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ملف العدد
تكريــــم

بــــــداية جديــــــدة!
مع بداية عام دراسي جديد ،نأمل أن نبدأ مرحلة
جديدة من املتعة واإلهلام يف حياتنا.
لقد انتهى فصل الصيف ،والذي كان وقتًا لالسرتخاء
واملتعة واملرح .إال أن هذا ال يعين نهاية املرح؛ فإن بداية
العام الدراسي اجلديد هي فرصة ذهبية لبدء مغامرة
جديدة من التعلم املمتع واملُ ِلهم.
وقبل أن يبدأ الصيف قد احتفلنا م ًعا باحتفالية العلوم
الثالثة ،من  1إىل  3إبريل  ،2009واليت كانت تدور حول
موضوع "الطاقة" .كما احتفلنا بيوم البيئة العاملي لعام
 2009يف يوم  20يونية؛ وكذلك باحتفالية إيراتوستينس
السنوية السابعة يف يوم  21من نفس الشهر .وندعوكم
لقراءة املزيد عن أحدث إضافتنا لالحتفاليات واألنشطة
السنوية ،وهي احتفالية يوم البيئة العاملي ،وذلك يف ركن
"أهم األخبار" ،صفحة .10
ولقد مشل برنامج الصيف جمموعة متنوعة من
األنشطة الشيِّقة ومنها باقة من ورش العمل من
جماالت علمية وابتكارية خمتلفة .كما احتوى على
برامج ومسابقات وبطوالت وحماضرات وحماضرات
بالبث املباشر ورحالت ميدانية ومعسكرات وكذلك
احتفاليات.
ويف شهر أغسطس  ،2009وبفضل وزارة السياحة
املصرية ،مت افتتاح القبة السماوية مبكتبة اإلسكندرية
مرة أخرى بنظام عرض دجييستار 3وهو أحدث
تقنيات العرض اخلاصة بالقباب السماوية ،والذي
يتكون من جمموعة ثرية من اخلاصيات الفلكية ثالثية
األبعاد وقاعدة بيانات هائلة لألجسام السماوية مُت ِّكن
املشاهدين من استكشاف الكون بشكل غري مسبوق.
ويف إطار سعينا الدائم وراء االمتياز والتجدد ،فنحن
هنا يف مركز القبة السماوية العلمي دائ ًما ما نستمتع بأي
فرصة للبدء من جديد باجتاه جديد مواكب لتطورات
العصر .ويف إطار التطور ،ومع بداية العام الثالث لنشرة
املركز ،فإن فريق حترير النشرة يقدم شك ً
ال جدي ًدا هلا
يكون فيه لكل عدد موضوع عام متعلق بأهم األحداث
العاملية واحمللية املواكبة.
واحتفاالً باقرتاب نهاية العام الدولي للفلك 2009
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والذي حيتفل بالعيد األربعمائة جلاليليو جاليلي خمرتع
التليسكوب ،فإن هذا العدد يدور حول موضوع الفلك
بشكل عام ،وباألخص االحتفال بالذكرى األربعني ألول
هبوط إلنسان على سطح القمر.
والشكل اجلديد للنشرة يستمر يف تقديم املعلومات
الرتبوية عن أنشطة املركز اجلديدة يف الفصل املقبل،
باإلضافة إىل أحدث وأهم أخبار املركز؛ فض ً
ال عن
مقاالت قصصية تدور حول موضوع العدد العلمي.
يف هذا العدد ،نغطي أخبار القبة السماوية وقاعة
االستكشاف (صفحة  2و ،)6وكذلك نستعرض أنشطة
املركز للفصل الدراسي األول ( 2010/2009صفحة
 .)9-7كما نقدم مقاالً مستوحى من متحف تاريخ
العلوم عن موضوع علم الفلك املصري (صفحة .)5-4
أما عن ملف هذا العدد فيسرد قصة أعظم إجنازات
اإلنسان يف القرن العشرين ،وهو وصول اإلنسان إىل
القمر واهلبوط على سطحه؛ وذلك من ثالث وجهات
ميا
نظر :املاضي ،احلاضر ،واملستقبل .كما نقدم تكر ً
ملخصا جلاليليو (صفحة .)16
ً
ويف ورش عمل هذا املوسم ،سوف يعرف الطالب
الكثري عن جماالت علمية خمتلفة؛ فسوف يتعرفون مث ً
ال
بعض من عجائب الفلك واجملموعة الشمسية ،وبعض
على ٍ
من أسرار عامل الكائنات العضوية الدقيقة ،وطبيعة
املادة ،وكذلك أهمية التكيُّف وتأثريه على الكائنات
أيضا بعض احلقائق
احلية .وسوف يتعلم الطالب ً
املثرية عن التفاعالت الكيميائية ،وكيفية توصيل التيار
الكهربي ،وأهمية الطاقة يف حياتنا .باإلضافة إىل ذلك،
سيكتسب الطلبة بعض املعرفة احليوية من خالل ورشة
عمل جسم اإلنسان ،وكذلك بعض املعلومات الفيزيائية
يف ورشة عمل الكثافة.
كما سوف تستمر برامج املركز الناجحة ،ومنها:
نادي العلوم ،وعرض عجائب العلوم ،واملرح مع العلم،
ونادي الشطرنج ،ومسابقات قاعة االستكشاف ومتحف
تاريخ العلوم ،وداروين ،وتكنولوجيا الفضاء ،وكذلك
معسكرات "اكتشف بيئتك".
ومن األحداث واملعارض املنتظرة معرض "ماركوني"

ومعرض "من األرض إىل أعماق الكون" ومعرض "فولتا"
ومؤمتر "إنها عاملة فلك" ،باإلضافة إىل االجتماع

السنوي السابع عشر للمجتمع األوروبي لتأثري علوم
الفلك يف الثقافة ،من  25إىل  31أكتوبر .2009
وحنن ندعوكم إىل زيارة موقعنا اإللكرتوني
( )www.bibalex.orgبصفة مستمرة ملعرفة املزيد
عن املركز وأنشطته وأخباره ،باإلضافة إىل أخبار العلم
الطريفة.
اآلن هو الوقت املناسب لبداية جديدة ونتمنى أن
نلهمكم ملشاركتنا املغامرة املتجددة لالستكشاف والتعلم
واملتعة واملرح.
بقـلم :مايسـة ع ــزب ،منسق نشر مبركز القبة السماوية العلمي
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القبة السماوية

عـــامل جديــــــد!
بقـلم :مايسـة ع ــزب ،منسق نشر مبركز القبة السماوية العلمي

كم هو رائع أن نتمكن من أن خنطو خارج روتني حياتنا اليومية لبعض من الوقت
إىل عامل آخر مليء باملغامرة والتشويق .هو يف الواقع نفس العامل ،إال أننا ال ميكننا أن
نراه هكذا إال من داخل مسرح القبة السماوية.
يف هذا العامل ،ويف هذا العامل فقط ،وعندما تغلق األبواب وتطفأ األنوار ،نشعر كأن
مقاعدنا قد حتولت إىل أبسطة سحرية كاليت ختيلناها يف طفولتنا؛ فبينما جنلس يف
أماكننا ننطلق عرب الزمان واملكان يف رحالت استكشافية فريدة نرى فيها الكون كما ال
يستطيع أن يراه اإلنسان بعينه اجملردة يف الواقع  ...على األقل ،حتى اآلن!
ننتقل إىل املاضي لنرى الكون كما رآه أسالفنا يف مطلع الزمان ونكتشف عجائب
الدنيا اليت صنعها اإلنسان منذ آالف السنني فظلت قرونًا طويلة حتى حمتها الكوارث
واحلروب ...ونبحر ألعماق البحار واحمليطات ثم نتسلق ألعلى قمم اجلبال والرباكني...
ومنعن النظر داخل أجسامنا فتنكشف لنا ماليني املعجزات اليومية؛ تستمر لنستمر...
خارجا وداخ ًال عن أجوبة لعجائب كوكبنا وحياتنا؛ تلك العجائب اليت ال حصر
نبحث ً
هلا.
ويدفعنا فضولنا إىل أبعد من ذلك بكثري ...إىل ما هو أبعد من كوكبنا ...فنعرب
اجملموعة الشمسية بكل ما فيها من أجسام مساوية لكل منها ما ال حيصر من أسرار...
وننطلق إىل الكون الفسيح الذي متأله جمموعات جنمية وجمرات ال تنتهي مهما أطلنا
أو أمعنا النظر.

بالفعل هو عامل رائع اإلبهار ذلك الذي تقدمه القبة السماوية مبكتبة اإلسكندرية
جلمهورها .ومنذ افتتاحها يف أكتوبر  2002تبهر القبة السماوية اجلمهور مستخدمة
تقنيات متعددة كان أبرزها حتى وقت قريب هو نظام العرض السينمائي آي-ماكس
والذي يقدم الصور السينمائية ذات البنية العمالقة.
وابتدا ًء من أغسطس  ،2009وبفضل وزارة السياحة املصرية ،تعمل القبة السماوية
أيضا بنظام عرض دجييستار 3وهو أحدث تقنيات العرض اخلاصة
مبكتبة اإلسكندرية ً
بالقباب السماوية ،والذي يتكون من جمموعة ثرية من اخلاصيات الفلكية ثالثية األبعاد
وقاعدة بيانات هائلة لألجسام السماوية مُت ِّكن املشاهدين من استكشاف الكون بشكل
غري مسبوق .وهذا النظام اجلديد سوف يمُ ِّكن أخصائيي القبة السماوية ،والذين قد
أيضا األول من نوعه
جنحوا مسبقًا يف إنتاج أول عرض مصري للقباب السماوية هو ً
الذي يتم تصنيعه بالكامل يف الشرق األوسط ،من إنتاج عروض حديثة عالية التقنية
باستخدام شاشات اللمس ومشاهدة ابتكاراتهم مباشرة على مسرح النجوم.
ويأتي حتديث القبة السماوية يف التوقيت املناسب حيث تستعد مكتبة اإلسكندرية
الستضافة املؤمتر العشرين للجمعية الدولية للقباب السماوية يف يونية 2010؛ وهذه
املؤمترات الدورية هي األكرب واألهم يف عامل القباب السماوية حيث ال تقدم إال أحدث
وأعلى التقنيات يف هذا اجملال.

ما اجلديـــــد؟

العجـــائب السبـــــع
( 30دقي ـ ـ ــقة)

هل تساءلت يو ًما عن عجائب الدنيا
السبع؟ ما هي؟ ومن أين أتت؟ واألهم من
هذا وذاك :ملاذا كانت ،ومازالت ،عجائب؟
مقابر مذهلة حييط مبانيها الغموض...
واحة أسطورية من احلدائق ،متعددة
الطوابق ،تنمو وسط الصحراء القاحلة...
آثار شاهقة ،ترتفع مئات األمتار عن
األرض ...هي عجائب الدنيا السبع القدمية
اليت التزال لغزًا يبهر العامل بأسره...
ولكن بالرغم من روعتها ،فباستثناء
يتبق أي من عجائب
اهلرم األكرب ،مل َّ
الدنيا السبع القدمية؛ فال عجب إذن أن
نرفع أعيننا من األرض إىل السماء ،حيث
ال تنتهي العجائب...
يف هذا الكون الفسيح ،تتشكل عجائب
مرصعة
كونية مبهرة فتبدو السماء وكأنها َّ
جبواهر مذهلة تدور وحتتشد يف الفضاء...

هي عجائب أثارت خيال اإلنسان منذ فجر
قصصا خيالية بديعة
التاريخ ،فأهلمته ً
وأثارت فضوله لكشف أسرارها اليت تفوق
الوصف واخليال.
ولعل هذا الكوكب األزرق الصغري الذي
بدأنا منه رحلتنا هو أعظم العجائب الكونية.
هذا الكوكب الذي قد يكون فري ًدا من نوعه؛
فهو املكان الوحيد يف هذا الكون الشاسع
الذي تدب فيه صور احلياة املختلفة ...حياة
معقدة حتتاج إىل إدراك يفوق اخليال...
حياة ميكننا من خالهلا استكشاف وفهم
وبناء معامل بشرية رائعة...
حياة ميكنها التأمل يف أسرار وعجائب
كوكبنا والكون من ورائه...

ما اجلديـــــد؟
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جنــــومالفـــــراعنـــــــــة

( 35دقيـ ـ ـ ـ ــقة)

من الفضاء البعيد ،تظهر معامل متعرجة
داكنة متتد يف إفريقيا الشمالية على خلفية
من الصحارى الذهبية .ومن منابعه يف
قلب إفريقيا الوسطى ،ومن حبريات واديه
الصخري ،جتري مياه هذا املَعلَم مشاالً
مكون ًة دلتا ضخمة وخصبة
آلالف األميالِّ ،
على ساحل البحر املتوسط.
إنه النهر األكثر طوالً يف العامل؛ نهر
النيل.
هنا ،نشأت حضارة عظيمة ،ال تزال
آثارها ختلب األلباب اليوم مثلما كانت عند
نشأتها ...مرياث هائل من املباني العمالقة
تغطيها الصور والكتابات فيمكننا قراءتها
اليوم وكأننا نقرأ كتابًا.
على ضفاف النيل الغربية كانت تقع
مدن املوتى ،وعلى ضفافه الشرقية معابد
اآلهلة املفعمة باحلياة ...هي آثار ظلت
قائم ًة آلالف السنني كالنجوم ،يف حني عادت
ماليني املنازل ،بل وقصور الفراعنة ذاتها،
إىل طمي النيل الذي كانت قد بنيت منه.
هائل ٌة هي تلك اآلثار ،ودقي ٌق ختطيطها،
مما جعل البعض َّيدعي أنها كانت مراصد
فلكية ،أو أن هلا قدرات سحرية ،أو أن
كائنات فضائية هي اليت أنشأتها.

ولكن ما مدى صحة تلك االدعاءات؟
وكيف كان املصريون القدماء يرون النجوم
ويستخدمونها؟ وما هو اإلرث الذي تركوه
لنا؟
قسم املصريون القدماء اليوم إىل
لقد
َّ
 24ساعة والعام إىل  365يو ًما؛ ولكنهم مل
حياولوا ،مثلما فعل اإلغريق ،تقديم تفسري
علمي حلركة الشمس والكواكب والنجوم ،أو
حتى معرفة مواقعها.
فبالنسبة هلم ،كانت السماء هي عامل
اآلهلة؛ كانت جتسد التوازن بني النظام
والفوضى ،بني املوت والبعث؛ فكان امللوك
اآلهلة يعيشون على األرض ،ثم يقومون
برحلة مساوية لتولي العهد األبدي مع
النجوم.
أما بالنسبة لنا ،فلم تعد النجوم مكانًا
كون
لأللغاز الدينية؛ فهي اآلن مدخل إىل ٍ
كون قد
أكثر روعة مما تصور املصريونٍ ...
بدأنا لتونا يف فهم أسراره.
لقد تصور الفراعنة أن بإمكانهم السفر
إىل النجوم؛ واآلن ،بعد مرور مخسة آالف
عام ،فقد بدأت اخلطوات األوىل للرحلة اليت
قد جتعل هذا احللم يتحول إىل حقيقة.

