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عـــــودة اإىل الطبيعـــة...
وكوكبية غري  تاريخية  �أبعاد  ذ�ت  باأزمة  �لآن  �لأر�ض  كوكب  �حلياة على  متر 
م�شبوقة؛ حيث يت�شبب �ل�شتهالك غري �مل�شتد�م يف �لكثري من بلد�ن �ل�شمال و�لفقر 
�ملدقع يف �ملناطق �ل�شتو�ئية يف تدمري �لطبيعة �لربية؛ فاأ�شبح �لتنوع �حليوي 

]www.biodiversityhotspots.org[  .�ًحما�رص
قد يكون ذلك الت�رشيح مبثابة �صدمة يف بداية العدد اجلديد من ن�رشة مركز القبة 
ال�صماوية العلمي، والذي يتزامن مع حلول العام اجلديد؛ فقد كانت عادتنا دائًما هي 
اإلقاء ال�صوء على اجلانب الإيجابي ملا يحدث حولنا بهدف تو�صيل العلم يف اإطار من 
املرح، وهو الهدف الرئي�صي للمركز؛ اإل اأن لفت النتباه حلقيقة ما يحدث يف العامل 
ا، وخا�صًة الق�صايا الهامة  وزيادة الوعي العام به هو هدف من اأهداف املركز اأي�صً

واحليوية التي توؤثر على حياتنا وم�صتقبلنا على كوكب الأر�ض؛ وطننا الوحيد.
ُيَعد الب�رش جزًءا ل يتجزاأ من الطبيعة؛ حيث يرتبط قدرنا ارتباًطا وثيًقا بالتنوع 
احليوي، وهو املجموعة املتنوعة من احليوانات والنباتات الأخرى، وكذلك املكان 
الذي يعي�صون فيه والبيئة املحيطة بهم يف كل اأنحاء العامل. ونحن نعتمد على تنوع 
اأ�صكال احلياة يف توفري الغذاء، والوقود، والدواء، والأ�صا�صيات الأخرى التي ل ميكننا اأن 
نحيا بدونها؛ على الرغم من ذلك، فاإننا نخ�رش ذلك التنوع الغني مبعدل متزايد وب�صكل 
�رشيع ب�صبب ن�صاط الإن�صان؛ مما يت�صبب يف زيادة فقر املوارد ب�صفة عامة، وكذلك 
اإ�صعاف قدرات الأنظمة احليوية التي نعتمد عليها ملقاومة املخاطر املتزايدة كالتغري 

]http://www.cbd.int/2010/about[ .املناخي على �صبيل املثال ل احل�رش

اأعلنت الأمم املتحدة عام 2010 العام الدويل للتنوع احليوي، وذلك حتت  لقد 
الدويل  العام  وُيَعد  �صعار "�لتنوع �حليوي هو �حلياة، �لتنوع �حليوي هو حياتنا". 
للتنوع احليوي احتفاًل باحلياة على كوكب الأر�ض وبقيمة التنوع احليوي يف حياتنا، 
كما ُيعترب دعوة للتحرك من اأجل حماية اأ�صكال احلياة املتنوعة على كوكب الأر�ض.

ويف عام 2010، يوؤكد مركز القبة ال�صماوية العلمي من جديد التزامه مبناق�صة 
الق�صايا العاملية التي توؤثر على جميع جوانب حياة الإن�صان على الأر�ض، وتو�صيلها 
اإىل اجلمهور املحلي من خالل امل�صاركة يف العام الدويل للتنوع احليوي 2010؛ 
وذلك بتنظيم جمموعة متنوعة من الأن�صطة التي تهدف لزيادة الوعي وتعميق الفهم 
بالتنوع احليوي، واأهميته الأ�صا�صية، واملخاطر الكربى التي يواجهها، بالإ�صافة اإىل 

الإجراءات التي ميكن اتخاذها للحد من تلك املخاطر. 
القبة  مركز  ن�رشة  حترير  فريق  يكرِّ�ض  املركز،  من  يتجزاأ  ل  جزًءا  وباعتباره 
ال�صماوية العلمي هذا العدد ملو�صوع التنوع احليوي، ويف هذا الإطار نناق�ض اأوجًها 

خمتلفة للمو�صوع يف اأق�صام العدد املختلفة. 
كما اأننا يف هذا العدد نتطرق اإىل مالمح اجلانب الب�رشي باملركز؛ حيث نعر�ض 
الق�صة ال�صيقة لفريق عمل القبة ال�صماوية، وهم اأول اأع�صاء فريق عمل املركز؛ ون�رشد 

لقرَّائنا ق�صة جناح مدير �صاب واعد.
نتمنى �أن ت�شتمتعو� بقر�ءة �لعدد و�أن ت�شاركونا �لهتمام و�لعمل على �حلفاظ 

على وطننا �لأكرب، و�لذي يجمعنا وكل قاطنيه يف حياة و�حدة؛ كوكب �لأر�ض.

بقلم: ماي�صة عزب، من�صق الن�رش مبركز القبة ال�صماوية العلمي

نقطـــة حتــول...
بقلم: اأمين ال�صيد، نائب مدير مركز القبة ال�صماوية العلمي

لقد توقفت عدة مرات حينما كنت اأحاول كتابة تلك الكلمات، فقد كان اأمًرا �صعًبا 
بالن�صبة يل اأن اأكتب هذا املقال التقدميي لن�رشة مركز القبة ال�صماوية العلمي؛ لأنها 
املرة الثانية التي اأقوم فيها بكتابته ول اأريد اأن اأكرر كلماتي؛ اأو رمبا يكون ال�صبب 
اأن يكون العام القادم، وهو العام  اأننا نتوقع يف مركز القبة ال�صماوية العلمي  هو 
الثامن للمركز منذ افتتاحه، مبثابة نقطة حتول يف رحلتنا امل�صتمرة اإىل ما ل نهاية 

نحو حتقيق النجاح يف ن�رش العلم والهتمام والعمل به.
ويف واقع الأمر اأن العام املا�صي قد زاد من �صعوبة مهمتنا؛ فالأول مرة ي�صل 
ا قد  عدد امل�صاركني يف الربنامج ال�صيفي اإىل األف م�صرتك، كما اأننا يف �صهر اإبريل ُكنَّ
قمنا بتنظيم احتفالية العلوم الثالثة، والتي جذبت لأول مرة قرابة الع�رشين األف زائر 

يف كلٍّ من �صاحة مكتبة الإ�صكندرية وحديقة اأنطونياد�ض.
لذا فاإن اجلودة، ولي�ض  النجاح ل يقا�ض بالأرقام،  باأن  واإننا على دراية تامة 
ا على تقييم اجلمهور لعملنا.  الكم، هي �صغلنا ال�صاغل؛ اإل اأن الأرقام ُتَعد موؤ�رًشا هامًّ
ا م�صئولية  لذلك، فاإن هذا الإقبال اجلماهريي لي�ض جمرد �رشف نفتخر به، بل هو اأي�صً
�صخمة ن�صعد بحملها على عاتقنا؛ ويزداد ذلك ال�صعور كل يوم لأننا ُنِكن احرتاًما 

بالًغا جلمهورنا الذي يثق يف اأن�صطتنا ودائًما ما ينتظر منا املزيد.
ومع بداية العام اجلديد، �صوف نحتفل بافتتاح قاعة ال�صتك�صاف بعد التجديدات؛ 
حيث ي�صتمتع الزائرون من خالل تلك املرحلة اجلديدة مبجموعة من املعرو�صات 

"ال�صتماع  عر�ض  وقاعة  العمل،  لور�ض  حديثة  ُغَرف  اإىل  بالإ�صافة  املبتَكرة، 
الأبعاد،  وثالثية  ثنائية  العر�ض  تقنيات  باأحدث  ومزودة  جديدة  وال�صتك�صاف" 
وكذلك حمل للهدايا. كل هذا بالإ�صافة اإىل براجمنا امل�صتمرة ومنها نادي ال�صطرجن 
مكتبة  اإنتل  كمعر�ض  ال�صنوية  الحتفاليات  وكذلك  العلم؛  مع  املرح  وبرنامج 
اإبريل،  �صهر  يف  العلوم  واحتفالية  مار�ض،  �صهر  يف  والهند�صة  للعلوم  الإ�صكندرية 

بالإ�صافة اإىل يوم البيئة العاملي واحتفالية اإيراتو�صتين�ض يف �صهر يونية.
اإىل حتقيقها مع نهاية العام الدرا�صي احلايل هو  ومن الإجنازات التي نطمح 
اأن يتواجد نادي العلوم يف مائة مدر�صة حتت اإ�رشاف مركز القبة ال�صماوية العلمي. 
ووزارة  املركز  بني  املربمة  التفاقية  من  جزء  وهو  الربنامج،  هذا  يتيح  و�صوف 
التعليم، الفر�صة اإىل كل من الطلبة واملدر�صني لتنمية قدراتهم، واكت�صاب مهارات 

جديدة، والنخراط يف عامل العلوم والتكنولوجيا الرائع.
وم�شاركاتكم،  زيار�تكم،  خالل  ومن  كبري؛  ب�شغف  م�شريتنا  يف  من�شي  �إننا 

وت�شجيعكم ن�شبح قادرين على �شنع �لفارق.
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القبة ال�سماوية

حتت القبة
بقلم: ماي�صة عزب، من�صق الن�رش مبركز القبة ال�صماوية العلمي

بالتعاون مع: حممد اإبراهيم ويا�رش ح�صني، اأخ�صائيي اأوائل القبة ال�صماوية

يف ال�صنة الأوىل من الألفية اجلديدة، 
مبكتبة  العلمي  املركز  اإن�صاء  وقبل 
ج�صم  �صوى  هناك  يكن  مل  الإ�صكندرية، 
كوكب  وكاأنه  بدا  للف�صول  مثري  كروي 
معلق ب�صكل غام�ض على مقربة من هذا 
امَلعَلم اجلديد الهائل، والذي ارتفع كطائر 
العنقاء الأ�صطوري من رمال الإ�صكندرية 
لقد  الأبدي.  ال�صم�ض  قر�ض  �صكل  متخًذا 
ولدت �صم�ض املعرفة من جديد؛ ويتغذى 
مداره  يف  ال�صغري،  الكروي  رفيقها 
ليدب  �صوئها  على  حولها،  املرئي  غري 
باحلياة، وعاك�ًصا ذلك ال�صوء على العامل 

من حوله.

جسم كروي مثري للفضول
القرن  من  الأخرية  ال�صنوات  يف 
فقد  حقيقة؛  ي�صبح  احللم  بداأ  املا�صي، 
لت�صتعيد  الإ�صكندرية  مكتبة  بناء  اأُعيد 
للثقافة  كمنارة  القدمية  �صابقتها  روح 
مَمت  واملعرفة يف م�رش. ولقد ُبنَيت و�صُ
املكتبة لتكون ع�رشية وحديثة وفريدة 
الذي  الهدف  كان  وكذلك  نوعها؛  من 
اأُن�صَئت من اأجله، لتكون نافذة م�رش على 

العامل ونافذة العامل على م�رش.
جتاوز  اإىل  احلديثة  املكتبة  وتتجه 
مكان  كمجرد  التقليدية  املكتبة  دور 
مالًذا  ويوفر  بالكتب  يعج  للقراءة، 
فيه  لينكبوا  فقط  والباحثني  للدار�صني 
اأوراقهم يف معزل عن اجلموع، بل  على 
هوؤلء  جذب  اإىل  تهدف  الواقع  يف  هي 

ا، ودوليًّا. ا، واإقليميًّ اجلموع؛ حمليًّ
الكروي  الهيكل  هذا  كان  وما 
امَلْجَمع  هذا  من  جزًءا  اإل  الغام�ض 

ومتعدد  امل�صتوى  رفيع  الع�رشي 
ت�صميم  ذو  الهيكل  هذا  ولأن  الأن�صطة. 
ووظيفة غري ماألوَفنْي؛ حيث اإن املن�صاأة 
املحلية املماثلة الوحيدة قد اندثرت منذ 
فرتة طويلة دون اأن تظهر يف واقع الأمر، 
ُم�صَبق  علم  امل�رشي  للجمهور  يكن  فلم 
مبثل هذه املن�صاآت. وبظهور هذا املبنى 
الكروي الغام�ض �صهدت م�رش اأخرًيا اأول 

قبة �صماوية حديثة.

البدايـــة 
اإن اأول اأع�صاء فريق القبة ال�صماوية 
املركز  فريق  اأع�صاء  من  الوحيدون  هم 
مبكتبة  العاملني  من  جزًءا  كانوا  الذين 
�صهدوا  والذين  بدايتها  يف  الإ�صكندرية 
ا ن�صاأة  ن�صاأتها من الرمال؛ ف�صاهدوا اأي�صً
اأنه  يعلموا  اأن  دون  الكروي  اجل�صم  هذا 
يف يوٍم ما �صتقع م�صئولية اإحيائه على 

عاتقهم.
وكذلك  م�رش،  توقعات  ولتحقيق 
احلديثة،  الإ�صكندرية  مكتبة  يف  العامل، 
مت تزويد القبة ال�صماوية باأعلى تقنيات 
وكذلك  بانوراما،  الفيديو  عرو�ض 
ذلك  يف  املتاحة   ،)IMAX( الآمياك�ض 
الوقت. ولقد كان حتمل م�صئولية حتقيق 
امل�رشوع  ذلك  من  البارز  اجلزء  هذا 
ال�صجاعة،  تطلب  هائٍل  حتدٍّ  ال�صخم 
ا�صتيعاب  القدرة على  واحلما�ض، وكذلك 

الكثري يف وقت ق�صري.
كان الأمر حتدًيا مبعنى الكلمة؛ فقد 
وي�صاعدوا  ي�رشفوا  اأن  الفريق  على  كان 
مل  والتي  املتطورة،  املعدات  تركيب  يف 
حني  يف  بها  �صابقة  خربة  لديهم  تكن 

م�صئولني  ي�صبحوا  اأن  و�صك  على  كانوا 
م�صئولية تامة عن ت�صغيلها، و�صيانتها، 
تتعر�ض  قد  م�صكالت  اأية  مع  والتعامل 
لها. اإل اأن حما�ض الفريق لتو�صيع اآفاقهم 
وتنمية جمالت خرباتهم هو ما �صجعهم 
على خو�ض التجربة؛ ولقد عملوا بال كلل 
م�رش  يف  املوردة  ال�رشكة  خرباء  مع 
ليتعلموا  الأمريكية  املتحدة  والوليات 
ويتدربوا على اإدارة تلك املعدات املعقدة؛ 
الوقت  حان  حتى  ونهاًرا  لياًل  فعملوا 

لو�صع كل �صيء حتت الختبار.

االختبـــار
2001؛  �صبتمرب   10 هو  اليوم  كان 
اأبوابها  ال�صماوية  القبة  فتحت  يومها 
الفتتاح  كان  مرة.  لأول  للجمهور 
رد  وكان  ا؛  جمانيًّ واحل�صور  ا  جتريبيًّ
فعل اجلمهور غري متوقع وغري م�صبوق، 
فعلى الرغم من اأن اجلمهور مل يكن يعلم 
ما كان ينتظره فاإنه جاء باأعداٍد كبرية، 
فاأزالت اجلموع كل ما يف طريقها، مبا 
الدخول  ق�صائم  توزيع  ك�صك  ذلك  يف 

املجانية.
التوتر  كان  فقد  الداخل،  يف  اأما 
وحدة  خلف  ذلك  كان  ولكن  ملمو�ًصا؛ 
فريق  اأع�صاء  وقف  حيث  فقط؛  التحكم 
العمل يف �صمت وقلق كبري ملدة 22 دقيقة 
هي مدة العر�ض؛ فقد كانت اأنظمة العر�ض 
ل تزال يف مرحلة التجربة يف ذلك الوقت 
اأي �صيء يف  اأن يحدث  وكان من الوارد 
اأية حلظة. واأخرًيا، انتهى العر�ض، ومعه 
اختفى القلق والتعب؛ فمع ظهور ال�صعادة 
الفريق  تنف�ض  اجلمهور،  على  والنبهار 

ال�صعداء. لقد جنحت القبة ال�صماوية يف 
مفاجاأة اجلمهور وكان ذلك هو مكافاأة 

الفريق الذي حتقق هدفه الأول.

يف مواجهة الواقع
ومع ذلك، مل يكن الفتتاح التجريبي 
الر�صمي بعد �صنة، يف  اأو حتى الفتتاح 
باأي  اأكتوبر 2002، نهاية املطاف   16
حال من الأحوال؛ بل مل تكن �صوى البداية. 
فلثمانية اأعوام منذ الفتتاح الأول، واجه 
فريق العمل بالقبة ال�صماوية حتدًيا تلو 
يف  يكن  مل  التحدي  اأن  فاأدركوا  الآخر، 
تركيب املعدات والأنظمة اأو ت�صغيلها، بل 

كان فيما هو اأ�صعب من ذلك بكثري.
فكرة  هو  الفريق  واجه  حتٍد  اأول  كان 
القبة  ُتقدِّمه  ما  حول  اخلاطئة  اجلمهور 
اأنه ل�صنوات قد  ال�صماوية. ففي واقع الأمر 
الكروي  اجل�صم  ذلك  عن  اجلمهور  ت�صاءل 
حقيقته.  حول  الكثري  مفرت�صني  الغام�ض 
وكان بع�ض تلك الفرتا�صات غريًبا، اإل اأن 
اخلطاأ الأكرث �صيوًعا كان اخللط بني القبة 
الذين  واأولئك  الفلكي.  واملر�صد  ال�صماوية 
ظنوا ذلك، �صعروا بخيبة اأمل يف بادئ الأمر 
لأنهم لن يتمكنوا من روؤية النجوم الفعلية؛ 
اإل اأنهم بعد خو�ض جتربة القبة ال�صماوية 
حتيط  اخلالبة  املتحركة  امل�صاهد  وروؤية 
بع�صهم  اأن  باحلياة-لدرجة  وتدب  بهم 
منها  القرتاب  با�صتطاعتهم  اأن  ظن 
التجربة  هذه  روعة  مل�صها-اأدركوا  وحتى 
الفريدة من نوعها؛ وهو الأمر الذي دفعهم 

لال�صتمرار يف زيارة القبة ال�صماوية.
وكانت بع�ض من املفاهيم اخلاطئة 
تتعلق  ال�صماوية  القبة  حول  الأخرى 
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البع�ض  توقع  فلقد  العرو�ض؛  بنوعية 
م�صاهدة الأفالم الوثائقية الطويلة؛ بينما 
ظن البع�ض الآخر القبة م�رشًحا لالأفالم 
عرو�ض  اأن  هي  واحلقيقة  ال�صينمائية. 
من  التعليم  اإىل  تهدف  ال�صماوية  القبة 
ومليئة  مثرية  فهي  الرتفيه؛  خالل 
بال�صور غري العادية واملفعمة باحلياة؛ 
وعادة ما ت�صتمر من 20 اإىل 45 دقيقة 
الإثقال  دون  املن�صود  التاأثري  لتحقيق 
ويبلغ  بامللل.  اإ�صابته  اأو  اجلمهور  على 
قطر م�رشح القبة ال�صماوية، والذي يت�صع 
العرو�ض  واأثناء  مرًتا؛   14 مقعد،  ملائة 
متاًما  مظلًما  امل�رشح  يكون  اأن  يتوجب 
لال�صتمتاع  الفر�صة  اجلمهور  ملنح 

اذة التي تتحرك من حوله. بال�صور الأخَّ
القبة  اإدارة  اأولويات  اأهم  ولأن 
ح�صول  من  التاأكد  دائًما  هي  ال�صماوية 
من  وفريدة  رائعة  جتربة  على  اجلمهور 
نوعها، كان من ال�رشوري اأن يتم تاأمني 
بدون  واملتعة  الراحة  يف  اجلمهور  حق 
للعر�ض؛  القليلة  الدقائق  اأثناء  اإزعاج 
و�صعت  حتديًدا  الهدف  هذا  ولتحقيق 

الإر�صادات اخلا�صة بالقبة ال�صماوية.

اخرتاق احلواجز
ومع مرور الوقت، منا وعي اجلمهور 
امل�رشي وحما�صه للقبة ال�صماوية، وهو 
الأمر الذي اأ�صعد اأع�صاء فريق عمل القبة 
ال�صماوية كثرًيا. اإل اأن ذلك مل يكن يعني 
ا  اأي�صً منا  فلقد  لهم؛  بالن�صبة  الراحة 
احلفاظ  وكان  باجلمهور،  الفريق  وعي 
ا  م�صتمرًّ حتدًيا  اجلمهور  هذا  ر�صا  على 
احلفاظ  جانب  فاإىل  لهم.  بالن�صبة 
ال�صماوية،  القبة  اأداء  �صال�صة  على 
اختيار  ا  اأي�صً العمل  فريق  على  كان 
و�رشاوؤها،  بعناية،  اجلديدة  العرو�ض 
وتركيبها، وترجمتها اإىل اللغة العربية، 
ال�صورة؛  مع  و�صبطها  ت�صجيلها  ثم 
وتنوع  نطاق  تو�صيع  بهدف  ذلك  وكل 
الويف  للجمهور  املطروحة  املوا�صيع 

وال�صتمرار يف جذبه.

