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عا ٌم

جدي�د يب�د�أ ،وم�ع كل
بداي�ة جدي�دة نلق�ي
نظرة �إىل الوراء لرنى من �أين بد�أنا
و�إىل �أي�ن و�صلن�ا .واحلقيق�ة ه�ي
�أنن�ا جمي ًع�ا نب�د�أ من نف��س امل�كان �إال
�أنن�ا ال ن�درك ذل�ك� ،أو عل�ى الأق�ل ال
نعترف بذل�ك.
ويف ر�أيي املتوا�ضع �إنه �إذا �أراد
املرء �أن يعرف كيف يبد�أ كل �شيء
فعليه �أن ي�شاهد فيلم "املنعزل" ،الذي
قدمه النجم الأمريكي توم هانك�س يف

ات
اـــ

بقلم :ماي�سة عزب

عام  .2000ففي كل مرة �أ�شاهد فيها
هذا الفيلم الرائع وامل�ؤمل يف نف�س
الوقت ،ي�صيبني دائ ًما بال�صدمة
واخلوف ملجرد مواجهتي مبدى
�ضعف حالنا ،نحن الب�رش .فمع كل
و�سائل الراحة والرفاهية التي ننهل
منها بنهم نتنا�سى دائ ًما �أن كل ما
يحتاجه الإن�سان فعل ًّيا ليعي�ش من بني
كل هذه الرفاهيات هو املاء العذب،
والغذاء ،ونوع من �أنواع امل�سكن،
والنار �إذا �أمكن ذلك ،و�إذا �أ�سعدنا
احلظ فرفيق ،و�إن كان وهم ًّيا.
فمن بني عديد من املعاين
والر�سائل العميقة يف هذا الفيلم
العبقري ،يربز بكل و�ضوح
احلاجات الأ�سا�سية؛ احلاجات
الأ�سا�سية الب�سيطة .ولكن هل
هي ب�سيطة حقًّا؟ الواقع �أنه �أثناء
جلو�سي على �أريكتي املريحة يف
�شقتي الدافئة ،وبجواري زجاجة
من املياه املعدنية ،وعلى مقربة مني
طبق من امل�أكوالت اخلفيفة التي
نت�سلى بتناولها �أثناء م�شاهدتنا
التلفاز �أو جمرد اجللو�س مع
الأ�رسة ،مع كل هذا حت ًما تبدو تلك
احلاجات الأ�سا�سية ب�سيطة .ولكن
هيهات ،فهي بعيدة كل البعد عن �أن
تكون �سهلة املنال.
فلقد كافح الإن�سان �آالف
ال�سنني لت�أمني م�صادر املياه العذبة،
واحل�صول على الغذاء ،والعثور على
امل�ساكن �أو بنائها ليقطنها في�شعر

بالأمان والدفء .وطاملا نا�ضل
الإن�سان من �أجل تلك احلاجات
الأ�سا�سية؛ وهو ن�ضال �أدى وال يزال
ي�ؤدي للأ�سف  -ولكن دون حمالة -
�إىل حروب �شنعاء.
على �أن اجلانب املحزن حقًّا هو
�أننا مع كل التطور والتقدم والإجناز
الذي و�صلنا �إليه ،كان يجب �أن
نن�ضج مبا يكفي لتوفري كل تلك
احلاجات وت�أمينها دون �أن ي�ؤذي
بع�ضنا ً
بع�ضا �أو �أن ن�ؤذي الأجيال
القادمة .ولكننا للأ�سف بعيدون كل
البعد عن هذا؛ فحتى الآن مل تفلح
�أكرث املجهودات امل�ضنية يف الدفاع
عن الأر�ض ومواردها لتقريبنا -
ولو قلي ًال  -من العي�ش يف مثل تلك
احلالة الفا�ضلة.
ويف هذا العدد نناق�ش بب�ساطة
تلك احلاجات الأ�سا�سية؛ احلاجات
الأ�سا�سية الأ�صلية ،وكفاح الإن�سان
لت�أمينها ،والتحديات التي ما زالت
متثلها له .كما نتعر�ض حلاجات
جديدة �أنعمت علينا بها احلداثة
مثلما نقمتنا بها.
فن�أمل �أن ت�ستمتعوا بهذا
العدد اجلديد وبالعام اجلديد،
و�أن جتعلوا منه بداية جديدة �أكرث
ا�ستدامة لكم وملن حولكم.

بقلم :د .جيداء جواد حمادة
مدر�س بق�سم اللغة الإجنليزية و�آدابها
كلية الآداب ،جامعة الإ�سكندرية
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يف يو ٍم من الأيام ،من بني الزوابع الرتابية
لنظام �شم�سي نا�شئ ،وبغالف جوي غني
بالأك�سجني وداعم للحياة ،بزغ موطن عمالق
للب�رشية ا�سمه كوكب الأر�ض.
مبجرد �أن بد�أ ذلك الكوكب الوليد يف تنظيم
نف�سه بني �إخوته يف مدارات تتمحور حول مركز
واحد؛ بد�أت قاراته وحميطاته وغالفه اجلوي
يف الت�شكل ،ودبت احلياة على �سطحه� .أثبت
كوكب الأر�ض �أنه الأكرم بني �إخوته يف النظام
ال�شم�سي ،ذلك مبا ُوهِ ب من منافع متعددة جعلته
داع ًما للحياة ومكنته من احت�ضان الب�رشية يف
ربوعه.
بل كان هناك بعد �أكرب لهذه االمتيازات ُعني
به الب�رش؛ حيث جعلت موارد كوكب الأر�ض منه
ً
و�سطا منا�س ًبا لإر�ساء �أ�س�س احل�ضارة .وعلى
الرغم من ذلك ،فال يعني دعم الكوكب للحياة
بال�رضورة �أنه �أر�ض للأحالم؛ فهو مل يكن قط
مدينة فا�ضلة.
فعلى مر القرون وحتى يومنا هذا� ،سعى
الإن�سان ليجعل حياته �أف�ضل؛ ومن َث َّم� ،سخر
قدراته الإبداعية لإنتاج كم وفري من االخرتاعات.

ملمو�سا لرباعة
ومل تكن هذه االخرتاعات جتل ًيا
ً
الإن�سان فح�سب ،بل كانت � ً
أي�ضا مبثابة مقيا�س
لتاريخ تطور الب�رشية.
هكذا �أحلت احلاجات الأ�سا�سية امللحة لتكون
مو�ضوع هذا العدد .وهنا ،ال ي�سعنا �إال �أن
نلقي ال�ضوء على املقولة ال�شهرية "احلاجة �أ ُّم
االخرتاع" .ب�شكل عملي ،جند �أنه من امل�ستحيل
درا�سة تاريخ تطور الإن�سانية وعلومها دون
التطرق ملجموعة من احلاجات الأ�سا�سية التي
متثل جز ًءا ال يتجز�أ من وجود الإن�سان.
يف ك ِّل زمان وك ِّل ثقافة ،تقف االخرتاعات
على قمة تطور الب�رشية .و�أينما كان �سياقها يف
�سل�سلة التطورات التكنولوجية ،تك�شف طبيعة
اخرتاعات الب�رش ونطاقها عن �رضورتها يف
احلياة احلديثة .فعرب تاريخ الإن�سانية ،مكنت
هذه احلاجات الأ�سا�سية الإن�سان من تبديل �شكل
احلياة على �سطح الأر�ض ُم ِد ًثا نتائج وا�سعة يف
�شتى مناحي احلياة.
وعلى اجلانب الآخر ،حتدث تغريات جذرية
يف املناخ ،وتزيد الكثافة ال�سكانية باطراد،
وترتفع م�ستويات التلوث ،ويحدث التلوث

النووي املد ِّمر ،وت�شح املوارد املائية ،وين ُدر
الطعام ،وغريها كثري من مظاهر الف�شل البيئي
التي ت�أتي لتهدد عالقة الإن�سان بكوكبه .وهذا
يتطلب خطة منظومة ملواجهة �سلبيات االبتكار
التكنولوجي.
باخت�صار� ،أ�صبح ال ميكننا اال�ستغناء عن
هذه احلاجات الأ�سا�سية؛ حيث �إنها انت�سجت يف
�أدق تفا�صيل حياتنا اليومية على كوكب الأر�ض.
بينما تت�صفح هذا العدد ،نتمنى لك قراءة ممتعة
تثريها حاجتك الأ�سا�سية ال�ستك�شاف بع�ض
حاجات الب�رش الأ�سا�سية.

3

ر�ؤية كونية
بقلم� :سارة خطاب
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منذ �إطالقه يف عام  ،2009عكف تل�سكوب كبلر
الف�ضائي التابع لوكالة نا�سا على مطاردة الكواكب
التي قد ت�صلح لتكون � ً
أر�ضا جديدة .وك ُّل اكت�شاف
جديد له يكون مبثابة حمطة هامة للجهود الب�رشية
ال�ساعية �إىل العثور على دليل لوجود حياة يف بقعة
�أخرى من جمرتنا؛ فعلماء الفلك يبحثون عن كوكب
تتماثل �صفاته و�صفات الأر�ض؛ بحيث يدعم احلياة
على �سطحه.
وقد ُوجدت بع�ض الكواكب املكت�شفة �ساب ًقا
يف مناطق �صاحلة للحياة يف نظمها ال�شم�سية ،غري
�أن جميعها كان حجمها  %40على الأقل �أكرب من
حجم الأر�ض .واملنطقة ال�صاحلة للحياة يف �أي نظام
�شم�سي هي منطقة ما حول النجم ميكن للكواكب
الواقعة بها �أن حتتفظ باملياه �سائلة على �سطحها
�إذا �سمحت بذلك طبيعة غالفها اجلوي� .إال �أن
وجود الكوكب يف تلك املنطقة ال يعني بال�رضورة
�أنه يدعم احلياة.
فاحلياة على �سطح كوكب ما تتطلب توافر
املياه ال�سائلة .وهكذا ،ف�إن الكوكب الداعم للحياة ال
يكون قري ًبا ج ًّدا من النجم ،و�إال ف�ستكون حرارته
مرتفعة للغاية و�ستتبخَّ ر املياه .ويف الوقت ذاته،
ف�إنه ال يكون بعي ًدا ج ًّدا عن النجم و�إال ف�سيكون
�شديد الربودة بحيث تتجمد املياه .ويعد حجم
الكوكب �أحد العوامل الهامة يف حتديد قابليته
و�ضح العلماء �أنه ً -
مثل � -إذا كان
للحياة .فقد َّ

كوكب ما �أكرب  %50من الأر�ض وكتلته كبرية ،فمن
�ش�أنه اجتذاب غالف من الهيدروجني والهليوم،
وهو ما يجعل �سطحه داخل غالف غازي �سميك ال
يدعم حياة �شبيهة باملوجودة على �سطح الأر�ض.
وقد �أعلنت وكالة نا�سا الف�ضائية منذ عدة �أ�شهر
�أن تل�سكوب كبلر الف�ضائي اكت�شف نظا ًما �شم�س ًّيا
جدي ًدا يب ُعد نحو خم�سمائة �سنة �ضوئية عن الأر�ض
�أُطلِق عليه "كبلر  ."186جنم تلك املجموعة قزم
�أحمر ،وعادة ما تكون الأقزام احلمراء �أقل حرارة
و�سطو ًعا من النجوم ال�شبيهة بال�شم�س .ولذلك،
ف�إن املناطق ال�صاحلة للحياة حولها تكون �أكرث
قر ًبا للنجم .وتتفاعل تلك النجوم مع كواكبها فيما
يخ�ص اجلاذبية ،م�سببة حاالت من املد واجلزر،
تعمل بدورها على ت�سخني الكواكب وكبح دورانها
حول حمورها .وذلك يعني �أن �أحد وجهي تلك
الكواكب يظل مواج ًها للنجم والثاين للف�ضاء؛ مثلما
يرتبط القمر بالأر�ض بفعل املد واجلزر.
لقد اعتقد الباحثون قبل ذلك �أن الكبح امل ِّد َّي
اجلزري يجعل الكوكب غري داعم للحياة؛ حيث
َّ
ينتهي به �إىل وجهني؛ �أحدهما ذو حرارة حارقة
والآخر ذو برودة ُم ِّمدة .غري �أن النماذج احلديثة
تبي �أنه من �ش�أن التيارات الهوائية �أو املائية
ِّ
�أن تنقل احلرارة حول تلك الكواكب لتعادلها يف
وجهيها.
وهناك خم�سة كواكب �سابحة يف مداراتها حول
القزم الأحمر كبلر 186؛ �أربعة منها قريبة ج ًّدا
منه فال حتتفظ مبياه �سائلة على �سطحها من ج َّراء
احلرارة العالية .والكوكب الأبعد عن النجم  -كبلر
� 186إف  -هو �أول الكواكب املكت�شفة يف منطقة

�صاحلة للحياة ،ويقرتب حجمه من حجم الأر�ض.
ووف ًقا ملالحظات علماء الفلك ،ف�إن ذلك الكوكب
يدور حول جنمه يف  130يو ًما فقط؛ مما ي�شري �إىل
�أن مداره �أ�ضيق نطا ًقا من مدار الأر�ض.
ي�ستقبل كبلر � 186إف من جنمه مقدار ثلث
الطاقة التي ت�ستقبلها الأر�ض من ال�شم�س ،غري
�أن ذلك القدر �سيكون كاف ًيا للحفاظ على مياهه
من التجمد �إن كان لغالفه اجلوي ت�أثري ال�صوبة
الزجاجية .ويف ذروة فرتة الظهرية ،يكون كبلر
� 186إف يف نور الأر�ض وقت املغيب.
ي�ؤثر حجم النجم يف قوة جاذبيته ،ويف قدرته
على اجتذاب غازات مثل الهيدروجني والهليوم.
ويرتك حجم كبلر � 186إف فر�صة �صغرية الجتذاب
غالف �سميك من الهيدروجني والهليوم ،ومن َث َّم،
فهناك احتمال ب�أن يتمتع ب�سطح �صخري مثل
الأر�ض.
يف حقيقة الأمر ،لي�س من ال�سهل معرفة
�صالحية كوكب ما لدعم احلياة على �سطحه؛ فعلى
علماء الفلك َف ْهم غالفه اجلوي وت�أثريه يف احتبا�س
احلرارة .غري �أن كوكب كبلر � 186إف الذي يطلق
عليه "�شبيه الأر�ض" ال يزال ُيع ُّد اكت�شا ًفا �ضخ ًما
يثبت وجود عوامل قد ت�شبه عاملنا؛ وذلك من �ش�أنه
�أن ي�ؤثر جذر ًّيا يف م�ستقبل البحث يف الكواكب التي
قد تتمتع ببيئات �أر�ضية خارج املجموعة ال�شم�سية.

