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�الت�سـا�ؤالت الكـربى

حــولاالأ�ساطري �احلقائق 
الكائنات املعدلة جينيًّا

بقلم: ماي�سة عزب

بقلم: نينا فيديروف
اأ�ستاذ العلوم احليوية، جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتكنولوجيا، ثوال، اململكة العربية ال�سعودية

)AAAS( رئي�س اجلمعية الأمريكية للتقدم العلمي

"كانت اأف�سل الأوقات، وكانت اأ�سواأ الأوقات. كان زمن 
احلكمة، وكان زمن احلماقة. كانت حقبة الإميان، وكانت 
حقبة الت�سكك. كان مو�سم النور، وكان مو�سم الظالم. كان 
ربيع الأمل، وكان �ستاء الياأ�س..." – ت�سارلز ديكنز، ق�سة 

مدينتني
الكتابة  اأجد نف�سي واأنا ب�سدد  اأدري ملاذا، ولكنني  ل 
عن تلك الأوقات التي نعي�سها الآن، �سواء كان عام 2011، 
والذي   ،2012 اجلديد  العام  اأو  باأحداثه،  اأنهكنا  والذي 
تلك  اأتذكر  نف�سي  اأجد  والرهبة،  الأمل  من  مبزيج  نرتقبه 
مرة  لأول  قراأتها  والتي  املف�سلة،  روايتي  من  الفتتاحية 
عندما كنت باملدر�سة منذ قرابة الع�رشين عاًما. اإنها حًقا 
واملعرفة  احلرية  حالت  اأ�سمى  فنخترب  الأوقات؛  اأغرب 

والتقدم، ونعاين اأدنى حالت القمع واجلهل والبدائية.
فمع دنو نهاية عام 2011، بكل ما كان له من قوة، 
الأحداث  تلك  كل  من  والتعجب  التاأمل  �سوى  ن�ستطيع  ل 
اأنف�سنا  منع  ن�ستطيع  ل  ا  اأي�سً ولكننا  خالله.  جتلت  التي 
من الت�ساوؤل اأكرث عن ذلك العام الذي يقرتب، 2012؛ فهل 
هو نذير نهاية احل�سارة كما نعرفها كما تدَّعي الأ�ساطري 

احلديثة؟ اأم اأنه بداية عامل جديد اأف�سل لالإن�سانية؟
يف هذا العدد، نحلل احلقائق وراء الأ�ساطري واخلرافات: 
ملاذا وكيف تطور وتنت�رش؛ الأمر الذي يدفعنا بطبيعة احلال 
اإىل التعمق يف العلم الذي يثبت �سحتها اأو بطالنها. ولي�س 
ا اإىل قرارات العام اجلديد بكل ما  ذلك فح�سب، فنتطرق اأي�سً
يف ذلك من اإثارة واأمل؛ الأمر الذي يذكرين مبقولة حكيمة 

للعاملمِ الَفذ األربت اأين�ستاين:
�سهلة  الأهداف  وراء  ال�سعي  الإن�سان  على  يجب  "ل 
ال�سعي  اأن يطور من غريزة  الإن�سان  املنال؛ بل يجب على 
وراء ذلك الذي ي�سعب حتقيقه، في�ستلزم بذل اأق�سى اجلهد 

للو�سول اإليه."

من الأقوال القدمية ال�سائعة: "لقد عقدت العزم؛ فال 
ببع�س  لأربكك  هنا  فاأنا  ح�سًنا،  باحلقائق".  تربكني 

ا. احلقائق حول الكائنات املعدلة جينيًّ
االأ�سطورة االأ�ىل: الكائنات املعدلة جينيًّا 

مل يتم اختبارها
احلقيقة: الكائنات املعدلة جينيًّا هي اأكرث الأطعمة 
على  املتوفرة  الأطعمة  بني  من  اختبارها  يتم  التي 
يزيد  ما  انفق  قد  وحده  الأوروبي  فالحتاد  الإطالق. 
عن 300 مليون يورو على اختبارات ال�سالمة احليوية 
ا، وذلك يف ربع قرن  اخلا�سة بالكائنات املعدلة جينيًّ
من الزمان. لذلك، فاإن النتيجة اجلليَّة هي اأن التقنيات 
تعديل  تقنيات  من  اأكرث خطورة  لي�ست  ا  املعدلة جينيًّ
تقليدية.  الآن  نعتربها  والتي  الأقدم،  املحا�سيل 
ا  بالإ�سافة اإىل ذلك، فقبل اإدخال حم�سول معدل جينيًّ
على ال�سل�سلة الغذائية، يجب اإثبات مماثلته للمح�سول 
اجلينات  طريق  عن  امل�سفرة  الربوتينات  واأن  الأ�سلي 

امل�سافة لي�ست �سامة اأو م�سببة للح�سا�سية.
االأ�سطورة الثانية: الكائنات املعدلة جينيًّا 

ت�سكل خطًرا على �سحة االإن�سان
ال�سويا والبابايا  الذرة وفول  احلقيقة: يتم زراعة 
يتناولها  والتي  ا  جينيًّ املعدلة  الأطعمة  من  وغريها 
الب�رش منذ عام 1996. ول يوجد تقرير واحد  ماليني 
حمل ثقة عن اأية حالت �سحية، ول حتى حالة �سداع 
ا، والتي مت  واحدة، جرَّاء تناول الأطعمة املعدلة جينيًّ
الذرة  اإن  فالواقع  ا.  حرفيًّ منها  وجبة  تريليون  تناول 
ا واملقاومة للمبيدات اأف�سل لك من الذرة  املعدلة جينيًّ
ا  جينيًّ املعدلة  الذرة  لأن  وذلك  ا،  جينيًّ املعدلة  غري 
حتتوي على ن�سب اأقل بكثري من ال�سموم التي تنتج من 
النبات؛  داخل  احلفرية  احل�رشات  تتبع  التي  الفطريات 
فبدون احلفر التي حتدثها احل�رشات، ل تتواجد فطريات، 

وبالتايل ل تتكون ال�سموم.

االأ�سطورة الثالثة: الكائنات املعدلة جينيًّا 
ت�رض البيئة

واملقاومة  ا  جينيًّ املعدلة  املحا�سيل  احلقيقة: 
للمبيدات، على �سبيل املثال ل احل�رش، ت�ستلزم مبيدات 
ا. فاملبيدات  اأقل بكثري من املحا�سيل غري املعدلة جينيًّ
تقتل احل�رشات دون متييز، بينما توؤثر املحا�سيل املعدلة 
ا على احل�رشات التي تهاجمها فقط. كما اأن املبيدات  جينيًّ
التي  الطيور  وكذلك  الأ�سماك،  فتقتل  املاء؛  يف  جتري 
ت�رشب من ذلك املاء. لذلك، فاإن مبيدات اأقل يعني املزيد 

من احل�رشات، واملزيد من الطيور، واملزيد من الأ�سماك.
االأ�سطورة الرابعة: تتحكم اجلهات الد�لية 
املنتجة للبذ�ر املعدلة جينيًّا يف االإمدادات

املعدلة  البذور  �رشاء  على  اأحد  اإجبار  يتم  ل  احلقيقة: 
ا؛ فاملزارعون يقومون ب�رشائها لأن اأ�سعارها تنخف�س  جينيًّ

بينما اأن حم�سولها يزيد، الأمر الذي يزيد من اأرباحهم.
اجلزيئية  الجتاهات  كانت  عندما  عقود،  منذ 
ا، كان احلر�س مربًرا. فقمنا  لتح�سني النبات جديدة ن�سبيًّ
املجهول؛  خ�سية  والتدابري  القوانني  من  اأدغال  بن�سج 
اإل اأن الآن هناك ما يفي�س من الأدلة على اأن تقنيات 
من  اأقل  وراثية  اأ�رشار  يف  تت�سبب  اجلينية  التعديالت 
يف  ت�سهم  اأنها  على  وكذلك  التقليدية،  التعديل  و�سائل 
الوقت  يف  القلق  ويكمن  اأف�سل.  وبيئية  زراعية  نتائج 
من  الزائدة  والتدابري  القوانني  تعرقل  اأن  من  احلايل 
اأن تنتج املزيد من  اإمكانية و�سائل التعديالت اجلينية 
املحا�سيل، الأمر الذي من �ساأنه زيادة القيمة الغذائية 

وتقليل الب�سمة البيئية للزراعة.
يف  ال�سكانية  الكثافة  ا�ستمرار  فمع  النهاية،  ويف 
الزيادة من �سبعة مليارات اإىل ت�سعة مليارات، �سيكون 
ا،  ماديًّ املقتدرين  ولي�س  ا،  منَّ الفقراء  هم  اخلا�رشون 
والذين يكون الطعام بالن�سبة لهم جمرد ب�ساعة متوفرة 

يف ال�سوق.



الف�سل الدرا�سي الثاين 22012/2011

القبة ال�سماوية

امليـــــول
الإن�سانية

املـاآ �سي 
الكونــية

نحــــو 

بقلم: ماي�سة عزب

"على ما يبدو اأن هناك اهتماًما كبرًيا بالأجرام 
عام  نهاية  عند  وم�ساراتها  ومواقعها  ال�سماوية 
مثل  حايل  اجليدة،  والأفالم  الكتب  اأحب  اأنا   .2012
حال اأي �سخ�س اآخر، اإل اأن تلك الأمور التي تنت�رش عرب 
الإنرتنت والتليفزيون وال�سينما لي�س لها اأ�سا�س علمي، 
حتى اأن هناك خرًبا كاذًبا ُيدَّعى اأنه منقول عن وكالة 
باحث  يومان�س،  دون  قال  هكذا  الف�سائية..."  نا�سا 

علمي اأول بالوكالة.
يف عام 2011، تعر�س كوكب الأر�س اإىل �سل�سلة 
من الكوارث الطبيعية املت�ساعدة حول العامل، ناهيك 
ذلك  فكان  الثائر.  الإن�ساين  الن�ساط  من  عا�سفة  عن 
واإحدى  اآخر  حول  والقلق  الف�سول  من  حلالة  حافًزا 
والتي  وترويًعا،  �سهرًة  العامل"  "نهاية  اأ�ساطري  اأكرث 
تتنباأ باأن يكون عام 2012 عاًما مغرًيا ل�سكل احلياة 
امل�ستندة  التكنهات  بع�س  ح�سب  وذلك  الأر�س  على 

على تقومي املايا.
اأكرث ما اأده�سني من النظريات الكارثية املطروحة 
حول  تدور  التي  تلك  هي  التكهنات  بتلك  واملرتبطة 
اأج�سام �سماوية "غام�سة" و/اأو "�سالة"، مبا يف ذلك 
�سيته  ذاع  قد  ما  وهو  "نيبريو"،  اإك�س" اأو  "الكوكب 
امل�ستوى  فعلى  يل.  بالن�سبة  مفهومة  غري  لأ�سباب 
ال�سخ�سي، اأرى تلك الفكرة حتديًدا م�ستبعدة، اإن مل تكن 
�سخيفة؛ والواقع اإنني ل اأفهم كيف ي�سدق البع�س اأن 
يتواجد جرم �سماوي يف حجم الكوكب اأو حتى كوكب 
قزم يف جمال املجموعة ال�سم�سية اأو يف جوارها من 

دون اأن يتم الك�سف عنه منذ اأعوام طويلة. )اقراأ املزيد 
عن الكواكب الوحيدة يف "�سبق فلكي"�س 19.(

ا  اأي�سً الأخرى  الواقعية  غري  النظريات  ومن 
النظام  يف  اأ�سود  اأو  بني)1(  قزم  بوجود  املتعلقة  تلك 
اأثٌر  له  يكون  اأن  يفرت�س  والذي  اخلارجي،  ال�سم�سي 
عن  �سوؤاله  وعند  ال�سم�سية.  املجموعة  على  مدمر 
من  موري�سون  دافيد  قال  ال�سيناريو،  ذلك  احتمالية 
معهد نا�سا لالأحياء الفلكية: "اإذا كان هناك قزم بني 
واقتفينا  راأيناه،  لكنا  اخلارجي  ال�سم�سي  نظامنا  يف 
اأثر طاقته حتت احلمراء، وقمنا بقيا�س تاأثريه املقلق 
النظام  الأجرام الأخرى. فال يوجد قزم بني يف  على 
ال�سم�سي واإل كنا قد ك�سفنا عنه، كما اأنه ل يوجد ما 

ي�سمى بالقزم الأ�سود".
الزائـر املزعج

لقد اأزعجتني ب�سكل خا�س ظاهرة "مذنب اإلنني" 
وذلك الفزع الذي اأثاره حتى بني الأ�سخا�س املتعلمني 
�سيء  املذنب  اكت�ساف  مت  وقد  اأعرفهم.  ممن  جيًدا 
ال�سمعة، والذي بلغ عر�سه 3-5 كم عند اكت�سافه، يف 
الرو�سي  الهاوي  الفلكي  يد  على   2010 دي�سمرب   10
ليونيد اإلنني. وفيما قد اأ�سبح تقليًدا، ارتبطت جمموعة 
الكارثية بذلك املذنب املخادع؛  التنبوؤات  مذهلة من 
مع  له  امل�ساحبة  ال�سجة  زادت  احلال  وبطبيعة 
اقرتانها بالقلق املتزايد املرتبط باقرتاب عام 2012، 

والذي يهابه الكثريون.
املواقع  ي�سدقون  الذين  هوؤلء  من  كنت  فاإذا 
الإلكرتونية غري موثوقة امل�سدر، وهي لالأ�سف كثرية، 
ومثيالتها من الأفالم املعرو�سة على موقع يوتيوب، 
لكنت اقتنعت باأن اإلنني هو "مذنب متمرد" مل ي�ستطع 
الأر�س.  بكوكب  للعبث   2012 عام  حتى  النتظار 
مت  قد  فاإنه  والهادئ،  البعيد  مروره  من  الرغم  وعلى 
وكذلك  الأر�س،  على  الزلزل  باإحداث  اإلنني  اتهام 
زحزحة حمور دورانها، كما مت اتهامه باإذابة اجلليد 

على املريخ وباإحداث عا�سفة على زحل.
ال�سينما  يف  املذنبات  ت�سوير  يتم  ما  "عادة 
للبوؤ�س  وجالبة  �سوؤم  نذير  اأنها  على  والتليفزيون 
وال�سقاء، اإل اأن معظمها ل ي�سكل خطًرا على الأر�س. 
ومذنب اإلنني، وهو اآخر زائر للنظام ال�سم�سي الداخلي، 
لي�س ا�ستثناًء"، هكذا اأعلنت وكالة نا�سا الف�سائية مراًرا 
وتكراًرا منذ اكت�ساف املذنب. اإل اأن ذلك مل يثنمِ و�سائل 
الإعالم عن اإثارة البلبلة يف اأذهان النا�س من جميع 

الثقافات يف جميع اأنحاء العامل.
ففي الأ�سهر التي �سبقت و�سول املذنب اإىل اأقرب 
الكارثية  النظريات  انطلقت  الأر�س  من  له  م�سافة 
التي و�سلت اإىل حد التنبوؤ بك�سوف كلي لل�سم�س ميتد 
لعدة اأيام، وانقالب يف املجال املغناطي�سي لالأر�س، 
و�سوًل اإىل ا�سطدام قد يق�سي على احلياة كما حدث 

للدينا�سورات، وذلك كنتائج حمتملة للمذنب الزائر.
وكالة  ن�رشته  الذي  املقال  من  بالرغم  وذلك 
نا�سا الف�سائية يف 4 مايو 2011، والذي �رشح فيه        
مذنب  بني  تقريبية  حماذاة  "اأية  باأن  يومان�س  دون 
اإلنني واأية اأجرام �سماوية اأخرى هو اأمر غري ذي اأهمية؛ 
فمذنب اإلنني لن تعرت�سه اأية اأج�سام مظلمة من �ساأنها 
اأنه لن يوؤثر على الأر�س  الت�سوي�س على م�ساره، كما 
باأي �سكل من الأ�سكال. ولن يكون اإلنني بعيًدا فح�سب؛ 
اأكرث من 35 مليون كم من الأر�س،  حيث لن يقرتب 
ا �سغري احلجم بالن�سبة للمذنبات، ولذلك  اإل اأنه اأي�سً
�سيكون تاأثريه على الأر�س �سئياًل للغاية لدرجة عدم 

اإمكانية قيا�سه".

املاأ�ساوية  بالنظريات  املقتنعني  هوؤلء  اأن  اإل 
حد  اإىل  احلال  بهم  و�سل  قد  اإلنني  مبذنب  املرتبطة 
عمًدا  احلدث  �ساأن  من  بالتقليل  نا�سا  وكالة  اتهام 
لت�سليل اجلمهور. وقد كان رد نا�سا هو اأن املذنب مل 
يلَق كثرًيا من الدعاية )من طرف الوكالة(؛ لأنه �سغري 
و�سعيف، فقد اأكدت الوكالة اأنه: "يتم اكت�ساف العديد 
هي  عنها  ت�سمعون  ل  ولكنكم  ا،  �سنويًّ املذنبات  من 
بكثري  اأكرث  نال  قد  اإلنني  مذنب  اأن  فالواقع  الأخرى؛ 
الكاذبة على  الدعاية  ب�سبب  اهتمام  ي�ستحقه من  مما 

�سفحات الإنرتنت".
وقد ُن�رش اآخر مقال عن املذنب املزعج على موقع 
وكالة نا�سا الإلكرتوين يف 25 اأكتوبر 2011، اأي بعد 
باأنه  الكاذبة  التنبوؤات  عت  ادَّ الذي  التاريخ  من  �سهر 
�سوف ياأتي فيه اإلنني بالدمار ال�سامل لالأر�س. املثري 
تاريخ  يكن  مل  �سبتمرب،  التاريخ، 26  ذلك  اأن  للده�سة 
الأمر  الأر�س؛  من  له  نقطة  اأقرب  يف  املذنب  وجود 
الذي حدث يف 16 اأكتوبر. واأعرتف باأنني معجبة ب�سدة 
ب�سكل خا�س بعنوان املقال: "نا�سا تعلن اأن اإلنني قد 

رحل واأن علينا ن�سيانه".
ح�سب املقال فاإن اآخر املوؤ�رشات تدل على اأن ذلك 
املذنب ال�سغري قد تفتت اإىل اأجزاء اأ�سغر واأقل اأهمية 
من الغبار واجلليد. "لقد قام اإلنني مبا تقوم به املذنبات 
ال�سم�س يف 2% من  بالقرب من  اجلديدة عند مرورها 
"و�سوف  يومان�س.  قال  هكذا  تفتت"،  فلقد  احلالت؛ 
تفعل بقايا اإلنني مثلما تفعل بقايا املذنبات املتفتتة 
الأخرى؛ ف�سوف تتبع م�ساًرا حمدًدا ومعروًفا يف �سكل 
�سحابة من احلطام متجهًة اإىل خارج النظام ال�سم�سي 
الداخلي. بعد ذلك، لن نرى بقايا مذنب اإلنني يف هذه 

املنطقة لقرابة الثنتا ع�رشة األفية."
يعلم يومان�س اأنه بالرغم من رحيل اإلنني �ستنت�رش 
ال�سائعات عرب �سبكة الإنرتنت والتي �ستحاول اأن تاأتي 
اأو  باإلنني  الكونية املرتبطة  الفزَّاعة  اأ�سكال  ب�سكل من 
اأو  اأهمية  ذي  وغري  الأر�س  من  قريب  اآخر  جرم  باأي 

دللة علمية.
من الناحية العلمية

املذنب هو عبارة عن جرم �سغري يتكون من اجلليد 
انبعاثات  وت�سكل  ال�سم�س؛  حول  يدور  والغاز  والرتاب 
كوكب  من  روؤيتها  ميكن  طويلة  اأذناًبا  والرتاب  الغاز 

الأر�س.
كثرًيا  ت�ستدعي  ممار�سة  املذنبات  اكت�ساف  اإن 
بداأت  اأن  منذ  كثرًيا  املنهجية  تتغري  ومل  ال�سرب،  من 
الدرا�سات الفلكية. فيقوم الباحث بر�سد ق�سم حمدد من 
ال�سماء على مدى عدة لياٍل باحًثا عن اأي تغيري و�سط 
الأج�سام الثابتة. فاإذا راأى اأن اأحد "النجوم" قد تزحزح 
بالن�سبة للنجوم الأخرى، واإذا مت اإثبات عدم كون اجل�سم 
ف�ستكون هناك فر�سة  اآخر،  اأي جرم معلوم  اأو  كوكًبا 
كبرية اأن يكون اجل�سم الذي مت ر�سده مذنًبا اأو نيزًكا 

غري مكت�سف.
كم  مليون  م�سافة 72  اإىل  اإلنني  مذنب  لقد و�سل 
من ال�سم�س، ولكنه قد اأتى من �سحابة اأورت)2( بالنظام 
الأوىل داخل  اإلنني  ال�سم�سي اخلارجي. ومل تكن رحلة 
اإحدى  �رشبت  حيث  �سل�سة؛  الداخلي  ال�سم�سي  نظامنا 
اأغ�سط�س،  النبعاثات الكتلية الإكليلية املذنب يف 20 
و�سوله  قبل  تفتيته  من  الت�رشيع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر 

بقليل اإىل اأقرب نقطة من ال�سم�س يف 10 �سبتمرب.
الأطوار؛  الفرتة املدارية لإلنني طويلة وغريبة  اإن 
فتمتد من 12.000 اإىل 600.000 �سنة. ونظًرا لتوا�سع 
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تعر�س  خطورة  كبري  ب�سكل  انخف�ست  "لقد 
حجم  ذي  كويكب  قبل  من  ل�سطدام  الأر�س  كوكب 
م�سبًقا"،  منه  والتحذير  ر�سده  يتم  اأن  دون  من  كبري 
ال�سغرى  الكواكب  هكذا يقول تيم �سباهر، مدير مركز 
الفلكية  الفيزياء  لعلوم  �سميث�سونيان  هارفارد  مبركز 
املوقف  ولكن  ما�سات�سو�ست�س.  بولية  بكامربيدج 
خمتلف فيما يتعلق بالكويكبات متو�سطة احلجم، والتي 
باإمكانها تدمري منطقة مدنية كبرية اإذا ما ا�سطدمت 

بالأر�س يف املكان اخلاطئ.
ال�ستك�ساف  لربنامج  احلديثة  الأر�ساد  اأن  اإل 
الوا�سعة  املجالت  يف  احلمراء  حتت  لالأ�سعة  املا�سح 
Wide-( "التابع لوكالة نا�سا، واملعروف با�سم "واي�س

اأن  اإىل  ت�سري   ،)field Infrared Survey Explorer
الأر�س  من  القريبة  احلجم  متو�سطة  الكويكبات  عدد 
اأقل بكثري مما كان ُيعتقد فيما قبل. فقد وجدت نتائج 
با�سم  واملعروف  للربنامج،  التابع  امل�سح  م�رشوع 
التقديرية  اجلموع  يف  اأكرب  ا  انخفا�سً "نيوواي�س"، 
املر�سودة  تلك  عن  احلجم  متو�سطة  الكويكبات  من 
من الكويكبات كبرية احلجم. ويقدر علماء الفلك الآن 
اأن هناك كويكب 19.500 بدًل من 35.000 كويكب 
متو�سط احلجم بالقرب من الأر�س. ويجد العلماء اأن هذا 
الفهم املتح�سن عن تلك اجلموع قد يكون موؤ�رًشا اإىل اأن 

اخلطر على الأر�س قد يكون اأقل مما �سبق تقديره.

اإنني اأوؤمن باملنهج العلمي يف التفكري وبالبحث يف 
حقيقة ما اأ�سمع من اأخبار من خالل امل�سادر املوؤهلة 
ا عن ن�رش ال�سائعات التي  واملوثوق يف اأهليتها، عو�سً
قد حتدث بلبلة وذعًرا ل حاجة لهما، اأو على الأقل قد 
ت�سيع من وقتي ووقت من حويل وهو وقت ثمني لن 

ميكن تعوي�سه.
كما اأوؤمن باأن العامل �سينتهي عندما حتني �ساعته، 
اأن نتوقعه �سواء عن  وهو الأمر الذي لي�س بال�رشورة 
طريق العلم اأو خالفه. لذلك فاإين اأوؤمن باأن نحيا احلياة 
باأف�سل ما ن�ستطيع من اإمكانيات، واأن نحر�س على اأن 
يكون كل يوم فيها ذا قيمة، واأن ن�سعى ملا هو اأف�سل 

للعامل اأجمع.
امل�سطلحات

)1( الأقزام البنية هي اأجرام �سماوية اأ�سغر من النجوم 
ولكن اأكرب من الكواكب.

VISITORS INFO

دورية زوال
23 دقيقة

جنوم الفراعنة
35 دقيقة

العجائب ال�سبع
30 دقيقة

واحة يف الف�ساء
25 دقيقة

رحلة كونية
35 دقيقة
�رس النيل
45 دقيقة

عر�ض النجوم
45 دقيقة

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

زيارة موقعنا الإلكرتوين: 
www .bibalex.org/psc

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

اإخطار م�سبق.

معلومـــــات للزائــــر

حة
ملتـــا

ض ا
و�

ـــر
الع

حجمه ومعدل تفتته فاإنه من الأرجح اأنه لن ي�سمد مبا 
اإلنني  باأن  اأن اجلزم  الواقع  الزيارة؛ ففي  ليكرر  يكفي 

مذنٌب دوري اأمر ل يزال قيد البحث.
نيو

ل اأق�سد بطبيعة احلال الدور الذي لعبه كيانو ريفز 
ال�سم  هو  فنيو  )امل�سفوفة(.  "ماتريك�س"  ثالثية  يف 
 Near-Earth( املخت�رش لالأج�سام القريبة من الأر�س
Objects(، وت�سمل تلك الأج�سام املذنبات والكويكبات 
مدارات  اإىل  القريبة  الكواكب  جاذبية  بها  تدفع  التي 
لالأر�س.  املجاورة  املنطقة  يف  بالدخول  لها  ت�سمح 
وتتكون املذنبات التي تت�سكل غالًبا من اجلليد والرتاب 
اأن معظم  البارد، بينما  الكوكبي اخلارجي  النظام  يف 
ال�سم�سي  النظام  يف  تكونت  قد  ال�سخرية  الكويكبات 
الداخلي الأكرث دفًئا فيما بني مداري املريخ وامل�سرتى.
والكويكبات  باملذنبات  العلمي  الهتمام  ويرجع 
املتغرية  غري  البقايا  اأنها  اإىل  الأول  املقام  يف 
حوايل                         منذ  ال�سم�سي  النظام  تكوين  عملية  منذ  ا  ن�سبيًّ
4.6 مليارات عام. ولقد تكونت الأربعة كواكب العمالقة 
فاأ�سبحت  املذنبات؛  مليارات  تكتل  جرَّاء  اخلارجية 
البقايا املتخلفة من عملية التكوين تلك هي املذنبات 
التي نراها اليوم. كذلك، فاإن كويكبات اليوم هي البقايا 

املتخلفة عن التكتل الأويل لالأربعة كواكب الداخلية.
قبل  من  لال�سطدامات  دائًما  عر�سة  والأر�س 
الكبرية  ال�سدمات  اأن  اإل  والكويكبات،  املذنبات 
حوايل  منذ  كان  ال�سطدامات  اأكرب  فاآخر  ا؛  جدًّ نادرة 
اإىل  اأدى  ما  غالًبا  الذي  الأمر  وهو  �سنة،  مليون   65
نا�سا  اليوم، فتقوم وكالة  اأما  الدينا�سورات.  انقرا�س 
الف�سائية بال�ستك�ساف الدوري للكويكبات واملذنبات 
ا، وكذلك اقتفاء اأثرهم  املارة بالقرب من الأر�س ن�سبيًّ
الأر�سية  التلي�سكوبات  با�ستخدام  وذلك  وتو�سيفهم، 

والف�سائية على حد �سواء.
فيقوم برنامج ر�سد الأج�سام القريبة من الأر�س، 
 ،)Spaceguard( الف�ساء  حار�س  با�سم  واملعروف 
باكت�ساف تلك الأج�سام وتو�سيفها، وتوقع م�ساراتها؛ 
وقد  كوكبنا.  على  خطًرا  ت�سكيلها  احتمالية  لتحديد 
تهديد  احلايل  الوقت  يف  يوجد  ل  اأنه  الأبحاث  اأعلنت 
من اأية كويكبات بحجم ذلك الذي يزمع اأنه ق�سى على 

الدينا�سورات.

)2( �سحابة اأورت هي �سحابة هائلة حتيط بالنظام 
من  �سوئية  اأعوام  ثالثة  م�سافة  متتد  ال�سم�سي 
حميط  حدود  تعترب  التي  امل�سافة  وهي  ال�سم�س، 
والديناميكي.  واجلذبي  الفيزيائي  ال�سم�س  تاأثري 
على  املذنبات  تكون  ما  عادة  ال�سحابة  هذه  ويف 
بعد ع�رشات املاليني من الكيلومرتات؛ حيث تكون 
قليلة الرتباط بال�سم�س اأو اأي جنم اآخر، فت�ستطيع 
قوى اأخرى اأن تغري من مداراتها ب�سهولة؛ لرت�سلها 
اإىل داخل النظام ال�سم�سي اأو اإىل الف�ساء اخلارجي 

بني النجمي.
امل�سادر

www.nasa.gov
http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/
features/comet20110504.html
http://www.nasa.gov/topics/solarsystem/
features/comet_elenin.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/
asteroids/news/elenin20111025.html
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2011/
sep/HQ_11333-_NEOWISE.html
http://neo.jpl.nasa.gov/neo/

www.theday.com
www.solarviews.com
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بقلم: اإجني حافظ

قال توما�س اإدي�سون ذات مرة: "الوقت 
هو راأ�س املال الوحيد الذي ميلكه اأي اإن�سان، 
ال�سيء الوحيد الذي ل ي�ستطيع حتمل  وهو 
ال�سوء بهذه املقولة على  خ�سارته"، ملقًيا 
عن�رش اأ�سا�سي يف حياتنا، والذي ميكن اأن 

ن�سيع بدونه؛ األ وهو الوقت!
اإن قيا�س الوقت وال�ساعات والتقوميات 
اليومية؛  حياتنا  يف  اأ�سا�سية  اأدوات  كلها 
فو�سى  اإىل  حياتنا  تتحول  فبدونها 
اليوم  فاإننا  ذلك،  من  الرغم  وعلى  عارمة. 
نعترب وجود التقوميات من امل�سلمات، غري 
ق�سة  من  الرفاهية  تلك  وراء  ملا  مدركني 

طويلة ومعقدة.
جذور الزمن

وفًقا  حلياتنا  الزمني  اجلدول  يت�سكل 
ولذلك  وال�سم�س،  والقمر  الأر�س  حلركات 
بالغة  اأهمية  منها  جرم  كل  لدورات  فاإن 
التي  والعديدة  املختلفة  التقوميات  لفهم 
مل�ساعدة  ال�سنني  اآلف  مدى  على  تطورت 

النا�س على تنظيم حياتهم.
في�ستند التقومي اإىل ثالثة اأحداث فلكية 
كاملة  دورة  وهو  اليوم،  اأولها  رئي�سية؛ 
هو  الثاين  احلدث  حمورها.  حول  لالأر�س 
ال�سهر، وهو دورة كاملة للقمر حول الأر�س، 
احلدث  اأما  يوًما.   29.53 بحوايل  ويقدر 
الثالث فهو ال�سنة، اأي دورة كاملة لالأر�س 
 365.24 يقارب  ما  وهو  ال�سم�س،  حول 

يوًما.
مل  الفرتات  تلك  تق�سيم  اأن  ومبا 
خلل  هناك  كان  ما  فكثرًيا  �سهاًل،  يكن 
كان  التقوميات  وبع�س  بالتقوميات. 
البع�س  تطور  بينما  الأعراف،  متاأ�ساًل يف 
الآخر مع فهم الإن�سان للعلم والفلك ب�سكل 
دوران  على  تركز  تقوميات  فهناك  اأف�سل. 
الأر�س حول ال�سم�س؛ مثل التقومي امل�سيحي 
الأ�سا�سي  التقومي  ُيعد  والذي  )امليالدي(، 
تقوميات  توجد  بينما  اليوم.  امل�ستخدم 
اأخرى تركز على دوران القمر حول الأر�س؛ 
مثل التقومي الإ�سالمي )الهجري(. يف حني 

جتمع تقوميات اأخرى بني الثنني مًعا، مثل 
التقومي ال�سيني.