ولثماين �صنوات، عملت القبة ال�صماوية 
ا لعر�ض النجوم ،  م�صتخدمًة جهاًزا تقليديًّ
ونظام عر�ض فيديو بانوراما، بالإ�صافة 
اإىل جهاز عر�ض اآمياك�ض 70/8 ي�صمح 
ال�صخمة،  البنية  ذات  الأفالم  بعر�ض 
ومن  اإنه،  اإل  فقط.  عر�صني  اأق�صى  بحد 
لأخ�صائيي  الدءوبة  املجهودات  خالل 
جهاز  تعديل  مت  قد  ال�صماوية،  القبة 
عر�ض الآمياك�ض لي�صل عدد الأفالم التي 
ميكن عر�صها اإىل خم�صة عرو�ض. وكان 
ذلك التطور املبتكر هو نتيجة املالحظة 
البتكاري  والعمل  املكت�صبة  واخلربة 
ذلك  وفر  ولقد  الأخ�صائيني.  لهوؤلء 
الخرتاع، حملي الت�صميم والت�صنيع، ما 
تكلفة  هي  التي  الدولرات  اآلف  يعادل 
اأعمال التعديالت الإن�صائية وكذلك �رشاء 
للح�صول  وتركيبها  اجلديدة  املعدات 
ال�رشكة  طريق  عن  النتيجة  نف�ض  على 

امل�صنِّعة. 

ويستمر التحدي
يف  ال�صماوية  القبة  تقدمه  ما  اإن 
للجمهور  اجلديدة  الإ�صكندرية  مكتبة 
ثماين  �صاحر. وعلى مدى  ا عامل  هو حقًّ
جتدد  اأن  الطبيعي  من  كان  �صنوات، 
وتكراًرا  مراًرا  نف�صها  ال�صماوية  القبة 
ملواكبة التطور ال�رشيع لعامل تكنولوجيا 
جذب  يف  وال�صتمرار  ال�صماوية  القباب 

اجلماهري.
خ�صعت  تطوير  عملية  اأحدث  ويف 
نظام  ا�صتبدال  مت  ال�صماوية  القبة  لها 
باأحدث  قببي  الن�صف  للعر�ض  الفيديو 
الأنظمة الرقمية للعر�ض القببي الكامل 
 ،)Digistar3( 3وهو نظام ديجي�صتار
النظام  وي�صم   .2009 �صيف  يف  وذلك 
اخل�صائ�ض  من  غنية  جمموعة  اجلديد 
الفلكية التي تبدو وكاأنها حقيقية، كما 
ي�صمل قاعدة بيانات �صخمة من الأجرام 
ال�صماوية، وهو ما يتيح للجمهور فر�صة 
ا�صتك�صاف الكون كما مل يحدث من قبل. 
بف�صل  التطوير  م�رشوع  حتقق  ولقد 

وزارة ال�صياحة امل�رشية وذلك لإدراكها 
مبكانة املكتبة كواحدة من اأهم املواقع 

ال�صياحية اجلذابة يف م�رش.
ميكن  اجلديد  النظام  خالل  ومن 
لأخ�صائيي القبة ال�صماوية، والذين �صبق 
واأن جنحوا يف اإنتاج اأول عر�ض للقباب 
الأو�صط،  وال�رشق  م�رش  يف  ال�صماوية 
اأكرث  برامج  با�صتخدام  العرو�ض  اإنتاج 
م�رشح  يف  اإبداعاتهم  وم�صاهدة  تطوًرا 
النجوم. وتهدف حماولة القبة ال�صماوية 
مبكتبة الإ�صكندرية جللب هذه ال�صناعة 
علمية  عرو�ض  اإنتاج  اإىل  املنطقة  اإىل 
بثقافتنا؛  ووثيقة  مبا�رشة  �صلة  لها 
طريق  على  لالأمام  اأخرى  خطوة  وهي 
املركز لتقريب العامل اإىل املنطقة وكذلك 
عر�ض تراث املنطقة الغني وت�صديره اإىل 

العامل.
يف  ياأتي  ال�صماوية  القبة  تطوير  اإن 
مكتبة  ت�صتعد  حيث  املنا�صب  الوقت 
جمعية  موؤمتر  ل�صت�صافة  الإ�صكندرية 
يف  الع�رشين  الدويل  ال�صماوية  القباب 
جمعية  موؤمترات  وتعد   .2010 يونية 
القباب ال�صماوية الدولية هي اأكرب واأهم 
العامل؛ ولقد كانت املناف�صة  اأحداث هذا 
كادت  والتي  املوؤمتر،  هذا  تنظيم  على 
تنظيم  على  املناف�صة  ب�صدة  تكون  اأن 
القدم،  لكرة  العامل  كاأ�ض  اأو  الأوليمبياد 
وجنوب  وال�صني  وفرن�صا  م�رش  بني 

اإفريقيا. 
ال�صماوية  القبة  عمل  فريق  ويفتخر 
�صدة  يف  وهو  ال�رشف،  بهذا  بالفوز 
ا�صت�صافة  يتم  مرة  اأول  لأنها  احلما�ض 
اأو  العاملي يف دولة عربية  املوؤمتر  هذا 
لالطالع  رائعة  فر�صة  وهي  اإفريقية؛ 
التقنيات  اإليه  و�صلت  ما  اأحدث  على 
تقدمي  ف�صاًل عن  العاملي،  ال�صعيد  على 
العامل؛  اإىل  والإقليمية  املحلية  اخلربات 
ويعتزم الفريق اأن يعر�ض اأول اإنتاجاته 

من العرو�ض خالل املوؤمتر.

�لعجائب �ل�شبع
30 دقيقة

�آفاق جديدة
23 دقيقة

جنوم �لفر�عنة
35 دقيقة

�ل�شم�ض، ق�شة جنم
45 دقيقة
د�ئرة �لنار

مدته 40 دقيقة
و�حة يف �لف�شاء
مدته 25 دقيقة
عر�ض �لنجوم

40 دقيقة؛ عر�ض حي

معلومات للزائر
لالإطالع على �جلدول �ليومي ور�شوم دخول 
�لقبة �ل�شماوية، يرجى �لرجوع �إىل موقع 
www.bibalex.org/psc :ملركز �لر�شمي�

يرجي مالحظة �أنه، ولأ�شباب فنية، حتتفظ 
�لقبة �ل�شماوية بحق �إلغاء �أو تغيري �لعرو�ض 

يف �أي وقت دون �إخطار م�شبق.

العرو�ض املتاحة

قريًبــــا
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التنوع احليوي
طريٌق طويل من التطـور!

متحف تاريخ العلوم

بقلم: ماي�صة عزب، من�صق ن�رش مبركز القبة ال�صماوية العلمي؛ واإجني حافظ، اأخ�صائي الن�رش مبركز القبة ال�صماوية العلمي
بالتعاون مع ر�صا قنديل وماجي ال�صرياوي، اأخ�صائيي وحدة الربامج والأن�صطة مبركز القبة ال�صماوية العلمي

اجلزء اخلا�ض بالتنوع احليوي يف التاريخ ماأخوذ عن "كتاب العلم"، والذي قام بتحريره بيرت تالك، ون�رشته دار وايدنفلد ونيكول�صون، عام 2003

ثروات  من  فيها  ما  بكل  اليوم،  الأر�ض 
حيوية ن�صعر بها من حولنا، هي نتاج اأربعة 
مليارات عام من التطور. وعلى الرغم من اأن 
العلم مل يحدد بعد م�صدر احلياة بال�صبط، ت�صري 
بع�ض الدلئل اإىل اأن احلياة قد وجدت بالفعل 
الأر�ض بب�صع مئات املاليني من  بعد تكون 
ال�صنني. وحتى ما يقرب من 600 مليون عام 
من  الأر�ض  على  يوجد  ما  كل  كان  م�صت، 

الكائنات احلية الب�صيطة اأحادية اخللية.
ولقد ا�صتخدم ر�ميوند ف. د��شمان، عامِل 
على  باحلفاظ  املهتمني  واأحد  الربية  احلياة 
البيئة، م�صطلح "التنوع احليوي" لأول مرة يف 
كتاب يدعو اإىل احلفاظ على البيئة. اإل اأنه مل 
يتم تبني ذلك امل�صطلح ب�صكل كبري ملا يزيد 
عن عقد من الزمان، حتى اأ�صبح م�صتخَدًما ب�صكل 
كبري يف �صيا�صة العلوم والبيئة يف الثمانينيات. 
من  هو  روزين  ج.  و.  يكون  اأن  املحتمل  ومن 
قام بابتكار امل�صطلح يف عام 1985، اأثناء 
تنظيمه للمنتدى القومي حول التنوع احليوي 
الذي اأقيم يف عام 1986، كما ظهر امل�صطلح 
لأول مرة يف املطبوعات عام 1988، عندما 
ويل�شون  �أو.  �إي.  احل�رشات  عامل  ا�صتخدمه 

كعنوان لأحداث املنتدى.

التنوع احليوي 
والعامل العربي واإلسالمي

يف الواقع، اإن اأول الأطروحات املعروفة 
التي تدور حول حماية البيئة والعلوم البيئية 
الكندي،  كتبها  عربية  اأطروحات  كانت 
والرازي، وابن اجلزار، والتميمي، وامل�صيحي، 
وابن �صينا، وعلي بن ر�صوان، وابن النفي�ض. 
ولقد تناولت اأعمالهم عدًدا من املو�صوعات 
املتعلقة بالتلوث مثل تلوث الهواء، واملياه، 
املخلفات  مع  اخلاطئ  والتعامل  والرتبة، 

ال�صلبة، وتقييم الأثر البيئي لق�صايا حمددة.
�صهري  وخطي  �صفهي  جدل  هناك  وكان 
امل�رشي،          الطبيب  ر�شو�ن،  �بن  من  كل  بني 
وراءه  خلَّف  العراقي  ال�صاعر  بطالن،  و�بن 
بالتطبيق  اخلا�صة  الأعمال  من  �صل�صلة 
العملي واأ�صلوب احلياة ال�صحي. لقد انتقد ابن 
ابن بطالن  الويف لأبوقراط،  التابع  ر�صوان، 
الكايف لالختالفات  لعدم توجيهه الهتمام 
املناخية بني املدن. ويف كتابه "دفع م�صار 
امل�صتوى  عن  يدافع  م�رش"،  باأر�ض  الأبدان 
ابن  راآها  التي  القاهرة،  يف  لل�صحة  العام 

بطالن اأقل نظافة من بغداد. ومن هنا، حتول 
الأبحاث  من  املزيد  اإىل  بالبيئة  الهتمام 

والدرا�صات.
عامل  اأول   )869-781( �جلاحظ  كان 
اأحياء م�صلم ي�صع نظرية للتطور. ولقد كتب 
عن اآثار البيئة على اأرجحية بقاء حيوان ما؛ 
وكان اأول من و�صف ال�رشاع من اأجل البقاء. 
ا اأول من ناق�ض ال�صال�صل  وكان اجلاحظ اأي�صً
احلتمية  نظرية  موؤيدي  اأوائل  ومن  الغذائية 
البيئية، والتي تقول اإن البيئة ميكنها حتديد 
اخل�صائ�ض الفيزيائية ل�صكان جمتمع معني 
هو  الب�رش  عند  الب�رشة  األوان  اختالف  واإن 

نتيجة للبيئة.

معامل تارخيية للتنوع احليوي
عام 320 ق.م: مولد علم النبات

ثيوفر��شتو�ض )372-287( تلميًذا  كان 
لأر�صطو الذي قدم يف عام 322 ق.م عملني 
للنباتات"  الطبيعي  "التاريخ  النبات:  حول 
النمو  و"اأ�صباب   )Historia Plantarum(
النباتي" )De Causis Plantarum(؛ واللذين 
ظال اأكرث الأطروحات املوثوق فيها يف ذلك 

املو�صوع ملا يزيد عن 1,500 �صنة.
حول  �صتى  مالحظات  العمالن  ي�صم 
النباتات، ت�صم بع�ض جوانب علم الرتاكيب، 
وتنبيت  الأمرا�ض،  وعلم  الت�رشيح،  وعلم 
وحرث  وتكاثره،  النبات  وتطعيم  البذور، 
اأن  ويبدو  الطبي.  وال�صتخدام  املحا�صيل 
النباتية  للمعلومات  ثيوفرا�صتو�ض  م�صادر 
ترجع اإىل حديقة املدر�صة الأر�صطوطالي�صية 
باأثينا، والتي رمبا تكون اأول حديقة نباتية 
ثيوفرا�صتو�ض  التاريخ. ويف كتبه �صنَّف  يف 
حوايل 500 نبات، موؤ�ص�ًصا بع�ض املجموعات 
الت�صنيفية التي لتزال قائمة، والتي حازت 
الـثامن  للقرن  الت�صنيف  عامل  اإعجاب  على 
ع�رش العظيم كارولو�ض لينايو�ض فاأطلق على 

ثيوفرا�صتو�ض لقب "ابو علم النبات".

عام 50 م: النباتات الطبية
اأواخر  يف  الأدوية  �صناعة  ظهور  حتى 
معظم  ُتوؤَخذ  كانت  ع�رش،  التا�صع  القرن 
علم  فكان  النباتات  من  الطبية  العالجات 
ا من درا�صة الطب. كما مت  النبات جزًءا منطيًّ
زراعة بذور ذلك املنهج يف الع�صور القدمية، 
وكان "كتاب احل�صائ�ض والأدوية" لبيد�نيو�ض 

ديو�شقوريد�ض، الطبيب باجلي�ض الروماين، هو 
امل�صدر التقليدي لذلك املنهج.

"حياة  عا�ض  دي�صقوريد�ض  اإن  ويقال 
البحر  حو�ض  منطقة  عرب  و�صافر  اجلنود"، 
النباتات  حول  معلومات  جلمع  املتو�صط، 
املحلية وكيفية جمعها، وتخزينها، واإعدادها، 
وا�صتخدامها باأف�صل طريقة ممكنة. وقد �صجل 
قام  التي  النباتات  عن  مف�صلة  معلومات 
بجمعها، والتي ت�صم مواطنها، وخ�صائ�صها 
ا من اأجزائها كان يتم ا�صتغالله  الفيزيائية واأيًّ
ب�صكل اأف�صل يف العالج. ولقد و�صفت درا�صاته 
عدًدا وافًرا من النباتات الطبية، ومن �صمنها 
العرعر،  و�صجر  احل�صن،  �صت  ونبات  القرفة، 

والالفندر، وزيت اللوز، والزجنبيل، وال�صيح.
عام 1673 م:

 احلياة امليكروسكوبية الدقيقة
اأعظم  من  ليفينهوك  فان  �أنطوين  كان 
ميكرو�صكوباته  نته  مكَّ فقد  الهواة؛  العلماء 
اأحادية العد�صات، والتي و�صل معدل تكبريها 
اإىل 250 مرة، من روؤية ما مل يره اأحد من قبل. 
ويف عام 1673، قام فان ليفينهوك بو�صف 
)الأنفوزريا(  الدقيقة  البحرية  الكائنات 
املياه؛  يف  املحت�صدة  )الربوتوزوا(  اأو 
واحليوانات املنوية الب�رشية؛ وتدفق الدم يف 
الأوعية الدموية الرفيعة؛ والرتكيب املف�صل 
والأ�صنان،  والعظام،  والأع�صاب،  للع�صالت، 
وال�صعر؛ وكرات الدم احلمراء وخاليا النبات؛ 
من  نوًعا  و�صتني  ل�صبعة  الدقيقة  والبنية 
احل�رشات ت�صم كائنات طفيلية دقيقة تعي�ض 
على الرباغيث. ولقد حقق اأهم اكت�صافاته يف 

من  ماأخوذة  بكترييا  درا�صة  وهي  1683؛ 
روؤية  من  الآخرون  العلماء  يتمكن  ومل  فمه؛ 

البكترييا ملا يزيد عن قرن من الزمان.
عام 1809 م: الصفات املكَتسبة

مبداأ  يف  لمارك  جان-باتي�شت  اعتقد 
الآن  املعروف  املكت�صبة،  ال�صفات  توارث 
با�صم "الوراثة ال�رشيعة"، ولكنها كانت جمرد 
ولقد  الطبيعة،  يف  لفل�صفته  عار�صة  �صمة 
تقريًبا.  له  املعا�رشون  العلماء  فيها  �صارك 
وعلى الرغم من ذلك، فعلى عك�ض كل اأقرانه، 
نظرية  خلدمة  الفكرة  تلك  لمارك  ا�صتخدم 
التطور؛ ففي عام 1809، و�صع كتاب "فل�صفة 
علم احليوان" جميع عنا�رش درا�صاته الطويلة 

واملنهجية للكون يف �صورة نهائية.
املدرو�ض،  الت�رشيح  ذلك  قدم  ولقد 
روؤية  عمره،  طوال  دامت  درا�صة  عن  والناجت 
ولقد  العامل.  تطور  كيفية  ملعرفة  وا�صعة 
ت�صور لمارك اأن احليوانات متتلك ما اأ�صماه 
على  اأمثلته  اأ�صهر  ومن  )Besoin(؛  باحلاجة 
قد  اأنها  افرت�ض  والتي  الزرافة،  رقبة  ذلك 
الف�صيلة  "حاجة"  ب�صبب  ا  تدريجيًّ تطورت 
قمة  على  املوجودة  الأوراق  ترعى  اأن  اإىل 
الأ�صجار، فظهر هذا ال�صكل املميز للزرافة مع 

توالد الأجيال ل�صد الثغرة البيئية.
التغري  حيال  لمارك  اأفكار  مثلت  ولقد 
الع�صوي حتدًيا لعلماء اجليولوجيا والأحياء؛ 
ولقد كان هو مبتكر م�صطلح "علم الأحياء" 
اأن قدم داروين رواية  اإىل  )Biology(؛ وذلك 
اأخرى. وعلى الرغم من اأن "النتقاء الطبيعي" 
قد قدم تقنية اأكرث اإقناًعا، اإل اإن داروين ا�صتمد 
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طريٌق طويل من التطـور!

 

مواعيد العمل
من 09:00 �صباًحا اإىل 16:00 ع�رًشا من ال�صبت اإىل اخلمي�ض:  

من 15:00 ظهًرا اإىل 18:00 م�صاًء اجلمعة:   

مواعيد اجلولت
من ال�صبت اإىل اخلمي�ض:

10:00 �صباًحا - 11:00 �صباًحا - 12:15 ظهًرا - 13:00 ظهًرا - 14:15 ع�رًشا
16:45 ع�رًشا اجلمعة:   

- تت�صمن جميع تذاكر عرو�ض القبة ال�صماوية ر�صوم دخول املتحف.
- لغري جمهور القبة ال�صماوية، تكون ر�صوم دخول املتحف 0,50 جنيًها

- جولت املتحف جمانية حلاملي تذاكر القبة ال�صماوية اأو تذاكر املتحف

بع�ض اأفكاره من لمارك، ومن ذلك املنظور، 
فهو ُيعد اأحد موؤيديه.

