الأ�صخا�س 

بقلم: �ساهنـــدة اأميــــــن

يكونون غري قادرين على �رش�ء ما يحتاجونه من 
�لطعام؛ فتعترب �للحوم و�الأ�صماك من �لرفاهيات 

بالن�صبة للأغلبية �لفقرية من �الأفارقة.
�إفريقيا  قارة  تتعر�س  ذلك،  �إىل  باالإ�صافة 
على مد�ر �لثلثني عاًما �ملن�رشمة لتقلبات جوية 
جفاف  لنوبات  تتعر�س  ما  وغالًبا  متوقعة،  غري 
طويلة تعقبها في�صانات. وتوؤدي تلك �ل�صدمات 
�نعد�م  فيها  مبا  وخيمة،  عو�قب  �إىل  �لطبيعية 
�الأمن �لغذ�ئي على نطاق و��صع. ومبا �أن كثرًي� 
من �صكان �ملنطقة يعتمدون على �لزر�عة �ملطرية 
من �أجل توفري �لغذ�ء، فاإن 4% فقط من �الأر��صي 
�لزر�عية يف �صحر�ء �إفريقيا �جلنوبية يتم ريها. 
يف  يعي�صون  �لذين  فاملز�رعون  ذلك،  على  علوة 
�ملناطق �لريفية هم من ي�صيبهم �ل�رشر �الأكرب؛ 
�الأمر  �لتكيف،  على  �ملنخف�صة  قدرتهم  ب�صبب 

�لذي يرتبط مب�صتويات �لفقر �ل�صديدة.
�ل�صحة  على  عدة  تبعات  �لتغذية  ول�صوء 
�أكرث  و�الأطفال  �الأمهات  تكون  حيث  و�لتنمية؛ 
لتاأثري�تها �ملدمرة. فاالأمهات  �الأ�صخا�س عر�صة 
للوفاة  عر�صة  �لتغذية  �صوء  من  يعانني  �للتي 
�ملبت�رشين  �الأطفال  لوالدة  �أو  �لوالدة  خلل 

�لبقاء على قيد �حلياة. كما  �لذين ال ي�صتطيعون 
�لتغذية؛  �صوء  تبعات  من  �أي�ًصا  �الأطفال  يعاين 
ب�صبب قدر�تهم �جل�صدية و�حتياجاتهم ل�صعر�ت 
حر�رية عالية الزمة لنموهم؛ فيعترب �صوء �لتغذية 
مليون   2.6 من  �أكرث  وفاة  ور�ء  �لكامن  �ل�صبب 

طفل كل عام.
عاملية  كم�صكلة  �لتغذية  �صوء  �إدر�ج  ينبغي 
ذ�ت عو�قب وخيمة. فمعركة �لق�صاء على �نعد�م 
م�صتحيلة.  لي�صت  ولكنها  �لغذ�ئي �صعبة،  �الأمن 
�الأمر  يتطلب  �مل�صتقبلية  ولتنفيذ �جلهود 
ثنائية ومتعددة  ن�صطة وجهات مانحة  حكومات 
لتنفيذ  �الأمد  طويل  بتمويل  تتعهد  �الأطر�ف 
�جلهود �لوطنية الإنهاء �ملجاعات و�نعد�م �الأمن 
�لغذ�ئي على م�صتوى يتو�فق مع حجم �مل�صكلة. 

حينها فقط، �صنتغلب على م�صكلة �صوء �لتغذية.
املراجع
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ت�صاف  �صناعية  �أو  طبيعية  مو�د  �الأ�صمدة 
من  �أكرب  بكمٍّ  �لنباتات  ملدِّ  �لزر�عية  �لربة  �إىل 
�لتقدير�ت  فتقول  لنموها.  �ل�رشورية  �ملغذيات 
�إن حو�يل 30% �إىل 50% من حم�صول �لنباتات 
�أو  �لطبيعية  للأ�صمدة  �إنتاجه  يف  �لف�صل  يعود 

�لتجارية �مل�صنعة.
ب�صفة عامة، حت�صن �الأ�صمدة من عملية منو 
لتحقيق  �أ�صا�صيتان  طريقتان  وهناك  �لنباتات. 
و�صع  على  تنطوي  تقليدية  �الأوىل  �لهدف؛  ذلك 
�أن  و�لثانية  باملغذيات،  متدُّ  �إ�صافية  مو�د 
يف  �لربة  كفاءة  بتح�صني  �الأ�صمدة  بع�س  تقوم 

�الحتفاظ باملياه و�لت�صبع بالهو�ء.
وتتنوع �إنتاجية �ملحا�صيل من بلد الآخر ب�صكل 
كبري؛ فالدول �ملتطورة تتمتع باإنتاجية زر�عية �أكرب 
بكثري من �لدول �لنامية. وهناك �لعديد من �لعو�مل 

�مل�صئولة عن هذ� �لتباين؛ �أحدها �الأ�صمدة.
�لقابلة  �الأر��صي  من  كبرية  فم�صاحات 
�إنتاج  يف  حاليًّا  و�مل�صتخدمة  باالأ�صمدة،  للزر�عة 
ولذلك  كافية،  بدرجة  خ�صبة  غري  للعامل،  �لغذ�ء 
تكون.  �أن  ميكن  مما  بكثري  �إنتاجية  �أقل  فهي 
�إ�صافة  �أن  �الأ�صمدة  �أظهرت بع�س در��صات  فقد 
و�لف�صفور،  �لنيروجني،  من  �أ�صا�صي  �صماد 
و�لبوتا�صيوم حلقل غري خم�صب �صابًقا من �صاأنه 

م�صاعفة �ملح�صول.
�ملتقدمة  �لدول  يف  �الأ�صمدة  ��صتخد�م  يعترب 
ت�صتخدم  ال  �أنها  غري  �لزر�عة؛  يف  �مل�صلمات  من 
يف  �لنامية.  بالدول  �لزر�عية  �الأر��صي  �أغلب  يف 
بع�س �الأحيان، يقوم �لفلح برك �الأر�س لرتاح 
لفرة؛ ويف �أحيان �أخرى ي�صتخدم �لروث بو�صفه 
�صماًد� طبيعيًّا، غري �أن �لروث لي�س بكفاءة �صماد 

�لنيروجني، و�لف�صفور، و�لبوتا�صيوم.
 - �لنيروجينية  �الأ�صمدة  جميع  ت�صنَّع 
و�ليوريا   ،)NH4NO3( �الأمونيوم  نر�ت  مثل: 
يتم  �لتي   )NH3( �الأمونيا  من   –  CO)NH2(2

�إنتاجها من خلل عملية هابر-بو�س)1(. ويف هذه 
�لعملية �لتي تنطوي على طاقة عالية، يقدم �لغاز 

بقلم: معتز عبد املجيد

ياأتي  حني  يف  �لهيدروجني،   )CH4( �لطبيعي 
�لنيروجني )N2( من �لهو�ء.