املراجع

http://www.nasa.gov

بقلم :هند فتحي

الباندا املحرومة

تعي�ش الباندا يف غابات البامبو،
التي تنمو على ارتفاعات ترتاوح
من  500مرت �إىل  3100مرت .وحيث
�إن �أغلب امل�ساحات املنخف�ضة يف
أرا�ض
ذلك النطاق قد حتولت �إىل � ٍ
زراعية ،مل يتبقَّ �إال امل�ساحات
الأكرث ارتفا ًعا لها ،والتي مل تن ُج
هي الأخرى من ت�أثريات الأن�شطة الب�رشية.
وموطن الباندا مق�س ٌم �إىل ع�رشين منطقة منعزلة؛ مما
يجعل كث ًريا من قطعانها ً
منعزل يف �أ�رشطة رفيعة .ولأنها
ال ت�ستطيع الهجرة بني تلك املناطق املتباعدة ،ال جتد
الباندا مناطق جديدة للتغذية ،وتواجه خماطر خيارات
التزاوج املحدودة التي قد ينجم عنها عديد من م�شكالت
التكاثر .فيحتاج زوج الباندا 30كيلومرتًا مرب ًعا على
الأقل لدعم بقائه.

الأفيال الأعداء

من قبل القائمة احلمراء لالحتاد الدويل للحفاظ على
الطبيعة.
وقد دمرت التنمية غري امل�رشوطة لل�شواطئ
الأماكن احليوية لأع�شا�ش ال�سالحف .كما جتذب
الإنارة القادمة من ال�شوارع واملباين ال�سالحف
حديثة الفق�س وت�شتتها عن اجتاهها نحو البحر.
عالوة على ذلك ،ف�إن مواطن التغذية مثل ال�شعاب
املرجانية والع�شب البحري تت�أذى با�ستمرار من جراء
الرت�سيب ،ونق�ص املغذيات ،والتنمية ال�سياحية املكثفة،
وتغي املناخ.
وممار�سات ال�صيد املدمرةُّ ،

دببة جائعة

بحار متغرية

تُع ُّد املواطن البحرية  -التي تغطي �أكرث من %70
من �سطح الأر�ض  -موط ًنا لآالف الأنواع احلية .وتعاين
تلك املواطن نتيجة املمار�سات الب�رشية غري امل�سئولة؛
ف�أ�ساليب ال�صيد املدمرة؛ مثل :م�سح القاع ،وتفجري
الديناميت ،والت�سمم تدمر املواطن البحرية القريبة من
ال�شواطئ والعميقة على حد �سواء .كما ت�أتي ال�سياحة
مباليني من راكبي القوارب والغوا�صني حتت ال�سطح
ويف الأعماق ليت�صلوا مع النظم البيئية املرجانية اله�شة،
وتدمر البواخر ال�ضخمة املواطن البحرية بهياكلها
ومرا�سيها ،وعالوة على ذلك ،تقتل ت�رسبات املواد
البرتولية �آالف الكائنات خملِّفة وراءها بيئة ُم�س َّممة.

�سالحف م�شردة

عا�شت ال�سالحف البحرية ماليني ال�سنني حول
�شواطئ حميطات العامل م�ؤدية دو ًرا حيو ًّيا يف احلفاظ على
النظم البيئية البحرية وال�شاطئية؛ فهي تتغذى على الع�شب
البحري مبقية عليه ق�ص ًريا وب�صحة جيدة؛ مما يعود بالنفع
على كثري من الكائنات البحرية التي تتغذى عليه.
�أثرت الأن�شطة الب�رشية خالل املائتي عام املن�رصمة
ت�أث ًريا بال ًغا يف موطن ال�سالحف
البحرية؛ فمن بني الأنواع ال�سبعة
لل�سالحف البحرية ،ثالثة �صنفت
من الأنواع املعر�ضة لالنقرا�ض
ب�شكل حرج ،وثالثة �أخرى �صنفت
من الأنواع املعر�ضة لالنقرا�ض

اجلليد البحري موطن هام يتغري
ب�شكل �سنوي يف توزيعه و�صفته.
ويتكون اجلليد البحري ويذوب
خالل ال�سنة الواحدة ،وهو ميثل
املوطن الرئي�سي للدببة القطبية؛
حيث تق�ضي معظم وقتها فوقه
لت�صطاد ،وتتزاوج ،وتتكاثر ،وت�صنع خمابئ الأمومة.
وقد قل اجلليد البحري م�ؤخ ًرا يف م�ساحته،
ومدته ،و�سمكه؛ وذلك نتيجة لتغري املناخً .
فمثل ،يقل
امتداده يف ال�شتاء بن�سبة  %1.5يف العقد ،وتقل امل�ساحة
دائمة التجمد بن�سبة  %10يف العقد .وعالوة على ذلك،
ف�إن لت�ضاءل فرتة الغطاء ت�أثريات �سلبية على الدببة
يق�ص من فرتة غذائه ويطيل من فرتة
القطبية؛ حيث ِّ
�صيامه ،وقد اختزن ن�سبة �أقل من الدهون.
و�أخ ًريا ولي�س �آخ ًرا ،ف�إن ت�أثريات تغري املناخ قد
ينجم عنها تغري �أنواع الفرائ�س املتاحة للدببة؛ مثل
فقمة امليناء والفقمة عدمية الآذان.
يعد فقدان املواطن من �أخطر التهديدات التي
حتيط بكوكبنا؛ ويعترب ب�صفة عامة ال�سبب الأوحد
الأكرث ت�أث ًريا يف فقدان التنوع احليوي� .إن التعدي على
مواطن الكائنات الأخرى مبثابة التعدي على حقهم يف
البقاء ،وذلك الأمر خرق لقوانني الطبيعة ،و�سي�ؤدي
حت ًما لعواقب وخيمة للحياة على الأر�ض.

املراجع

www.actionbioscience.org
www.fs.fed.us
wwf.panda.org

| شتـــاء 2015

يعي�ش نحو  %20من الب�رش
يف �آ�سيا اال�ستوائية يف نطاق موطن
الأفيال الآ�سيوية �أو حوله .ونتيجة
للم�رشوعات التنموية الكربى ،ف�إن
ذلك املوطن يت�ضاءل وينق�سم تار ًكا

حكايات العلوم

غابات زائلة

تتعر�ض الغابات لتغريات �رسيعة ،غال ًبا ما تنتج عن
أرا�ض زراعية ،و�إزالتها من �أجل احل�صول
حتويلها �إىل � ٍ
على الأخ�شاب ،والوقود ،وغريها من املنتجاتً ،
ف�ضل عن
الرعي اجلائر.
وف ًقا ملنظمة ال�صندوق العاملي للطبيعة ،ف�إن �صايف
خ�سارة الغابات على م�ستوى العامل خالل العقد الأخري
من القرن الع�رشين يعادل  %2.4من جمموع الغابات.
وت�أوي الغابات اال�ستوائية  -على �سبيل املثال  -ن�صف
الكائنات احلية على وجه الأر�ض على الأقل؛ وبهذا ف�إن
فقدان ب�ضعة ماليني من الكيلومرتات املربعة �سنو ًّيا منها
هو خ�سارة فادحة للتنوع احليوي.

قطعان الأفيال �صغرية العدد ،ومنعزلة ،وغري قادرة على
االختالط.
�أدت املناف�سة املحتدمة على م�ساحات للمعي�شة �إىل
�رصاعات خطرية بني الأفيال والب�رش؛ حيث تت�سبب
حوادث تعدي الأفيال على املحا�صيل والقرى يف
خ�سائر مادية وخ�سائر يف الأرواح؛ فتقتل الأفيال نحو
ثالثمائة �شخ�ص يف الهند؛ مما قد يدفع املزارعني �إىل
قتلها انتقا ًما .ويعترب اخلرباء مثل تلك املواجهات �سب ًبا
رئي�س ًّيا يف موت �أفيال القارة.

�أقرت الأمم املتحدة ب�أن احلق يف �سكن مالئم هو �أحد
حقوق الإن�سان الأ�سا�سية .ويف حقيقة الأمر� ،إن احلفاظ
على موطن منا�سب لكل خملوقات الأر�ض لي�س مبجرد
حق لها ،بل �إنه �رضورة لبقائها؛ �أي حاجة �أ�سا�سية.
من امل�ؤ�سف �أن هنالك عددًا �ضخ ًما من الأنواع احلية
مهددًا نتيجة لفقدان مواطنه الطبيعية؛ ففقدان املوطن
�سبب رئي�سي يف تهديد ما ي�صل �إىل  %85من الأنواع
احلية املدرجة على القائمة احلمراء للأنواع املهددة
باالنقرا�ض لالحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة.
وفقدان املوطن هو العملية مير بها موطن طبيعي
حتى يغدو غري قابل لدعم الكائنات املوجودة به ،ومن
َث َّم تتناق�ص �أعدادها ويبيت انقرا�ضها خط ًرا و�شي ًكا.
وقد تفقد املواطن نتيجة لتغريات بيئية طبيعية� ،أو
عمليات جيولوجية� ،أو �أن�شطة ب�رشية.

5

حكايات العلوم
بقلم :جيالن �سامل

�إحدى �أ�سا�سيات احلياة �أن جتد مكا ًنا
تدعوه ً
منزل؛ فبدون امل�أوى يخ�ضع الب�رش
لقوى الطبيعة .فوجود �سقف فوق ر�أ�سك ال
مينحك �شعو ًرا بالأمان فح�سب ،بل يحميك
� ً
أي�ضا من �أن تكون عر�ضة للطق�س غري
املتوقع ،واحليوانات الربية ،وعديد من
الأخطار الأخرى التي ميكن �أن جتتاح الب�رش.
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�إحدى �أ�سا�سيات احلياة �أن جتد مكانًا
تدعوه ً
منزل؛ فبدون امل�أوى يخ�ضع الب�رش لقوى
الطبيعة .فوجود �سقف فوق ر�أ�سك ال مينحك
�شعو ًرا بالأمان فح�سب ،بل يحميك � ً
أي�ضا من �أن
تكون عر�ضة للطق�س غري املتوقع ،واحليوانات
الربية ،وعديد من الأخطار الأخرى التي ميكن
�أن جتتاح الب�رش.
ففي كل رواية عن البقاء � -سواء كانت
ً
م�سل�سل  -جتد من �أوائل
كتا ًبا� ،أو فيل ًما� ،أو
الأ�شياء التي يقوم بها من تقطعت بهم ال�سبل
البحث عن امل�أوى والغذاء .ويبحثون � ً
أول عن
ملج�أ طبيعي؛ ف�إن وجدوه ،يقطنوا به ،و�إن مل
يجدوه ،يبد�ؤوا يف البحث عن املواد التي ميكن
ا�ستخدامها يف بنائه؛ حيث ي�صممون مالجئ
بدائية ،قريبة ج ًّدا من تلك التي كان ي�صممها
الإن�سان القدمي.
وكلما تطور الب�رش ،تطورت م�ساكنهم؛
فبع�ضهم قد بنى خيا ًما بدائية مبثابة منازل،
وبع�ضهم اختار البحث عن مالجئ طبيعية
من �ش�أنها توفري احلماية لهم .ونحن نعلم �أن
الإن�سان القدمي اعتاد ال�سكن يف الكهوف ،وذلك
من الآثار التي خلفها� ،سواء كانت ر�سو ًما على
اجلدران� ،أو �آثا ًرا لنريان� ،أو �أدوات تركوها.
فقد وفرت لهم الكهوف بيئة مل تكن قا�سية

الربودة �أو �شديدة احلرارة؛ ورغم ذلك ،مل
يقطن الب�رش داخل الكهوف دائ ًما ،فكانوا يبنون
م�ستعمرات عند مدخل الكهف وي�ستخدمون
الكهف يف االحتفاالت.
وقد ذكر مكتب �إدارة الأرا�ضي بوزارة
الداخلية الأمريكية يف مقاله "مرح ًبا بكم يف
الأنفاق" ،حتت عنوان "اال�ستخدام الب�رشي
للكهوف" ،والذي ن�رش يف جملة "العلوم
والأطفال"" :يعود تاريخ احتالل الإن�سان للكهوف
�إىل وقت ما �أثناء فرتة الع�رص احلجري القدمي
املعروف � ً
أي�ضا بالع�رص الباليوثي ،منذ مليوين
عام �إىل ع�رشة �آالف عام؛ حني بد�أ الإن�سان القدمي
�إن�شاء الأدوات احلجرية وا�ستخدامها .و�شهدت
ً
تلك الفرتة � ً
و�صول
أي�ضا تطور اجلن�س الب�رشي
للإن�سان احلديث كما نعرفه اليوم".
مع ظهور الإن�سان يف �إفريقيا منذ ما يقرب
من  195.000عام ،وانت�شاره يف �شمال �أورا�سيا
منذ �أربعني �ألف عام ،كان ي�سكن �أحيانًا يف
ً
مرتبطا
الكهوف واملالجئ ال�صخرية ،وكان ذلك
ً
ارتباطا وثي ًقا باقت�صاد ال�صيد واجلمع.
من �أقدم املالجئ التي يوجد بها �آثار حلياة
ب�رشية ،وتوجد يف �شبه القارة الهندية ،مالجئ
بيمبتكا ال�صخرية؛ وهي موقع �أثري يقع يف والية
مادهيا برادي�ش الهندية .وعرث على لوحات على
جدرانها؛ حيث ُيعتقد يف وجود ن�شاط �إن�ساين بها
منذ ما يزيد عن ثالثني �ألف عام ،يف بداية الع�رص
احلجري بجنوب �آ�سيا .ونظ ًرا ملكانتها باعتبارها
�أحد �أقدم املالجئ يف احلياة الإن�سانية يف �آ�سيا،