عام جديد حول العامل
التقومي امل�رصي القدمي

الدورة  تقومي م�رشي على  اأقدم  ا�ستند 
بالأحداث  التنبوؤ  ف�سلت يف  والتي  القمرية، 
النيل.  لنهر  ال�سنوي  الفي�سان  مثل  الهامة، 
ف�رشعان ما اعتمد امل�رشيون على التقومي 
يوًما  ال 365  ذا  التقومي  ال�سم�سي و�سمموا 
على اأ�سا�س تلك املعرفة. وانتهى بهم الأمر 
اآٍن  يف  تعمل  خمتلفة  تقوميات  ثالثة  اإىل 
للزراعة، و�سنة �سم�سية  واحد: تقومي جنمي 

تبلغ 365 يوًما، وتقومي قمري لالأعياد.
التقومي امليالدي

امليالدي،  اأو  امل�سيحي،  التقومي  ُيعد 
اأكرث التقوميات ا�ستخداًما يف العامل اليوم. 
وقد ن�ساأ ذلك التقومي من التقومي اليولياين 
القدمي، ن�سبًة اإىل يوليو�س قي�رش. ومت تطوير 
ذلك التقومي عام 47 ق.م عن طريق تغيري 
عدد اأيام ال�سهر جلعل جمموعها 365 يوًما 
اأربعة  كل  )كبي�س(  اإ�سايف  يوم  وجود  مع 

اأعوام.
عدم  عن  الك�سف  مت   ،1582 عام  ويف 
مت  َثمَّ  فمن  الكبي�سة؛  ال�سنوات  نظام  دقة 
�سنوات  ثالث  اإ�سقاط  طريق  عن  �سبطه 
�سنة  عن  اأ�سفر  مما  عام،   400 كل  كبي�سة 

تقوميية مدتها 365.2422 يوًما.
التقومي الهجري

تقومي  هو  الهجري،  اأو  الإ�سالمي  التقومي 
�سهًرا،   12 من  يتكون  فهو  خال�س؛  قمري 
من  مرئي  خيط  اأول  بظهور  منهم  كل  يبداأ 
هو  التقومي  ذلك  ويعترب  اجلديد.  الهالل 
العربي؛  اخلليج  دول  يف  الر�سمي  التقومي 
ت�ستخدم  الإ�سالمية  الدول  بع�س  اأن  اإل 
التقومي امليالدي لالأغرا�س املدنية، بينما 
يخت�س  فيما  الهجري  التقومي  اإىل  ترجع 

بالأغرا�س الدينية فح�سب.

ويتم ح�ساب ال�سنوات من تاريخ هجرة 
الر�سول حممد )�س( اإىل املدينة املنورة يف 
الهجري  التقومي  بداأ  16 يوليو 622؛ حيث 
اأنه  للده�سة  املثري  ومن  احلني.  ذلك  يف 
على الرغم من مرور 1389 عاًما فقط وفًقا 
للتقومي امليالدي )622-2011=1389(، 
للتقومي  وفًقا  عاًما   1432 مرت  قد  فاإنه 
الإ�سالمي، ويرجع ذلك اإىل اأن ال�سنة القمرية 
دائًما اأق�رش من ال�سنة ال�سم�سية امل�ستخدمة 
يوًما.   11 بحوايل  امليالدي  التقومي  يف 
الأمر  نهاية  يف  التقوميان  يتزامن  و�سوف 
غرة  �سيوافق  والذي   ،20874 مايو   1 يف 
ا  اأي�سً اخلام�س  ال�سهر  وهو  الأوىل،  جمادى 

من التقومي الهجري عام 20874 للهجرة.
التقومي ال�صيني

جمهورية  ا�ستخدام  من  الرغم  على 
يف  امليالدي  للتقومي  ال�سعبية  ال�سني 
�سيني  تقومي  فهناك  املدنية،  الأغرا�س 
وتعود  الأعياد.  لتحديد  ي�ستخدم  خا�س 
بداية ذلك التقومي اإىل القرن 14 ق.م، ويقوم 
على الر�سد الفلكي الدقيق خلط طول ال�سم�س 

واأوجه القمر.
العتيادية  ال�سينية  ال�سنة  فتتكون 
اأو 354،  اإىل 353،  من 12 �سهًرا، منق�سمة 
اأو 355 يوًما، بينما تتكون ال�سنة الكبي�سة 
اأو 384،  اإىل 383،  من 13 �سهًرا، منق�سمة 
اأو 385 يوًما. ولفهم ال�سنة ال�سينية، يجب 

عمل العديد من احل�سابات الفلكية املعقدة.
على  يعتمد  ال�سيني  التقومي  اأن  ومبا 
ت�ستغرق  الكاملة  الدورة  فاإن  القمر،  دوران 
60 عاًما، وتتاألف من خم�س فرتات تبلغ كل 
منها 12 عاًما؛ حيث ي�سمى كل عام با�سم 
احليوان  اأن  ال�سينيون  ويعتقد  ما.  حيوان 
ال�سخ�س  فيه  يولد  الذي  العام  يحكم  الذي 

يوؤثر يف �سخ�سيته.
ووفًقا لالأبراج ال�سينية، فاإن 2012 هو 
عام التنني، والذي يبداأ يف 23 يناير 2012 
وينتهي يف 9 فرباير 2013. وميثل التنني 
الربج اخلام�س من الأبراج ال�سينية؛ وميثل 
القوة يف ال�سني القدمية، اأما اليوم فهو ميثل 

النجاح وال�سعادة.
تقومي املايا

اأنحاء  يف  املايا  ح�سارة  امتدت 
واأمريكا  يوكاتان،  جزيرة  و�سبه  املك�سيك، 
الإمرباطورية  تلك  وازدهرت  الو�سطى. 
)250-900(؛  الكال�سيكية*  احلقبة  خالل 
اإىل  والأوروبيني  الإ�سبان  و�سول  اأدى  وقد 

الأمريكتني اإىل تدمريها.
يف  �رشورية  الزمنية  الدورات  كانت 
تقوميات  ثالثة  فا�ستخدموا  املايا؛  حياة 
مًعا بدقة وتعقيد بالَغني. وترجع تقوميات 
وهي:  خمتلفة،  تاأريخية  نظم  اإىل  املايا 
والهاب.  والتزلكني،  الطويل،  العد  نظام 
فكان الهاب هو النظام الوحيد الذي يت�سل 
مبا�رشة بال�سنة الفلكية ذات ال 365 يوًما. 
فامتد  اأق�رش؛  التزلكني  نظام  كان  بينما 

بالطقو�س.  مرتبًطا  وكان  فقط،  يوًما   260
ُي�ستخدم  فكان  الطويل،  للعد  بالن�سبة  اأما 
عن  ف�ساًل  الوقت،  من  اأطول  فرتات  لتعقب 

حتديد الأحداث وعالقتها ببع�سها.
ومنذ بداية القرن الع�رشين، يقوم علماء 
الطويل  العد  نظام  لربط  مبحاولت  املايا 
تباين  هناك  فكان  امليالدي؛  التقومي  مع 
التقوميني.  الروابط املقرَتحة بني  كبري يف 
ولكن يف عام 1905، مت اقرتاح رابط ُعرمِف 
جودمان  اإىل  اإ�سارة  يف   )GMT( با�سم 
ومارتينيز وطوم�سون، وهم العلماء الثالثة 
اأدلة على ذلك الرتابط.  الأوائل الذين قدموا 
وقد مت النتهاء من تلك النظرية عام 1950؛ 
الدورة  بداية  اأن  اإىل  الو�سول  مت  حيث 
اأغ�سط�س 3114 ق.م،  العظمى كان يف 11 

واأن نهايتها يف 21 دي�سمرب 2012.
نهاية  موعد  ا�ستحوذ  فقد  ما،  ول�سبب 
تقومي املايا يف 2012 على اهتمام العامل 
القرائن  من  فائ�س  وجود  ومع  باأ�رشه. 
التكهنات  من  الكثري  ظهرت  والنظريات، 
حول ما �سيحدث يف ذلك اليوم. فهل ت�سري 
قد  ا؟  حقًّ العامل  نهاية  اإىل  املايا  نبوءة 
القراءة  متابعة  مع  الإجابة  معرفة  ميكنك 

لتعرف املزيد عن الأ�سطورة وراء النهاية.
امل�صطلحات

م(   900–250( الكال�سيكية  احلقبة  �سهدت   )*
وا�سع،  نطاق  على  والتعمري  البناء  ذروة 
وكذلك ت�سجيل الكتابات الأثرية، كما كانت 
الهام، ول  الفكري والفني  التطور  فرتة من 

�سيما يف املناطق اجلنوبية.
املراجع

http://www.exploratorium.edu/
ancientobs/chichen/HTML/TG-
calendar.html
http://www.webexhibits.org/calendars/
year.html
http://www.nzhistory.net.nz/classroom/
chinese-new-year/time-activity
http://www.chinese.new-year.co.uk/
calendar.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Maya_
calendar
http://www.greatdreams.com/2012.htm
http://www.mayan-calendar.com/
ancient_correlation.html
http://2012thetruth.com/
MayanCalendar.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Gregorian_
calendar
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متحف تاريخ العلوم

الغر�س، اإل اأن البو�سلة قد عرفت طريقها 
اإىل العامل الإ�سالمي يف القرن الثالث ع�رش 
الأكرث  الأدوات  لت�سبح واحدة من  تقريًبا؛ 

�سعبية.
يف الق�سم العلوي من الأداة، هناك لوحة 
ت�سمى املعجم، وهي قائمة بجميع  دائرية 
على  العثور  ميكن  التي  املحتملة  الأماكن 
مكة منها. وهناك ق�سم اآخر يعطي الجتاه 
التقريبي ملكة املكرمة بالن�سبة اإىل مكانك. 
بو�سلة  على  فيحتوي  ال�سفلي،  الق�سم  اأما 
ملوقعه  وفًقا  ب�سبطها  ال�سخ�س  يقوم 

لتحديد مكان مكة املكرمة.

الكرة اجلغرافية الأوروبية 
بالأبراج العربية

قام ويليم جانزون بالو �سانع الآلت 
يف  اجلغرافية  الكرة  تلك  ب�سنع  واخلرائط 
العلوم  و�سول  ومع  ع�رش.  ال�ساد�س  القرن 
الأدوات  اأ�سبحت  اأوروبا،  اإىل  الإ�سالمية 
الفلكية الإ�سالمية ذات قدر عظيم؛ فتم تقليد 
بع�سها مع ترجمة اأ�سماء النجوم والأبراج، 
مبا�رشة؛  الآخر  البع�س  ا�ستخدام  مت  بينما 
حيث متكن العديد من علماء الفلك من قراءة 

اللغة العربية.
اأ�سماء  يف هذه الكرة اجلغرافية، تتوفر 
والعربية؛  واليونانية  بالالتينية  الأبراج 
اأنه مت اقتبا�س العديد من الكلمات  والواقع 
العربية يف علم الفلك الأوروبي دون ترجمة، 
مثل جنم "الطري" يف جمموعة الن�رش وجنم 
جمموعة  يف  ال�سياد(  )رجل  "الرجل" 

اأورايون )ال�سياد(.

البو�صلة التكهنية ال�صينية
العرافة هي و�سيلة تكهن تقوم بتف�سري 
التي  الأمناط  اأو  الأر�س،  على  العالمات 
ويتم  الرمل.  اأو  الرتبة  اأو  ال�سخور  ت�سكلها 
لتحديد  ال�سني  يف  الو�سيلة  تلك  ا�ستخدام 
اأو  الدفن  ملواقع  مالءمة  الأكرث  الأماكن 
اأف�سل  البناء؛ كما يتم ا�ستخدامها لختيار 
الأحداث  اأجل  من  واملواقع  التوقيتات 

الهامة.
وقد ن�ساأت البو�سالت الأوىل يف ال�سني 
يف القرن الثاين قبل امليالد تقريًبا، وكانت 
يف  ا�ستخدامها  قبل  التكهن  يف  ت�ستخدم 
وتتكون  الزمن.  من  طويلة  بفرتة  املالحة 
املركز،  يف  بو�سلة  اإبرة  من  الأداة  تلك 
وجداول متمركزة تنمو من الو�سط يف اجتاه 
البيانات  جميع  على  وحتتوي  اخلارج، 
املتعلقة بالعوامل املختلفة التي من امُلعتقد 

الإ�صطرلب الإيراين

امل�سنوع  الإ�سطرلب،  ذلك  عمل 
على  هـ(،   1208( م   1793 عام  باإيران 
اإحياء تقليد قدمي من احلرفية الرائعة يف 
عدة  من  يتكون  فكان  الإيراين.  التاريخ 
لت�ستخدم  منها  كل  ت�سميم  مت  لوحات، 
على خطوط عر�س معينة، مع وجود لوحة 
مكة  اجتاه  حتديد  على  للم�ساعدة  ُمعلَّمة 
يحتوي  كما  مواقع خمتلفة.  املكرمة من 
اأخرى  لوحة  على  الإيراين  الإ�سطرلب 
املثلثات،  علم  م�سائل  حلل  خم�س�سة 
ومربع ظل ملعرفة ارتفاع املباين، وكذلك 
والتكهنات  احل�سابات  لإجراء  جداول 

الفلكية.
احتاج  الإ�سالمي،  العامل  تو�سع  ومع 
ال�سم�س  �رشوق  اأوقات  معرفة  اإىل  النا�س 
واأوقات  رم�سان،  �سهر  خالل  وغروبها 
ال�سالة، واجتاه القبلة؛ ومل تكن تلك الأمور 

ممكنة اإل بوجود الإ�سطرلب املحمول.

موؤ�رش القبلة الفار�صي

املكرمة"،  مكة  "اجتاه  هي  القبلة 
القبلة  موؤ�رش  لت�سميم  الوحيد  والغر�س 
مكان.  اأي  من  مكة  اجتاه  على  العثور  هو 
وهناك العديد من الأجهزة التي تخدم ذلك 

لقد متت درا�سة حركات النجوم والكواكب 
التقوميات  لو�سع  الثقافات  من  كثري  يف 
كما  معنى.  ذات  وحدات  اإىل  الوقت  وتق�سيم 
ال�سم�س والنجوم املتكررة  اأن معرفة دورات 
ب�سفة منتظمة ُتعد و�سيلة لتحديد الجتاهات.
هي  والجتاه  للوقت  الدقيقة  واملعرفة 
الثقافات،  من  كثري  يف  عنه  غنى  ل  اأمر 
ت�سخري  اإىل  النا�س  احلاجة  تلك  دفعت  وقد 
معرفتهم بال�سماوات وابتكار اأدوات دقيقة 
لقيا�س وت�سجيل ذلك. دعونا نلقمِ نظرة على 
التاريخ لنكت�سف كيف علم النا�س موقعهم 

من حيث الزمان واملكان.

الإ�صطرلب ال�صوري

حوايل  ال�سوري  الإ�سطرلب  ابتكار  مت 
عام 1230 م )628 هـ(؛ لي�ستخدمه املوؤذِّن؛ 
يف  واحل�ساب  للر�سد  اأداة  عن  عبارة  وهو 
ا�ستخدام  يتم  �سوره،  اأب�سط  ففي  واحد.  اآن 
الإ�سطرلب حل�ساب الوقت من خالل حتديد 
معرفة  وكذلك  ما،  جنم  اأو  ال�سم�س  ارتفاع 
اإىل  وبالإ�سافة  وغروبها.  �رشوقها  اأوقات 
التي  الإ�سطرلبات  من  العديد  فهناك  ذلك، 
تت�سمن جداول لعمل العديد من احل�سابات 

الفلكية والريا�سية الأخرى.
وعلى الرغم من اأن اليونانيني القدماء 
العامل  يف  تطور  فاإنه  الإ�سطرلب،  عرفوا 
الإ�سالمي لي�سبح اآلة للح�ساب واأداة اأ�سا�سية 
لأي عاملمِ فلك. وقد مت ا�ستخدام الإ�سطرلب 
يف العديد من الأغرا�س يف العامل الإ�سالمي 

ُثم يف اأوروبا لقرون عدة.
حلَّت  ع�رش،  ال�سابع  القرن  من  وابتداًء 
التل�سكوب واملزواة  اأخرى، مثل  اأدوات  عدة 
)اأداة لقيا�س الزوايا يف امل�سطحات الأفقية 
حمل  وغريها،  والبندول  والعمودية( 
ا. وعلى الرغم  الإ�سطرلب يف اأوروبا تدريجيًّ
ُيعد رمًزا للرباعة والعبقرية  فاإنه  من ذلك، 

الإ�سالمية حتى يومنا هذا.

www.bbc.co.uk مقتب�ض من موقع
بقلم: اإجني حافظ

اجتاهات  اأف�سل  حتديد  على  ت�ساعد  اأن 
لبناية ما.

اأعلم  فاأنا  فاٍن،  "لأين  بطليمو�س  يقول 
اأنني ولدت ليوم واحد. ولكنني عندما اأتابع 
م�سارها  املتاألقة يف  النجوم  وافر  م�رشوًرا 
من  ترتفع  اأن  قدماي  تنفك  ل  الدائري، 

الأر�س".

املـــــرجع
http://www.bbc.co.uk/history/ancient/
cultures/astronomical_instruments.
shtml

 

مواعيد العمل
من ال�سبت اإىل اخلمي�س: 
من 10:00 اإىل 15:00

مواعيد اجلوالت
من ال�سبت اإىل اخلمي�س:

 -  13:30  -  12:30  -  11:30  -  10:30
14:30

القبة  عرو�س  تذاكر  جميع  تت�سمن   -
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.

ال�سماوية، تكون ر�سوم  القبة  - لغري جمهور 
دخول املتحف 0,50 جنيًها.

تذاكر  حلاملي  جمانية  املتحف  جولت   -
القبة ال�سماوية اأو تذاكر املتحف.

معلـومات للـزائر
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قاعة الإ�ستك�ساف

الأر�ض
املتكلمة بقلم: �سارة خطاب

القبة  مركز  مرافق  اإحدى  ال�ستك�ساف،  قاعة  حتت�سن 
ال�سماوية العلمي، العديد من املعرو�سات التفاعلية املثرية 
"الأر�س املتكلمة"؛ حيث  لالهتمام، والتي تت�سمن جتربة 
خالل  من  العامل  جغرافيا  ا�ستك�ساف  من  الزوار  يتمكن 
ال�ستماع اإىل القارات واملحيطات والبحار وهي تتحدث عن 

اأهم خ�سائ�سها ومميزاتها.
ومع انتهاء عام 2011، ذلك العام ال�ستثنائي املليء 
قارة عن  �سوف تخربنا كل  نتخيل ماذا  بالأحداث، دعونا 

جتربتها خالل العام.
اإفريقيا

اأنا القارة ال�سمراء، ثاين اأكرب القارات. كانت 2011 �سنة 
ثورية مبعنى الكلمة بالن�سبة يل؛ حيث اجتاحت موجة من 
و�رشعان  مني،  ال�سمايل  اجلزء  واملظاهرات  الحتجاجات 
ما امتدت تلك املوجة اإىل جارتي قارة اآ�سيا؛ حيث تقع بقية 

الدول العربية.
وقد اأطاحت املظاهرات العا�سفة بثالثة روؤ�ساء حكموا 
بالدهم لفرتات طويلة. وياأتي احلكم الديكتاتوري الطويل يف 
املقام الأول من بني العوامل العديدة التي اأدت اإىل انفجار 
بالإ�سافة  وذلك  وليبيا؛  وم�رش  تون�س  يف  العربي  الربيع 
اإىل النتهاكات امل�ستمرة حلقوق الإن�سان، وتف�سي الف�ساد، 
من  وغريها  املدقع،  والفقر  القت�سادية،  احلالة  وتدهور 

عواقب احلكم ال�ستبدادي.
لقد �سيطرت اأخبار الربيع العربي على و�سائل الإعالم، 
لكن ذلك ل يعني اأن هذا هو كل ما حدث يل يف عام 2011. 
فقد تعر�ست منطقتي ال�رشقية اإىل واحدة من اأ�سواأ موجات 
اجلفاف يف ال�ستني عاًما املا�سية. وقد ت�سبب هذا اجلفاف 
حيث  وكينيا؛  واأثيوبيا  ال�سومال  يف  حادة  غذاء  اأزمة  يف 
هددت تلك الأزمة حياة اأكرث من 13.3 مليون �سخ�س، حتى 
اأن الأمم املتحدة قد اأعلنت املجاعة يف منطقتني بجنوبي 
، انت�رشت املجاعة  ال�سومال يف يوم 20 يوليو 2011. من َثمَّ
الآلف  ع�رشات  اأ�سيب  ولالأ�سف  البالد،  اأنحاء  جميع  يف 
اجلماعات  عرقلة  ب�سبب  املجاعة؛  عن  الإعالن  وبعد  قبل 

الإرهابية ملجموعات الإغاثة.
اآ�سيا

وبالأخ�س يف  بالن�سبة يل،  قا�سية  �سنة  كانت 2011 
اجلمعة  يوم  يف  م�ساًء،   2:46 ال�ساعة  متام  ففي  اليابان. 
املوافق 11 مار�س 2011، �رشب زلزال بلغت قوته 9 على 
مقيا�س ريخرت �سواحل اليابان؛ حيث كان مركز الزلزال قبالة 

حمافظة مياجي، على ُبعد 370 كم �سمال �رشق العا�سمة 
طوكيو. وُيعترب هذا الزلزال الأقوى يف تاريخ اليابان، كما 
ُيعد من �سمن اأقوى خم�سة زلزل يف العامل. وقد ت�سبب زلزال 
�رشق اليابان العظيم يف موجات ت�سونامي قوية؛ الأمر الذي 
دفع خدمة الأر�ساد اجلوية الأمريكية اإىل اإطالق التحذيرات 

من حدوث ت�سونامي يف ما ل يقل عن خم�سني بلًدا واإقليًما.
احلرائق؛  اندلعت  كما  وانهارت،  املباين  اهتزت  وقد 
فتويف الآلف، واأُ�سيب وُفقد اآلف اآخرون، وت�رشد ع�رشات 
الآلف غريهم. وقد ُحرمَِمت 4.4 ماليني اأ�رشة من الكهرباء، 
َم 1.5 مليون �سخ�س من املياه؛ كما تعطلت خدمات  وُحرمِ
اكتظت  ثم  ال�رشيعة، ومن  الطرق  واأغلمَِقت  احلديدية،  ال�سكك 
منازلهم.  اإىل  العودة  حماولة  يف  الب�رش  باآلف  ال�سوارع 
وا�ستمرت ع�رشات الهزات التابعة يف �رشب البالد يف اليوم 
التايل، كما تخللتها زلزل قوية من بينها زلزالن اأحدهما 

بقوة 7.1 والآخر بقوة 6.8 على مقيا�س ريخرت.
البنية  وتدمري  الأرواح  يف  اخل�سائر  اإىل  وبالإ�سافة 
نووية،  حوادث  عدة  يف  الت�سونامي  ت�سبب  فقد  التحتية، 
حمطة  يف  املوجودة  الثالثة  املفاعالت  يف  وبالأخ�س 
انفجارات  اإىل  تعر�ست  والتي  الطاقة،  لتوليد  فوكو�سيما 
بعد  الحتواء  مباين  داخل  الهيدروجني  غاز  تراكم  نتيجة 
ف�سل نظام التربيد. وقد امتد اأمر الإخالء اإىل �سكان املناطق 
الرغم  على  كيلومرتات  ع�رش  مل�سافة  باملحطة  حتيط  التي 
من اأن وكالة ال�سالمة النووية اليابانية قد اأعلنت اأن كمية 
الإ�سعاع ال�سادرة عن النفجار ل ت�سكل خطًرا مبا�رًشا على 

�سحة ال�سكان القريبني من املحطة النووية.
اأوروبا

ال�سيا�سية  الأزمات  من  ن�سيب  يل  كان  اأنا،  حتى 
والجتماعية والقت�سادية وكذلك الزلزل يف 2011. ولكن 
قد يكون احلدث الأكرب هو تكرار م�سهد ماألوف مثري للقلق؛ 
الرحالت اجلوية عرب �سماء قارتي مرة  ففي مايو، تعطلت 

اأخرى ب�سبب انفجار بركاين اأي�سلندي.
اأي�سلندا،  يف  ن�ساًطا  الأكرث  الربكان  هو  وجرمي�سفوتن 
ثقيلة  تكون  الرماد  من  كبرية  جزيئات  ُينتج  ما  وعادة 
النفجار  بداأ  وقد  بعيًدا.  حملها  الرياح  على  في�سعب 
امل�سحوب بعدة زلزل باأعمدة من الرماد ي�سل ارتفاعها اإىل 
12 كم؛ من ثم ارتفع عامود الرماد اإىل ما ي�سل اإىل 20 كم، 
وهو ما يعني اأن الرماد قد و�سل اإىل طبقة ال�سرتاتو�سفري؛ 
انفجار  اأقوى  النفجار  هذا  وُيعترب  الطائرات.  تتنقل  حيث 

لربكان جرمي�سفوتن يف املائة عام املن�رشمة.

وقد حجبت �سحابة رماد كثيفة �سوء النهار عن املدن 
يقع  حيث  اجلليدية؛  الكتلة  �سفح  على  املوجودة  والقرى 
وبطبيعة  واملباين.  ال�سيارات  الرماد  غطى  كما  الربكان، 
بداية  مع  اأي�سلندا  يف  اجلوية  الرحالت  تعطلت  احلال، 
النفجار، ثم امتد تعطل الرحالت اجلوية اإىل الدول املجاورة 
الأر�ساد  مكتب  اأعلن  مايو،   25 ويف  الالحقة.  الأيام  يف 
النفجارات  اأن  اإل  النفجار قد توقف؛  اأن  باأي�سلندا  اجلوية 
والبخار  الرماد  �سحابات من  اإنتاج  ا�ستمرت يف  املتقطعة 

ارتفع بع�سها ب�سع كيلومرتات من فوهة الربكان.
اأمريكا ال�سمالية

فبالتاأكيد  اجلوية،  الأحوال  �سوء  عن  نتحدث  عندما 
الأعوام  اأ�سواأ  من   2011 عام  يعترب   1936 عام  منذ  اأنه 
التي  وهي  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  على  مرت  التي 
حيث  م�ساحتي؛  اإجمايل  من  كم2  مليون   9.83 ت�سكل 
ا؛ ب�سبب الأعا�سري القمعية التي �رشبت  تويف 324 �سخ�سً
املنطقة اجلنوبية ال�رشقية من البالد ابتداًء من يوم 27 اإبريل، 
اإع�سار جوبلني.  ب�سبب  ا؛  �سخ�سً اإىل وفاة 159  بالإ�سافة 
ى  امُل�َسمَّ القوي  املداري  الإع�سار  خلَّف  اأغ�سط�س،  ويف 
اأيرين في�سانات وا�سعة النطاق، واأ�رشار ناجتة عن الرياح، 
اأثناء  وذلك  وفيات؛  وكذلك  الكهرباء،  يف  كبرًيا  وانقطاًعا 
للوليات  ال�رشقي  وال�ساحل  الكاريبي  البحر  عرب  م�ساره 

املتحدة الأمريكية اإىل كندا.
نادر  زلزال  املناخية، �رشب  امل�ساكل  اإىل  وبالإ�سافة 
ال�ساحل ال�رشقي للوليات املتحدة الأمريكية؛ فهز وا�سنطن 
ونيويورك ومدًنا اأخرى. وقد َت�َسبَّب هذا الزلزال الذي بلغت 
الزلزل  اأقوى  اأحد  وهو  ريخرت،  مقيا�س  على   5.9 قوته 
َت�َسبَّب يف تعطل  الع�رش احلديث،  التي �رشبت املنطقة يف 
الرحالت اجلوية وانقطاع �سبكات الهواتف النقالة، كما اأنه 

ت�سبب يف انقطاع الكهرباء عن اإحدى املحطات النووية.
اأمريكا اجلنوبية

ا من القارات الأخرى يف الهروب من  مل اأكن اأف�سل حظًّ
�سل�سلة الكوارث التي �رشبت الكوكب يف عام 2011. ففي 
يناير، حدثت �سل�سلة من الفي�سانات امل�سحوبة بانهيارات 
طينية يف مدن خمتلفة باملناطق اجلبلية يف ريو دي جانريو 
يف الربازيل. وُيعترب هذا املزيج من الفي�سانات والنهيارات 
بالأحوال  املتعلقة  الطبيعية  الكوارث  اأ�سواأ  من  الطينية 
الأر�ساد  مكتب  �سجل  حيث  الربازيل؛  تاريخ  يف  اجلوية 
اجلوية يف فرتة زمنية ل تتعدى 24 �ساعة، ما بني يومي 11 
و12 يناير، هطول كمية من الأمطار اأكرب من تلك املتوقعة 

لذلك ال�سهر بالكامل.
يف  النطاق  وا�سعة  خ�سائر  يف  الكارثة  ت�سببت  وقد 
الكهرباء  مثل  العامة  املرافق  تاأثرت  حيث  املمتلكات؛ 
واملياه وخطوط التليفون. كما تعر�ست الكثري من املباين 
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اإىل اخلطر جرَّاء النهيارات الطينية؛ ب�سبب جغرافيا املنطقة 
ا  �سديدة النحدار؛ فقد تعر�ست منازل حوايل 2960 �سخ�سً
يقل عن  باأن هناك ما ل  التقارير  اأفادت  الدمار، وقد  اإىل 