ويتم �حل�صول على �لفو�صفاتيات عن طريق 
على  حتتوي  �لتي  �ملعادن  من  �ال�صتخل�س 
�الأيونات �صالبة �ل�صحنة PO4. يف حاالت نادرة، 
تعالج �حلقول �لزر�عية باملعدن �مل�صحوق؛ ولكن 
قابلية  �أكرث  �أملح  �إنتاج  يتم  �حلاالت،  �أغلب  يف 
للمعادن  �لكيميائية  �ملعاجلة  طريق  عن  للذوبان 
�لتي  �ملعادن  �أ�صهر  على  ويطلق  �لفو�صفاتية. 
�لفو�صفاتية،  �ل�صخور  �لفو�صفات  على  حتتوي 
Ca5)PO4(3F )CFA( و�أهمها �لفلورو �أباتيت
و�لهيدرو �أباتيت Ca5)PO4(3OH. تتحول هذه 
عند  للذوبان  قابلة  فو�صفاتية  الأملح  �ملعادن 

معاجلتها باالأحما�س �لكربيتية �أو �لف�صفورية.
من  �لبوتا�صيوم  �أ�صمدة  ت�صنَّع  حني  يف 
معادن  مركبات  من  مزيج  وهو  �لبوتا�س، 
وهكذ�  �ملاء.  يف  يذوب  و�لبوتا�س  �لبوتا�صيوم. 
فاإن �جلهد �الأ�صا�صي يف ��صتخل�س هذه �ملغذيات 
للتنقية؛  خطو�ت  يت�صمن  �خلام  �ملعدن  من 
�أو   ،)NaCl( �ل�صوديوم  كلوريد  �إز�لة  مثل 
للبوتا�س  �الإ�صارة  تتم  ما  �أحياًنا  �لطعام.  ملح 
حمتو�ه  و�صف  مع  يتنا�صب  مبا   K2O برمز 
�أ�صمدة  فاإن  �لو�قع،  يف  ولكن  �لبوتا�صيوم؛  من 
ن كلوريد �لبوتا�صيوم، �أو  �لبوتا�س عادة ما تكوِّ
كربيتات �لبوتا�صيوم، �أو كربونات �لبوتا�صيوم، 

�أو نر�ت �لبوتا�صيوم.
وعلى عك�س �الأ�صمدة �لكيميائية �لتي ت�صتخرج 
ت�صنَّع؛  �أو  �لفو�صفات  �صخور  مثل  �ملعادن؛  من 
ت�صتخرج  �لع�صوية  �الأ�صمدة  فاإن  �الأمونيا،  مثل 
من �ملو�د �حليو�نية و�لنباتية؛ مثل خليط �ملخلفات 
�الأ�صمدة  وت�صم  و�لروث.  و�لنباتية  �حليو�نية 
خملفات  مثل  طبيعية؛  ع�صوية  مو�دَّ  �لع�صوية 
و�الأن�صجة  �للحوم،  �صناعة  عن  �لناجتة  �حليو�ن 

�لنباتية، و�لروث، و�لطني، وخملفات �الأ�صماك.
�لبيئة  يف  �الأ�صمدة  �صناعة  تاأثري  كان  طاملا 
هائًل  ا  كمًّ ن�صتخدم  �أننا  فامل�صكلة  جد�ل.  حمل 

مليار�ت  لدينا  الأنه  �لربة؛  يف  �الأ�صمدة  من 
ذكرنا،  وكما  �لعامل.  حول  لنطعمها  �الأفو�ه 
�إىل  ترجع  �الإجمايل  �لناجت  من  كبرية  ن�صبة  فاإن 
�أو غري �لع�صوية،  ��صتخد�م �الأ�صمدة �ل�صناعية 
�لنيروجني  مثل  مكونات؛  على  حتتوي  و�لتي 
و�ملعدنية  �لكيميائية  �ملو�د  وهذه  و�لبوتا�صيوم. 
لها  �أن  غري  �لنباتات؛  منو  زيادة  على  ت�صاعد 

تاأثري�ت جانبية وخيمة على �ملدى �لطويل.
�ملو�د  باختلف  �لبيئي  �لتاأثري  ويختلف 
طريقة  وباختلف  لل�صماد،  نة  �ملكوِّ �لكيميائية 
�أ�صا�صي،  ب�صكل  ووتريته.  ومعدله،  ��صتخد�مها، 
تقليل  يف  باملو�صوع  �ملتعلقة  �مل�صكلت  تتمثل 
جودة �لربة، وتغري بيولوجية �مل�صطحات �ملائية، 
و�لتاأثري يف �صحة �الإن�صان ب�صكل عام، �إىل جانب 