�أعلنت ك�أحد مواقع الرتاث العاملي يف عام .2003
هناك عدة كهوف �أخرى ا�ستخدمت للحماية
وملمار�سة �أن�شطة اجتماعية �أخرى؛ من �أ�شهرها
كهف "�شوفيه-بونت-دارك" بفرن�سا ،وبه
ر�سوم على جدرانه يعود تاريخها �إىل نحو واحد
وثالثني �ألف عام .وقد ا�ستخدم كثريون الكهوف
�أثناء املوا�سم؛ �إما بغر�ض االتقاء من احلرارة،
و�إما االحتماء من ال�صقيع .كما كانت الكهوف
تُ�ستخدم كمعابد دينية منذ �آالف ال�سنني ،حتى
يومنا هذا ،يعد عديد من الكهوف مواقع دينية
للحج؛ فتقع بع�ض الأ�رضحة البوذية واملعابد
الهندو�سية القدمية يف الكهوف ،وما زال كثريون
ي�سافرون لزيارة تلك الأماكن.
و�إن مل ينته حال البع�ض باللجوء �إىل
الكهوف واملالجئ ال�صخرية ،كان الإن�سان القدمي
يبني هياكل قد توفر له احلماية التي يحتاج �إليها،
ومثال على تلك الهياكل اخليام ذات ال�شكل
املخروطي؛ حيث كانت تو�ضع اجلذوع اخل�شبية
يف �شكل دائرة؛ بحيث تلتقي يف اجلزء العلوي عند
املنت�صف؛ مما يتيح م�ساحة للب�رش ال�ستخدامها.
وقد عرث على �أدلة تثبت �أن تلك الهياكل
قد ُ�صنعت ،و�أكرب دليل على ذلك هو العثور
على حلقات من ال�صخور؛ مما ي�شري �إىل �أن
ا�ستخدامها ك�أ�سا�س للخيام فيما ي�شبه املنازل.
كما عرث على مواد مثل الطني ،يرجح �أنها
ا�ستخدمت يف بناء الأ�سقف �أعلى تلك الهياكل.
على الفرد �أن يتذكر �أنه قبل �آالف ال�سنني،
كانت هناك حيوانات منقر�ضة حال ًّيا تتجول
على كوكب الأر�ض؛ �أحدها املاموث ال�صويف.

وتلك احليوانات كانت تعي�ش جن ًبا �إىل جنب مع
الإن�سان القدمي؛ فلم تُقدم حيوانات ذلك العهد
الغذاء فح�سب ،بل كانت تُ�ستخدم عظامها
و�أنيابها ك�أحجار للبناء � ً
أي�ضا.
وتوجد �أدلة على وجود مثل تلك امل�ساكن،
التي ميكن العثور عليها يف موقع "دولني
في�ستوني�س" يف �أوروبا ال�رشقية؛ حيث عرث على
مع�سكر يعود تاريخه �إىل نحو خم�سة وع�رشين
�ألف عام .وقد اعتاد �سكان ذلك املوقع ا�صطياد
حيوان املاموث؛ لي�س لتناوله فقط ،بل ال�ستخدام
جلده وعظامه � ً
أي�ضا.
عادة ما تتكون امل�ستعمرات امل�صنوعة من
عظام املاموث من �سياج  -يكون مبثابة حدود
للم�ستعمرة  -ويف داخله عدد من الأكواخ ،ولكل
منها ا�ستعمال خمتلف؛ فكان بع�ضها ور�ش عمل
�صلبة؛ حيث ت�صنع الأدوات ،و�أخرى قد تكون
خم�ص�صة للذبح؛ حيث تذبح الفري�سة التي
ت�صطاد ،ثم تخزن لال�ستهالك الح ًقا.
غال ًبا ما اتخذت امل�ساكن امل�صنوعة من عظام
املاموث ً
�شكل دائر ًّيا؛ حيث �أقيمت اجلدران عن
طريق و�ضع العظام العمالقة للماموث م ًعا ،يف
حني و�ضعت �أنياب املاموث عند املداخل لتو�ضيح
مكانها .وداخل امل�سكن عادة ما يكون املوقد يف
املركز ،ويف الأغلب كان ي�ستخدم كمركز رئي�سي
للأن�شطة االجتماعية.
يف نهاية املطاف ،حتول الب�رش من جمرد
�صيادين وجامعني لي�صبحوا �أكرث قدرة على
اال�ستقرار يف مكان واحد وزراعة الأر�ض� .أدى
ذلك التحول �إىل طريقة بناء جديدة للم�ستوطنات؛
بحيث �أ�صبحت �أكرب و�أكرث �إحكا ًما من �سابقتها.
و�إحدى �أقدم املدن املعروفة حتى الآن هي تلك
املوجودة ب�أريحا؛ حيث �أهلت بال�سكان منذ تاريخ
ت�أ�سي�سها ،واليوم هي مدينة تقع بالقرب من نهر
الأردن يف ال�ضفة الغربية من فل�سطني املحتلة.
و�أول ما جذب من ا�ستقروا بذلك املكان

هو املوقع .فعلى الرغم من �أن �أريحا كانت
منطقة معزولة ،ف�إن قربها من النهر ،ووجود
منبع موثوق من املاء جعال منها مق ًّرا جي ًدا
لال�ستقرار ،كما �سمح توافر املياه بها � ً
أي�ضا لنمو
النباتات؛ ولذلك ا�ستقر النطوفيون بها منذ �آالف
ال�سنني.
وقد اكت�شفت م�ستعمرات متعاقبة يف تلك
املنطقة يعود تاريخ �أقدمها �إىل نحو �أحد ع�رش
�ألف عا ٍم؛ حيث تُغطي امل�ستوطنة الأوىل نحو
ع�رشة فدادين ،وا�ستخدمت تقنية جديدة يف ذلك
الوقت لبناء املنازل؛ وهي الطوب .فقد ُ�صنعت
قوالب الطوب من الطني والق�ش؛ حيث كانت
ت�شكل � ً
أول ،ثم ترتك لتجف يف ال�شم�س ،ومبجرد
�أن تُ�صبح �صلبة ت�ستخدم يف ت�أ�سي�س منازل
دائرية.
كانت �أ�سقف املنازل ذات �شكل خمروطي ،ومل
تكن ت�صنع من الطوب اللنب فقط ،بل من فروع
الأ�شجار � ً
أي�ضا .وكانت املنازل متتد على م�ساحة
تبلغ نحو خم�سة �أمتار ،وبداخلها وخارجها موقد
� ً
أي�ضا ،وبعد بناء اجلدران كانت تغطى بالوحل
ً
ملنحها �شكل منتظ ًما .وتلك املنازل دائرية ال�شكل
عادة ما تتكون من غرفة واحدة فقط؛ ومع ذلك،
كان ي�صل عدد غرف بع�ضها �إىل ثالث.
وتعد "كاتال هويوك" �أقدم م�ستعمرة يف
الع�رص احلجري احلديث؛ حيث اكت�شفت يف
قونية برتكيا .وكانت تلك امل�ستعمرة م�أهولة
بال�سكان يف الفرتة ما بني عامي  7500و5700
قبل امليالد ،وقد تراوح متو�سط عدد �سكانها من
خم�سة �آالف �إىل �سبعة �آالف ن�سمة ،و�أحد �أهم
الأمور عن تلك امل�ستعمرة هو تنظيمها وطريقة
الدخول �إىل املنازل.
وبنيت املنازل بع�ضها بجانب بع�ض لت�شكل
نو ًعا من الرتكيب ي�شبه خلية النحل ،ولكي ت�صل
�إىل منزلك ،يجب عليك الدخول من خالل فتحة
يف ال�سقف ت�ؤدي �إىل �سلم ي�سمح لك بالنزول �إىل

املنزل .وكانت تلك الفتحات � ً
أي�ضا مبثابة م�صادر
للتهوية؛ حيث كان بكل منزل موقد مفتوح
وفرن ،لذا كانت تهوية املنزل يف غاية الأهمية.
وقد كان �سكان "كاتال هويوك" يعي�شون
على الزراعة وتربية املا�شية ،ومن َث َّم كان
ب�إمكانهم البقاء يف مكان واحد ً
بدل من اتباع
�أ�سلوب احلياة البدوية .كما كانوا يزرعون
القمح وال�شعري ،ومن َث َّم فلي�س غري ًبا �أن يكون
خا�ص به خلبز اخلبز ،ومل يكن
بكل بيت فرن ٌّ
ً
فعو�ضا عنها كان
هناك �أية طرق بامل�ستعمرة؛
الأفراد يتجولون يف املكان عن طريق امل�شي على
�أ�سطح املنازل.
كانت البيوت نظيفة ج ًّدا ،وقد حر�ص
ال�سكان على جتديد منازلهم با�ستمرار؛ فكانت
اجلدران الداخلية تُغطى وتنعم جي ًدا ،كما ُعرث
على عديد من احللي والزينة؛ مما يدل على �أن
ال�سكان اهتموا ب�إ�ضافة اللم�سات الزخرفية.
بحلول عام  4000قبل امليالد ،كانت
احل�ضارات قد تكونت يف �أماكن مثل م�رص وبالد
ما بني النهرين؛ حيث طورت تقنيات �أحدث
لبناء املنازل وطرق �أكرث تطو ًرا لت�شكيل ال ِبنى
الأ�سا�سية للمباين .وبتتبع بداية تاريخ اهتمام
الب�رش باملالجئ ،كانت بب�ساطة تعد �أماكن
ً
و�صول لفهم �أدق مللكية املنازل ،نالحظ
للحماية،
كيف يفكر الب�رش ،وكيف تطورت قدراتهم على
مر الع�صور.
ويف الوقت احلا�رض ،اختلفت �سبل معي�شتنا
متا ًما  -وخا�صة يف املراكز احل�رضية حول
العامل  -عن الطرق التي ا�ستخدمها �أجدادنا يف
حياتهم .وما يعد دائ ًما جدي ًرا باالهتمام هو �أن
نتذكر بدايات الأ�شياء ،و�أن نقدر ما و�صلنا �إليه،
نحن الب�رش.
املراجع
www.angelfire.com
www.blm.gov
www.historyworld.net
http://archaeology.about.com
www.catalhoyuk.com
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مقولة


اكت�شف احلياة

احلاجة �أ ُّم االخرتاع هي مقولة
�صحيحة متا ًما؛ فكثري من
االخرتاعات واالكت�شافات تدين بوجودها �إىل
احلاجة .فنحن نخرتع ما نحتاج ،وبدون احلاجة
ال نبتكر �أي �شيء.

ا

أم ا اع 
ـ؟
بقلم :معتز عبد املجيد
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عندما �شعر الإن�سان باجلوع ،بد�أ يف ال�صيد
وجمع الطعام ،واحلاجة �إىل امل�سكن دفعت
الإن�سان لأن يبني الأكواخ واملنازل ،كما �أدت
احلاجة �إىل االنتقال وال�سفر �إىل اخرتاع و�سائل
املوا�صالت ال�رسيعة ،التي جعلت العامل مبثابة
قرية �صغرية؛ فعند احلاجة يعمل املخ الب�رشي
املبتكر احلامل ب�رسعة كبرية ج ًّدا.
ويف ع�رص العلوم الذي نعي�شه ،للأ�سف
تبتكر الأ�سلحة الفتاكة � ً
أي�ضا ب�سبب احلاجة
�إليها .فاخلوف من الأعداء يدفع الدول ال�ساعية
لل�سلطة �إىل ابتكار الأ�سلحة .وكلما ظهرت
حاجات جديدة ،تبتكر �أ�شياء جديدة ل�سدها؛
فتحاك خطط جديدة لإيجاد حلول للم�شكالت
املختلفة .واحلاجة جتعلنا نتحلى باجلر�أة،
واحلما�س ،والقدرة على تلبية حاجاتنا.
خالل احلرب العاملية الثانية على �سبيل
املثال ،قامت ال�سفن الإجنليزية والفرن�سية
بح�صار املواين الأملانية .ومن َث َّم توقفت �إمدادات
ال�سكر والزيت وال�سلع الأ�سا�سية الأخرى� ،إال
�أن العلماء الأملان اكت�شفوا بدائل ،وابتكروا
منتجات ا�صطناعية للتغلب على ذلك امل�أزق.
ويف بداية ال�ستينيات ا�ست�شعر علماء
الكمبيوتر بالواليات املتحدة الأمريكية احلاجة
�إىل ات�صال حوا�سيبهم الآلية بع�ضها ببع�ض؛
فوفرت لهم احلكومة الإمكانات والدعم املادي
للبحث الذي تطور ،لتظهر لنا بعد ذلك �شبكة
الإنرتنت التي ال ن�ستطيع اال�ستغناء عنها اليوم.
�إ ًذا فكلما ا�ست�شعر الإن�سان احلاجة امللحة
لأي �شيء ،ف�إنه يبد�أ يف التفكري يف تلبيتها وي�رشع
يف الإبداع .فاحلاجة حتفز النب�ضة الأوىل تارك ًة
بقية املهمة للعقل.