903 حالة وفاة بخالف املفقودين.
ويف منطقة اأخرى، انفجر بركان يف �سل�سلة بويهوي-
ت�سيلي  يف  اجلنوبية  الو�سطى  املنطقة  يف  كول  كوردون 
يف 4 يونية، بعد اأن ظل خامًدا لأكرث من خم�سني عاًما. وقد 
قامت ال�سلطات بو�سع املنطقة املحيطة بالربكان يف حالة 
التي �رشبت املنطقة يف نف�س  الزلزل  اإثر نوبة من  تاأهب 
اليوم. وقد قذف الربكان بالرماد اإىل ارتفاع 10 كم يف ال�سماء 
مندفًعا اإىل دولة الأرجنتني املجاورة. ويف ذروة النفجار، 
اإىل  الرماد من بويهوي  القوية بدفع �سحابة  الرياح  قامت 
اأيام  لعدة  الرماد  فا�ستقر  �ساهق؛  م�سافة كبرية وعلى علو 
فوق نيوزيلندا وجنوب اأ�سرتاليا، الأمر الذي ت�سبب يف تعطل 

الرحالت اجلوية هناك.
اأ�سرتاليا

قد  الأمر،  واقع  ال�سيء؛ ففي  احلظ  اأجُن من  ا مل  اأي�سً اأنا 
بداأت حمنتي منذ 2010 عندما بداأت �سل�سلة من الفي�سانات 
باجتياح ولية كوينزلند، مبا يف ذلك عا�سمتها بري�سبان، 
وقد   .2011 يناير  وحتى  نوفمرب  �سهر  نهاية  من  ابتداًء 
ارتفاع  اإىل  اأدت  غزيرة  اأمطار  الفي�سانات  هذه  �سحبت 
من�سوب الأنهار لفرتة طويلة؛ فتم اإعالن ثالثة اأرباع ولية 
كوينزلند منطقة كوارث، ومت اإجالء الآلف من ال�سكان من 
منازلهم يف العديد من املدن ب�سبب الفي�سانات، اإل اأن تلك 
ا وفقدان  الأحداث قد ت�سببت يف مقتل خم�سة وثالثني �سخ�سً

ت�سعة اآخرين.
ولية  يف  في�سانات  كوينزلند  يف  الفي�سانات  تلت 
فكتوريا، والتي نتجت عن الأمطار الغزيرة يف يناير 2011. 
وقد ت�سببت تلك الفي�سانات يف اأن فقدت ع�رشات الآلف من 
املئات من  اإغالق  الكهرباء، كما مت  اإمداداتها من  املنازل 
الفي�سانات  دمرت  وقد  القطارات.  وتعطيل خدمات  الطرق 

املزارع واأجربت الآلف من ال�سكان على اإخالء منازلهم.
اأنتارتيكا )القارة القطبية(

حيث  ورياًحا؛  وجفاًفا  برودة  الأر�س  قارات  اأكرث  اأنا 
لقيا�سات  وفًقا  اأنه  اإل  م�ساحتي.  من   %98 اجلليد  يغطي 
الأقمار ال�سناعية، فاإن اجلليد يف القطب اجلنوبي واملحيط 

كان  مما  اأ�رشع  ب�سكل  يذوب  وجرينالند  ال�سمايل  املتجمد 
متوقًعا يف ال�سابق مما زاد من التوقعات بارتفاع م�ستوى 

ا. البحر عامليًّ
وت�سري درا�سة حديثة اإىل اأنه بحلول عام 2050 �سوف 
نتيجة  منها  �سم  �سم؛ 15  بقيمة 32  البحر  م�ستوى  يرتفع 
القوية  البحرية  التيارات  وتوؤدي  اجلنوبي.  القطب  ذوبان 
اأ�سفل اجلرف اجلليدي الغربي بجزيرة باين اإىل تاآكل اجلليد 
اجلبل  ذوبان  من  ي�رشع  الذي  الأمر  ال�سفلية؛  اجلهة  من 
اجلليدي  اجلرف  اأ�سفل  التجويف  زيادة  وت�سمح  اجلليدي، 

للمياه الدافئة باإذابة املزيد من اجلليد.
كما اأن درجات احلرارة يف املنطقة القطبية ال�سمالية يف 
ال�ست �سنوات املا�سية هي الأعلى منذ اأن بداأت القيا�سات يف 
1880. وقد بداأ مو�سم الذوبان يف 2011 بداية بطيئة، اإل اأن 
وترية ذوبان اجلليد قد ت�سارعت خالل �سهر يونية؛ فياأتي 
معدل ذوبان اجلليد يف عام 2011 يف املرتبة الثالثة منذ 
عام 1979؛ حيث ياأتي ترتيبه بعد عامي 2010 و2007. 
وتتوقع الدرا�سات اأن املحيط املتجمد ال�سمايل �سيكون خالًيا 

تقريًبا من اجلليد يف ف�سل ال�سيف خالل 30-40 �سنة.
بعد اإلقاء نظرة على الأحداث الرئي�سية يف قارات العامل 
خالل عام 2011، يا ُترى ما هي اأمنيات تلك القارات لل�سنة 

اجلديدة 2012؟
املراجع

http://articles.cnn.com/201111-03-/world/japan.quake_1_
hokkaido-tsunami-east-japan-railway?_s=PM:WORLD
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/
subjects/f/famine/index.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14211905
http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/23/iceland-
grimsvotn-volcano-eruption
http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-12200299
http://www.theatlantic.com/infocus/201106//chiles-
puyehue-volcano-erupts/100081/
http://nsidc.org/arcticseaicenews/
http://www.huffingtonpost.com/201103/05//arctic-melting-
sea-levels-climate-change_n_856924.html
http://www.guardian.co.uk/world/2011/aug/24/us-
earthquake-evacuation-white-house

الإبداع هو موهبة تولد معنا، ولكنه يحتاج اإىل ممار�سة 
ا باحلياة. فمن خالل جمموعة متنوعة  ليزدهر ويبقى ناب�سً
وفريدة من التدريبات الذهنية والأن�سطة التفاعلية، ن�سعى 
ومعرفة  الإبداعية  قدراتهم  ل�ستك�ساف  الطالب  لإر�ساد 
اإثراء  على  نعمل  بينما  حياتهم،  يف  ا�ستخدامها  كيفية 
معارفهم. ويف ور�س العمل اخلا�سة بنا، يتمكن الطالب من 
التفاعل مع بع�سهم لبع�س ومع العامل من حولهم بطريقة 

�سيقة وم�سلية، الأمر الذي يكفل لهم ق�ساء وقت ممتع!
�ر�ش عمل اأجازة ن�سف العام الدرا�سي

1( جتارب بالف�سار
• املرحلة ال�سنية: 6-8 �سنوات	

2( قوة النبات
• املرحلة ال�سنية: 6-8 �سنوات	

3( التغذية؛ ماذا ناأكل؟
• املرحلة ال�سنية: 6-9 �سنة	

4( �سمم بنف�سك
• املرحلة ال�سنية: 9-12 �سنة	

5( ال�سابون الطبيعي
• املرحلة ال�سنية: 9-12 �سنة	

6( اأدوات الكتابة عند امل�سلمني العرب
• املرحلة ال�سنية: 9-12 �سنة	

7( التلوث
• املرحلة ال�سنية: 13-15 �سنة	

8( الذهب االأ�سود
• املرحلة ال�سنية: 13-15 �سنة	

9( العمل اجلماعي
• املرحلة ال�سنية: 13-15 �سنة	

�ر�ش عمل ن�سف العام الدرا�سي الثاين
1( املادة
• املرحلة ال�سنية: 8-10 �سنة	

2( التفاعالت الكيميائية
• املرحلة ال�سنية: 9-12 �سنة	

3( االأ�سماك
• املرحلة ال�سنية: 10-11 �سنة	

4( الزالزل والرباكني
• املرحلة ال�سنية: 10-12 �سنة	

5( التيار والفولت
• املرحلة ال�سنية: 12-14 �سنة	

6( نقطة البداية
• املرحلة ال�سنية: 12-14 �سنة	

7( الوراثة
• املرحلة ال�سنية: اأوىل ثانوي	

8( اخلالئط الكيميائية
• املرحلة ال�سنية: 13-15 �سنة	

9( امليكانيكا
• املرحلة ال�سنية: 13-15 �سنة 	

الربامج
1( اوليمبياد العلوم

• املرحلة ال�سنية: 12-14 �سنة	
2( نقطة البداية

• املرحلة ال�سنية: 12-14 �سنة	
ال يفوتك هذا احلدث!

معر�ض اإنتل مكتبة االإ�سكندرية للعلوم والهند�سة 2012
8-12 مار�س 2012

احتفالية العلوم 2012
28-29 مار�س 2012
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بقلم: نهى رحال

الوقت لتخاذ  العام اجلديد؛ فحان  اإنه 
من  التي  والهامة  الكبرية  القرارات  تلك 

�ساأنها اأن تغري جمرى حياتنا.
ا وقٌت حر�سنا  اأمل ياأتمِ على كل واحد منَّ
تبدو  قد  حاملة  اأهداٍف  حتديد  على  فيه 
�سعبة املنال عند بداية عام جديد؟ ف�سواء 
العام  بداية  عند  القرارات  تلك  تتخذ  كنت 
كما  ميالدك  ذكرى  مبنا�سبة  اأو  اجلديد 
وقت  دائًما  هناك  النا�س،  من  الكثري  يفعل 
ما يف حياة كل �سخ�س يقرر فيه فجاأة اأن 
قد  القدمية  حياته  اأو  عاداته  اأو  �سخ�سيته 
بلت، واأنه ل ي�ستطيع امل�سي قدًما من دون 

تغيريها؛ حينئٍذ توؤخذ تلك القرارات.
هنيًئا لك اإذا اتخذت مثل تلك القرارات؛ 
قراًرا منها جنحت يف حتقيقها  ولكن، كم 
يف  �سعوبة  جتد  فهل  الأمر؟  نهاية  يف 
تبدو  قد  وملاذا؟  الكبرية؟  اأهدافك  حتقيق 
عملية تنفيذ تلك القرارات احلياتية معقدة، 
ل اأن اأ�سفها باملنهجية ولي�س  ولكنني اأَُف�سِّ

التعقيد.

عملية ب�سيطة، ولكن...
قرارات  ب�ساأن  التفكري  اإىل  النا�س  مييل 
العام اجلديد على اأنها اأمٌر ب�سيًطا �سيتحقق 
اأنهم  فيعتقدون  اآجاًل؛  اأم  عاجاًل  اإن 
�سيتمكنون من حتقيق اأهدافهم بغ�س النظر 
عن اأية ظروف. اإل اأن لعلم النف�س وجهة نظر 

اأخرى يف الأمر.
اأجراه  للراأي  ا�ستطالع  ففي 
بجامعة  النف�س  عامل  وايزمان،  ريت�سارد 
والذي  املتحدة،  باململكة  هريتفورد�سري 
�سوؤالهم  مت  �سخ�س   3000 من  اأكرث  �سمل 
عن الإ�سرتاتيجيات التي يتبعونها لتحقيق 
العام  بداية  عند  يتخذونها  التي  القرارات 
د اأن ما يقارب 88% من القرارات  اجلديد، ُوجمِ
التي ُتتخذ تبوء بالف�سل. فال يخفق معظمنا 
ب�سكل  نحددها  التي  الأهداف  حتقيق  يف 
ا تاأثري على  �سنوي فح�سب، ولكن لهذا اأي�سً
وال�سعادة.  بالراحة  و�سعورنا  نف�سيتنا 
هدف  حتقيق  يف  ال�سخ�س  يخفق  فعندما 
بال�سعي  والهتمام  احلما�س  يفقد  معني، 

وراء حتقيق اأهدافه.
فقدان  اأن  د  ُوجمِ املثال،  �سبيل  على 
الوزن الزائد هو من القرارات الأكرث �سيوًعا 

فيكونون  الأ�سخا�س؛  من  الكثري  لدى 
م�رشين ب�سكل كبري وعازمني على حتقيق 
العام  من  اأ�سبوعني  اأول  خالل  اأهدافهم 
اجلديد. اإل اأنه بحلول �سهر فرباير مييلون 
قد  يكونون  العام  وبنهاية  التباطوؤ،  اإىل 
ذلك  من  اأدنى  اأو  ال�سفر  نقطة  اإىل  عادوا 
ثقتهم  على  مدمر  يوؤثرب�سكل  مما  بكثري، 

باأنف�سهم.
وخا�سًة  العلماء  من  الكثري  قام  ولقد 
هذا  حول  متعمقة  بدرا�سات  النف�س  علماء 
النتائج،  اختالف  من  وبالرغم  املو�سوع. 
امل�سرتكة  النقاط  بع�س  هناك  فاإن 
فوفًقا       هنا.  اإليها  ن�سري  اأن  ن�ستطيع  التي 
لتيموثي بيكيل، اأ�ستاذ علم النف�س بجامعة 
اأغلب  يف  النا�س  فاإن  بكندا،  كارلتون 
الأحيان غري م�ستعدين ليغريوا من عاداتهم 
نظرية  وهناك  ال�سيئة.  العادات  وخا�سة 
هريمان  بيرت  النف�س  علم  لأ�ستاذ  اأخرى 
يعرف  ما  اإىل  وزمالوؤه  هو  تو�سل  الذي 
يحدد  حيث  اخلاطئ"؛  "الأمل  مبتالزمة 
اأهداًفا غري واقعية ل تتما�سى  الأ�سخا�س 
العمل  على  اأو  حتقيقها  على  قدرتهم  مع 

على تنفيذها.

حل اللغز
وايزمان  اأجراها  التي  الدرا�سة  ح�سب 
من  الكثري  فاإن  �سخ�س،   3000 على 
تنفيذ  يف  يخفقون  الذين  الأ�سخا�س 
�سلبيات  على  يركزون  ما  غالًبا  قراراتهم 
بينما  اأمنياتهم.  حتقيق  على  قدرتهم  عدم 
من  يتمكنون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  د  ُوجمِ
اإىل  تق�سيمها  اإىل  مييلون  اأهدافهم  حتقيق 
خطوات �سغرية، كما اأنهم يقومون مبكافاأة 
على  مرحلة  كل  من  النتهاء  عند  اأنف�سهم 

طريق حتقيق ما ي�سعون اإليه.
دون  حتول  التي  الأ�سا�سية  فامل�سكلة 
ميل  يف  تكمن  اجلديد  العام  قرارات  تنفيذ 
الأ�سخا�س اإىل حتديد اأكرث من هدف، والعمل 
علي تنفيذها جمتمعة يف اآٍن واحد وب�سورة 
القرارات على  توزيع  اأن  مفاجئة. يف حني 
مدار العام هو اخليار الأن�سب؛ حيث يتما�سى 
ذلك مع قدرة الأ�سخا�س على �سبط النف�س، 
ما  اأق�سى  لتحقيق  الرئي�سي  املفتاح  وهو 

ميكن لل�سخ�س عمله.

ويعتقد علماء النف�س اأن الإدراك الذاتي 
ومعرفة املرء حلدود عقله هما اأوىل خطوات 
اإ�سالح ما ُيعرف بعيوب الإرادة. فات�سح اأن 
ا لهذه النظرية؛ حيث اإن  هناك اأ�سا�ًسا نف�سيًّ
هو  املخ  داخل  الإرادة  عن  امل�سئول  اجلزء 
اجلبهة  خلف  يوجد  والذي  اجلبهي،  الف�س 
الوظائف  الكثري من  الف�س  مبا�رشة، ولهذا 
والذاكرة  الرتكيز،  مثل:  الإرادة  بخالف 
املجردة.  امل�سكالت  وحل  الأمد،  ق�سرية 
اإذا عرَّ�سنا هذا  اأننا  اإًذا  فلي�س من املفاجئ 
اجلزء اإىل الكثري من الواجبات التي تتطلب 
اإرادة قوية، ف�سي�سبح مثقاًل بالأن�سطة. لهذا 
ال�سبب جند اأنه من ال�سعب اأن نقاوم رغبتنا 
يف تناول وجبة د�سمة كبرية بعد يوم طويل 
ا اإىل  من العمل ال�ساق حتى واإن مل نحتج حقًّ

تناول مثل تلك الوجبة.

هل ن�ست�سلم اإًذا؟
ل يعني اإدراكنا ملدى عناد قوة اإرادتنا 
ومقاومة عقلنا لأي تغيري اأن ن�ست�سلم. فعلى 
فهم  ي�ساعدنا  اأن  ميكن  متاًما،  النقي�س 
عقولنا  معاجلة  وطريقة  الب�رشية  النف�سية 
لبع�س الأوامر والحتياجات والرغبات على 
اأن نطور الإ�سرتاتيجيات التي نتبعها لتلبية 

احتياجاتنا ومطالبنا.
ها هي بع�س الن�سائح التي من �ساأنها 
اأن ت�ساعدك على تنفيذ قرارات العام اجلديد:

ل تنتظر حتى حلول العام اجلديد لتتخذ . 1
القرارات املهمة؛ فوقتما احتجت اإىل اأن 
ذاتك،  يف  اأو  حياتك  يف  ما  �سيًئا  تغري 

فلتقم بذلك على الفور.
وقابلة . 2 وحمددة  واقعية  اأهداًفا  حدد 

للقيا�س. فاإذا اأردت اأن تفقد بع�س الوزن 
الزائد، هنيًئا لك، ولكن هذا ل ُيَعد هدًفا 
حمدًدا؛ فمن الأف�سل اأن تعمل على فقدان 

10 كيلو غرام خالل �ستة اأ�سهر مثاًل.
كل . 3 يف  منف�سل  قرار  تنفيذ  على  ركز 

اأو  كبرًيا  الأهداف  اأحد  كان  واإذا  مرة، 
خطوات  فلتتخذ  طويلة؛  مدة  �سي�ستغرق 
ب�سيطة حمدًدا فرتات معينة لتحقيق كل 

خطوة منها.
وامرح . 4 نف�سك،  على  تثقل  فال  اأخرًيا، 

وا�ستمتع واأنت ت�سعى وراء اأهدافك.

املراجع
http://www.psychologytoday.com/
blog/wired-success/201012/why-new-
years-resolutions-fail 
http://www.guardian.co.uk/
lifeandstyle/2009/dec/28/new-years-
resolutions-doomed-failure 
http://online.wsj.com/article/SB10001
424052748703478704574612052322
122442.html 
http://www.neatorama.
com/201101/01//false-hope-syndrome-
why-new-year-resolutions-fail /
http://www.cbsnews.com/
stories/201103/01//health/
main7209191.shtml
 

اأنا مولعة بالبدايات اجلديدة، ولكنني ال اأتذكر اأنني قد اتخذت من قبل 
قراًرا مبنا�سبة العام اجلديد؛ فمثل معظم النا�س، غالبًا ما اأتخذ قراراتي عندما اأحتفل 

قراراتي،  اأتخذ  فاأ�سبحت  اأمًّا؛  اأ�سبحت  االآن وقد  االأمر  اختلف  ميالدي. وقد  بعيد 
والتي يتعلق معظمها بدوري كاأم، عند ذكرى ميالد ابنتي.

ومع ذلك، فقد قررت اأن اأقوم بالتغيري؛ حيث اأخطط التخاذ قرار حا�سم ببداية العام 
اجلديد واأن األتزم به حتت اأية ظروف، وهو اأن اأ�ستكمل اأطروحتي لكي اأح�سل على �سهادة 

املاج�ستري هذا العام.
اأما على امل�ستوى ال�سخ�سي، فلدي الكثري والكثري من القرارات، ولكن اأهم قرار 
يتعلق مبعاودتي ملمار�سة التمارين الريا�سية بانتظام مثلما كنت اأفعل قبل ف�سل ال�سيف، 
تعطلني حرارة اجلو عن ممار�سة  اأن  العام؛ فال يجب  الروتني على مدار  بهذا  األتزم  واأن 
الريا�سة. والتمارين الريا�سية حتدث فرًقا كبرًيا يف حياتي؛ فهي ال جتعلني اأ�سعر باللياقة 

ا ترفع من روحي املعنوية. والقوة فح�سب، ولكنها اأي�سً



9 الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011

اأهم قرار بالن�سبة يل هو بالطبع اأن اأفقد الوزن الزائد. ولكي اأكون اأكرث 
حتديًدا ومنطقية، فاإنني اأنوي اأن اأتناول طعاًما �سحيًّا، واأن اأمار�س التمارين الريا�سية بانتظام.

يف الوقع اإنني على مرور ال�سنوات، ولي�س عاًما واحد، قد ا�ستطعت اأن اأحقق العديد من االأهداف 
الهامة التي غريت من منط حياتي. فا�ستطعت مثاًل اأن اأقوم بعمل اأحبه واأن اأنظم عملي؛ الأتخل�س من ال�سغوط 

االأن�سطة  من  باملزيد  الأقوم  اأ�سدقائي وعائلتي، وكذلك  مع  الأق�سيه  الوقت  من  املزيد  لديَّ  وليكون  النف�سية، 
االأخرى التي اأ�ستمتع بها.

فاأعتقد اأنه من املهم للغاية اأن يعرف الفرد ما يريده بال�سبط، واأن يركز على تق�سيم اأهدافه اإىل غايات وا�سحة وقابلة 
للتحقيق. لذلك، فاأنا مقتنعة متاًما باأن االإ�رصار واملثابرة هما االأ�سا�س يف حتقيق االأهداف.

وغالبًا ما اأحقق نحو 75% من اأهدايف خالل االإطار الزمني الذي اأحدده لنف�سي؛ ولكن تقديري للوقت 
ماي�سة عزبيتح�سن مبرور االأيام.

رئي�س وحدة االإ�سدارات التعليمية مبركز القبة ال�سماوية العلمي

اإجني حافظ
حمررة م�ستقلة

اأنا مولعة بالبدايات اجلديدة، ولكنني ال اأتذكر اأنني قد اتخذت من قبل 
قراًرا مبنا�سبة العام اجلديد؛ فمثل معظم النا�س، غالبًا ما اأتخذ قراراتي عندما اأحتفل 

قراراتي،  اأتخذ  فاأ�سبحت  اأمًّا؛  اأ�سبحت  االآن وقد  االأمر  اختلف  ميالدي. وقد  بعيد 
والتي يتعلق معظمها بدوري كاأم، عند ذكرى ميالد ابنتي.

ومع ذلك، فقد قررت اأن اأقوم بالتغيري؛ حيث اأخطط التخاذ قرار حا�سم ببداية العام 
اجلديد واأن األتزم به حتت اأية ظروف، وهو اأن اأ�ستكمل اأطروحتي لكي اأح�سل على �سهادة 

املاج�ستري هذا العام.
اأما على امل�ستوى ال�سخ�سي، فلدي الكثري والكثري من القرارات، ولكن اأهم قرار 
يتعلق مبعاودتي ملمار�سة التمارين الريا�سية بانتظام مثلما كنت اأفعل قبل ف�سل ال�سيف، 
تعطلني حرارة اجلو عن ممار�سة  اأن  العام؛ فال يجب  الروتني على مدار  بهذا  األتزم  واأن 
الريا�سة. والتمارين الريا�سية حتدث فرًقا كبريًا يف حياتي؛ فهي ال جتعلني اأ�سعر باللياقة 

ا ترفع من روحي املعنوية. ملياء غنيموالقوة فح�سب، ولكنها اأي�سً
حمررة م�ستقلة

عائ�سة ح�سنني
حمررة م�ستقلة

اأدركت  مليًّا،  التفكري  بعد 
اأنني، مثل اإجني، مل اأ�رص من قبل على حتقيق 

اأي قرار ما اإال العام املا�سي؛ حيث متكنت من تغيري 
ما  وهو  حمررة،  الأعمل  باحل�سانة  ُمَدرِّ�سة  من  وظيفتي 

�سعيت اإىل حتقيقه لعدة �سنوات.
وقراري لعام 2012 هو احلفاظ على هذا ال�سعور بالر�سا 
امل�ستويني  على   2011 عام  خالل  به  �سعرت  الذي  وال�سعادة 
يوؤثر علّي  اأي �سيء  اأدع  اأال  املهني وال�سخ�سي. ولهذا قررت 
بال�سلب، واأال اأ�سمح ل�سيء اأن ي�سعرين باالإحباط اأو اأن يثبط 

من عزميتي.
�سارة خطاب

حمررة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

�ساهندة اأمين
حمررة مبركز القبة ال�سماوية العلمي

جيالن �سامل
حمررة م�ستقلة

ب�رصاحة، مل اأ�رص اأبًدا على اإجناح القرارات 
التي اأتخذها حتى هذه اللحظة. ولكني متفائلة؛ حيث اأعتقد 

اأن هذا العام �سيكون اأف�سل بالن�سبة يل.
اأعي�س االآن يف لندن واأ�سعر باالنبهار بالطريقة التي يعي�س بها النا�س هنا؛ فمعظمهم 

ميار�سون الريا�سة، وهي اأف�سل طريقة يف راأيي للعي�س بطريقة �سحية. ولهذا، فقد 
حتم�ست واأ�رصرُت على اأن اأمار�س ريا�سة الرك�س ابتداًء من اليوم. فقراري ال�سخ�سي 

االأهم لهذا العام هو اأن اأعي�س حياتي بطريقة اأكرث �سحية. 
وعلى �سعيٍد اآخر، اأود اأن اأقراأ املزيد من الكتب، وقد اأ�ستفيد من االإمكانات 

املتاحة يل هنا؛ الأ�سرتك يف اأن�سطة مل ت�سنح يل فر�سة امل�ساركة فيها 
من قبل، مثل رق�س الهيب هوب.

بع�ض الأفكار امللهمة!
ملف العدد

لقد �ساألنا بع�ض املحررين مبركز القبة ال�سماوية العلمي عن قراراتهم للعام اجلديد، والإ�سرتاتيجيات التي 
ا اإذا جنحت قراراتهم ال�سابقة اأم ل. فلتلِق  ا عمَّ �سيتبعونها لتنفيذ تلك القرارات الكبرية؛ كما �ساألناهم اأي�سً

نظرة على ما قالوه لنا:

لقد اأدركت االآن اأنني مل اأخطط حلياتي 
اأوؤمن  ب�سيء  اأقوم  العام؛ حيث  قبل، ولكن هذا  من 

املهنية.  الرتكيز على حياتي  فلدي هدف وا�سح هو  به، 
اإنه  الهدف؛ حيث  هذا  لتحقيق  ق�سارى جهدي  اأبذل  واأنا 
اأ�سعر  الواقع،  ففي  لالأف�سل.  حياتي  تغيري  على  �سي�ساعدين 

باأن لدي الكثري من االإمكانات التي حتتاج اإىل اأن اأطلق لها 
للعام العنان. قرارت  باتخاذ  قمت  اأنني  لو 

عن  االإقالع  حول  �ستتمحور  حتًما  فاإنها  اجلديد، 
العادات ال�سيئة والبدء يف عادات �سليمة.

ي�سيع  الكلمات  تلك  لكتابة  االآن  اأ�ستخدمه  الذي  االآيل  فاحلا�سب 
الكثري من وقتي. واأ�سعر اأن الكثري من النا�س قد تواجههم نف�س امل�سكلة؛ حيث 

يتذكرون االأيام اجلميلة حني كنا نق�سي اأوقاتًا اأطول يف القراءة، والقيام باالأن�سطة الفنية 
والهوايات االأخرى، باالإ�سافة اإىل القيام باالأن�سطة الريا�سية.

لذلك، فهذا العام اأمتنى اأن اأق�سي وقتًا اقل على هذا اجلهاز، كما اأود اأن اأقراأ املزيد من الكتب 
اأكرث فاعلية يف املجتمع من  اأكون ع�سًوا  اأن  ا  اأي�سً اأود  وممار�سة بع�س الريا�سات. وبالطبع 

خالل القيام ببع�س االأن�سطة اخلريية واالجتماعية، وخا�سة الأن بالدنا على اأعتاب مرحلة 
تاريخية جديدة.

اأبًدا.  اجلديد  العام  قرارات  تنجح  ال 
املرات  اأح�سي  اأن  حتى  ميكنني  فال 
اأول  الغد  "�سيكون  فيها  قلت  التي 
يوم يف حياتي اجلديدة"؛ ذلك الأن االأمر 
االأمر  ينجح، واإذا كان  بب�ساطة �سديدة ال 

عك�س ذلك لكنت تذكرت.
تت�سم  كانت  حتقيقها  من  متكنت  التي  والتغريات 

جميعها بوجود االآتي:
اأفهم . 1 اأن  فيجب  الذات.  مع  �سدق  حلظة  اأو  دافع، 

بو�سوح وبعمق طبيعة امل�سكلة التي اأعاين منها، اأو 
نف�سي  على  فاأطرح  اأغريه؛  اأن  اأريد  الذي  ال�سيء 
ال�سوؤال التايل "ملاذا اأُمر بهذه الظروف؟ حقًّا، ملاذا؟ 
على  واقعية  بطريقة  حياتي  اأغري  اأن  ميكنني  وكيف 

املدى الطويل؟"
توقعات تت�سف بالواقعية.. 2
القناعة ال�سخ�سية باإمكانية حتقيق الهدف.. 3

لهذا، ال ي�سرتط اأن يتم اتخاذ القرارات عند بداية العام 
اجلديد، ولكن بالن�سبة يل يجب اأن تتواجد هذه االأمور 

الأجنح حًقا يف اإحداث اأي تغيري.