آفـــــــاقجـــديـــــــــدة

( 23دقيـ ـ ـ ـ ــقة)

واملذنبات هي جبال جليدية حتوم
منذ مخسة آالف سنة ،عندما كان مبنى
ستونهنج اليزال حديثًا ،ظهر يف السماء حول جنمنا القامت؛ ومبجرد جذب أو دفعة
جس ٌم عظيم ،بدا لبناة ستونهنج تعب ًريا عن بسيطة تدخل املذنبات يف رحلة قد تستغرق
آالف السنني.
بهجة اآلهلة أو عن غضبهم.
وعندما عاد ذات الزائر إىل مساء ولكن كيف وصلت املذنبات إىل هناك؟
بالنسبة لنا حنن سكان األرض ،فإن
كوكب األرض مع نهاية القرن العشرين ،ظن
البعض أنه رسو ٌل مساو ٌي ،إال أن الغالبية رحلة استكشاف الفضاء قد بدأت للتو؛
من الناس قد أدركوا أنه يف احلقيقة مذنَّب -أسرار حديثة وأسئلة قدمية ،رؤى وعوامل
جديدة ،كلها تدعونا باستمرار للبحث عن
عضو نا ٍء من أعضاء النظام الشمسي.
يأخذنا هذا العرض املدهش يف رحلة فحواها.
وطاملا ظل الفضول من صفات البشر،
استكشافية شيّقة عرب اجملموعة الشمسية
وإىل عامل املذنبات؛ مليارات ومليارات فسوف نستمر يف االجنذاب إىل استكشاف
تلك اآلفاق اجلديدة ،وحماولة فهمها ،ورمبا
منها.
العيش عليها...

عـــروض متــــاحــة
جســـــم اإلنســــان

(عرض أي-ماكس مدته  40دقيقة)

دائـــــرةالنـــــــــار

(عرض أي-ماكس مدته  40دقيقة)

واحة يف الفضــاء

( 20دقيقة)

عـــرض النجـــوم

(عرض حي مدته  45دقيقة)

معلومــــات للزائر

 لالستعالم عن اجلدول اليومي واألسعار ،يرجى زيارة موقع املركزااللكرتونيwww.bibalex.org/psc :
 يرجى التكرم بالعلم بأن للقبة السماوية احلق يف إلغاء أو تغيري أيعرض يف أي وقت بدون سابق إنذار
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متحف تاريخ العلوم

فجر الزمان وعلم الفلك الفرعوني
هذا املقال مأخوذ من معرض "جاليليو ،صور
الكون من ال ِقدَم إىل التلسكوب" ،والذي أعده باولو
جالوتزي؛ وكتب النص األصلي هلذا اجلزء من
املعرض أليساندرو روكاتي وإدواردو ديتوما.
إعادة الكتابة واإلخراج لنشرة مركز القبة السماوية
العلمي :مايسة عزب وإجني حافظ

"قيل عن املصريني أنهم َّأول من اكتشفوا
قسموها إىل اثنيَ
السنة الشمسية ،وأول من َّ
عشر جز ًءا؛ ولقد جاءوا بهذه املعرفة من
النجوم ".هريودوت؛ التاريخ ،الكتاب الثاني،
ص .4
حاز املصريون القدماء على شهرة كبرية
ملعرفتهم بعلم الفلك .ولقد اتخَّ َ ذ تفسريهم
ملا رأوه يف السماوات شك ًال أسطوريًّا ،وكان
شديد االرتباط بتعريفهم للبناء الديين؛
نشئ
فاختذوا من الشمس إ ًهلا أزليًّا هو ُم ِ
الكون واحلياة.
ولقد ترك علماء الفلك املصريون
مرياثًا أساسيًّا لعلم الفلك احلديث متمث ًال
حددا تطور هذا العلم وكذلك
يف قياسني قد َّ
احلياة اليومية للحضارات .هذان القياسان
هما التقويم السنوي كما نعرفه ونستخدمه
اليوم ،وتقسيم اليوم والليل إىل اثنتيَ عشرة
لكل منهما.
ساع ًة ٍّ
عامل بال تاريخ ،كان الزمن من أوائل
يف ٍ
الكميات اليت مت قياسها ،وكان ذلك يف
األصل استجاب ًة حلاجة الزراعة ،واليت كانت
دوراتها هي أساس حتول اجملتمع اإلنساني.
لذلك ،فإن فكرة قيام التقويم على الدورة
السنوية للشمس هو أمر مشكوك فيه.
ومازلنا غري متأكدين ما إذا كان التقويم
املصري فلكيًّا أم زراعي األصل.
ولقد ظهرت عالقة ما بني الظواهر
األرضية والسماوية َّأدت إىل التقسيم
الدوري للزمن إىل فرتات متكررة مرتبطة
مبراحل القمر والنهر .وكانت القدرة على
ُّ
توقع الفيضان التالي ،عن طريق رصد
سطوع النجم "سب دت" ("سوثيس" لدى
اإلغريق أو "سرييوس" كما نعرفه اليوم)،
هي الرابط بني التعريف الفلكي للتقويم
أيضا
وجذوره الزراعية األصل .كما كانت ً
ً
رابطا بني الدورة السنوية والدورة الدينية
للموت والبعث ،وكذلك بني الدورة اليومية
للشمس من املشرق إىل املغرب ،وحياة
اإلنسان ،والدورة السنوية للنهر.
4

نشــــــــــرة

مركز القبة السماوية العلمي

وألن مصر قد تبنت النظام الرقمي
العشري ،فقد كانت مدة السنة املصرية
"الغامضة" مقسمة إىل أسابيع يتكون كل
منها من عشرة أيام ،وجمموعها ستة
وثالثون أسبو ًعا .أما عن طول الشهور،
فكان مأخو ًذا عن نتيجة قمرية عتيقة فكان
مقس ًما إىل ثالثني يو ًما ،وبالتالي إىل ثالثة
َّ
أسابيع .ولقد مت مجع الشهور يف ثالثة
مواسم ،وهي "الفيضان" (أ ِخت) ،و"الظهور
من املاء" أو "الزرع" (برييت) ،و"احلر
أيضا
األعظم" أو "اجلفاف" ،والذي يُعرف ً
باسم "احلصاد" (شيمو)؛ ٌّ
وكل منها يتكون
من أربعة أشهر مبجموع ثالمثائة وستون
يو ًما ،أضاف إليها املصريون مخسة أيام
إلمتام الدورة السنوية املتكونة من ثالمثائة
ومخسة وستني يو ًما .إال أن هذا التقويم كان
يفتقد ُربع يوم الستكمال السنة الشمسية
الصحيحة؛ ولذلك ظهرت فجوة كبرية يف
التوقيت مع مرور الزمن.
ولقد ظلت السنة املصرية ذات الثالمثائة
ومخسة وستني يو ًما مستخدمة يف ممارسات
حث
علم الفلك ،خادم ًة نفس العلم الذي َّ
على تعديلها مع تطور دقة القياسات حتى مت
استبداهلا بالتقويم "اليولياني"(.)1

ويف هذا اإلطار فقد ربطت السنة
املصرية "الغامضة" ،عرب العصور وعن
طريق علم الفلك العربي ،بني علم الفلك
اإلغريقي البطلمي وتطور نظام كوبرنيكوس
يف أوج عصر النهضة.
ولقد نشأ التقسيم اليومي إىل أربع
وعشرين ساعة مباشر ًة من التقويم
املصري القديم .وقد مت اكتشاف أوائل
التقوميات يف توابيت تعود إىل األسرة
الثانية عشرة ( 1800-1900ق.م).
من اململكة الوسطى .وتشري دراسة تلك
اهلياكل إىل أن النموذج األصلي الذي
ُصنعت هذه التوابيت على غراره هو
أكثر ِق َد ًما ،وقد يعود إىل حوالي -2830
 2780ق.م .ويمُ ثِّل الغطاء الداخلي هلذه
التوابيت ما يُعرف بالساعات الوترية
أو النجمية ،واليت كان هلا يف مثل تلك
حبت.
احلاالت دو ٌر طقس ّي ٌ
ويف األعوام التالية ،قام املصريون
بتطوير الساعات اليت تقيس الوقت بشكل
مستقل عن مسار النجوم؛ فيعترب ظهور
الساعات الشمسية( )2واملائية( )3يف أوراق
الربدي من األسرة التاسعة عشرة دلي ًال على
املوحدة.
ظهور مبدأ الساعات ذات املدة َّ

وهناك بعض األعمال املصرية األخرى
املتعلقة بعلم نشأة الكون واليت تُع َرف فقط
من خالل النسخ أو املشتقات املستخدمة
كزينات إضافية ،باألخص يف مقابر وادي
امللوك يف طيبة واخلاصة مبلوك اململكة
احلديثة ( 1100-1500ق.م .).ولقد كان
من املفرتض أن حتاكي تلك املقابر الفاخرة
الكون خلدمة احلياة األبدية للفرعون،
فصل ملا ُع ِرف عن علم
فامتألت بالوصف املُ َّ
نشأة الكون بد ًءا من قياس مسار الشمس؛
ومنها قياسات شديدة الدقة حبيث ختتلف
اختالفًا طفيفًا عما نعرفه اليوم كما هو
احلال يف قياس حميط الكرة األرضية؛
وانتها ًء بتمثيل السماوات بنجومها يف حجرة
التابوت .وهذا الشق األكثر قربًا من علم
أيضا يف أبيدوس ،فيما يعرف
الفلك ُم َس َّجل ً
باألوزيرون ،والذي غالبًا ما كان مقربة
ألوزيريس.
ولقد وصلت إلينا أمساء لعلماء يُعتَقد
يف أنهم قد أسهموا يف علم الفلك الديين،
وخاص ًة ألغراض تنجيمية بهدف التنبؤ
باملستقبل ،ومنهم "نشيبسو" و"نفريوس".
ويوجد يف املتحف املصري بالقاهرة متثال
لعامل فلك هو "هارخيب" ،والذي عاش يف
القرن الثاني قبل امليالد؛ ويصحب التمثال
ً
نقشا هريوغليفيًّا دقيقًا وفري ًدا يصف خربته
ومهامه املتنوعة.
باإلضافة إىل ذلك ،فقد كان لقدماء
رجا ،إال
املصريني معرف ًة باالثين عشر بُ ً
أنهم مل خيرتعوها وإمنا علموا بها عن طريق
اإلغريق البطاملة نق ًال عن البابليني .ولقد
عرفت األبراج املصرية العديد من اجملموعات
النجمية األساسية ولكنهم ختيلوا هلا أشكاالً
خمتلف ًة عن تلك اليت نعرفها اليوم.
بالرغم من الفراغات اهلائلة ،فإن
الوثائق اليت ُعثِر عليها مُت ِّكننا من إعالن
علم الفلك املصري أحد أعظم اجملاالت
اليت برعوا فيها.

( )1التقويم اليولياني:

يف عام  46ق.م .أطلق يوليوس قيصر
خطة طموحة إلصالح التقويم الروماني
القائم على الدورة القمرية .ويف ذلك
الوقت كان الرومان على اتصال باحلضارات
الشرقية ومؤك ًدا املصرية ،حيث ُكلِّف بعملية
الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

إصالح التقويم أحد علماء الفلك املصريني
من مدرسة اإلسكندرية واليت كانت هي مركز
ثقافة البحر املتوسط يف العصر اهللِّينسيت.
وألن التقويم القمري أقيم على أساس
دورة من ثالمثائة وأربعة ومخسني يو ًما ،فقد
مت تعديل مدة الشهور بإضافة األيام املتبقية
يف نهاية كل شهر حبيث ال تتأثر مواعيد
االحتفاالت؛ هكذا قد تبادلت األشهر ذات
الثالثني والواحد وثالثني يو ًما ابتدا ًء من شهر
مارس؛ وهو األول يف السنة الرومانية .وكان
شهر فرباير تسعة وعشرين يو ًما الستكمال
دورة الثالمثائة ومخسة وستني يو ًما؛ وكل
أربعة أعوام كان شهر فرباير يتكون من
ثالثني يو ًما .ولقد أضيف تسعون يو ًما لعام
 46ق.م .لتقويم الشهور مع املواسم الصحيحة
وأصبح اإلصالح فعاالً يف عام  45ق.م.
ولقد استلزم تصحيح آخر يف عام  9ق.م.
حيث مل يتم تطبيق اإلصالح اليولياني بشكل
سليم ،حيث وقعت السنة الكبيسة كل ثالثة
أعوام بدالً من أربعة؛ لذلك فقد مت حذف
العام الكبيس لستة عشر عا ًما لتصحيح هذا
اخلطأ ومت تطبيق التقويم اليولياني بصورة
صحيحة ابتدا ًء من عام  8م.
ويف نفس املرحلة ،مت جعل شهر أغسطس
واح ًدا وثالثني يو ًما إكرا ًما لإلمرباطور
أغسطس قيصر حتى ال يكون أقصر من
الشهر الذي يسبقه والذي مسي إكرا ًما
ليوليوس قيصر؛ لذلك أصبح شهر فرباير
مثانية وعشرين يو ًما يف األعوام العادية
وتسعة وعشرين يف األعوام الكبيسة.

متحف تاريخ العلوم

ملز َولة):
( )2الساعة الشمسية (ا ِ

قبل اخرتاع الساعات اآللية ،كانت الساعات
تعملبأنظمةقياسيةبسيطة؛ومنهااستخدامحركة
الشمس لتتبُّع الوقت .وتعترب الساعة الشمسية هي
األقدم واألكثر شهرة من بني الساعات البدائية ،وال
تزال تصنع كزينة للحدائق .وتقوم فكرة الساعة
حترك ظل األجسام من
الشمسية على حقيقة ُّ
جهة إىل اجلهة املقابلة هلا مع "حركة" الشمس
من الشرق للغرب خالل ساعات النهار .وتتكون
الساعة الشمسية من دعامة عمودية يكون طول
ظلها هو املؤشر الدال على الوقت أثناء اليوم.
وترجع الساعة الشمسية إىل احلضارة املصرية
القدمية 1500 ،ق.م .تقريبًا؛ كما مت استخدامها
يف احلضارة اليونانية والرومانية القدمية .وكانت
الساعة الشمسية هي اآللة األكثر استخدا ًما
لتحديد الوقت يف وسط أوروبا ،حتى بعد تطوير
الساعة اآللية ،وذلك من القرن الرابع عشر وحتى
القرنالتاسععشر.

معلومات للزائر

( )3الساعة املائية (كلبسيدرا):

مت اخرتاع الساعات املائية يف مصر
عام  1400ق.م .تقريبًا .وتُعتَرب تلك الساعة
أفضل من الساعة الشمسية ،وذلك لقدرتها
على قياس الوقت خالل النهار والليل سوا ًء،
كما أنها أكثر دقة يف حتديد الوقت .وقد
يُعتقد أن الساعات املائية معقدة ،إال أنها
ليست كذلك يف الواقع؛ فهي تتكون من حامل
كل من قمته وقاعدته،
ووعاءين مثبتني يف ٍّ
ويكون الوعاء املوجود عند قمة احلامل
مثقوبًا من أحد جوانبه؛ فيتم ملء الوعاء
العلوي باملاء ليتدفق منه إىل الوعاء السفلي.
حد معني،
وعندما ميتلئ الوعاء باملاء إىل ٍّ
ميثل ذلك وقتًا حمد ًدا خالل اليوم .ويكمن
عيب الساعات املائية الوحيد يف وجوب ملئها
باملاء باستمرار.