�لتاأثري�ت �ملتعلقة بالتو�زن �لبيئي وتغري �ملناخ.
�لنامي  �لعامل  حرمان  بو�صعنا  لي�س  �أنه  غري 
من �الأ�صمدة �ل�صناعية �لتجارية من �أجل �لبيئة 
يجلب  قد  �لع�صوية  �الأغذية  �إنتاج  فاإن  فح�صب. 
ولكن  بالبيئة،  �رشًر�  و�أقل  �أ�صح  �أطعمة  لنا 
�العتبار�ت  هذه  تفوق  للطعام  �جلوع  حاجة 
عن  �لتوقف  فجاأة  نقرر  �أن  ميكننا  فل  �أهمية. 
تاأثري�تها  ب�صبب  �لكيميائية  �الأ�صمدة  ��صتخد�م 
�أن نفعله هو �لعمل  يف �لبيئة. ولكن، ما بو�صعنا 
و�أقل  �أف�صل جودة  �أ�صمدة ع�صوية  تطوير  على 
�لكيميائية،  �الأ�صمدة  مناف�صة  لت�صتطيع  �صعًر�؛ 
وت�صاعدنا على ن�صج �صيناريوهات بديلة مل�صتقبل 

�صناعة �الأ�صمدة.
امل�سطلحات

عملية هابر- بو�س هي طريقة �صناعية الإنتاج . 1
�لن�صادر من �لنيروجني و�لهيدروجني، وهي 
�لطريقة �لرئي�صية يف �إنتاج �الأمونيا �بتكرها 

�لكيميائي �الأملاين فريتز هابر عام 1909م.
املراجع
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�مل�صاحة  حتتل  �لتي  �ل�صا�صعة  �ملفازة  هذه 
من  كان  �لعرب،  جزيرة  �صبه  من  �لكربى 
فيها،  به  يهتدون  ما  �لعرب  يجد  �أن  �ل�رشوري 
�أهل  وكعادة  و�ملوت.  �لتيه  ف�صيو�جهون  و�إال 
�ملاء،  ور�ء  و�لرحال  �لتنقل  يف  �ل�صحر�ء 
و�صيلة  من  لهم  البد  فكان  و�لع�صب،  و�لطعام، 

لر�صد �ملو�قع وحتديدها.
مل  و�ل�صوم  لل�صلة  �الإ�صلم  فر�س  وبعد 
للجتاه  وذلك  �ملكان؛  حتديد  من  �أي�ًصا  ُبدٌّ  يكن 
�لكعبة  �إىل  بعده  ومن  �الأق�صى  �مل�صجد  �إىل 
�أوقات حمددة يوميًّا، وكذلك  فة يف خم�صة  �مل�رشَّ
�لهللية  �ل�صنة  �لهجرية -  �ل�صنة  �صهور  حتديد 
�مل�صلمني  فاأعياد  �الأهّلة؛  وتعيني   - �لقمرية  �أو 
ومو��صعه  �لقمر  على  يعتمد�ن  و�صومهم 
يف  و�رٌد  بالنجوم  �الهتد�ء  وذكر  كليًّا.  �عتماًد� 
�لقر�آن؛ حيث قال تعاىل يف �الآية )97( من �صورة 
ِلَتْهَتُدوْ�  �لُنُّجوَم  َلُكُم  َجَعَل  �َلِّذي  "َوُهَو  �الأنعام: 
لَْنا �الآَياِت ِلَقْوٍم  ّ َو�ْلَبْحِر َقْد َف�َصّ ِبَها يِف ُظلَُماِت �ْلرَبِ
َيْعَلُموَن"، هذ� غري �الآيات �لقر�آنية �لتي تدعو �إىل 

�لتاأمل يف خلق �الأكو�ن و�لتفكر فيه.
وقبل �الإ�صلم ظهرت بع�س �لديانات �لقدمية 
�إىل  �ن�رشفت  �لتي  �لعربية  �جلزيرة  �صبه  يف 
مثل  �الأ�صنام  من  بداًل  و�لنجوم  �لكو�كب  عبادة 
»�ل�صابئة«، و�لتي كان للأجر�م �ل�صماوية فيها؛ 

مثل: �لقمر، و�لزهرة، وعطارد مكانة عظيمة.
علم  جعلت  و�الأ�صباب  �ملقدمات  هذه  كل 
�لفلك - �أو علم �لهيئة كما كان يطلق عليه - من 

�رشور�ت �لبقاء عند �لعرب، وجعلتهم يتعمقون 
�لنظريات،  و�إقامة  و�لتحليل،  بالر�صد،  فيه 
�ل�صماء  هيئة  لر�صد  �لفلكية  �الآالت  و�خر�ع 
نهاًر� وليًل. وال �صك �أن �إ�صهامات �لعرب يف علم 
�لذهبية  �لع�صور  �أو  �لو�صطى  �لقرون  يف  �لفلك 
للح�صارة �لعربية ال ينكرها �لد�ين �أو �لقا�صي. 
و�لكو�كب  �لنجوم  �أ�صماء  �أن  نعرف  �أن  فيكفينا 
�ألف  منذ  مد�ر�تها  وحددو�  �لعرب  �كت�صفها  قد 
وكذلك  هذ�،  يومنا  �إىل  عربية  �صنة  وخم�صمائة 
�ملقنطرة،  مثل:  �لفلكية؛  �مل�صطلحات  بع�س 

و�ل�صمت، و�لعهدة.
�إلينا  و�صلت  �لتي  �مل�صادر  �أبرز  من  ولعل 
 - �ل�صويف  �لرحمن  عبد  كتاب  �لر�صد  جمال  يف 
"�صور  بعنو�ن   - 376ه�/976م  �صنة  �ملتوفى 
حتدث  �لذي  و�الأربعني"،  �لثمانية  �لكو�كب 
ثمانية  بلغت  �لتي  �ل�صماء  يف  �لكو�كب  عن  فيه 
كما  ا  تقديريًّ ر�صًما  ور�صمها  كوكًبا،  و�أربعني 
�الآالت  ��صتخد�م  دون  وقتها  �لعرب  تخيلها 
من  وتابعته  هذ�.  وقتنا  يف  �ملعقدة  �حلديثة 
�أر�صاده،  يف  �ل�صويف  بنت  �أرجوزة  �بنته  بعده 
باالإ�صافة �إىل تطوير علماء �حل�صارة �الإ�صلمية 