واحلاجة وحدها ال تفي بالغر�ض �إذا مل
يقدها التفكري .فاحليوانات لها حاجاتها ولكنها
تفتقر �إىل قوة التفكري والإبداع؛ فهي ال ت�ستطيع
ابتكار �أي �شيء؛ لأنها تتبع الفطرة .ومن َث َّم،
فال�صيغة ال�صحيحة ينبغي �أن تكون احلاجة �أم
االخرتاع �رشيطة �أن تدعمها قوة التفكري.
ففي الع�صور البدائية اعتمد الإن�سان على
ال�صيد ،وكان من ال�رضوري ا�صطياد الطيور
�أو احليوانات املفرت�سة البعيدة عن متناول
الإن�سان؛ فابتكر القو�س وال�سهم .كما ابتكرت
املالب�س للحماية من الربد ،واملنازل من �أجل
ال�سكن ،والأدوات لإنتاج الطعام .وهكذا
ا�ستحدث عديد من الأدوات ل�ضمان حياة �أف�ضل.
ولأن الإن�سان كائن �أرقى من �أن ي�صبح عب ًدا
حلاجاته؛ فهو ي�صنع حاجات جديدة ،لي�س دائ ًما
ب�سبب احلاجة ،ولكن كث ًريا لإ�ضفاء مل�سة جمالية
للأ�شياء والأ�شخا�ص� ،أو للإ�شارة �إىل م�ستوى
ال�شخ�ص �أو مركزه يف املجتمع؛ فاخرتع فن
الطهي  -على �سبيل املثال  -من �أجل �إر�ضاء
حا�سة التذوق ،وابتكرت احللي من �أجل �إ�ضفاء
مل�سة جمالية للن�ساء.
ولقد �أنفق الإن�سان املاليني يف حماولة
منه البتكار و�سائل تنقله �إىل القمر والكواكب
الأخرى مثل كوكب املريخ ،وهو يقوم بذلك لي�س
ب�سبب احلاجة امللحة ،ولكن من �أجل الإح�سا�س
باملتعة بفعل امل�ستحيل.
ما ينبغي لنا فهمه هو �أن الإبداع ال يعرف
اخلط�أ؛ فالأخطاء حتدث فقط عند املقارنة مع
�شيء �آخر .ف�إذا كنا نبحث عن احلل الأمثل مل�شكلة
ما ،فالطريقة املثلى هي التعلم من التجارب ولن
يكون هناك �أخطاء .فنحن بب�ساطة نتعلم ما هو

ف َّعال وما هو غري فعال ،ثم ن�أخذ احلل الأكرث
فعالية .وملعرفة ما هو فعال ،ينبغي لنا التجربة.
هناك طريقة �أخرى للنظر يف هذه امل�س�ألة يف
عامل اليوم املتقدم؛ فيمكن للفرد العمل بهذا املبد�أ
بالعك�س متا ًما� ،أي �إن االخرتاع هو �أبو احلاجة.
فعلى �سبيل املثال ،قبل الهواتف املحمولة ،كنا
نعي�ش بدون �إمكانية االت�صال من �أي مكان ب�أي
مكان �آخر يف �أي وقت.
فكنا جنري ات�صاالتنا فقط عندما نكون
يف املنزل �أو يف املكتب �أو من �أك�شاك التليفون
املوجودة يف ال�شوارع .ومن املده�ش �أننا كنا
نعي�ش ب�شكل طبيعي ،على عك�س احلال الآن؛
فال ميكننا اليوم العي�ش دون الهواتف املحمولة.
حاول �أن ترتك هاتفك يف املنزل �أو يف املكتب،
واق�ض يومك بدونه؛ حينها �ستدرك �أن االخرتاع
قد �أ�صبح �رضورة ال ميكن اال�ستغناء عنها.
وينطبق ال�شيء نف�سه على الربيد الإلكرتوين،
والر�سائل الن�صية الق�صرية ،وحتى االت�صال
ب�شبكة الإنرتنت .فمن ال�صعب التفكري يف عدم
االت�صال ب�شبكة الإنرتنت لعدة �ساعات ،فما
بالك بيوم �أو �أكرث .ولكن ،جمد ًدا ،من املده�ش
�أننا يف ثمانينيات القرن املا�ضي وما قبل ذلك كنا
نعي�ش بدون �شبكة الإنرتنت .قد يكون هذا دلي ًال
على قدرة الإن�سان على ابتكار �أي �شيء وجعله
�رضورة من �رضورات احلياة.
املراجع
http://ryuc.info
http://www.preservearticles.com
http://timberry.bplans.com

مما ال �شك فيه �أن عدد الأ�شياء التي يعتربها النا�س "�أ�شياء ال ميكن
احلياة بدونها" قد ت�ضاعف يف العقد املا�ضي ،من ناحية جمموع املنتجات
اال�ستهالكية التي كانت تعد يف املا�ضي من الكماليات و�أ�صبحت الآن من
�رضورات احلياة.
بع�ض هذه املنتجات  -مثل احلوا�سب الآلية املنزلية  -التي تعد ابتكارات
جديدة يف ع�رص املعلومات الذي نعي�شه انتقلت ب�رسعة من فئة الكماليات
�إىل فئة ال�رضورات .وعلى الرغم من ذلك ،فهناك �أجهزة �أخرى مثل �أفران
امليكروويف ،وغ�ساالت الأطباق ،و�أجهزة التكييف ،وجمففات املالب�س قفزت
لفئة ال�رضورات خالل العقد املا�ضي على الرغم من وجودها لفرتة طويلة.

بقلم :معتز عبد املجيد

www.pewsocialtrends.org
http://guardienne.blogspot.com
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على �سبيل املثال� ،أظهرت
درا�سة �أمريكية مف�صلة �أن متو�سط
ن�سبة البالغني الذين و�صفوا �أفران
امليكروويف على �أنها �رضورة �أكرث
منها �شيئًا كمال ًّيا ،قد زادت بن�سبة
�أكرث من ال�ضعف خالل العقد
املا�ضي فو�صلت �إىل  .٪68ويعد
جهاز تكييف الهواء املنزيل �شيئًا
�رضور ًّيا وف ًقا لكل �سبعة من بني
ع�رشة بالغني؛ لرتتفع الن�سبة �إىل
ال�ضعف ( )٪51يف عام .1996
و�أكرث من ثمانية من بني كل ع�رشة
بالغني ( )٪83يعتقدون الآن �أن
جمففات املالب�س �شيء �رضوري؛
لرتتفع الن�سبة من �ستة من بني
كل ع�رشة ( ،)٪62قالوا عنها
�رضورة منذ عقد م�ضى.
طرح اال�ستفتاء �س�ؤال «كمالية
�أم �رضورة؟» حول �أربعة ع�رش
جهازًا ا�ستهالك ًّيا م�صم ًما جلعل
احلياة اليومية �أكرث �إنتاجية،
وجعلها �أكرث راحة ،وكفاءة ،ومتعة.
مت هذا اال�ستفتاء يف الفرتة من
� 18أكتوبر �إىل  9نوفمرب ،2006
بني جمموعة حملية ع�شوائية
منتقاة من بني �ألفي �شخ�ص بالغ.
وقد رتب امل�شاركون يف
اال�ستطالع الأربعة ع�رش جهازًا وف ًقا
ملعايري كثرية على مقيا�س "احلاجة"؛
فرتبعت ال�سيارة على ر�أ�س القائمة
بن�سبة  ،٪91يف حني تذيل الآيبود
القائمة بن�سبة  .٪3وبالطبع� ،إذا
مت عمل ا�ستفتاء م�شابه يف م�رص،
ف�ستنخف�ض الأرقام والن�سب حت ًما

عن الواليات املتحدة الأمريكية
ب�سبب الفجوة الكبرية يف متو�سط
م�ستوى احلياة .ولكن ،من املده�ش
�أن نعرف ن�سبة امل�رصيني الذين
يعتربون مكيف الهواء �رضورة من
�رضورات احلياة ،على �سبيل املثال
ولي�س احل�رص.
غال ًبا ما تقا�س ح�سابات
الأ�شخا�ص من خمتلف الأعمار فيما
يخ�ص الكماليات وال�رضورات وف ًقا
ملعايري خمتلفة .فبالن�سبة لبع�ض
الأ�شياء ،وخا�ص ًة تكنولوجيات هذا
القرن ،ف�صغار ال�سن يعتربونها
�رضورة .ويف حاالت �أخرى ،غال ًبا
الأجهزة املنزلية ،وخا�ص ًة التي
توفر الراحة والرتفيه ،جند �أن كبار
ال�سن هم من يعتربونها �رضوريات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فكثري من
�صغار ال�سن يعتربون الهواتف
املحمولة من �رضورات احلياة.
وعلى اجلانب الآخر ،كثري من كبار
ال�سن يعتربون امل�سكن ،ومكيف
هواء ال�سيارة ،وغ�ساالت الأطباق،
وغ�ساالت املالب�س وجمففاتها من
ال�رضورات .واملثل ي�رسي على
�أجهزة التليفزيون والكابل �أو
خدمات الأقمار ال�صناعية؛ فكبار
ال�سن � ً
أي�ضا هم من يعتربون هذه
الأ�شياء من �رضورات احلياة.
وعندما يتعلق الأمر مب�ستويات
الدخل ،فالأمر يختلف .هنا يكون
املقيا�س �أحادي االجتاه؛ فكلما
زاد دخل الفرد ،اعترب الفرد
املنتجات والأجهزة �رضورات

�أكرث منها كماليات .وعلى الرغم
من ذلك ،تختلف درجة التباين؛
فبع�ض املنتجات تكون هامة
بالن�سبة لبع�ض الأ�شخا�ص وعدمية
القيمة بالن�سبة لآخرين .فالراتب
يجعل هناك فار ًقا كب ًريا عندما
يتعلق املو�ضوع بو�سائل الع�رص
الإلكرتونية� :أجهزة الكمبيوتر
املنزلية واالت�صال ال�رسيع ب�شبكة
الإنرتنت والهواتف املحمولة.
كما �أن مل�ستوى الدخل ت�أث ًريا
يف ر�أينا عن �أحد الأجهزة املنزلية
القدمية مثل غ�سالة الأطباق ،ومن
�إحدى و�سائل الراحة مثل مكيف
هواء ال�سيارة .فهناك فارق �صغري
بني ال�سيارات وغ�ساالت املالب�س
وجمففاتها .وال يوجد فارق بني
حقيبة مليئة بالأغرا�ض املختلفة مثل
مكيف الهواء املنزيل وامليكروويف،
وجمموعة من منتجات الرتفيه
مثل التليفزيونات ،والتليفزيونات
عالية التقنية ،والأقمار ال�صناعية،
وخدمات الكابل ،والآيبود.
عندما اكتمل اال�ستفتاء من قبل
قطاع يغطي عد ًدا كب ًريا من ال�صفات
الدميوغرافية  -اجلن�س ،والدين،
واحلالة االجتماعية ،والعرق،
والأ�صل  -حُلل ،فلم تظهر �أية
�صفات �أخرى بقوة العمر �أو الدخل
يف التنب�ؤ بكيفية ا�ستجابة النا�س.
يف كل الأحوال ،ميكننا �أن نفرت�ض
�أن الرجال مييلون �أكرث من الن�ساء
العتبار �أجهزة املطبخ املوجودة
على الالئحة -امليكروويف وغ�سالة