مواعيد العمل

من السبت إىل اخلميس:
			
اجلمعة:

مواعيد اجلوالت

صباحا إىل  16:00عص ًرا
من ً 09:00
من  15:00ظه ًرا إىل  18:00مسا ًء

من السبت إىل اخلميس:
صباحا  12:15 -ظه ًرا  13:00 -ظه ًرا  14:15 -عص ًرا
صباحا ً 11:00 -
ً 10:00
 16:45عص ًرا
			
اجلمعة:
 تتضمن مجيع تذاكر عروض القبة السماوية رسوم دخول املتحف. لغري مجهور القبة السماوية ،تكون رسوم دخول املتحف  0,50جني ًها جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة السماوية أو تذاكر املتحفالفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009
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قاعة االستكشاف

وتبدأ املغامرة االستكشافية من جديد!

حنن نتنفس ونرى ونسمع ونلمس ونشعر؛ نأكل ونشرب؛ نفكر ونتكلم ومنشي ونعمل.
نبتكر األعمال الفنية ،ومنارس الرياضة؛ يزيد وزننا وخنسره؛ منرض ونشفى؛ نتزوج
أيضا.
وننجب أبنا ًء يشبهوننا وقد يتصرفون مثلنا ً
تتكون السحب ومتطر ويتساقط الثلج وتعصف الرياح فنشعر بالربد .تشرق الشمس
وترتفع احلرارة فنشعر باحلر ونعرق .قد يصعب علينا التنفس أحيانًا؛ وقد تهت ّز األرض
حتت أقدامنا؛ وقد تنفجر احلمم من اجلبال .وتنمو أشجار ونباتات وأزهار خمتلفة يف
أماكن خمتلفة وال تنمو يف مناطق أخرى .وتدب الكائنات احلية فوق األرض وقد تطري يف
اجلو أو تعيش يف مياه احمليطات أو البحار أو األنهار.
يتطور اإلنسان وتتزايد أعداده؛ يقطن املزيد من األراضي ويستهلك موارد أكثر؛ يبين
مساكن وأماكن للعمل؛ خيرتع ما جيعل حياته أسهل ويصنع ما ينقله من مكان إىل مكان
عن طريق األرض أو البحر أو اجلو.
ولكن ،ملاذا حيدث أي من هذه األمور؟ وكيف حتدث؟ وماذا قد حيدث نتيج ًة هلا؟
اإلجابة دائ ًما ما جندها يف العلم.
إن احلياة ما هي إال سلسلة متواصلة والنهائية من املعجزات؛ كلها غامضة وكلها
متصلة! إن العلم هو رحلة مستمرة إلجياد أجوبة لعجائب وأسرار احلياة اليت ال تنتهي؛

هو لعبة التخفي والبحث األبدية واليت قد تؤدي بنا للعظمة أو املأساة وأحيانًا االثنني
يف نفس الوقت.
وأيضا كل ما هو
إن العلم موجود يف كل حلظة من كل يوم؛ موجود يف كل ما حولنا ً
بداخلنا ،وما يف باطن األرض اليت نسري عليها ،ويف اهلواء الذي نتنفسه ،ويف الفضاء
الذي حييط بنا وميتد مليارات السنوات الضوئية .وحنن يف حاجة إىل العلم لننمو
ونتطور ولنمضي ُق ُد ًما؛ حنن حنتاجه لنفهم ماهيتنا وماهية العامل الذي نعيش فيه،
لنعرف ماضينا ،ولنصنع مستقبلنا.
إن العلم هو السؤال واإلجابة؛ مغامرة اإلنسان اليت ال يكتفي منها أب ًدا ويالحقها
دائ ًما ودو ًما .هي مغامرة ال مثيل هلا؛ مفعمة بالفضول واحلماس والتشويق .وكلنا جزء
ال يتجزَّأ منها فيجدر بنا إدراكها ومعرفتها لنتمكن من اختيار الدور الذي نلعبه فيها؛
وإذا شئنا ،تكون هي أروع وأمتع ما نقوم به!
ويف مركز القبة السماوية العلمي مبكتبة اإلسكندرية ،يصبح العلم سه ًال وممت ًعا
للكبار واملراهقني وبالتأكيد لألطفال .ويف قاعة االستكشاف يُف َعم العلم باحلياة واملرح
وتبدأ مغامرة االستكشاف وتستمر يف جذبنا وإمتاعنا.
بقـلم :مايسـة ع ــزب ،منسق نشر مبركز القبة السماوية العلمي

معلومات للزائر
منطقة االستكشاف
قاعة االستماع واالستكشاف
منطقة االستكشاف هي املكان الذي يتسنى لزوار القاعة فيه التفاعل مع التجارب
يتم عرض أفالم تسجيلية علمية قصرية ومبسطة ،وفقًا لربنامج يتم اإلعالن
املعروضة حبرية ،وتنقسم حاليًّا إىل مخسة أقسام :الفيزياء ،األحياء ،الكيمياء ،عنه مسبقًا .تغلب على األفالم املعروضة روح احليوية اليت جتذب انتباه اجلمهور
الفلك ،وألعاب الكومبيوتر.
وتساعدهم على فهم املسائل العلمية بشكل جذاب وممتع.
كما تشمل قاعة االستكشاف:
 لالطالع على قائمة العروض املتاحة بقاعة االستماع واالستكشاف ،يرجى زيارةموقع املركز اإللكرتونيwww.bibalex.org/psc :
1 .1اخلط الزمين ،والذي يربز  48اكتشافًا علميًّا حموريًّا على مر تاريخ اإلنسانية - ،للحجز ،برجاء االتصال بإداري قاعة االستكشاف قبل املوعد املطلوب بأسبوع على األقل.
منذ حوالي  35000ق.م .وحتى عام  2000ميالديًّا.
2 .2لوحيت تكريم احلائزين على جائزة نوبل ،وتربزان بعض أهم العلماء احلائزين األسعار
عروض الفيديو ()DVD
على اجلائزة العاملية الرفيعة املستوى ،والذين ترتبط اكتشافاتهم بالتجارب
الطلبة :جني ًها واح ًدا
املعروضة يف قاعة االستكشاف.
غري الطلبة :جنيهان
3 .3ركن األطفال ،وهو معد الستقبال األطفال دون السادسة من العمر أثناء زيارة
عروض ثالثية األبعاد ()3D
األهل للقاعة.
الطلبة :جنيهان
مواعيد العمل
غري الطلبة 4 :جنيهات
صباحا إىل  16:00عص ًرا
من السبت إىل اخلميس:
من ً 09:00
من  15:00ظه ًرا إىل  17:00مسا ًء
			
اجلمعة:

مواعيد اجلوالت

من السبت إىل اخلميس:
 10:00صبا ًحا  11:00 -صبا ًحا  12:00 -ظه ًرا  13:00 -ظه ًرا  14:00 -ظه ًرا  15:00 -عص ًرا
 15:00عص ًرا  16:00 -عص ًرا
			
اجلمعة:

أسعار الدخول

الطلبة :جنيهان
غري الطلبة 4 :جنيهات
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ما اجلديـــــد؟
ورشــــــــــة العمــــــــــل
الكيمياء ( 22-18أكتوبر )2009

يستخدم اإلنسان الكيمياء يف خمتلف جماالت احلياة كل يوم .والكيمياء هي علم االحتماالت حيث
تعنى بدراسة املواد املختلفة وكيفية تفاعلها مع بعضها البعض .ورشة عمل الكيمياء تقدم جمموعة
الذرات
من التجارب الشيقة والبسيطة اليت تكشف للطالب بعض األسرار كالتفاعالت الكيميائيةَّ ،
واجلزيئات ،االختالف بني املُ َّ
ركب واخلليط ،والتفاعالت احلمضية القاعدة ،وغريها.
 -املرحلة السنية 14-13 :سنة.

الطاقة ( 29-25أكتوبر )2009

تأخذ الطاقة أشكاالً خمتلفة وكل منها مخُ زَّن بطريقة خمتلفة يف أحد مصادر الطاقة احمليطة
بنا .وتنقسم تلك املصادر إىل مصادر متجددة كالطاقة الشمسية ،وطاقة الرياح ،والطاقة احلرارية
األرضية ،والكتلة العضوية ،والطاقة املائية؛ ومصادر غري متجددة كالوقود احلجري املتمثل يف البرتول
والغاز الطبيعي والفحم .وورشة عمل الطاقة تشرح أشكال الطاقة املختلفة باستخدام بضع جتارب
بسيطة ومسلية توضح كيفية حتول الطاقة من شكل إىل آخر ،باإلضافة إىل توضيح خصائصها،
واستخداماتها املختلفة يف حياتنا اليومية.
 املرحلة السنية 12-11 :سنة.إن ورش العمل هي عبارة عن أنشطة تفاعلية تسمح للطالب بأن يتواصلوا مباشر ًة مع الظواهر
العلمية ،بينما يتفاعلون مع فريق عمل مركز القبة السماوية العلمي .وكل موسم ،يعمل أخصائيو قاعة
االستكشاف على ابتكار أفكار جديدة لورش العمل اليت يقدمونها للطالب .وهدف األخصائيني
األساسي هو جعل ورش العمل ممتعة ويف نفس الوقت جعلها عملية ومفيدة .ومن خالل عملهم مع
األطفال ،قام األخصائيون بتطوير معرفة واسعة باهتماماتهم والوسائل املناسبة لتوصيل املعلومات
مسل ،وحتفيزهم على االستطالع.
إليهم يف إطار ٍّ
ويف ورش عمل هذا املوسم ،سوف يعرف الطالب الكثري عن جماالت علمية خمتلفة؛ فسوف
بعض من عجائب الفلك واجملموعة الشمسية ،وبعض من أسرار عامل الكائنات
يتعرفون مث ًال على ٍ
العضوية الدقيقة ،وطبيعة املادة ،وكذلك أهمية التكيُّف وتأثريه على الكائنات احلية .وسوف يتعلم
أيضا بعض احلقائق املثرية عن التفاعالت الكيميائية ،وكيفية توصيل التيار الكهربي ،وأهمية
الطالب ً
الطاقة يف حياتنا .باإلضافة إىل ذلك ،سيكتسب الطلبة بعض املعرفة احليوية من خالل ورشة عمل
جسم اإلنسان ،وكذلك بعض املعلومات الفيزيائية يف ورشة عمل الكثافة.
وكما هو احلال دائ ًما ،حنن نفعل كل ما هو باستطاعتنا لنضمن أن يستمتع الطالب بتجربتهم معنا
وليقوموا بزيارتنا كل موسم جديد ليتعرفوا على األنواع اجلديدة من ورش العمل املثرية لالهتمام.
 الورش متاحة للمجمعات باحلجز املسبق مبا ال يقل عن أسبوع قبل املوعد املرغوب فيه. يبدأ احلجز يف ورش عمل الفصل الدراسي األول لعام  2010/2009من  1أكتوبر .2009 أقل عدد للمشرتكني يف ورشة العمل  15طالبًا. أقصى عدد للمشرتكني يف ورشة العمل  30طالبًا. رسوم ورش عمل قاعة االستكشاف جنيهان مصريَّان للطالب. -مدة الورشة  90دقيقة.

الفلك ( 8-4أكتوبر )2009

إن علم الفلك هو أحد أقدم العلوم؛ فهو الدراسة العلمية لألجرام السماوية والظواهر الطبيعية.
وهو علم يعنى بالتطور والفيزياء والكيمياء وعلم األرصاد وحركة األجسام السماوية ،باإلضافة إىل
تكوين الكون وتطوره .يف ورشة العمل تلك ،سوف يعرف الطالب املزيد عن النظام الشمسي من خالل
العديد من التجارب املتنوعة املمتعة ،باإلضافة إىل عمل منوذج للمجموعة الشمسية وبناء صاروخ!
 -املرحلة السنية 13-12 :سنة.

جسم اإلنسان ( 15-11أكتوبر )2009

جسم اإلنسان هو الرتكيب الفيزيائي والعقلي لإلنسان ككائن حي .وعندما يصل اإلنسان إىل سن
الرشد ،يتكون جسمه من حوالي عشرة تريليونات من اخلاليا؛ وتنضم تلك اجملموعات من اخلاليا
لتكون أنظمة عضوية .هذه
نسيجا ،واألنسجة تنضم بدورها لتك ّون أعضا ًء ،واليت تنضم بدورها ِّ
لتك ّون ً
الورشة تدور حول جسم اإلنسان وعجائبه املثرية لالهتمام ،وتتضمن جتارب حول سعة الرئتني ،وعملية
تكون اجلنني.
اهلضم ،والبصمة الوراثية ،واهليكل العظمي ،والنبض ،ومراحل ُّ
 املرحلة السنية 10-9 :سنوات.الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

التكيف ( 5-1نوفمرب )2009
ُّ

إن التكيف هو أحد الظواهر األساسية لعلم األحياء؛ فهو العملية اليت يقوم خالهلا الكائن احلي
بالتأقلم مع املكان الذي يعيش فيه ،وهو هام من أجل بقاء الكائنات .وتهدف تلك الورشة إىل تقديم
مبادئ التطور والتكيُّف؛ فسيتعرف الطالب على مفهوم التكيُّف عن طريق دراسة تطور احليوانات من
البيئات املختلفة.
 -املرحلة السنية 12-11 :سنة.

اإللكرتونيات ( 12-8نوفمرب )2009

تُ َعد اإللكرتونيات من أكثر فروع العلم والتكنولوجيا تشويقًا ،وهي تعنى باألجهزة اإللكرتونية
وحركة اإللكرتونات .يف نهاية تلك الورشة ،سوف يتمكن الطالب من التعرف على مفهوم التيار
الكهربي ،وكيفية احلصول على التيار داخل الدائرة الكهربية ،باإلضافة إىل العديد من األنشطة.
 -املرحلة السنية 14-13 :سنة.

الكثافة ( 19-15نوفمرب )2009

إن الكثافة هي خاصية فيزيائية هامة ،ولكل عنصر ومركب كثافة فريدة خاصة به؛ لذلك فإن
الكثافة مفهوم هام .ويساعدنا فهم طبيعة الكثافة على معرفة إجابات ألسئلة كثرية ،على سبيل املثال:
ملاذا تطفو بعض األجسام على سطح املياه بينما تغرق أخرى؟ كما توضح ورشة العمل هذه نظرية
الكثافة واألجسام الطافية لألطفال من خالل جمموعة من التجارب الشيقة.
 -املرحلة السنية 12-11 :سنة.