وقتها الآالت �لر�صد و�لتقريب. 
باإمكانات  �لهيثم  �بن  �أن  �أي�ًصا  �أن نتخيل  ولنا 
ع�رشه - وهو �ملتوفى �صنة )430ه�/1040م( - 
على  يبدو  �لذي  �الأثر  "ماهية  بعنو�ن  ر�صالة  كتب 
وجه �لقمر" - وهي من مقتنيات مكتبة �الإ�صكندرية 
ماهية  �لعلمي  بالتحليل  ويتناول  فيها  يدر�س   -

هاته �لربكانية.  ت�صاري�س �لقمر وفوَّ
ومن قبلهما كان �أبو عبد �هلل �لبتاين - �ملولود 
�صنة )240ه�/ 854م( وهو �أحد �أهم علماء �لفلك 
و�لر�صد يف �لعامل؛ مما دفع �لبع�س �إىل ت�صميته 

علم  در�صت  قد  كنت  و�إن  �لعرب.  ببطلميو�س 
ح�صاب �ملثلثات ودر�صت مقلوبات �لن�صب �ملثلثية 
)د�لة �جليب، ود�لة متام �جليب، ود�لة �لظل(، 
يف  �لف�صل  له  كان  من  هو  �لرجل  هذ�  �أن  فاعلم 

وجودها، وهذ� على �صبيل �ملثال ال �حل�رش. 
ولو ذهبنا �إىل �لقرن �لثاين �لهجري؛ �لثامن 
�مليلدي، لوجدنا �خلو�رزمي �لذي �رتبط ��صمه 
بعلم �جلرب و�إ�صهاماته �لعظيمة فيه، له باٌع �آخر 
كبري يف علم �لهيئة و�لر�صد. فجاء �أول كتاب وهو 
»زيج �ل�صند« نقطة حتول يف علم �لفلك �الإ�صلمي؛ 
و�لقمر،  �ل�صم�س،  حركة  ر�صد  �لكتاب  فتناول 
و�لكو�كب �خلم�صة �ملعروفة �آنذ�ك؛ حيث �أدخل 
�ملفاهيم �ملرجمة من �لهندية ومفاهيم بطلميو�س 
�إىل علم �لفلك �لعربي، وطورها؛ حيث �نطلق منها 

�إىل �كت�صافات جديدة يف علم �لهيئة.
وال ن�صتطيع �لتحدث عن علم �لفلك و�لر�صد 
مر�غة  مدينة  غرب  مر�غة  مر�صد  ذكر  بدون 
�لريا�صي  �لفلك  عامل  �أ�ص�صه  �لذي  باأذربيجان، 
�لطبيب  �ملتكلم  �لفيل�صوف  �لفيزيائي  �لكيميائي 
657ه�/1259م،  �صنة  �لطو�صي  �لدين  ن�صري 
�لدين  قطب  �أمثال:  كرُث؛  علماء  فيه  و�صارك 
�لدين  وجنم  �ل�صاطر،  و�بن  �ل�صري�زي، 
�لعلي  وعبد  �لقو�صجي،  وعلي  �لقزويني، 
وحميي  �خلافري،  �لدين  و�صم�س  �لبريجندي، 
كثري.  وغريهم  �لفوطي  و�بن  �ملغربي،  �لدين 
�ألف  �أربعمائة  من  �أكرث  على  �ملر�صد  و�حتوى 
جملد، فجعل منه �أول �أكادميية للبحث �لعلمي يف 
جمال �لفلك و�لر�صد، ثارت على مبادئ و�أفكار 

بطلميو�س يف �لفلك.
�لذي ولد �صنة  �لريحان(  )�أبو  �لبريوين  �أما 
�لدولة �خلو�رزمية،  بعا�صمة  )362ه�/963م( 
�لتي  �لعقول  �أعظم  بني  من  �أنه  َف  و�صِ و�لذي 
باع  له  فكان  �الإ�صلمية،  �حل�صارة  عرفتها 
طويل يف علم �لهيئة و�لر�صد، وجاءت ت�صميماته 
و�لنجوم،  �ملو�قع،  ر�صد  و�آالت  للأ�صطرالبات 
�لفلك  لعلم  فتًحا   - وتطويرها  و�لكو�كب 
و�لر�صد، ومتهيًد� لل�صاعة �مليكانيكية؛ فهو �أول 
من �خرع �الأ�صطرالب �لعمودي يف �لعقد �الأول 
من �لقرن �حلادي ع�رش، وهو �أي�ًصا �أول من قال 

باأن �الأر�س تدور حول حمورها.
كثري؛  كثري  و�الأعمال  �لعلماء  هوؤالء  وغري 
�لهيئة  وعلم  �لفلك  خمطوطات  ت�صل  حيث 
�إىل  �ملخطوط  �لعربي  �لر�ث  يف  �لر�صد  وكيفية 
�أو  ك�صفها  �إىل  حتتاج  �لتي  �ملخطوطات  �آالف 
�إعادة �كت�صافها. وهكذ� جاء علم �لفلك �رشورة 
�رش�ئع  ولتطبيق  �مل�صلمني،  �لعرب  عند  للبقاء 
دينهم �حلنيف وفر�ئ�صه، وما كان هذ� �ملقال �إال 
�لعربية  �حل�صارة  �إ�صهامات  قطر�ت من حميط 

يف هذ� �ملجال.
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بقلم: ماي�سة عزب

عرب �صفحات هذ� �لعدد قمنا مبناق�صة �أوجه عدة خمتلفة للحاجة: 
من  �حلديثة  �حلياة  وحاجات  للعي�س،  �لفعلية  �الأ�صا�صية  �حلاجات 
وجهات نظر متنوعة، وغريها. ولكن يجب �أال نن�صى حاجات �أ�صا�صية 
حاجة  لي�س  �لتعليم  �أن  �إال  �ملثال.  �صبيل  على  �لتعليم،  مثل  �أخرى 
�أ�صا�صية مثل �أية حاجة �أخرى، ولذلك نكر�س له عددنا �لقادم باإذن �هلل.