الأطباق �-رضورات� .أما الن�ساء
فيملن �أكرث من الرجال العتبار
مكيف هواء ال�سيارة �رضورة من
�رضورات احلياة .عدا ذلك ،ال توجد
فروق كبرية بني اجلن�سني فيما
يتعلق بهذه املجموعة من الأ�سئلة.
على اجلانب الآخر ،كلما ارتفع
م�ستوى الفرد التعليمي ،زاد
اعتباره جلهاز مثل الكمبيوتر املنزيل
واالت�صال ب�شبكة الإنرتنت ال�رسيع
�رضورة من �رضورات احلياة.
كذلك ،وكما هو متوقع ،كونك
م�ستخد ًما للإنرتنت �سي�ؤثر ب�شدة
يف اعتبارك هذه الأ�شياء �رضورية.
من املهم � ً
أي�ضا الت�أكيد على �أن امللكية
قد ت�صنع احلاجة؛ فملكيتك ل�شيء
ميكن �أن ت�صبح يف بع�ض الأحيان
رشا الحتياجك له.
م�ؤ� ً
�إن نتائج اال�ستفتاء هي دليل على
حقيقة �أن "احلاجة �أم االخرتاع".
وهذه النتائج مبثابة تذكرة ب�أن
العك�س �صحيح � ً
أي�ضا ،فيمكن
�أن يكون االخرتاع �أبا احلاجة.
فعلى مدار التاريخ الب�رشي ،منذ
اخرتاع العجلة وحتى الكمبيوتر،
ف�إن االخرتاعات التي مل تخطر
لأحد على بال �ساب ًقا ،قد �أ�صبحت
مطلوبة من قبل النا�س ،ومن َث َّم
�أ�صبحوا يف حاجة �إليها بعد ذلك.
املراجع
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يف فيل��م الكرت��ون "كت��اب الغاب��ة" يق�ض��ي ال��دب
وراق�ص��ا وه��و يتن��اول الب��او ب��او ،يف
بال��و �أيام��ه مغن ًي��ا
ً
ح�ين ين�ص��ح موجل��ي بفوائ��د احلياة الب�س��يطة يف �أغنيته
اجلذاب��ة "احلاج��ات الأ�سا�س��ية"؛ فيغن��ي" :ابح��ث
ع��ن احلاج��ات الأ�سا�س��ية ...احلاج��ات الأ�سا�س��ية
الب�س��يطة ...ان�� َ�س خماوف��ك وم�ش��اكلك."...
م��ا كان بال��و ليع��رف حينه��ا �أن��ه بع��د م��رور عق��ود
م��ن الزم��ن �س��وف تتح��ول طريقت��ه يف احلي��اة �إىل حرك��ة
كب�يرة يف �أ�س��لوب املعي�ش��ة .وق��د قوي��ت تل��ك احلرك��ة يف
الأع��وام القليل��ة املن�رصم��ة ،وه��ي مبثاب��ة لق��اح �ض��د
اال�س��تهالكية.
فالتقليلي��ة  -والت��ي ال يج��ب خلطه��ا ب�أ�س��لوب
الت�صميم املنزيل الذي يحمل نف���س اال�س��م  -هي حركة
منت��شرة تع��ظ بالتخل��ي التطوع��ي ع��ن كل م��ا ميتلك��ه
الإن�س��ان فيما عدا ال�رضوريات؛ �أي العي���ش باحلاجات
الأ�سا�س��ية .وتل��ك احلرك��ة رائج��ة حال ًّي��ا؛ حي��ث يتبناه��ا
امل�ش��اهري ح��ول الع��امل ،وه��م تقليلي��ون يدافع��ون ع��ن
ف�ضائ��ل احلي��اة الأب�س��ط والأق��ل مادي��ة يف مقاب��ل
اال�س��تهالكية املفرط��ة يف ثقافتن��ا احلالي��ة.
ي َّدع��ي التقليلي��ون �أنه��م �أفاق��وا ليع��وا "��شرور"
الإع�لام واال�س��تهالكية ،و�أنه��م ق��د وج��دوا ال�س��عادة يف
التخل���ص م��ن ممتلكاته��م املادي��ة الت��ي يقول��ون �إنه��ا ق��د
�أثقلته��م و�ش��تتتهم ع َّم��ا ه��و مه��م يف احلي��اة .فيعتق��د
خ�براء التقليلي��ة يف حتري��ر ال��ذات م��ن "جن��ون التمل��ك"
احلدي��ث و�إعط��اء الأولوي��ة للتجرب��ة والنم��و الإن�س��اين
ً
عو�ض��ا ع��ن الأغرا���ض .وه��و م��ا يعن��ي يف �أغل��ب الوق��ت
التخل���ص م��ن �أقرا�ص��ك املدجم��ة ،والتخل��ي ع��ن معظ��م
مالب�س��ك ،وتقلي���ص منزل��ك؛ �أي �إخ�لاء حيات��ك م��ن �أي��ة
فو�ض��ى ال ��ضرورة له��ا ب�صف��ة عام��ة.





 

ويدع��و بع���ض املنادي��ن بالتقليلي��ة الأك�ثر تطر ًف��ا
بتخفي���ض املمتل��كات ال�ش��خ�صية �إىل مائ��ة غر���ض،
ومب�س��اعدة امللف��ات الرقمي��ة والتطبيق��ات ال�ش��بكية
ي�س��هل عل��ى التقليلي�ين ا�س��تبدال عدي��د م��ن الأغرا���ض
املادي��ة مركزي��ن على امتالك الأغرا�ض الأكرث ا�س��تدامة
والأعل��ى ج��ودة.

ولكن ،هل التقليلية حل اال�ستدامة؟

ق��د يب��دو �أ�س��لوب احلي��اة التقليل��ي مثال ًّي��ا م��ن
ناحي��ة اال�س��تدامة؛ فللأر���ض �إم��دادات حم��دودة م��ن
امل�صادر التي ال ميكنها دعم امل�س��توى غري ال�صحي من
اال�س��تهالكية يف عاملن��ا الي��وم .كم��ا �أن��ه م��ن �ش ��أن ذل��ك
الأ�س��لوب تقلي���ص فج��وة ع��دم امل�س��اواة يف اال�س��تهالك
العامل��ي.
فبا�س��تخدام �أح��دث الإح�صائي��ات املتاح��ة ،الت��ي
ترج��ع �إىل ع��ام  ،2005ميتل��ك ال�ـ %20الأغن��ى يف الع��امل
 %76.6م��ن اال�س��تهالك اخلا���ص ،يف ح�ين ميتل��ك ال�ـ%5
الأفق��ر  %1.5من��ه� .أي �إن��ه بينم��ا ين�ش��غل قلي��ل م َّن��ا
بتجمي��ع الأغرا���ض الت��ي ال يحتاجونه��ا ،ال يج��د عدي��د م��ن
الفق��راء الأغرا���ض الت��ي يحتاجونه��ا للعي���ش.
عل��ى الرغ��م م��ن كون��ه واع �دًا ظاهر ًّي��ا ف ��إن تبن��ي
�أغني��اء الع��امل �أ�س��لو ًبا للحي��اة معاد ًي��ا لال�س��تهالكية
لي���س ب�أم��ر م�س��تدام يف ر�أي��ي .فم��ع �أن اال�س��تهالكية ق��د
�أن�ضب��ت م�صادرن��ا ،ف�إنه��ا ق��د �صنع��ت الوظائ��ف � ً
أي�ضا،
وعل��ى الرغ��م م��ن االختالف��ات الهائل��ة يف الروات��ب
والأح��وال ح��ول الع��امل ،ف��إن اال�س��تهالكية ق��د �صنع��ت
�س��و ًقا هائ ًال لالقت�صادات النامية .كما �أنها �أ�س��همت يف
تقدم العامل؛ حيث حفزت قوة الطلب اال�ستهالكي على
الت�صنيع الأكرث فعالية ،والتقنيات الأف�ضل ،والتطوير
يف العناي��ة ال�صحي��ة ،وغريه��ا.






فال�س ��ؤال الآن :م��اذا يح��دث �إذا �أ�صب��ح اجلمي��ع
تقليلي�ين فج��أة؟ كيف �ست�س��تمر االقت�صادات؟ والواقع
�أن التقليلي��ة مكلف��ة؛ فه��ي �أ�س��لوب حمج��وز لأغن��ى
الأغني��اء .فم��ن ال�س��هل التخل���ص م��ن الأ�ش��ياء عندم��ا
يع��رف امل��رء �أن��ه يف مق��دوره ا�س��تبدالها يف �أي وق��ت
يريد ،كما ي�سهل على املرء االبتعاد عن اقتناء عديد من
الأغرا���ض املادي��ة عندم��ا يك��ون لدي��ه منف��ذ غ�ير حم��دود
للتكنولوجي��ا و�أح��دث التقني��ات.
والأ�ش��خا�ص الأقل��ون ث��را ًء ال ميتلك��ون � ً
أغرا�ض��ا
كث�يرة؛ لع��دم قدرته��م عل��ى تقدي��ر ف�ضائ��ل احلي��اة
الب�س��يطة ،ب��ل يقلل��ون م��ن خماط��ر افتقاده��م للأ�ش��ياء
الت��ي يحتاجونه��ا .ولذل��ك ،فعل��ى الرغ��م م��ن جاذبي��ة
التقليلي��ة يف عاملن��ا الي��وم ،ف�إنه��ا عل��ى الأرج��ح ال ت�صل��ح
لغالبيتن��ا.
ولك��ن ه��ذا ال يعن��ي بامل��رة رف���ض حرك��ة التقليلي��ة
كلي � ًة واال�س��تمرار مبنه��ج اال�س��تهالك الف��ج ومع��دالت
�إنت��اج املخلف��ات ال��ذي يتبع��ه بع�ضن��ا .ف ��إن الوع��ي
باالختي��ارات اال�س��تهالكية الت��ي نق��وم به��ا ،وت�أثريه��ا
يف حياتن��ا ويف البيئ��ة وا�س��تدامتها لأم��ر ��ضروري،
والقلي��ل م��ن التقلي��ل � -أو الزه��د كم��ا ك َّن��ا نطل��ق علي��ه -
م��ن امل�ؤك��د يفي��د اجلمي��ع.
املراجع
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يف الوقت احلا�رض ،ال يتم �إجناز �شيء تقري ًبا
دون الإنرتنت؛ وتلك الأ�شياء تتنوع من العمل،
والبحث ،والدرا�سة� ،إىل �صناعة الأفالم ،وت�سجيل
املو�سيقى ،و�صنع جمموعة ال نهائية من و�سائل
الرتفيه .وكلما اعتمدنا �أكرث على الإنرتنت ،بدت
احلياة بدونها م�ستحيلة؛ ولكن ،هل ميكن �أن
ي�شكل ذلك االعتماد الأعمى تهديدًا؟ هل ميكن �أن
ت�صبح تلك الآلة ال�ضخمة ،التي ندعوها الإنرتنت،
جمرد �شيء عابر يف تاريخ الب�رشية؟ فهل ميكن �أن
تختفي يف امل�ستقبل القريب؟
�أغلب النا�س يتابعون حياتهم كما لو كانت
الإنرتنت موجودة دائ ًما و�ستظل �إىل الأبد.
و�أولئك الذين ولدوا يف القرن الع�رشين قد �شهدوا
التطور الكبري وال�رسيع الذي طر�أ يف التكنولوجيا
والإنرتنت .ومن ثم يعرفون جيدًا معنى احلياة
بالإنرتنت وبدونها ،وميكنهم على الأرجح التعامل
بدونها ،و�إن فعلوا ذلك على م�ض�ض� .إال �أن الأجيال
ال�شابة تعتمد على الإنرتنت ب�شكل يومي ،وخا�صة
يف ا�ستخدام �شبكات التوا�صل االجتماعي .فمن
الوا�ضح �أنه يتم االعتماد على الإنرتنت ب�صورة
كلية؛ �إال �أن الإنرتنت عر�ضة للخطر.
فالإنرتنت عر�ضة للتلف بعدة طرق؛ ف�إن
مل يكن ال�رضر ماد ًّيا ،ف�إنه قد يكون افرتا�ض ًّيا.
ومفهوم الإرهاب الإلكرتوين لي�س خيا ًال .فلأن
الإنرتنت متلك كل نب�ضة معلوماتية ،ولأن كل
معلومة ترتبط بذلك الكائن الواحد ،ي�صبح
الأمر برمته مهد ًدا بالزوال ب�صورة كلية
وفجائية.
ويعاين م�ستخدمو الكمبيوتر ال�شخ�صي
التقليدي من الفريو�سات ،والربجميات اخلبيثة،
وقطاعات التخزين ال�سيئة التي ت�ؤثر يف البيانات
املختزنة؛ فماذا عن التفكري يف فريو�س واحد فقط

جديد ذي قدرة على تدمري كل نب�ضة معلوماتية لها
�صلة ب�شبكة الإنرتنت العمالقة؟
كما تتعطل الإنرتنت يف بع�ض الأماكن .والواقع
�أن هذا يحدث طوال الوقت� ،سواء كان ال�سبب
تعطل خادم معني لل�شبكة فيكون بحاجة �إىل �إعادة
ت�شغيل �أو �إىل �إحالل� ،أو متزق كابل حتت املاء بفعل
مر�ساة .وقد �شهد العامل كل تلك احلوادث بالفعل،
والتي �أثرت يف كل الدول تقري ًبا .ومع ذلك ،لكي
تتعطل الإنرتنت عامل ًّيا� ،سي�ستلزم الأمر �أن تتوقف
الربوتوكوالت التي ت�سمح للأجهزة بالتوا�صل عن
العمل ل�سبب ما� ،أو �أن تعاين البنية التحتية نف�سها
من �أ�رضار ج�سيمة.
وهناك نقطة حرجة �أخرى وهي �أنظمة
االت�صاالت املتنقلة والأر�ضية التي تعتمد ب�شكل
رئي�سي على �شبكة الإنرتنت يف �إدارتها ،والتحكم
بها ،وتغطية املناطق التي بها خدمات الهاتف
املحمول ،وذلك لإجراء املكاملات �أو جل�سات
الإنرتنت؛ حيث �إن البنية التحتية لتلك اخلدمات
تعد جز ًءا من البنية التحتية ل�شبكة الإنرتنت.
كما �أن نقل امللفات بني �أجهزة الكمبيوتر عن
طريق خدمات احلو�سبة ال�سحابية قد تف�شل � ً
أي�ضا؛
في�صعب الو�صول �إىل املعلومات املختزنة يف تلك
اخلدمات ،وقد تُفقد جميع البيانات املخزنة بها.
من ثم ،فقد حان الوقت لوقف االعتماد على
الإنرتنت قبل �أن يدمرنا .وهناك �سبب رئي�سي لعدم
ر�ضانا عما ننجزه من �أعمال؛ فقد نقوم ب�أعمال
ذات معنى �أكرث من ذلك الوقت الذي من�ضيه يف
ا�ستخدام الإنرتنت؛ مثل الكتابة� ،أو ممار�سة
التمارين� ،أو التعرف �إىل �أ�شخا�ص جدد� ،أو
تقوية العالقات الأ�رسية� ،أو تخزين البيانات على
�أقرا�ص مدجمة على �سبيل االحتياط.
هذا ال يعني �أن الإنرتنت �ضار� ،أو �سيئ؛ فمن