عام �سعيد
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بقلم: ملياء غنيم

د باأن يكون فجًرا لع�رش الدميقراطية يف م�رش، فاإذا مت  ا، ومع حلول عام جديد َيعمِ نظريًّ
انتخابك رئي�ًسا جلمهورية م�رش العربية بعد الثورة، ما هي اأهم القرارات التي �ستتخذها مع 

حلول العام اجلديد؟
الأرجح اأن اللتزام بالإ�سالح ال�سيا�سي، والنمو القت�سادي، والعدالة الجتماعية، والأمن 
الوطني �سياأتي على راأ�س قائمة قراراتك. ولكن دعنا نفكر على نطاق اأو�سع؛ ففي نهاية الأمر 
ا. لذلك، األ تعتقد اأن التعامل مع امل�سكالت  �ستكون اأنت رئي�س جمهورية م�رش اجلديدة، نظريًّ
العاملية الكربى، مثل الحتبا�س احلراري واأزمة الغذاء وندرة املياه والتلوث وا�ستنزاف الطاقة، 

يجب اأن تكون �سمن قائمة قراراتك للعام اجلديد؟
وحتقيًقا لتلك الغاية، هل يل اأن اأقرتح بع�س الأ�سياء التي يجب اأن ت�سعها ن�سب عينيك 
�سيادة الرئي�س املفرت�س )وكذلك احلكومة والربملان وموؤ�س�سات الدولة( عند و�سعك لقرارات 

العام اجلديد:
1( فلتنِب لنا ُفلًُكا

بل من الأف�ضل اأن تقوم بحمايتنا وحماية اأرا�ضينا من الغرق
لقد ت�سببت التغريات املناخية خالل املائة عام املن�رشمة يف ارتفاع من�سوب مياه البحر 
الأبي�س املتو�سط لأكرث من 15 �سم. ووفًقا للخرباء، فقد اأدى ت�رشب مياه البحر املاحلة اإىل 

الأرا�سي اخل�سبة اإىل خلق م�سكلة كبرية تهدد دلتا النيل الزراعية.
ففي حني ترك بع�س املزارعني اأرا�سيهم ب�سبب ارتفاع من�سوب املد، يقوم اآخرون مبقاومة 
ذلك عن طريق تغطية اأرا�سيهم بالرمال؛ حلمايتها من ت�رشب املياه املاحلة اإليها. اإل اأن اأمناط 
الطق�س املتقلبة واملتطرفة الناجتة عن التغري املناخي تع�سف بالكثري من املحا�سيل. ويعتقد 
اخلرباء اأنه اإذا ا�ستمر الو�سع يف التدهور يف م�رش على هذا املنوال؛ ف�سيوؤدي ذلك اإىل نق�س 

�سديد يف املواد الغذائية، الأمر الذي �سيوؤثر بدوره على املاليني من النا�س.
ومبا اأن حوايل ثلث اإنتاج دلتا النيل يوفر الغذاء لثمانني مليون م�رشي، بينما يتم ت�سدير 
القومي؛  الدخل  هاًما من م�سادر  بدوره م�سدًرا  ي�سكل  والذي  املحا�سيل،  الأكرب من  اجلزء 
فاإن اأي �سيء يوؤثر على الدلتا يوؤثر بالتبعية على الأمن القومي، وكذلك النمو القت�سادي. األ 

توافقونني الراأي؟
عالوة على ذلك، فاإن ارتفاع املد �سيت�سبب بال �سك يف م�ساعفات كبرية؛ حيث �سيهاجر 
الأ�سخا�س الذين يقطنون باملناطق املتاأثرة اإىل مناطق اأخرى للعمل. وهذا �سيوؤدي بدوره اإىل 
ارتفاع معدلت البطالة، والتي �ستوؤدي بالتبعية اإىل زيادة يف معدلت اجلرمية، والتي تعد 

بدورها خطًرا اآخر على الأمن القومي.
ولقد ك�سفت اإحدى الدرا�سات احلكومية ال�سابقة على �ساحل الإ�سكندرية اأن املياه م�ستمرة 
يف الرتفاع، واأن العديد من اأجزاء املنطقة �ستغرق خالل العقود القليلة القادمة. ومن املتوقع 
اأن ي�ستمر من�سوب البحر يف الرتفاع مبقدار 30 �سم اأخرى خالل اخلم�سة ع�رش عاًما القادمة، 
والتي �ستت�سبب يف اإغراق م�ساحة 200 كم2. "ونتيجة لذلك، �سيتم اإزاحة اأكرث من ن�سف مليون 

ن�سمة، كما �سُتفَقد حوايل 70.000 وظيفة"، وذلك وفًقا للدرا�سة.
وعلى الرغم من اإنكار البع�س للتوقعات، واعتبارها ت�ساوؤمية بع�س ال�سيء، اإل اأنه يجب 
على  وا�سحة  موؤ�رشات  فهناك  وعًيا وحكمًة.  اأكرث  تكون  اأن  املفرت�س  الرئي�س  �سيادة  عليك 
تغريات جدية يف املناخ العاملي خالل العقود القليلة املا�سية، ومن اجللي اأن للتغري املناخي 
اأثًرا وا�سًحا على منطقة دلتا النيل، الأمر الذي ي�رش بالزراعة �رشًرا �سديًدا ويهدد هيكل نظام 

الدلتا البيئي اله�س.
فكما ترى �سيادة الرئي�س، �ستتاأثر اأهم قرارات العام اجلديد اخلا�سة بك جميعها بالتغري 
املناخي. ولكن قبل اأن ت�سدر اأوامرك ببناء فلك �سخم لإنقاذ ما ومن ميكن اإنقاذه من الغرق، 

ا�سمح يل بعر�س بع�س اخليارات الأخرى التي قد تكون اأكرث ا�سرتاتيجية.
اخلرباء  م�ساعدة  للح�سول على  ال�سعي  هو  املحتملة  الأزمة  لتفادي  فعله  عليك  ما  اأول 
والعلماء الذين قاموا بدرا�سة املوقف ل�سنوات وقاموا باقرتاح حلول. اأما اخلطوة التالية ح�سب 

تو�سية اأحد التقارير هي اإعطاء الأولوية لتمويل الأبحاث اخلا�سة بتاأثري التغري املناخي على 
املناطق ال�ساحلية مب�رش وتاأثري ذلك على اإمدادات الطعام واملياه. وي�سيف التقرير اأنه يجب 

ال�سعي وراء تقييم التقنيات التي من �ساأنها التخفيف من التغري املناخي والتاأقلم معه.
يف تو�سية اأخرى �سيادة الرئي�س، على م�رش اأن تقوم بتح�سني قدرتها على ر�سد املناخ 
والتنبوؤ به، وكذلك تنفيذ اخلطط الالزمة للحفاظ على املياه، اإىل جانب تطوير املحا�سيل التي 
ت�ستطيع حتمل ال�سغوط البيئية مثل اجلفاف والرتبة املاحلة. بالإ�سافة اإىل ذلك، فبالرغم من 
اأن انبعاثات م�رش من غازات ال�سوبة الزجاجية ل تتجاوز 0.57% من النبعاثات العاملية، 
وذلك وفًقا اإىل تقرير حالة البيئة، من املهم اأن تقلل م�رش من تلك النبعاثات، واأن تزيد من 

وعي املواطنني مبخاطر التغري املناخي.
خطوة اأخرى ب�سيطة ولكنها اأ�سا�سية هي احلفاظ على الدفاعات الطبيعية، وذلك بو�سع 
حدٍّ للبناء الع�سوائي املكثف على ال�سواحل خالل العقود القليلة املا�سية، والتي انتقدها العلماء 
ب�سدة. فكما يزعم البع�س، اأدت بع�س التو�سعات اإىل تدمري الدفاعات الطبيعية التي ميدنا بها 
ا. كما اأن ممار�سة جتريف الرمال  ال�ساحل الرملي الطبيعي والذي يرتفع م�سكاًل حائًطا �سخريًّ
من ال�سواحل بوا�سطة �رشكات البناء ي�سعف الدفاعات الطبيعية؛ الأمر الذي يجب منعه. فيجب 
ا، واأن ت�سع  تطبيق القوانني البيئية بحزم، كما يجب اأن يكون التقييم البيئي للم�رشوعات اإلزاميًّ

امل�رشوعات القومية تاأثريات التغري املناخي املتوقعة يف العتبار.
وت�سمل الإجراءات اجلذرية الأخرى، والتي جاءت يف كثري من التقارير، بناء حواجز اأمواج. 
ال�ساطئ  مبحاذاة  الأر�س  حتت  جدار  بناء  املناخية  للتغريات  الدولية  اللجنة  اقرتحت  وقد 
من  العذبة  اجلوفية  املياه  حماية  على  �ستعمل  والتي  البال�ستيكية،  اخلر�سانة  من  م�سنوع 
اختالطها مبياه البحر، اإىل جانب حماية الأرا�سي ملواجهة احتمالية ارتفاع من�سوب البحر 

حتى 1.5 مرت بنهاية القرن، وذلك بتكلفة ت�سل اإىل 20 مليار جنيه م�رشي.
بالرغم من اأن التكاليف الباهظة لتلك امل�رشوعات الهائلة قد تثبط من عزميتك فتظن اأن 
الوقت غري منا�سب الآن لتتخذ مثل تلك الإجراءات، فاأنا اأوؤكد لك �سيادة الرئي�س املفرت�س اأنه ل 

يوجد اأن�سب من الآن لتقوم بتلك الإجراءات.
2( ا�ضتعد حلرب املياه

بل من الأف�ضل اأن نحارب اجلفاف والعط�ش املرتب�ضني بنا
منذ عام 2005، مت ت�سنيف م�رش دولة نادرة املياه؛ حيث اإن ح�ستها من املياه العذبة 
ا، ومن املتوقع اأن تقل لت�سل اإىل 600 م3 بحلول عام 2025.  اأقل من 1000 م3 للفرد �سنويًّ
ومبا اأن تعدادنا يزداد اأكرث من مليون �سخ�س كل عام، فاإن م�سدرنا الوحيد للمياه العذبة، األ 
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ملف العدد

وهو نهر النيل، وهو حمدود يف نهاية الأمر، لن يكفي لتلبية احتياجاتنا امل�ستقبلية من املياه. 
وبالتايل يقع اأمننا القومي واأي اأمل لنا يف النمو القت�سادي حتت التهديد املحتم.

ومع تهديد التغري املناخي للزراعة القائمة على املطر، وكذلك اإحلاح دول حو�س النيل على 
زيادة ح�ستها من مياه نهر النيل، تبدو ال�سورة قامتة. ولكن قبل اأن تبداأ يف الهلع ودق نواقي�س 

اخلطر، دعني اأذكرك �سيادة الرئي�س املفرت�س ببع�س اخليارات الأخرى ال�سلمية العقالنية.
لقد قام ال�سا�سة احلكماء ومندوبو املجتمع املدين ال�سابقون بتمهيد الطريق لك للتعاون مع 
دول حو�س النيل والبدء يف التفاو�س معهم. لذلك، فاإن اأول خطوة يجب عليك اتخاذها هي ال�سري 
الة وامل�سرتكة من مياه نهر النيل بيننا  على نهجهم بدعم املزيد من التعاون وال�ستفادة الفعَّ
وبني تلك الدول. فيجب ال�رشوع فوًرا يف درا�سة م�رشوعات مثل م�رشوع قناة جونقلي، والذي يعد 

اليتها. باأن ميدنا مبقدار اأكرب من املياه كل عام، والعمل على ا�ستكمالها اإذا اأثبتت الدرا�سات فعَّ
اأما اخلطوة التالية التي اأحثك ب�سدة على تبنيها فهي اللجوء اإىل احللول العلمية من اأجل 
وبالأخ�س  املاحلة؛  اجلوفية  واملياه  البحار  مياه  حتلية  مثل  للمياه،  بديلة  م�سادر  اإيجاد 
با�ستخدام موارد الطاقة املتجددة، مثل الطاقة ال�سم�سية التي تتوفر بكرثة يف م�رش. ويجب 

درا�سة تلك اخليارات بعناية ودقة؛ حيث اإنها قد حتمل مل�رش الكثري من اخلريات.
اأ�سا�سيتان  خطوتان  هما  اجليدة  والإدارة  الطاقة  على  احلفاظ  فاإن  اآخًرا،  ولي�س  اأخرًيا 
للمحافظة على اأي م�سدر من امل�سادر الطبيعية، وخا�سًة املياه. ولي�س علي اأن اأذكرك �سيادة 
الرئي�س املفرت�س باحلاجة اإىل و�سع نهاية لتلوث مياه نهر النيل، والذي يعد اأحد اأكرث العوامل 

املوؤدية لندرة املياه خطورة.
3(لوِّن ال�ضحابة ال�ضوداء باللون الأبي�ش

بل من الأف�ضل اأن جتعلها تختفي باملرة
اأن الفرتة من منت�سف  اأنك تعلم  اأو بالقرب منها، فبالتاأكيد  اإذا كنت تعي�س يف القاهرة 
�سبتمرب وحتى اأكتوبر لي�ست اأف�سل اأوقات ال�سنة. اإل اأن احلرارة لي�ست ال�سبب؛ حيث يتغري الطق�س 
من احلرارة ال�سديدة اإىل الدفء. ولكن ال�سبب يف �سوء تلك الفرتة هو �سيء اأ�سواأ بكثري من احلرارة، 

األ وهو "ال�سحابة ال�سوداء".
مثل ال�ساعة، تهب ال�سحابة ال�سوداء كل خريف منذ عام 1999 لتحتل �سماء القاهرة؛ فتقوم 
بت�سميم الهواء، وحرق الأعني واحللوق، وخنق دلتا النيل. وترجع تلك الظاهرة التي بداأت منذ 
اثني ع�رش عاًما اإىل قيام الفالحني بحرق ق�س الأرز بعد ح�ساده؛ الأمر الذي يزيد من تلوث 

القاهرة الكثيف، ُمَكوًِّنا تلك ال�سحابة القامتة الكئيبة.
التي  احلدود  اأ�سعاف  ع�رشة  اإىل  التلوث  ن�سب  ارتفاع  اأ�سباب  من  ال�سحابة  تلك  وتعترب 
و�سعتها منظمة ال�سحة العاملية، مما يوؤدي اإىل ازدياد اأعداد املر�سى امل�سابني بالتهابات 
الرئة وتفاقم نوبات اأزمة الربو يف امل�ست�سفيات باأعداد هائلة، كما ت�سهم يف ازدياد مر�سى 

ال�رشطان وغريها من امل�سكالت ال�سحية التي تظهر على املدى البعيد.
ال�سيارات، وعلى الأخ�س  ال�سناعية، وعوادم  اأن اختالط امللوثات  الأبحاث  اأظهرت  وقد 
الزيادة الهائلة يف اإنتاج الأرز منذ عام 1990 وحتى عام 2000، هو ال�سبب الرئي�سي وراء 

تلك الظاهرة اخلطرية.
اأ�سواأ  الدلتا املجاورة من  ولكن حتى يف الأيام اجليدة، تعاين العا�سمة امل�رشية ومدن 
تلوث هوائي على وجه الأر�س. وال�سناعة هي املت�سبب الرئي�سي يف ذلك، وبخا�سًة امل�سانع 
ا عوادم  التي تقوم باإحراق املازوت)1( من اأجل توليد الطاقة. ومن العوامل امل�سئولة عن ذلك اأي�سً
ال�سيارات ال�سادرة من 2 مليون �سيارة من بينها حوايل 100.000 �سيارة اأجرة بالية. اإىل 
جانب ذلك، يزيد تلوث الهواء بحرق حوايل 12.000 طن من النفايات املنزلية، بالإ�سافة اإىل 
جبال القمامة امللقاة يف �سواحي املدن. ويتج�سد تلوث الهواء يف اأب�سع �سوره يف القاهرة؛ 
حيث ميكن مقارنة احلياة يف املدينة الفارهة ذات الثمانية ع�رش مليون ن�سمة بتدخني 

20 �سيجارة يوميًّا.

ا  فوفًقا مل�سادر طبية، يقتل ذلك التلوث امل�ستمر يف الزيادة حوايل 5.000 �سخ�س �سنويًّ
يف العا�سمة فقط، كما و�سلت معدلت الإ�سابة باأمرا�س الرئة وال�رشطان اإىل اأعلى معدلتها. 
"وفًقا حل�سابات املخاطر، �سي�ساب حوايل 500.000 قاهري مب�سكالت خطرية يف التنف�س 
و�رشطانات مزمنة يف الفرتة ما بني خم�س �سنوات و25 �سنة،" وذلك نقاًل عن �سالح ح�سني، 

اأ�ستاذ البيئة بجامعة القاهرة.
وكاأن كل ذلك ل يكفي؛ فوفًقا لتقرير البنك الدويل لعام 2002، يت�سبب التلوث يف خ�سارة 
ا، وهي ما ت�ساوي  م�رش قرابة 2.42 مليار دولر اأمريكي وهي قيمة الأ�رشار البيئية �سنويًّ

حوايل 5% من ناجت م�رش املحلي ال�سنوي.
النمو  يوؤثر على  للغاية؛ فال  اأمر مقلق  التلوث  فاإن  الرئي�س املفرت�س،  �سيادة  كما ترى 
ا على الأمن القومي. ال�سوؤال الآن: ماذا ميكنك  القت�سادي والإنتاج فح�سب، ولكنه يوؤثر اأي�سً

اأن تفعل؟
ا! ولكن احلل من وجهة نظري ب�سيط؛ فبدًل  بالطبع فاإن تلوين ال�سحابة لي�س خياًرا جادًّ
من حظر حرق ق�س الأرز، ملاذا ل نخلق للمزارعني حافًزا يجعلهم يتخل�سون من تلك النفايات 

بطريقة اأخرى؟
وقد اقرتح العلماء جتميع النفايات من املزارعني واإعادة ا�ستخدامها كوقود حيوي؛ الأمر 
الذي �سيعو�س تكلفة النقل، بالإ�سافة اإىل توفري م�سدر بديل من م�سادر الطاقة، وهو كما تعلم 
�سيادة الرئي�س املفرت�س ما يجب علينا اأخذه يف العتبار. وقد بداأت بع�س امل�سانع بالفعل يف 
�رشاء النفايات من املزارعني من اأجل ذلك الغر�س، ولكن يجب اأن تنفذ تلك الفكرة على نطاق 

اأو�سع، ولذلك فنحن نحتاج لدعمك.
الفعلي  والتطبيق  بالتنفيذ  يبداأ  ولكنه  �سهاًل؛  لي�س  املتزايد، فاحلل  للتلوث  بالن�سبة  اأما 
تلك  يخالف  من  على  الغرامات  وفر�س  واملركبات،  ال�سناعة  حتكم  التي  البيئية  للقوانني 
يف  واملبتكرة  البديلة  اخليارات  اأخذ  فيجب  فقط؛  ذلك  عند  ينتهي  ل  احلل  ولكن  القوانني. 
العتبار، مثل توفري و�سائل للنقل العام اأقل تلويًثا للبيئة، وت�سجيع امل�سانع واملزارعني على 
اإعادة تدوير النفايات وتقليل النبعاثات امللوثة للبيئة، وت�سغيل امل�سانع بالغاز الطبيعي، 
اإىل جانب الأفكار الأخرى التي �ستعرث عليها يف التقارير والأبحاث التي يقوم بها علماوؤنا 

الأجالء.
عزيزي �سيادة الرئي�س املفرت�س، اأمتنى اأن ت�ساعدك اقرتاحاتي يف اتخاذك قرارات العام 
اجلديد بدًل من اأن تخيفك من املهمة ال�ساقة التي يف انتظارك؛ فاأنا متاأكدة اأنك توافقني الراأي 

يف اأن الأفكار واخلطط الكبرية هي التي �ستمكنك من حتقيق نتائج مذهلة.
امل�ضطلحات

)1( املازوت: وقود ثقيل قليل اجلودة ي�ستخدم يف ت�سغيل حمطات توليد الطاقة والتطبيقات امل�سابهة.
املراجع

والبيئة  الإيكولوجي  دورية  �سابر،  حممد  م�رش"،  يف  املناخي  التغري  تداعيات  خطر:  يف  "البيئة 
الطبيعية، اجلزء الأول )5(، �سفحة 191-195، نوفمرب 2009 

http://www.eeaa.gov.eg/english/reports/wed2009/wed-pres/Dr.%20Elraey.pdf
http://www.redorbit.com
http://www.scidev.net/en/news/climate-change-in-egypt-to-force-millions-to-migr.
html
http://en.wikipedia.org/wiki/Water_supply_and_sanitation_in_Egypt#Water_
resources
http://nasadaacs.eos.nasa.gov/articles/20112011/_blackcloud.html
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticle.asp?xfile=data/todaysfeatures/2006/
October/todaysfeatures_October52.xml&section=todaysfeatures
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بقلم: �ساهندة اأمين

وا�سحة  اآثار  العاملي  املناخي  للتغري 
اجلليدية،  الأنهار  تقل�ست  فقد  البيئة؛  على 
وبداأ اجلليد املوجود على الأنهار والبحريات 
من�سوب  وي�ستمر  موعده،  قبل  الذوبان  يف 
مياه البحر يف الرتفاع. وقد بداأت مراعي 
من  النزوح  يف  والنباتات  احليوانات 
موعدها  قبل  الأ�سجار  تزهر  كما  اأماكنها، 
اأكرث  احلرارة  موجات  واأ�سبحت  الطبيعي، 

�رشاوة.
درجات  اأن  يف  ب�سدة  العلماء  ويثق 
الرتفاع  يف  �ست�ستمر  العاملية  احلرارة 
لعقوٍد قادمة؛ وذلك نتيجة لغازات ال�سوبة 
الإن�سان.  اأن�سطة  اء  جرَّ ال�سادرة  الزجاجية 
للتغريات  الدولية  اللجنة  تنباأت  وقد 
املناخية، والتي ت�سم حوايل 1.300 عامل 
وبلدان  الأمريكية  املتحدة  الوليات  من 
من  �سرتتفع  احلرارة  درجات  باأن  اأخرى، 
2.5 اإىل 10 درجات فهرنهايت خالل القرن 
القادم؛ الأمر الذي �سيكون له عواقب ج�سيمة.
وال�رشيع  املزدحم  بالنمط  فباملقارنة 
الحتبا�س  اأزمة  تت�سكل  اليومية،  حلياتنا 
للغاية. ولكن ذلك ل  احلراري بنمط بطيء 
يعني اأن ننتظر؛ لأننا اإذا انتظرنا ف�سنخلق 
لن  حيث  حلها؛  امل�ستحيل  من  م�سكلة 
الأمر  املناخي؛  التغري  اإيقاف  من  نتمكن 
الذي �سيكون له اآثار كارثية خالل الأعوام 

القادمة.
�سقوط الأر�ض يف هاوية اخلطر

يوؤثر الحتبا�س احلراري على اأجزاء كثرية 
من العامل وبطرق مدمرة �ستى. اإل اأن التاأثري 
العاملي الأول لتلك الظاهرة يتج�سد يف ارتفاع 
من�سوب مياه البحار، والذي يت�سبب بدوره يف 
يرتفع من�سوب مياه  تبعات متتالية. فعندما 
املنخف�سة؛  الأرا�سي  املياه  تغطي  البحار، 

ة للنباتات  الأمر الذي �سينتج عنه م�ساكل جمَّ
واحليوانات والب�رش على حدٍّ �سواء. 

فعندما تغمر املياه الأرا�سي املنخف�سة 
م�سدر  احليوانات  وتفقد  النباتات  متوت 
فيها.  تعي�س  التي  رعيها  واأماكن  غذائها 
اأف�سل  قدرة  للحيوانات  اأن  من  الرغم  وعلى 
فاإنها  املتغرية،  الأو�ساع  مع  التاأقلم  على 
ا معر�سة للموت. وعندما تفنى النباتات  اأي�سً
غذائه  م�سدر  الإن�سان  �سيفقد  واحليوانات، 

ا. الأ�سا�سي، كما ميكن اأن يفقد �سكنه اأي�سً
الحتبا�س  بظاهرة  املحيطات  وتتاأثر 
ا؛ فعلى �سبيل  اأي�سً اأخرى  احلراري باأ�سكال 
يت�سبب  التي  الدافئة  املياه  توؤدي  املثال، 
فيها الحتبا�س احلراري اإىل قتل الطحالب 
وهي ُمنتمِج للغذاء للعديد من امل�ستهلكني من 
كائنات املحيط. كما اأن الحتبا�س احلراري 
الغابات  حرائق  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  هو 
تلك  وتوؤدي  القا�سي،  اجلفاف  عن  الناجتة 
احلرائق اإىل تدمري الكثري من الغابات، وهي 
فكلما  للقلق؛  ومثرية  اأخرى  ملحة  م�سكلة 
اأك�سيد  ثاين  امت�سا�س  قل  الغابات،  رت  ُدمِّ

الكربون واإنتاج الأك�سجني.
نتيجة  احلراري  الحتبا�س  يحدث 
الإن�سان؛  بفعل  منها  الكثري  عدة،  اأ�سباب 
وراء  طبيعية  اأ�سباب  ا  اأي�سً هناك  ولكن 
هو  الأ�سباب  تلك  اأحد  احلراري.  الحتبا�س 
اأخطر  يعد  والذي  امليثان،  غاز  انبعاث 
غازات ال�سوبة الزجاجية، وذلك من ال�سهول 
والأرا�سي الرطبة بالقطب ال�سمايل. كما تعد 
دورة التغري املناخي لالأر�س �سبًبا اآخر من 
ومتتد  املناخي،  للتغري  الطبيعية  الأ�سباب 

عادًة حوايل 40.000 �سنة.
املناخي  التغري  اأ�سباب  تاأتي  ذلك،  مع 
الأ�سباب  راأ�س  على  الإن�سان  عن  الناجتة 

ذلك  يف  مبا  بالكوكب،  �رشًرا  الأكرث 
اأخطر تلك الأ�سباب. ويعد  التلوث، وهو من 
اأ�سباب  اأهم  من  الأحفوري  الوقود  حرق 
ثاين  غاز  انبعاث  عنه  ينتج  حيث  التلوث؛ 
اأك�سيد الكربون. بالإ�سافة اإىل ذلك، يت�سبب 
ا�ستخراج الفحم والنفط من باطن الأر�س يف 

ا. انبعاث غاز امليثان اأي�سً
ومن الأ�سباب الرئي�سية الأخرى للتغري 
الإن�سان،  �سنع  من  هي  والتي  املناخي، 
الب�رش  من  فاملزيد  ال�سكانية.  الزيادة 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  غاز  من  املزيد  يعني 
الغذاء  من  اأكرب  اإنتاج  وكذلك  الهواء،  يف 
�سي�ستلزم بدوره اإنتاج وا�ستخدام املزيد من 
اأي انبعاث مزيد من غاز امليثان  الأ�سمدة، 
ال�سكانية  الزيادة  �ستوؤدي  كما  اجلو.  يف 
الذي  الأمر  املباين؛  من  املزيد  بناء  اإىل 
�سيوؤدي بدوره اإىل تدمري املزيد من الغابات 
واملواطن الطبيعية، وبالطبع ا�ستخدام اأكرث 

لو�سائل النقل التي تعمل بالوقود.

ا ا وُخذ موقًفا عامليًّ ر حمليًّ َفكِّ
ل�سنوات عدة، نادى نا�سطو البيئة العامة 
ا". وقد  ا واتخاذ موقًفا حمليًّ لل"تفكري عامليًّ
بداأ الكثري من الأ�سخا�س بالفعل يف تغيري 
املتقدمة؛  الدول  يف  وخا�سًة  عاداتهم، 
اأو  خ�رشاء  حياة  يعي�سون  فاأ�سبحوا 
الأحيان  بع�س  يف  ت�سل  للبيئة،  �سديقة 
القت�ساد  يف  ف�رشعوا  التطرف.  حد  اإىل 
واحلفاظ  التدوير،  واإعادة  ال�ستهالك،  يف 
املحلية،  املنتجات  وت�سجيع  الطاقة،  على 
ا�ستخدام  من  واحلد  الدراجات،  وركوب 
ال�سيارات اخلا�سة، وال�سفر بالقطار، وغريها 
من  التقليل  �ساأنها  من  التي  العادات  من 
فاإن  لالأ�سف  ولكن،  ال�سارة.  النبعاثات 
التاأثري الكلي ملجموع تلك اجلهود الفردية 
الحتبا�س  وح�س  اإبطاء  باملرة  ي�ستطيع  ل 

احلراري امل�ستمر يف النمو.
املواطنني  لإرادة  الأمر  ترك  فاإن  لذلك 
فقط مل يعد خياًرا؛ فيجب اأن ُت�َسن القوانني 
غًدا.  ولي�س  الآن  ا  وعامليًّ ا  حمليًّ والقواعد 
من  للخروج  الوحيد  احلل  اأن  الواقع  ففي 
هذا املاأزق املعقد يكمن يف اأيدي املجتمع 
الدويل ليقف وقفة رجل واحد يف مواجهة 

تلك الكارثة.
ولي�س  الأمم،  احلل على عاتق  يقع  اإًذا، 
الأفراد. فمثاًل، يكون لالإدارة اجليدة للغابات 
متت�س  حيث  كبري؛  اأثر  النباتية  والرثوات 
الأ�سجار والنباتات غاز ثاين اأك�سيد الكربون 
احلراري.  الحتبا�س  اأ�سباب  اأحد  يعد  الذي 
ومنعت  غاباتها  من  الدولة  عززت  فاإذا 
ا، �سيبطئ ذلك من الحتبا�س  اإزالتها ع�سوائيًّ

احلراري.
ميكن  التي  الأخرى  الإجراءات  ومن 
كفاءة  على  الرتكيز  تتخذها  اأن  للدول 
قلَّ  الطاقة،  ا�ستخدام  قل  فكلما  الطاقة؛ 
اأن  فيمكن  تفاقًما.  احلراري  الحتبا�س 
لل�سيارات  للكفاءة  معايري  دولة  كل  حتدد 
والأجهزة، بل وميكن اأن يتم اإعادة ت�سميم 
الدراجات  لركوب  اأماكن  لتوفري  املدن؛ 

وامل�سي كو�سيلة انتقال بديلة لل�سيارات.
كما اأن ا�ستخدام م�سادر بديلة للطاقة 
غازات  انبعاثات  من  دَّ  ُيحمِ اأن  �ساأنه  من 
ال�سوبة الزجاجية؛ الأمر الذي ي�ساعد على 
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الأ�سا�سي  املحرك  كوبنهاجن  موؤمتر  يعد 
ا  اقت�ساديًّ ال�ساعدة  الدول  تلك  اإقدام  وراء 
على اللتزام باحلد من التلوث املت�سبب يف 

الحتبا�س احلراري الناجم عنها.
هي  التعهدات  تلك  كل  اأن  الواقع 
التلوث  اأن  على  تدل  اإيجابية  موؤ�رشات 
املنبعث  احلراري  الحتبا�س  يف  املت�سبب 
من تلك الدول الأ�سا�سية �سيقل. ولكن هناك 
املزيد من اخلطوات التي ميكن، بل ويجب، 
اتخاذها؛ ولكن دعونا ل نفقد الرتكيز على 

التقدم الذي مت اإحرازه يف هذا ال�سدد.

قرار العامل للعام اجلديد 2012
التح�سريات لقمة الأر�س التي �ستنعقد 
عام 2012، واملعروفة بقمة ريو+20، على 
اأَ�ُسدِّها. فمن املتوقع اأن ت�سم القمة الدولية 
مبدينة   2012 مايو  يف  انعقادها  املزمع 
اأنحاء  جميع  من  القادة  جانريو  دي  ريو 
التنمية  م�ستقبل  حول  لالجتماع  العامل 

امل�ستدامة ومبداأ "القت�ساد الأخ�رش".
يحظى هدف القت�ساد الأخ�رش بتاأييد 
اأقوى  ت�رشيحات  ذلك  على  والدليل  قوي، 
جمموعة  قادة  العامل؛  يف  القرار  �سناع 
دولة  ع�رشين  اأكرب  زعماء  وهم  الع�رشين، 
 %80 حوايل  وميثلون  العامل،  يف  متقدمة 
ناجته  من  و%90  العامل  �سكان  تعداد  من 
الإجمايل. فقد كرروا التزامهم ب"اإنقاذ البيئة 
على  وتاأكيًدا  امل�ستدام"،  العاملي  والنمو 
"�سنقوم بالتحول يف  بيانهم لعام 2009: 
النظيفة  التحتية  والبنية  التقنيات  اجتاه 

واملبتكرة ذات الكفاءة وقليلة الكربون".
توفري  هو  ريو+20  قمة  من  والهدف 
قناة ل�سانعي القرار وامل�ستفيدين الآخرين 
املتعلقة  املو�سوعات  ومراجعة  ملناق�سة 
ذلك  يف  مبا  وحماوره،  املوؤمتر  بهدف 
التنمية  اإطار  يف  الأخ�رش  القت�ساد 
امل�ستدامة، وحماربة الفقر، ف�ساًل عن اإطار 

العمل املوؤ�س�سي للتنمية امل�ستدامة.
النتائج  اجلهود  تلك  كل  �ستثمر  فهل 
املرجوة؟ هل �سيتوقف الحتبا�س احلراري؟ 
تلك  عن  الإجابة  �سخ�س  اأي  ي�ستطيع  ل 
فالإجابة  مبفرده؛  قاطعة  ب�سورة  الأ�سئلة 
الأمر  لهم  ويرجع  الأمم،  اأيدي  يف  تقع 
العاملي  القرار  ليجتمعوا ويتحدوا على ذلك 

لإنقاذ الأر�س وقاطنيها من كل الف�سائل.