مع ذلك، ففي ر�أيي ال يعترب عدًد� عن �حلاجات �الأ�صا�صية للحياة �صامًل 
مبا يكفي �إذ� مل نتطرق فيه �إىل �إحدى �حلاجات �جلوهرية، و�أق�صد بقويل 

�حلاجة �إىل �لتعبري عن �لذ�ت.
على  �ملرء  قدرة  �إنه  لك  �أقول  �لذ�ت،  �لتعبري عن  ماهية  ت�صاءلت عن  فاإن 
�إظهار �أفكاره �أو م�صاعره �أو �آر�ئه �أو م�صاعره وقيامه بذلك. وقد يكون ذلك 
باحلديث �أو بالكتابة، �أو من خلل �أحد �أ�صكال �لفنون �لتي ال جمال حل�رشها. 
�صو�ء  �ملظهر؛  �أو  �جل�صد  لغة  خلل  من  �أي�ًصا  �لذ�ت  عن  �لتعبري  يكون  كما 

�مللب�س، �أو طريقة ت�صفيف �ل�صعر، �أو ديكور �ملنزل، �إىل �آخرها من �ملظاهر.
�إن �لتعبري عن �لذ�ت الأمٌر حيوي للحياة، مثله مثل �لتنف�س. فهو كيفية 
�أو  تفاعلنا مع �الآخرين ومع �لعامل حولنا؛ وميكنه �أن يكون جمزًيا للغاية 

حمبًطا للغاية. فاأحياًنا ال نحتاج حتى �إىل �لتفكري يف كيفية �لتعبري عن و�قعنا 
�لد�خلي للآخرين؛ حيث يحدث ذلك تلقائيًّا. و�أحياًنا �أخرى نعاين لنعرب عن 

�صيء ما؛ فيخيب �أملنا عندما ال ن�صتطيع تو�صيل مق�صدنا.
يف بع�س �الأحيان ال يكون لدينا ما يكفي من �الإلهام �أو �الإبد�ع لنعرف ما 
ا  هو ذلك �لذي نريد �لتعبري عنه، ويف �أحيان �أخرى قد يكون لدينا فكرة عمَّ
نريد �أن نو�صله ولكننا ال نعرف كيف نظهره. ويعاين بع�صنا من �صعوبة 
�ل�صعور بافتقار  �أو ملجرد  �لنف�س،  �لثقة يف  �أو عدم  �لتعبري ب�صبب �خلجل، 

�ملهار�ت �للزمة للتعبري.
و�إحدى و�صائل �لتعبري عن �لذ�ت هي �لفن؛ فمهما خ�صيت �لتعبري عن 

ذ�تك، فتذكر �أن هناك و�صائل عدة للتو��صل.
�لتعقيد،  �صديدة  �لطبيعية  �للوحات  ر�صم  �إىل  باالأ�صابع  �لتلوين  فمن 
ومن عدوية ملحمد عبد �لوهاب، يحفز �لفن �ل�صحة �لروحية. وبالفعل، فعلى 
�أنف�صهم  مر �لع�صور ��صتخدم �لب�رش �لفن للحث على �لتغيري �الإيجابي يف 
ويف علقاتهم بالعامل �خلارجي. و�لفن يحث على �لبحث يف �لذ�ت من خلل 
�أو  باالإن�صات  �صو�ء  �لد�خلية،  �رش�عاتها  يف  بالغو�س  �أو  عنها  �لتعبري 
بالروؤية؛ فالتعبري �لفني ير�صخ كيفية تاأثري �لعو�مل �خلارجية على حياتنا.

�رتباطنا  من  توطد  كما  �لفريدة،  �أف�صلياتنا  �ملوؤملة  �لتجارب  وتنمي 
�مل�صرك.  �الأمل  �أو  باملعاناة  يبعث  مما  و�الأ�صو�ت؛  و�مل�صاهد،  بالنا�س، 
فيحول �لعمل �لفني �لغ�صب �أو �الأمل �أو �الأعباء �لد�خلية �إىل �صيء ملمو�س؛ 
�أو كبتها. ويجعل  �إهمالها  فتدون �الآمال و�ملخاوف، وهي م�صاعر ال يجب 
�لفن من تلك �مل�صاعر �الإن�صانية �الأ�صا�صية �أمًر� ميكن �إد�رته و�الحتفاء به؛ 

فيعمل �لتعبري عن �لذ�ت من هذ� �ملنطلق عمل �لعلج.
�لر�صم،  �أو  �ل�صعر  كتابة  على  �لتقنية  �لقدرة  لدينا  يكن  مل  و�إن  حتى 
ي�صتخدم معظمنا �حلو��س لربط �الإح�صا�س �أو �ملحتوى يف عمٍل ما مبعاناتنا 
�ل�صخ�صية. فلكلٍّ منا �أغنية ما تذكره بطفولته، ولكلٍّ منا م�صهد ما يثري يف 
نف�صه �الإح�صا�س بال�صعادة �أو �لندم. ففي نهاية �ملطاف كلنا مر�بطون من 

خلل �لفن رغًما عن �مل�صتويات �ملتفاوتة ملهار�تنا.
�ل�صغط  م�صتويات  من  يخف�س  كما  بالزهو،  �ل�صعور  �لفن  لنا  في�صهل 
و�لتوتر؛ �الأمر �لذي من �صاأنه م�صاعدة �جلميع على �لتغلب على �أية حمنة. 
فالبدء يف �أية مهمة و�النتهاء منها و�ختبار �ملنتج �لنهائي يوؤدي �إىل �صعور 
�إبد�عه  �أو  �الإنتاجية و�لقيمة. وباملثل، فبعد در��صة عمل ما  ال مثيل له من 

ميكننا �ال�صتمتاع باملنتج وم�صاركته مع �الأحباء.
�إ�صفاء  �أي�ًصا  ميكنه  فاإنه  �لنا�س،  بني  يربط  �لفن  �أن  من  �لرغم  على 
�لعمل، وبعيًد� عن  فبعيًد� عن مو�عيد  و�الأفعال.  �لر�أي  با�صتقللية  �صعور 
يف  �النخر�ط  ي�صع  �ملجتمعية،  �لتوقعات  عن  وبعيًد�  �لعائلية،  �ل�صغوطات 
�لفن �ملرء يف موقع �ل�صيطرة. فل ميكن الأحد فر�س ما ميكن �ال�صتماع �إليه، 
�أو �الألو�ن �مل�صموح بها، �أو ما يجب �أن يحث �الإلهام؛ فالرحلة �إىل �ل�صحة 