عام 1859 م:
 كتاب "أصل األنواع" لداروين

 1831 دي�صمرب  يف  د�روين  ت�شارلز  قام 
العامل.  حول  اأعوام  خم�صة  دامت  برحلة 
حياة  الرحلة  تلك  تغري  اأن  ًرا  مقدَّ يكن  ومل 
اأنها  ذلك،  من  الأهم  ولكن  فح�صب،  داروين 
غريت نظرة الإن�صان ملكانه يف الطبيعة. ويف 
�صبتمرب 1835، و�صل ت�صارلز داروين اإىل جزر 
مهمته  كانت  حيث  املنعزلة،  جالباجو�ض 
هي جتميع عينات من النباتات واحليوانات، 
بالإ�صافة اإىل تدوين املالحظات عن ال�صخور 

واملناخ.
كتابه  يف  داروين  روبرت  ت�صارلز  قدم 
رئي�صيتني؛  نظريتني  الأنواع"  "اأ�صل  ال�صهري 
كانت اأولهما اأن كل اأنواع احلياة املوجودة على 
التطور من  ن�صاأت عن طريق  قد  الأر�ض  كوكب 
اأنواع �صابقة، وهي نظرية تعار�صت مع املناهج 

الدينية واأثارت منذ ذلك الوقت جدًل كبرًيا.
اأما النظرية الثانية فكانت اأن النهج الذي 
يحكم التطور هو "النتقاء الطبيعي"، اأي اأن 
بع�ض اأفراد نوع ما يكون لهم ن�صل اأكرب من 
الآخرين، وحيث اإن الن�صل يرث �صمات الآباء، 
الأفراد  عدد  فيها  يزيد  التالية  الأجيال  فاإن 
يف  الذين  الأفراد  ب�صفات  يتحلون  الذين 
اأكرب. وعادًة  ن�صل  لها  ال�صابقة كان  الأجيال 
ما يكون الأفراد ذوو الن�صل الأكرب هم الأكرث 
، يت�صبب  تاأقلًما مع الظروف املحلية؛ فمن َثمَّ
النتقاء الطبيعي يف تطور الكائنات لت�صبح 
اأخرى  نتيجة  وهي  احلياة؛  مع  تاأقلًما  اأكرث 

مثرية للجدل.
عام 1865 م:

 قوانني مندل الوراثية
اإىل  الآباء  ي�صبه  الن�صل  اأن  حقيقة  ت�صري 
�رشورة وجود تقنية حيوية للوراثة. وقد مت 
تقدمي نقطة البداية لتكوين الفهم احلديث لتلك 
التقنية عن طريق بع�ض التجارب التزاوجية 
اأجراها  التي  احلديقة  بازلء  �صاللت  بني 

الراهب النم�صاوي، جريجور مندل.
دير  يف  عمله  خالل  مندل،  بداأ  ولقد 
جمهورية  ا،  حاليًّ )برنو  برون  مبدينة 
خمتلفتني  البازلء،  من  ب�صاللتني  الت�صيك(، 
حيث  الزهرة؛  لون  هي  وا�صحة  �صمة  يف 
بينما  اأرجوانية  الأوىل  ال�صاللة  زهور  كانت 
وزاوج  بي�صاء.  الثانية  ال�صاللة  زهور  كانت 

ال�صاللة  زهور  فكانت  ال�صاللتني،  بني  مندل 
الناجتة كلها اأرجوانية. بعد ذلك، زاوج مندل 
بني اأع�صاء ال�صاللة الناجتة فوجد اأن اجليل 
بي�صاء  واأخرى  اأرجوانية  زهور  به  الثاين 
ل�رشح  ا  افرتا�صً مندل  قدم  ولقد  بن�صبة 1:3. 
النتيجة وهو اأن هنالك نوعني من "العوامل" 
يتحكمان يف اللون؛ حيث ترث نبتة البازلء 
عاماًل من كل والد. فلما كان اللون الأرجواين 
مهيمًنا على اللون الأبي�ض، كانت كل زهور 
اجليل الأول اأرجوانية، بينما ورث ربع اجليل 
فاأ�صبحت  الأبي�ض  اللون  الثاين عاملني من 

زهورها بي�صاء.
مل يتم تقدير نظرية مندل بالقدر الكايف 
اأنها  طوال 35 عاًما، حيث كان من املعتَقد 
قاعدة عن بع�ض خ�صائ�ض البازلء ولي�صت 
املعروف  من  الوراثة.  حول  عامة  نظرية 
ا اأن جزًءا كبرًيا من الوراثة يكون بالفعل  حاليًّ
املوروثة  اجلينات  من  زوجني  طريق  عن 

م�صابهني لعاملي مندل.
عام 1889 م: قياس التنوع

التي  الختالفات  الأحياء  علماء  يق�صم 
الواحدة  الف�صيلة  اأع�صاء  بني  روؤيتها  ميكن 
اإىل فئتني: حمددة ومتنوعة. وتنتمي بع�ض 
ال�صمات مثل لون العني اإىل الأنواع املحددة، 
بينما ُتظهر بع�ض ال�صمات مثل الطول تنوًعا 
مدى  فهم  اإىل  حاجة  يف  ونحن  ا.  م�صتمرًّ
تو�صيح  اأجل  من  توارثه  وكيفية  التنوع 
التطور وحت�صني املحا�صيل الزراعية والرثوة 

احليوانية.
يرجع تاريخ البحث العلمي حول التنوع 
"القيا�ض احليوي"  امل�صتمر الذي يطلق عليه 
ب�صكل كبري اإىل درا�صات العامل املو�صوعي من 
داروين؛  ت�صارلز  وقريب  الفيكتوري،  الع�رش 
توزيع  اأن  اكت�صف  حيث  جالتون؛  فر�ن�شي�ض 
�صكل  على  "منحنى  �صورة  ياأخذ  ال�صكان 
الكثري  هنالك  املثال،  �صبيل  على  جر�ض". 
واأعداد  اأطوال متو�صطة  الأ�صخا�ض ذوي  من 
اأو  الق�رش  بالغي  الأ�صخا�ض  من  متناق�صة 
يف  اكت�صافاته  جالتون  �صجل  ولقد  الطول. 
 1889 عام  يف  الطبيعي"  "التوارث  كتابه 
"التوزيع  ا�صم  التوزيع  ذلك  على  واأطلق 
عندما  الطبيعي  التوزيع  ويظهر  الطبيعي". 
العوامل  من  كبري  بعدد  ما  �صيء  يتاأثر 
كان  �صواء  �صغري،  تاأثري  ذو  كُل  امل�صتقلة، 
ا"؛  "�صلبيًّ اأو  لل�صمات،  م�صيًفا  ا"؛  "اإيجابيًّ

ُينق�ض منها.

لكيفية  جالتون  تف�صري  اأن  تبني  ولقد 
وظهر  خاطًئا؛  كان  الدائم  التنوع  توارث 
علماء  قام  عندما  لحًقا  احلايل  مفهومنا 
الأحياء بتطبيق نظرية مندل على مالحظات 

جالتون عن القيا�ض احليوي.
عام 1910 م: توارث اجلينات

الوراثة  الأحياء مكان مادة  حدد علماء 
يف اخلاليا، ثم املواد بداخل اخلاليا، و�صوًل 
اإىل الذرة. ويف اأواخر القرن التا�صع ع�رش، بدا 
من املرجح اأن الرتاكيب التي ت�صبه الق�صيب 
تظهر  والتي  بالكرومو�صومات،  وامل�صماة 
الوراثة.  اأداة  هي  اخللية،  نواة  يف  اأحياًنا 
اأن  امليكرو�صكوبية  املالحظة  اأظهرت  ولقد 
الآباء  خاليا  يف  تنق�صم  الكرومو�صومات 
وتندمج يف خاليا الن�صل، بطريقة تتوافق مع 

قانون مندل يف الوراثة.
مورجان  توما�ض  اأو�صح   ،1910 وبعام 
وتالميذه �ألفرد �شتريتفانت، وكالفن بريدجز، 
حتدث  الوراثة  عملية  اأن  مولر  وهرمان 
موجودة  باجلينات،  �صميت  وحدات،  ب�صبب 
اأظهر   ،1911 عام  ويف  بالكرمو�صومات. 
اأي  ا�صتنتاج  املمكن  من  اأنه  �صتريتفانت 
الكرمو�صومات حتمل اجلينات التي تتحكم يف 
عدة من �صمات ذبابة الفاكهة. ولقد ا�صتخدم 
التزاوج  عمليات  من  �صخم  عدٍد  نتائج 
مركبات  متتلك  التي  الفاكهة  ذبابات  بني 
"خطة  اأول  لإنتاج  ال�صمات  تلك  متنوعة من 

للجينات".

عام 1918 م:
 الداروينية اجلديدة

اأن نظرية  الع�رشين، بدا  القرن  اأوائل  يف 
مندل ل تنطبق اإل على �صمات حمددة، بينما 
تطراأ  التي  بالتغريات  اأ�صا�ًصا  التطور  يرتبط 
على ال�صمات املتغرية با�صتمرار. ومل يتمكن 
اأن  اإثبات  من  الريا�صية  الأحياء  علماء 
نظرية مندل باإمكانها اأن تف�رش كل احلقائق 
فران�صي�ض جالتون حول  املعروفة منذ وقت 
ثم   .1910 عام  يف  اإل  املتنوعة  ال�صفات 
متكنوا من اإثبات اأن النتقاء الطبيعي ميكن 
اأن يعمل ب�صكل جيد مع الوراثة املندلية. ومت 
وعام   1910 عام  اأواخر  العمل  هذا  اإجناز 
1920 على يد علماء الأحياء  في�رص وهالدين 

و�شول ر�يت.
اعتربوا  حيث  كبرًيا  جناًحا  حققوا  وقد 
لالنتقاء  داروين  نظرية  منقذة  مندل  نظرية 

الطبيعي. وي�صار اإىل املزيج بني نظريتي مندل 
وداروين بالداروينية اجلديدة، ونظرية التطور 

ال�صناعي، وجتميع املعلومات احلديثة.

عام 1923 م: تنوع احملاصيل
حياته  فافيلوف  نيكولي  كر�ض  لقد 
لدرا�صة املحا�صيل، وقد قام باأكرث من مائة 
حملة جلمع املحا�صيل والنباتات يف 64 دولة، 
حيث  العامل،  يف  بذور  ت�صكيلة  اأكرب  فجمع 
واأكرث من 40,000  ت�صم 200,000 عينة، 
مفهومه  افرت�ض  وقد  القمح.  من  �صنف 
با�صم  عرف  والذي  املحا�صيل،  اأنواع  عن 
"مراكز الن�صاأة"، اأن املحا�صيل قد ن�صاأت يف 
املناطق التي تكون فيها اأكرث تنوًعا. واأ�صبح 
املحا�صيل  جمع  يف  ا  مهمًّ املفهوم  هذا 
التنوع  مراكز  اأن  من  الرغم  على  وحفظها، 
الأ�صول  من  اأكرث  الب�رشية  التاأثريات  تعك�ض 

اجلغرافية احليوية.
وكرم فافيلوف باإطالق ا�صمه على موؤ�ص�صة 
ال�صناعة النباتية يف �صانت بيرت�صربج، والتي 
ت�صم واحدة من اأكرب املجموعات العاملية من 
املراكز  هذه  وتعد  املحا�صيل.  نباتات  بذور 
املنت�رشة يف جميع اأنحاء العامل موارد حيوية 
لزراعة حما�صيل جديدة من اأجل توفري الغذاء 
هذه  يف  ال�رشيعة  ال�صكانية  الزيادة  ظل  يف 

البيئة املتغرية.
عام  1939 م:  الدي. دي. تي

املعروف  احل�رشات  مبيد  اكت�صاف  مت 
dichlorodipheny( تي  دي.  دي.  با�صم 

يد  على   1939 عام   )ltrichloroethane
الكيميائي ال�صوي�رشي بول مولر، والذي اأظهر 
والبعو�ض  واخلناف�ض  القمل  �صد  فعال  اأنه 
الكثرية. وجاء  احل�رشية  الآفات  وغريها من 
اأول جناح للدي. دي. تي عندما مت ا�صتخدامه 
للتيفو�ض  اخلطري  النت�صار  على  لل�صيطرة 
عدوى  وهي  الثانية؛  العاملية  احلرب  خالل 
وكان  القمل.  طريق  عن  تنتقل  خطرية 
اأنواع خمتلفة من  الدي. دي. تي فعاًل على 
مولر  وح�صل  للمالريا.  احلامل  البعو�ض 
للطب عام 1948 وذلك  نوبل  على جائزة 
احلفاظ  يف  تي  دي.  الدي.  م�صاهمة  ب�صبب 

على ال�صحة العامة.

ي�صتكمل �ض 16

معلومات للزائر



م� تخبئه لن� احلي�ة من مف�ج�آت!
قاعة اال�ستك�ساف

بقلم �أمين �ل�شيد، نائب مدير مركز �لقبة �ل�شماوية �لعلمي
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لقد ُقدِّر يل �أن �أبد�أ يف م�شريتي �ملهنية بعد ب�شعة �أ�شابيع من تخرجي. مل تكن 
تلك �أول مرة �أزور فيها مكتبة �لإ�شكندرية، حيث �إنني �شاركت م�شبًقا يف �جتماعات 
�أ�شدقاء �ملكتبة، ومع ذلك خاجلتني �مل�شاعر �ملختلطة عند و�شويل �إىل �ملكتبة لأقوم 

باأول مقابلة وظيفية يل.
خالل �ملقابلة �لتي د�مت 15 دقيقة، �رصحت يل �ملهند�شة هدى �مليقاتي؛ مديرة 
�لقبة �ل�شماوية، وهي كل ما كان هنالك يف بد�ية �لأمر؛ فكرة �ملركز �لعلمي لأول 
و�لتي  �ل�شماوية،  بالقبة  �مللحقني  مربع  مرت  �ملائة  بزيارة  قمت  ذلك،  بعد  مرة. 
كانت كل م�شاحة منطقة �ل�شتك�شاف حينذ�ك، مبا ت�شمنته من جمموعة �شغرية من 

�ملعرو�شات �ملورَّدة من �خلارج.
كانت �ملفاجاأة �لكربى بالن�شبة يل هي �ل�شخ�ض �لذي �أر�شدين خالل تلك �جلولة 
�لق�شرية، و�لذي �أ�شبح بعد ذلك �رصيكي يف �إطالق �أول مركز علمي حملي. ومل يكن 
�ل�شيد، و�لذي كان حديث �لتخرج  �لدر��شة، حممد  ذلك �ل�شخ�ض �شوى زميلي يف 
مثلي. مًعا، كنا م�شئوَلني عن �ملنطقة �لتي تبلغ م�شاحتها 1500 م2، و�لتي وفرتها 
 - )�ألك�شبلور�توريوم  �ل�شتك�شاف  بقاعة  �حلني  ذلك  منذ  ُعِرف  ما  لتكون  �ملكتبة 
ALEXploratorium(، وهو �ل�شم �لذي ��شُتوِحي من �ملركز �لعلمي �ل�شهري ب�شان 

.)Exploratorium - فر�ن�شي�شكو؛ )�إك�شبلور�توريوم �أو مكان �ل�شتك�شاف
�أو�ئل عام 2002، �عتربت وظيفتي باملركز  �لأوىل يف �ملكتبة، يف  �أيامي  ويف 
وظيفة موؤقتة �شوف �أعود بعدها �إىل جمال در��شتي؛ �لهند�شة �لإلكرتونية. ولكن ذلك مل 
يفقدين �لرتكيز يف عملي، حيث �لتزمت باكت�شاب خرب�ت لي�شت جديدة فقط، بل فريدة 

�أي�ًشا؛ وكان ذلك ما كنت �أقوم به بالفعل من خالل تطوير �ملركز �لعلمي من �ل�شفر.
كانت �أول حلقة يف �شل�شلة �لنجاحات �ملتالحقة هي �فتتاح �ملركز يف �أكتوبر 2003، 
و�شملت قاعة �ل�شتك�شاف منطقة ��شتك�شاف حديثة �لتخطيط بلغت م�شاحتها 600 م2، 
بالإ�شافة �إىل م�شاحة لور�ض �لعمل وقاعة للعرو�ض. كان ذلك نتيجًة للعمل �مل�شني 

يف �إعد�د وتنفيذ جميع �لتفا�شيل �لدقيقة؛ حيث �كت�شبنا من خالله خربًة و��شعًة 
كانت جمرد �لبد�ية.

�لدر��شية  �خللفيات  جميع  من  ومتحم�ض  موهوب  �شباب  �إلينا  �ن�شم   ، َثمَّ من 
مل�شاعدتنا يف �رصح �ملعرو�شات �لتفاعلية لز�ئرينا، بالإ�شافة �إىل ت�شميم وت�شنيع 
�لرب�مج  وتطوير  و�إد�رتها،  عمل  ور�ض  �بتكار  وكذلك  جديدة،  ومعار�ض  معرو�شات 
وتنفيذها، وتنظيم �لأحد�ث و��شت�شافتها، ناهيك عن �لتو��شل مع �ملد�ر�ض و�ملنظمات 

�لجتماعية و�جلمهور من خالل و�شائل �لت�شال �ملطبوعة و�لرقمية.
ومل تكن مهمتنا �ملتمثلة يف ترويج �لعلوم و�لتكنولوجيا بني �لأطفال و�جلمهور 
ب�شكل عام جمرد �شعار ُي�شتخَدم يف �لعرو�ض و�خُلَطب، بل كانت �لبذرة �لتي زرعناها، 
ورويناها مبرور �لأيام حتى �رصبت بجذورها يف جمتمعنا لتمتد فروعها �إىل �ل�رصق 

و�لغرب و�ل�شمال و�جلنوب.
�ليوم، بعد مرور ما يقرب من ثماين �شنو�ت على ذلك �ليوم �حلا�شم يف عام 2002، 
وقبل �أن �أبلغ �لثالثني عاًما من �لعمر، �أت�رصف بتويل من�شب نائب مدير مركز �لقبة 
�لر�ئد  �أ�شبح ب�شهادة �جلميع  �ل�شماوية �لعلمي؛ ذلك �ملركز �لعلمي �ل�شغري �لذي 
و�خلبري �مل�رصي يف جمال تو�شيل �لعلوم، و�لع�شو و�ملوؤ�ش�ض و�مل�شارك يف عدة 
�شبكات دولية للمر�كز �لعلمية، و�شاحب �لدور �لفعال يف عدة م�رصوعات ومبادر�ت 

حملية و�إقليمية ودولية.
وهكذ� وبدون �أن �أدري، تغريت نظرتي نحو م�شريتي �ملهنية و�أ�شبح هديف �ملهني 
و�ل�شخ�شي على حدٍّ �شو�ء هو ترويج وتو�شيل �لعلم ليكون لالآخرين حافزً� لالنخر�ط 

يف �لعلوم و�لتكنولوجيا؛ در��شتهما وتطويرهما؛ في�شبحان جوهر حياتهم �ملهنية.
لقد �أدركت مبرور �ل�شنني، �أنه لي�ض من �ل�رصوري �أن حتب كل �شيء متعلق بعملك، 
ولكن �لأهم هو �أن توؤمن به؛ فاإن �لإميان هو �ملحرك �لذي يدفعنا �إىل �لأمام؛ وهو 

م�شدر �حلما�ض و�لإبد�ع.
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احلياة!
اكت�شف 

بقلم: ماي�صة عزب، من�صق الن�رش مبركز القبة ال�صماوية العلمي
بالتعاون مع وحدة الت�صميم والت�صنيع باملركز

�إن �حلياة ما هي �إل �شل�شلة متو��شلة ول متناهية من �لأ�رص�ر �لغام�شة؛ 
و�لعلم ما هو �إل �ل�شعي �مل�شتمر لك�شف ذلك �لغمو�ض.

اإن العلم موجود يف كل مكان بداخلنا وحولنا؛ يف اأج�صامنا، ويف الأر�ض 
التي من�صي عليها، ويف الهواء الذي نتنف�صه، ويف ال�صماء فوقنا، ويف الف�صاء 
الذي يحيط بنا ومل�صافة ل حت�صى من ال�صنني ال�صوئية. اإننا نحتاج اإىل العلم 
لكي ننمو ونتقدم؛ نحتاج اإليه لفهم طبيعتنا وكيف نحيا؛ لنتعرف على ما�صينا، 

ونفهم حا�رشنا، ون�صنع م�صتقبلنا.
لك�صف  مثريًة  مغامرًة  للزائرين  نقدم  العلمي،  ال�صماوية  القبة  مركز  ويف 
بع�ض من عجائب العلوم يف اإطار ممتع. ومما ل �صك فيه، اأن احلفاظ على قاعة 
ال�صتك�صاف جديدًة ومثريًة ليزورها اجلمهور مراًرا وتكراًرا طاملا كان حتدًيا 
ع مركز  متوا�صاًل. فبمرور الأيام، مل يتزايد عدد الزائرين فح�صب، بل كذلك و�صَّ
اأن�صطته ومبادراته، ومع كل ذلك، زادت قدرات  ال�صماوية العلمي دائرة  القبة 
العلمي ومعرفته وخرباته من خالل عمله،  ال�صماوية  القبة  فريق عمل مركز 

بالإ�صافة اإىل التدريبات والجتماعات املحلية والدولية.
العلمي  ال�صماوية  القبة  مبركز  والت�صنيع  الت�صميم  عمل  فريق  قام  وقد 
باإعادة ت�صميم قاعة ال�صتك�صاف، م�صتعينني باخلربة واملعرفة التي اكت�صبوها، 
بالإ�صافة اإىل خميلتهم الوا�صعة، من اأجل تعزيز مفهوم الكت�صاف من خالل 

ثالث مناطق: اكت�صف نف�صك، واكت�صف بيئتك، واكت�صف عاملك.
الزائرون  يحظى  وال�صتقبال،  ال�صتعالم  منطقة  عرب  القاعة  دخول  عند 
بلمحة من املنطقة الثانية؛ "اكت�صف بيئتك"؛ من خالل احلائط ال�صفاف الذي 
"فم  "اكت�صف نف�صك". وتعد بوابة  يحدد املمر املوؤدي لبوابة املنطقة الأوىل؛ 
الإن�صان" اأُوىل املعرو�صات يف املنطقة التي تدور حول ج�صم الإن�صان، وتلقي 
التذوق، وال�صم، والروؤية، وال�صمع، واللم�ض؛ كما  ال�صوء على احلوا�ض اخلم�ض؛ 

تقدم املنطقة جزًءا عن علم الوراثة وي�صمل عر�ض "احلم�ض النووي" املبهر.
يعرب الزائرون بعد ذلك اإىل منطقة "اكت�صف بيئتك" عرب "اجل�رش امُلعلَّق"، 
ويلي ذلك عر�ض "الأر�ض املتكلمة" املثري. بعد ذلك يزور ال�صيف ق�صم احلركة 

الذي يتمحور حول امليكانيكا ويعر�ض معرو�صات عن "البكرات"، و"الرافعات"، 
ا ق�صم احلياة الذي  و"طنبور اأر�صميد�ض"، وغريها. ويف نف�ض املنطقة، يوجد اأي�صً
ال�صحية،  والأغذية  الغذائية،  وال�صال�صل  بالنباتات،  متعلقة  يقدم معرو�صات 

وال�صكان.
وت�صتمر املنطقة بعد ذلك بق�صَمي الأمواج والطاقة اللذين يعر�صان "اأداة 
الكهرباء  و"توليد  ال�صحري"،  و"الب�صاط  الليزر"،  بوا�صطة  املو�صيقي  العزف 
الكهرباء"،  و"توفري  الإلكرتونية"،  و"اللوحة  الإن�صان"،  قوة  با�صتخدام 
الذي  العنا�رش  ق�صم  ذلك  يعقب  واملتجددة".  النظيفة  "الطاقة  اإىل  بالإ�صافة 
و"اجلدول  اللزوجة"،  و"اأنابيب  املائية"،  "الدوامة  مثل  معرو�صات  ي�صم 
املنطقة،  مغادرة  وقبل  الرقمية.  ا"  ف�صوليًّ "كن  وميكرو�صكوبات  الدوري"، 
ودورة  والزلزل،  بالرباكني،  متعلقة  جتارب  اإجراء  بفر�صة  الزائرون  يحظى 

املياه، وتغري املناخ.
من ثم مي�صي الزوار اإىل منطقة "اكت�صف عاملك" عرب بوابة حتاكي القبة 
ال�صماوية. وهناك، يت�صنى للزوار اأن يعرفوا كم يبلغ وزنهم على كل كوكب؛ واأن 
يتفقدوا جمموعة من مكوكات الف�صاء وكذلك حمطة ف�صائية؛ ويتعرف الزوار 
ا على كيفية حتديد خطوط العر�ض، وعلى ظاهرة النهار والليل، ومراحل  اأي�صً
القمر، ومركز اجلاذبية، وال�صوت يف الفراغ. ويعد عر�ض املجموعة ال�صم�صية 
وحركتها  واألوانها،  باأحجامها،  والكواكب  ال�صم�ض  يحاكي  والذي  املتحرك، 

الن�صبية، هو العر�ض الرئي�صي للمنطقة.
"مرايا  املمتعة:  الألعاب  ببع�ض  املثرية  املغامرة  تلك  الزائر  يختتم 
الذكاء"،  و"األعاب  امللون"،  و"الزجاج  الب�رشية"،  و"اخلدع  التحريف"، 
وم�صابقات احلا�صب الآيل. وبالإ�صافة اإىل جميع املعرو�صات اجلديدة، هناك 
ا قاعة عر�ض "ال�صتماع وال�صتك�صاف" اجلديدة التي تبلغ �صعتها 75 مقعًدا  اأي�صً
وت�صتخدم اأنظمة عر�ض حديثة ثنائية وثالثية الأبعاد، وكذلك ثالث حجرات 
جديدة لور�ض العمل. ويف نهاية الزيارة، ي�صتطيع الزوار املرور مبحل الهدايا 

ليح�صلوا على تذكار يتذكروننا به حتى يعودوا اإىل زيارتنا مرة اأخرى.