الكائنات العضوية الدقيقة ( 26-22نوفمرب )2009

يف علم األحياء ،الكائن هو عبارة عن كيان حي .والكائنات العضوية الدقيقة هي كائنات
ميكروسكوبية صغرية جدًّا فال تُرى بالعني اجملردة؛ ويطلق على علم دراسة الكائنات العضوية
الدقيقة علم اجلراثيم .وتتنوع الكائنات العضوية الدقيقة حيث تضم البكترييا ،والفطريات ،والنباتات
أيضا كائنات
امليكروسكوبية كالطحالب اخلضراء ،وكذلك احليوانات امليكروسكوبية كاألميبا .وهناك ً
عضوية دقيقة غري حية مثل الفريوسات .ويستغل البشر امليكروبات يف التكنولوجيا احليوية .ولكن ،ما
هو امليكروب؟ وما هو الفريوس؟ وما هي أنواع امليكروبات املفيدة؟ وما هي األنواع الضارة؟ يف ورشة
العمل هذه سيتعرف الطالب على إجابات هذه األسئلة واملزيد.
 -املرحلة السنية 12-6 :سنة.

املادة ( 29نوفمرب –  3ديسمرب )2009

إن كلمة "املادة" تشري إىل مكونات األشياء؛ أي كل ما له كتلة وحجم .وميكن للمادة أن توجد يف
عدة أشكال خمتلفة ،تُعرف باسم "احلاالت" ،واليت لكل منها تركيبة كيميائية وصفات فيزيائية .وتشمل
ثالث حاالت مألوفة :الصلب والسائل والغاز ،فض ًال عن حاالت غري مألوفة مثل البالزما ،واملوائع
الفائقة ،واملواد الصلبة الفائقة ،ومكثفات بوس-آينشتاين .من خالل تلك الورشة ،سوف يتعرف
الطالب على األشكال املختلفة للمادة ،باإلضافة إىل فحص كل مرحلة من مراحلها.
 املرحلة السنية 12-11 :سنة.نشــــــــــرة
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البـــــــرامج واألنشـــــــطة
 املرحلة السنية 12-6 :سنة. مدة العرض 60 :دقيقة. أقصى عدد للمشاركني بالعرض 50 :طالبًا. يبدأ التسجيل يف  1أكتوبر .2009 رسوم العرض داخل املكتبة 100 :جنيه. رسوم العرض خارج املكتبة 300 :جنيه. للحجز ،يرجى االتصال بإداري مركز القبةالسماوية العلمي قبل املوعد املطلوب بأسبوع على
األقل.

نادي العلوم
(برنامج مستمر)

برنامج نادي العلوم هو بادرة طموحة من
مركز القبة السماوية العلمي تهدف إلدخال مبدأ
األنشطة التفاعلية يف دراسة العلوم باملدارس
لتصبح جز ًءا أساسيًّا من إطار التعليم الرمسي.
ويهدف الربنامج إىل إنشاء أركان للعلوم
يف خمتلف املدارس ،وتدريب املدرسني على
استخدام طرق تواصل مبتكرة من خالل ورش
العمل واألحباث؛ وذلك إلثارة الفضول لدى
الطالب وتنشيط اهتمامهم واستمتاعهم بالعلم،
وكذلك تقوية قدراتهم التجريبية وتنمية مهاراتهم
االستكشافية.
 املرحلة السنية 13-6 :سنة. االشرتاك جماني. االشرتاك للمدارس فقط؛ لالستعالمواالشرتاك ،يرجى االتصال بإداري مركز القبة
السماوية العلمي.

عرض عجائب العلوم
الشكل اجلديد (مستمر)

يقدم هذا العرض جمموعة من األنشطة
التفاعلية عالية التحفيز؛ حيث يشرتك األطفال
يف جتارب علمية مثرية للحماس للعلوم كالفيزياء،
واألحياء ،والكيمياء .ويسمح العرض لألطفال
باستخدام جمموعة متنوعة من اخلامات
كالبالونات والكرات القفازة ولوحات التوازن
واملياه والنيرتوجني السائل والثلج اجلاف وصفائح
الصودا.
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املرح مع العلم
(مستمر)

هو برنامج ينظمه مركز القبة السماوية
العلمي بالتعاون مع مكتبة الطفل والنشء مبكتبة
اإلسكندرية ،ويعتمد الربنامج على سلسلة من
القصص اخليالية اليت حتتوي على رسائل هادفة
متنح األطفال قاعدة علمية ،ومتكنهم من تطبيق
املعرفة العلمية كأداة خالقة.
هذا املوسم ،هناك ثالث قصص خيالية
شيِّقة" :ملك القلوب" ،حيث جيين الطالب
معلومات عن قلب اإلنسان وقلب احليتان؛ و"أقوى
شجرة" ،حيث يكتشفون دور أشعة الشمس والنمل
والفطر والبكترييا يف منو األشجار؛ باإلضافة إىل
قصة "أقدام باردة" ،واليت من خالهلا يكتشف
الطالب حقائق عن الرطوبة ،إىل جانب نبات
الفراولة والفجل.
واحملور الرئيسي للربنامج هو التعريف بفكرة
"تفكري األنظمة" ،حيث يتعلم األطفال من خالله
أن كل ما يف الكون مرتبط ببعضه البعض ً
ارتباطا
وثيقًا .ويقوم اجلزء األول من الربنامج على سرد
القصص بينما يعنى اجلزء الثاني من الربنامج
باألنشطة العلمية التفاعلية.
 املرحلة السنية 12-6 :سنة. عدد اللقاءات يف األسبوع الواحد :لقاءان. مدة اللقاء الواحد :ساعتان. أقصى عدد للمشاركني يف كل جمموعة 25 :طالبًا. يبدأ التسجيل يف  1أكتوبر .2009 رسوم االشرتاك يف ورشة العمل مبركز القبةالسماوية العلمي جنيهان للطالب الواحد.

 رسوم دخول مكتبة الطفل والنشء مخسونً
قرشا للطالب الواحد لكل زيارة.
 للحجز ،يرجى االتصال بإداري مركز القبة السماويةالعلمي قبل املوعد املطلوب بأسبوع على األقل.

نادي الشطرنج
(مستمر)

تعد لعبة الشطرنج تدريبًا إلمكانيات العقل
غري احملدودة ،فهي تعمل على تنمية قدرات الفرد
العقلية اليت حيتاج إليها طوال حياته؛ كالقدرة
على الرتكيز والتفكري النقدي ،والتعرف على
األمناط والتخطيط االسرتاتيجي ،والقدرة على
اإلبداع والتحليل والرتكيب والتقييم ،على سبيل
املثال ال احلصر .كما أن الشطرنج أداة فعالة
لتعليم كفاءات هامة كالقدرة على حل املشاكل
والتفكري النظري؛ والواقع أن تعلم كيفية حل
املشاكل أهم بكثري من معرفة احلل نفسه .ومن
خالل لُعبة الشطرنج نتعلم كيفية حتليل املواقف
بالرتكيز على العوامل اهلامة وإزالة العوائق.
لذلك ،يُطلِق مركز القبة السماوية العلمي هذا
الربنامج اجلديد لتنمية كفاءة األطفال العقلية
وقدراتهم التحليلية.
 املرحلة السنية 15-8 :سنة. مدة الدورة الواحدة من الربنامج 3 :أشهر. عدد اللقاءات يف األسبوع الواحد :لقاءان. مدة اللقاء الواحد :ساعتان. أقصى عدد للمشاركني بالدورة 25 :مشرت ًكا. يبدأ التسجيل يف هذه الدورة 1 :أكتوبر .2009 موعد بدء الدورة 15 :أكتوبر .2009 الرس ـ ـ ــوم (تدف ـ ـ ــع بعد اللقاء الشخصي): 150جني ًها.
 ملزيد من املعلومات والتسجيل ،يرجى االتصالبإداري مركز القبة السماوية العلمي.

مسابقة قاعة االستكشاف
(مستمر)

تساعد هذه املسابقة الطالب من خمتلف
األعمار على اختبار معلوماتهم فيما يتعلق
مبوضوعات علمية أساسية .وتتيح املسابقات
الفرصة للطالب لتحدي أنفسهم واختبار قدراتهم

العقلية الستكشاف عامل املعرفة ،كما تشجعهم
على اخلوض يف جمال توصيل العلم واملشاركة يف
املعرفة .وتنقسم املسابقة إىل جمموعة اختبارات
يف موضوعات خمتلفة :جسم اإلنسان ،وألعاب
الكمبيوتر ،واجلدول الدوري ،واخلط الزمين.
 املرحلة السنية 16-12 :سنة. مدة املسابقة :ساعة واحدة. أقصى عدد للمشاركني باملسابقة 25 :مشرت ًكا. الرسوم :جنيهان للطالب الواحد. للتسجيل ،يرجى االتصال بإداري مركز القبةالسماوية العلمي قبل املوعد املطلوب بأسبوع على
األقل.

مسابقة متحف تاريخ العلوم
(مستمر)

يتميز متحف تاريخ العلوم بأنه يفوق فكرة
املتحف التقليدي كمعرض ثابت ،فيقدم لزواره
املعلومات عن الرتاث العلمي الوطين واإلقليمي
من خالل األنشطة التفاعلية املمتعة؛ ومن هذه
األنشطة تلك املسابقة اليت تتكون من جمموعة
من األلعاب واالختبارات املسلية.
 املرحلة السنية 16-8 :سنة. مدة املسابقة :ساعة واحدة. أقصى عدد للمشاركني باملسابقة 25 :مشرت ًكا. الرسوم :جنيهان للطالب الواحد. للتسجيل ،يرجى االتصال بإداري مركز القبةالسماوية العلمي قبل املوعد املطلوب بأسبوع على
األقل.

الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

داروين
(مستمر)
احتفاالً بعام داروين ،ينظم مركز القبة
السماوية العلمي جمموعة من األنشطة
املتنوعة مبناسبة الذكرى املئوية مليالد
داروين والذكرى املائة واخلمسني لنشر أهم
كتبه "أصل األنواع" .يهدف برنامج داروين
إىل أن يقوم الطالب باستكشاف حياته بكل
ما بها من إحباطات وإثارة وفشل وجناحات.
ويتضمن الربنامج تعريف الطالب على
أسلوب تفكري داروين وعلى بعض املواقف
اليت واجهته ،مما يساعدهم على تطوير
تفكريهم ومهاراتهم اإلبداعية .وباإلضافة
إىل ذلك ،سوف يتعرف الطالب أكثر على
النظريات األساسية للتطور ونظرية البقاء
لألصلح ،واليت التزال أساس العلم احلديث.

 املرحلة السنية 16-12 :سنة. عدد املشاركني 30-15 :مشرت ًكا. سوف يتم إضافة املزيد من املعلومات قريبًاعلى املوقع اإللكرتوني للمركز.
 ملزيد من املعلومات والتسجيل ،يرجى االتصالبإداري مركز القبة السماوية العلمي.

تكنولوجيا الفضاء
(مستمر)
إن فهم الفضاء أمر ضروري ملواجهة
حتديات القرن الواحد والعشرين مثل
التغيري املناخي والكوارث الطبيعية واألمن
الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

واالتصاالت واملعلومات والتطور العلمي
عمو ًما .هذا الربنامج يوضح هذا اجملال
للطلبة من خالل جمموعة من األنشطة:
احملاضرات ،ورش العمل ،الرحالت امليدانية،
واملشروعات البحثية.

 املرحلة السنية 21-15 :سنة. مدة اللقاء 3 :ساعات. عدد املشاركني 20-10 :مشرت ًكا. الرسوم 100 :جنيه للمشرتك الواحد. ملزيد من املعلومات والتسجيل ،يرجى االتصالبإداري مركز القبة السماوية العلمي.

معسكرات "اكتشف بيئتك"
يف إط ـ ـ ــار هذا الب ــرنامج الذي بـ ـ ـ ــدأ يف
شتاء  ،2008ينظم مركز القبة السماوية العلمي
عد ًدا من املعسكرات البيئية املتنوعة إىل مواقع
خمتلفة داخل مصر ،وذلك بهدف تعريف
الطالب الصغار على البيئة يف صحارى مصر،
ومتكينهممنالتفاعلمعها.كمايساعدالربنامج
الطالب على التعرف على أمناط احلياة الربية
والتنوع البيولوجي يف كل منطقة ،باإلضافة إىل
تقديم عدد من األنشطة الفلكية املتنوعة هلم.
تضم معسكرات "اكتشف بيئتك" الواحات
البحرية ،وواحة سيوة ،وسانت كاترين ،وأماكن
أخرى.
 املرحلة السنية 21-15 :سنة. سوف يتم إضافة املزيد من املعلومات قريبًاعلى املوقع اإللكرتوني للمركز.

ال تفوِّتوا هذا احلدث! فولتا
( 15نوفمرب –  15ديسمرب )2009
تعرض منطقة االستكشاف بقاعة
احتفالية ومعرض ماركوني
االستكشاف جمموعة من املعروضات عن
( 15أكتوبر )2009
احتفاالً بنهاية العام املصري اإليطالي اكتشافات أليساندرو فولتا عن الكهرباء،
للعلوم  ،2009تستضيف مكتبة اإلسكندرية ،ومنها القوة الكهربية ووحدة قياسها الفولت
بالتعاون مع السفارة اإليطالية وأصدقاء اعرتافًا مبجهوداته.
 املرحلة السنية :مفتوح.املكتبـ ـ ـ ــة بإيطالي ـ ـ ـ ـ ــا وأمريك ـ ـ ــا ،احتفالية  -تذكرة املعرض 5 :جنيهات.
"ماركوني" حيث تستضيف عائلة ماركوني
لعرض اخرتاعاته ،باإلضافة إىل عرض إنها عاملة فلك
تلك االخرتاعات يف معرض يقام أثناء ( 9-8ديسمرب )2009
إن تعزيز املساواة بني اجلنسني ومنح
االحتفالية.
السلطة هما من أهداف
 املرحلة السنية :مفتوح.املرأة بعض ُّ
 االشرتاك جماني.األمم املتحدة اإلمنائية هلذه األلفية.
وسوف يعمل مؤمتر "إنها عاملة فلك"
من األرض إىل أعماق الكون
على تعزيز فكرة املساواة بني اجلنسني
( 23أكتوبر –  23نوفمرب )2009
يف جمال الفلك والعلوم بصفة عامة،
جمموعة
عن
هذا املعرض هو عبارة
معا ً
جلا قضايا التحيُّز من خالل توفري
مشاهد
أكثر
من الصور الفلكية تعرض
شبكة معلومات ،حيث يتم مجع املعلومات
هائلة
جمموعة
الكون إثارة .ومتثل الصور
عن التوازن بني اجلنسني واملوارد املتعلقة
املعروفة
الفلكية
ومتنوعة من األجسام
بهذا الصدد.
م
د
والس
والنجوم
كالكواكب واملذنَّبات
ُ
ُ
 سوف يتم إضافة معلومات عن املؤمتر قريبًاجتمعها.
واجملرات وكيفية
على املوقع اإللكرتوني للمركز.
 املرحلة السنية :مفتوح. -تذكرة املعرض 5 :جنيهات.

نشــــــــــرة
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أهم األخبار

يوم البيئة العاملي 2009

متتــــع باإلجيــــــابية! ابـدأ اآلن ...شــــــارك يف إنقـــــاذ البيــــئة!