بحلول   %45-40 حوايل  بن�سبة  الإجمايل 
�سوف  اأنها  ا  اأي�سً اأعلنت  كما   .2020 عام 
ت�ستخدم الوقود غري الأحفوري يف اإنتاج %15 
كما  الطاقة،  من  الأ�سا�سية  احتياجاتها  من 
�ستزيد من م�ساحة الغابات بها لتغطي حوايل                              

400 مليار مرت مربع بحلول عام 2020.
معدلت  بتقليل  الربازيل  تعهدت  كما 
عام  بحلول   %80 بن�سبة  الغابات  اإزالة 
2020، وقد اأحرزت بالفعل تقدًما جيًدا يف 
العامني  يف  الغابات  اإزالة  معدلت  تقليل 
املن�رشمني. وبالإ�سافة اإىل ذلك، فقد اأعلنت 
اأنها �ستقلل من انبعاثاتها ال�سارة بحوايل 
املتوقع؛ وهو  امل�ستوى  اأقل من   %39-36
امل�ستوى الذي مت تقديره لتقليل النبعاثات 

اإىل م�ستويات عام 1994.
لتخفي�س  "م�ستعدة  اأنها  الهند  واأعلنت 
حوايل  بن�سبة  ال�سارة  انبعاثاتها  كثافة 
مت  وقد   ."2020 عام  بحلول   %25-20
جديد  تقدير  على  بناًء  الهدف  ذلك  حتديد 
خطة  من  جزًءا  ت�سكل  اإجراءات  عدة  لتاأثري 
عمل وطنية �ساملة خا�سة بالتغري املناخي؛ 
بتنفيذ  خا�سة  التزامات  حتديد  مت  حيث 
خطوات تخفي�سية وطنية، وتت�سمن خطط 
لتوليد 20 جيجا وات من الطاقة ال�سم�سية 
بحلول عام 2020 وتقليل ا�ستهالك الطاقة 

بحوايل 5% بحلول عام 2015.
على  تعمل  اأنها  اإندوني�سيا  اأعلنت  كما 
ا�ستخدام  تت�سمن  للطاقة  �سيا�سة  و�سع 
من  �ستقلل  والتي  والغابات،  الأرا�سي 
بحلول   %26 بحوايل  ال�سارة  النبعاثات 
عام 2020، وذلك من امل�ستويات اخلا�سة 
بالأعمال اليومية، مما �سيوؤدي يف النهاية 
اإىل تقليل النبعاثات بن�سبة ت�سل اإىل %41، 

وذلك مب�ساعدة املجتمع الدويل.
اأنها  اأعلنت  فقد  اجلنوبية  كوريا  اأما 
امل�سبب لالحتبا�س  التلوث  تقلل من  �سوف 
القت�سادية  الأن�سطة  عن  الناجت  احلراري 
املتوقعة  املعدلت  من  اأقل   %30 بن�سبة 
بحلول عام 2020؛ وهو ما يقدر بانخفا�س 

4% من م�ستويات عام 2005.
لتبادل  نظاًما  املك�سيك  طورت  وقد 
النبعاثات ال�سارة؛ للتقليل من النبعاثات 
والنفط  الكهرباء  قطاعات  عن  الناجتة 
بالإ�سافة  ال�سلب.  ورمبا  والأ�سمنت 
بتقليل  كالديرون  الرئي�س  التزم  فقد  لذلك، 
 %50 بحوايل  ال�سارة  املك�سيك  انبعاثات 

بحلول عام 2050.
اأن  حددت  فقد  اإفريقيا  جنوب  اأما 
لأعلى  ت�سل  اأن  "يجب  ال�سارة  انبعاثاتها 
امل�ستويات، واأن تثبت، ثم تقل"، وهذا يعني 
اأن انبعاثات جنوب اإفريقيا يجب اأن تتوقف 
اأن  ويجب  عام 2025،  بحلول  الزيادة  عن 
حوايل  كاملة  ب�سورة  النخفا�س  يف  تبداأ 

عام 2035-2030.
اأو  �سنتني  منذ  �سخ�س  اأي  �ساألت  فاإذا 
حتى �سنة واحدة، فعلى الأغلب اأنك ما كنت 
�ستجد من ي�ستطيع اأن يتنباأ باأن تاأتي جميع 
تلك الدول بكل تلك الإجراءات اجلادة. لذلك، 
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احلد من الحتبا�س احلراري. فيمكن ا�ستبدال 
حرق الغاز اأو الفحم لتوليد الكهرباء بالطاقة 
طواحني  اأو  ال�سم�سية  الطاقة  اأو  املائية 
يف  الكثريون  بداأ  فقد  الواقع،  ويف  الهواء. 
املزارع املوجودة  الهواء يف  بناء طواحني 
يف الأماكن النائية، وتعد تلك خطوة جيدة 

ملواجهة الحتبا�س احلراري.
اأن  اأنه ميكن لالأمم، بل ولبد،  فالواقع 
�سيا�ساتها؛  لتعديل  اأ�رشع  خطوات  تاأخذ 
لتتما�سى مع التغريات املناخية على مدى 
معني  حم�سول  ينمو  ل  فعندما  ال�سنني. 
اأن  يجب  املناخ،  برودة  ب�سبب  جيد  ب�سكل 
يتم ا�ستبداله يف تلك املنطقة مبح�سول اآخر 
ميكنه مواجهة تلك الظروف املناخية. كما 
اإىل املناطق  ميكن بناء قنوات لنقل املياه 

التي تعاين من اجلفاف.
املختلفة  الو�سائل  من  العديد  وهناك 
اأجل  من  تتبعها  اأن  لالأمم  ميكن  التي 
الو�سول اإىل اأهدافها فيما يتعلق بالحتبا�س 
احلراري. ولكن اأوًل، يجب على الأمم ت�رشيع 
اإلزام  فعليها  الآن؛  الأ�سا�سية  القوانني 
والوقود  الأجهزة  با�ستخدام  املواطنني 
واملركبات �سديقة البيئة. كما يجب عليها 
و�سع �رشط قانوين على �سانعي ال�سيارات 
التي  ال�سارة  النبعاثات  بتقليل  يلزمهم 

ت�سدرها منتجاتهم.
مًعا لغٍد اأف�سل

يف حقيقة الأمر، اأ�سبح من ال�رشوري 
عمل  اإطار  على  دويل  اتفاق  اإىل  الو�سول 
عاملي طويل الأجل من �ساأنه ت�سهيل وتفعيل 
خطة عمل عاملية من اأجل م�ستقبل م�ستدام. 
ب�ساأن  املتحدة  الأمم  قمة  كانت  وبالتايل، 
التغري املناخي، والتي انعقدت عام 2009 
يف كوبنهاجن، فر�سة فريدة لالتفاق على 
ذلك  حتقيق  على  ت�ساعد  عاملية  معاهدة 
للتاأكيد  تاريخية  فر�سة  كانت  وقد  التغري. 
على ا�ستطاعة اجلن�س الب�رشي ح�سد نتائج 
من  كل  على  الكربون  قليلة  التكنولوجيا 

املدى الق�سري واملدى الطويل.
اخلا�س  كوبنهاجن  موؤمتر  �ساهم  وقد 
التغري  �سيا�سة  رفع  يف  املناخي  بالتغري 
ال�سيا�سية؛  امل�ستويات  اأعلى  اإىل  املناخي 
حيث ح�رش املوؤمتر رفيع امل�ستوى حوايل 

مما  العامل  اأنحاء  جميع  من  زعيًما   115
العامل.  لزعماء  التجمعات  اأكرب  اأحد  جعله 
وقد تقدم اأكرث من 40.000 �سخ�س ميثلون 
احلكومية،  غري  واملنظمات  احلكومات، 
واملنظمات  الدولية،  احلكومية  واملنظمات 
الأمم  ووكالت  الإعالم،  ووكالت  الدينية، 

املتحدة، بطلبات للتفوي�س.
عدة  على  كوبنهاجن  اتفاقية  احتوت 
يف  قوي  حتول  اإىل  اأدت  اأ�سا�سية  عنا�رش 
هدف  ذلك  ويت�سمن  احلكومات.  روؤية 
وقف الزيادة الق�سوى يف درجات احلرارة 
مئوية  درجة   2 عن  يزيد  ل  مبا  العاملية 
الذي  الأمر  ال�سناعة؛  قبل  ما  معدلت  عن 
مل  ولكن   ،2015 عام  يف  مراجعته  �سيتم 
ا.  يحدث اتفاق على كيفية تنفيذ ذلك عمليًّ
يف  الرتفاع  حتديد  اإىل  التفاق  اأ�سار  كما 
درجات احلرارة لأقل من 1.5 درجة مئوية، 
وهو مطلب اأ�سا�سي للدول النامية ال�سعيفة.

اأخذ  يف  النامية  الدول  �رشعت  "لو 
الحتبا�س  ظاهرة  من  للحد  اإجراءات 
يف  ترددت  التي  العبارة  هي  احلراري" 
اإىل  ذلك  ويرجع  ل�سنوات.  العامل  عوا�سم 
من  ال�سارة  النبعاثات  من  احلد  �رشورة 
قبل الدول املتقدمة والنامية على حد �سواء، 
فبينما  الظاهرة.  تلك  حل  اأردنا  اإذا  ذلك 
حتتاج الدول املتقدمة للمبادرة بتخفي�س 
علينا  ينبغي  ب�سدة،  ال�سارة  انبعاثاتها 
اأن  اإيجاد حل للدول النامية؛ لكي ت�ستطيع 
ُتخلِّ�س ماليني، بل مليارات، الأ�سخا�س من 
براثن الفقر بينما تقلل من التلوث املت�سبب 

يف الحتبا�س احلراري.
التايل  الأ�سا�سي  العن�رش  فاإن  لذلك، 
هو  الدولية  التفاقية  تلك  يف  جاء  الذي 
امللمو�س  للتقليل  النامية  الدول  ا�ستعداد 
�سيحد  الذي  الأمر  ال�سارة؛  انبعاثاتها  من 
القريب،  املدى  على  انبعاثاتها  تزايد  من 
و�سيكون مبثابة الأ�سا�س لتخفي�س اأكرث يف 
النبعاثات على املدى املتو�سط. كما حددت 
البازغ  القت�ساد  ذات  الهامة  الدول  بع�س 
بع�س اجلهود التي �ستقوم بها من اأجل احلد 

من التلوث ال�سادر عنها:
فقد اأعلنت ال�سني اأنها �ستقوم بتخفي�س 
غازات  من  ال�سارة  انبعاثاتها  كثافة 
ال�سوبة الزجاجية للوحدة من الناجت املحلي 

ملف العدد



بقلم: اإجني حافظ

�سها البطل الإغريقي هرقل. وتعود اأول دورة  تقول الأ�سطورة اإن الألعاب الأوليمبية قد اأ�سَّ
لة اإىل عام 776 ق.م، على الرغم من العتقاد يف وجود تلك الألعاب  األعاب اأوليمبية ُم�سجَّ
منذ اأعوام �سابقة لذلك التاريخ. وقد ظلت تدار تلك ال�سل�سلة من امل�سابقات بني ممثلي الدول 

واملمالك اليونانية القدمية كل اأربعة اأعوام لقرون من الزمان.
العا�سمة  تتخذ   ،2012 لعام  الأوليمبية  الدورة  من  قليلة  اأ�سهر  ُبعد  على  اأننا  ومبا 
الإجنليزية لندن، وهي املدينة امل�ست�سيفة لهذا احلدث، خطوات �رشيعة ولكن جادة؛ لكي 
ت�سبح املدينة الأكرث �سداقة للبيئة يف العامل يف عام 2012. وتعترب لندن هي اأول مدينة 
م�ست�سيفة لالأوليمبيات تقوم بو�سع مبداأ ال�ستدامة �سمن خطتها لال�ستعداد لهذا احلدث 
ال�سخم؛ فتهدف اإىل و�سع معايري جديدة تخلق تغيرًيا اإيجابيًّا طويل الأمد من اأجل البيئة 

واملجتمعات على حدٍّ �سواء.
كوكب واحد حي

العاملية  "كوكب واحد حي" للمنظمة  الإقليمي  املبداأ احليوي  املنهج على  يرتكز هذا 
للحياة الربية )WWF(، وي�ستهدف العي�س مبا يتوفر يف العامل من موارد بدًل من ا�ستهالك 
لندن  ُت�سلِّط خطة  لذلك،  الآن.  الأر�س، وهو ما نحن عيه  موارد تكفي حلياة كوكَبني مثل 

امل�ستدامة لعام 2012 ال�سوء على خم�سة مو�سوعات اأ�سا�سية وهي:
1( التغري املناخي: احلد من انبعاثات الغازات امل�سببة لالحتبا�س احلراري، والتاأكد من 

مواكبة جميع املرافق لتاأثريات التغري املناخي.
2( النفايات: احلد من النفايات يف كل مرحلة من مراحل امل�رشوع، واحلر�س على عدم 

اإر�سال اأي منها اإىل مقالب احلرق اأثناء الأوليمبيات ت�سجيًعا على معاجلتها بدًل من ذلك.
3( التنوع احليوي: احلد من تاأثري الأوليمبيات على احلياة الربية ومواطنها داخل مواقع 

نة قدر امل�ستطاع، مثل احلديقة الأوليمبية. الألعاب وحولها، مع ترك مواطن طبيعية حم�سَّ
4( ال�سمول: ت�سجيع دخول اجلميع، والحتفال بالتنوع مبدينة لندن واململكة املتحدة 

باأكملها، وكذلك خلق فر�س جديدة للعمل والتدريب والأعمال.
وتطوير  الريا�سة  الدولة مبمار�سة  اأنحاء  النا�س يف جميع  اإلهام  ال�سحية:  احلياة   )5

اأ�ساليب حياة ن�سطة و�سحية وم�ستدامة.
وللتاأكد من التزام لندن بوعودها، مت ت�سكيل جلنة لندن امل�ستدامة 2012 ملراقبة التقدم 

الذي يحرزه امل�رشوع، وتقدمي التقارير للجمهور اأوًل باأول.
اأكرث من جمرد "مدينة خ�رضاء"

بالن�سبة للندن 2012، تعني "ال�ستدامة" اأكرث من جمرد "مدينة خ�رشاء"؛ فقد تعمقت 
جذور ال�ستدامة يف طريقة التفكري والتخطيط والبناء والعمل وال�رشاء، وحتى اللعب والتوا�سل 
الجتماعي وال�سفر. و�سوف ُت�سَتخدم الدورة الأوليمبية كحافز للتغيري من اأجل جتديد وحت�سني 
اأ�سلوب احلياة يف اململكة املتحدة. فقد تعهدت لندن بخف�س انبعاثات الكربون اخلا�سة بها 
بن�سبة 60% بحلول عام 2025، اإل اأن هذا لن يحدث من تلقاء نف�سه؛ فال ميكن حتقيق الهدف 

اإل ب�سنوات من الإ�رشار والعمل ال�ساق.
تتحمل  اأن  لبد  لندن  مثل  للطاقة  الرئي�سية  وامل�ستهلكة  الكربى  املدن  فاإن  بالطبع، 
بوري�س جون�سون،  لندن،  فيقول عمدة  بها.  اخلا�سة  الكربون  انبعاثات  احلد من  م�سئولية 
اإنه لبد من "حتديث" املباين ال�سكنية والتجارية امل�سئولة عن 70% من انبعاثات غاز ثاين 
اأك�سيد الكربون. كما اأعرب عن رغبته يف اإن�ساء طرق �رشيعة خا�سة بالدراجات يف اأنحاء 
"تلك هي اإحدى الأمور التي ناأمل يف حتقيقها خالل موؤمتر القمة الكوري،  املدينة؛ فقال 
والذي �سيقام بالعا�سمة �سيول". و�سوف يح�رش هذا املوؤمتر ُعَمد 80 مدينة يف 41 دولة، من 
�سمنها طوكيو وتورونتو و�سيدين وجاكارتا و�ساوباولو؛ الأمر الذي �سيمنحهم فر�سة ن�رش 
مبداأ العربات التي تعمل بالكهرباء بني العامة. وعالوة على ذلك، تنوي لندن ا�ستبدال 8.300 
اأتوبي�س قدمي يعمل بالديزل بعربات منخف�سة الكربون؛ ففي الأعوام القليلة املقبلة، �سوف 

تنخرط لندن يف م�رشوع اإنتاج اأتوبي�س "اأنظف واأكرث �سداقة للبيئة"، كما قال جون�سون.
ُكن م�ضتِعدًّا لبع�ش الألعاب امل�ضتدامة

مبا اأن ال�ستدامة هي جزء ل يتجزاأ من العطاء املقدم اخلا�س باأوليمبيات 2012، فقد 
مت اتخاذ القرارات ب�ساأن ا�ستخدام املالعب املوجودة بالفعل يف اململكة املتحدة كلما اأمكن 
ذلك، والعتماد على الهياكل الدائمة التي �سيكون لها ا�ستخدامات على املدى الطويل بعد 
الأوليمبيات، مع ا�ستخدام الهياكل املوؤقتة باأقل قدر ممكن. وحتقيًقا لهذا املنهج، �ستحر�س 
ا  اأي�سً هي  لالأوليمبيات  ا�ستعداًدا  با�ست�سافتها  تقوم  التي  الأحداث  تكون  اأن  على  لندن 

م�ستدامة قدر امل�ستطاع.

كما اأنه قبل اأن يبداأ العمل يف موقع احلديقة الأوليمبية قد مت اإ�سدار تقرير ُيعرف با�سم 
"بيان البيئة" يقوم بالرتكيز على التاأثريات الهامة للم�رشوع على البيئة والتدابري الالزمة 
لإدارتها. وقد و�سع التقرير بع�س الق�سايا يف عني العتبار مثل جودة الهواء، وال�سو�ساء، 
والبيئة، وجودة املياه، والفي�سانات، والنقل. وكجزء من التقرير، مت اإجراء عدة اأبحاث ملعرفة 

الظروف البيئية املحيطة باملوقع.
ال�سلبية  التاأثريات  للحد من  البناء،  واأثناء عملية  قبل  الالزمة،  التدابري  اتخاذ  وقد مت 
املحتملة على البيئة واملجتمع املحلي. وي�سمل ذلك التقليل من ال�سجيج والغبار، وحماية 
املمرات املائية من اآثار البناء، ف�ساًل عن حماية احلياة الربية عن طريق نقل احليوانات 
والطيور اإىل مواطن جديدة؛ كي ل ت�سار اإثر اأعمال البناء، و�سوف يتم اإعادتها اإىل املنطقة 

مرة اأخرى بعد انتهاء البناء.
وت�ضتمر امل�ضرية

ل تهدف لندن اإىل حتقيق حدث ناجح فح�سب؛ حيث ل تنتهي املهمة بب�ساطة عند تلك 
النقطة. ف�سوف يتم حتويل احلديقة الأوليمبية بعد الأوليمبيات اإىل واحدة من اأكرب احلدائق 

احل�رشية التي مت اإن�ساوؤها يف اأوروبا منذ اأكرث من 150 عاًما.
واملجاري  القنوات  تنظيف  وكذلك  التيمز،  نهر  مب�سب  اجلديدة  احلديقة  ربط  و�سيتم 
املنطقة؛  يف  الطبيعية  ال�سهول  ا�ستعادة  �سيتم  كما  نطاقها،  وتو�سيع  ليا  نهر  من  املائية 
لتوفري الأرا�سي الرطبة املنا�سبة لوجود حياة برية. و�سوف يتم زراعة احلديقة ب�سجر البلوط 
والدردار وال�سف�ساف والبتول والبندق والبه�سية والربقوق ال�سياج والزعرور الربي؛ وذلك 

لتوفري مواطن للحياة الربية يف و�سط املدينة.
َبل الأندية الريا�سية  عالوة على ذلك، �سيتم تكييف املرافق الريا�سية ل�ستخدامها من قمِ
اإعداد مالعب جديدة ل�ستخدام  واملجتمع املحلي ف�ساًل عن الريا�سيني، وذلك اإىل جانب 
املجتمع. و�سوف حُتوَّل قرية الريا�سيني؛ حيث �سيقيم الريا�سيون وامل�سوؤولون خالل دورة 

الألعاب، اإىل منازل للعاملني الأ�سا�سيني باملنطقة مثل املدر�سني واملمر�سني.
لي�س ذلك فح�سب؛ ف�سوف يتم بناء املزيد من امل�ساكن يف موقع احلديقة الأوليمبية بعد 
ا. عالوة على ذلك، هناك جمموعة من التح�سينات يف و�سائل النقل التي تخدم  انتهاء الدورة اأي�سً
احلديقة يف طريقها للتنفيذ بالفعل، مما �سي�سهل الو�سول للحديقة من خالل �سبكة من املمرات 
عرب القنوات متعددة الجتاهات وممرات للم�ساة وطرق للدراجات. ومن الناحية القت�سادية، 

ف�سوف تنتع�س املنطقة؛ حيث �سوف تتاح لل�سكان املحليني فر�س جديدة للعمل والتدريب.
ا من املزايا  خال�سة القول هي اأن الدورة الأوليمبية �سوف ترتك للمملكة املتحدة اإرًثا غنيًّ
واملنافع يف جمالت الريا�سة والثقافة والعمل التطوعي والأعمال التجارية وال�سياحة. واإنني 
اأت�ساءل الآن، هل �ستكون م�رش قادرة على الحتذاء مبثل هذا املثال يف يوم من الأيام؟ فدعونا 

نتطلع اإىل ال�ستيقاظ يوًما ما لنجد م�رش "الدولة الأكرث �سداقة للبيئة على وجه الأر�س!"
املراجع

http://www.london2012.com
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/london/4110910.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
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ملف العدد

بقلم: جيالن �سامل

كيف �سيكون �سكل احلياة يف امل�ستقبل؟ لقد تناولت العديد من الأفالم على مر ال�سنوات 
ذلك املو�سوع؛ فعر�ست على اجلمهور روؤى البع�س امل�ستقبلية. وقد جاءت بع�س الروؤى قامتة 
وت�ساوؤمية؛ ف�سورت تدهور احل�سارة وانحدار اأعمدتها املتج�سدة يف الأخالق والتقدم العلمي. 
بينما اأظهرت روؤى اأخرى م�ستقباًل مليًئا بروبوتات مذهلة واأدوات تكنولوجية لها ا�ستخدامات 

عملية مثرية من �ساأنها اأن جتعل احلياة اأ�سهل واأروع بالتاأكيد مما هي عليه اليوم.
ومن املده�س اأن جند كثرًيا من تلك الروؤى امل�ستقبلية التي قد مت تناولها يف املا�سي 
الخرتاعات  من  باجلديد  ياأتي  جديد  عام  فكل  باأخرى.  اأو  بطريقة  بالفعل  حتققت  وقد 
والكت�سافات التي تتقدم بنا خطوة اأخرى نحو امل�ستقبل. فلنلقمِ نظرة على التقنيات اجلديدة 
التي قد توؤدي يف نهاية املطاف اإىل حتقيق بع�س الروؤى التي �ساهدناها يف الأفالم موؤخًرا.

املتحولون على الأر�ض
عندما ن�ساهد اأفالًما مثل "املتحولون"؛ فرنى ال�سيارات تتحول اإىل روبوتات �سخمة، 
ل نتخيل اأبًدا حدوث ذلك على اأر�س الواقع، فهذا خيال علمي لي�س اإل، األي�س ذلك �سحيًحا؟ 
ح�سًنا، فاإن التقدم والأبحاث احلالية يف جمال الربجمة قد تاأتي بالفعل مبثل تلك التقنيات 

اخليالية اإىل اأر�س الواقع.
فيعمل الكثري من العلماء اليوم بكد من اأجل تطوير تقنية تعرف با�سم "الكاليرتونيك�س" 
النانو  اآليات روبوتات  التقنية بني  تلك  الت�سكيل(، وجتمع  باإلكرتونيات  )ما ميكن و�سفه 
ذرات  با�سم  النانومرت تعرف  اآلية مبقيا�س  ابتكار حا�سوبات  الآيل بهدف  احلا�سب  وعلوم 
اأجهزة الروبوت املجهرية مًعا  اأو ذرات الكاتو. و�ستعمل تلك املاليني من  الكاليرتونكي�س 
لبناء اأج�سام ثالثية الأبعاد ت�ستطيع اأن تغري من �سكلها ولونها، وميكن للم�ستخدم التفاعل 

معها.
يف الت�سميم احلايل، ت�ستطيع ذرات الكاتو التحرك يف بعدين مرتبطني ببع�س فقط. ولكن 
من املتوقع اأن تتحرك يف امل�ستقبل يف ثالثة اأبعاد مرتبطة ببع�س، الأمر الذي �سيجعلها 
قادرة على تنظيم وجتميع نف�سها لت�سكيل اأج�سام ثالثية الأبعاد. والهدف من الأبحاث هو 
تطوير ذرات كاتو ملليمرتية بدون اأجزاء متحركة؛ حيث �سيكون لتلك الروبوتات املجهرية 

القدرة على اإ�سدار األوان و�سدات خمتلفة من ال�سوء مما �سي�سمح لها بالتمثيل الواقعي.
�ستتيح تقنية الكاليرتونيك�س طريقة اأكرث واقعية للتوا�سل عرب امل�سافات الطويلة، فيما 
�سمعية  بتوفري حماكاة  وال�سورة  ال�سوت  تقنيات  تقوم  فكما  الباريو.  تقنية  با�سم  يعرف 
ا؛ حيث �سي�ستطيع امل�ستخدم  ا ومل�سيًّ ا وب�رشيًّ وب�رشية، توفر تقنية الباريو اإح�سا�ًسا �سمعيًّ
�سماع وروؤية ومل�س ال�سخ�س الذي يتوا�سل معه بطريقة واقعية. فتخيل اأن يردك ات�سال من 
�سديق يعي�س يف فرن�سا واأنت هنا يف م�رش؛ فت�ستطيع ق�ساء الوقت معه يف م�ساهدة اأحد 

ا. الأفالم اأو تبادل اأطراف احلديث �سويًّ
ولكن  ممكنة،  حقيقة  الكاليرتونيك�س  جلعل  الالزمة  واحلا�سوبيات  النانو  تقنيات  اإن 
وقد  واملثابرة.  البتكار  من  الكثري  ف�ستتطلب  و�سعبة؛  كثرية  �ستواجهها  التي  التحديات 
�رشح جاي�سون كامبل، باحث رئي�سي يف معامل اإنتل بيت�سربج، خالل اإحدى املقابالت يف 
دي�سمرب 2008 باأن "تقديراتي للوقت الذي �ست�ستغرقه تلك التقنية قد تقل�ست من 50 عاًما 
اإىل ب�سع �سنوات فقط. وقد تغري ذلك خالل الأربع �سنوات املن�رشمة التي ق�سيتها يف العمل 

على ذلك امل�رشوع". 
احلا�سة ال�ساد�سة حقيقة

يف عامل اليوم، اأ�سبحت املعلومات متوفرة و�سهل التو�سل اإليها؛ فتخيل وجود تقنية 
تنتقي وتوفر لك املعلومات املرتبطة بكل �سيء تقوم به خالل اليوم. تخيل مثاًل اأن تذهب 
اإىل ال�سوق حيث تلتقط زجاجة حليب فتظهر لك جميع املالحظات الغذائية عن تلك املاركة 

مبجرد مل�سك الزجاجة.
على  م�ستقبلي  منوذج  عن  النقاب  لالإعالم  ما�سات�سو�ست�س  معهد  معمل  ك�سف  فقد 
هذا الغرار يعرف ب "احلا�سة ال�ساد�سة"؛ حيث يتم تو�سيل كامريا مت�سلة ب�سبكة الإنرتنت 

وجهاز عر�س �سغري عن طريق هاتف ل�سلكي حممول. ويف فيديو لتعريف النا�س باحلا�سة 
فيقوم جهاز  الكتب؛  اأحد  يت�سفح  وهو  باملعهد  الطالب  مي�سرتي  براناف  يظهر  ال�ساد�سة، 
ا بالبحث يف �سبكة الإنرتنت ُمظهًرا له معلومات عن الكتاب الذي  احلا�سة ال�ساد�سة تلقائيًّ
يت�سفحه على الغالف. وميكن لتلك التقنيات العملية اأن تعمل مع اأنظمة "ذكية" مدجمة خللق 
جو واقعي عايل الو�سوح؛ حيث ميكنك على �سبيل املثال عند النظر اإىل �سارع ما اأن ترى 

اإحداثيات نظام حتديد املواقع العاملي وخريطة حملية.
اجلانب امل�سرق مل�سا�سي الدماء

اإحدى القوى اخلارقة التي ميتلكها م�سا�سو الدماء هي القدرة على ال�سفاء الذاتي، ولكن 
م�سا�سي الدماء خملوقات خارقة تعي�س يف اخليال فقط. اأما اجلن�س الب�رشي فهو معر�س 
للمر�س يف اأية مرحلة من مراحل حياته؛ وتعد قدرته على جتديد اأحد اأع�ساء ج�سده �رشًبا 
من امل�ستحيل حتى الآن. اإل اأن هناك تطورات جديدة يف جمال الطب من �ساأنها اأن توفر 
اأو تبديل الأع�ساء داخل  للمر�سى قريًبا جمموعة كبرية من العالجات املختلفة لإ�سالح 

اجل�سم الب�رشي.
اأول كبد �سناعي يف العامل من اخلاليا اجلذعية للحبل  فقد قام فريق بريطاين بزرع 
ال�رشي. وقد كان "الكبد امل�سغر" الناجت يف حجم العملة ال�سغرية، اإل اأنه ميكن تطوير نف�س 
التقنية لإنتاج كبد كامل احلجم. كما ميكن اأن يكون ذلك الكبد امل�سغر مفيًدا للغاية؛ حيث 
اإىل تقليل التجارب  ميكن ا�ستخدامه لختبار العقاقري اجلديدة، الأمر الذي �سيوؤدي بدوره 
التي جترى على احليوانات، اإىل جانب توفري نتائج اأكرث دقة؛ حيث �ست�ستند على كبد اإن�ساين 
ا. اإن تلك الكت�سافات املذهلة ما هي اإل مقدمة مل�ستقبل �ست�سبح فيه الأع�ساء  ولي�س حيوانيًّ

والعالجات فردية الت�سميم اأمًرا ممكًنا.
هل يكون امل�ستقبل اأكرث خ�سرة؟

يظن البع�س اأنه ل م�ستقبل لنا مع ازدياد معدلت الحتبا�س احلراري وال�سموم التي 
ت�سب يف الطبيعة. ولكن، بالن�سبة اإىل هوؤلء الذين مل يفقدوا الأمل ويوؤمنون باأن غًدا يوم 
اأف�سل نب�رشهم اأن العلماء يعملون حاليًّا على تقنيات جديدة من �ساأنها حتويل كل القمامة 