منطقة اال�شتك�شاف 
مو�عيد �لعمل

من 09:00 �صباًحا اإىل 16:00 ع�رًشا من ال�صبت اإىل اخلمي�ض: 
من 15:00 ظهًرا اإىل 17:00 م�صاًء اجلمعة:   

مو�عيد �جلولت
من ال�صبت اإىل اخلمي�ض:

10:00 �صباًحا - 11:00 �صباًحا - 12:00 ظهًرا - 13:00 ظهًرا - 14:00 ظهًرا - 15:00 ع�رًشا
15:00 ع�رًشا - 16:00 ع�رًشا اجلمعة:   

�أ�شعار �لدخول
غري الطلبة: 4 جنيهات جنيهان    الطلبة: 

قاعة اال�شتماع واال�شتك�شاف 
ال�صتماع وال�صتك�صاف، يرجى  العرو�ض املتاحة بقاعة  - لالطالع على قائمة 

www.bibalex.org/psc :زيارة موقع املركز الإلكرتوين
- للحجز، برجاء الت�صال باإداري قاعة ال�صتك�صاف قبل املوعد املطلوب باأ�صبوع على الأقل.

�لأ�شعار 
)DVD( عرو�ض الفيديو

غري الطلبة: جنيهان الطلبة: جنيًها واحًدا  
)3D( عرو�ض ثالثية الأبعاد

غري الطلبة: 4 جنيهات الطلبة: جنيهان  

ما هو اأق�رش طريق 
لتنظيف الت�رشب؟



ر�شة العمل
و

اأن�صطة  عن  عبارة  هي  العمل  ور�ض  اإن 
تفاعلية ت�صمح للطالب باأن يتوا�صلوا مبا�رشًة 
مع الظواهر العلمية، بينما يتفاعلون مع فريق 
عمل مركز القبة ال�صماوية العلمي. وكل مو�صم، 
يعمل اأخ�صائيو قاعة ال�صتك�صاف على ابتكار 
يقدمونها  التي  العمل  لور�ض  جديدة  اأفكار 
هو  الأ�صا�صي  الأخ�صائيني  وهدف  للطالب. 
الوقت  نف�ض  ويف  ممتعة،  العمل  ور�ض  جعل 
جعلها عملية ومفيدة. ومن خالل عملهم مع 
معرفة  بتطوير  الأخ�صائيون  قام  الأطفال، 
املنا�صبة  والو�صائل  باهتماماتهم  وا�صعة 
 ، م�صلٍّ اإطار  يف  اإليهم  املعلومات  لتو�صيل 

وحتفيزهم على ال�صتطالع.
ويف ور�ض عمل هذا املو�صم، �صوف يعرف 
خمتلفة؛  علمية  جمالت  عن  الكثري  الطالب 
ف�صوف يتعرفون مثاًل على بع�ض من عجائب 
الفلك، وقوى النباتات، واأهمية ال�صتدامة. كما 
�صوف يكت�صف الطالب بع�ض احلقائق املثرية 
عن حتقيقات م�رشح اجلرمية، وكيفية جمع 
الأدلة ودرا�صتها. وبالإ�صافة اإىل ذلك، �صوف 
يكت�صب الطالب بع�ض املعرفة البيولوجية من 
خالل ور�صة عمل ج�صم الإن�صان، وكذلك بع�ض 
املعلومات عن الكيمياء والفيزياء. ومبنا�صبة 
العام الدويل للتنوع احليوي )2010(، �صوف 
ي�صتمتع الطالب ببع�ض ور�ض العمل اجلديدة، 
البحار،  عامل  اأ�رشار  عن  لهم  تك�صف  حيث 
وا�صتك�صاف ال�صفات الوراثية ومقارنتها، اإىل 
جانب التعرف على الأنظمة البيئية ودورات 

احلياة.
وكما هو احلال دائًما، نحن نفعل كل ما 
هو با�صتطاعتنا لن�صمن اأن ي�صتمتع الطالب 
بتجربتهم معنا، وليقوموا بزيارتنا كل مو�صم 
جديد ليتعرفوا على الأنواع اجلديدة من ور�ض 

العمل املثرية لالهتمام.
- اأقل عدد للم�صرتكني 15 طالًبا.

- اأق�صى عدد للم�صرتكني 30 طالًبا.

ال�صتك�صاف  قاعة  عمل  ور�ض  ر�صوم   -
ان للطالب. جنيهان م�رشيَّ

- مدة الور�صة 90 دقيقة.
قوى النباتات 

اإىل  النباتات  قوى  عمل  ور�صة  تهدف 
اأكرب  كم  لكت�صاب  لالأطفال  الفر�صة  اإتاحة 
من املعلومات حول مملكة النباتات وقيمتها 
الألعاب  خالل  ومن  لالإن�صان.  بالن�صبة 
الور�صة  تلك  تو�صح  والق�ص�ض،  والتجارب 
الدور الفعال الذي تلعبه النباتات والأع�صاب 
يف عالج العديد من الأمرا�ض، وبالتايل مدى 

تاأثريها على حياتنا اليومية.
- املرحلة ال�صنية: 6-9 �صنوات.

الفلك
فهو  العلوم؛  اأقدم  اأحد  هو  الفلك  علم  اإن 
الدرا�صة العلمية لالأجرام ال�صماوية والظواهر 
الطبيعية. وهو علم ُيعنى بالتطور والفيزياء 
الأج�صام  وحركة  الأر�صاد  وعلم  والكيمياء 
الكون  تكوين  اإىل  بالإ�صافة  ال�صماوية، 
العمل تلك، �صوف يعرف  وتطوره. يف ور�صة 
من  ال�صم�صي  النظام  عن  املزيد  الطالب 
خالل العديد من التجارب املتنوعة املمتعة، 
للمجموعة  منوذج  عمل  اإىل  بالإ�صافة 

ال�صم�صية وبناء �صاروخ!
- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة.

جسم اإلنسان
الفيزيائي  الرتكيب  هو  الإن�صان  ج�صم 
ا.  حيًّ كائًنا  باعتباره  لالإن�صان  والعقلي 
وعندما ي�صل الإن�صان اإىل �صن الر�صد، يتكون 
من  تريليونات  ع�رشة  حوايل  من  ج�صمه 
اخلاليا؛ وتن�صم تلك املجموعات من اخلاليا 
بدورها  تن�صم  والأن�صجة  ن�صيًجا،  لتكوِّن 
بدورها  تن�صم  التي  وهي  اأع�صاًء،  لتكوِّن 
لتكوِّن اأنظمة ع�صوية. هذه الور�صة تدور حول 
لالهتمام،  املثرية  وعجائبه  الإن�صان  ج�صم 

وتت�صمن جتارب حول �صعة الرئتني، وعملية 
اله�صم، والب�صمة الوراثية، والهيكل العظمي، 

والنب�ض، ومراحل تكوُّن اجلنني.
- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة. 

الكيمياء
الكيمياء هي علم الحتمالت، حيث ُتعنى 
بدرا�صة املواد املختلفة وكيفية تفاعلها مع 
الكيمياء  الإن�صان  ي�صتخدم  البع�ض.  بع�صها 
وتقدم  يوم.  كل  احلياة  جمالت  خمتلف  يف 
التجارب  من  جمموعة  الكيمياء  عمل  ور�صة 
ال�صيقة والب�صيطة التي تك�صف للطالب بع�ض 
ات  والذرَّ الكيميائية،  كالتفاعالت  الأ�رشار 
القاعدة،  احلم�صية  والتفاعالت  واجلزيئات، 

ب واخلليط، وغريها. والختالف بني امُلركَّ
- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة.

االستدامة
ا�صتمرارية  على  احلفاظ  هي  ال�صتدامة 
كوكب الأر�ض وكل ما عليه من موارد طبيعية 
الف�صائل  وجميع  للب�رش  املاأوى  توفري  يف 
ال�صتدامة  حتقيق  البيئة،  علوم  يف  الأخرى. 
يعني اإبقاء الأنظمة احليوية متنوعة ومنتجة 
تتمثل  للب�رش،  وبالن�صبة  الوقت.  مبرور 
ال�صتدامة يف القدرة على توفري احلياة طويلة 
الأمد، والتي تعتمد على البيئة املحيطة؛ ومن 
ملوارد  امل�صئول  ال�صتخدام  على  تعتمد  َثمَّ 
الأر�ض. يف تلك الور�صة، �صوف يتعلم الطالب 
التي  واملخلوقات  بكوكبنا  الهتمام  كيفية 

تعي�ض فيه.
- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة.

السلسلة الغذائية
ال�صل�صلة  قمة  على  �صقًرا  كان  �صواء 
كائن  فلكل  قاعها،  يف  بكترييا  اأو  الغذائية 
البيئي  النظام  لبقاء  وحيوي  هام  دور  حي 
تربط  التي  العالقات  مئات  وهناك  باأكمله. 
الأخرى،  الكائنات  من  بعدد  حي  كائن  كل 
لتكوِّن يف النهاية �صال�صل، بل �صبكات غذائية. 
الطالب على  يتعرف  تلك،  العمل  ويف ور�صة 
يف  املوجودة  والدورات  البيئية  الأنظمة 
م�صطلحات  مغزى  يتعلمون  و�صوف  احلياة، 

"ال�صل�صلة الغذائية" و"ال�صبكة الغذائية".
- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة.

تنوع البيئة البحرية
اأمًرا  املحيطات  من  احلياة  ن�صاأة  ُتَعد 
الإن�صان  ن�صاطات  تهدد  واليوم،  موؤكد.  �صبه 
التنوع البيولوجي للكائنات البحرية. وتهدف 
تعريف  اإىل  البحري  التنوع  عمل  ور�صة 
الطالب باحلياة البحرية يف م�رش، من خالل 
جمموعة متنوعة من الأن�صطة تعر�ض طبيعة 
الكائنات البحرية. كما حتتوي ور�صة العمل 

الطالب  يقوم  حيث  خارجي،  ن�صاط  على 
برحلة اإىل متحف الأحياء املائية.

- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة.
ورشة عمل حتقيقات مسرح اجلرمية 

ورحلة األدلة اجلنائية
اإىل  الطالب  يتحول  الور�صة،  تلك  خالل 
يتعرفون  حيث  لربهة،  ع�رشيني  حمققني 
على م�رشح اجلرمية من خالل اأن�صطة تفاعلية 
متعلقة بالطب ال�رشعي وعدة جمالت علمية 
مثل الكيمياء والأحياء وحتليل الكلمات. ويف 
ب�رشح  الور�صة  عن  امل�صئول  يقوم  مرة،  كل 
بدورهم  يقومون  الذين  للم�صرتكني،  جرمية 
بجمع الأدلة وحتليلها من اأجل الو�صول اإىل 
امل�صتبه به. بالإ�صافة اإىل ذلك، يقوم الطالب 
بزيارة معمل الأدلة للتعرف على طبيعة عمل 

اأخ�صائيي الطب اجلنائي.
- املرحلة ال�صنية: 9-12 �صنة.

التنوع الوراثي
عدة  الوراثي  التنوع  عمل  ور�صة  ت�صم 
اأن�صطة تفاعلية، يقدم اأحدها للطالب مفهوم 
هذا  وينق�صم  ال�صكان.  بني  الوراثي  التنوع 
ومقارنة  درا�صة  مراحل؛  ثالث  اإىل  الن�صاط 
جمموعة  يف  املوجودة  الب�رشية  ال�صفات 
عن  وحيوي  �رشيع  عر�ض  ثم  الطالب،  من 
زيادة  يف  املتزايد  التنوع  م�صاهمة  كيفية 
القدرة على البقاء، وانتهاًء بتعزيز تلك الفكرة 
يقوم  حيث  لعبة  يف  امل�صاركة  خالل  من 
الغزلن  من  قطيع  دور  بتمثيل  امل�صرتكون 
التي  البيئية  التغريات  مع  التاأقلم  يحاول 

حتدث مبرور الوقت.
- املرحلة ال�صنية: 12-15 �صنة.

خدمات األنظمة البيئية
التنوع احليوي هو اختالف احلياة على 
خدمات  عمل  ور�صة  تتيح  وتنوعها.  الأر�ض 
الأنظمة البيئية لالأطفال فر�صة الطالع على 
حياتنا.  يف  واأهميته  احليوي  التنوع  معنى 
الثالث  احليوي  التنوع  مراحل  تو�صح  كما 
والتنوع  والف�صائل،  البيئية،  الأنظمة  وهي؛ 
على  البيئية  الأنظمة  تنوع  ويقوم  الوراثي. 
الب�رشي  للمجتمع  اأ�صا�صية  وخدمات  فوائد 
ودواء،  ووقود،  وماأوى،  وملب�ض،  غذاء،  من 
العام  املفهوم  اإىل  التطرق  وبعد  وغريها. 
على  الور�صة  تركز  �صوف  احليوي؛  للتنوع 
يف  املختلفة  الإيكولوجية  الأنظمة  درا�صة 
بالأنظمة  الهتمام  مع  العامل،  اأنحاء  جميع 

البيئية يف م�رش ب�صكل خا�ض.
• املرحلة ال�صنية: 12-15 �صنة.
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البـــرامج 
والأن�شطــة

عرض عجائب العلوم
ال�صكــل اجلديد )م�صتمـــــر(

الأن�صطة  من  جمموعة  العر�ض  هذا  يقدم 
التفاعلية عالية التحفيز؛ حيث ي�صرتك الأطفال 
للعلوم  للحما�ض  مثرية  علمية  جتارب  يف 
وي�صمح  والكيمياء.  والأحياء،  كالفيزياء، 
متنوعة  جمموعة  با�صتخدام  لالأطفال  العر�ض 
القفازة  والكرات  كالبالونات  اخلامات  من 
ال�صائل  التوازن واملياه والنيرتوجني  ولوحات 

والثلج اجلاف و�صفائح ال�صودا.
- املرحلة ال�صنية: 6-12 �صنة.

- مدة العر�ض: 60 دقيقة.
- اأق�صى عدد للم�صاركني بالعر�ض: 50 طالًبا.

- ر�صوم العر�ض داخل املكتبة: 100 جنيه.
- ر�صوم العر�ض خارج املكتبة: 300 جنيه.

القبة  - للحجز، يرجى الت�صال باإداري مركز 
ال�صماوية العلمي قبل املوعد املطلوب باأ�صبوع 

على الأقل.
املرح مع العلم  )م�صتمر(

ال�صماوية  القبة  مركز  ينظمه  برنامج  هو 
والن�ضء  الطفل  مكتبة  مع  بالتعاون  العلمي 
على  الربنامج  ويعتمد  الإ�صكندرية،  مبكتبة 
�صل�صلة من الق�ص�ض اخليالية التي حتتوي على 
علمية،  قاعدة  الأطفال  متنح  هادفة  ر�صائل 
كاأداة  العلمية  املعرفة  تطبيق  من  ومتكنهم 
خالقة. واملحور الرئي�صي للربنامج هو التعريف 
بفكرة "تفكري الأنظمة"، حيث يتعلم الأطفال من 
خالله اأن كل ما يف الكون مرتبط ببع�صه البع�ض 
ارتباًطا وثيًقا. ويقوم اجلزء الأول من الربنامج 
على �رشد الق�ص�ض بينما ُيعنى اجلزء الثاين من 

الربنامج بالأن�صطة العلمية التفاعلية.
ويف هذا املو�صم، هناك ثالث ق�ص�ض �صيِّقة: 
"ملك القلوب"، حيث يجني الطالب معلومات عن 
�صجرة"،  و"اأقوى  احليتان؛  وقلب  الإن�صان  قلب 
حيث يكت�صفون دور اأ�صعة ال�صم�ض والنمل والفطر 
اإىل  بالإ�صافة  الأ�صجار؛  منو  يف  والبكترييا 
ق�صة "اأقدام باردة"، والتي من خاللها يكت�صف 
نبات  جانب  اإىل  الرطوبة،  عن  حقائق  الطالب 

الفراولة والفجل.
- املرحلة ال�صنية: 6-12 �صنة.

- عدد اللقاءات يف الأ�صبوع الواحد: لقاءان. 
- مدة اللقاء الواحد: �صاعتان.

- اأق�صى عدد للمجموعة: 25 طالًبا.
- ر�صوم ال�صرتاك يف ور�صة العمل مبركز القبة 

ال�صماوية العلمي جنيهان للطالب الواحد.
- ر�صوم دخول مكتبة الطفل والن�ضء خم�صون قر�ًصا 

للطالب الواحد لكل زيارة.
القبة  - للحجز، يرجى الت�صال باإداري مركز 
ال�صماوية العلمي قبل املوعد املطلوب باأ�صبوع 

على الأقل.
نادي الشطرنج  )م�صتمر(

لل�صطرجن،  امل�رشي  الحتاد  مع  بالتعاون 
هذا  العلمي  ال�صماوية  القبة  مركز  ُيطِلق 
الربنامج اجلديد لتنمية كفاءة الأطفال العقلية 
وقدراتهم التحليلية. وتعد لعبة ال�صطرجن تدريًبا 
لإمكانيات العقل غري املحدودة، فهي تعمل على 
اإليها  يحتاج  التي  العقلية  الفرد  قدرات  تنمية 
والتفكري  الرتكيز  على  كالقدرة  حياته؛  طوال 
والتخطيط  الأمناط  على  والتعرف  النقدي، 
والتحليل  الإبداع  على  والقدرة  ال�صرتاتيجي، 
والرتكيب والتقييم، على �صبيل املثال ل احل�رش. 
كما اأن ال�صطرجن اأداة فعالة لتعليم كفاءات هامة 
النظري؛  والتفكري  امل�صاكل  حل  على  كالقدرة 
والواقع اأن تعلم كيفية حل امل�صاكل اأهم بكثري 
من معرفة احلل نف�صه. ومن خالل ُلعبة ال�صطرجن 
على  بالرتكيز  املواقف  حتليل  كيفية  نتعلم 

العوامل الهامة واإزالة العوائق.
- املرحلة ال�صنية: 6-16 �صنة.

- مدة الدورة الواحدة من الربنامج: 3 اأ�صهر.
- عدد اللقاءات يف الأ�صبوع الواحد: لقاءان. 

- مدة اللقاء الواحد: �صاعتان.
- اأق�صى عدد للم�صاركني بالدورة: 25 م�صرتًكا.
- الر�صوم )تدفع بعد اللقاء ال�صخ�صي(: 150 جنيًها.

يرجى  والت�صجيل،  املعلومات  من  ملزيد   -
الت�صال باإداري مركز القبة ال�صماوية العلمي.