بقـلم :إجني حافظ ،أخصائي نشر مبركز القبة السماوية العلمي

ما هي يف رأيك أفضل وسيلة إلظهار التقدير لكوكبنا؟
يف الواقع هناك العديد من الوسائل للقيام بذلك؛ فقم باختاذ القرار وابدأ
يف التنفيذ فو ًرا!
الفعال من يقول إن النهر ليس نظيفًا؛ إمنا هو من
"ليس الشخص َّ
يقوم بتنظيفه" .روس بريو
نعم! ال يكفي أن حنلُم بأن جنعل العامل مكانًا أفضل؛ ولكن
األكثر أهمية من احللم ذاته ،هو أن نسعى لتحقيقه .ولذلك ،فإن
مركز القبة السماوية العلمي مبكتبة اإلسكندرية قد أخذ على
عاتقه أن خيطو إىل األمام حنو حتقيق احللم العاملي؛ حلم
إنقاذ البيئة.
وقد َّ
نظم مركز القبة السماوية العلمي للمرة الثانية
احتفاالً ،يف إطـ ـ ـ ــار االحتفـ ـ ـ ــال بي ــوم البيئة العاملي،
يف  20يونية  ،2009وقد بدأت األمم املتحدة هذا احلدث عام
 ،1972وحيتفل العامل كله بهذا اليوم يف شهر يونية من كل عام،
وذلك لتجديد احرتام اجلمهور للبيئة.
هذا العام ،مت االحتفال بيوم البيئة العاملي حتت الشعار الذي
أعلنته األمم املتحدة "كوكبك حيتاجك ،فلنتَّحد ملكافحة تغري املناخ"،
وذلك من أجل توعية اجلمهور بأن كل أفعاهلم ،حتى وإن بدت بسيطة،
ميكنها أن تؤثر بشكل كبري على البيئة .وإدرا ًكا ألهمية هذا احلدث ،فإن
وزارة الدولة لشئون البيئة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،باإلضافة إىل منظمات اجملتمع
املدني قد قرروا التكاتف معنا لتأكيد أثر االحتفال ووصول الرسالة إىل مجيع قطاعات
اجملتمع.
وقد انقسمت قرية "التوعية البيئية" إىل أربع مناطق ،كل منها متعلق مبوضوع االحتفالية .كانت
هناك منطقة لألنشطة؛ وهي منطقة مقسمة إىل ثالثة أجزاء :جزء املوارد ويقوم بتعريف األطفال
مبصادر تلوث البيئة ،جزء يناقش اآلثار املرتتبة على تلوث البيئة ،وجزء يناقش احللول.
ويف منطقة مكتبة اإلسكندرية ،قام مركز القبة السماوية العلمي وبعض املراكز التابعة للمكتبة
بالتعاون من أجل تقديم العلوم البيئية .باإلضافة إىل عرض عجائب العلوم.

أما عن منطقة اجملتمع ،فكانت مقسمة إىل  12قس ًما خصصت لشركائنا
وممولينا واملنظمات غري احلكومية وقطاع الصناعة ،حبيث مت إلقاء
الضوء على اإلسهامات الفعلية اليت قدموها من أجل البيئة.
واملنطقة الرابعة هي منطقة املعارض؛ واليت كانت عبارة عن
معرض مفتوح للجمهور حتت عنوان "القطب الشمالي والقطب
اجلنوبي ،البحث اإليطالي يف القطبني" ،باإلضافة إىل عرض
لنتائج مسابقات لعب األطفال املعاد تدويرها ،واالبتكارات،
ومناذج املدن صديقة البيئة وغريها.
إن هدفنا الرئيسي هو تسليط الضوء على سلوكياتنا
اليومية ،خاص ًة عاداتنا السلبية ،وحماولة معرفة كيفية
تغيري تلك العادات لتصبح إجيابية وأقل ضر ًرا بالبيئة.
ويكمن هدف يوم البيئة العاملي هلذا العام يف تسليط
الضوء على األزمة البيئية ،ومتكني الناس من أن يكونوا
عناصر فاعلة يف التنمية املستدامة ،فض ًال عن املساهمة
يف تغيري املواقف السلبية جتاه البيئة.
قال رجل حكيم ذات مرة" :إننا ال نرث األرض من
أجدادنا ،ولكننا نستعريها من أبنائنا" .لذلك ،علينا دائ ًما أن
نفكر يف اجليل القادم؛ علينا أن نفكر يف أطفالنا ومستقبلهم.
وسع آفاقك وابدأ اآلن! ِّ
رشد استهالك الطاقة ،أ ِعد استخدام
ِّ
بعض املواد ،وأ ِعد تدويرها إلنقاذ األرض واحلفاظ على نظافتها.
انضم إلينا يف العام املقبل ،حيث ميكنك أن تستمتع مبجموعة متنوعة من
األنشطة التفاعلية ،اليت تتناسب مع مجيع األعمار واخللفيات الثقافية ،وذلك يف القرية صديقة البيئة
اليت يتم بناؤها يف ساحة املكتبة .شاركنا احللم؛ وساهم يف جعل العامل مكانًا أفضل.
قم باملبادرة ...ابدأ اليوم! وشارك يف إنقاذ كوكبنا اليوم وكل يوم!
ملزيد من املعلومات ،برجاء زيارة موقعنا اإللكرتونيwww.bibalex.org/psc :
وترقبوا عددنا القادم ،الفصل الدراسي األول  ،2010/2009والذي سوف يصدر أواخر هذا العام ،حيث سوف نناقش
موضوع التنوع احليوي.

العـــــــــــام الدولــــــــــــــي للفـــــــــلك
بقلم الدكتور فتحي صاحل ،مدير مركز توثيق الرتاث احلضاري والطبيعي
مبناسبة مرور  400عام على قيام جاليليو باخرتاع أول تليسكوب ،وهو األمر الذي قام
بتغيري نظرة اإلنسان للكون تغي ًريا جذريًّا ،أعلنت اليونسكو ،بالتعاون مع االحتاد الدولي للفلك،
عام  2009العام الدولي للفلك .وبالتالي ،فقد مت تنظيم العديد من األنشطة على املستويات
احمللية والوطنية واإلقليمية والدولية لالحتفال بإجنازات جاليليو الرائعة ،واليت كان هلا عظيم
األثر على تاريخ العلوم وكذلك تاريخ البشرية كله.
ويف عصر جاليليو كان قد مت اخرتاع العدسات البصرية واليت امتد استعماهلا يف مهام
التجسس ،حيث أصبح بإمكان امللك أو األمري ،وهو يف قصره ،استخدام أنبوب ُمثبَّت به
متحمسا
عدستان (والذي ُعرف مؤخ ًرا باملنظار) ملراقبة الشعب يف احلدائق .وكان جاليليو
ً
للعلم ونظريات كوبرنيكوس ،فقرر استعمال العدسات بطريقة أخرى فقام ببناء أنبوب من
اجللد ،يبلغ طوله حوالي مرت واحد ،ومثبت به عدستان متالئمتان يف كال اجلانبني ليصبح أول
تليسكوب يف العامل؛ وباستخدام ذلك التليسكوب البدائي قام جاليليو بأربعة اكتشافات هامة.
أوالً ،اكتشف أن كوكب املشرتي محُ اط بأربعة كواكب تدور حوله وليس حول األرض .ثانيًا،
اكتشف أن لكوكب الزهرة عدة وجوه (مثل وجوه القمر) ختتلف حسب موقعه من الشمس ،مما
يعين أنه يدور حول الشمس وليس األرض .ثالثًا ،قام برؤية سطح القمر جبباله ومسطحاته
ورسم تلك التفاصيل يف سلسلة من الرسوم التوضيحية .وأخ ًريا ،وليس آخ ًرا ،قام جاليليو
مبراقبة كوكب زحل وكان أول من اكتشف احللقات احمليطة به.
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وكان الناس حتى زمن جاليليو يعتقدون أن كوكب األرض هو مركز الكون ،وأن األجرام
السماوية تدور حوله مبا يف ذلك الشمس والقمر واخلمسة كواكب اليت كان قد مت اكتشافها
حتى ذلك الوقت وهي عطارد والزهرة واملريخ واملشرتي وزحل ،باإلضافة إىل جمال النجوم.
ولقد استنتج جاليليو من خالل مالحظاته للكون ،خاص ًة أول مالحظتني ،أن مركز الكون
ليس األرض بل الشمس؛ كما توصل إىل أنه ،باإلضافة إىل دورانه حول الشمس ،يدور كوكب
أيضا حول حموره مرة واحدة يوميًّا.
األرض ً
وألن اكتشافات جاليليو كانت ختالف املعرفة واألعراف املوجودة يف ذلك الوقت ،فقد مت
التربؤ من اكتشافاته للهروب من اإلعدام؛ ومن ثَ َّم ُس ِجن و ُع ِزل يف منزله
إدانته واضطر إىل ُّ
حتى وافته املنية يف السبعينات من عمره.
التطرق ملوضوعات التعصب واجلهل ،حيث
وعاد ًة ما يَقُص الناس قصة جاليليو عند ُّ
تجُ ِّسد مثاالً حيًّا ملا قد حيدث ،إىل يومنا هذا ،ألي شخص يأتي بفكرة أو نظرية أو حتى
تفسري خمتلف عن املعرفة املوجودة من عزل أو تعصب أو رقابة .كان ذلك حيدث يف املاضي
وال يزال حيدث حتى اآلن يف العلم ،وكذلك يف الدين والسياسة؛ فقد ات ُِّهم الكاتب املصري
األسطوري طه حسني باإلحلاد عندما قام بتأليف كتاب عن الشعر اجلاهلي؛ وقد امتألت
قصص األنبياء مبثل هذه املواقف.

الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

العام الدولي للفلك 2009
الكـــــون مــ ٌ
لك لك فـــــــاكتشفه!
ِ

يُعتَرب العام الدولي للفلك  2009محَ َف ًال دوليًّا لالحتفال بعلم الفلك وفضله على اجملتمع والثقافة.
واملغزى من االحتفال هو إثارة االهتمام بالفلك والعلوم يف مجيع أحناء العامل ،خاص ًة بني الشباب؛
وذلك حتت شعار "الكون ِم ٌ
لك لك فاكتشفه" .وته ِدف أنشطة العام الدولي للفلك إىل إلقاء الضوء
على اجلوانب املتعددة واملتنوعة وكذلك َّ
الشيقة لعلم الفلك ،واليت تجُ ِّسد ثروة مشرتكة بني شعوب
العامل ال تقدر بثمن.
ويشارك يف فعاليات العام الدولي للفلك مركز القبة السماوية العلمي مبكتبة اإلسكندرية ،وهو
كرس لزيادة الوعي والفهم والتقدير للعلوم،
مركز تقدُّمي للتعليم غري الرمس ّي والتواصل العلميُ ،م َّ
وخاص ًة لدى األطفال .فقام املركز يف هذا العام بتنظيم جمموعة من الربامج واملعارض وورش العمل
واحملاضرات واملؤمترات واملسابقات واملعسكرات اليت تدور حول الفلك.
قام املركز بتنظيم مسابقة "أوملبياد الفلك" ،واليت تُ َعد فرص ًة لتطبيق أساسيات الفلك واحلساب
للتوصل حللول لبعض التحديات ،حيث يتسنى
والعلوم وعلوم الكمبيوتر والدراسات االجتماعية واللغة ُّ
للمشاركني إظهار مهاراتهم اإلبداعية وقدراتهم على العمل اجلماعي وحل املشكالت ،وذلك من خالل
األنشطة التفاعلية واألحباث واملالحظات .وكان "املعسكر الفلكي" ،والذي كانت مدته أربعة أيام ،هو
مبثابة جائزة للثالث فرق الفائزة باملراكز األوىل يف مسابقة أوملبياد الفلك ،حيث حظي األطفال
بفرصة لتنمية معلوماتهم الفلكية على يد متخصصني ،وذلك من خالل جمموعة من األلعاب التعليمية
التفاعلية والرصد الفلكي واحملاضرات واملسابقات.
وقد قام املركز بالتعاون مع اهليئة الوطنية لالستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء بتطوير برنامج
"تكنولوجيا الفضاء" ،والذي يهدف إىل تبسيط تكنولوجيا األقمار الصناعية وتطبيقاتها من خالل
جمموعة من األنشطة كاحملاضرات والتجارب التفاعلية واألحباث والرحالت امليدانية .ويُ َعد برنامج
َعرف على الكون" ً
نشاطا دوليًّا للتوعية يهدف إىل حتفيز األطفال غري املقتدرين ،وذلك عن طريق
"ت َّ
إبهارهم جبمال الكون وعظمته ،وجتسيد السماء لتصبح قريبة من عقوهلم املُب ِدعة .وعالوة على ذلك،
فإن برنامج "زووم األرض" املستمر يهتم برصد كوكب األرض عن طريق األقمار الصناعية ،إىل جانب
السلسلة املستمرة من الرحالت امليدانية الرصدية اليت تُع َرف باسم برنامج "نادي الفلك"؛ ومن خالل
تلك األنشطة يتعرف األطفال أكثر على النظام الشمسي والكواكب واجملرات واجملموعات النجمية.
كما قام مركز القبة السماوية العلمي هذا العام بتنظيم بعض األنشطة اجملانية اليت متنح األطفال
فرصة استكشاف الكون مثل برنامج "مائة ساعة فلك" و"اليوم العاملي للفلك" ،واألخري هو عبارة عن
احتفالية سنوية تهدف إىل توفري وسيلة للتفاعل بني اجلمهور.
الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