�لروحية من هذ� �ملنطلق هي رحلة فردية.
حتى  �أو  �مل�صتقبل،  �أو  �ملا�صي،  عن  �جلديدة  �لت�صور�ت  لنا  وت�صمح 
لنا  ي�صمح  كما  �الجتماعية.  بوتقتنا  من   - موؤقًتا  ولو   - بالهروب  �ملو�قع 
�لدخول يف عو�مل بديلة باإدر�ك عامل يتخطى �رش�عاتنا �ل�صخ�صية. فيخلق 
من  حلالة  رءو�صنا  يف  يدور  مما  لوهلة  للهروب  �آمًنا  جمااًل  منا  لكل  �لفن 

�لتاأمل؛ حيث ي�صبح �ل�صلم �لد�خلي ممكًنا.
فكلنا نتفاعل مع �لفن ب�صفة يومية؛ �إال �أن قليلني فقط هم من يتوقفون 
ذ�ت  �أو  �ل�صكل  كونها جميلة  من  �أكرث  �لتعبري  من  �الأ�صكال  تلك  يف  للتفكر 
فبالتاأمل يف  �لروحية.  �ل�صحة  تاأثريها على  يدركو�  �أن  �إيقاع جذ�ب، دون 
ر�صم �صخ�س حمبوب،  باالنخر�ط يف  �أو  بامل�صاعر،  مفعمة  قطعة مو�صيقية 

يحث �لفن على �ال�صتقللية و�الرتباط باالآخرين على حدٍّ �صو�ء.
املراجع
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�الإنرنت  �صبكة  متحف  من   ،)1944-1863( مون�س  الإدو�رد  "�ل�رشخة" 
�أربع ن�صخ من عمل - منتج  "�ل�رشخة" هو �ال�صم �ل�صائع لكل من   .)ibiblio(
يف �صورة لوحات زيتية وبا�صتل - للفنان �لتعبريي �لرنويجي �إدو�رد مون�س ما 
بني عامي 1893 و1910. و"�رشخة �لطبيعة" هو �ال�صم �لذي �أطلقه مون�س على 
تلك �الأعمال، وكلها يظهر فيها �صخ�س على حمياه تعبري موؤمل، ومن ور�ئه خلفية 

طبيعية ل�صماء برتقالية �صاخبة.



بقلم: د. عمر فكري
رئي�س ق�صم �لقبة �ل�صماوية

مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي، مكتبة �الإ�صكندرية

هذ�  �صماعك  عند  كبرية  �صعادة  تغمرك 
باأنهم  �لكائنات  تلك  من  �ل�صخي  �لعر�س 
�صيعطونك �أ�رش�رهم طو�عية. فقد قال لك �لبدين 
�: "ولكننا يا �صديقي �تفقنا فيما بيننا �الآن �أن  جدًّ
نعطيك �رشنا، ولكن حتت �رشط و�حد". يقفز �إىل 
ذهنك ت�صاوؤالت متد�خلة بعد هذ� �لكلم: من �أين 
ز�رو�  هل  بالذ�ت؟  �أنت  �ختاروك  وملاذ�  جاءو�؟ 
هذ�  وما  يل؟  يحدث  �لذي  هذ�  ما  قبلك؟  �أحًد� 

�ل�رشط؟ كم �ل�صاعة �الآن؟
و��صتباق  �حلرية  يف  ��صتمر�رك  يقطع  ولكن 
�لبدين  لرفيقه   � �لطويل جدًّ �لكائن  �الأحد�ث كلم 
�: نعم يا �صديقي، ولكن هذ� �التفاق م�رشوط  جدًّ
هذ�  �أهل  منه  نخاطب  مكان  على  هو  يدلنا  باأن 
�إىل  تعود  �لوحيد.  �رشطنا  هو  وهذ�  �لكوكب، 
قائًل:  �إليهم  كلمك  وتوجه  جديد،  من  ت�صاوؤالتك 
لقد �أ�صبحت �الآن د�خل �أحد �أفلم �خليال �لعلمي 
من  �لرغم  فعلى  �الآن.  فيه  �أنا  ما  �أنهي  �أن  و�أريد 
و�أحتدث مع  فاإنني يف غرفتي  عام 2015،  �أننا يف 
كائنات ف�صائية يطلبون طلًبا غريًبا. باهلل عليكم من 
�صي�صدقني؟ وملاذ� تريدون خماطبة �أهل �لكوكب؟

على  م�صتند  وهو   ،� جدًّ �لبدين  عليك  يرد 
�لطويل  �إىل  بده�صة  وينظر   � جدًّ �لق�صري  ظهر 
باهلل  قال  عام 2015؟ وهل  �إننا يف  قال  هل   :� جدًّ
�الآخر،  هو  كتفيه  حمرًكا  �لطويل  يجيبه  عليكم؟ 
ر��صًما نف�س علمات �لده�صة على ملحمه: �أظنه 
� ب�صوؤ�له �إليك؟ من  قال ذلك. فينطلق �لق�صري جدًّ
قال �إننا يف عام 2015؟ نحن يف عام 3115، ثم ما 

معنى باهلل عليكم هذه؟ نحن ال نعرف كلمة �هلل. 
�؛  جدًّ �لق�صري  كلم  بعد  غريب  �صمت  ي�صود 
فاأنت ال تتخيل فعًل ما قاله. حترك يديك بعد هذ� 
�ل�صمت، وت�صري ناحية �لباب مبا يفيد طلبك منهم 