التي نخلفها اإىل مواد ميكن اإعادة ا�ستخدامها.
فبقايا الطعام وال�رشف ال�سحي وغريها من املخلفات الأخرى يتم ا�ستخدامها بالفعل 
جميع  ا�ستخدام  من  �سنتمكن  امل�ستقبل  يف  ورمبا  الطاقة،  توليد  حمطات  بع�س  لت�سغيل 
الف�سالت التي نلقيها لتمدنا بالطاقة بدًل من الوقود الأحفوري. بالإ�سافة اإىل ذلك، ميكن 
اأن ي�سبح ري�س الدجاج والف�سالت الزراعية الأخرى م�ستقبل البال�ستيك؛ فاملواد البال�ستيكية 
القابلة للتحلل، والتي تذوب يف مياه البحار دون الت�سبب يف اأ�رشار ميكنها اأن ت�سجع النا�س 

على اإلقاء ف�سالتها يف املحيط.
وذلك  احلراري؛  الحتبا�س  ظاهرة  ووقف  املناخ  يف  التحكم  العلماء  بع�س  ويحاول 
اأن  ال�سم�س وتربيد الكوكب. حتى  اأ�سعة  اإطالق جزيئات عاك�سة يف اجلو لعك�س  عن طريق 
اإيقاف  اأو  اإبطاء  على  تنطوي  لفكرة  اخرتاع  براءة  بطلب  تقدم  قد  جيت�س  بيل  امللياردير 
الأعا�سري املدارية عن طريق ن�رش اأ�سطول من ال�سفن يف املحيط يقوم بتربيد �سطح املياه 

الدافئ، والذي يعد وقوًدا لتلك العوا�سف.
من يعلم ماذا يحمل لنا امل�ستقبل بني طياته؛ فوترية التغري تزيد ب�رشعة على مر القرون، 
وقد تتغري احلياة يف العقود القادمة لتفوق التوقعات مع كل التطورات التكنولوجية التي 
ي�سهدها العامل اليوم. يبدو اأن ما نراه يف اأفالم اخليال العلمي �سيتحقق يوًما ما؛ فلماذا اإًذا ل 

نحلم اأحالًما كبرية خارقة ورائعة فقد تتحقق اأحالمنا يف يوٍم من الأيام.
املراجع

http://www.livescience.com/5353-robot-madness-cyborgs-compromise-privacy.html
http://www.livescience.com/4276-world-artificial-human-liver-grown-lab.html
http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=kamen-dean-of-invention
http://www.youtube.com/watch?v=4HsUb1m27Ng&feature=related
http://www.msnbc.msn.com/id/37982669/ns/technology_and_science-innovation/t/
programmable-matter-may-shape-future-tools/#.TpmvCZuJKYE
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على �سا�ســــة ال�سينماالعلم

ا مثار اهتمام  ل يقت�رش العلم على املختربات والكتب الدرا�سية فح�سب؛ بل هو اأي�سً
الروائيني و�سناع ال�سينما، واأحياًنا م�سدر اإلهام بالن�سبة لهم. وعلى الرغم من اأن اأفالم 
اخليال العلمي ورواياته، والتي غالًبا ما حتقق مكا�سب طائلة، ل يتم قبولها با�ستح�سان 
من قبل العلماء؛ فاإن الكتاب والفنانني دائًما من�سغلون باإيجاد الطرق ل�ستخدام العلم 
ا اإىل ت�سليط  كعن�رش اأ�سا�سي يف ابتكار اأعمال تهدف اإىل اإمتاع امل�ساهدين، واأحياًنا اأي�سً

ال�سوء على مو�سوع اجتماعي اأو �سيا�سي اأو فل�سفي معني.
فبدًءا بالفيلم الفرن�سي "رحلة اإىل القمر" الذي اأخرجه جورج ميليه يف عام 1902، 
وانتهاًء بفيلم الإثارة الطبية الأمريكي "العدوى" الذي مت عر�سه يف عام 2011، فهناك 
العديد من اأفالم اخليال العلمي املتنوعة التي اأبهرت النقاد واجلماهري على حدٍّ �سواء من 
خالل املو�سوعات امل�سوقة واملوؤثرات املبهرة ووجهات النظر والروؤى املبتكرة ل�سناع 
تلك الأفالم. وعلى مدار هذا التاريخ الطويل احلافل باأفالم اخليال العلمي، فقد ا�سرتكت 

غالبيتها - اإن مل يكن كلها - يف بع�س اخل�سائ�س التي َميَّزتها عن غريها.
العلوم والتكنولوجيا

ال�سينما  اأن تعرب  الفنون املختلفة، يفرت�س  اأنواع  اأي نوع من  كما هو احلال يف 
الأفالم،  نتخيل  اأن  ا  جدًّ ال�سعب  من  �سيكون  لذلك،  العامل.  يحدث يف  عما  عام  ب�سكل 
وبالأخ�س اأفالم اخليال العلمي، دون وجود الآلت واملاكينات املتطورة التي اعتدنا 

عليها يف ظل التقدم التكنولوجي ال�ساحق الذي ن�سهده يف عاملنا اليوم.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالعلوم، يطلق �سناع ال�سينما ملخيالتهم واإبداعهم العنان 
بني  عليها  املتعارف  العلمية  احلقائق  عن  الأحيان  من  كثري  يف  بهم  تبتعد  لدرجة 
العلماء. فكثرًيا ما يتم اعتبار رغبة �سناع الأفالم يف اإبهار اجلماهري اأو يف لفت نظر 

العامة اإىل خطر حمتمل تخلًيا عن العلم من اأجل الفن.
فيلم خيال  العامل(، وهو  نهاية  "اأرماجدون" )معركة  اأفالم مثل  ذلك يف  يت�سح 
علمي اأخرجه مايكل باي يف عام 1998، ومن بطولة بني اأفليك وليف تايلر. يف هذا 
الفيلم، يتم اإر�سال فريق من احلفارين اإىل كويكب يف طريقه اإىل ال�سطدام بالأر�س، 
وذلك لتفجريه؛ فين�سطر اإىل جزاأين مي�سيان يف �سبيلهما تاركني الأر�س يف �سالم. ويف 
ذلك ال�سيناريو جتاهل تام لقانون نيوتن الأول للحركة، والذي ين�س على اأن "اجل�سم 
يظل يف حالة �سكون اأو حركة منتظمة يف خط م�ستقيم اإل اإذا وقعت عليه قوة خارجية"؛ 
اأي اأن النتيجة احلقيقية ل�سطر الكويكب اإىل ن�سفني هي تعري�س الأر�س اإىل ا�سطدامني 

بدًل من ا�سطدام واحد.
ال�سفر عرب الف�ساء، 

والكائنات الف�سائية بالطبع
تلك  الف�ساء، وغالًبا ما حتقق  تدور حول  التي  الأفالم  والكثري من  الكثري  هناك 
الأفالم مكا�سب طائلة يف �سباك التذاكر. فيبدو اأن الف�ساء اخلارجي ي�سغل اأذهان الب�رش 
ا  منذ زمن طويل، لي�س فقط فيما يتعلق بوجود حياة على �سطح كواكب اأخرى، ولكن اأي�سً

فيما يتعلق بحياة الإن�سان نف�سه يف الف�ساء اخلارجي.
ومن الأفالم التي ل تن�سى من هذا النوع فيلم "اإي.تي، زائر من الف�ساء اخلارجي"، 
و�سل�سلة اأفالم "كائنات ف�سائية"، وفيلم "يوم ال�ستقالل"، بالإ�سافة اإىل العديد من 
الأفالم التي راأينا فيها قدوم الكائنات الف�سائية اإىل كوكب الأر�س اأو م�سادفة الإن�سان 
لها اأثناء ا�ستك�سافه الف�ساء. ويف بع�س الأفالم، مثل فيلم "اإي.تي"، تكون الكائنات 
وَّر يف اأفالم اأخرى على اأنها عدوة الإن�سان وتريد اأن  الف�سائية ودودة للغاية، بينما ُت�سَ

حتكم كوكب الأر�س اأو اأن تدمره.

اأما احلقيقة، فهي اأن هناك بع�س الكت�سافات الب�سيطة التي قد اأدت بعلماء من جمالت 
متنوعة اإىل و�سع افرتا�سات ونظريات خمتلفة حول احلياة يف الف�ساء اخلارجي. وقد و�سل 
الأمر اإىل درجة اإميان بع�س علماء الفلك الربيطانيني بوجود كائنات ف�سائية ذكية على 
كواكب بعيدة عن نظامنا ال�سم�سي. وقد ظهرت هذه الكت�سافات والفرتا�سات عندما �رشع 
العلماء يف درا�سة النظم ال�سم�سية الأخرى وبداأوا يف الك�سف عن انفجارات وظواهر هامة 
اأخرى حتدث هناك. ويف عام 2015، تخطط وكالة الف�ساء الأوروبية لإر�سال بعثة تدعى 

"داروين" �ستتنقل عرب الف�ساء ل�ستك�ساف احلياة على الكواكب الأخرى.

احللم الأبدي بال�سفرعرب الزمن
ا قد حقق اأرباًحا  ا مثل اأفالم �سل�سلة "كوكب القردة"، اأو جتاريًّ �سواء كان الفيلم كال�سيكيًّ
طائلة مثل اأفالم ثالثية "العودة اإىل امل�ستقبل"؛ فاإن ال�سفر عرب الزمن هو اأحد املو�سوعات 

ال�سائعة يف اأفالم اخليال العلمي.
وعلى �سا�سة ال�سينما، يكون ال�سفر عرب الزمن يف اجتاهني. فتعر�س بع�س الأفالم مثل 
ثالثية "العودة اإىل امل�ستقبل" ال�سفر عرب الزمن كطريقة لتغيري املا�سي مما يوؤدي تباًعا اإىل 
حدوث تغيريات جذرية يف احلا�رش اأو حتى يف امل�ستقبل. وتركز بع�س الأفالم الأخرى مثل 
فيلم "اآلة الزمن" على الآلت التكنولوجية املتطورة التي متكننا من روؤية امل�ستقبل، والذي 
ل�سبٍب ما غالًبا ما يظهر كئيًبا. ولكن الآلت لي�ست دائًما و�سيلة التنقل عرب الزمن يف الأفالم؛ 
فتظهر بع�س اأفالم ال�سفر عرب الزمن من خالل م�سدر داخلي اأو قوة �سخ�سية، مثل اأفالم 

الألفية الثالثة "دوين داركو" و"تاأثري الفرا�سة".
اأما احلقيقة، فاإنه مل يتم اإثبات اإمكانية ال�سفر عرب الزمن من خالل نظريات علمية قوية 
يزال  اأمر ل  اأم ل، فهذا  الزمن  بال�سفر عرب  ا  ت�سمح فعليًّ الفيزياء  بعد؛ ف�سواء كانت قوانني 

خا�سًعا للبحوث العلمية.
الروؤية الت�ساوؤمية

مثلما ي�سري امل�سمى، فاإن الروؤية الت�ساوؤمية هي نقي�س اليوتوبيا اأو املدينة الفا�سلة. 
مبعنى اآخر، فاإن اأفالم اخليال العلمي الت�ساوؤمية هي تلك التي ت�سور عامًلا قا�سًيا وكئيًبا. 
غالًبا ما يتم ا�ستخدام هذه النظرة الت�ساوؤمية املخيفة يف اأفالم اخليال العلمي لت�سليط ال�سوء 
على �سوء ا�ستخدام الإن�سان للتكنولوجيا. واأحياًنا ما يتم ا�ستخدام تلك النظرة الت�ساوؤمية للفت 

اأنظار العامة اإىل بع�س املو�سوعات البيئية اأو ال�سيا�سية او الجتماعية اأو حتى الثقافية.
اأحد تلك الأفالم ذات النظرة الت�ساوؤمية التي مدحها واأ�ساد بها كلٌّ من النقاد واجلمهور 
على حدٍّ �سواء فيلم "اأبناء الرجال"، وهو اإنتاج اأمريكي بريطاين م�سرتك مقتب�س من رواية 
حتمل نف�س ال�سم لفيلي�س دوروثي جامي�س. وي�سور الفيلم العامل يف عام 2027؛ حيث �سهد 
العامل عقدين من عدم اخل�سوبة بني الب�رش، الأمر الذي ي�سع العامل "على حافة النهيار". 
�سجاع"  جديد  "عامل  فيلم  الت�ساوؤمية  النظرة  ذات  العلمي  اخليال  اأفالم  جمموعة  وت�سمل 
املقتب�س من رواية حتمل نف�س ال�سم من تاأليف األدو�س هاك�سلي. ويعك�س هذا الفيلم اجلانب 

املظلم للتكنولوجيا احلديثة؛ حيث ت�سبح القيم عدمية املعنى.
نهاية العامل وما بعد

وجودية  كارثة  ب�سبب  احل�سارة  انتهاء  على  العامل  نهاية  تتناول  التي  الأفالم  تركز 
حمتملة، وقد اأ�سبحت هذه النوعية من الأفالم هي الأكرث رواًجا من بني اأفالم اخليال العلمي 
الأخرى. على اجلانب الآخر، تعد الأفالم التي ت�سور ما بعد نهاية العامل نوعية اأخرى من 

اأفالم اخليال العلمي؛ حيث ت�سور العامل اأو احل�سارة فيما بعد حدوث كارثة مفرت�سة.
ومبا اأننا الآن اقرتبنا من عام 2012، وهو العام الذي ثارت حوله العديد من النظريات 
والفرتا�سات املحبطة حول نهاية العامل، ف�سن�سلط ال�سوء على بع�س الأفالم املعروفة لدى 
اجلماهري والتي ركزت على النظرة الت�ساوؤمية اأو نهاية العامل؛ حيث اإن بع�س تلك الأفالم قد 

�ساهم يف انت�سار بع�س الأفكار واملخاوف كما �سرنى لحًقا.
ا�سطدام عميق

هو فيلم اأمريكي اأخرجته ميمي ليدر عام 1998، من بطولة روبرت دوفال واإليجا وود 
مذنَّب  اكت�ساف  بعد  الأر�س  كوكب  لإنقاذ  ال�ستعدادات  الفيلم  يعر�س  فرميان.  ومورجان 
متجه نحوه مما �سيوؤدي اإىل ا�سطدام هائل قد يودي بحياة كل من على الكوكب. وعلى عك�س 
الكثري من اأفالم اخليال العلمي، فهذا الفيلم هو اأحد الأفالم القالئل التي تتفق مع النظريات 
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على �سا�ســــة ال�سينما
بقلم: نهى رحال

العلمية املتعارف عليها، على الرغم من وجود العديد من الأخطاء التي ميكن التغا�سي عنها 
حتت "رخ�سة الإبداع الفني".

واخلطر املتمثل يف ا�سطدام مذنب بالأر�س يجد �سدى يف خميلتنا؛ ففي عام 2011، 
اأثري جدل كبري حول مذنب اإلينني والذي افرت�س البع�س اأنه �سي�سطدم بكوكب الأر�س موؤدًيا 
اأن وكالة نا�سا قد قامت بدح�س هذه الفرتا�سات  اإىل وقوع دمار كبري. وعلى الرغم من 

والنظريات، فاإن الذعر قد انت�رش بني النا�س بال اأي �سبب كما ات�سح الأمر يف النهاية.
ما بعد الغد

هو فيلم اأمريكي اإنتاج عام 2004، من اإخراج رولند اإميرييت�س وبطولة ديني�س كوايد 
وجايك جيلنهال و�سيال وارد. يعر�س الفيلم الآثار املدمرة لظاهرة الحتبا�س احلراري والتي 
الفيلم �سخمة  اإىل ع�رش جليدي جديد. وقد كانت ميزانية هذا  الفيلم -  �ستوؤدي - ح�سب 
العلماء  باآراء  يتعلق  فيما  ولكن  التكاليف.  كل  غطت  التي  الأرباح  كانت  وباملثل  للغاية، 
والنقاد، مل يلَقَ الفيلم تقديًرا كبرًيا؛ فح�سب موقع ياهوو لالأفالم، فقد مت اإدراج الفيلم �سمن 

اأ�سواأ ع�رشة اأفالم خيال علمي.
وقد قام املركز القومي لبحوث الغالف اجلوي، وهو خمترب فيدرايل اأمريكي، بنقد الفيلم 
من الناحية العلمية؛ فقد قام بدح�س جميع ال�سيناريوهات التي قام بعر�سها الفيلم، والتي 
من املمكن اأن تكون قد اأدت اإىل اإثارة خماوف العامة. مثال على ذلك النخفا�س الهائل يف 
درجات احلرارة يف مدينة نيويورك، والذي حدث يف غ�سون �ساعات معدودة؛ فيعلق املركز 
القومي لبحوث الغالف اجلوي على هذا مو�سًحا اأن درجات احلرارة ل تقل بهذا املعدل الكبري 
خالل اإيقاع زمني مت�سارع كما ظهر يف الفيلم، واأ�ساف املركز مو�سًحا اأن مثل هذه الظاهرة 

ت�ستغرق على الأقل عقوًدا حتى يحدث مثل هذا التغري يف عامل الواقع.
اإىل عا�سفة ثلجية وتدخل ع�رًشا  نيودلهي  الفيلم، تتعر�س مدينة  اآخر من  يف م�سهد 
ا. وقد اأو�سح املركز يف هذا ال�سدد اأن م�سطلح "الع�رش اجلليدي" هو م�سمى مبالغ فيه  جليديًّ
ب�سكل كبري؛ هذا لأن الأبحاث اأو�سحت اأن اآثار الحتبا�س احلراري قد توؤدي اإىل تقليل حرارة 

كوكب الأر�س، ولكنها ل ميكن اأن توؤدي اإىل ع�رش جليدي.
�سعاع ال�سم�س

مرييف  �سيليان  وبطولة  بويل  داين  اإخراج  من  عام 2007،  اإنتاج  بريطاين  فيلم  هو 
وكري�س اإيفانز ومي�سيل يوه. يفرت�س الفيلم اأنه بحلول عام 2057 تبداأ ال�سم�س يف الفناء، 
الأمر الذي �سيوؤدي اإىل جتميد الأر�س. وكمحاولة اأخرية لإنقاذ الكوكب، تتوجه بعثة علمية 
نحو ال�سم�س لإنقاذ الب�رشية. وقد حقق الفيلم اأرباًحا طائلة يف �سباك التذاكر، كما نال اإ�سادة 

النقاد على الرغم من العرثات العلمية التي قد وقع فيها، والتي قد اأ�سار اإليها بع�س العلماء.
فاندثار ال�سم�س هو �سيء واقعي و�سوف يحدث، ولكن لي�س خالل 50 عاًما من الآن، بل 
يتوقع اأن يكون ذلك بعد نحو 5 مليارات عام، حني يتحول غاز الهيدروجني، الذي هو وقود 

ال�ستعال النووي يف ال�سم�س، بالكامل اإىل غاز الهيليوم اخلامل.
اأنا اأ�سطورة

هو فيلم اأمريكي من اإخراج فران�سي�س لورن�س وبطولة ويل �سميث. ويدور الفيلم الذي يعد 
ثالث اقتبا�س من رواية حتمل نف�س ال�سم بقلم ريت�سارد ماثي�سون ن�رشت يف عام 1954 حول 
ما بعد نهاية العامل. ويعر�س الفيلم ويل �سميث وقد اأ�سبح اآخر رجل على �سطح الأر�س؛ حيث 
يلعب دور عامل فريو�سات تابع للجي�س الأمريكي يحاول جاهًدا اأن ينقذ الب�رشية من خالل 
حماولته لإيجاد عالج لفريو�س كان يفرت�س يف الأ�سل اأن يعالج النا�س من داء ال�رشطان 
ولكنه اأودى بحياة ما يقرب من 90% من �سكان الأر�س. ولقد حقق الفيلم اأرباًحا طائلة، كما 

اأنه نال ا�ستح�سان النقاد.
ويف الواقع اأنه كان هناك العديد من الأوبئة التي قد اأودت بحياة املاليني من ال�سكان حول 
العامل. مثال على ذلك الطاعون الذي ت�سبب يف وفاة ثلث �سكان اأوروبا يف القرن الرابع ع�رش. 
ا الإنفلونزا الإ�سبانية التي اأودت بحياة نحو 25 مليون �سخ�س ما بني عامي  وهناك اأي�سً
1918 و1919. وقد قام فريق عمل الفيلم بالعديد من البحوث العلمية حتى يتوافق الفيلم 
مع املنهج العلمي ال�سحيح؛ فقام املخرج، بالإ�سافة اإىل ويل �سميث ومنتجي الفيلم، بزيارة 
وذلك  ال�سحي،  واحلجر  الفريو�سات  عن  املزيد  ملعرفة  الأمرا�س  ومكافحة  الوقاية  مراكز 

لتاأليف اأف�سل �سيناريوهات بال�ستعانة بخرباء موثوق يف معرفتهم.

2012
وبطولة  اإميرييت�س  رولند  اإخراج  ومن  عام 2009،  اإنتاج  اأمريكي  فيلم  هو 
�سينهار بنهاية تقومي  الأر�س  اأن كوكب  الفيلم  كيوزاك وداين جلوفر. يفرت�س  جون 
املايا، وقد حقق الفيلم مكا�سب طائلة يف �سباك التذاكر على امل�ستوى العاملي؛ حيث 
خالل  من  وبالطبع  وال�سوتية،  املرئية  واملوؤثرات  ال�سخم  بالإنتاج  اجلماهري  اأبهر 
املوقع  فح�سب  الفيلم؛  يعجبهم  مل  النقاد  اأن  يبدو  ولكن،  وق�سته.  الفيلم  مو�سوع 
الإلكرتوين rottentomatoes.com فاإن الفيلم "يقدم العديد من املوؤثرات املبهرة، 

ولكنه يفتقر اإىل �سيناريو قوي ليدعم احلبكة الدرامية للفيلم وطول مدته".
اأما فيما يتعلق بالعلم، فيتم اإرجاع ال�سبب يف انهيار العامل يف الفيلم اإىل النيرتونات 
املنبعثة من توهج �سم�سي يوؤدي اإىل ارتفاع درجة حرارة لب الأر�س، متنا�سني بهذا اأن 
النيرتونات تخرتق املادة حتى اأنها ميكن اأن تخرتق اأج�سامنا الب�رشية ب�سهولة دون 
اأن تت�سبب يف حدوث اأي �سيء. وبالإ�سافة اإىل ذلك، يحدث كل �سيء يف الفيلم ب�رشعة 
خميفة؛ الأمر الذي يجعله غري منطقي من الناحية العلمية. ففي الواقع، اإن عدد العنا�رش 

"العلمية" التي مل ُيَتَحرَّ الدقة فيها يف الفيلم هائل.
اأحد الأمثلة على هذا هي البقع ال�سم�سية التي تظهر يف الفيلم والتي يتم ربطها 
بحدوث ا�سطرابات مغناطي�سية وكهربية، وهو اأمر حقيقي؛ اإل اأن هذه البقع ال�سم�سية ل 
ميكن اأن توؤدي اإىل حدوث ت�سونامي اأو هزات اأر�سية كما يظهر يف الفيلم. ومثال اآخر 
على عدم حتري الدقة العلمية يف الفيلم هو حماولة طائرة اأن تهرب من انفجار بركاين 
وتنجح يف النهاية بعد عمل بطويل من اأحد �سخ�سيات الفيلم؛ ففي الواقع، ل ميكن اأن 
يحدث هذا لأن الرماد الربكاين مكون من حبيبات زجاجية �سغرية للغاية واأجزاء من 

�سخور مفتتة ت�سكل خطًرا على حمركات الطائرات والوقود.
تلك كانت بع�س الأمثلة القليلة على املغالطات العلمية الكثرية املوجودة يف فيلم 

2012؛ فا�ستمر يف القراءة لتعلم املزيد عن تلك املغالطات.
املراجع

www.rottentomatoes.com
http://greenville.metromix.com/movies/standard_photo_gallery/10-best-
doomsday-movie/1588000/photo/1591941
http://www.life123.com/arts-culture/cinema/science-fiction/science-fiction-
genre.shtml
http://www.imdb.com/
http://www.msnbc.msn.com/id/5058474/ns/us_news-environment/t/science-
fiction-day-after-tomorrow/
http://www.newscientist.com/article/dn11385-science-fiction-movie-review-
sunshine.html
http://www.enotes.com/science/q-and-a/when-will-sun-die-289443
http://www.pcauthority.com.au/News/159838,movie-tech-the-science-behind-
the-film-2012.aspx
http://www.theregister.co.uk/201117/08//comet_elenin/
http://www.guardian.co.uk/science/2007/jun/06/spaceexploration.uknews
http://pubs.acs.org/cen/reelscience/reviews/legend/
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ملف العدد

بقلم: �ساهندة اأمين و�سارة خطاب

ببالك  يخطر  ما  اأول  �سيكون  ما  غالًبا 
القدمية  ال�سور  هو  خرافة  كلمة  ذكر  عند 
لالآلهة الأ�سطورية والأبطال اخلارقني ذوي 
اأن اخلرافات ل تقت�رش  اإل  القوى اخليالية. 
الأمر  واقع  ففي  البطولية؛  الأ�ساطري  على 
ميتلكوا  مل  القدمية  الع�سور  يف  الب�رش  اأن 
ب�سكل  الأفكار  ل�رشح  الالزمة  التكنولوجيا 
واخرتاع  الق�س�س  بن�سج  فقاموا  علمي، 
احلياة  اأ�رشار  ل�رشح  اخليالية  الكائنات 

واملوت، والنهار والليل، وحتى اخلليقة.
جمموعة  ظهرت  الوقت،  مرور  ومع 
الأ�ساطري  فتحدثت  اخلرافات؛  من  وا�سعة 
التي  الآلهة  الدينية، على �سبيل املثال، عن 
وعادًة  العامل،  حكمت  اأنها  القدماء  تخيل 
ما و�سفوها ب�سفات ب�رشية خارقة. بينما 
قامت الأ�ساطري الكونية ب�رشح ن�ساأة الكون 
والعامل، يف حني حاولت اأ�ساطري الطبيعة اأن 
ت�رشح الأحداث الطبيعية مثل الطق�س والفلك.

بل  منف�سلة،  ق�سة  لي�ست  واخلرافة 
مماثلة  اأخرى  بق�س�س  كبري  ب�سكل  ترتبط 
يف اإطار احل�سارة التي ظهرت فيها؛ حيث 
اخلا�س  الأ�سطورة  علم  ح�سارة  لكل  اإن 
بها. ويف كثري من الأحيان تكون اخلرافات 
م�سلية، ويف بع�س الأحيان يكون لها مغزى 
ا. فلي�س من  اأخالقي ورمبا تكون ُملهمة اأي�سً
العجيب اإًذا اأن تكون اخلرافات الأكرث تداوًل 
والتي  اخلوارق،  خرافات  هي  اليوم  حتى 
والآلهة.  وامللوك  الأبطال  ق�س�س  تتناول 
وُتعترب ق�سة هرقل الإغريقية من اأ�سهر تلك 
اخلرافات؛ فن�سفه اإله ون�سفه الآخر اإن�سان، 
اآخيل  فيمتلك قوة خارقة. كذلك فاإن ق�سة 
اأقدم  اإحدى  وهي  هومريو�س،  اإلياذة  بطل 
الأعمال الأدبية، مثال اآخر على نف�س النوع 

من اخلرافات.
هي  خطًرا  اخلرافات  يجعل  ما  ولكن 
مثلما  ا،  �سفويًّ تناقلها  يتم  ما  عادًة  اأنها 
اآخر  هو احلال يف لعبة الهاتف؛ فمع تلقي 
�سخ�س الر�سالة تكون قد اختلفت متاًما عن 
اأن تكون  الق�سة احلقيقية. ومن املفارقات 
اخلرافات العلمية من اأكرث اخلرافات انت�ساًرا 
اإىل  يدفعنا  الذي  الأمر  احلايل؛  وقتنا  يف 
ا�ستعرا�س بع�س منها هنا. وملعرفة املزيد 
ترقبوا  وحقيقتها،  العلمية  اخلرافات  من 
على  الإلكرتونية  العلمية  املجلة  اإ�سدار 
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حقيقة اخلرافات العلمية
بولري�ض، اأو النجم القطبي، 

هو النجم الأملع يف �سماء ال�سمال
اليمانية  ال�سعرى  فاإن جنم  الواقع،  يف 
)�سريي�س(، وقوته 1.47-، هو اأكرث النجوم 
اإ�رشاًقا باملقارنة ببولري�س، وقوته 1.97؛ 
ُغر الرقم كان النجم اأكرث  حيث اإنه كلما �سَ
بالنجم  واملعروف  بولري�س،  اأما  اإ�رشاًقا. 
يف  ملعاًنا  النجوم  اأكرث  فهو  القطبي، 
اأن  يف  واأهميته  الأ�سغر،  الدب  جمموعة 
ومن  ال�سمال،  اإىل  ي�سري  ال�سماء  يف  موقعه 
هنا ح�سل على لقب "النجم ال�سمايل". ولكن 
الوقت  يف  ال�سمايل"  "النجم  هو  بولري�س 
ببطء  النجوم  تتحرك  حيث  فقط؛  احلايل 
مغريًة من و�سعها بالن�سبة ملحور الأر�س. 