ولقد متاشت احتفالية "إيراتوستينس" السنوية مع احتفاالت العام الدولي للفلك ،وهذه االحتفالية
ميا للعالمِ اليوناني الفذ إيراتوستينس ،والذي كان أمني مكتبة اإلسكندرية
ينظمها املركز باستمرار تكر ً
القدمية الثالث .وتتيح االحتفالية ألطفال القرن احلادي والعشرين فرصة تنفيذ جتربته الشهرية،
واليت استطاع من خالهلا قياس قطر الكرة األرضية بدقة منذ ألفَي عام.
أيضا
وإىل جانب الربامج واألنشطة ،مت استضافة عدد من املعارض خالل العام ،والذي يتزامن ً
مع العام املصري اإليطالي للعلوم؛ ومنها "صفحات من السماء" ،والذي يقوم بعرض جملدات فريدة
ألبرز علماء الفلك الذين عاشوا يف الفرتة ما بني القرن اخلامس عشر والقرن التاسع عشر .ومن
معارض العام الدولي للفلك معرض "من األرض إىل أعماق الكون" ،وهو عبارة عن جمموعة من الصور
الفلكية تعرض أبرز مشاهد الكون إثارة ،ومتثل الصور جمموعة هائلة ومتنوعة من األجرام الفلكية
املعروفة كالكواكب واملذنبات والنجوم والسدم واجملرات واجملموعات اليت جتمعها.
كما يشهد العام الدولي للفلك جمموعة من ورش العمل العلمية وسلسلة من احملاضرات إىل جانب
احملاضرات عن طريق البث املباشر ،واليت تهدف إىل تبسيط علوم الفلك وتقريبها للطالب ،وكذلك
لزيادة الوعي لديهم بأهمية تلك العلوم وجوانبها الشيِّقة .كما تتضمن احتفاالت العام االجتماع السنوي
ميا للدور اهلام الذي لعبته مكتبة اإلسكندرية
للمجتمع األوروبي لعلوم الفلك يف الثقافة ،وذلك تكر ً
القدمية يف تطور علوم الفلك على مر العصور ،ويتطرق إىل التطور الزمين لعلم الفلك وكذلك صعود
احلضارات املختلفة وهبوطها؛ وسيكون املؤمتر حتت شعار "اإلسكندرية ،الفلك والثقافة يف البحر
املتوسط وما وراءه" .أما "إنها عاملة فلك" فهو مؤمتر يلقي الضوء على الدور البارز لعاملات الفلك
ويناقش قضية املساواة بني اجلنسني يف جمال العلم؛ وهو خياطب املتخصصني واهلواة والطالب
واجلمهور املهتم بصفة عامة.
إن املغزى من العام الدولي للفلك  2009هو مساعدة الناس يف مجيع أحناء العامل على إعادة
اكتشاف موقعهم يف الكون من خالل مساء الليل والنهار ،وكذلك تعزيز روح االستكشاف والتساؤل
لديهم؛ فعلى البشر إدراك الدور اهلام الذي يلعبه الفلك والعلوم األساسية يف حياتنا اليومية ،واستيعاب
أهمية املعرفة العلمية يف َجعل اجملتمع أكثر عدالً وسال ًما.
بقـلم :إجني حافظ ،أخصائي نشر مبركز القبة السماوية العلمي
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ملف العدد

قفـــــــزة عمـــــــالقة للبشــــــرية
حينـــــها ...السبــــــاق إىل القمـــــر
املصدر الرئيسي( :موقع ناسا على اإلنرتنت ) www.nasa.gov
روبرت س .سيمانز؛ مشروع أبولو ،القرارات الصعبة ،دراسات منفردة يف تاريخ علم الفضاء رقم 37
مت جتميع املادة وحتريرها لنشرة مركز القبة السماوية العلمي بواسطة مايسة عزب؛ ساعد يف التحرير :إجني حافظ

ما هي وكالة ناسا؟

رمز وكالة ناسا
مصدر الصور وكالة ناسا

يعترب أول هبوط لإلنسان على سطح القمر يف املقام األول إجنازًا للوكالة الوطنية للمالحة اجلوية والفضاء (ناسا)؛ لذلك علينا أن نتعرف عليها.
منذ بدايتها يف عام  ،1958حققت وكالة ناسا العديد من اإلجنازات العلمية والتكنولوجية يف جمال الطريان والفضاء .ولقد قام القطاع اخلاص بتطويع
بعض من التقنيات اليت أنتجتها الوكالة الستخدامات متعددة .ومازالت وكالة ناسا قوة رائدة يف جمال البحث العلمي ،وكذلك يف حتفيز اجلمهور على
استكشاف الفضاء اخلارجي إىل جانب العلوم والتكنولوجيا بصفة عامة.
واألهم من كل ذلك ،فقد علَّمنا استكشاف الفضاء النظر إىل األرض وإىل أنفسنا وإىل الكون بطريقة جديدة .فبينما تُظهر اإلجنازات التقنية والعلمية
أيضا تبقينا متواضعني حيث ندرك مدى ضآلة كوكب األرض والذي يظهر وكأنه
اخلارقة لوكالة ناسا ما للبشر من قدرة على حتقيق أمور ال تُصدَّق ،إال أنها ً
قطعة زهر زرقاء بالغة الصغر بالنسبة للكون العظيم.

ويبدأ الطريق الصعب الطويل

حبلول عام  ،1960كانت برامج وكالة ناسا قد بدأت يف حتقيق نتائج مفيدة ومثرية لالهتمام .يف ذلك
الوقت ،كان من املمكن يف الليالي اخلالية من الضباب والغيوم رؤية بالون "إيكو" العاكس ،وهو أول أقمار ناسا
الصناعية لالتصاالت .كما كان قمر األرصاد التلفزيوني باألشعة حتت احلمراء (تريوس) يف مداره حول األرض
ميد مكتب األرصاد اجلوية مبعلومات مفيدة.
وقد مت جتنيد سبعة من رواد الفضاء وتدريبهم للدوران حول األرض .وقام الفنيون واملهندسون بتحضري
كبسولة "مريكوري" ،وهي مركبة فضائية خمروطية الشكل مصممة لفرد واحد فقط؛ وكذلك حمركات الدفع
الضرورية لرحلة املركبة الفضائية" ،ريدستون" و"أطلس"؛ باإلضافة إىل منشآت إطالق لرحالت تستغرق
تسعني دقيقة حول العامل.
ومت مناقشة مشروع برنامج أبوللو الذي يشمل رحالت على الدوران حول القمر بقيادة رواد للفضاء.
وأشارت اللجنة املُ َش َّكلة لدراسة شئون الفضاء بأن استكشاف الفضاء قد أسر مخُ يَلة شعوب العامل ،وأنه من
الضروري احملافظة على التفوق األمريكي يف هذا اجملال.
إال أنه يف اجلزء اخلاص مبسألة إرسال اإلنسان للفضاء ،فقد أشار تقرير نفس اللجنة إىل أن وضع
أولوية كبرية ملشروع "مريكوري" يؤكد الرأي العام السائد بأولوية إرسال اإلنسان للفضاء على "اكتساب املعرفة
وإثراء احلياة اإلنسانية" .وأعرب التقرير عن قلق عميق من احتمالية فشل املشروع وما قد ينجم عنه من
خسائر يف األرواح.

بالون "إيكو" العاكس ،أول أقمار ناسا الصناعية

التحدي

املزودة مبالحني جنا ًحا كافيًا إلرسال مشبانزي ،وليس إنسانًا،
القت املهمة األوىل ملشروع "مريكوري" غري َّ
للفضاء.
ومع بداية عام ُ ،1961و ِضع الشمبانزي "هام" على مركبة الفضاء "مريكوري ريدستون" ( ،)MR-2استعدادًا
لإلقالع .وعند عودته لألرض ،بدا "هام" يف حالة جيدة ومقب ًال على األكل؛ فهل كان اإلنسان مستعدًّا لذلك؟
مت تشكيل فريق عمل لدراسة مهمة هبوط اإلنسان على القمر .وقد توصل الفريق إىل أن رحالت اإلنسان
للقمر لن تستلزم اخرتاعات جديدة لتأمني رحلة ساملة ،حيث ذكر التقرير أن معظم ما ستحتاج إليه تلك الرحالت
يف املستقبل متوف ًرا بالفعل على منت "مريكوري" وأن أية أنظمة أخرى ستكون تطوي ًرا ألنظمة "مريكوري".
أما من وجهة النظر البيولوجية ،فقد أوصى الفريق بسرعة دراسة آثار انعدام الوزن واإلشعاع على اإلنسان.
كما أشارت إىل أن تلك الظروف البيئية ستزداد يف األهمية مع زيادة الوقت الذي يستغرقه رواد الفضاء يف
الفضاء اخلارجي ،وكذلك مع ابتعادهم أكثر عن كوكب األرض وغالفه اجلوي الواقي .ورأى الفريق أن هبوط
اإلنسان على سطح القمر ممكنًا ما بني  1968و.1971

عملية انتشال "هام"

احتدام املنافسة

على اجلانب اآلخر من العامل ،كان سريغي كوروليف هو احملرك األول لربنامج الفضاء السوفييت منذ بدايته وحتى وفاته عام  .1966وبعد انتهاء احلرب ،أصبح كوروليف
هو العقل املدبر لعمليات إطالق األقمار الصناعية باستخدام الربنامج السوفييت للصواريخ ذاتية الدفع.
وحقق "سبتنيك" ،وهو أول جسم يدور حول األرض من صنع اإلنسان ،جنا ًحا غري مسبوق فتح الطريق أمام كوروليف وفريقه الكتشاف الفضاء على نطاق واسع .فحقق كوروليف جنا ًحا
آخر يف  12إبريل  ،1961عندما قام يوري غاغارين بالدوران حول األرض واهلبوط بسالم ،مالقيًا عند عودته حفاوة كبرية يف االحتاد السوفييت ويف مجيع أحناء العامل؛ األمر الذي أثار
حزن الكوجنرس األمريكي والرئيس كينيدي.
بدأ األسبوع األول من شهر مايو عام  1960باألمل يف أنه يف غضون أيام قليلة سيتم اختبار كفاءة وكالة ناسا أمام أعني اجلميع ،وذلك من خالل رحلة "مريكوري" بقيادة الرائد آالن
شيربد ،واليت توقف على جناحها مستقبل برنامج إرسال إنسان إىل القمر ،حتى قبل أن تقوم الواليات املتحدة بإرسال رائد فضاء للدوران حول األرض.
بدت رحلة "فريدوم  "7يف السماء هادئة وسلسة وكان االتصال الصوتي واض ًحا خالل اخلمس وأربعني ثانية األوىل .ولكن بعد ذلك ،بدأت املركبة الفضائية يف االهتزاز الشديد عند
الثانية التسعني من الرحلة ،وبدأت رأس آالن يف االرجتاج بقوة حتى أصبح غري قادر على قراءة التعليمات اخلاصة بالرحلة.
وبعد دقيقتني ،وصلت املركبة ألقصى سرعة للسقوط احلر وهو ما يعرف باسم "القوة اجلاذبة" ،بعدها حلَق آالن إىل األمام يف الفضاء بالسرعة املطلوبة .وبعد ثالث دقائق من انطالق
الرحلة ،دارت الكبسولة تلقائيًّا استعدادًا للعودة إىل األرض .حينها جاء وقت أهم مهمة أال وهي التحقق من إمكانية حتكم إنسان يف الكبسولة ،فقام آالن بتحويل التحكم ليصبح يدويًّا؛
عندها أسعده أن يكتشف َّأن بإمكانه بالفعل التحكم يف حركة الكبسولة يدويًّا على مستوى احملاور الثالثة.
عند هبوطه ،شعر آالن بأن اهلبوط كان مشاب ًها هلبوط الطائرات؛ وبعد الفحص الطيب ،وجد األطباء أنه ال يعاني من أية آثار جانبية من جراء الرحلة ،ولقد صرح هو شخصيًّا بأن
حالة انعدام الوزن كانت "لطيفة".
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ال

الذكـــــــرى األربعـــــــون
النهاية الكربى لسباق الصعود للفضاء

يف الفرتة ما بني عامي  1961و ،1968تسابق األمريكيون والروس بضراوة للصعود للقمر .ومع
بداية عام  ،1968بدأت وكالة ناسا الفضائية يف االقرتاب سري ًعا من هدفها وهو وضع إنسان على
سطح القمر قبيل انتهاء العقد .وقبل اهلبوط التارخيي على سطح القمر ،كان هناك رحلتان بال
مالحني وهما أبوللو 5-و ،6-باإلضافة إىل أربع رحالت قادها رواد الفضاء .وتُ َعد أبوللو 7-هي
أول رحلة تابعة للربنامج يقوم بها إنسان؛ كان ذلك يف أكتوبر  ،1968ولقد حتققت كل األهداف
املرجوة من تلك الرحلة.
َّ
إشراقة كوكب األرض
مدويًا معلنًا "إشعال" ،ثم "إقالع".
انطلقت أبوللو 8-يف  21ديسمرب .يف بادئ األمر ،انطلق صوتًا ِّ
عندها حتررت أبوللو 8-من برجها مصدر ًة ضجة شديدة مل يسمعها فقط املشاهدون بل شعروا بها
أيضا بد ًءا من الطنني املنخفض الرتدد حتى الفرقعة ذات الرتدد العالي .واجتازت املركبة مرحلة
ً
اإلطفاء األوىل بسالم ،وكذلك مرحلة اإلشعال الثانية ،وسط الكثري من اهلتاف احلماسي حيث
راقبها العامل باهتمام شديد حتى اختفت عن األنظار.
صور بعضها سطح القمر الذي
كان هناك مخس فرتات للبث التلفزيوني من على منت أبوللوَّ ،8-
بدا مثل "الشواطئ الرملية املتسخة" وأظهر كذلك املواقع املالئمة للهبوط واملناطق اجلبلية .وتعترب
أبرز صورة هي تلك اليت أُخذت عندما ظهرت أبوللو 8-من وراء القمر ،ورأى رواد الفضاء كوكب
األرض األزرق اللون مشر ًقا يف األفق القمري .عندها التقط أحد رواد الفضاء تلك الصورة الرائعة
والشهرية اليت شاهدناها مجي ًعا مرات عديدة.
ملع كوكب األرض متألقًا يف الفضاء اخلارجي على عكس سطح القمر الذي بدا قف ًرا وباهتًا .تلك
الصورة ما هي إال صورة تذكر اجلميع بهذا الكنز الذي نسكنه .فإذا كانت أبوللو 8-قد أهلمتنا
احلفاظ على كوكبنا ،فذلك يساوي أكثر بكثري من تكلفة تلك الرحالت إىل القمر.
احلياة يف الفضاء
يف منتصف يناير  ،1968أطلق االحتاد السوفييت سويوز 4-ثم سويوز 5-يف اليوم التالي .وبعدما
أجرى رواد الفضاء عددًا من التجارب ،جنحوا يف حتقيق أول التحام بني سفينيت فضاء .وقام
املزودة بنظام دعم للحياة املتجددة،
اثنان من رواد فضاء سويوز 5-بارتداء بزاتهم الفضائية َّ
وقاموا مبغادرة سفينتهم وانضموا إىل رواد الفضاء يف سويوز .4-هكذا أوضح االحتاد السوفييت
على حد قوهلم أن "تلك التجربة تعد أول حمطة كونية جتريبية يف العامل".
يف  30مارس  ،1969قام جيم ماكديفيت وديف سكوت وراسيت شويكارت بسلسلة من املناورات
على منت أبوللو .9-كان ذلك أول اختبار يقوم فيه رواد الفضاء باستخدام الكبسولة القمرية يف
الفضاء ،فقام رواد الفضاء بالتحليق أوالً يف وحدة القيادة لعدة أيام؛ قاموا فيها باألعمال املنزلية،
ثم انفصلوا عن املرحلة الثالثة ليلتحموا مرة أخرى بالكبسولة القمرية.
ويف اليوم الثالث قام جيم وراسيت بالدخول يف الكبسولة القمرية ،حيث قاموا بإجراء أول
اختبار ملرحلة اهلبوط على سطح القمر .ويف اليوم اخلامس قاموا بالدخول مرة أخرى للكبسولة
القمرية ،ثم انفصلوا عن وحدة القيادة وقاموا مبحاكاة عملية اهلبوط على سطح القمر.
وبعد قضاء  6,5ساعات على سطح القمر ،عاد رواد الفضاء مرة أخرى لوحدة القيادة استعدادًا
جناحا ساحقًا حمققًا مجيع
للعودة لألرض .وهكذا جنح أول اختبار بشري للكبسولة القمرية ً
األهداف املرجوة .وهكذا أصبحت وكالة ناسا مستعدة لعمليات اهلبوط على سطح القمر.
االختبار األخري
انطلقت أبوللو 10-يوم  18مايو عام  ،1969وسارت الرحلة وفقًا ملا هو خمطط هلا لكنهم قاموا
ببعض التعديالت البسيطة الالزمة خالل رحلة العبور للقمر .وقدم الطاقم  72دقيقة من اللقطات
التلفزيونية امللونة لكوكب األرض وهو خيتفي من وراءهم.
مل جيد الطاقم أية صعوبة يف حتديد معامل القمر .وبعد االنتهاء من مرحلة اهلبوط ،بدأت
مرحلة الصعود بأرجحة عنيفة ،إال أن قائد الرحلة قام بالتحكم بالسفينة يدويًّا معيدًا املركبة
لوضعها الصحيح ،ثم قام بااللتحام والرسو دون أية حوادث.