الوا�ضح �أنه لي�س كذلك .فالإنرتنت �أداة رائعة،
وقد غري حياتنا للأف�ضل .فيمكن ت�شبيه الإنرتنت
باحللوى؛ فهي لي�ست �ضارة ،ولكن �إن �أقمت نظا ًما
غذائ ًّيا يعتمد متا ًما عليها ،ف�إنك متر�ض و�رسي ًعا ما
يزداد وزنك.
وقد مت القيام مبحاوالت من قبل لتقنني
ا�ستخدامنا للإنرتنت؛ فنتج عن تلك املحاوالت
نتائج مذهلة .فقم ب�إخراج جهاز املودم من
منزلك ملدة ثالثني يو ًما ،وت�أكد من �أنك ال ت�ستطيع
الو�صول �إليه؛ وحاول �أال جتعل حياتك معتمدة
على الإنرتنت ب�شكل كامل.
وعند قيامك بذلك ،ف�ستجد نف�سك يف حاجة
ال�ستخدام الإنرتنت للقيام ب�شيء "تافه" ،ولكنك
لن تتمكن من ذلك؛ ثم �ستحتاج ال�ستخدام الإنرتنت
للقيام ب�شيء "هام" ،فلن ت�ستطيع القيام بذلك
� ً
أي�ضا� .إنه متا ًما مثل الإقالع عن التدخني؛ حيث
ت�صبح لديك رغبة يف ا�ستخدام الإنرتنت ،ولكن
يلزمك بع�ض الوقت للتخل�ص من تلك الرغبة.
�سوف تنزعج يف البداية ،ولكنك �سوف حتيا،
و�سوف تُ�صبح حياتك �أف�ضل بدون الإنرتنت؛
وتكون قاد ًرا على القيام ب�أ�شياء مفيدة �أكرث،
و�سوف متحو بع�ض اال�ستياء يف حياتك� .سوف
ت�شعر باال�سرتخاء؛ لأنك �سوف تبتعد عن القلق
الذي ي�سببه عدم معرفة �شيء هام ظهر لتوه على
الإنرتنت.
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يعتقد الكثريون �أن املوت عدو لعني؛ فيميلون
�إىل تعريف املوت على �أنه نهاية احلياة ،وبالفعل،
هو كذلك بالن�سبة لكل فرد .ومع ذلك ،لي�س هناك
نوع واحد فقط من املوت ،بل املوت له �أ�شكال عدة.
فبالإ�ضافة �إىل موت �أج�سامنا بو�صفنا كائنات
كبرية متعددة اخلاليا ،هناك � ً
أي�ضا �صور �أخرى
عديدة للموت داخل �أج�سامنا �إذ نحيا .وذلك املوت،
على امل�ستوى اخللوي ،يعد �رضور ًّيا للحياة!
وهناك طريقتان متوت بهما اخلاليا؛ وهما:
الن ََخر واال�ستماتة� .أما النخر ،فيعني موت منطقة
معينة من الأن�سجة النباتية �أو احليوانية نتيجة
لقوى خارجية؛ مثل الإ�صابات �سواء كانت بدنية؛
مثل اجلروح ،واحلروق ،والكدمات �أو كانت
بيولوجية؛ مثل ت�أثريات العوامل امل�سببة للمر�ض.
وعالمة النخر تتمثل يف �أثر وا�ضح ،وهو دائ ًما ذو
قيمة ت�شخي�صية .والنخر ينتج عن �إنزميات داخل
اخلاليا التي تن�شط مبجرد الإ�صابة ،وتكمل دورها
يف تدمري اخلاليا التالفة.
و�أما اال�ستماتة  -من ناحية �أخرى  -فهي
عملية تقوم فيها اخلاليا باالنتحار �إذا مل تعد لها
فائدة ،وذلك من خالل عملية مربجمة من التدمري
اخللوي الذاتي .وبينما تقر�أ هذا املقال ،هناك
ماليني اخلاليا متوت بداخلك ،ولكن ال داعي
للذعر ،فلن تفقدها؛ فمعظم تلك اخلاليا امليتة �إما
لي�ست ذات فائدة و�إما �ضارة ،ولذلك ف�إنك بالطبع
�أف�ضل ً
حال دونها.
بالإجنليزية
اال�ستماتة
وم�صطلح
" "Apoptosisهو كلمة يونانية ت�ستخدم يف
و�صف حدث �سقوط �أو وقوع البتالت من الزهور،
�أو الأوراق من الأ�شجار .وعلى الرغم من �أن
اال�ستماتة ت�شمل موت اخلاليا ،ف�إنها تقوم بدور
�صحي ووقائي يف �أج�سامنا .كما ت�ساعد اال�ستماتة
يف ت�شكيل خ�صائ�صنا الفيزيائية و�أع�ضائنا قبل
والدتنا ،وتخل�ص �أج�سامنا من اخلاليا غري

ال�رضورية �أو التي من املحتمل �أن تكون �ضارة .ولوال
اال�ستماتة ،ملا كان لك �أ�صابع يف يديك وقدميك �أو خاليا
دماغية ذات ات�صاالت منا�سبة لت�صبح قاد ًرا على قراءة
كلمات هذه املقالة �أو فهمها.
فتختلف اال�ستماتة عن النخر يف كونها �رضورية يف
التطور الب�رشي .ففي الرحم على �سبيل املثال ،ترتبط
�أ�صابع �أيدينا و�أقدامنا ببع�ضها البع�ض عن طريق نوع
من ال�شبكات ،والذي تعمل اال�ستماتة على �إخفائه،
لترتكنا بع�رش �أنامل منف�صلة .ومع تطور عقولنا ،ي�صنع
اجل�سم ماليني اخلاليا �أكرث مما نحتاجها؛ فتخ�ضع تلك
التي ال ت�شكل ات�صاالت �شبكية لعملية اال�ستماتة؛ حتى
تتمكن اخلاليا املتبقية من العمل ب�شكل جيد.
وخالل عملية اال�ستماتة تتقل�ص اخللية وتن�سحب
بعيدًا عن جريانها؛ ثم يبدو �سطح اخللية وك�أنه يغلي،
مع وجود �شظايا تنف�صل وتهرب؛ مثل الفقاعات يف وعاء
من املاء ال�ساخن .ويتكثف احلم�ض النووي يف نواة
اخللية وينق�سم �إىل �أجزاء مت�ساوية يف احلجم .وتتقل�ص
اخللية وتر�سل �إ�شارات ا�ستغاثة ،يتم الرد عليها من
قبل �أجزاء تظهر على ال�ساحة لتقوم بدور املكان�س التي
تتخل�ص من البقايا ،ولذلك فهذه اخلاليا ال ي�صبح لديها
�أية فر�صة لإحداث �رضر.
على عك�س النخر ،متوت اخلاليا التي متر بعملية
اال�ستماتة ا�ستجابة لإ�شارات داخل اجل�سم ولي�س
ب�سبب عوامل خارجية .وعندما تتعرف اخلاليا على
الفريو�سات والتحوالت اجلينية ،ف�إنها قد حتفز املوت
ملنع وقوع ال�رضر من االنت�شار .وميكن �أن حتدث
اال�ستماتة � ً
أي�ضا عندما تكون اخلاليا حتت �ضغط ،كما
قد يحدث ذلك عندما يخ�ضع الفرد للإ�شعاع.
هذا ال يعني �أن اال�ستماتة تعد عملية مثالية؛ فهناك
� ً
أي�ضا �إ�شارات داخل اجل�سم تبعث بر�سائل ب�أنه ينبغي
ا�ستمرار اخللية يف احلياة .وجميع اخلاليا لها درجات
متفاوتة من احل�سا�سية جتاه املحفزات الإيجابية
وال�سلبية ،لذا �أحيانًا قد تعي�ش اخلاليا اخلاطئة �أو
متوت.

وترتبط عديد من الأمرا�ض واال�ضطرابات
بحياة اخلاليا وموتها .فالزيادة يف عملية اال�ستماتة
تعد من �سمات �أمرا�ض الإيدز ،والزهامير،
وباركن�سون؛ يف حني �إن انخفا�ضها ي�شري �إىل
مر�ض الذئبة �أو ال�رسطان .ولذلك يحاول العلماء
معرفة كيف ميكنهم التحكم يف اخلاليا احلية التي
تخ�ضع لعملية موت اخلاليا املربمج .والأدوية
امل�ضادة لل�رسطان والإ�شعاع  -على �سبيل املثال -
تعمل عن طريق حتفيز عملية اال�ستماتة يف اخلاليا
املري�ضة.
يعد موت اخلاليا �أحد املجاالت التي قد �سار
فيها العلماء ً
بخطى �رسيعة لفهمها يف ال�سنوات
الأخرية؛ ففهم كيفية تنظيم عملية اال�ستماتة قد
يكون اخلطوة الأوىل يف عالج احلاالت ال�سابق
ذكرها� .إن دور املوت يف الطبيعة ويف �أج�سامنا
ال غنى عنه .لذا ،حني ت�سمع كلمة املوت يف املرة
القادمة ،فكر مرة �أخرى قبل �أن ت�صدر حكمك؛
فهي و�إن كانت تبدو يف البداية كلمة مفزعة ،فتذكر
�أن املوت �رضوري للحياة.
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�إن احلف��اظ عل��ى النظاف��ة ال�ش��خ�صية املنا�س��بة
��ضرورة للحف��اظ عل��ى �صح��ة امل��رء ،وه��ي معلوم��ة
معروف��ة من��ذ ع�ص��ور م��ا قب��ل التاري��خ .فق��د �س��عى
�أ�سالفنا لل�سكنى بالقرب من م�صادر املياه لعلمهم
ب�أهميته��ا؛ لي���س فق��ط للبق��اء ،ولك��ن � ً
أي�ض��ا للحفاظ
عل��ى نظافة الأ�ش��خا�ص.
ف ��إذا مل نحر���ص عل��ى نظافتن��ا ال�ش��خ�صية،
ف�إنن��ا نعر���ض �أنف�س��نا للمر���ض .وبالتع��ود عل��ى
اال�س��تحمام بانتظ��ام والت�أك��د م��ن نظافتن��ا
ال�ش��خ�صية ،ف�إنن��ا نتف��ادى اهتم��ام البكتريي��ا
واجلراثيم غري املرغوب فيه بنا ،والذي من �ش�أنه
�أن يت�س��بب لن��ا يف �أذى كب�ير.
وكلم��ة "هايج�ين" بالإجنليزي��ة  -ومعناه��ا
النظاف��ة ال�ش��خ�صية  -م�س��توحاة �أ�ص� ًلا م��ن ا�س��م
الإله��ة الإغريقي��ة "هايجي��ا" ،الت��ي كان��ت �إله��ة
ال�صح��ة والنظاف��ة .وق��د عبده��ا الإغري��ق القدم��اء
ب�صفته��ا الق��ادرة عل��ى حج��ب الأمرا���ض عنه��م
ومنحه��م ال�صح��ة اجلي��دة.
ي�س��تخدم م�صطل��ح "النظاف��ة ال�ش��خ�صية"
الي��وم لي�ش�ير �إىل جمم��وع الأم��ور املتعلق��ة
بالنظاف��ة ،واحلف��اظ عل��ى ال�صح��ة ،والع��ادات
الت��ي ت�س��اعد عل��ى تف��ادي انت�ش��ار الأمرا���ض.
وم��ع تف�ش��ي الأوبئ��ة الفريو�س��ية كل ع��ام والت��ايل،
ي��زداد االهتم��ام بالنظاف��ة ال�ش��خ�صية ،وبالأخ���ص
يف الأماك��ن املزدحم��ة؛ حي��ث ت�س��تخدم املل�صق��ات
بك�ثرة لتذك��رة الأف��راد بغ�س��يل اليدي��ن ،وتغطي��ة
الف��م عن��د العط���س ،وغريه��ا م��ن الن�صائ��ح املماثلة.
ترج��ع ع��ادات النظاف��ة ال�ش��خ�صية لع�ص��ور
م��ا قب��ل التاري��خ ،وعل��ى الرغ��م م��ن ع��دم وج��ود
ن�صو���ص مكتوب��ة ترج��ع لذل��ك الزم��ن ،ف�إنن��ا لدين��ا
�أدل��ة يف �ش��كل �أغرا���ض فني��ة ت�س��اعدنا عل��ى فه��م
�أ�س�لافنا .فبالإ�ضاف��ة �إىل �إن�ش��اء امل�س��تعمرات
بالق��رب م��ن م�ص��ادر املي��اه ،ا�س��تخدم القدم��اء
�أدوات خمتلف��ة للم�س��اعدة عل��ى حت�س�ين املظه��ر
ال�ش��خ�صي؛ فا�س��تخدموا املالقي��ط امل�صنوع��ة م��ن
قواق��ع البح��ر لنزع ال�ش��عر غ�ير املرغوب فيه ،كما
ا�س��تخدموا الأم�ش��اط لت��سريح ال�شعر والت�أكد من
ع��دم الت�ص��اق ال�ش��وائب ب��ه.
وي�س��اعد غ�س��يل اليدي��ن عل��ى �إزال��ة امليكروبات
املعدية والو�س��خ و�أية عنا�رص �أخرى غري مرغوب