باأن يغادرو� غرفتك؛ فيقوم ثلثتهم بنف�س �حلركة 
ناحية  �لكيفية  وبنف�س  �لوقت  نف�س  يف  وي�صريون 
يفهمو�  ومل  �إ�صارتك  يفهمو�  مل  فهم  �إًذ�،  �لباب. 
�أن  �أرجو  معناها. فتقول لهم بثبات: من ف�صلكم 
�أريد  �أعد  مل  فاأنا  وب�صلم؛  �الآن  غرفتي  تغادرو� 
�لطويل  من  كان  فما  �الأمر.  هذ�  يف  �ال�صتمر�ر 
� �إال �أنه �قرب منك مب�صافة ق�صرية قائًل: ما  جدًّ
لقد  نغادر؟  �أن  تريدنا  وملاذ�  �أغ�صبك هكذ�؟  �لذي 
نر�ك  ونحن  ودوًد�،  ُمرحًبا  قليل  منذ  معنا  كنت 
�أ�صبحت �الآن خائًفا منَّا؟ تعود  �إن�صاًنا جيًد�. هل 
ا  وخ�صو�صً نعم،  وترد:  عنه،  مبتعًد�  �لور�ء  �إىل 
بعد قول �صديقك هذ� �إننا يف عام 3115، و�إنكاره 

لوجود �هلل«.
عام  يف  ا  حقًّ نحن   :� جدًّ �لق�صري  عليك  يرد   
3115، و�أنا مل �أنكر وجود �هلل �لذي تتحدث عنه، 
 � �أنا قلت نحن ال نعرفه. ثم يدير وجهه للبدين جدًّ
�لذي يكمل: هل من �ل�رشوري لديك �أن نكون على 
معرفة باهلل؟ وهل من �ل�رشوري �أن نتفق يف �أي عام 
نحن، �صو�ء كنا كما قلت »�إننا يف عام 2015، �أو كما 

قلنا نحن عام 3115؟
�أن  و�صك  على  كنتم  لقد  بثبات:  عليهم  ترد 
جئتم  �لذي  �ملكان  وعن  عنكم  �الإجابة  متنحوين 
�رشكم؛  تعطوين  �أن  و�صك  على  كذلك  وكنتم  منه 
ولكن فيما يبدو �أنكم ال تفهمون �أولويات �حلياة 
تفهمو�  �أن  فاأرجو  كوكبنا.  على  و�رشور�تها 
�أنني �أخربكم باأمر هام؛ نحن هنا على كوكبنا ال 
عليها  �تفقنا  مهمة  �أ�صياء  بدون  �حلياة  ن�صتطيع 
فيما بيننا - نحن �صكان هذ� �لكوكب - ونعتربها 
�لتاريخ  معرفة  ومنها  �حلياة،  �أ�صا�صيات  من 
�صديقك  يقول  فعندما  �لزمن.  ومعرفة  و�لوقت، 

�إننا ل�صنا يف عام 2015 البد يل �أن �أخاف منكم.
يا  فهمت  لقد  �آه،  بهدوء:  �لبدين  عليك  يرد 
�أ�صدقائي، ف�صكان �الأر�س هنا وبناء على كلمه 
يقي�صون �لوقت بطريقة خمتلفة عنا فهم �الآن يف 
عام 2015، �أما نحن ففي عام 3115؛ ثم يوجه 

ال  �لعزيز،  �صديقنا  يا  مثلك  نحن  �إليك:  كلمه 
و�لتقومي،  �لوقت  معرفة  عن  �ال�صتغناء  ميكننا 
ولكننا جئنا من مكاٍن �لتاريخ فيه هو عام 3115؛ 
ملتطلبات  و�أ�صا�صي  �رشوري  عندنا  فالوقت 

حياتنا، نحن �الآخرين.
�هلل؟  معرفة  يف  حلياتنا  �ل�رشوري  ما  ولكن 
ترد عليه: �أنا يف �حلقيقة ال �أ�صتطيع �الإجابة عن 
هذ� �ل�صوؤ�ل بالن�صبة لكم. ولكن دعوين �أخربكم 
باأن من �صكان كوكبنا - كذلك - �أنا�ًصا ال يعرفون 
�هلل وال يعتربون ذلك �صيًئا من �رشور�ت حياتهم، 
�لغالبية �لعظمى ت�صدق به وباأنه موجود  ولكن 
خمتلفة  بطرق  نعرفه  هنا  �أننا  من  �لرغم  على 
خمتلفة  �أ�صماء  وحتت  متباينة  باأ�صاليب  ونعبده 
م�صلمون.  ومنَّا  ن�صارى  ومنَّا  يهود  فمنَّا  كذلك؛ 
و�لغالبية  "ديًنا"،  ت�صمى  �ملختلفة  �لطرق  وهذه 
�إليه  "دين"، تعترب وجود �هلل و�لتحبب  ممن لهم 

وعبادته من �أهم �رشور�ت �حلياة.
وال  باهتمام  �إليك  ي�صمعون  وهم  �إليهم  تنظر 
كلمك:  فتكمل  تعبري�ت  �أية  وجوههم  على  توجد 
وقت  من  خمتلفة  كوكبنا  على  �حلياة  �رشور�ت 
الآخر. فنحن مثًل يف عامنا هذ� عام 2015 عندنا - 
�أو 3115 عندكم - من �رشور�ت �حلياة �لكهرباء، 
و�الإنرنت، و�ملوبايل، وبع�س و�صائل �لتكنولوجيا 
 - �لكوكب  من  �أخرى  �أجز�ء  على  ولكن  �الأخرى. 
�لكماليات،  من  تعترب  �الأ�صياء  هذه   - وللأ�صف 
كذلك  و�ملعرفة  و�لعلم  �ل�رشور�ت.  من  ولي�صت 
�أجل  من  �لع�صور؛  كل  يف  م�صركان  عاملن 
�الأخرى  �الأ�صا�صية  �حلياة  مو�رد  على  �حل�صول 
كالطعام، و�ملاء، و�لهو�ء، و�ل�صحة، و�حلفاظ على 

�لبيئة، و..... 
يا  ولكن  م�صتدرًكا:  وتكمل  فجاأة  ت�صكت  ثم 
�أو �رشور�ت �حلياة عندكم؟  �أ�صا�صيات  ما  ترى 
من  �إمياءة  �أو  حركة  �أية  وال  تعبري  �أي  جتد  فل 

�أحد منهم، وجتد �صمًتا مبالًغا فيه.
و�إىل �للقاء يف �حللقة �لقادمة.
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القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