أثر حلذاء على سطح القمر

باز ألدرين على سطح القمر

خطوة صغرية لإلنسان على سطح القمر
صباحا ،وبالفعل انطلقت
كان من املقرر إطالق أبوللو 11-يف متام الساعة ً 9:32
يف موعدها يف تتابع مقارب لتتابع أبوللو .10-وخالل رحلة الربع مليون ميل للقمر،
كان هناك أربع فرتات من البث التلفزيوني بلغ أطوهلا  96دقيقة .وكانت صورة البث
التلفزيوني ممتازة األلوان والنوعية ،فاستطاع املشاهدون من خالل هذا البث رؤية
األرض ،والقمر ،والفتحات املوصلة بني وحدات املركبة الفضائية ،إىل جانب األعمال
املنزلية وإعداد الطعام.
ولقد انفصلت "إجيل" عن "كولومبيا" عند الناحية البعيدة للقمر منحدرة حنو
السطح .وكان اهلبوط على بعد  4,6أميال من املكان احملدد ،وبالتالي مت نقل نقطة
اهلبوط إىل مكان آخر؛ فساد الشعور بالتوتر يف حجرة التحكم وكذلك وراء الزجاج
حيث كان جيلس الزائرون.
وسرعان ما لوحظ أن "إجيل" كانت متوجهة إىل وسط حفرة حتتوي على صخور
يرتاوح طوهلا ما بني مخس إىل عشر أقدام .لذلك أسرع القائد نيل أرمسرتونج إىل
ما بعد احلفرة بواسطة التحكم اليدوي وتعديل احملرك ،فتمكن من االستمرار ملدة 60
ثانية قبل أن يتسبب نقص الوقود يف إفشال املهمة .وقد أوشكت عقارب الساعة على
الصفر عندما بدأ الغبار والظالل يف الظهور ،وأعلن نيل أرمسرتونج "هيوسنت ،هنا
قاعدة "ترانكويليت"-لقد هبطت إجيل".
بعد ساعتني من اهلبوط ،طلب الطاقم النزول إىل سطح القمر يف احلال بدالً من
االنتظار ألربع ساعات ونصف كما كان مقر ًرا يف األصل .قام نيل بفتح باب املركبة
وأنزل السلم؛ وقد شاهد ما ال يقل عن مخس العامل هذا احلدث .وعندما وصل نيل
لسطح القمر قال مجلته الشهرية "تلك هي خطوة صغرية لرجل ،لكنها قفزة عمالقة
للبشرية".
بعد ذلك ،قام نيل بتصوير هبوط باز ألدرين على سطح القمر وكشف االثنان م ًعا عن
لوحة تذكارية ُكتب عليها "هنا كان أول موطئ لرجل من كوكب األرض على سطح القمر
يف يوليو  1969ميالديًّا .لقد جئنا من أجل السالم للبشرية مجعاء".
بعدها قاموا جبمع عينات من على سطح القمر ومت تركيب معدات رصد الزالزل
وعاكس الليزر .وبعد الكثري من التصوير ،عاد رواد الفضاء إىل املركبة الفضائية مرة
أخرى وأغلقوا الفتحة ومتتعوا بسبع ساعات من الراحة.
عادت أبوللو 11-إىل األرض من نفس الطريق الذي سلكته أبوللو 10-وهبطت يف
منطقة احمليط اهلادي على بُعد  15مي ً
ال من حاملة الطائرات "هورنت"؛ وكان الرئيس
األمريكي على رأس جلنة الرتحيب.
مل تكن املصافحة ممكنة حيث إنه كان هناك خوف من أن تنتقل أية أمراض قد
تكون موجودة على سطح القمر إىل كوكب األرض ،أو أن تلوث الكائنات الدقيقة اليت
تعيش على كوكب األرض العينات املأخوذة من سطح القمر .لذلك ،كان هناك حاجزان
بيولوجيان ،أحدهما حلماية العينات القمرية وآخر حلماية احلياة على األرض ،فتم نقل
الصخور القمرية إىل خمترب االستقبال القمري يف هيوسنت ،بينما َّلوح الرواد للرئيس
األمريكي وحتدثوا معه من داخل غرفة احلجر الصحي.
لقد شاهد ما يُقدر مبليون شخص عملية إقالع أبوللو 11-من ساحل فلوريدا مبا يف
ذلك  3000صحفي ومعلق تليفزيوني ،ولقد استمر اهتمامهم حتى اهلبوط على القمر
والعودة إىل األرض .ولقد ظهرت رسائل التهنئة يف اجلرائد حول العامل.
ملزيد من االطالع:

املوقع اإللكرتوني لوكالة ناسا ،املركبة الفضائية أبوللو ،الذكرى األربعون:
منظر شروق كوكب األرض مستقبالً رواد أبوللو  8عند ظهورهم من وراء القمر
الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009
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ملف العدد

اآلن ...هل نــــعود إىل القمر؟

تذهب املسبارات بينما ينتظر رواد الفضــاء
املصدر الرئيسي( :مقال ملارك ألبرت من موقع " .)"Scientific Americanمت حتديث املعلومات وجتميع املواد وحتريرها لنشرة مركز القبة السماوية العلمي بواسطة مايسة عزب؛ ساعد في التحرير :إجني حافظ

يأسف علماء القمر للتوقف السريع ملهمات أبوللو الستة ،واليت منحت الفرصة للكثري
من رواد الفضاء للهبوط على سطح القمر يف الفرتة ما بني عامي  1969و .1972ويرجع
سبب أسفهم األكرب إىل أن البعثات انتهت بينما مازال الكثري عن القمر غري مكتشف.
أيضا أن النجاح الذي حققته بعثات أبوللو مل ينتج عنه سوى سوء
ومما يزيد أسف الباحثني ً
فهم عام بأنه بزيارة رواد الفضاء للقمر ،ال يوجد سبب إلعادة التجربة.
إال أنه يف التسعينيات من القرن املاضي ،قد أثار اثنان من املسبارات اليت دارت حول
القمر ،وهما مسبارا "كلمنتاين" و"لونار بروسبكتور" ،العديد من التساؤالت حول هذا القمر
اخلالي من اهلواء .ويعد اكتشاف دالئل على وجود جليد مائي يف املناطق الباردة واملظلمة
القريبة من قطيب القمر من االكتشافات املذهلة .وألن العلماء يعتقدون أن املذنبات قد
تركت مياهًا وخملفات عضوية على كل من القمر وكوكب األرض ،فإنه إذا وجد بالفعل ثلج
حمفوظ جيدًا يف قطيب القمر ،فإنه سيمدنا بأدلة حول أصول احلياة .أما االكتشاف اهلام
اآلخر فهو وجود حوض كبري طوله حوالي  2,500كم على جانب القمر البعيد عنا قد سببه
اصطدام نيزك أو مذنب؛ وألن عمق هذا احلوض املسمى "أيتكن القطب اجلنوبي" يصل
إىل  13كم بداخل القشرة القمرية فإنه قد يكشف لنا اجلدار القمري .ويعترب هذا أكرب
حوض يف اجملموعة الشمسية قد سببه اصطدام.
وبفضل عينات الصخور اليت قام رواد
مركبات أبوللو بتجميعها ،أدرك اجليولوجيون
املهتمون بالقمر أن األحواض املوجودة على
جانب القمر قد تكونت منذ حوالي  3,9مليار
سنة .ويعترب حوض "أيتكن القطب اجلنوبي"
هو أقدم األحواض املوجودة على سطح
القمر ،وبالتالي فإن حتديد عمره ألمر بالغ
ريا من
األهمية .فإذا اتضح أنه ليس أقدم كث ً
األحواض األخرى ،فإن ذلك يدعم نظرية
أن األرض والقمر قد تعرضا لقصف مكثف
قصري املدى ملدة حوالي نصف مليار عام بعد
تكوين اجملموعة الشمسية.

القمر كما صوره سمارت 1 -
املصدر وكالة إيسا

لقد وضعت تلك االكتشافات القمر مرة
أخرى يف قائمة االستكشافات ،فأطلقت
وكالة الفضاء األوروبية (إيسا) املركبة
القمرية مسارت 1-يف سبتمرب  .2003وتُ َعد
مسارت 1-أول مركبة فضائية أوروبية
تسافر للقمر وتدور حوله .وإىل جانب اختبار
التكنولوجيا احلديثة ،فإن مسارت 1-قد
قامت بأول حصر شامل للعناصر الكيميائية
الرئيسية على سطح القمر .كما حبثت يف
نظرية تكون القمر عقب اصطدام عنيف بني
كوكب األرض وكوكب آخر أصغر منه منذ
أربعة آالف ومخسمائة مليون سنة.

"مسبار و"ولونار بروسبكتور
املصدر وكالة ناسا

"القمر كما صوره مسبار "كلمنتاين
املصدر وكالة ناسا

إن رحلة إيسا املقبلة للقمر هي املركبة القمرية شاندريان ،1-وهي مهمة تابعة للمنظمة اهلندية
ألحباث الفضاء .وقد مت إطالق شاندريان 1-بنجاح يف أكتوبر  ،2008وحتمل على متنها إحدى
عشرة جتربة ،من ضمنها جتربتان أوروبيتان مستكملتان لتجارب مسارت 1-لدراسة املعادن
والتكوين الكيميائي لسطح القمر .والتزال شاندريان 1-يف رحلتها يف الفضاء اخلارجي إىل اآلن.
يف سبتمرب  ،2007أطلقت وكالة الفضاء اليابانية املركبة القمرية سيلني ،واليت لقبت بعد
ذلك باسم كاجوا .وكان اهلدف الرئيسي من تلك الرحلة هو إجراء دراسة شاملة للقمر للحصول
على بيانات عن وفرة العناصر ،والتكوين املعدني ،والطوبوغرافيا ،واجليولوجيا ،واجلاذبية ،وكذلك
لتطوير التقنيات اهلامة الستكشاف القمر يف املستقبل .وكشفت نتائج سيلني تفاصيل حول سبب
عدم توازن تلك الكتلة الصخرية املنبعجة اليت تدور حول األرض .وانتهت كاجوا من مهمتها كما
ً
خمططا هلا باالصطدام بالقمر يف 11مايو .2009
كان
كما أطلقت إدارة الفضاء الوطنية الصينية املهمة اجلديدة للقمر ،تشانغ 1-يف أكتوبر .2007
ولتشانغ 1-أربعة أهداف لتحقيقها؛ األول هو تقديم صور ثالثية األبعاد ملعامل سطح القمر ورسم
اخلرائط للهياكل اجليولوجية القمرية الرئيسية ،وسيتضمن ذلك صو ًرا تفصيلية لبعض املناطق
القريبة من قطيب القمر ألول مرة .كما أنه مت تصميم تش ــانغ 1-لتحليل كمي ـ ــات ما يصل إىل
ريا ،ستقوم املركبة باستكشاف الطقس يف
 14عنص ًرا كيميائيًّا وتوزيعها عرب الرتبة القمرية .وأخ ً
املنطقة املوجودة بني األرض والقمر.

سمارت  ،1 -رحلة وكالة إيسا األولى إلى القمر
املصدر وكالة إيسا
تشانغ  ، 1 -املصدر وكالة إيسا

أما بالنسبة لوكالة ناسا الفضائية ،فقد أضافت برنامج "آفاق جديدة" يف عام  .2003وبرنامج "آفاق جديدة"

خاص باكتشاف اجملموعة الشمسية بواسطة مركبات فضائية متوسطة املستوى .ومت حتديد األهداف العلمية
ذات األولوية القصوى للربنامج وفقًا للدراسات بتلك اليت هلا صلة باستكشاف كوكب الزهرة أو كوكب املشرتي
أو املنطقة القطبية اجلنوبية للقمر مبا يف ذلك حوض "أيتكن" أو كوكب بلوتو واألجسام املوجودة يف حزام كيرب
أو املذنبات.
أما بالنسبة لعودة اإلنسان مرة أخرى لسطح القمر ،فقد أكد الرئيس باراك أوباما على األهداف العريضة
لرحالت اإلنسان للفضاء واليت بدأها سلفه يف عام  ،2004ومنها تطوير خط بديل للصواريخ يطلق عليه اسم
"أيرس" ،والعودة للقمر حبلول عام  ،2020والذهاب لكوكب املريخ رمبا يف منتصف  ،2030ويطلق على هذا
الربنامج اسم "كونستليشن" (اجملموعة النجمية).
واهلدف من برنامج "كونستليشن" هو إنشاء قاعدة للجيل اجلديد من مستكشفي الفضاء .وتعترب مركبة
"أوريون" أحد العناصر الرئيسية للربنامج الذي يُ َعد أحد برامج ناسا الطموحة ،واجلهود املبذولة فيه تساوي عدة
مليارات من الدوالرات لبناء نظام نقل فضائي ،ليس فقط إلرسال البشر إىل القمر وإعادتهم لألرض ،ولكن
ريا لتوصيل البشر لكوكب املريخ.
أيضا إلعادة إمداد حمطة
ً
نشــــــــــرةالفضاء الدولية ،وأخ ً
املرة للبقاء.
القبةولكن هذه
مركزللقمر،
14سيعود اإلنسان
العلمي
السماوية

تصور ملركبة أوراين في الفضاء

املصدر وكالة ناسا

مقارنة ملركبات اإلطالق
األول ()2010-2009
الـــدراسي
الفصـــــل
ناسا
املصدر وكالة

ومـــــا بعد...