تكنولوجيا الفضاء  )م�صتمر(
ملواجهة  �رشوري  اأمر  الف�صاء  فهم  اإن 
التغيري  مثل  والع�رشين  الواحد  القرن  حتديات 
املناخي والكوارث الطبيعية والأمن والت�صالت 
واملعلومات والتطور العلمي عموًما. هذا الربنامج 
يو�صح هذا املجال للطلبة من خالل جمموعة من 
الأن�صطة: املحا�رشات، وور�ض العمل، والرحالت 

امليدانية، وامل�رشوعات البحثية.
- املرحلة ال�صنية: 15-21 �صنة.

- مدة الربنامج: 3 �صاعات.
- عدد امل�صاركني بامل�صابقة: 10-20 م�صرتًكا.

- الر�صوم: 100 جنيه للم�صرتك الواحد.
يرجى  والت�صجيل،  املعلومات  من  ملزيد   -

الت�صال باإداري مركز القبة ال�صماوية العلمي.
برنامج التوعية ضد وباء 

 )H1N1( أنفلونزا اخلنازير
)1 يناير – 28 فرباير 2010(

اإن وباء الأنفلونزا اجلديد )H1N1( الذي 
عليه  اأُطِلق  والذي   ،2009 عام  خالل  انت�رش 
ا�صم "اأنفلونزا اخلنازير"، هو عبارة عن مر�ض 
لهذا  وميكن  لالإن�صان.  التنف�صي  اجلهاز  ي�صيب 
املر�ض اأن يت�صبب يف ظهور اأعرا�ض ب�صيطة اأو 
خطرية، ولقد و�صل اإىل حد الوباء. وي�صعى مركز 
القبة ال�صماوية العلمي اإىل الو�صول للجمهور من 
اأجل زيادة الوعي بهذا املر�ض، وللم�صاركة يف 
حت�صني ال�صحة العامة يف اإطار املجتمع املحلي 

من خالل و�صائط متنوعة.
- املرحلة ال�صنية: 6-12 �صنة.

معسكر الواحات البحرية 
)28 يناير - 21 فرباير 2010(

لقد اختار العلماء منطقة ال�صحراء الغربية 
امل�صابهة  املناطق  اأكرث  من  كواحدة  امل�رشية 
وتركيب  الرتبة،  حيث  من  املريخ  لكوكب 
كما  اجلوفية.  املياه  وكذلك  واجلو  ال�صخور، 
ت�صتهر الواحات البحرية باحل�صارات والأحداث 
التي �صهدتها، بدًءا بالفراعنة والرومان وحتى 

احلرب العاملية الثانية.
بالواحة  جديد  مع�صكر  تنظيم  يتم  و�صوف 
البحرية يف منت�صف عام 2009، وذلك من اأجل 
مع  للتوا�صل  ال�صغار  للطالب  الفر�صة  توفري 
البيئة والتنوع احليوي بال�صحراء الغربية عن 
طريق التعرف على اأمناط احلياة الربية وهجرة 
الطيور. كما �صوف يتعرفون على اأ�رشار النجوم 

واملجرات من خالل �صماء ال�صحراء ال�صاحرة.
- املرحلة ال�صنية 15-21 �صنة.

معسكر الفيوم 
)6-9 فرباير 2010(

ُيَعد مع�صكر الفيوم مثاًل فريًدا على التنوع 
فر�صة  للطالب  يوفر  حيث  واحليوي،  البيئي 
اإن هدف  التوا�صل وحتقيق التناغم مع البيئة. 
امل�صكالت  حل  مهارات  تنمية  هو  املع�صكر 
يغطي  و�صوف  اجلماعي.  والعمل  العلمية 
املتداخلة  املو�صوعات  من  �صل�صلة  املع�صكر 
مثل الفلك، والتاريخ، واجليولوجيا، واحلفريات، 

والنباتات.
- املرحلة ال�صنية 15-21 �صنة.
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اأهم االأخبار

النانوتكنولوجي

اأمـعـــــــدو �شديق بقلم: �إجني حافظ، �أخ�شائي ن�رص مبركز �لقبة �ل�شماوية �لعلمي

هنالك الكثري من اجلدل حول التاأثريات امل�صتقبلية للنانوتكنولوجي؛ حيث 
متعددة  جمالت  يف  جديدة  واأدوات  مواد  لإنتاج  الإمكانية  توفر  اإنها  يقال 
�صبيل  على  وذلك  والطاقة،  والإلكرتونيات،  الطب،  مثل  العلوم  من  ومتنوعة 
املثال ل احل�رش. ويف املقابل، تثري النانوتكنولوجي عدة ق�صايا جدلية، وهو 
دائًما ما ت�صاحب تقدمي تكنولوجيا جديدة؛ يتمثل  التي  الآثار اجلانبية  اأحد 
اأحدها يف التخوف من التاأثريات ال�صامة والبيئية ملواد النانو، بالإ�صافة اإىل 
اإىل اجلدل املحتدم  اأدت تلك املخاوف  العاملي. ولقد  تاأثريها على القت�صاد 
بني العلماء حول ما اإذا كانت هناك حاجة اإىل و�صع قواعد حمددة ل�صتخدام 

النانوتكنولوجي.
ولكن، ما هي النانوتكنولوجي؟

على  املادة  التحكم يف  درا�صة  النانوتكنولوجي  تعد  التقنية،  الناحية  من 
امل�صتوى الذري واجلزيئي. وت�صمل النانوتكنولوجي تطويًرا ملواد واأدوات جديدة 

بحجم النانومرتات؛ حيث ي�صاوي النانومرت واحًدا من املليار من املرت.
ويف املحا�رشة التي األقتها الدكتورة منى بكر -املعهد القومي لعلوم الليزر 
بجامعة القاهرة- مبكتبة الإ�صكندرية حتت عنوان "ت�صاميم جديدة للتطبيقات 
امل�صتقبلية"، حتدثت عن اجلوانب املختلفة للنانوتكنولوجي؛ ظهورها، وتركيبها، 
بالإ�صافة اإىل اأ�صكالها واألوانها املختلفة. كما �رشحت الدكتورة منى اأن "نانو"، 
ا، هو عملية بناء املادة با�صتخدام الذرة كوحدة بناء  وهو م�صطلح متداول حاليًّ
مثلما نقوم ببناء املباين با�صتخدام وحدات من الطوب. وعندما �ُصِئَلت ما اإذا 
كانت جزيئات النانو تعد اأ�صغر وحدة يف بناء املادة، اأو�صحت الدكتورة منى 
اأن جزيئات النانو تتكون من جمموعة من الذرات ميكننا التحكم يف خوا�صها 

ولكن الذرة ل تزال هي اأ�صغر وحدة يف بناء املادة.
ولقد خلط بع�ض اجلمهور ما بني النانوتكنولوجي وكيمياء الفمتو، ولكن الدكتورة 
منى بكر قامت باإي�صاح ذلك اخلطاأ من خالل تعريف النانوتكنولوجي باأنها القدرة 
على روؤية وقيا�ض الأ�صياء التي ترتاوح اأحجامها بني واحٍد ومائة نانومرت، وكذلك 
التفاعالت  درا�صة  باأنها  الفمتو  كيمياء  عرَّفت  بينما  وت�صنيعها،  معاجلتها 
ا، حوايل 10-15 ثانية؛ وهي ما  الكيميائية التي حتدث يف فرتة زمنية ق�صرية جدًّ
ا بالفمتوثانية. وعالوة على ذلك، حتدثت الدكتورة ب�صكل خمت�رش  تعرف حاليًّ
عن احللم املزمع حتقيقه يف ال�صنوات القادمة، ويتمثل فيما ي�صمى ب"الأتوثانية"؛ 
وهي وحدة ت�صاوي واحد على كوينتيليون من الثانية )10-18(؛ اأي واحد من 
بني  احلركة  مراقبة  يف  الأتوثانية  ت�صاعدنا  و�صوف  الفمتوثانية.  من  الألف 
الإلكرتونات داخل الذرة. واختتمت الدكتورة منى بكر حديثها بدعوة لتوحيد كل 
جمالت العلوم للعمل كفريق واحد من اأجل الو�صول اإىل اأق�صى درجات التقدم.

هل ميكن أن تكون النانوتكنولوجي حالًّ للفقر؟
ويف مقابلة �صخ�صية مع الدكتورة منى بكر، قمنا ب�صوؤالها عن النقا�ض الدائر 
حول النانوتكنولوجي؛ فقالت اإن النانوتكنولوجي قد ظهرت منذ ع�رش �صنوات، 
الرغم من وجود م�صطلحات  امل�صطلح موجوًدا على  ذلك  ذلك، مل يكن  وقبل 
اأخرى مثل جزيئات النانو. ومن وجهة نظرها، ل تعترب النانوتكنولوجي تقنية 
باملعنى املتعارف عليه، بل اإنها متيل اإىل اأن تكون اأ�صا�صيات كيميائية. وتوؤكد 

الدكتورة منى بكر اأنه من املمكن اأن جند يف النانوتكنولوجي حالًّ للفقر وفر�صة 
للدول النامية لتلحق بركب التقدم العاملي.

تقدمه  مبا  منى  الدكتورة  به  توؤمن  ما  على  اأخرى  عاملية  اآراء  اأكدت  لقد 
املجالت  اأكرث  هو  املياه  معاجلة  جمال  "اإن  اآمال.  من  النانوتكنولوجي  لنا 
التي تب�رش فيها النانوتكنولوجي باخلري؛ حيث ميكن لتقنيات معاجلة املياه 
با�صتخدام اأغ�صية الرت�صيح الدقيقة )Nanofiltration( اأو جزيئات النانو اأن حتد 
اأو تتخل�ض من ملوثات املياه، كما ميكن اأن ت�صاعد يف حتقيق اأحد اأهم اأهداف 
الألفية للتنمية؛ وهو توفري املياه لن�صف ال�صكان الذين ل ميلكون م�صدًرا دائًما 
العلوم  تطوير  �صبكة  اأفادت  ح�صبما  وذلك  عام 2015"،  بحلول  ال�رشب  ملياه 

.)SciDev.Net(
ويقول بيرت �صينجر، مركز مكلولني-رومتان لل�صحة العاملية واأ�صتاذ الطب 
للنانوتكنولوجي توفري فوائد �صحية هائلة لأكرث من  "ميكن  بجامعة تورنتو، 
خم�صة ماليني من الأ�صخا�ض الذين يعي�صون يف الدول النامية". ويف عام 2005، 
قام فريق الدكتور �صينجر بن�رش درا�صة حتدد اأهم ع�رشة من تكنولوجيات النانو 
وقد  القريب؛  امل�صتقبل  النامية يف  الدول  على  بالفائدة  تعود  اأن  ح  املرجَّ من 
ت�صدر القائمة التطبيقات املتعلقة بتخزين الطاقة، وحت�صني الإنتاج الزراعي، 

ومعاجلة املياه، وت�صخي�ض ومعاجلة الأمرا�ض.
 كما اأو�صح الفريق اأن هناك عدًدا كبرًيا من الأبحاث واحلركات التطورية 
اخلا�صة بالنانوتكنولوجي يتم يف عدة دول نامية، واأن تلك الدول تقوم بتوجيه 
احتياجاتها.  اأهم  توفري  نحو  النانوتكنولوجي  البتكارية يف جمال  اأنظمتها 
وقال اأندرو ماينارد، كبري م�صت�صاري العلوم مب�رشوع فروع النانوتكنولوجي 
متتلك  اإفريقيا  وجنوب  وال�صني،  والهند،  الربازيل،  مثل  الدول  "اإن  النا�صئة، 
مبادرات بحثية متميزة يف جمال النانوتكنولوجي، ميكن توجيهها نحو تلبية 

احتياجات الفقراء بالتحديد".
ويتصاعد اجلدال

قالت الدكتورة منى، عندما �ُصِئلت عن خماطر النانوتكنولوجي، اإن "كل �صيء 
يف حياتنا ميكن اأن يكون �صالًحا ذا حدين؛ فعلى �صبيل املثال، ميكن اأن ن�صتخدم 
ال�صكني يف تقطيع الطعام اأو لقتل اإن�صان! واملهم هو اأن نعرف كيف ن�صتغل ما 
لدينا من موارد؛ فمن املمكن اأن نقوم بت�صنيع اأ�صلحة غري مرئية ميكنها اخرتاق 
واأ�صلحة كيماوية وبيولوجية؛ ويف  التنف�صي، وقنابل،  الإن�صان واجلهاز  ج�صم 
اأو حتلية  نف�ض الوقت، ميكننا ا�صتخدامها يف ال�صتفادة من الطاقة ال�صم�صية، 
اأو ملنح بع�ض املواد مثل  التي تخرج من امل�صانع،  العوادم  اأو تنقية  املياه، 
اأو ال�صرياميك خوا�ض ميكانيكية قوية للغاية، بالإ�صافة اإىل  احلديد وال�صلب 
العديد من ال�صتخدامات ال�صلمية الأخرى. وبالن�صبة اإىل التعامل مع مواد النانو، 

فقد عملت يف هذا املجال منذ اثني ع�رش عاًما ومل حتدث يل اأية اأ�رشار".
اأكرث يف هذا املو�صوع،  اأثار حديث الدكتورة منى اهتمامنا، فتعمقنا  لقد 
عام،  بوجه  النانوتكنولوجي  لفكرة  املعار�صني  بع�ض  هناك  اأن  واكت�صفنا 
ولدرا�صة جزيئات النانو على وجه اخل�صو�ض. وتعتمد املعار�صة اأ�صا�ًصا على 
اأن �صغر احلجم يعطي لعنا�رش النانو خ�صائ�ض ب�رشية وكهربائية وكيميائية 

عة قد حتدث داخل اجل�صم. فريدة، مما يثري املخاوف من اأية اآثار غري متوقَّ
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اأ�شِبـــع رغبتــك يف املعرفــة!

ميكن  اأنه  حيوانية  عينات  على  اأجريت  متنوعة  درا�صات  اأظهرت  ولقد 
 )Science( "جلزيئات النانو اأن ت�صبب �رشًرا يف الن�صيج احلي )ن�رشة "�صاين�ض
العلمية، 18 يونية 2004(. فاأظهرت درا�صات اأجراها اأحد فرق البحث اأن اإ�صافة 
عى  ا على ذلك، ادَّ جزيئات النانو على بع�ض اخلاليا ي�رش باحلم�ض النووي. وردًّ
جزيئات  من  كبرية  كميات  لإ�صافة  نتيجة  يحدث  ذلك  اأن  اآخر  اأبحاث  فريق 
النانو؛ كما اأ�صار اإىل اأن حدوث ذلك يعد �صيًئا طبيعيًّا يف جمال النانوتكنولوجي 
لأنه جمال �صيِّق، وهو ما يثري خماوف الب�رش؛ "نحن يف حاجة اإىل اأن نكون اأكرث 

ا عند التعامل مع مثل هذه النتائج". حر�صً
النانوتكنولوجي، ُحلم عاملي

اأثناء مقابلتنا مع الدكتورة منى، قمنا ب�صوؤالها عن كيفية ت�صجيع ال�صباب 
درا�صة  على  ال�صباب  ت�صجيع  "اإن  قائلة  ت  فردَّ النانوتكنولوجي،  درا�صة  على 
النانوتكنولوجي هو ما ي�صغلني يف الوقت احلايل... فاإذا اأ�صافت احلكومة جزًءا 
ت�صميم  وكيفية  النانوتكنولوجي  بتعريف  يقوم  الثانوية  املرحلة  منهج  اإىل 
املواد وت�صنيعها ومعاجلتها والتحكم يف خوا�صها الإلكرتونية، بطريقة علمية 
طة، اأعتقد اأنها �صوف ت�صجعهم كثرًيا على الدرا�صة يف هذا املجال...  �صل�صة وُمَب�صَّ
واأمتنى اأن يتم الرتويج للنانوتكنولوجي من خالل الإعالم والربامج التعليمية 
اإىل  حاجة  يف  فنحن  الإ�صكندرية.  مكتبة  تنظمها  التي  تلك  مثل  واملوؤمترات، 

تطوير العلوم والتكنولوجيا يف بالدنا، واإىل تنمية اقت�صادنا على الأقل".
يف  النانوتكنولوجي  بدرا�صة  تعلقها  ق�صة  منى  الدكتورة  لنا  �رشدت  كما 
بادئ الأمر. وقالت اإن والدها كان مولًعا بالعلم والدرا�صات العلمية فا�صرتى 
لها الكثري من الكتب واملجالت العلمية منذ الطفولة. اإل اأن ال�صبب الأكرب وراء 
ا للدكتور اأحمد زويل كانت قد قراأته منذ  حما�صها لدرا�صة العلوم كان مقاًل علميًّ
فرتة طويلة. واختتمت الدكتورة منى بكر حديثها معنا بقولها: "نحن ل نخلق 

العلم، بل نكت�صفه".
يا ترى �إىل �أين �شوف يقودنا ذلك �جلدل؟ هل متثل �لنانوتكنولوجي حل �لغد 
مل�شكالت �ليوم؟ �أي �لفريقني �شوف ينت�رص: �خلري �أم �ل�رص؟ تلك هي �لأ�شئلة �لتي 

يجب �أن ت�شغلنا �لآن؛ حيث توؤثر �إجابتها علينا ب�شكل كبري.
من  �صل�صلة  بداأ  قد  العلمي  ال�صماوية  القبة  مركز  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 
املحا�رشات عن النانوتكنولوجي، كانت اأولها حما�رشة للدكتور م�صطفى ال�صيد، 
رئي�ض جوليو�ض براون، ورئي�ض مركز اأطياف الليزر بنف�ض املعهد، بالوليات 
املتحدة الأمريكية، حتت عنوان "النانوتكنولوجي، نظرة اإىل امل�صتقبل". ولقد 
تلقى الدكتور م�صطفى ال�صيد عدة جوائز مرموقة تقديًرا لدوره الفعال يف جمال 
العلوم  وميدالية  الكيميائية،  الفيزياء  جائزة  على  ح�صل  فقد  العلمي؛  البحث 
القومية من الوليات املتحدة، وجائزة امللك في�صل الدولية للعلوم عام 1990. 
وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن الدكتور م�صطفى ال�صيد هو ع�صو منتخب باجلمعية 
الأمريكية لتقدم العلوم؛ كما مت انتخابه زمياًل بالأكادميية الأمريكية لالآداب 
والعلوم )AAAS(، واجلمعية الفيزيائية الأمريكية؛ وع�صو م�صارك باأكادميية 

العامل الثالث للعلوم.