ل توجد جاذبية يف الف�ساء
احلقيقة هي اأن هناك جاذبية يف كل مكان 
يف الكون؛ فبدون اجلاذبية تتف�سخ الأجرام عن 
تاأثري  ي�سعف  احلال،  وبطبيعة  متاًما.  بع�س 
جاذبية الكرة الأر�سية كلما ابتعدنا عنها؛ اإل 
اأن امل�سافة على منت املكوك الف�سائي ل تكون 
بالقدر الكايف لتكون جاذبية الأر�س اأقل كثرًيا 
عن ما هي على �سطح الأر�س. ومع ذلك يبدو 
الف�سائي،  املكوك  داخل  الف�ساء طافني  رواد 
اجلاذبية"؛  "انعدام  ب  خطاأً  ُي�سمى  ما  وهو 
فاحلقيقة هي اأن املكوك الف�سائي مبا فيه من 
رواد ف�ساء يكونون يف حالة ثابتة من ال�سقوط 
بها  ال�سطدام  دون  الأر�سية  الكرة  نحو  احلر 

اء ال�رشعة الكبرية. جرَّ
للقمر جانب مظلم

القمر  اأجزاء  من  جزء  كل  اأن  الواقع 
هذا  وقد ظهر  ما.  وقٍت  ال�سم�س يف  ت�سيئه 
املفهوم اخلاطئ لأن هناك جانًبا من القمر 
ا من الكرة الأر�سية، وُت�سمى تلك  لي�س مرئّيًّ
الظاهرة بالتقييد املدِّي؛ حيث يكون الوقت 
للدوران  ا  مديًّ املقيد  اجل�سم  يحتاجه  الذي 
الذي  الوقت  مقدار  بنف�س  حموره  حول 
يحتاجه للدوران حول �رشيكه، ويت�سبب هذا 
اأحد ن�سفي  اأن يكون  املتزامن يف  الدوران 

اجل�سم دائًما يف مواجهة ال�رشيك.
الحتكاك بالغالف اجلوي هو ما ي�سعل النيازك
اجلوي  الغالف  النيازك  تدخل  عندما 
ال�رشعة  فاإن  �سهب،  اإىل  متحولًة  لالأر�س، 

ال�سهاب هي  اأمام ج�سم  الهواء  التي ت�سغط 
على  ال�سغط  فيولد  ت�سخينه.  اإىل  توؤدي  ما 
لت�سخني  الكافية  ال�سديدة  احلرارة  الهواء 
اأن ي�سوي؛ الأمر الذي  اإىل  اجل�سم ال�سخري 
حمظوظني  كنا  اإذا  للم�ساهدة  متعة  يكون 

بالنظر اإىل ال�سماء يف الوقت املنا�سب.
وبذكر ال�سهب، يجب علينا اأن ن�سري اإىل 
خرافة اأخرى، وهي اأن ال�سهب تكون ملتهبة 
ال�سخونة عند ال�سطدام بالأر�س. فعادًة ما 
تكون ال�سهب باردة عند ال�سطدام بالأر�س، 
وغالًبا ما تكون مغطاة باجلليد عند العثور 
عرب  رحلتها  اإىل  برودتها  وترجع  عليها. 
تكت�سبها  التي  احلرارة  تكون  فال  الف�ساء؛ 
الغالف اجلوي لالأر�س كافية  عند اخرتاق 

لأكرث من حرق الطبقات اخلارجية.
التعر�ض  عند  الإن�سان  ج�سم  انفجار 

للف�ساء اخلارجي
اخليال  اأفالم  هو  اخلرافة  تلك  م�سدر 
الإثارة  لإ�سافة  ت�ستخدمها  والتي  العلمي، 
الإن�سان  اأن  والواقع  الدرامية.  احلبكة  اإىل 
ي�ستطيع البقاء على قيد احلياة يف الف�ساء 
زفر  اإذا  ثانية  و30   15 بني  ما  اخلارجي 
قبل التعر�س اإىل الف�ساء اخلارجي مبا�رشًة؛ 
النفجار  من  الرئتني  يحمي  الذي  الأمر 
بعد  ولكن  الدم.  جمرى  اإىل  الهواء  وو�سول 
الأك�سجني  نق�س  يوؤدي  اأكرث،  اأو  ثانية   15

اإىل فقدان الوعي ثم الوفاة اختناًقا.
ل ميكن خلاليا املخ اأن تتجدد

ال�سبب وراء انت�سار هذه اخلرافة هو اأن 
املجتمع العلمي قد �سدَّقها وقام بتدري�سها 
لفرتة طويلة. فلم يكت�سف العلماء اأن خاليا 
يف  �سوى  تتجدد  اأن  ميكنها  البالغني  مخ 
اأن  عام 1998؛ حيث اعتقدوا لفرتة طويلة 
بها  منت  اإذا  ب�سدة  تتعطل  املعقدة  العقول 
اأنه  اكت�سفت  الدرا�سة  ولكن  جديدة.  خاليا 
ميكن للذاكرة ومركز التعلُّم باملخ اأن تنتج 
خاليا جديدة، مما يعطي اأماًل يف الو�سول 

اإىل عالج لأمرا�س مثل الزهامير.
ل ي�رضب الربق نف�ض املكان مرتني

يف املرة القادمة التي ترى فيها الربق، 
ل جترمِ اإىل نف�س املكان الذي �رشبه الربق 
التالية! فالربق  ال�رشبة  حلماية نف�سك من 
ي�رشب املكان نف�سه مرتني، بل اإن هذا الأمر 

�سائع. ويف�سل الربق الأج�سام املرتفعة مثل 
اأن ي�رشب  الأرجح  الأ�سجار واملباين؛ فمن 
الربق الأ�سياء العالية يف مكاٍن ما عدة مرات 
قبل اأن يتحرك مع حترك ال�سحب بعيًدا؛ حيث 
يجد اأهداًفا اأخرى لي�رشبها. في�رشب الربق 
مبنى الإمباير �ستيت بنيويورك، على �سبيل 

املثال، نحو 25 مرة يف ال�سنة الواحدة.
ومن املوؤ�سف اأن من بني اخلرافات التي 
تظهر وتنت�رش با�ستمرار، حتى يف مثل هذا 
اليوم يف زمن املعرفة غري امل�سبوقة، تلك 
العامل،  نهاية  حول  تدور  التي  اخلرافات 
والتي يف كثري من الأحيان تت�سبب يف القلق 

ورمبا الفزع بني اأهل الأر�س.

الك�سف عن نبوءات نهاية العامل!
ا اأن اأكرث اخلرافات �سيوًعا هذه  لي�س �رشًّ
الأيام هي اأن نهاية العامل �ستكون يف 2012، 
اخليال  فيلم  اإىل  الأغلب  يف  ذلك  ويرجع 
العلمي ال�سهري الذي �سمي بب�ساطة "2012". 
مع  العامل  لنهاية  اجلديد  التاريخ  ويتزامن 
نهاية تقومي املايا القدمي؛ حيث تنتهي دورة 

التطور الكربى يف 21 دي�سمرب 2012.
مليء  الب�رشية  تاريخ  اأن  واحلقيقة 
بنهاية  املرتبطة  والنظريات  بالنبوءات 
العامل. فمثلما يعتقد بع�س النا�س اليوم اأن 
كما   2012 عام  يف  �ستكون  العامل  نهاية 
اأ�سار تقومي املايا، فقد راأى الرومان القدماء 
اأن انفجار بركان فيزوف يف عام 79 عالمة 
لأن  وذلك  للعامل؛  قادمة  نهاية  اإىل  ت�سري 
الفيل�سوف الروماين �سينيكا قد تنباأ يف وقت 
�سابق اأن الأر�س �سوف حترتق قائاًل: "كل ما 
نراه اليوم ونعجب به �سوف يحرتق يف اأتون 
النريان الكونية التي �سوف تاأتي بعامل جديد 
وعادل و�سعيد،" وذلك ح�سبما ُذكر يف كتاب 

"نهايات العامل" ال�سادر يف عام 1999.
من  الكثري  خاف  لحق،  وقٍت  يف 
خوًفا   1666 عام  الأوروبيني  امل�سيحيني 
رقم  و�سف  قد  املقد�س  الكتاب  لأن  �سديًدا 
وباء  ي�ساعد  ومل  ال�سيطان.  رقم  باأنه   666
الطاعون، والذي ا�ستمر طوياًل وق�سى على 
جزء كبري من �سكان لندن عام 1665، على 
لندن  وقع حريق  فعندما  املخاوف.  تهدئة 
اأنه قد حان وقتهم  الكبري، اعتقد الكثريون 
واعتربوا النار "الق�سا�س املروِّع؛ فقد حلَّ 
اخلطائني"،  اأر�س  على  اأخرًيا  اهلل  غ�سب 
وذلك وفًقا ملا ُذكر يف كتاب "حريق لندن 
 ،"1666 احلا�سمة،  ال�سنة  تلك  يف  الكبري: 

والذي �سدر عام 2002.
ومن نبوءات نهاية العامل ال�سهرية التي 
املرتبطة  النبوءة  تلك  حُت�سى  ول  ُتعد  ل 
عام  مايو   18 يوم  هايل  مذنب  مبرور 
املذنب عدة  مرور  الرغم من  فعلى   .1910
مرات من قبل دون حدوث اأية حالت وفاة 
بالتحديد  املنا�سبة  تلك  يف  فاإنه  م�سجلة، 
ال�سائعات باأن املذنب ي�سكل خطًرا  ترددت 
ذيله.  عن  ي�سدر  �سام"  "غاز  يف  متمثاًل 
تلك هي - على الأغلب - املرة الأوىل التي 
يت�سبب فيها العلم، اأو ما ي�سبه العلم، ولي�س 
�سوء الفهم الديني، يف حالة من الهلع العام.
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بقلم: ماي�سة عزب

النبوءات  اأ�سبحت  الوقت،  ذلك  منذ 
خبري  توقع  فقد  �سيوًعا؛  اأكرث  العلمية 
اأنه  بورتا  األربت  ر  املوقَّ اجلوية  الأر�ساد 
يت�سبب  �سوف  دي�سمرب 1919  يوم 17  يف 
الكواكب  من  �ستة  من  جمموعة  ا�سطفاف 
اأن يخرتق  �ساأنه  "تيار مغناطي�سي من  يف 
كبرية  انفجارات  اإىل  يوؤدي  وقد  ال�سم�س، 
الأر�س  تبتلع  قد  التي  امل�ستعل  الغاز  من 
اأدى هذا التنبوؤ اإىل عنف  يف النهاية". وقد 
الأمر  النتحار؛  حالت  وبع�س  غوغائي 
كخبري  وظيفته  األربت  فقد  يف  ت�سبب  الذي 

َقر". اأر�ساد جوية "موَّ
"تاأثري امل�سرتي"  لحًقا، ظهرت نظرية 
يف عام 1974، والتي قام بكتابتها اثنان 
جريبني  جون  الفلكية:  الفيزياء  علماء  من 
و�ستيفن بالجيمان. وتن�س تلك النظرية على 
الكواكب  بني  ا�سطفاف  اأو  حماذاة  حدوث 
الأمر  1982؛  مار�س   10 يوم  يف  "الت�سعة" 
جاذبية  يف  يت�سبب  اأن  �ساأنه  من  الذي 
البقع  يف  كبرية  زيادة  اإىل  توؤدي  قد 
وقد  الزلزل.  و/اأو  ال�سم�سية  والنفجارات 
على  نبوءة  النظرية  تلك  الكثريون  اعترب 
الرغم من اأن جريبني نف�سه قال اإنها جمرد 
نظرية "ماذا لو" دون اأي م�سمون حقيقي 
ا�ستمروا  النا�س  من  الكثري  اأن  اإل  وراءها؛ 

على اعتقادهم بدون رادع.
اأما يف حالة مذنب هيل-بوب الغريبة، 
بالعني  املذنب  روؤية  املمكن  من  فكان 
"ر�سد"  وقد  �سهًرا.  ع�رش  لثمانية  املجردة 
ج�سًما  �رشاميك  ت�ساك  الهاوي  الفلك  عامل 
اإىل  الكثريين  دفع  مما  للمذنب،  تابًعا 
ت�سديق جمموعة من نظريات نهاية العامل. 
انت�سار  على  الإنرتنت  �سبكة  �ساعدت  وقد 
تابعو  فظن  اأ�رشع؛  ب�سورة  النظريات  هذه 
اإ�سارة  هي  تلك  اأن  ال�سماء"  "بوابة  طائفة 
لالنتحار اجلماعي يف �سهر مار�س 1997، 
لعتقادهم اأن اجل�سم امل�ساحب للمذنب هو 
مركبة ف�سائية قادمة للتقاطهم عن طريق 

تركهم مركباتهم الدنيوية.
وبال�ستناد اإىل توقعات نو�سرتادامو�س، 
ع�رش  ال�ساد�س  القرن  كاتب  توقع 
الفرن�سي حدوث كارثة يف  برليتز  ت�سارلز 
كتابه "يوم الدينونة 1999"، والذي �سدر 
يف عام 1981. وقد حذَّر برليتز من حدوث 
في�سانات وجماعات وغريها من املاآ�سي، 
الأقطاب املغناطي�سية  كما حذَّر من حتول 
ُم�سلًطا   ،1999 عام  يف  الأر�سية،  للكرة 
الكواكب  ا�سطفاف  على  الآخر  هو  ال�سوء 
ذًرا من اأنها قد جتلب  يف 5 مايو 2000، حُمَ
توهجات �سم�سية وزلزل و"تغريات اأر�سية" 

و"انفجارات بركانية".
اإل اأن الفزع الأكرث انت�ساًرا الذي �سهده 
ارتبط  والذي  الأخرية،  الآونة  يف  العامل 
املرتبط  ذلك  كان  التقومي،  بتحول  ا  اأي�سً
ببداية الألفية اجلديدة يف 1 يناير 2000. 
وهي  واقعية،  الأكرث  امل�سكلة  بخالف  ذلك 
املخاوف التي ارتبطت بتغري ال�ساعة فيما 
والتي  الكمبيوتر،  اأجهزة  بربجمة  يتعلق 
الكتب  �سدرت  وقد   .Y2K عرفت بفريو�س

املثرية للرعب والباعثة على الأمل على حدٍّ 
�سواء حول التوقعات املحتملة لتلك اللحظة 
كليًة  الكون  فيها  يتغري  قد  التي  احلا�سمة 
�سواء اإىل الأف�سل اأو الأ�سواأ. وقد تو�سعت يف 
ت�سعينيات القرن املا�سي حركة كاملة حول 
اقرتاب  زادت مع  والتي  الأر�س"،  "تغريات 
توقعات  اأنواع  بكل  مقرتنًة  القرن  نهاية 
الألفية: زلزل، اأوبئة، حتول املحور القطبي، 
قارة  �سعود  البحر،  داخل  القارات  انزلق 

اأطالنت�س الأ�سطورية، وغريها.
اإل اأنه مع حلول 1 يناير 2000 ومروره 
اأ�سواأ من طباعة  ب�سالم دون حدوث ما هو 
التاريخ 1900 على بع�س كروت م�ساعد 
"2000/5/5"؛  اإىل  الرتكيز  التزلج، حتول 
حيث ن�سي معظم املوؤمنني بقوة ا�سطفاف 
يف  ال�سابقة  ال�سطفافات  ف�سل  الكواكب 
الأر�س،  على  كارثية  تغيريات  اأية  اإحداث 
مثلما مل يحدث يف "تاأثري كوكب امل�سرتى".

فاإن   ،2012 عام  نبوءة  اإىل  و�سوًل 
تقومي  انتهاء  تزامن  هو  بلة  الطني  زاد  ما 
حيث  امَلَجري؛  ال�سطفاف  مع  املايا 
ت�سبح ال�سم�س يف حماذاة مركز جمرة درب 
املوافق                 ال�ستوي  النقالب  يوم  يف  التبَّانة 
21 دي�سمرب 2012. فُيفرت�س اأن ل�سطفاف 
املجرة القدرة على خلق حتول مفاجئ يف 
اأقطاب الكرة الأر�سية؛ حيث يتبدل القطبان 
نهاية  مراحل  لتبداأ  واجلنوبي،  ال�سمايل 
العامل يف 2012، والتي قد تت�سمن �سل�سلة 
من اأحداث بيئية كارثية. لي�س ذلك فح�سب، 
التنبوؤات، مبا يف  اأنواع  بل مت طرح جميع 
ذلك التنبوؤ بزوار من الف�ساء يقومون بتدمري 
اأو نيبريو،   x الأر�س، وي�سمل هوؤلء كوكب
ال�سم�س  اأن  حتى  والكويكبات؛  واملذنبات 

نف�سها مل ت�سلم من التهامات.
مر  على  اخلرافات  النا�س  �سدق  لقد 
ون�رشوها  وتكراًرا،  مراًرا  فكرروها  التاريخ؛ 
تعامل على  الأحيان  اأنها يف بع�س  لدرجة 
معرفتنا  يف  التو�سع  ومع  حقائق.  اأنها 
وقدراتنا، فاأقل ما ينبغي علينا هو اأن ن�سل 
التي  ال�سائعات  وراء  العلمية  احلقيقة  اإىل 
ا،  ترتدد ون�سمعها قبل اأن نرددها نحن اأي�سً
ا عن الت�سديق الأعمى لتلك اخلرافات  عو�سً
كما يفعل معظم النا�س. فدعونا نبداأ بالتحقق 

من نبوءة 2012، والتي تلوح يف الأفق.
املراجع
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�سبــق فلــكي
 الك�سف عن

الكواكب ال�سالة

�رشح  هكذا  اأخرًيا"،  اكت�سافها  مت  ولقد  متوقعة،  احلرة  الكواكب  "كانت 
"و�سيكون لهذا  ماريو برييز، عامل بربنامج الكواكب اخلارجية مبقر وكالة نا�سا؛ 

الكت�ساف تبعيات حمورية على مناذج التكوين والتطور الكوكبي".
َتَعرَّف علماء الفلك على مرِّ العقدين املن�رشمني على اأكرث من خم�سمائة جرم �سبيه 
بالكواكب خارج نظامنا ال�سم�سي، ومعظمها تدور حول جنوم؛ اأما الأج�سام القليلة التي 
ل تفعل فيمكنها اأن تكون كواكب حرة اأو جنوًما. ولكن مل يكن با�ستطاعة علماء الفلك 
التاأكد من ذلك؛ لأن كتلة تلك الأجرام مل تكن حمددة؛ فاأي ج�سم اأقل كتلة مما يعادل 
13 مرة كتلة امل�سرتى عادة ما يعترب كوكًبا، بينما اأن اأي ج�سم ما بني 13 و80 مرة 

كتلة امل�سرتى فيعترب جنًما �سغرًيا، وهو ما يعرف بالقزم البني.
ا لفئة جديدة من الكواكب  ويف مايو 2011، اأعلن فريق من علماء الفلك اكت�ساًفا فذًّ
احلرة يف حجم امل�سرتى حتوم وحيدة يف ظالم الف�ساء بعيًدا عن �سوء اأي جنم. ويعتقد 
ُنبَذت من  اليتيمة، قد  ا بالكواكب  اأي�سً الوحيدة، والتي تعرف  العوامل  اأن تلك  الفريق 
اأنظمة كوكبية يف اأثناء عملية تطورها؛ وُيعتَقد اأنها على الأقل بنف�س غزارة الكواكب 

التي تدور حول النجوم، كما ميكن اأن ت�سل اإىل �سعف غزارة النجوم نف�سها.
"اإن وجود مثل تلك الكواكب احلرة لي�س مفاجاأة"، هكذا قال تاكاهريو �سومي، 
عامل الفيزياء الفلكية بجامعة اأو�ساكا باليابان وقائد الفريق الذي قام بالكت�ساف؛ 

"ولكن املفاجاأة هي اأن تكون تلك العوامل بهذه الغزارة".
وح�سب الُعرف الفلكي فاإن الكواكب تدور حول جنم اأو بقايا جنمية؛ فاإذا كانت تلك 
الأجرام املكت�سفة حديًثا ل تدور حول اأي جنم، فاإنها لي�ست كواكب من الناحية الفنية، 
حتى واإن كانت قد تكونت بنف�س الطريقة مثل الكواكب. وبالفعل يفرت�س العلماء اأن 
تكون تلك الأجرام قد تكونت يف اأقرا�س كوكبية، مثلما تكونت الكواكب يف نظامنا 

ال�سم�سي، وهذا قبل اأن تلفظها القوى اجلذبية خارج تلك الأنظمة.
هي  تلك  اأن  باأملانيا  هايدلربج  جامعة  من  وامب�سجانز  جواكيم  الأ�ستاذ  يجزم 
"النظرية الأرجح"؛ اإل اإنه قد اأ�ساف اأن هناك القليل ممن يرون اأن الكواكب ميكن اأن 
تتكون مثلما تتكون النجوم، ولكنها تف�سل يف اأن ت�سل اإىل النقطة احلا�سمة لال�ستعال 
هي  احلديثة  املعلومات  يف  "املفاجاأة"  عن�رش  اأن  مع  اأتفق  كما  احلراري.  النووي 

الكثافة املتوقعة لتلك الأجرام.
امل�سادر

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13416431
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/201118/may_
orphanplanets/
http://news.sciencemag.org/sciencenow/201105//homeless-planets-may-be-
common.html
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بقلم: ملياء غنيم

مع ت�سخني النيرتونات للب الكرة الأر�سية، تنهار املدن الكربى جرَّاء جمموعة متنوعة 
وتثور  الهيماليا،  جبال  قمم  لتغرق  العالية  الأمواج  تندفع  حيث  الطبيعية؛  الكوارث  من 
الرباكني فتنفجر منها احلمم، ومتحو الزلزل املدينة تلو الأخرى؛ فتنهار الق�رشة الأر�سية 

وتندثر الب�رشية. هذا هو ما حدث يف الفيلم ال�سينمائي.
والواقع اأن هناك العديد من ال�سيناريوهات الأخرى املطروحة. فابتداًء من توهج �سم�سي 
قاتل اأو حتول مغناطي�سي لالأقطاب، اإىل تف�سي وباء اإنفلونزا مميت اأو وقوع حادث نووي 
عاملي، فقد تنوعت الروؤى والأ�سباب التي قدمها اخليال الروائي والوهم ال�سعبى كنبوءات 

ب"نهاية العامل".
وقد �سادفنا كل تلك التنبوؤات بنهاية العامل من قبل؛ ومع ذلك، فما زلنا هنا وما زال 
كوكبنا موجوًدا. ملاذا اإًذا اأ�سبحت ظاهرة 2012 اأكرب من اأي تنبوؤ اآخر؟ وملاذا اأ�ساب الآلف 
من النا�س الرعب فقاموا بالفعل ب�رشاء اأدوات يظنون اأنها �سوف ت�ساعدهم على البقاء على 

قيد احلياة، وبناء املالجئ حتت الر�س؟
ح�سًنا، فح�سب تقومي املايا للعد الطويل �سوف تنتهي دورة من اأكرث من 5000 عام يف 
يوم 21 دي�سمرب 2012؛ الأمر الذي اأثار العديد من الدعاءات العلمية والتنجيمية والتاريخية 

من قبل البع�س لتربير اعتبار نهاية هذا التقومي نبوءة بنهاية العامل كما نعرفه.
اأنف�سهم لفكرة حدوث اأي حدث  وعلى الرغم من رف�س املجتمع العلمي وعلماء املايا 
عاملي خالل 2012؛ فال تزال �سعبية النبوءة يف تزايد، ول تزال تت�سبب يف قلق عدد كبري من 
النا�س الذين يزعمون بوجود عدة نظريات تدعم تلك النبوءة. فمن خالل بحث �رشيع با�ستخدام 
حمرك بحث مثل "جوجل" �ستجد عدًدا هائاًل من املواقع الإلكرتونية )3.510.000.000( 
املخ�س�سة لتنبوؤات 2012، واإذا قمت بالبحث على موقع "اأمازون" �سيتبني لك كم كتاًبا 
)130.133( يتناول نف�س املو�سوع. وبالطبع، فهناك الفيلم ال�سهري الذي يحمل ا�سم 2012، 
مئات  عن  ناهيك  ا،  اأي�سً ال�سم  نف�س  حتمل  التي  الوثائقية  والأفالم  التلفزيوين  وامل�سل�سل 
الآلف من الفيديوهات املن�سورة على الإنرتنت؛ لتحذيرنا من الهالك القريب يف عام 2012.

ومبا اأن ال�ساعة تدق، وقد و�سل الذعر اإىل اأعلى معدلته؛ فقد حان الوقت للحد من هذه 
املخاوف عن طريق الك�سف عن احلقيقة، والق�ساء على اخلرافات، وف�سح اخليال الروائي، 
وتبديد الوهم ال�سعبي. لذلك �سوف نتطرق اإىل كل نظرية من النظريات املزعومة، و�سوف نقوم 

ب�رشحها وك�سفها با�ستخدام التفكري النقدي والأدلة العلمية الفعلية.

النظرية األوىل: نبوءة املايا
ي�ستند تاريخ "نهاية العامل" يف 2012 اإىل ما ُيعَتَقد يف اأنه نهاية تقومي ح�سارة املايا 
للعد الطويل. وتقومي العد الطويل ال�سهري بتقومي املايا، هو يف الواقع واحد من ثالثة تقوميات 
و�سعتها ح�سارة املايا القدمية. ويبداأ التقومي بتحديد اليوم عن طريق ح�ساب عدد الأيام منذ 
اليوم املفرت�س للخليقة، والذي توافق مع 11 اأغ�سط�س 3114 ق.م. واجلدير بالذكر اأنه لي�س 

هناك اأي دليل على اأن هذا اليوم يتوافق مع اأي حدث تاريخي ذي اأهمية.
الوقت  يق�سم  فاإنه  له؛  كقاعدة  رقم 20  على  ي�ستند  الطويل  للعد  املايا  تقومي  اأن  ومبا 
اإىل وحدات من 20. ُي�سمى اأ�سغر تق�سيم يف التقومي "كني"، وميثل يوًما واحًدا؛ بينما ميثل 
ال"وينال" الواحد، اأو 20 كني، 20 يوًما؛ يف حني ميثل ال"تون" الواحد، اأو 18 وينال، 360 يوًما. 
اأما اأكرب تق�سيم يف التقومي فهو ال"كاتون"، وي�ساوي 20 توًنا اأو 7.200 يوم، بينما ي�ساوي 
ال"باكتون" 20 كاتوًنا اأو 144.000 يوم. فعلى �سبيل املثال، يكون التاريخ يف تقومي العد 

الطويل 0.0.0.1.5 معادًل ل25 يوًما، يف حني اأن التاريخ 0.0.0.2.0 ميثل 40 يوًما.
ُيعتقد اأن هذه الدورة التي تعتمد على الرقم 20 �سوف ت�ستمر حتى ت�سل اإىل 13 باكتوًنا؛ 
حينها تنتهي الدورة وتنتقل اإىل ترتيب اأعلى. ويظهر هذا التاريخ ك13.0.0.0.0، وهو ما 
يقابل 21 دي�سمرب 2012، اأو قرابة 5.125 �سنة من التاريخ املفرت�س للخليقة لدى املايا. 

ولكن، هل معنى ذلك اأن تقومي العد الطويل �سوف ينتهي يف هذا التاريخ؟
اإن علماء الفلك الأثري املتخ�س�سني يف ح�سارة املايا يف جدال حول ما اإذا كان تقومي 
العد الطويل م�سمًما ليعود اإىل 0.0.0.0.1 بعد اأن يتحول اإىل 13.0.0.0.0، اأو ما اإذا كان 
اأخرى.  البداية مرة  اإىل  اإىل 20.0.0.0.0 وبعدها يعود  اأن ي�سل  اإىل  التقومي �سوف ي�ستمر 

ا الدورة  وقد كتب كارل كرو�زسلنيكي "...عندما ي�سل تقومي ما اإىل نهاية دورة، تبداأ تلقائيًّ
التالية. ففي جمتمعنا الغربي، يلي يوم 31 دي�سمرب يف كل �سنة يوم 1 يناير ولي�س نهاية 
العامل. وبالتايل، ف�سوف ياأتي بعد 13.0.0.0.0 يف تقومي املايا 0.0.0.0.1 اأو 22 دي�سمرب، 
وكل ما يعنيه ذلك اأنه ل يتبقى اإل اأيام قليلة للت�سوق قبل عيد امليالد املجيد"؛ نقاًل من كتاب 

"حلظات عظيمة يف العلوم" للدكتور كارل.
وعلى الرغم من اعتقاد املايا اأن هذا التاريخ مهم يف ح�سارتهم، فاإنه ل يوجد اأي دليل 
على اأنهم قد تنباأوا بحدوث اأية كوارث يف ذلك اليوم. وقد اأ�رش الكثري من العلماء ممن در�سوا 
الأدلة املتناثرة على ح�سارة املايا على اأن تلك الإمرباطورية مل ترتك اأي �سجل وا�سح يتنباأ 

باأي �سيء حمدد �سوف يحدث يف 2012.
اأن ذلك اليوم كان يف الأغلب  "يوم الدينونة"، ي�سري علماء املايا اإىل  وبخالف تف�سري 
بالن�سبة لقدماء املايا يوًما لالحتفال بنهاية دورة وبداية اأخرى؛ "فبالن�سبة لقدماء املايا، 
كان الو�سول اإىل نهاية دورة كاملة احتفاًل كبرًيا"، كما تقول �ساندرا نوبل، املديرة التنفيذية 
ملوؤ�س�سة تطوير الدرا�سات الأمريكية الو�سطى يف نهر الكري�ستال بولية فلوريدا. كما قالت يف 
جريدة الوليات املتحدة الأمريكية اليوم: "اإن اعتبار يوم 21 دي�سمرب 2012 نهاية العامل اأو 

حلظة حتول كوين ما هو اإل ادعاء مغر�س وفر�سة للكثري من النا�س للرتبح".
ففي احلقيقة، ُتعترب "نبوءة املايا" خرًبا بالن�سبة حل�سارة املايا احلديثة يف جواتيمال 
واملك�سيك؛ حيث ينظرون اإىل �سناعة "نهاية العامل 2012" املزدهرة مبزيج من الرتباك 
فيقول  الغرب.  قبل  من  واملعتقدات  للتقاليد  ت�سويًها  باعتبارها  وذلك  وال�سخط،  والغ�سب 
الروحانيني يف ح�سارة  واملر�سدين  للكهنة  اجلواتيمايل  الحتاد  رئي�س  هي�سو�س جوميز، 

املايا، جلريدة �سنداي تيليجراف: "ل يوجد مفهوم لنهاية العامل يف ح�سارة املايا".