فيها ،كما �أن االنتظام يف اال�س��تحمام مهم للحفاظ
عل��ى نظاف��ة اجل�س��د .وت�ش��جع الديان��ات �أتباعه��ا
عل��ى احلف��اظ عل��ى نظافته��م واالغت�س��ال بانتظ��ام،
وحت��ذر م��ن �أخط��ار ع��دم االهتم��ام بالنظاف��ة
ال�ش��خ�صية للم��رء.
اعت��اد كث�ير م��ن احل�ض��ارات القدمي��ة
عل��ى ثقاف��ة اال�س��تحمام؛ حي��ث انت��شرت دور
اال�س��تحمام ،الت��ي قام��ت ب��دور اجتماع��ي � ً
أي�ض��ا.
ومل يك��ن لتل��ك ال��دور �أن تعم��ل دون املاء؛ ف�أن�ش��ئت
الأنظم��ة املختلف��ة لت�س��هيل تو�صي��ل املي��اه لتل��ك
املن�ش ��آت.
و�إىل جان��ب دور اال�س��تحمام ،كان لل��صرف
واملراحي���ض �أهمي��ة � ً
أي�ض��ا؛ حي��ث وج��د بع�ضه��ا
يف وادي الإندو���س ،وترج��ع �إىل ع��ام  3000قب��ل
املي�لاد .وذل��ك النظ��ام عب��ارة ع��ن �ش��بكة متط��ورة
م��ن املج��اري الت��ي كان��ت ت�س��تخدم يف التخل�ص من
خملف��ات الإن�س��ان.
كم��ا ع�ثر عل��ى �أح��د الأنظم��ة الأك�ثر تقد ًم��ا م��ن
املراحي���ض واملج��اري يف الع��امل الق��دمي يف موق��ع
موهينج��و-دارو الواق��ع يف باك�س��تان حال ًّي��ا.
وق��د بني��ت تل��ك امل�س��تعمرة احل�رضي��ة ح��وايل ع��ام
 2600قب��ل املي�لاد ،وبه��ا من��ازل ذات دورات مي��اه
خارجي��ة؛ حي��ث جت��ري املخلف��ات �إىل �أ�س��فل م��ن
خ�لال موا�س�ير ر�أ�س��ية لت�ص��ل �إىل جم��ا ٍر مغط��اة
للمخلف��ات ،الت��ي تنظ��ف بفع��ل امل��اء اجل��اري م��ن
خالله��ا.
مفتاح��ا �أ�سا�س� ًّيا
وتعت�بر املراحي���ض املنا�س��بة ً
للنظاف��ة ال�صحيح��ة ،وذل��ك لتف��ادي انت�ش��ار
الأمرا���ض الوبائي��ة مث��ل الكول�يرا؛ في�ص��اب امل��رء

بالكول�يرا ج � َّراء تن��اول امل��اء �أو الغ��ذاء املل��وث
بف�ض�لات �ش��خ�ص م�ص��اب ،وه��و ما يح��دث عندما
ال يك��ون هن��اك نظ��ام ��صرف �س��ليم �أو مراحي���ض
نظيف��ة.
م��ن امل�ؤ�س��ف �أن��ه عل��ى الرغ��م م��ن �أن
احل�ضارة الإن�سانية قد �أدركت منذ �آالف ال�سنني
�أهمي��ة املراحي���ض النظيف��ة للحف��اظ عل��ى حي��اة
�صحي��ة �س��ليمة ،ف�إن��ه حت��ى يومن��ا ه��ذا هن��اك جزء
كب�ير م��ن الكتل��ة ال�س��كانية م��ن الب��شر ال يتمت��ع
با�س��تخدام املراحي���ض �أو باملي��اه النظيفة .وهذان
الأم��ران ي�س��اويان احلي��اة ال�صحي��ة ال�س��ليمة
والنظاف��ة ال�صحيح��ة ،وم��ع ذل��ك ف ��إن �س��تة م��ن
كل ع��شرة �أف��راد عل��ى الأر���ض ال يزال��ون ب�لا
��صرف �صح��ي �أو �أي مظه��ر �آخ��ر م��ن مظاه��ر
النظاف��ة ال�صحي��ة املالئم��ة التي من �ش��أنها حماية
امل�س��تخدمني واملجتم��ع املحي��ط به��م م��ن الآث��ار
ال�صحي��ة ال�س��لبية.
وه��ذا �أم � ٌر غاي��ة يف الأهمي��ة يج��ب مواجهت��ه
و�إ�صالح��ه لتخفي���ض قابلي��ة الب��شر للإ�صاب��ة
بالأمرا���ض الت��ي ي�س��هل تفاديه��ا .ولذل��ك ،فعل��ى
�أويل الأم��ر بالب�لاد مراع��اة حت�س�ين �أح��وال
املواطن�ين ،وو�ض��ع توف�ير البيئ��ة ال�صحي��ة
ال�س��ليمة للأف��راد عل��ى قمة �أولوياته��م؛ حيث �إنها
مفت��اح احلي��اة الكرمي��ة.
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ومن الماء
ي�أمل ماليني الفقراء حول العامل يف احل�صول الإ�سهال

الت�سمم بالزرنيخ

ي�ؤدي �رشب املياه ذات ن�سبة الزرنيخ املرتفعة
لفرتات طويلة �إىل الت�سمم بالزرنيخ .وحتتوي
املياه على ن�سبة من الزرنيخ ،غري �أن الرتكيزات
العالية موجودة ب�شكل طبيعي يف بع�ض املناطق.
تظهر الت�أثريات ب�صفة عامة يف وقت مت�أخر،
والإجراء الوقائي الأكرث فعالية هو احل�صول
على �إمدادات من املياه ذات تركيزات منخف�ضة
من الزرنيخ.

الكولريا

مر�ض معد حا ٌّد ت�سببه بكترييا �ضمة
الكولريا ٌ
الكولريا ( ،)V. choleraeوينجم عنه عند الب�رش
�إ�سهال ال ي�صاحبه �أمل .وت�صاب بع�ض احلاالت
ب�إ�سهال �شديد بحيث يعانون من جفاف �شديد قد
ي�ؤدي بهم �إىل املوت.
�أغلب امل�صابني باملر�ض يتناولون هذه
البكترييا مع الأطعمة �أو املياه امللوثة بها .ومن
املمكن �أن تبد�أ �أعرا�ض الكولريا بعد �ساعات
قليلة بح ٍّد �أدنى� ،أو خم�سة �أيام بح ٍّد �أق�صى من
وقت العدوى ،وتكون الأعرا�ض حينها ب�سيطة،
غري �أنها تكون خطرية للغاية يف بع�ض الأحيان.
يعاين �شخ�ص من بني ع�رشين م�صا ًبا
ب�إ�سهال �شديد ي�صحبه قيء؛ مما قد ي�ؤدي فو ًرا

�إىل الإ�صابة باجلفاف .وعلى الرغم من �أن عدي ًدا
من امل�صابني قد ال تظهر عليهم �أية �أعرا�ض �أو
تظهر عليهم �أعرا�ض ب�سيطة ،ف�إن من �ش�أنهم
ن�رش العدوى.

التيفويد

التيفويد ٌ
مر�ض حا ٌّد يتعلق باحلمى التي ت�سببها
بكترييا ال�ساملونيال تيفي (،)Salmonella typhi
وهو نوع من البكترييا يرتبط ب�أخرى ت�سبب
ً
مر�ضا �أقل خطورة .وتنتقل البكترييا �إىل
الإن�سان من خالل املياه �أو الطعام ،ومن ثم
تنت�رش العدوى �إىل بقية الأ�شخا�ص يف املنطقة.
ميكن للم�صابني مبر�ض مزمن تلويث املياه
املحيطة بفعل برازهم ،الذي يحمل تركيزات
عالية من البكترييا .ومن �ش�أن تلويث املياه �أن
يلوث الغذاء ،وميكن �أن تبقى البكترييا لأ�سابيع
يف املياه �أو يف خملفات ال�رصف اجلافة.
وعلى احلكومات االنتباه ب�شكل �أكرب
للمجتمعات القاطنة يف املناطق التي تعاين من
م�شكالت تتعلق باملياه ال�صحية وبالأمرا�ض التي
تنقلها املياه .ف�إن حق الإن�سان يف احل�صول على
مياه نظيفة والتمتع بحياة �صحية حلق �أ�سا�سي؛
لتحقيق حياة كرمية يتمتع خاللها الإن�سان
بحقوقه كاملة.
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على كوب نظيف من املياه� .إال �أن هذا يبدو
ً
م�ستحيل؛ حيث تتعاظم م�شكلة ندرة املياه
ال�صحية ،وخا�صة يف البلدان الفقرية.
وف ًقا ملنظمة ال�صحة العاملية ،هناك  1.1مليار
�شخ�ص حول العامل ال ت�صلهم �إمدادات مياه
جيدة ،يف حني �إن هناك  2.4مليار �شخ�ص �آخرين
ال يتمتعون ب�أية مرافق �صحية مط َّورة .هذا،
وميوت نحو مليوين �شخ�ص � -أغلبهم من الأطفال
دون خم�س ال�سنوات � -سنو ًّيا بفعل الأمرا�ض
املُ�سهِلة.
�أكرث املجتمعات ت�أث ًرا هي جمتمعات الدول
النامية التي تعي�ش يف حالة فقر مدقع؛ مثل
�سكان املناطق �شبه احل�رضية واملناطق الريفية.
والنا�س الذين ي�رشبون مثل هذا النوع من املياه
�أو الذين ال يتمتعون ب�أية مرافق �صحية متطورة
يعانون من �أمرا�ض عديدة؛ مثل :الإ�سهال،
والت�سمم بالزرنيخ ،والبلهار�سيا ،والكولريا،
والديدان املعوية ،والتيفويد ،والرتاخوما.
حتدث مثل تلك الأمرا�ض نتيجة قلة
االهتمام الذي يحظى به ذلك القطاع ،وقلة
املوارد املالية ،وعدم ا�ستدامة �إمدادات املياه
واخلدمات ال�صحية ،وتدين ممار�سات النظافة
ال�شخ�صية ،وتدين م�ستوى النظافة يف الأماكن
العامة؛ مبا يف ذلك امل�ست�شفيات ،واملراكز
ال�صحية ،واملدار�س.
وهكذا ،ف�إن توفري �إمدادات كافية من املياه
الآمنة ،واملرافق الالزمة ل�رصف الف�ضالت،
والتعريف مبمار�سات النظافة ال�شخ�صية لأمر
�شديد الأهمية لتقليل عبء الأمرا�ض الناجمة عن
هذه العوامل اخلطرة.

الإ�سهال هو �إخراج براز �سائل متكرر.
وقد ي�صاب املرء بالإ�سهال من جراء العدوى،
�أو ت�سمم الطعام ج َّراء تناول الأطعمة �أو املياه
امللوثة .وغال ًبا ما ي�صاب اجلميع بالإ�سهال يف
وقت ما يف حياتهم ،وقد يكون ذلك �أثناء رحلة يف
اخلارج؛ وهو ما ي�سمى ب�إ�سهال امل�سافر.

بقلم :عمر ر�أفت

15

العلم يف حياتنا
يعترب كثري من النا�س املياه �أم ًرا م�سل ًما
به؛ فهي ت�شكل  %70من �سطح الكرة
الأر�ضية ،ولكنها مع ذلك نادرة .فمعظم
املياه العذبة على �سطح الأر�ض حبي�س
الكتل الثلجية ،ومن َث َّم ي�صعب احل�صول
عليه؛ فالواقع �أن  %2.5فقط من الـ%70
من املياه املتاحة على �سطح الأر�ض يعترب
عذبًا.

بقلم :ب�سمة فوزي
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وقد حازت م�شكلة ندرة املياه م�ؤخ ًرا -
و�أخ ًريا  -االهتمام الذي ت�ستحقه .فعلى مر
ال�سنوات مل تتغري كمية املياه على الأر�ض ،يف
حني زاد تعداد ال�سكان ب�شكل هائل؛ الأمر الذي
�أدى �إىل ن�ضوب موارد الأر�ض من ج َّراء احلاجة
املتزايدة للماء والغذاء.
واال�ستخدام الأو�ضح للمياه هو اال�ستخدام
املنزيل ،الذي ي�شمل ال�رشب والنظافة
ال�شخ�صية� ،إال �أن الزراعة ت�ستهلك  %70من
املياه العذبة على الأر�ض ،يف حني ت�ستهلك الطاقة
الكهرومائية البقية لتوليد الكهرباء.
فت�ستخدم الطاقة الكهرومائية جريان
املاء لتوليد الطاقة ،وتعترب ال�سدود مثا ًال على
ذلك؛ حيث جتري املياه من خالل التوربينات؛
مما يدفعها لتدور ومن ثم توليد الكهرباء.
وت�ستخدم جميع ال�صناعات املياه� ،إال �أنها قد
تكون "خمتبئة" يف بع�ض ال�صناعات؛ فعلى �سبيل
املثال ،ي�ستهلك ت�صنيع حوايل ن�صف كيلوجرام
من البال�ستيك  91لرتًا من املياه تقري ًبا.

ندرة المياه:
ومنو عدد ال�سكان� ،إىل جانب التقدم العلمي
والتكنولوجي ،وكذلك �أ�سلوب احلياة املرفَّه
يجعل من توفري املياه العذبة مع�ضل ًة .وبغ�ض
النظر عن كل هذا ،فجدير بالذكر �أن م�شكلة ندرة
املياه مل ت�صب جميع الدول بعد.
يرجع ذلك الأمر �إىل كيفية توزيع املياه،
�سواء كانت �سهلة املنال �أو ال ،وكذلك �سواء كانت
الدولة متقدمة �أو غنية مبا يكفي للح�صول عليها.
فللأ�سف ف�إن املياه العذبة ال تكون يف الأنهار،
والبحريات ،واجلداول؛ بل �إن معظمها حبي�س
الكتل الثلجية ،يف حني ينح�رص الباقي يف جوف
الأر�ض ،ولذلك فمن بني كل املياه العذبة على
الأر�ض ف�إن  %0.3فقط يكون على �سطح الأر�ض.
وهناك نوعان من ندرة املياه :ندرة املياه
الفعلية وندرة املياه االقت�صادية؛ فتحدث
الندرة الفعلية عندما تفوق حاجة الدولة من
املياه الكمية املتاحة فعل ًّيا ،يف حني حتدث
الندرة االقت�صادية عندما تكفي كمية املياه
املوجودة فعل ًّيا ،ولكنها تكون غري متاحة

لل�سكان نتيجة افتقادهم لال�ستثمار الالزم �أو
الإدارة ال�سليمة.
وندرة املياه ال تت�أثر بالنمو ال�سكاين
فح�سب؛ بل تت�أثر � ً
أي�ضا بالتلوث .فالتلوث
ي�ؤدي �إىل االحتبا�س احلراري ،الذي ي�ؤثر
بدوره مبا�رشة يف دورة املياه .فارتفاع درجات
احلرارة ي�ؤدي �إىل تبخر املياه ،مما ي�ؤدي لزيادة
قدرة الغالف اجلوي على تخزين املياه؛ فيحدث
عو�ضا عن املطر .وعندما يربد الهواء
جفاف ً
تتحرر كمية املياه الكبرية املخزنة يف �صورة
في�ضانات؛ حيث تكون �رسعة املياه الكبرية
عائقًا �أمام تخزين الأ�شخا�ص لها ،ولذلك ف�إنها
تفقد.
كما ذكرنا �ساب ًقا ،معظم املياه العذبة خمزن
يف الكتل الثلجية ،و�سوف تت�سبب درجات
احلرارة املتزايدة يف ذوبان تلك الكتل .وهناك
مناطق تعتمد على تلك الكتل؛ فعندما تذوب لن
يكون هناك �سبيل ال�ستعادتها ومن َث َّم �سيعاين
قاطنو تلك املناطق من نق�ص املياه.