احتفاليــة العلـوم
2010

بقلم: رنا �لديب، �أخ�شائي ن�رص مبركز �لقبة �ل�شماوية �لعلمي

من  مللت  هل  �لعلوم؟  حتب  هل 
ترغب  هل  �لتقليدية؟  �لتعلُّم  �أ�شاليب 

يف �ملرح؟
حل�شور  �لإ�شكندرية  مكتبة  تدعوك 
حيث  2010؛  لعام  �لعلوم  �حتفالية 
ميكنك �ل�شتمتاع بكل ذلك؛ ففي �حتفالية 
�أكرث  تتعرف  و�أن  �أن مترح  �لعلوم ميكنك 
�آن و�حد. وهذ�  �لعلوم �ملختلفة يف  على 
�إىل �جلمهور، ويحثهم  �لعلم  يقدم  �حلدث 
وذلك  مثرية؛  بطريقة  فيه  �مل�شاركة  على 
من خالل �ملعار�ض و�لتجارب �لتفاعلية، 
�لكتب  من  بدلً  و�مل�شابقات،  و�لألعاب، 
و�لدرو�ض. �إن �حتفالية �لعلوم هي �ملكان 

�لذي ي�شبح فيه �لعلم متعة.
�إن �حتفالية �لعلوم هي حدث ي�شبه 
�ل�شوق؛ حيث تقدم �ملد�ر�ض، و�جلامعات، 
�لعلم  �حلكومية،  غري  �ملنظمات  وكذلك 
�شنو�ت  ولثالث  �جلمهور.  �إىل  جماًنا 
�ل�شماوية  �لقبة  مركز  جنح  متتالية، 
�لعلمي يف تنظيم هذه �لحتفالية؛ وهي 
يرتقبها  �لتي  �لأحد�ث  �أهم  من  و�حدة 
�جلمهور حاليًّا، فلقد جذبت ما يقرب من 
20,000 ز�ئر يف عام 2009. ويف 2010، 
�شوف تعود �حتفالية �لعلوم للمرة �لر�بعة 

لتقدم ملحة جديدة وفريدة للعلوم.
ويف كل عام يكون لحتفالية �لعلوم 
�لأن�شطة  حوله  تتمحور  رئي�شٌي  مو�شوٌع 
�ملقامة يف �إطارها. ففي عام 2007، كان 
�ملو�شوع �لرئي�شي هو "�لبيئة و�ل�شحة"، 
�لعلوم  �حتفالية  مو�شوع  كان  بينما 
 ،2009 ويف  "�لتكنولوجيا"،  هو   2008
�لرئي�شي.  �ملو�شوع  هي  "�لطاقة"  كانت 
حول  �لحتفالية  تدور  �شوف  �لعام،  هذ� 
عدة  �إىل  بالإ�شافة  "�ملياه"،  مو�شوع 
)دورة  "�لبيئة"  ت�شم:  فرعية  مو�شوعات 
�ملياه(،  وتلوث  �لنظيفة،  و�لطاقة  �ملياه، 
�ملاء  حتت  )�حلياة  �حليوي"  و"�لتنوع 
و�لري(،  )�لنباتات  و"�لزر�عة"  وخارجها(، 
و"�لهند�شة" )�لطاقة �لكهرومائية، و�لطاقة 

�ملياه  )�أنو�ع  و"�لكيمياء"  و�ل�شناعة(، 
)�ملياه  وخ�شائ�شها وحتليلها(، و"�لفلك" 

يف �لكون(.
تقام  و�لتي  �لعلوم"،  "قرية  ومتثل 
�أول يومني ثم يف  يف �شاحة �ملكتبة يف 
حديقة �أنطونياد�ض يف �ليوم �لثالث، هي 
قلب �حتفالية �لعلوم. وت�شم �أك�شاًكا يقوم 
مد�ر�ض،  �شمنهم  ومن  �لعار�شون؛  فيها 
وكليات، وموؤ�ش�شات، وجمعيات، و�رصكات، 
بتقدمي  دولية؛  منظمات  جانب  �إىل 
�ملو�شوع  حول  تدور  �لتي  �إ�شهاماتهم 
�لرئي�شي با�شتخد�م �ملعرو�شات و�لتجارب 
�لتفاعلية. وبالإ�شافة �إىل ذلك، ت�شت�شيف 
"قرية �لعلوم" عر�ض عجائب �لعلوم �لذي 
ن �جلمهور من �حل�شول على �أكرب قدر  مُيكِّ
�لذي  �لعلوم"  "كافية  وكذلك  �ملرح،  من 
�ملو�شوعات  مناق�شة  فر�شة  لهم  يوفر 
�ملتعلقة باملو�شوع �لرئي�شي لالحتفالية 

مع خرب�ء ذلك �ملجال.
�لإ�شكندرية  مكتبة  تنظم  وكاملعتاد، 
�حتفالية �لعلوم هذ� �لعام بالتعاون مع 
جمموعة من �ل�رصكاء �لذين يتم دعوتهم 
للم�شاركة يف هذه �لتجربة و�إقامة معر�ض 
�لعلوم �خلا�ض بهم. هذ� �لعام، �شوف تتعاون 
مارك،  �شان  كلية  مع  �لإ�شكندرية  مكتبة 
ومعهد جوتة،  �لفرن�شي،  �لثقايف  و�ملركز 
بالقاهرة  �لربيطاين  �لثقايف  و�ملركز 
كل  يقوم  و�شوف  وغريهم.  و�لإ�شكندرية، 
من هوؤلء �ل�رصكاء بتنظيم معر�ض �لعلوم 
خالل  متفرقة  �أوقات  يف  بهم  �خلا�ض 
للجمهور  ت�شنح  حتى   2010 �إبريل  �شهر 
فر�شة ممتدة للتمتع بالتجربة يف �أماكن 

متعددة.
�لعلوم 2010  �حتفالية  تقام  و�شوف 
يف 31 مار�ض و1 �إبريل، من 9:30 �شباًحا 
�إىل 4:30 م�شاًء، يف �شاحة �ملكتبة، ويف 
م�شاًء   6:00 �إىل  ظهرً�   1:00 من  �إبريل،   2

بحديقة �أنطونياد�ض.
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ملاذ� ينبغي علينا �أن نهتم؟
بقلم: مروة جابر، �أخ�شائي وحدة �لرب�مج و�لأن�شطة مبركز �لقبة �ل�شماوية �لعلمي

ملف العدد

اإن التنوع احليوي هو �صميم حياتنا؛ 
فهو املجموعة الرائعة ال�صديدة التنوع من 
الكائنات احلية واملجتمعات البيئية التي 
يف  البع�ض  بع�صها  مع  وتتفاعل  تنمو 
خمتلف اأنحاء العامل. والتنوع احليوي هو 
وتعقيداتها  البيئية  والنظم  الف�صائل  ثراء 
اكت�صاب ما  العامل؛ حيث ت�صتمر يف  حول 
الظروف  ظل  يف  والبقاء  للتكيُّف  يلزمها 

املتغرية بال هوادة.
وي�صمل التنوع احليوي النبات واحليوان، 
وكذلك العمليات والعالقات املتداخلة التي 
حتافظ على بقائهم. فمثاًل تقوم النباتات 
بامت�صا�ض املغذيات من الرتبة وحتويلها 
لكي تنمو، ويف مقابل ذلك تنتج الأك�صجني 
لالإن�صان واحليوان لت�صاعدهما على التنف�ض 
تتغذى  كما  احلياة.  قيد  على  والبقاء 
امللقِّحات  من  وغريها  والطيور  احل�رشات 
ا بالتلقيح  على رحيق الزهور، فتقوم اأي�صً
النظم  فوائد  ومن  الأزهار.  بني  املتبادل 
وتكوين  واملياه،  املناخ  تنظيم  البيئية 
الفي�صانات  من  واحلد  وحمايتها،  الرتبة 
وجتريف الرتبة، وحماية ال�صواطئ، وتوفري 

ال�صوابط الطبيعية لالآفات الزراعية.
ال�رشوري،  من  بل  املفيد،  ملن  واإنه 
�صحية  بيئة  وجود  باأن  اأنف�صنا  ر  ُنَذكِّ اأن 
التنوع  ا على  اعتماًدا كليًّ لالإن�صان يعتمد 
طعام،  من  ناأكله  ما  كل  فاإن  احليوي؛ 
ونرتديه من مالب�ض، ونقوم باإنتاجه على 
احليوي؛  التنوع  على  يعتمد  الكوكب،  هذا 
ومع ذلك فاإننا نت�رشف كما لو كان اأمًرا 
نتمعن  الذي  الوقت  ففي  اأهمية.  ذا  لي�ض 
حياة  هناك  كانت  اإذا  ما  م�صاألة  يف  فيه 
على كوكب املريخ، يبدو اأننا قد ن�صينا اأنه 
ما مت العثور عليه من كائنات حية تعي�ض 
على كوكب الأر�ض وت�صنيفها ما هو اإل جزء 
�صغري من جمموع هذه الكائنات، والتي يقدر 
عددها من 10 اإىل 20 مليون ف�صيلة، بينما 
الف�صائل  اأعداد ل ح�رش لها من  تنقر�ض 
املعروفة وغري املعروفة الأخرى. اإننا الآن 
ب100  ُيقدَّر  مبعدل  الربية  الكائنات  نفقد 
اإىل 1000 مرة اأ�رشع من املعدل الطبيعي 

لفرتة  النقرا�ض  معدل  وهو  لالنقرا�ض، 
قبل  فيما  اأي  الإن�صاين،  التاريخ  قبل  ما 
تدخل الإن�صان كموؤثر اأ�صا�صي على عملية 

النقرا�ض.
نحن الب�رش قد ح�صلنا على ا�صتقاللنا 
من نزوات الطبيعة الأم؛ فقد تعلمنا كيفية 
توفري امللجاأ والك�صاء لأنف�صنا، وبالزراعة 
الإمدادات  يف  التحكم  ميكننا  والري 
ببناء  قمنا  كما  بنا؛  اخلا�صة  الغذائية 
املدار�ض، وامل�صت�صفيات، واأجهزة الكمبيوتر، 
واملركبات  والطائرات،  وال�صيارات، 
الف�صائية. فما ال�رشر اإًذا يف انقرا�ض حفنة 
من النباتات، واحليوانات، والكائنات احلية 

الب�صيطة؟
فقدان  مع  نواجهها  التي  امل�صكلة  اإن 
التنوع احليوي هي اأن الأر�ض تعمل كاآلة 
اأجزاء بال  اأية  �صديدة التعقيد ل توجد بها 
من  بدًءا  ف�صيلة،  كل  تلعب  حيث  اأهمية؛ 
ا  امليكروب وو�صولً اإىل الإن�صان، دوًرا هامًّ
يف احلفاظ على عمل الكوكب ب�صال�صة. لذلك 
واإذا تال�صى  فاإن كل جزء مت�صل بالآخر، 
مفاجئة،  ب�صورة  الأجزاء  تلك  من  العديد 
ها على  فلن تتمكن الأر�ض من تاأدية مهامِّ

اأكمل وجه.
النيرتوجني  يقوم  املثال،  �صبيل  على 
املوجود يف الرتبة بتمكيننا من ا�صتخدام 
الغذاء؛  لتاأمني  بارعة  كو�صيلة  الزراعة 
وتقويتها،  املحا�صيل  بتغذية  يقوم  حيث 
النيرتوجني؟ يف  ياأتي هذا  اأين  ولكن من 
الواقع اأنه بقيام الديدان والبكترييا و�صور 
تنتج  النباتات،  بتحليل  الأخرى  احلياة 
بذلك النيرتوجني الذي حتتاجه املحا�صيل؛ 
الأ�صمدة  تكوين  طريقة  نف�ض  هي  وهذه 
اإذا ماتت تلك الكائنات، فلن تنمو  الغنية. 

حما�صيلنا ب�صكل �صحيح.
ا على النظم البيئية  وهذا ينطبق اأي�صً
للمحيطات؛ فتلعب املحيطات، اإىل جانب 
النباتات الربية، دوًرا رئي�صيًّا يف امت�صا�ض 
تقوم  ول   .CO2 الكربون  اأك�صيد  ثاين 
املحيطات بامت�صا�ض ثاين اأك�صيد الكربون 
بنف�صها، ولكنها تعتمد على الكائنات احلية 

مائية  نباتات  وهي  النباتية،  كالعوالق 
العوالق  فقدان  اإن  امت�صا�صه.  يف  دقيقة، 
النباتية يعني فقدان الكميات الكافية من 

الهواء الالزم للتنف�ض.
ا بع�ض اأحدث التطورات  كما تعتمد اأي�صً
الطب  فيدين  الطبيعة؛  على  التكنولوجية 
الطبيعية  للخ�صائ�ض  بالكثري  احلديث 
املوجودة يف النباتات والبكترييا، فتعتمد 
والبن�صلني  نات  امل�صكِّ مثل  الأدوية  بع�ض 
واللقاحات على الكائنات الطبيعية. وقد مت 
حتليل تكوين هذه الكائنات احلية وتركيبها 
لت�صتخدم يف اإنتاج بع�ض الأدوية، بينما ل 
يزال البع�ض الآخر، كامل�صادات احليوية، 
ا،  واإجماليًّ الأ�صا�صية؛  بالكائنات  ي�صتعني 
متثل تلك الأدوية ربع كمية الأدوية التي 
ن�صتخدمها. ولكن اإذا فقدت الأر�ض تنوعها 
ا الأدوية  احليوي فجاأة، ف�صوف تختفي اأي�صً
فاإن   ، َثمَّ اكت�صافها بعد، ومن  يتم  التي مل 
يف  احليوي  التنوع  ت�صع  التي  التهديدات 

خطر، تهدد كذلك الب�رشية باأكملها.
وحتى لو متكنا من العثور على طريقة 
التنوع  الفادحة يف  للتغلب على اخل�صارة 
احليوي، فاإن وجودنا على الأر�ض �صيتاأثر 
من  احليوي  للتنوع  ملا  وذلك  بالتاأكيد، 
اأن  الواقع  ففي  بالغة.  اقت�صادية  اأهمية 
اخلدمات التي تقدمها الطبيعة الأم للب�رشية 
الرتبة،  وتكوين  التلقيح  بني  ما  تتنوع 
لل�صياحة البيئية واملواد ال�صيدلنية، وذلك 

على �صبيل املثال ولي�ض احل�رش.
و�صوف نظل يف حاجة لتلك اخلدمات، 
اأو  اإطار بيئي عاملي متنوع  �صواًء بوجود 
املوارد  بينما تت�صاءل  فاإنه  لذلك،  عدمه؛ 
التي توفر لنا تلك اخلدمات، على الإن�صان 
هكذا  البقاء.  اأجل  من  لها  البدائل  اإيجاد 
�صتزيد قيمة خمزون تلك املوارد ب�صكل كبري 
و�رشيع، وتتطور املناف�صة عليها؛ و�صتكون 
الفائزة.  هي  وت�صليًحا  ثراًء  الأكرث  الدول 
الب�رشية  حياة  اأن  املحتم  من  فاإنه  لذلك 
�صوف تتغري نتيجة لفقدان التنوع احليوي؛ 

ف�صوف تزداد �صوًءا ب�صكل �رشيع.

�إىل �أي مـــــــــــــــدى 
�ضاء �لو�ضع؟

اإن التنوع احليوي يف طريقه اإىل الزوال 
مبعدل خطري؛ ويتوقع البع�ض اأن 50% من 
الثدييات والطيور �صوف تنقر�ض يف غ�صون 

القرن القادم.
اقرتبت  املا�صية،  القرون  مدى  فعلى 
قة من األف �صعف معدل  معدلت النقرا�ض املَوثَّ
انقرا�ض الكائنات احلية خالل ال65 مليون �صنة 
املا�صية، وذلك منذ النقرا�ض الأعظم الذي 
تزامن مع نهاية الع�رش الطبا�صريي وحقبة 
الدهر الو�صيط، حينما انقر�ض ما تبقَّى من 
الدينا�صورات. ويقع هذا احلدث يف املرتبة 
اختفى  حيث  الأر�ض؛  تاريخ  يف  اخلام�صة 
ثلثا الكائنات الربية التي كانت تعي�ض يف 
ب�صكل  احلياة  طبيعة  وتغريت  الوقت،  ذلك 
دائم. واإذا ا�صتمرت الجتاهات والت�رشفات 
احلالية، فقد يرتفع معدل النقرا�ض لي�صل 
اإىل 10,000 �صعف املعدل الطبيعي خالل 

القرن املقبل.
مدى  لإثبات  حاجة  هناك  كانت  واإذا 
احليوي  التنوع  على  احلفاظ  عملية  اأهمية 
"القائمة  فاإن  احلايل،  الوقت  يف  خا�صًة 
بالنقرا�ض  املهددة  للكائنات  احلمراء" 
احلايل  الو�صع  تو�صح   ،2009 لعام 
املقدَّمة  القائمة  تلك  فتقوم  كبري.  ب�صكل 
الطبيعة  على  للحفاظ  الدويل  الحتاد  من 
املعدل  على  ال�صوء  بت�صليط   )IUCN(
جميع  يف  احليوي  التنوع  لفقدان  املزعج 
ثلث  من  اأكرث  اأن  اإىل  وت�صري  العامل،  اأنحاء 
الكائنات املذكورة يف القائمة التي حتتوي 
بالنقرا�ض  مهددة  ف�صيلة   47,677 على 

ا. حاليًّ
هذا  اأن  هي  القا�صية  احلقيقة  اإن 
نتيجة  اإل  هو  ما  الأ�صا�ض  يف  النخفا�ض 
لالأن�صطة التي ميار�صها الب�رش؛ ومنها اإزالة 
الغابات، وال�صيد اجلائر، والتلوث، وانبعاث 
اإىل تغري �صديد  غازات ال�صوبة الذي يوؤدي 
هذا  اأن  هو  ال�صار  اخلرب  ولكن  املناخ.  يف 
يعني اأن الأمر يف متناول اأيدينا، وباإمكاننا 

اإيقافه؛ ولكن علينا اأن نعمل مًعا وب�رشعة.
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ولكن، كيف حدث ذلك؟
�لتنوع �حليوي  

و�ضحة �لإن�ضان
بقلم: د. رمي �صا�صي، اأخ�صائي وحدة الربامج والأن�صطة مبركز القبة ال�صماوية العلمي

التنوع  من  كٍل  على  الإن�صان  حياة  تعتمد 
ويعد  ال�صحية؛  البيئية  الأنظمة  وعمل  احليوي 
ثراء العامل بالتنوع احليوي هو اأ�صا�ض التوازن 
البيئي الالزم حلماية �صحة الإن�صان. كما يوفر 
لنا التنوع احليوي مناذج الأبحاث الطبية التي 
الإن�صان  ج�صم  ف�صيولوجيا  فهم  على  ت�صاعدنا 

وكيفية التعامل مع الأمرا�ض.
كالتلوث،  الإن�صان  اأن�صطة  فاإن  ذلك  ومع 
يف  تت�صبب  ال�صكان  وزيادة  الغابات،  واإزالة 
حد  اإىل  وانكما�صها  الطبيعية  املواطن  جتزئة 
فقدانها. ويوؤدي ذلك اإىل انقرا�ض عدة ف�صائل 
مفيدة وتكاثر ف�صائل �صارة موجودة وجديدة، 
اإىل جانب الكائنات الدقيقة امل�صببة لالأمرا�ض، 
ي  كالفريو�صات والبكترييا، والتي توؤدي اإىل تف�صِّ
اأن  ذلك، ميكن  امُلعِدية. وعالوة على  الأمرا�ض 
يوؤدي تدهور التنوع احليوي اإىل ظهور اأمرا�ض 
مقاومة للم�صادات احليوية، وكذلك اإىل ق�صور 
الغذائية  املواد  تنوع  عدم  ب�صبب  التغذية  يف 
وتلوث املياه وتدين جودة الهواء، مما يوؤدي اإىل 

ارتفاع معدل اإ�صابات اجلهاز التنف�صي.
مر�ض  تف�صى  فقد  املثال،  �صبيل  وعلى 
املالريا يف منطقة الأمازون حيث توؤدي اإزالة 
الراكدة،  اإىل تكوين مناطق من املياه  الغابات 
الذي  البعو�ض  لتكاثر  اأماكن  خلق  َثمَّ  ومن 
يلعب دوًرا كبرًيا يف نقل الف�صائل املميتة من 
طفيل البالزموديوم)1(، والذي يت�صبب يف اإ�صابة 
الإن�صان مبر�ض املالريا اخلبيث، والذي ت�صاحبه 

معدلت كبرية من امل�صاعفات والوفيات.
مر�ض  حماربة  ميكن  اآَخر،  �صعيد  وعلى 
كالبلهار�صيا ب�صكل طبيعي عن طريق املحافظة 
على التنوع احليوي للقواقع املوجودة يف املياه 
من  خمتلفة  اأنواع  لوجود  ميكن  حيث  العذبة؛ 
القواقع يف الأماكن التي يخلف فيها الأ�صخا�ض 
حاملو العدوى البوي�صات الطفيلية امل�ص�صبة لنقل 
املريا�صيديام)2(؛  دخول  على  ي�صاعد  اأن  العدوى 
من  ال�صغرية  احلرة  الريقات  مرحلة  وهي 
البلهار�صيا؛ يف القوقع اخلاطئ ومن ثم اأن متوت 
معرت�صًة  تتكاثر  اأن  دون  من  ال�صارة  الريقات 

بذلك دورة املر�ض.
اإىل ذلك، تقدر منظمة ال�صحة  وبالإ�صافة 
العاملية ن�صبة الأ�صخا�ض الذين يعتمدون على 
الطبيعة ب�صكل  التقليدية امل�صتَمدَّة من  الأدوية 
ال�صائعة  الأمرا�ض  من  كبري  عدد  لعالج  كبري 
يف الدول النامية بحوايل 80%. ويعد احللزون 
املخروطي)3( مثالً على ذلك، فهو جميل ال�صكل 
ا مميًتا، اإل  ويف نف�ض الوقت قاتل حيث يفرز �صمًّ
اأماًل كبرًيا كم�صدر ملواد هامة طبيًّا  اأنه ميثل 
غري  امل�صكنات  من  وهو  الزيكونوتايد)4(،  مثل 
الأفيونية)5( امل�صتخَدمة يف التخفيف من الآلم 

احلادة واملزمنة.
وي�رشح الدكتور اأرون برين�صتني، من كلية 
الطب بجامعة هارفارد ومركز ال�صحة والبيئة 
والذي  املخروطي،  "احللزون  قائاًل:  العاملية، 
اأعظم  يعد  اأن  ميكن  ف�صيلة،   700 اإىل  ينق�صم 
الكنوز الدفينة يف جمال العالجات املمكنة من 
بني جميع الكائنات احلية املوجودة على كوكب 

الأر�ض، ولكن نتيجة لأنه يحيا يف اأو بالقرب من 
ال�صعاب املرجانية فاخلطر حمدق به". وذلك لأن 
العديد من املمار�صات الب�رشية مثل الإفراط يف 
ا�صتغالل املوارد، وال�صيد با�صتخدام الديناميت، 
الإ�رشار  يف  تت�صبب  املناخ  تغري  وخماطر 

بال�صعاب املرجانية.
ومتتد اآثار التنوع احليوي اإىل اأبعد من ذلك، 
فيوؤثر ب�صكل كبري على �صحة الإن�صان العقلية 
والنف�صية. اإن روؤية الطبيعة والبقاء يف اخلارج 
يقلل من م�صتويات الكتئاب، ويهدئ من معدل 
�رشبات القلب، ويق�صي على الإح�صا�ض بالغ�صب 
الطبيعي،  ال�صوء  توفر  وعند  الطريق.  على 
ي�صبح العاملون اأكرث �صعادة واإنتاًجا ويتح�صن 
اأظهرته  ما  وُيَعد  المتحانات.  يف  الطالب  اأداء 
درا�صة جديدة من جامعة �صيفيلد من تفا�صيل 
غري متوقعة ت�صاهم يف تلك الدرا�صة اأمًرا مثرًيا 
للده�صة؛ حيث اأظهرت اأن مدى الفوائد النف�صية 
التي يكت�صبها الب�رش من امل�صي يف حديقة عامة 

مرتبط مبدى التنوع احليوي فيها!
من ال�رشوري اأن ندرك كب�رش اأن لنا اأثًرا على 
التنوع احليوي، ويف الوقت نف�صه اأنه لن يكون 
هناك وجود لالإن�صان من دونه، واأنه يف حالة 
عدم حدوث تغري يف طريقة ا�صتخدامنا للموارد 
ي�صتمر  �صوف  الأر�ض،  كوكب  على  املوجودة 
درجة  اإىل  ن�صل  حتى  احليوي  التنوع  فقدان 
ولن  احلياة.  ا�صتمرار  على  احلفاظ  عن  العجز 
يتمكن الب�رش من احلفاظ على احلياة على كوكب 
الأر�ض �صوى عن طريق التعليم ال�صليم والت�صامن 
بني الأمم يف اتخاذ الإجراءات املنا�صبة من اأجل 

احلفاظ على التنوع احليوي. 
قائمة �مل�شطلحات: 

عن  امل�صئول  الطفيلي  هو  البالزموديوم:   )1(
نوع   200 من  اأكرث  وهناك  املالريا.  عدوى 
على  منها  ع�رشة  البالزموديوم؛  من  معروف 
الأنواع  ت�صيب  بينما  الإن�صان  ت�صيب  الأقل 
للطفيلي  يكون  ما  ودائًما  احليوانات.  الأخرى 
الناقل  البعو�ض  حياته:  دورة  خالل  حامالن 

للمر�ض واأحد الفقاريات.
الريقات  هي  املريا�صيديام  �ملري��شيديام:   )2(
ال�صغرية احلرة امل�صببة ملر�ض البلهار�صيا عند 
البي�ض  من  اإطالقها  يتم  ما  وعادة  الإن�صان. 
املوجود يف ف�صالت الإن�صان امل�صاب باملر�ض 

عند وجوده يف املياه.
)3( احلالزين �ملخروطية: يرتاوح حجم احلالزين 
ما  القمع،  ت�صبه  التي  الق�رشة  ذات  املخروطية، 
بني متو�صطة وكبرية، معقدة ومفرت�صة؛ وتقوم 
ال�صحية و�صل حركتها عن  القواقع ب�صيد  تلك 

طريق اإطالق �صم من فهما.
)4( الزيكونوتايد: م�صكن فعال لالآلم م�صتمد من 
 )conus magus( املخروطية  احلالزين  �صموم 
ويتم ا�صتخدامه حاليًّا يف عالج الآلم ال�صديدة 

واملزمنة.
اأدوية  هي  �لأفيونية:  غري  �لآلم  م�شكنات   )5(
واللتهابات؛  ى  للُحمَّ وم�صادة  لالأمل،  م�صكنة 
وهي من الأنواع اخلفيفة من امل�صكنات والتي ل 

تت�صبب يف اأي �صكل من اأ�صكال الإدمان.