النظرية الثانية: احملاذاة املََرِّية إشارة اهلالك
اإحدى الأحداث التي يتم الإ�سارة اإليها على اأنها حمورية، وقد تكون كارثية، وامُلَتَوَقع 
رِّية" نادرة، والتي يزمع اأن تكون �سبًبا  حدوثها يف يوم 21 دي�سمرب 2012، هي "حماذاة جَمَ
ل بنهايتها من خالل  رِّية غري معروفة؛ الأمر الذي �سوف ُيَعجِّ يف تعر�س الأر�س لقوى جَمَ
"حتول قطبي" اأو حترك الثقب الأ�سود الهائل املوجود يف قلب املجرة. ويزعم بع�س الباحثني 

اأن املايا قد �سمموا تقوميهم لينتهي مع هذا احلدث بالتحديد.
فال�سم�س تدور حول مركز جمرة درب التبانة مثلما تدور الكرة الأر�سية حول ال�سم�س؛ 
الواحد                   التاأرجح  وي�ستغرق  مدارها،  يف  رحلتها  خالل  وهبوًطا  �سعوًدا  تتاأرجح  اأنها  كما 
رِّية كاملة  64 مليون �سنة. وعندما متر ال�سم�س خالل قر�س املجرة مبا�رشة حتدث حماذاة جَمَ
بني ال�سم�س ومركز املجرة؛ ولكن هذا يحدث على فرتات زمنية طويلة للغاية ل ميكن لعلماء 
َ على موقع وكالة نا�سا لإدوين كروب، مدير مر�سد جريفيث:  الفلك ح�سابها. ووفًقا ملقال ُن�رشمِ
"لن توؤثر املحاذاة مع مركز املجرة على الكرة الأر�سية اأو النظام ال�سم�سي؛ فهي ت�سبه عبور 

خط وهمي يف الف�ساء، مثل ال�سفر من كندا اإىل الوليات املتحدة الأمريكية بال�سيارة".
والنوع الأكرث �سيوًعا من املحاذات امَلَجرِّية هو ذلك الذي يحدث عندما تكون الأر�س 
وال�سم�س ومركز املجرة يف حماذاة تامة من منظورنا، والذي يحدث بالفعل يف 21 دي�سمرب 
تاأثري على  اأي  النوع من املحاذات  ال�ستوي. ولي�س لهذا  من كل عام، وهو موعد النقالب 
اأو املدارات  ال�سم�سية  اأو الأ�سعة  اأية تغريات يف اجلاذبية  كوكبنا على الإطالق؛ فال حُتدث 

الكوكبية اأو اأي �سيء اآخر قد يكون له تاأثري على احلياة على كوكب الأر�س.
ما حدث هو اأن ديني�س وتريين�س ماكينا قد قاما بح�ساب نهاية الباكتون الثالث ع�رش 
ب�سكل �سحيح يف كتابهما الذي �سدر عام 1975؛ وقد اأ�سارا اإىل اأن هذا التاريخ يتوافق مع 
النقالب ال�ستوي، عندما تكون ال�سم�س "يف جمموعة برج القو�س، على بعد 3 درجات فقط 
ا يف حدود درجتني من دائرة الربوج". وقد ا�ستطرد الأخوان  من مركز املجرة، والذي يقع اأي�سً
ماكينا قائلني: "ولأن تقاطع النقالب ال�ستوي يقرتب، فاإنه يقرتب اأكرث واأكرث اإىل النقطة 
يف دائرة الربوج؛ حيث ُيحدث ك�سوًفا ملركز املجرة". والواقع اأن كل هذا لن يحدث اأبًدا، غري 
ا باملرة؛ فقد ربط الأخوان ماكينا كل هذا الرتتيب مبفهوم التجديد، وقاما  اأنه اأمر لي�س مهمًّ

بت�سمية عام 2012 "فر�سة حتول حمتمل".
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ا" ن�سب توقعه للمايا، ويدَّعي الفيلم اأن �سبب  اإل اأن فيلم 2012 قد �سور "حتوًل قطبيًّ
رِّية"  ذلك احلدث الكارثي هو قوة اجلذب اخلارقة التي تقع على الكوكب نتيجة "حماذاة جَمَ
نادرة، بالإ�سافة اإىل اإ�سعاع �سم�سي هائل يزعزع ال�ستقرار الداخلي للكرة الأر�سية عن طريق 
ت�سخينه. و�سوف ي�سمح التحول القطبي املفرت�س بتحرك طبقات الكوكب اخلارجية فجاأة؛ 

فتدور حول القلب اخلارجي احلديدي املن�سهر مثلما تدور ق�رشة الربتقالة حول الثمرة.
ويرى العلماء ا�ستحالة حدوث مثل تلك ال�سيناريوهات القا�سية، اإل اإذا حدث ا�سطدام بني 
كتلة كبرية – مذنب اأو كويكب - والأر�س؛ الأمر الذي يتم اكت�سافه قبل �سنوات من حدوثه. 
ومع ذلك، يتوقع بع�س الباحثني اأن حتوًل اأقل حدة قد يحدث، على �سبيل املثال، جرَّاء تغري 
توزيع الكتلة على الكوكب اأو بداخله ب�سكل جذري، وذلك نتيجة ذوبان القمم اجلليدية مثاًل. 
فيقول عامل اجليولوجيا اآدم مالوف من جامعة برين�ستون، والذي در�س حتول الأقطاب ب�سكل 
مكثف، اأن الأدلة املغناطي�سية يف ال�سخور توؤكد اأن القارات قد �سهدت اإعادة ترتيب جذرية، 
ولكنها عملية قد ا�ستغرقت ماليني ال�سنني؛ اأي اأنها من البطء لدرجة اأن الب�رشية مل ت�سعر بها.

النظرية الثالثة: الفزَّاعات الكونية تستهدف األرض
ا، موجود ويف  يدَّعي البع�س اأن كوكب اإك�س الغام�س، والذي يطلق عليه ا�سم نيبريو اأي�سً
طريقه اإىل ال�سطدام بالأر�س، اأو على الأقل �سيقرتب مبا يكفي لي�سبب الدمار. والإ�سابة 
املبا�رشة قد متحو الأر�س من الوجود؛ وحتى اإذا اقرتب دون اأن ي�سطدم بها، يخ�سى البع�س 
من تعر�س الأر�س اإىل وابل من الكويكبات جرَّاء جاذبية الكوكب. ومبا اأنه قد مت و�سع الكثري 
َقل على نهاية تقومي العد الطويل، يتوقع اأن�سار الكوكب اإك�س اأن ي�سل هذا الكوكب  من الثمِ

القاتل اإلينا يف نف�س اليوم الذي �سينتهي فيه تقومي املايا يف عام 2012.
هل يعقل اأن يكون هناك مثل هذا الكوكب املجهول يف طريقه اإلينا يف عام 2012؟ عند 
ا ين�س على: "اإن  �سوؤال وكالة نا�سا، كان اجلواب بالطبع "ل"؛ حتى اأنها اأ�سدرت بياًنا ر�سميًّ
نيبريو والق�س�س الأخرى عن الكواكب ال�سالة ما هي اإل خدعة ظهرت على الإنرتنت؛ فال 
ا، وكان بالفعل  يوجد اأ�سا�س من ال�سحة لهذه الدعاءات. اإذا كان نيبريو اأو كوكب اإك�س حقيقيًّ
يف طريقه لال�سطدام بالأر�س يف عام 2012، لكان علماء الفلك اكت�سفوه واتبعوه خالل 
العقد املا�سي على الأقل، ولكان من املمكن روؤيته بالعني املجردة الآن. فمن الوا�سح اأنه 

لي�س موجود يف الأ�سا�س".
ا عندما  وقد �سبقت جذور هذه النظرية انت�سار الهتمام بعام 2012؛ فقد انت�رشت جزئيًّ
ادعت امراأة اأنها تلقت ر�سائل من كائنات ف�سائية بخ�سو�س نهاية العامل نتيجة ال�سطدام 

بنيبريو، وكان املوعد الأ�سلي عام 2003، وهو ما مل يحدث بالطبع.
ويف �سيناريو كارثي اآخر لعام 2012، يكون العدو املرتقب هذه املرة هو ال�سم�س. فُي�ساع 
اأن ال�سم�س �سوف تت�سبب يف انفجارات مميتة من التوهجات ال�سم�سية؛ الأمر الذي �سيزيد من 
العلم. فقد يكون هناك  ي�ستند على بع�س  ال�سيناريو  اأن هذا  الأر�س. ومن املده�س  حرارة 
ارتباط بني دورة الن�ساط ال�سم�سي املتكونة من اأحد ع�رش عاًما ودورات الوقت املوجودة يف 
تقومي املايا؛ فرمبا تكون تلك احل�سارة القدمية قد فهمت كيف يخ�سع املجال املغناطي�سي 

لل�سم�س لتغريات قطبية كل عقد تقريًبا. 
واحلقيقة هي اأن الن�ساط ال�سم�سي يزداد ويقل وفًقا لدورات من اأحد ع�رش عاًما تقريًبا، 
ومن املمكن بالفعل لالنفجارات ال�سم�سية اأن تقوم بتدمري نظم الت�سالت والأنظمة الأر�سية 
الأخرى على الرغم من تو�سل املهند�سني اإىل كيفية ت�سنيع الإلكرتونيات التي يتم حمايتها 

من معظم العوا�سف ال�سم�سية. فهل �ستحرقنا ال�سم�س هذا العام اإًذا؟ 
الإجابة الق�سرية هي مرة اأخرى "ل"؛ اأما الإجابة الأطول فهي اأكرث تعقيًدا. ففي الوقت 
الذي قد تت�سبب فيه النفجارات ال�سم�سية يف م�ساكل ثانوية، مثل تعطيل الأقمار ال�سناعية 
واإ�سابة رواد الف�ساء غري املحميني وانقطاع التيار الكهربائي، فاإن الكرة الأر�سية حممية 
ا مبا يكفي لتدمري الأر�س، وبالتاأكيد  ا، كما اأن النفجار ال�سم�سي نف�سه لي�س قويًّ ب�سكل جيد جدًّ
لي�س يف عام 2012. واحلد الأق�سى القادم للطاقة ال�سم�سية، ح�سب توقعات وكالة نا�سا، 
اأن تكون دورة �سم�سية  اإىل 2014، ومن املتوقع  �سيكون خالل الإطار الزمني من 2012 

عادية ل تختلف عن الدورات ال�سابقة على مر التاريخ.

ا اأن توقعات 21 دي�سمرب 2012 هي الأرجح خرافة، فهذا ل  يف حني اأننا قد اأثبتنا علميًّ
يعني اأن العامل لن ينتهي يف ذلك اليوم اأو يف اأي يوٍم اآخر. فاإن مفهوم يوم القيامة ونهاية 
العامل هو بالطبع اعتقاد م�سرتك يف جميع الأديان ال�سماوية؛ وكما نوؤمن باأن هذا اليوم 

ا باأن اهلل وحده لديه علم يوم القيامة. �سوف ياأتي ل حمالة، فاإننا نوؤمن اأي�سً
اَذا  مَّ َنْف�ٌس  ي  َتْدرمِ َوَما  الأَْرَحاممِ  يفمِ  َما  َوَيْعَلُم  اْلَغْيَث  َوُيَنزُِّل  اَعةمِ  ال�سَّ ْلُم  عمِ نَدُه  عمِ  َ اهللَّ "اإمِنَّ 

رٌي". )�سورة لقمان، الآية 34( َ َعلمِيٌم َخبمِ وُت اإمِنَّ اهللَّ ْر�ٍس مَتُ اأَيِّ اأَ ي َنْف�ٌس بمِ ُب َغًدا َوَما َتْدرمِ َتْك�سمِ

املراجع
http://geography.about.com/od/globalproblemsandissues/a/2012doomsday.htm
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/northamerica/usa/6519923/Ignore-
the-movie-2012-will-not-be-the-end-of-world-say-Mayans.html
http://news.nationalgeographic.com/news/pf/28660527.html
http://www.universetoday.com/14094/no-doomsday-in-2012/
http://www.dailycommonsense.com/2012-explained-why-it-shouldnt-be-feared/
http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012-guest.html
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اأخطاء بطليمو�ض

بالنظريات  دراية  على  جميًعا  نحن 
التي كان ل بد من التخل�س منها يف مقابل 
على  الفلك،  جمال  ففي  التجريبية.  الأدلة 
الذي  البطلمي  النظام  �سقط  املثال،  �سبيل 
اأمام  و�سع الكرة الأر�سية يف مركز الكون 
ال�سم�س  و�سعت  حيث  الكوبرنيكي؛  النظام 
الكواكبية  املدارات  من  �سل�سلة  مركز  يف 
الدائرية. وقد مت تعديل هذه النظرية لحًقا؛ 
مع  الكواكب  حركة  قيا�سات  توافقت  حيث 
ال�سكل البي�ساوي، ولي�س الدائري، للمدارات.

اأ�سباًبا عديدة للخطاأ  اأن هناك  والواقع 
يف  متاأ�سلة  اأخطاء  فهناك  التجارب؛  يف 
الأخطاء  من  النوع  ولهذا  القيا�س،  اأدوات 
قيا�سات  اإنتاج  من  مت�ساوية  احتمالت 
اأعلى اأو اأقل من القيمة "احلقيقية"، فُي�سمى 
باخلطاأ الع�سوائي. ومن ناحية اأخرى، هناك 
وتكون  منهجية،  اأو  ع�سوائية  غري  اأخطاء 
نتيجة العوامل التي تقوم بتوجيه النتيجة 

يف اجتاه معني.
اخلطاأ من �سيم الب�سر

عند اختبار فر�سية اأو نظرية، قد يف�سل 
العامل نتيجًة ما؛ لذلك فمن املهم األ يكون 
ذلك التف�سيل �سبًبا يف النحياز يف النتائج 
اأو تف�سريها. ومن الأخطاء الأ�سا�سية اعتبار 
اإجراء  بدون  للظاهرة  تف�سرًيا  الفر�سية 
الختبارات التجريبية؛ ففي بع�س الأحيان، 
تقنعنا "الفطرة" و"املنطق" باأنه ل حاجة 

اإىل اأية اختبارات.
الأخرى  ال�سائعة  الأخطاء  ومن 
ل  التي  البيانات  ا�ستبعاد  اأو  جتاهل 
الباحث  يتقبل  ا،  فمثاليًّ الفر�سية.  تدعم 
اأو  �سحيحة  الفر�سية  تكون  اأن  احتمالية 
الأحيان،  بع�س  ولكن، يف  غري �سحيحة؛ 
يكون لدى العامل اعتقاد قوي باأن النظرية 
ب�سغط  ي�سعر  اأو  خاطئة(،  )اأو  �سحيحة 
نتيجٍة  على  للح�سول  خارجي  اأو  داخلي 
حمددة. ويف هذه احلالة، قد يكون هناك 
يف  خطاأ"  "�سيء  على  للعثور  نف�سي  ميل 
البيانات التي ل تدعم توقعات العامل؛ يف 
البيانات  من  بعناية  يتحقق  ل  اأنه  حني 
التي تتفق مع توقعاته. والدر�س امل�ستفاد 
كافة  مع  التعامل  يجب  اأنه  هو  هنا 

البيانات بنف�س الطريقة.

فاإذا دعمت التجارب الفر�سية اأو اأكدتها، 
طبيعة؛  قانون  اأو  نظرية  اعتبارها  ميكن 
اأو  الفر�سية  اإن مل تفعل، يجب رف�س  ولكن 
اأنيقة، يجب  النظرية  تعديلها. فمهما كانت 
التجارب  نتائج  مع  توقعاتها  تتفق  اأن 
�سحيًحا  و�سًفا  اأنها  ن�سدق  اأن  اأردنا  اإذا 
اأن  العتبار  يف  ن�سع  اأن  ويجب  للطبيعة. 
النظرية  اأن  اإىل  اإ�سارة  التجربة  اأهمية  يف 
يجب اأن تكون قابلة لالختبار. فالنظريات 
عدم وجود  ب�سبب  اختبارها،  التي ل ميكن 
عواقب ميكن مالحظتها على �سبيل املثال، 

ل ُت�سنف من �سمن النظريات العلمية.

بقلم: عائ�سة ح�سنني

يف اإبريل 2011، ن�رش الدكتور البو�سني 
يقرتح  بحثية  ورقة  با�سي�س  عمر  من�سور 
الكواكب يف حماذاة  اأنه عندما تكون  فيها 
كوكب الأر�س يزداد الن�ساط الزلزايل. ولدعم 
نظريته، قام بتقدمي بيانات تاريخية تو�سح 
اأن الزلزل التي تبلغ قوتها 6 درجات وما 
فوق قد وقعت كلها اأثناء مثل تلك املحاذاة. 
ولو �سحت نظريته، ل�سهد يوم 26 �سبتمرب 
مل  ما  وهو  مدمرة،  كارثية  زلزل  املا�سي 
يحدث؛ الأمر الذي اأثار ت�ساوؤلتي: يف ماذا 
�سار  وكيف  با�سي�س؟  عمر  الدكتور  اأخطاأ 
الجتاه  يف  املثال،  �سبيل  على  جاليليو، 
واقع  يف  العلماء  ياأتي  فكيف  ال�سحيح؟ 

الأمر بنظريات �سحيحة؟
التي  الإجابة  هو  العلمي  املنهج  اإن 
التي  العملية  فهو  لت�ساوؤلتي؛  وجدتها 
ي�ستخدمها العلماء يف حماولة بناء متثيل 
دقيق للعامل الذي نعي�س فيه. ومع الأخذ يف 
العتبار اأن املعتقدات ال�سخ�سية والثقافية 
للظواهر  وت�سورنا  فهمنا  يف  توؤثر  قد 
العلمي،  املنهج  خالل  فمن  الطبيعية، 
ي�ستعني العلماء باإجراءات ومعايري موحدة 
حتد من تلك التاأثريات عند تطوير اأية نظرية.

اأربع خطوات
من . 1 جمموعة  اأو  الظاهرة  مالحظة 

الظواهر، وو�سفها.
�سياغة فر�سية لتف�سري الظواهر.. 2
ا�ستخدام الفر�سيات لتوقع ظواهر اأخرى.. 3
التجارب . 4 خالل  من  التوقعات  اختبار 

التي يتم اإجراوؤها ب�سكل �سحيح وعلى يد 
عدة علماء م�ستقلني.

وعادًة ما ُيقال اإنه يف العلم ل ميكن اأبًدا 
اإثبات النظريات، فال ميكن اإل اإبطالها فقط؛ 
تتعار�س  اأن  احتمالية  دائًما  توجد  حيث 
املالحظات اأو التجارب احلديثة مع نظرية 
قدمية. وقد قام األربت اأين�ستاين ب�رشح ذلك 
بهذه الطريقة: "ل ميكن للتجارب مهما كان 
قد  ولكن  حق؛  على  اأنني  تثبت  اأن  عددها 

تثبت جتربة واحدة فقط اأنني خمطئ".
اأين�ستاين يف مواجهة نيوتن

اإذا مل تتفق توقعات نظرية ما قائمة منذ 
فرتة طويلة مع نتائج التجارب اجلديدة، فقد 
يتم اإ�سقاطها كو�سف للواقع؛ ولكنها قد تظل 
قابلة للتطبيق يف نطاق حمدود من العوامل 

املتغرية القابلة للقيا�س.
قوانني  فاإن  املثال،  �سبيل  على 
نيوتن(  )قوانني  الكال�سيكية  امليكانيكا 
اأ�سغر  ال�رشعات  �ساحلة فقط عندما تكون 
ال�سوء. ولأن هذا املجال  بكثري من �رشعة 
ي�سع جزًءا كبرًيا من التجربة الإن�سانية، فاإن 
قوانني امليكانيكا الكال�سيكية تطبق ب�سكل 
من  كبري  نطاق  يف  ومفيد  و�سحيح  وا�سع 

امل�ساكل التكنولوجية والعلمية.
تكون  ل  الكونية،  الطبيعة  يف  ولكن 
يتم  املجال  هذا  ففي  �سغرية؛  ال�رشعات 
املجال  يف  احلركة  وكذلك  احلركة،  و�سف 
الكال�سيكي، ب�سكل دقيق من خالل معادلت 
نتيجة  ونعتقد  لأين�ستاين.  الن�سبية  نظرية 
الن�سبية  النظرية  اأن  التجريبية  الختبارات 
توفر و�سًفا اأكرث �سموًل ودقة للمبادئ التي 
النظرية  توفره  الذي  ذلك  من  الكون  حتكم 

الكال�سيكية الأقدم.
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ين�ساأ خطاأ �سائع اآخر من الف�سل يف تقدير 
الأخطاء املنهجية. فهناك الكثري من الأمثلة 
على اكت�سافات مت تفويتها من قبل العلماء 
يف�رشون  حيث  التجارب؛  يجرون  الذين 
البيانات التي يح�سلون عليها والتي حتتوي 
مرجعية  اأنها  على  جديدة  ظاهرة  على 
من  الكثري  فهناك  العك�س،  وعلى  منهجية. 
اأمثلة "الكت�سافات اجلديدة" املزعومة التي 
يثبت اأنها نتيجة الأخطاء املنهجية التي مل 

ي�سعها "املكت�سفون" يف العتبار.
التجريبي  بالن�ساط  ويف جمال يحفل 
املجتمع  اأع�ساء  بني  املفتوح  والتوا�سل 
اأو  الأفراد  لنحيازات  ميكن  العلمي، 
بع�سها؛  باإلغاء  تقوم  اأن  املجموعات 
التجريبية  وذلك نتيجة تكرار الختبارات 
لهم  يكون  قد  خمتلفني  علماء  قبل  من 
لالأنواع  يكون  كما  خمتلفة.  انحيازات 
والتح�سريات  الأجهزة  من  املختلفة 
لالأخطاء  خمتلفة  م�سادر  التجريبية 
املنهجية؛ فعلى مدار فرتة من الختبارات 
يف  توافق  يتطور  املتنوعة،  التجريبية 
اإزاء النتائج التجريبية  الآراء يف املجتمع 

التي ت�سمد مع الزمن.
الفر�سيات والنماذج 
والنظريات والقوانني

يف علم الفيزياء والتخ�س�سات العلمية 
الأخرى، تختلف دللت كل من "الفر�سية" 
و"القانون"  و"النظرية"  و"النموذج" 
املعرفة  اأو  القبول  مرحلة  اإىل  بالن�سبة 

ملجموعة من الظواهر.
متعلقة  حمدودة  عبارة  هي  الفر�سية 
بال�سبب والنتيجة يف حالت معينة؛ وت�سري 
ا اإىل حالتنا املعرفية قبل اأن يتم تنفيذ  اأي�سً

التجارب، ورمبا قبل توقع الظواهر.
اليومية،  احلياة  من  مثاًل  �رشبنا  اإذا 
فلنفرت�س اأنك تكت�سف اأن �سيارتك ل تدور. 
قد تقول "�سيارتي ل تدور لأن البطارية ل 
الأوىل.  فر�سيتك  هي  تلك  فتكون  تعمل"؛ 
اأنوار  ترتك  مل  اأنك  من  تتاأكد  قد  وبعدها 
اأو اإن كان املحرك ي�سدر  ال�سيارة م�ساءة 
تتحقق  وقد  ال�سيارة،  ت�سغيل  عند  �سوًتا 
اأطراف  عند  الكهرباء  تيار  من  ا  اأي�سً
اأن البطارية تعمل  البطارية. فاإذا اكت�سفت 
اأخرى:  اأن ت�سع فر�سية  جيًدا، فقد حتاول 
لي�ست  "هذه  اأو  يعمل"  ل  الت�سغيل  "زر 

�سيارتي!"
حالت  اإىل  منوذج  كلمة  ت�سري  حني  يف 
للفر�سية  اأن  املعلوم  من  يكون  حيث  معينة؛ 
الأمثلة  ومن  حمدودة.  كانت  واإن  �سالحية 
من  يتم  والذي  للذرة،  بوهر  منوذج  املتداولة 
خالله الت�سبه بالنظام ال�سم�سي يف و�سف حركة 
الإلكرتونات يف مدارات دائرية حول النواة. وهذا 
ل ُيعترب ت�سويًرا دقيًقا ملا تبدو عليه الذرة؛ ولكن 
النموذج قد جنح يف متثيل طاقات الإلكرتونات 
ح�سابيًّا يف احلالت الَكّميِّة لها يف اأب�سط الأمثلة، 

اأي ذرة الهيدروجني.

والواقع  اآخر،  مثال  هو  هوك  قانون 
اأو منوذج هوك؛  ُي�سمى قاعدة  اأن  اأنه يجب 
من  املبذولة  القوة  اأن  على  ين�س  حيث 
الكمية  مع  تتنا�سب  بزنربك  مت�سلة  كتلة 
اأن  نعلم  فنحن  الزنربك.  فيها  يتمدد  التي 
التمدد  القاعدة �ساحلة فقط يف حالة  هذه 
عندما  "القانون"  يف�سل  بينما  الب�سيط؛ 
ومع  مرونته.  حدود  خارج  الزنربك  يتمدد 
باحلركة  التنبوؤ  اإىل  املبداأ  هذا  يوؤدي  ذلك، 
ل�سلوك  منوذًجا  وكونه  الب�سيطة،  التوافقية 
الزنربك؛ فهو متعدد الفوائد يف جمال وا�سع 

للغاية من التطبيقات.
القانون  اأو  العلمية  النظرية  اأما 
الفر�سيات  من  جمموعة  اأو  فر�سية  فهو 
خالل  من  تاأكيدها  مت  والتي  املت�سلة، 
وغالًبا  املتكررة.  التجريبية  الختبارات 
من  الفيزياء  علم  يف  النظريات  ت�ساغ  ما 
والتي  واملعادلت،  املفاهيم  بع�س  خالل 
الذي  الأمر  الطبيعة"؛  "قوانني  ب  ُتعرف 
عامة.  ب�سورة  تطبيقها  اإمكانية  اإىل  ي�سري 
العلمية  والقوانني  النظريات  اأ�سبحت  وقد 
والأ�سا�س  للكون  فهمنا  من  جزًءا  املقبولة 
الذي نعتمد عليه عند ا�ستك�ساف املجالت 

املعرفية الأقل و�سوًحا بالن�سبة لنا.
النظريات  من  التخل�س  ميكن  فال 
الأمر  بادئ  يف  ُيفرت�س  حيث  ب�سهولة؛ 
مع  اجلديدة  الكت�سافات  تن�سجم  اأن 
يعيد  فال  القائم.  النظري  العمل  اإطار 
حماولة  يف  ما  نظرية  يف  النظر  العلماء 
لتعديلها اإل اإذا ثبت من خالل الختبارات 
الظاهرة  توافق  عدم  املتكررة  التجريبية 
التي  ال�رشعية  اأن  والواقع  معها.  اجلديدة 
العلمية كتمثيل  النظريات  نربطها ب�سحة 
مناق�س  اأمر  الفيزيائي  العامل  حلقائق 
"اإنها  القائلة  الدارجة  العبارة  توحيه  ملا 
من  املثال،  �سبيل  فعلى  نظرية"؛  جمرد 
على  ما  �سخ�س  يقفز  اأن  الطبيعي  غري 
ا اأنه لن يقع لأن  حافة مبنى عاٍل مفرت�سً

"اجلاذبية جمرد نظرية".
يف  التغريات  حتدث  احلال،  وبطبيعة 
قد  الذي  الأمر  والنظريات؛  العلمي  الفكر 
يف  ثورة  اإىل  الأحيان  بع�س  يف  يوؤدي 
القوة  فاإن  وجمدًدا،  العامل.  اإىل  نظرتنا 
العلمي  املنهج  هي  للتغيري  الرئي�سية 

وتركيزه على التجربة.

متى ي�سبح املنهج العلمي 
غري قابل للتطبيق؟

�رشوري  العلمي  املنهج  اأن  حني  يف 
ا مفيد يف  لتطوير املعرفة العلمية، فهو اأي�سً
حل امل�ساكل اليومية. فماذا تفعل عندما ل 
يعمل هاتفك؟ هل امل�سكلة يف ال�سماعة، اأم 
يف الكابالت داخل منزلك، اأم هي الأ�سالك 
اأعمال  يف  عطاًل  هناك  اأن  اأم  اخلارج،  يف 
متر  التي  العملية  تلك  الت�سالت؟  �رشكة 
التفكري  تت�سمن  قد  امل�سكلة  هذه  حلل  بها 
العلمي، وقد تتعار�س النتائج مع التوقعات 

الأولية.
ت�سكك يف  قد  اجليد،  العامل  يفعل  مثلما 
نطاق  يف  تقع  ل  التي  املواقف  جمموعة 
العلمي.  املنهج  تطبيق  ميكن  حيث  العلم؛ 
ومن واقع ما ورد بالأعلى، ميكننا القول باأن 
املنهج العلمي يعمل ب�سكل جيد يف املواقف 
التي ميكن اأن نعزل فيها الظاهرة من خالل 
الق�ساء على اأو البحث عن العوامل اخلارجية، 
الختبارات  بع�س  جنري  اأن  ميكن  وحيث 
مراًرا وتكراًرا على النظام قيد الدرا�سة، وذلك 

بعد اإجراء تغيريات حمدودة بها.
وبالتاأكيد هناك ظروف معينة ل ميكن 
من  فيها  نتمكن  لن  اأو  الظاهرة  عزل  فيها 
تلك  مثل  يف  مرات.  عدة  القيا�سات  اإعادة 
على  النتائج  من  جزء  يعتمد  قد  احلالت 
عادة  الأمر  هذا  ويحدث  املوقف؛  تاريخ 
النا�س.  بني  الجتماعية  التفاعالت  يف 
املحامي  يقوم  عندما  املثال،  �سبيل  على 
باملرافعة اأمام هيئة حملفني يف املحكمة، 
ل ميكنه/ها جتربة مناهج اأخرى عن طريق 
تكرار املحاكمة اأمام نف�س هيئة املحلفني. 
ويف حماكمة جديدة، �سيكون ت�سكيل هيئة 
الأمر  يكن  مل  اإذا  وحتى  خمتلًفا؛  املحلفني 
كذلك، لي�س من املتوقع اأن ين�سى نف�س هيئة 
املحلفني ما قد �سمعوه من قبل بعد �سماع 

جمموعة جديدة من النقا�سات.
وثيًقا  ارتباًطا  العلمي  املنهج  يرتبط 
يف  الإن�ساين.  التحري  عملية  وهو  بالعلم، 
هذه املقدمة، قد اأكدنا على اأن املنهج العلمي 
الأخرى  الأ�سكال  عن  العلوم  بتمييز  يقوم 
املنهجي.  التجريب  اإىل  لحتياجه  للتف�سري 
بع�س  اإىل  ن�سري  اأن  ا  اأي�سً حاولنا  وقد 
املعايري واملمار�سات التي و�سعها العلماء 
للحد من تاأثري التحيز الفردي اأو الجتماعي 
على  الطالع  ميكن  العلمية.  النتائج  على 
العلمي  املنهج  عن  التحقيقات  من  املزيد 
وجوانب اأخرى من املمار�سات العلمية يف 

املراجع املذكورة اأدناه:
ht tp : / /www.sc iencebuddies.org/
science-fair-projects/project_scientific_
method.shtml
http://news.exopoliticsinstitute.org/
index.php/will-comet-elenin-cause-
major-earthquakes-as-it-approaches-
earth/

الف�سل الدرا�سي الثاين 2012/2011

 

منطقة اال�ستك�ساف
مواعيد العمل

من ال�سبت اإىل اخلمي�س: 
من 9:00 اإىل 15:30  
من 8:30 اإىل 12:30 ماعدا الثالثاء: 

مواعيد اجلوالت
من ال�سبت اإىل اخلمي�س:

14:00 + 12:30 + 11:00 + 09:30
11:00 + 9:30 ماعدا الثالثاء: 

اأ�سعار الدخول 
الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات

قاعة اال�ستماع �اال�ستك�ساف
ال�ستماع 	• بقاعة  املتاحة  العرو�س  قائمة  على  لالطالع 

الإلكرتوين:  املركز  موقع  زيارة  يرجى  وال�ستك�ساف، 
www.bibalex.org/psc

قبل 	• ال�ستك�ساف  قاعة  باإداري  الت�سال  برجاء  للحجز، 
املوعد املطلوب باأ�سبوع على الأقل.

االأ�سعار
)DVD( عرو�س الفيديو

الطلبة: جنيه واحد، غري الطلبة: جنيهان.
)3D( عرو�س ثالثية الأبعاد

الطلبة: جنيهان، غري الطلبة: 4 جنيهات.

معلومات للزائر
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رئي�س وحدة الإ�سدارات التعليمية

�ساهندة اأمين
�سارة خطاب

اأخ�ســـــائيو الإ�سدارات التعليمية

اإجني حافظ 
ملياء غنيم
نهى رحال

جيالن �سامل

ملزيد من املعلومات واحلجز:

يرجى الت�سال باإدارة مركز القبة ال�سماوية العلمي

بريد اإلكرتوين:

psc@bibalex.org

تليفون: 4839999   203+

داخلي: 2350-2351

فاك�س: 4830464  203+

زوروا موقعنا الإلكرتوين
www.bibalex.org/psc