ُترى أين ستكون اخلطوة القادمة لإلنسان؟
المصدر :االتحاد العلمي ()/http://sciencecoalition.org
تم تجميع المادة وتحريرها لنشرة مركز القبة السماوية العلمي بواسطة مايسة عزب؛ ساعد في التحرير :إنجي حافظ

على األفق أسرار الكون ،وعالج األمراض ،وابتكار "كلِّي" لل َمركبات ،ومعرفة كاملة للمخ البشري؛ وفقًا
لتقرير االحتاد العلمي.
يف  20يوليو  ،1969حققت الواليات املتحدة إجنازًا تارخييًّا غري مسبوق عندما أصبح رواد فضاء املركبة
الفضائية أبوللو ،11-نيل أرمسرتونج وباز ألدرين أول من تطأ أقدامهما سطح القمر من البشر .واحتفاالً
بالذكرى السنوية األربعني ألول هبوط لإلنسان على سطح القمر ،توجه االحتاد العلمي بسؤال للباحثني
اجلامعيني عن أفكارهم حول هذا احلدث وتوقعاتهم املستقبلية يف جمال العلوم.
وعلى الرغم من أن كل إجابة تعترب فريدة من نوعها ونابعة من خلفية خمتلفة ،إال أنهم م ًعا يجُ ِمعون على
أن هناك العديد من اآلفاق اجلديدة الشيّقة يف العلوم ،فتقودنا األحباث يف جماالت الطاقة والتغري املناخي
وعالج األمراض البشرية واجلينوم البشري واألسئلة الكونية إىل آفاق المتناهية.
قال الدكتور مايكل ترنر ،أستاذ علم الفلك والفيزياء الفلكية جبامعة شيكاغو" :حنن على وشك اإلجابة
وإحلاحا :كيف بدأ الكون؟ هل حنن وحدنا يف الكون؟ وما هو مصري هذا
على بعض من أكثر األسئلة عمقًا
ً
أيضا ،كما كان اهلبوط على سطح القمر ،جزء من رحلتنا ملعرفة موقعنا
الكون؟ اإلجابة على تلك األسئلة هي ً
يف الكون ،فض ً
ال عن اإلعداد لتوسيع مساحة حضورنا إىل ما وراء كوكب األرض".
"إن األسئلة امللحة هي تلك املتعلقة بالطاقة،
وحتديدًا الطاقة النظيفة .وليس من املدهش
أن جند اإلجابة يف إطالق طاقة اجلزيئات
واهلياكل الكيميائية الكبرية ،وذلك خللق نفس
الظروف اليت ميكن من خالهلا استخدام
أشعة الشمس لتحويل ثاني أكسيد الكربون
ريا،
إىل وقود نظيف يُعيد تدوير الكربون؛ وأخ ً
إنتاج اهليدروجني اقتصاديًّا وختزينه بأمان
لالستعمال بدون أي منتَجات جانبية غري
املاء ".نق ً
ال عن الدكتور عمر ياغي ،مدير مركز
جامعة كاليفورنيا للكيمياء الشبكية ،ومؤسس
شبكة الطاقة النظيفة جبامعة كاليفورنيا بلوس
أجنلوس.
أما الدكتور إيرل شايم ،رئيس قسم
الفيزياء بكلية اآلداب والفنون جبامعة غرب
فريجينيا ،فقال" :إن أكرب التحديات العلمية
اليت تواجه عاملنا اليوم هي تلك املتعلقة بإنتاج
الطاقة وتوزيعها  ...ولقد أوشك االنصهار
النووي ،الذي أظهر تقد ًما مذه ً
ال خالل
اخلمسني عام املاضية ،على اخلطوة التالية
حنو إنتاج الطاقة عن طريق مشروع املفاعل
التجرييب الدولي "إيرت" ،والذي يعمل على
حتقيق اندماج نووي حمكم .وسوف يتطلب
األمر مشرو ًعا على مستوى "سباق القمر"
حتد علمي
لتحويل طاقة االنصهار من جمرد ٍّ
حتد تطبيقي .ومع اإلمدادات اهلائلة من
إىل ٍّ
الوقود املنصهر سيمكن الوصول القتصاد قائم
على الطاقة".

الفصـــــل الـــدراسي األول ()2010-2009

ويقول الدكتور ستيفن ل .سالزبرج ،مدير مركز البيانات احليوية واألحياء احلاسوبية جبامعة
مرييالند" :إذا أصبح تسلسل احلمض النووي لكل شخص متوف ًرا فسوف يكون لنا القدرة غري
املسبوقة على دراسة جمال األمراض البشرية بأكمله ،وذلك لتحديد تأثري التفاعل بني عوامل
النظام الغذائي وأسلوب احلياة مع اجلينات على صحتنا ،وكذلك للفهم الدقيق لكيفية تأثري
اجلينات على فرص التعرض ألمراض السرطان واألمراض املعدية ،والكثري من األسئلة املتعلقة
أيضا البدء يف حتقيق أمل "الطب الشخصي" حيث ميكن تصميم العالج
بصحة اإلنسان .وميكننا ً
بنا ًء على التسلسل اجلينومي للشخص".

"ستتضمن اآلفاق العلمية املقبلة التفاعل بني العلوم الدقيقة (علوم النانو) والطب
على مدى العقد القادم ،فسيُسهم البحث العلمي يف حتقيق إجنازات هامة يف طريقة
فهمنا لبيولوجية اخلاليا واألمراض على املستوى اجلزيئي ،وكذلك تقديم خريطة
عمل جديدة للتشخيص واسرتاتيجيات العالج اليت ميكن أن تحُ دث ثورة يف جمال
الرعاية الصحية واألدوية ".وذلك نق ً
ال عن الدكتور بيرت س .سريسون ،مدير معهد
جون هوبكنز لتكنولوجيا العلوم الدقيقة جبامعة جون هوبكينز.

كما قال الدكتور دينيس أسانيس ،مدير
معهد فينكس التذكاري للطاقة مبشيجان
ومدير خمترب السيارات جبامعة مشيجان:
"إن ما يعادل اهلبوط على سطح القمر يف
املستقبل سيكون طريقة علمية ُكليَّة جديدة يف
تصنيع السيارات .فاملستقبل يكمن يف املركبات
غري املعتمدة على الكربون ،وذلك عن طريق
تقسيم كل عنصر ووظيفته يف املركبة إلجياد
سبل للحد من غازات الصوبة ،بد ًءا من
وقودها إىل طريقة تشغيلها وكيفية تفاعلها مع
األنظمة األخرى كالشبكة الكهربائية ،ومرو ًرا
بأجزاء السيارة املختلفة واللوائح اخلاصة
باستخدام السيارة .إن هناك ثورة إلجياد
طرق جديدة لتقليص البصمة البيئية للسيارة
خالل فرتة استخدامها".
"إن االحتباس احلراري ظاهرة خطرية
يتوقف فهمها والتعامل معها على العلوم.
والرتكيز اآلن على اخلطة (أ)؛ وهي تقليل
إنتاج ثاني أكسيد الكربون .ومع ذلك ،فإن
نسبة الشك يف مستقبل الغالف اجلوي
كبرية وبالتالي فإن املخاطر املمكنة قد تكون
هائلة .ويف ال ِعقد القادم سنعرف الكثري عن
مدى فهمنا لألمر ،وذلك عن طريق مقارنة
التوقعات احلالية باملعلومات املستقبلية.
وملواجهة مثل تلك التحديات ،فإنه من
احلكمة أن نقوم بتحضري اخلطة (ب) حلل
مشكلة االحتباس احلراري .فيمكن أن نضع
تدخ ً
يف االعتبار ُّ
ال حاز ًما إذا مل تكن اجلهود
املبذولة حاليًّا لتخفيض إنتاج الكربون كافية.
على سبيل املثال ال احلصر ،قد يكون حجب
أشعة الشمس عن الغالف اجلوي أم ًرا
ضروريًّا .وسوف يكون حتقيق ذلك حتديًا
علميًّا وهندسيًّا هائ ً
ال".هكذا أجاب الدكتور
آدم ريس ،أستاذ قسم الفيزياء والفلك
جبامعة جونز هوبكنز.

نشــــــــــرة
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جاليــــــليو جاليــــلي ،عـــــامل الفـــلك والفيـــــــــزياء ()1642-1564

السمـــــاء من خـــالل عــــدسة

املصادر:
موقع مؤسسة ومتحف "تاريخ العلوم" اإللكرتوني صفحات الـ"بي بي سي" اإللكرتونية للشخصيات التارخيية مشروع جاليليو ،جامعة رايس ،الواليات املتحدة األمريكيةحرره لنشرة مركز القبة السماوية العلمي مايسة عزب ،وقام
برتمجته إىل اللغة العربية إجني حافظ

"إنين ال أشعر باالقتناع بأن الرب الذي قد
وهبنا اإلحساس والعقل والفكر قد قدَّر لنا أن
نتنازل عن استخدامها"-جاليليو جاليلي.
ُولِد جاليليو مبدينة بيسا؛ ابنًا لفينشينزو
جاليلي ،أستاذ املوسيقى ،وجوليا أماناتي .بدأ
يف دراسة الطب يف جامعة "بيسا" ،ولكنه انتقل
لدراسة الفلسفة والرياضيات ،وقد ترأَّس قسم
الرياضيات هناك من عام  1589إىل .1592
رئيسا لقسم الرياضيات جبامعة بادوا،
ثم عُينِّ ً
حيث ظل هناك حتى عام  .1610وقد عمل خالل
ذلك الوقت على العديد من التجارب املختلفة
اليت تضمنت سرعة سقوط األجسام وامليكانيكا
والبندول.

عن احلركة

تعلَّم جاليليو يف جامعة "بيسا" نظريات
العامل اليوناني القديم "أرسطو " يف الفيزياء.
ولكنه اختلف مع االجتاه األرسطي ،حيث اعتقد
األرسطيون أن سرعة سقوط األجسام الثقيلة
يف أي وسط أكرب من تلك اخلاصة باألجسام
اخلفيفة .وقد أثبت جاليليو يف النهاية بطالن تلك
بغض النظر
موضحا أن مجيع األجسامِّ ،
الفكرةً ،
عن كثافتها ،تسقط بنفس املعدل يف الفضاء .وقد
قام بإجراء عدة جتارب متنوعة للوصول لتلك
وسجل اكتشافاته عن احلركة يف كتابه
النتيجةَّ ،
"دي موتو" أي "عن احلركة".

اآلالت امليكانيكية

يف عام  ،1592أثناء فرتة تدريسه جبامعة
بادوا ،كان جاليليو يقوم باستمرار بزياة مكان
يسمى "األرسنال" أو "الرتسانة" ،حيث كان يتم
َّ
تفريغ وحتميل السفن القادمة من البندقية.
16
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ويف عام  ،1593واجه مشكلة وضع اجملاديف يف
حجرات السفن ،فتعامل مع اجملداف على أنه
رافعة وجعل املاء هو نقطة االرتكاز .وبعد مرور
عام ،حصل على براءة اخرتاع لنموذج َّ
ملضخة،
واليت كانت عبارة عن آلة لرفع املياه باستخدام
حصان واحد فقط.

البندول

يف عام  ،1602قام جاليليو بأبرز اكتشافاته
عن البندول؛ وهو أن الفرتة الزمنية اليت
يستغرقها البندول يف التأرجح لألمام واخللف ال
تعتمد على زاوية التأرجح .ويف النهاية ،فقد أدَّى
ذلك االكتشاف جباليليو إىل التعمق يف دراسة
الفرتات الزمنية وابتكار فكرة الساعة البندولية.

التلسكوب

ابتكر جاليليو العديد من األجهزة امليكانيكية
خبالف َّ
املضخة ،مثل امليزان اهليدروستاتيكي.
ولكن اخرتاعه األكثر شهرة هو التلسكوب.
ففي ربيع عام  ،1609صمم جاليليو منظا ًرا
يقوم بالتكبري ثالث مرات باستخدام العدسات
املتوفرة لدى متاجر صانعي النظارات .لكنه شرع
يف تصميم آالت ذات قوة تكبري وجتميع ضوء
أكرب ،وتطلَّب ذلك تعلُّم كيفية حتضري عدساته
اخلاصة وتهذيبها.
ومع نهاية شهر أغسطس ،جنح جاليليو
يف تصميم منظار يقوم بالتكبري حوالي مثاني
مرات .ويف النصف الثاني من عام  ،1609متكن
من عمل تلسكوبات أفضل وذات قوة أكرب تصل
إىل عشرين مرة ،فاستطاع أن يبدأ يف مشروع
مفصل.
حبثي َّ
وبوجود هذا التلسكوب ،قدم جاليليو العديد
من االكتشافات الفلكية ،واليت مشلت رؤية
اجلبال والوديان على سطح القمر ،والبقع
الشمسية ،واألقمار األربعة األكرب لكوكب
املشرتي ،وأوجه كوكب الزهرة.
وقد أثبتت اكتشافاته نظام كوبرنيكوس الذي
يفرتض أن األرض والكواكب األخرى كلها تدور

حول الشمس ،حيث كان االعتقاد سابقًا هو أن
األرض هي مركز الكون ،وهذا يعين أن الشمس
هي اليت تدور حول األرض.

حمكمة التفتيش

يف عام  ،1614مت اتهام جاليليو باهلرطقة
لدعمه للنظرية الكوبرنيكية .ومت منعه عام 1616
من ِقبَل الكنيسة من التدريس أو الرتويج لتلك
النظريات.
ويف عام  ،1632أُدين مر ًة أخرى بعد
نشر كتابه "احلوار فيما يتعلق بنظامي العامل
األساسيني" ،والذي طرح اجلدال لصاحل النظرية
الكوبرنيكية وضدها يف شكل مناقشات بني
رجلني .ومت استدعاء جاليليو للمثول أمام حمكمة
التفتيش ،وهي مؤسسة دائمة تابعة للكنيسة
الكاثوليكية مسئولة عن القضاء على اهلرطقة
وح ِكم عليه
مبدينة روما .وبالفعل متت إدانته ُ
بالسجن مدى احلياة ،ثم مت ختفيف احلكم إىل
اإلقامة اجلربية الدائمة بفيلته مبدينة أركيرتي
جنوب فلورنسا .كما أُجبرِ على النفي العلين
لدعمه للنظرية الكوبرنيكية.
وعلى الرغم من فقدان جاليليو حاسة البصر
فإنه جاليليو واصل الكتابة؛ ويف  ،1638مت نشر
كتابه "حماضرات تتعلق باثنني من العلوم
اجلديدة" ،الذي حيمل أفكاره عن قوانني احلركة
ومبادئ امليكانيكا .ثم وافته املنية يف  8يناير
 1642مبدينة أركيرتي.
شكر خاص

يتقدم فريق حترير نشرة مركز القبة
السماوية العلمي بفائق الشكر والتقدير لكل
من األستاذة /شاهندة أمين ،مرتمجة؛
واألستاذة /رضا قنديل؛ أخصائي برامج
وأنشطة متحف تاريخ العلوم باملركز؛
واملهندسة /ماجي الشرياوي منسق قاعدة
البيانات العلمية باملركز؛ وذلك حلسن تعاونهم
يف إنتاج هذا العدد من النشرة.

مركز القبة السماوية العلمي
السنة الثالثة
العـ ــدد األول

الفصــل الـدراسي األول
()2010-2009
حترير:
مايسة عزب

منس ــق نش ـ ــر

إجني حافظ

أخص ـ ــائي نشر
ملزيد من املعلومات واحلجز:
يرجى االتصال بإدارة مركز القبة السماوية العلمي
planetarium@bibalex.org
ALEXploratorium@bibalex.org

تليفون+203 4839999 :
داخلي2350-2351 :
فاكس+203 4830464 :

زوروا موقعنا على اإلنرتنت

www.bibalex.org/psc