ا،  بينما ُتَعد عملية النقرا�ض اأمًرا طبيعيًّ
اإل اأن متو�صط مدة بقاء الكائنات احلية ب�صكل 
عام هو من 2 اإىل 10 مليون �صنة. ومع ذلك، 
اليوم  مهددة  البيئية  والنظم  الكائنات  فاإن 
بالتدمري مبعدل نادر مل ي�صهده التاريخ من 
قبل نتيجة اأفعال الب�رش، ومنها خم�صة اأن�صطة 

هي من التهديدات الرئي�صية للتنوع احليوي.
�لف�شائل �لغازية: هي كائنات ل تنتمي 
التجارة،  طريق  عن  وتتنقل  معينة،  ملنطقة 
اأو النقل، اأو الرتحال اأو ال�صياحة، وكلها اأمور 
قد ازدادت ب�صكل كبري نتيجة للعوملة. وتعترب 
لتلك  احليوي  للتنوع  م�رشة  الكائنات  هذه 
املنطقة بعدة طرق؛ فقد تناف�ض اأو تفرت�ض اأو 
تتطفل على كائنات املنطقة، اأو قد تت�صبب يف 

ن�رش الأمرا�ض.
التغريُّ  نتائج  من  �ملناخي:  �لتغريُّ 
والأوبئة  والفي�صانات  احلرائق  املناخي 
تدمر  التي  الأمور  من  وهي  احل�رشية، 
اأن يزداد معدل  الربية، ومن املتوقع  احلياة 
ا  اأي�صً البحرية  احلياة  تاأثرت  وقد  حدوثها. 
بارتفاع حرارة مياه البحار  وزيادة معدلت 
الأحما�ض فيها؛ وذلك نتيجة لزيادة تركيز 
ثاين اأك�صيد الكربون الذائب. ناهيك عن التاأثري 
اخلطري على النظم البيئية القطبية، وبالأخ�ض 

ذوبان ال�صقيع وفقدان طبقات اجلليد.
اآلف  اأدَّت  �لطبيعية: لقد  �ملو�طن  تغريُّ 
تدمري  من  الب�رشية  الأن�صطة  من  ال�صنني 
للمواطن الطبيعية وتدهورها اإىل الإدارة غري 
املغطاة  امل�صاحات  تقلي�ض  اإىل  امل�صتدامة 
م�صاحة  من   %30 اإىل   %50 من  بالغابات 
الغابات  اإزالة  عملية  وتتوا�صل  الأر�ض، 
 %70 اختفى  لقد  وخميفة.  عالية  مبعدلت 
تقريًبا من غابات البحر املتو�صط والغابات 
منطقة  ويف   .1990 عام  بحلول  الكثيفة 
الكاريبي، انخف�ض متو�صط م�صاحات املرجان 
من حوايل 50% اإىل 10% خالل الثالثة عقود 
غابات  من   %35 حوايل  واختفى  املا�صية، 
ويف  املا�صيني.  العقدين  يف  املنجروف 
القطب ال�صمايل، انخف�ض معدل اجلليد البحري 
ال�صنوي بن�صبة 8% يف الثالثني �صنة املا�صية، 
مع خ�صارة تقدر ب15% اإىل 20% من اجلليد 

البحري يف ال�صيف خالل نف�ض الفرتة.
�لطبيعية:  ��شتخد�م �ملو�رد  �لإفر�ط يف 
طاملا اعتمدت الب�رشية على الطبيعة من اأجل 
البقاء، ولقد كان ا�صتغالل الكائنات احلية من 
اأجل توفري الغذاء والك�صاء واملاأوى م�صتداًما 
يف املا�صي. اأما اليوم، فيتم �صيد العديد من 

الكائنات وحما�رشتها وقتلها مبعدل اأعلى 
بكثري من معدل اإحاللها.

واملياه  الهواء  ملوِّثات  توؤثر  �لتلوث: 
والرتبة على الكائنات احلية بطرق خمتلفة 
وكثرية، بدًءا من تغيري معدل منو النباتات 
اإىل  يوؤدي  مما  التكاثر،  اأمناط  تغيري  اإىل 
وميكن  الق�صوى.  احلالت  يف  النقرا�ض 
للملوِّثات الزائدة اأن ُت�صِعف الكائنات احلية، 
للتاأثر بامل�صببات  اأكرث ُعر�صة  واأن جتعلها 

التدمريية الأخرى للتنوع احليوي.
على  الب�رش  يعتمد  اأن  امُلحِزن  ومن 
الطبيعة للتخل�ض من النفايات؛ ونتيجة لذلك، 
والبحريات،  والأنهار،  املحيطات،  اأ�صبحت 
للنفايات  م�صتودًعا  والأر�ض  والهواء، 
ال�صناعية وال�صخ�صية. ولقد طغت الكميات 
قدرة  على  البيئة  يف  التلوث  من  الهائلة 
الأر�ض على امت�صا�ض تلك املواد اأو حتويلها 
اأو تفتيتها، وهناك بع�ض املواد التي ت�صتغرق 
اآلف ال�صنني لتتحلل، وقد ت�صبح �صامة ب�صكل 
اإىل  يوؤدي  مما  التحلل،  عملية  اأثناء  اأكرب 

الإ�رشار بالبيئة ملدى طويل.
اإن امللوثات امللقاة يف البيئة ل تختفي 
اإنها  بل  معلقة،  تظل  ول  نف�صها،  تلقاء  من 
تدخل يف اأن�صجة الكائنات احلية، ثم تنتقل 
�ُصميَّتها،  تزداد  حيث  الغذائية؛  ال�صل�صلة  اإىل 
احليوي،  الرتاكم  با�صم  تعرف  عملية  وهي 

والتي قد اأ�صبحت الآن واقًعا األيًما.
يف نهر �صانت لوران�ض يف اأمريكا ال�صمالية، 
و�صلت م�صتويات الكلور، والزئبق، والر�صا�ض، 
اأق�صى  اإىل  ح�رشي(  )مبيد  والدي.دي.تي 
حدودها يف جماميع حيتان �لبلوجا �لبي�شاء. 
ع على قمة  ولأن تلك الكائنات املفرت�صة ترتبَّ
ال�صموم من  الغذائية فهي ت�صتخل�ض  ال�صل�صلة 
ثم  ال�صل�صلة؛ حيث تتغذى عليها،  كل كائنات 
القادمة  الأجيال  اإىل  ال�صموم  يتم توريث هذه 
من الأمهات اإىل الأبناء. وتوؤدي هذه الدرجة من 

الت�صمم اإىل بع�ض الأمرا�ض كال�رشطان.
اإن امللوثات التي ت�صبب فيها الإن�صان قد 
يكون لها اآثار مدمرة على الكائنات احلية من 
تكون  ما  وغالًبا  والأحجام،  الأ�صكال  جميع 
الكائنات الربمائية هي اأول الكائنات التي تتاأثر 
بالتلوث. وقد اكت�صف العلماء اأن ا�صتخدام املواد 
ومبيدات  احل�رشية  املبيدات  مثل  الكيميائية 
احل�صائ�ض والأ�صمدة تت�صبب يف اإهالك �ل�شفادع. 
من  ال�صفادع  تنوع  معدلت  انخفا�ض  وُيَعد 

الإ�صارات التحذيرية حول تاأثري التلوث.
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التنوع احليوي والبيئة بقلم نيهال �صليمان؛ اأخ�صائي وحدة الربامج والأن�صطة

 مبركز القبة ال�صماوية العلمي
واإجني حافظ؛ اأخ�صائي ن�رش مبركز القبة ال�صماوية العلمي

هل فكرت يوًما كيف توؤثر �لبيئة على 
يحيط  ما  كل  وعلى  وحياتنا  �شحتنا 
بنا؟ وهل يوؤثر �لتو�زن �لبيئي فعليًّا على 
�لكائنات �حلية؟ �إذ� كنت توؤمن بذلك حقًّا؛ 
ذلك  تدمري  ميكنه  فيما  �لتفكري  فعليك 

�لتو�زن �لبيئي!
اأي  يف  التجول  عند  املت�صوقون  يجد 
�صوق جتاري مئات، بل اآلف، من الب�صائع 
التي جتعل حياتهم اأ�صهل؛ فنجد احلفا�صات، 
واأموا�ض  ال�صائل،  ال�صابون  وزجاجات 
احلالقة، وعبوات املياه الغازية غري القابلة 
امل�صتعملة  الأكيا�ض  وحتى  اإلخ.  للك�رش، 
حلمل الب�صائع دائًما ما تكون م�صنوعة من 
البال�صتيك ما مل ُيطلب عك�ض ذلك حتديًدا. 
بالن�صبة للب�رش، ُتَعد تلك الب�صائع كماليَّات 
اأكرث منها �رشوريات؛ ولكن بالن�صبة للحياة 

البحرية، فهي حقول األغام عائمة.
البال�صتيك  ي�صل  عندما  اأنه  فالواقع 
اأكيا�ض بال�صتيكية  للمياه، �صواء يف �صكل 
خطًرا  ي�صكل  فهو  ال�صمك،  ل�صيد  �ِصَباك  اأو 
بالن�صبة للكائنات التي تعتمد يف غذائها 
على املحيطات. فعلى �صبيل املثال، تبدو 
الأكيا�ض البال�صتيكية الطافية على �صطح 
قناديل  وكاأنها  البحرية  لل�صالحف  املاء 
ال�صغرية  البال�صتيك  قطع  وتبدو  البحر، 
للطيور البحرية وكاأنها بي�ض ال�صمك. كما 
تعرقل ال�صباك املنجرفة الطيور والأ�صماك 
والثدييات فتجعل حركتها وح�صولها على 

الغذاء اأمًرا �صعًبا اإن مل يكن م�صتحياًل.
لذلك فاإنه كلما زاد ا�صتخدامنا للبال�صتيك، 

زادت اخلطورة على احلياة البحرية.

األزمــــة!
"الدوامة  عن  ي�صمع  مل  معظمنا 
العمالقة" من قبل؛ وهي رقعة �صا�صعة من 
النفايات يف و�صط املحيط. ومبا اأن "البعيد 
عن العني بعيد عن الفكر"، فنحن على غري 
دراية مبدى خطورة تلك الدوامة، وهو الأمر 

الذي قد يكون مميًتا.
العامل  اأكرب مكب للنفايات يف  وميتد 
�صواحل  قبالة  بحري  ميل   500 حوايل 
الهادي،  املحيط  �صمال  عرب  كاليفورنيا 
ا بهاواي وو�صولً اإىل اليابان. ويطفو  مارًّ
مياه  �صطح  على  البال�صتيك" هذا  "ح�صاء 
املحيط الهادي، مزداًدا يف الت�صاع مبعدل 
تلك  تتحرك  ول  الداهم؛  باخلطر  ينذر 
الرقعة من مكانها بفعل التيارات البحرية 

ال�صديدة.
من  الهائلة  "الدوامة  تلك  اكت�صف  ولقد 
النفايات" عامل املحيطات ت�صارلز مور الذي 
اأعلن اأن املنطقة يوجد بها حوايل 100 مليون 
طن من القمامة. كما قال مارك�ض اإريك�صن، 
للبحوث  اجلاليتا  مبوؤ�ص�صة  اأبحاث  مدير 
البحرية الأمريكية التي اأن�صاأها ت�صارلز مور 
"اإن الفكرة التقليدية لدى معظم النا�ض هي 
النفايات  من  جزيرة  مبثابة  الرقعة  تلك  اأن 
تلك  ولكن  فوقها.  ال�صري  ميكن  البال�صتيكية 
ال�صورة غري �صحيحة؛ فهي اأ�صبه بح�صاء من 

البال�صتيك!" 
منطقتني  اإىل  "احل�صاء"  وينق�صم 
مت�صلتني على جانبي هاواي؛ وهما رقعتا 
نفايات �رشق وغرب املحيط الهادي. وياأتي 
حوايل ُخم�ض كمية القمامة املوجودة يف 

الرقعة من النفايات التي تلقيها ال�صفن اأو 
النفط، والتي ت�صمل كل �صيء من  ناقالت 
الأكيا�ض والألعاب البال�صتيكية اإىل زوارق 
من  فياأتي  الباقي  اأما  وغريها؛  الكانو 

الياب�صة.
كما قال دايفيد كارل، عامل املحيطات 
ملحة  حاجة  هناك  اإن  هاواي،  بجامعة 
للقيام باملزيد من الأبحاث ملعرفة حجم 
ح�صاء البال�صتيك وطبيعته؛ واأ�صاف قائاًل 
اأن تتجه  "اإن النفايات البال�صتيكية يجب 
لنح�صل  الوقت  حان  ولقد  ما،  مكان  اإىل 
النظام  يف  لتوزيعها  كامل  ت�صور  على 
البيئي البحري، والأهم من ذلك، تاأثريها 

عليه".
ولكن، كيف تؤثر النفايات 

على التنوع احليوي البحري؟
وفًقا للربنامج البيئي لالأمم املتحدة، 
تت�صبب بقايا البال�صتيك يف وفاة اأكرث من 
بخالف  وهذا  ا،  �صنويًّ بحري  طائر  مليون 
اأكرث من 100 مليون من الثدييات البحرية. 
حقن  وجدت  قد  اأنه  الأمر  يف  واملفزع 
داخل  بال�صتيكية  اأ�صنان  وفر�ض  وولعات 
معدة الطيور البحرية امليتة والتي قد خلطت 
والأخطر  الطعام.  وبني  الأ�صياء  تلك  بني 
تعمل  البال�صتيكية  امللوثات  اأن  ذلك  من 
ا مثل  كاإ�صفنجة للكيماويات امل�صنوعة يدويًّ
الهيدروكربونات واملبيدات احل�رشية، والتي 

تدخل بعد ذلك يف ال�صل�صلة الغذائية.
اأنه عندما  اأن ما يحدث هو  واحلقيقة 
تتفتت النفايات البال�صتيكية فاإنها تتجزاأ 
اإىل قطع دقيقة، مرتكزًة يف الطبقة العليا 

من  اجلزيئات  تلك  وت�صبح  املياه،  من 
ممكًنا  تناولها  لي�صبح  يكفي  مبا  ال�صغر 
من ِقبل الكائنات البحرية التي تعي�ض قرب 
املخلفات  تدخل  وبذلك،  املحيط.  �صطح 
طريق  عن  الغذائية  ال�صل�صلة  البال�صتيكية 
وهي  النيو�صنت؛  يف  املكثف  تركيزها 
�صطح  على  تطفو  التي  الكائنات  جمموع 
املاء )اإبينيو�صنت( وتلك التي تعي�ض حتت 
)هايبونيو�صنت(.  مبا�رشًة  املاء  �صطح 
وتتحلل بع�ض اأنواع البال�صتيك يف املحيط 
تاركًة  به،  وجودها  من  عام  مرور  بعد 
مادة  مثل  �صامة  كيميائية  مواد  وراءها 
الباي�صفينول )اأ()1( وم�صتقات البول�صرتين)2(. 
البحرية  البال�صتيكية  املواد  ت�صهل  كما 
تتعلق  والتي  الغازية  الف�صائل  انت�صار 
بالبال�صتيك الطايف على �صطح املاء منتقاًل 
مل�صافات  ومنجرًفا  لأخرى،  منطقة  من 

بعيدة ل�صتعمار اأنظمة بيئية اأخرى.
وتوؤثر الدوامات البحرية ب�صفة عامة 
وذلك  البحرية،  الكائنات  توزيع  على 
مبحا�رشتها؛ "اإن الكائنات البحرية التي 
تعتمد على التيارات يف تنقلها هي الأكرث 
عر�صة للتاأثر بالدوامات"، وذلك نقاًل عن 
الدكتور جاري فرويالند، عامل الريا�صيات 
وقائد فريق الأبحاث، والذي اأ�صاف قائاًل 
"فاإذا كانت تلك الكائنات موجودة خارج 
تتنقل  �صوف  اأنها  املرجح  فمن  الدوامة، 
يف  دخولها  مبجرد  ولكن  حولها،  من 
الدوامة فمن ال�صعب عليها الفرار". واأكمل 
فرويالند حديثه قائاًل "اإن املياه املوجودة 
يف الدوامات ل تختلط بباقي مياه املحيط، 
الدوامات  تلك  حتتفظ  الوقت  مرور  ومع 
بامللوثات واملواد الغذائية وكذلك النباتات 
واحليوانات املنجرفة، وبذلك ت�صبح مبثابة 
حتى  م�صار  قلب  ميكنها  طبيعية  حواجز 
حديثه  ختم  ثم  البحرية".  التيارات  اأقوى 
الدوامات  تلك  اإن  الواقع،  "يف  م�رشًِّحا 
ت�صكل هيكاًل لتدفق حميطات العامل. ونحن 
لنزال يف بداية حماولتنا لفهم حجم تلك 
ولكننا  ووظائفها،  ونطاقها  الدوامات 
متاأكدون من تاأثريها الكبري على الكائنات 
احلرارة  توزيع  طريقة  وعلى  البحرية 

والكربون يف جميع اأنحاء العامل".
وما هو احلل؟

القابلة  البال�صتيكية  املواد  ت�صبح 
عند  وه�صة  �صعيفة  الع�صوي)3(  للتفتيت 
طويلة؛  لفرتات  ال�صم�ض  لأ�صعة  التعر�ض 
كما اأن البال�صتيك القابل للتحلل ُي�صَنع يف 
الأ�صل من دقيق الذرة، فيكون من ال�صهل 
الأخرى  الدقيقة  والكائنات  البكرتيا  على 
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ل  ولكن  دقيقة.  لأجزاء  وتك�صريه  تناوله 
يحل اأيٌّ من ذلك م�صكلة وجود البال�صتيك 
ما  ذلك  كل  ناجت  اأن  حيث  املحيطات  يف 
هو اإل حتويل البال�صتيك اإىل جزيئات دقيقة 

هي اأكرث خطًرا على احليوانات.
الراهن  الوقت  يف  الأمثل  احلل  ولعل 
حلل م�صكلة البال�صتيك هو تنظيف ال�صواطئ. 
بجمع  ال�صواطئ  عن  امل�صئولون  ويقوم 
جرفتها  التي  القمامة  جلمع  املتطوعني 
تِركها  قد  التي  اأو  ال�صواطئ  على  الأمواج 
الأمواج،  بفعل  لتنجرف  ال�صواطئ  مرتادو 

واإزالتها من دورة احلياه البحرية.
التدهور،  يف  م�صتمرة  الأزمة  كانت  وملا 
ظهرت عدة حماولت حللها. ففي اإبريل 2008، 
مقاول  اأوين؛  �صندان�ض  ريت�صارد  اأ�ص�ض 
 )ECC( ومدرب غط�ض، احتاد تنظيف البيئة
ملعاجلة م�صاألة التلوث يف �صمال املحيط 
جمموعات  مع  الحتاد  ويتعاون  الهادي. 
اأخرى من اأجل التو�صل لطرق اآمنة لإزالة 
اخلطرية  الع�صوية  وامللوثات  البال�صتيك 

الأخرى من املحيطات.
 )JUNK( "جانك"  م�رشوع  كان  كما 
بتنظيمه  قامت  والذي  القمامة،  جلمع 
موؤ�ص�صة اجلاليتا للبحوث البحرية، عبارة 
عن رحلة بحرية عرب املحيط الهادي امتدت 
من يونية اإىل اأغ�صط�ض 2008 لتحديد مواقع 
البال�صتيك املوجود يف رقعة النفايات. ويف 
 )Kaisei( "الوقت نف�صه، بداأ م�رشوع "كاي�صي
يف مار�ض 2009، ويهدف اإىل درا�صة بقعة 
اأغ�صط�ض2009،  النفايات وتنظيفها. ويف 
�رشعت �صفينتان تابعتان للم�رشوع، وهما 
"نيو هوريزن" و"كاي�صي"، يف رحلة للبحث 
عن رقعة املخلفات، بالإ�صافة اإىل درا�صة 
واإعادة  املخلفات  جتميع  لعملية  جدوى 

تدويرها يف نطاق جتاري.
رحلة  اأم�صت  ذلك،  على  وعالوة 
"�صيبلك�ض" )SEAPLEX( ت�صعة ع�رش يوًما 
املخلفات  رقعة  عن  للبحث  املحيط  يف 
البحرية.  احلياة  على  تاأثريها  ودرا�صة 
طالب  من  جمموعة  من  الرحلة  وتكونت 
"�صكريب�ض"  معهد  من  العليا  الدرا�صات 
قام  حيث  املحيطات،  لعلوم   )Scripps(
الطالب باأخذ العينات، ثم قاموا بالتوعية 
بخطورة تلك البقعة املوجودة يف املحيط، 
عملية  لبدء  اأهمية  الأكرث  اخلطوات  وهي 

التنظيف.