عر�س النجوم
45 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

حياة الأ�سجار
33 دقيقة

كالوكاهينا
35 دقيقة
�رس النيل
45 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة

الإ�سكندرية، مهد علم الفلك
22 دقيقة
معلومات للزائر

ور�سوم 	• اليومي  اجلدول  على  لالطالع 
يرجى  ال�سماوية،  القبة  عرو�س  دخول 

زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc

فنية، 	• ولأ�سباب  اأنه،  مالحظة  يرجى 
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق اإلغاء اأو تغيري 
العرو�س يف اأي وقت بدون اإخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚16 ع�رًسا
ال�سبت من 00‚12ظهًرا اإىل 00‚16 ع�رًسا

مواعيد اجلوالت
من الأحد اإىل اخلمي�س:

30‚10 - 30‚11 - 30‚12 - 30‚13 - 30‚14 ظهًرا
القبة 	• عرو�س  تذاكر  جميع  تت�سمن 

ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
لغري جمهور القبة ال�سماوية، تكون ر�سوم 	•

دخول املتحف جنيهني.
تذاكر 	• حلاملي  جمانية  املتحف  جولت 

القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف.

قاعة اال�ستك�ساف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�ساف

مواعيد العمل
من الأحد اإىل اخلمي�س:

من 30‚9 �سباًحا اإىل 00‚16 ع�رًسا
ما عدا ال�سبت:

من 00‚12 ظهًرا اإىل 00‚16 ع�رًسا

مواعيد اجلوالت
الأحد، الثنني، الأربعاء، اخلمي�س:

30‚9 - 00‚11 - 30‚12 - 00‚14 ظهًرا
ال�سبت: 00‚12ظهًرا - 00‚14 ع�رًسا

الثالثاء: 30‚9 - 00‚11 �سباًحا
اأ�سعار الدخول

الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.
قاعة اال�ستماع واال�ستك�ساف

بقاعة  املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 
موقعنا  زيارة  يرجى  وال�ستك�ساف،  ال�ستماع 

www.bibalex.org/psc:الإلكرتوين
للحجز، برجاء الت�سال باإداري قاعة ال�ستك�ساف 

قبل املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.
االأ�سعار

)DVD( عرو�س الفيديو
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

)3D( عرو�س ثالثية الأبعاد
الطلبة: 5 جنيهات، غري الطلبة: 10 جنيهات.

)4D( عرو�س رباعية الأبعاد
الطلبة: 10 جنيهات، غري الطلبة: 15 جنيًها.

يعر�ض االآن ينظم مركز �لقبة �ل�صماوية �لعلمي بالتعاون مع 
للعلوم  �الإ�صكندرية  مكتبة  �إنتل  معر�س  �إنتل  �رشكة 
�الإ�صكندرية  مكتبة  ت�صت�صيفه  و�لذي  و�لهند�صة، 
معر�س  ويعد  �لتو�يل.  على  �لثامنة  لل�صنة  �لعام  هذ� 
ا  معر�صً و�لهند�صة  للعلوم  �الإ�صكندرية  مكتبة  �إنتل 
)�إنتل  و�لهند�صة  للعلوم  �لدويل  �إنتل  ملعر�س  موؤهًل 
�أي�صف(، وهو �أكرب م�صابقة علمية يف �لعامل ملرحلة ما 

قبل �جلامعة.
و�صت  �الإ�صكندرية  حمافظة  من  للطلب  فيمكن 
حمافظات �أخرى - �لدقهلية، و�لغربية، وكفر �ل�صيخ، 
و�لبحرية، ودمياط، ومر�صى مطروح - �ال�صر�ك يف 
معر�س �إنتل مكتبة �الإ�صكندرية للعلوم و�لهند�صة من 
خلل �ملعار�س �ملحلية �أو من خلل �ملعار�س �ملدر�صية؛ 
حيث ميكنهم �ال�صر�ك يف �ملعر�س مب�رشوع فردي �أو 

جماعي )بحدٍّ �أق�صى طالبان(.
للعلوم  �الإ�صكندرية  مكتبة  �إنتل  معر�س  وينظم 
مبحافظة  مدر�صية  معار�س  خم�صة  و�لهند�صة 
�ملعار�س  تلك  ت�صتقبل  �أن  �ملتوقع  �الإ�صكندرية، ومن 
من  �لفائزة  �مل�رشوعات  �صتتاأهل  م�رشوع.   200
�ملعار�س �ملحلية ومعار�س �ملد�ر�س لنهائيات معر�س 
�إنتل للعلوم و�لهند�صة يف �لفرة من 16-18 مار�س 
2015 مبكتبة �الإ�صكندرية؛ حيث �صتمثل �مل�رشوعات 
�الإ�صكندرية  مكتبة  �إنتل  معر�س  يف  �لفائزة  �لثلثة 
�لدويل  �ملعر�س  م�صابقة  يف  م�رش  و�لهند�صة  للعلوم 
بوالية  ببت�صربج  �صيقام  و�لذي  و�لهند�صة،  للعلوم 

بن�صلفانيا يف �لفرة من 10-15 مايو 2015.
مكتبة  �إنتل  معر�س  يف  �مل�صاركون  يقوم 
�الإ�صكندرية للعلوم و�لهند�صة بعمل بحث يف مو�صوع 
معني من �ختيارهم، وميكن للطلب �الختيار �صمن 
�لعلمية، مثل: علم  �ملو�صوعات  جمموعة متنوعة من 
�حليو�ن، و�لعلوم �ل�صلوكية و�الجتماعية، و�لكيمياء 
و�لكو�كب،  �الأر�س  وعلم  �جلر�ثيم،  وعلم  �حليوية 
و�لطاقة  و�لكهربائية،  �مليكانيكية  و�لهند�صة 
وعلوم  و�لطب  �لبيئية،  و�الإد�رة  و�ملو��صلت، 

�ل�صحة، و�لفيزياء و�لريا�صيات، وعلوم �لنبات.
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Selfie انا مهما كبرت بــ
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