ماذا ميكننا أن نفعل؟
لبد اأن كل تلك القمامة تاأتي من مكان 
ما؛ نحن الب�رش من يقوم با�صتخدام كل تلك 
البال�صتيكية  الأدوات  وباإلقاء  املخلفات، 
يف  اأو  الأر�ض  على  الأخرى  واملخلفات 
على  ونق�صي  بيئتنا  ن�رش  فنحن  املياه، 
الأ�صماك  تخلط  حيث  احليوي  التنوع 
املخلفات  تلك  بني  واحليوانات  والطيور 
املخلفات  تلك  تدخل  وبالتايل،  والطعام. 
يف اأج�صامها وتت�صبب يف خنقها وموتها اأو 

على الأقل تدمر جهازها اله�صمي.
البيئة  اإنقاذ  يف  ن�صارك  اأن  ميكننا 
طريق  عن  احليوي  التنوع  على  واحلفاظ 

ممار�صة بع�ض العادات ال�صحيحة:
- جتنب الإفراط يف تغليف امل�صرتيات اأو 

البحث عن مواد بديلة للتغليف؛
والقوارير  الورقية  الأكيا�ض  ا�صتخدام   -
يف  والع�صائر  الألبان  وتعبئة  الزجاجية، 

علب الكرتون؛
- اإعادة تدوير النفايات؛

ب�رشورة  وتوعيتهم  الآخرين  تثقيف   -
املحافظة على البيئة: "العمل التطوعي عن 

طريق التوعية"؛ اأو
- امل�صاركة بنف�صك! ابداأ بتنظيف ال�صواطئ 

املوجودة يف منطقتك.
املصطلحات:

)1( باي�شفينول )اأ(: مركب ع�صوي يتكون من 
جمموعتني وظيفيتني من الفينول؛ ويعترب 
لبنة البناء يف العديد من الكتل البال�صتيكية 

واملواد امل�صاف اإليها البال�صتيك.
)2( �لبولي�شرتين: اأحد اأكرث اأنواع البال�صتيك 
ا�صتخداًما. وهو بوليمر عطري م�صنوع من 
ال�صتايرن مونومر العطري، وهو عبارة عن 
ا  �صائل هيدروكاربوين يتم ت�صنيعة جتاريًّ

من البرتول.
)3( التفتيت �لع�شوي: هو تفتت اجلزيئات 
من جراء امت�صا�ض الفوتوفونات، وخا�صًة 
الأ�صعة  مثل  ال�صم�ض  اأ�صعة  يف  املوجودة 
حتت احلمراء وال�صوء املرئي والأ�صعة فوق 

البنف�صجية.
�إن مو�شوع يوم �لبيئة �لعاملي لعام 
مع  تو��شل  �حليوي:  "�لتنوع  هو   2010
م�شرييًّا  قر�رً�  تتخذ  ل  فلماذ�  �لطبيعة"؛ 

وت�شاركنا؟

التنوع احليوي
يف م�رص

من  فريد  بتنوع  م�رش  حتظى 
من  يناظرها  وما  البيئية  الأنظمة 
اأ�صكال احلياة الربِّية. ونتيجة للمناخ 
اجلاف احلار بوجه عام والت�صاري�ض 
القاحلة، تكيفت العديد من احليوانات 

والنباتات مع احلياة يف ال�صحراء.
من  امل�رشيون  انتفع  وقد 
الع�صور  منذ  الربِّية  احلياة  موارد 
ح�صارة  اأية  تخلف  فلم  القدمية، 
اأخرى وراءها توثيًقا مف�صاًل مماثاًل 
ر�صومات  وهنالك  الربِّية.  للحياة 
اإىل  تاريخها  يرجع  ال�صخور  على 
ع�رش ما قبل التاريخ، كما خلف لنا 
الفراعنة وفرة من اللوحات اجلدارية 
امُلحنَّطة.  واحليوانات  والنقو�ض 
�صيد  يتم  كان  اأنه  ال�صجالت  وُتظِهر 
لتوفري  كو�صيلة  الربِّية  احليوانات 
الغذاء وممار�صة الريا�صة، ولرعايتها 
عبادتها  وكذلك  األيفة،  كحيوانات 
امل�رشيني  قدماء  فهم  ولقد  كاآلهة. 
احليوانات وقدروها، فكانت جزًءا ل 

يتجزاأ من ثقافتهم واأ�صلوب حياتهم.
اإقرار  منذ  احلديثة،  الع�صور  ويف 
 ،1983 ل�صنة   102 رقم  القانون 
يف  طبيعية  حممية   27 اإعالن  مت 
املحميات  �صبكة  ومتثل  م�رش. 
الكائنات  اأغلب   )PAN( الطبيعية 
م�رش؛  يف  البيئية  والأنظمة  احلية 
وعلى الرغم من ذلك، فهنالك مناطق 
اإ�صافتها يف  اأخرى �صوف يتم  هامة 
امل�صتقبل. ولقد مت ر�صم خطط تهدف 
اإىل زيادة عدد املحميات الطبيعية اإىل 
املغطاة  الرقعة  وزيادة  حممية،   40
ولقد   .2017 عام  بحلول   %17 اإىل 

متت اإ�صافة كل من جزر البحر الأحمر، 
واأم الدباديب، واجلرف الكبري اإىل �صبكة 

املحميات الطبيعية يف م�رش.
املحميات  �صبكة  وتت�صمن 
واملناظر  احليوي،  التنوع  الطبيعية 
اجليولوجية  والتكوينات  الطبيعية، 
اأربع مناطق  املذهلة. ولقد مت اختيار 
واملناظر  اجليولوجية  لأهميتها 
الطبيعية الفريدة املوجودة بها، ومنها 
البي�صاء.  ال�صحراء  املثال  �صبيل  على 
كما يوىلَّ الرتاث الثقايف يف كل مكان 
يف م�رش اهتماًما كبرًيا؛ ويعد ال�صكان 
اإىل جنب  وثقافاتهم، جنًبا  املحليون 
تقدمها  اأن  ميكن  التي  الفوائد  مع 
ال�صياحة البيئية، من عوامل املحميات 

الطبيعية الهامة.
يف  جهيدة  جهود  ُبِذلت  ولقد 
وذلك  الطبيعية،  املحميات  اإدارة 
لتحقق اأهدافها. ولكثري من املحميات 
الطبيعية حاليًّا خطط مدرو�صة، وبنية 
طاقم  يديرها  كما  ومعدات،  حتتية، 

عمل حمرتف.
الألفية  م�رش  تدخل  وبينما 
التي  امل�صكالت  حدة  تزداد  اجلديدة 
تهدد بيئتها وتراثها الثقايف. ونتيجة 
لزيادة التعداد ال�صكاين )ما يقرب من 
ا( يزداد ال�صغط على  77 مليون حاليًّ
اأي  اأكرب من  املوارد الطبيعية ب�صورة 
عن  م�رش  تختلف  ول  م�صى.  وقت 
معظم دول العامل، التي تواجه حتديات 
عوامل  عدة  هناك  ولكن  م�صابهة، 
مناخية وجغرافية؛ كاجلفاف ال�صديد، 

قد جعلت التحدي اأكرب.

بقلم: مروة جابر، اأخ�صائي وحدة الربامج والأن�صطة مبركز القبة ال�صماوية العلمي
بالتعاون مع معتز اإبراهيم، اأخ�صائي وحدة الربامج والأن�صطة مبركز القبة ال�صماوية العلمي

بقايا �صغري طائر الباترو�ض والتي يبدو منها اأنه قد مت تغذيته خطاأً بقطع من 
البال�صتيك قد ت�صببت يف قتله

قد تكون تلك احللقة البال�صتيكية قد اأحاطت بال�صلحفاة يف �صغرها فنما ج�صمها 
م�صوًها من حولها
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مركز القبة ال�صماوية العلمي
ال�صنة الثالثة
العــــدد الثاين

الف�صــل الـدرا�صي الثاين 
)2010-2009(

حترير:
ماي�صة عزب

من�صـــق ن�صـــــر

اإجني حافظ
اأخ�صـــــائي ن�رش

ملزيد من املعلومات واحلجز:
يرجى الت�صال باإدارة مركز القبة ال�صماوية العلمي

planetarium@bibalex.org

ALEXploratorium@bibalex.org

تليفون: 4839999   203+
داخلي: 2350-2351

فاك�ض: 4830464  203+

زوروا موقعنا على الإنرتنت
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التنوع احليوي، طريٌق طويل من التطور!
تكريـــم

عام  1972 م:  الدي. دي. تي
كار�شون  ر��شيل  كتبت   ،1962 عام  يف 
"الربيع  الرائد  كتابها  يف  حتذيرية  مذكرة 
اآثار  له  تي  دي.  الدي.  اأن  ال�صامت": 
جانبية �صيئة على البيئة؛ حيث اإن ا�صتقراره 
�صفة  مبثابة  يعترب  كان  والذي  الكيميائي، 
الرتبة  يف  الثبات  �صديد  يجعله  مرغوبة، 
الربية  احلياة  اأنواع  ولقد عانت كل  واملياه. 
من اآثاره ال�صامة، كما كتبت كار�صون؛ وتوجد 
اأن الدي. دي. تي يرتاكم يف  الآن �صكوك يف 
يف  يت�صبب  وقد  ا،  اأي�صً الب�رشية  الأن�صجة 
بع�ض الأمرا�ض. ولقد مت حظر الدي. دي. تي 
يف الوليات املتحدة الأمريكية وغريها من 

الدول املتقدمة منذ عام 1972.
عام 1953 م: احللزون املزدوج

اأهم  من   )DNA( النووي  احلم�ض  اإن 
اجلزيئات يف ع�رشنا هذا؛ ففي عام 1951، 
مًعا  كريك  وفر�ن�شي�ض  و�ط�شون  جيم�ض  عمل 
يف بناء احلم�ض النووي )DNA(، وقد قاما 
با�صتنتاجه با�صتخدام دليل كيميائية واحد 

وانك�صار الأ�صعة ال�صينية.
النووي  احلم�ض  روؤية  وي�صعب 
ويعد  تركيبته؛  ل�صغر  مبا�رشًة   )DNA(
غري  و�صيلة  ال�صينية  الأ�صعة  انك�صار 
الكائنات  تلك  تركيبة  عل  للعمل  مبا�رشة 
الكيميائي  الدليل  وجاء  للغاية.  ال�صغرية 
�شارجاف،  �أروين  و�صعها  التي  القاعدة  من 
اأربعة  على  النووي  احلم�ض  يحتوي  حيث 
باحلروف  اإليها  يرمز  الوحيدات  من  اأنواع 
وقد  )T(؛  وث   ،)G( و�ض   ،)C( وج   ،)A( اأ 
"ج"  وحيدات  كمية  اأن  �صارجاف  اكت�صف 
كمية  واأن  "�ض"،  وحيدات  كمية  ت�صاوي 
"ث"،  وحيدات  كمية  ت�صاوي   " "اأ وحيدات 
افرتا�ض  على  وكريك  واط�صون  �صاعد  مما 
�رشيطني،  من  يتكون  النووي  احلم�ض  اأن 
على  موجودة  "�ض"  وحيدات  تكون  حيث 
"ج" املوجودة  بوحيدات  اأحدهما ومت�صلة 
على ال�رشيط الآخر، وكذلك تت�صل وحيدات 
"ث"  بوحيدات  ال�رشيطني  اأحد  على   " "اأ
اكت�صفا عن طريق  وقد  الآخر.  ال�رشيط  على 
لها  ال�رشائط  اأن  ال�صينية  الأ�صعة  انك�صار 

�صكل حلزوين، مما اأظهر اأن احلم�ض النووي 
ما هو اإل حلزون مزدوج.

النووي كيفية  وتو�صح تركيبة احلم�ض 
تفكك  طريق  عن  وذلك  اجلزيء  ا�صتن�صاخ 
ال�رشيطني وا�صتخدام اأحدهما كن�صخة اأ�صلية 
اأن  تو�صح  كما  اجلديدة.  ال�رشائط  لإنتاج 
معلومات  على  يحتوي  النووي  احلم�ض 
متثله  الذي  الت�صل�صل  طريق  عن  بيولوجية 
احلروف اأ ، وج، و�ض، وث، والتي ت�صكل �صفرة 
الزمان، مما  تفككت يف غ�صون عقد من  قد 

مهد الطريق لعلم الوراثة اجلزيئية احلديثة.
عام 1969 م:

 ممالك احلياة اخلمس
ا  تاريخيًّ احلياة  اأ�صكال  ت�صنيف  مت 
علماء  بع�ض  ولكن  ونباتات.  حيوانات  اإىل 
بع�ض  ت�صنيف  يف  م�صكلة  واجهوا  الأحياء 
الكائنات مثل ع�ض الغراب لأنه ميتلك �صفات 
تنتمي اإىل كلتا املجموعتني؛ فقاموا ب�صمه 
ملجموعة اأو لأخرى عنوًة. وُيعد ع�ض الغراب 
ولكن حتى وقت  الفطريات،  اأنواع  نوًعا من 
كنباتات؛  ت�صنف  الفطريات  كانت  قريب، 
بالتمثيل  تقوم  ل  نباتات  اأدق  مبعنى  اأو 

ال�صوئي.
بع�ض  وكانت  امليكروبات؛  ظهرت  َثم 
ال�صوئي  التمثيل  بعملية  تقوم  امليكروبات 
يف  و�صعها  ومت  الطحالب  من  فاعتربت 
الآخر  البع�ض  بدا  بينما  النباتات،  جمموعة 
كربوتوزا  ت�صنيفها  ومت  باحليوانات  اأ�صبه 
فو�صعت يف جمموعة احليوانات. ومع ذلك، 
يف القرن التا�صع ع�رش، اكت�صف علماء الأحياء 
البكترييا، وهي كائنات اأ�صغر من امليكروب، 
الكائنات  تلك  حتديد  من  اأحد  يتمكن  ومل 

كحيوانات اأو نباتات.
اأخرًيا مت الق�صاء على الفكرة القدمية لتق�صيم 
اأ�صكال احلياة يف عام 1969، عندما تقدم عامل 
البيئة الأمريكي، روبرت ويتاكر، بفكرة ت�صنيف 
والنباتات  احليوانات  اخلم�ض:  املمالك 
وتعد  والطالئعيات.  والبكترييا  والفطريات 
الت�صنيفات الأربعة الأوىل "حقيقات النوى"؛ 
حيث اإنها مبنية من اخلاليا )خلية واحدة يف 
وتعد  متميزة.  نواة  ولها  الطالئعيات(  حالة 

البكترييا من "بدائيات النوى"؛ وهي مكونة 
من خلية واحدة لي�ض لها نواة حمددة.

عام 1996 م:
 النعجة دوللي املستنسخة

 ،1996 عام  يوليو  من  اخلام�ض  يف 
ُوِلدت نعجة متميزة يف قرية �صغرية تدعى 
روزلني بالقرب من اإدنربة؛ فقد مت ا�صتن�صاخ 
تلك النعجة امل�صماة "دوللي" من خلية واحدة 
من نعجة تبلغ من العمر �صت �صنوات. وتعترب 
دوللي فريدة من نوعها لأنها تكونت من خلية 
حيوان بالغ بدًل من اأم واأب؛ لذلك فهي ن�صخة 
يثري  وما  باخللية.  تربعت  التي  النعجة  من 
اإعادة  اأن جتربة دوللي ت�صمنت  الده�صة هو 
النعجة  نواة  يف  املوجودة  للجينات  برجمة 
اأن وجود دوللي نتيجة  املتربعة، مما يعني 
احليوان  خلية  يف  اجليني  النمط  لإخ�صاع 

البالغ لت�صبح خلية جنينية.
ومن املعروف اأن هناك بع�ض املخاوف 
الأخالقية من تطبيق ال�صتن�صاخ على الب�رش 
يف  ي�صاعد  قد  ال�صتن�صاخ  ولكن  بطي�ض، 
بالنقرا�ض.  املهددة  الكائنات  على  احلفاظ 
ويف نف�ض الوقت ي�صمل ال�صتن�صاخ العالجي 
اإنتاج خاليا واأن�صجة، ولي�ض حيوانات كاملة، 
من اخلاليا املتربعة. وقد ي�صمح ال�صتن�صاخ 
باإنتاج نخاع العظام ملر�صى �رشطان الدم اأو 
ال�صكتة  اإنتاج خاليا ع�صبية لعالج �صحايا 
وبع�ض  باركن�صون  مر�ض  وعالج  الدماغية 

ال�صطرابات الع�صبية الأخرى.

عام 2000 م:
 تسلسل اجلينوم البشري

يف ال�صاد�ض والع�رشين من يونية 2000، 
"م�رشوع عمل"  الإعالن عن النتهاء من  مت 
�صنوات؛  بعدة  موعده  قبل  الب�رشي  اجلينوم 

وقد مت اإمتام امل�رشوع يف عام 2003.
حتتوي كل خلية من كل كائن حي على 
ن�صخة من كتيب تعليمات، هو اجلينوم؛ وهو 
الكرومو�صومات  من  زوًجا   23 اإىل  مق�صم 
اأحرف        اأربعة  من  كيميائية  ب�صفرة  مدونة 
)اأ، ج، �ض، ث( للحم�ض النووي. وتتبع اجلينوم 

ي�صهل عملية العثور على اجلينات.
من  يقرب  ما  هناك  وكاأن  الأمر  بدا 
اثنني  حوايل  ميثل  ما  وهو  جني،   30,000
اكت�صاف  ومت  اجلينوم.  من  املائة  يف 
يف  املر�ض  اإىل  توؤدي  التي  التغريات 
التغريات  تلك  مثل  جني،   1,100 حوايل 
وتليُّف  هنتنجتون  مر�ض  عن  امل�صئولة 
املرارة ومر�ض �رشطان الثدي الوراثي. والآن 
يتم اكت�صاف تغريات اأكرث، مما ي�رشع وترية 
اأ�صا�ض  على  ال�صائعة  الأمرا�ض  يف  الأبحاث 
جيني، مثل ال�رشطان واأمرا�ض القلب وال�صكر 
والربو. كما يحتوي الت�صل�صل على دلئل بالغة 

الأهمية لتاريخ تطور الإن�صان.
ومت النتهاء من م�رشوع اجلينوم الب�رشي 
عام 2003، حيث دام 13 عاًما. ومن اأهداف هذا 
جني   25,000-20,000 تعريف  امل�رشوع: 
يف احلم�ض النووي لالإن�صان، وتعريف ت�صل�صل 

الكيميائية  القاعدة  اأزواج  من  مليارات  ثالثة 
التي ت�صكل احلم�ض النووي لالإن�صان، وتخزين 
وحت�صني  للبيانات،  قواعد  يف  املعلومات 
ونقل  البيانات،  لتحليل  الالزمة  الأدوات 
التكنولوجيا الالزمة للقطاع اخلا�ض، ومعاجلة 
والجتماعية  والقانونية  الأخالقية  الق�صايا 

التي قد تن�صاأ عن هذا امل�رشوع.