بالإ�ضافة �إىل ت�أثري االحتبا�س احلراري
الذي يعبث بدورة املياه ،يزيد الب�رش الطني بلة
ب�إف�سادهم مواردهم املائية القليلة .فللأ�سف
تلقي بع�ض امل�صانع مبخلفاتها يف املاء ،وتبقى
املبيدات التي ي�ستخدمها الفالحون يف حقولهم يف
الرتبة؛ حيث يدفعها املطر �إىل الأنهار.
و�صب املجاري يف الأنهار هو �أحد �أكرث
الأمور التي يقوم بها الإن�سان تدم ًريا ملوارد
املياه .وال حتتوي املجاري على ف�ضالت الإن�سان
فح�سب؛ فالب�رش ي�ستخدمون � ً
أي�ضا منتجات
النظافة والكيماويات ،التي ت�صل � ً
أي�ضا للأنهار
عن طريق املجاري .وللتلوث ت�أثري هائل يف
ال�صحة؛ فيعاين ه�ؤالء الذين يتناولون املياه
امللوثة من الأمرا�ض التي حتملها املياه مثل
التيفويد واملالريا.
وبع�ض موارد املياه ملوثة لدرجة ال ميكن
تالفيها ،ومنها بحرية كارات�شاي برو�سيا،
التي تعد �أحد �أكرث الأماكن تلو ًثا يف العامل .ففي
خم�سينيات القرن املن�رصم �سكبت املخلفات
النووية يف تلك البحرية ،وقد جفت يف �ستينيات
القرن؛ فحملت الرياح الأتربة امللوثة باملواد
النووية بعي ًدا لتت�سبب يف قتل كثري من النا�س.
والآن تغطى البحرية بالأحجار ملنع الأتربة
النووية من االنت�شار .ومن الأمثلة الأخرى
على �سوء ا�ستخدام م�صادر املياه نهر جاجنز؛
وهو نهر مقد�س يف الهندو�سية؛ حيث ي�ستحم
فيه املاليني �سنو ًّيا لتطهري �أنف�سهم من اخلطايا
والذنوب.
على الأرجح� ،سيت�سبب التلوث والنمو
ال�سكاين واحلاجة املتزايدة ،يف خالفات� ،إن مل
تكن حرو ًبا .والبرتول كان  -وال يزال � -أحد
الأ�سباب الرئي�سية لن�شوب احلروب؛ حيث تعتمد
عليه احلياة احلديثة .ومبا �أن املحركات تلتهمه
ب�رشاهة يوم ًّيا ،ي�رسع الب�رش  -وقد �أدركوا �أنه
م�صدر غري متجدد  -للح�صول على �أكرث كمية
ممكنة منه .ومع تعلقهم ال�شديد بالبرتول والنعم
التي ي�أتي بها ،ين�سون املاء؛ وهو �إك�سري احلياة.
فيطلق على املياه ج َّراء ذلك "البرتول اجلديد"؛
حيث يرجح �أن تكون ال�سبب الرئي�سي للحروب
يف امل�ستقبل.

وتعترب حالة م�رص و�إثيوبيا مثا ًال حتذير ًّيا
ملا قد يحدث يف امل�ستقبل .فلم تن�شب حرب� ،إال
�أنه كان  -وال يزال  -هناك توتر ملحوظ؛ حيث
تت�ضارب اهتمامات الدولتني اللتني تت�شاركان يف
م�صدر مياه واحد .في�سعى الإثيوبيون لإن�شاء
�سد النه�ضة الإثيوبي العظيم ،الذي  -ح�سبما
يدعي امل�رصيون  -من �ش�أنه تقليل ح�صة املياه
اخلا�صة مب�رص.
يجدر بالذكر �أن م�رص تعتمد اعتما ًدا �شبه
كلي على مياه نهر النيل؛ حيث ت�أتي  ٪94من
ٍّ
املياه التي ي�ستخدمها امل�رصيون من نهر النيل.
ف�إن مل ت�صل الدولتان �إىل اتفاق ما وتعمالن م ًعا
على �إيجاد حل؛ ف�سوف يكون هناك حت ًما ما هو
�أكرث من بع�ض التوتر.
ول�صعوبة احل�صول على املياه هناك عديد
من العواقب غري املرجوة؛ فقد يفنى الب�رش �أو
ي�ضطرون �إىل ال�سفر م�سافات بعيدة للح�صول
على املاء من مناطق �أخرى غري تلك التي
يقطنونها .كما قد ي�ضطر النا�س �أحيانًا �إىل �رشب
املياه امللوثة؛ الأمر الذي ي�ؤدي بطبيعة احلال �إىل
عواقب �صحية متعددة ووخيمة.
من املده�ش واملخزي � ً
أي�ضا �أن ي�ؤثر نق�ص
املياه يف التعليم؛ حيث يجرب الأوالد والبنات
الذين يقطنون املناطق اخلالية من املياه لالنتقال
يوم ًّيا مل�سافات كبرية للح�صول على املياه
لأ�رسهم ،ومن ثم ال يكون لديهم الوقت للذهاب
�إىل املدر�سة .ومبا �أن الزراعة � ً
أي�ضا حتتاج �إىل
املياه ،يكون اجلوع نتيجة �أخرى لنق�ص املياه.
ولكن ،ال داعي للبكاء على اللنب امل�سكوب؛
فاحلل الأ�سهل والأكرث منطقية لهذه امل�شكلة هو
بالطبع عدم �إهدار املياه .فعلى �سبيل املثال ،تزيد
املوا�سري القدمية ،والتي ت�سمح بت�رسيب املياه،
من امل�شكلة بع�ض ال�شيء؛ حيث تفقد �أمريكا
مث ًال حوايل  230مليار لرت من املاء يوم ًّيا ج َّراء
الت�رسيب من املوا�سري ،ولذلك ف�سوف ي�ساعد
تغيري تلك املوا�سري بع�ض ال�شيء.
ومبا �أن للتلوث ت�أث ًريا كب ًريا يف م�شكلة املياه،
يجب التعامل معه .بداي ًة ،يجب على احلكومات
منع امل�صانع من �صب خملفاتها يف املاء.
وللأ�سف ،فعلى عك�س البرتول ،ال يوجد للماء

بديل� ،إال �أن بع�ض الدول تقوم الآن بتحلية مياه
البحر ،وهي عملية �إزالة امللح من املاء .و�إن تب ُد
�سهلة فهي عملية مكلفة للغاية؛ فتحول التكلفة
العالية دون تطبيق بع�ض الدول لتلك العملية
حلل م�شكالتها املائية.
يتحتم على الب�رش �إ ًذا اتخاذ خطوات جدية
و�صارمة نحو تخفي�ض االحتبا�س احلراري
والتلوث؛ ف�إن مل يكن ل�سالمة الكوكب و�صحة
بيئته ،فلأنف�سهم وللحفاظ على املياه التي هي
مبثابة �إك�سري حياتهم .فال ينف�صل الب�رش ع َّما
يحدث لكوكبهم؛ لذلك عليهم التعاون م ًعا ملحاربة
ندرة املياه بد ًال من حماربة بع�ضهم ً
بع�ضا ،لي�س
للحفاظ على �أ�سلوب احلياة احلديثة فقط ،بل
� ً
أي�ضا للبقاء.
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الطعام �رضورة من �رضورات احلياة،
وحق لكل فرد على وجه الكرة الأر�ضية؛ فال
ميكننا احلياة بدونه .فمن الطعام ي�ستمد اجل�سم
املغذيات التي يحتاجها للنمو والقيام مبهامه
احليوية؛ �إال �أنه وف ًقا لربنامج الغذاء العاملي
التابع للأمم املتحدة ،فهناك  925مليون �شخ�ص
يف العامل ال يجدون قوت يومهم.
وف ًقا للقمة العاملية للغذاء ،يتحقق الأمن الغذائي
«عندما يتمكن جميع النا�س يف جميع الأوقات من
وكاف
احل�صول  -فعل ًّيا وماد ًّيا  -على طعام �آمن ٍ
مبا يتنا�سب مع احتياجاتهم واختياراتهم الغذائية
من �أجل التمتع بحياة ن�شيطة و�صحية» .وي�ؤدي
نق�ص الطعام �إىل �سوء التغذية؛ لأن اجل�سم ال
يح�صل على املغذيات املطلوبة من الطعام .وهذا
ي�صيب �أجهزة اجل�سم احليوية بالأذى وي�رض
بوظائف اجل�سم ،وهو الأمر ال�شائع بني الطبقات
الفقرية ويف البلدان النامية.
ويف كثري من الأحيان ،ال يكون نق�ص الطعام
�أو الطعام غري ال�صحي فقط هو ما ي�ؤدي �إىل
�سوء التغذية؛ فبع�ض الأ�شخا�ص يعانون من
�سوء التغذية ج َّراء �إ�صابتهم ب�أمرا�ض معينة �أو
ب�سبب ظروف �صحية متنعهم من ه�ضم الطعام
�أو امت�صا�صه .فعلى �سبيل املثال ،الأ�شخا�ص
الذين يعانون من اال�ضطرابات اله�ضمية
يكون لديهم م�شكالت معوية ي�سببها بروتني
يعرف باجللوتني يوجد يف القمح ،واجلاودار،
وال�شعري .فمن �ش�أن اال�ضطرابات اله�ضمية �أن
تعرقل قدرة الأمعاء على امت�صا�ص املغذيات،
وهو ما ينتج عنه �سوء يف التغذية.
جدير بالذكر �أنه بالرغم من املجهودات التي
تقوم بها الدول حلل م�شكلة نق�ص الغذاء ،والتي
تعد �أحد �أ�سباب �سوء التغذية ،فالو�ضع يف �إفريقيا
فيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية ينحدر من
�سيئ �إىل �أ�سو�أ .فقد عانت �إفريقيا لفرتات عدة من
نق�ص �شديد يف الغذاء �أدى �إىل زهوق الكثري من
الأرواح على مدى العقود املا�ضية.
وقد حققت الدول الإفريقية م ًعا التقدم
الأ�ضعف فيما يخ�ص حتقيق �أهداف الألفية
الإمنائية من حيث تخفي�ض ن�سبة اجلوع بحلول
عام 2015؛ فيعي�ش حوايل ثلث �سكان القارة
ال�سمراء حال ًّيا يف جماعة مزمنة .ويت�أثر ثالثة
وع�رشون مليون �شخ�ص يعي�شون يف �إحدى
ع�رشة دولة يف �إفريقيا بالنق�ص احلاد يف الأمن
الغذائي ،من ثم يتعر�ضون ل�سوء التغذية.
من بني العوامل التي ت�ؤدي لذلك الزيادة
ال�سكانية الهائلة ،وال�رصاعات ال�سيا�سية،
والتغري املناخي ،والفقر ال�شديد يف بع�ض
املناطق� .إال �أن الفقر ونق�ص الغذاء هما العامالن
الأ�سا�سيان وراء م�شكالت الأمن الغذائي
و�سوء التغذية يف �إفريقيا .ففي عام ،2004
كان دخل  121مليون �إفريقي يعي�شون جنوب
ال�صحراء الكربى �أقل من  0.50دوالر يف اليوم.
والأ�شخا�ص الذين يقل دخلهم عن دوالر يوم ًّيا

بقلم� :شاهنـــدة �أميــــــن

يكونون غري قادرين على �رشاء ما يحتاجونه من
الطعام؛ فتعترب اللحوم والأ�سماك من الرفاهيات
بالن�سبة للأغلبية الفقرية من الأفارقة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتعر�ض قارة �إفريقيا
على مدار الثالثني عا ًما املن�رصمة لتقلبات جوية
غري متوقعة ،وغال ًبا ما تتعر�ض لنوبات جفاف
طويلة تعقبها في�ضانات .وت�ؤدي تلك ال�صدمات
الطبيعية �إىل عواقب وخيمة ،مبا فيها انعدام
الأمن الغذائي على نطاق وا�سع .ومبا �أن كث ًريا
من �سكان املنطقة يعتمدون على الزراعة املطرية
من �أجل توفري الغذاء ،ف�إن  ٪4فقط من الأرا�ضي
الزراعية يف �صحراء �إفريقيا اجلنوبية يتم ريها.
عالوة على ذلك ،فاملزارعون الذين يعي�شون يف
املناطق الريفية هم من ي�صيبهم ال�رضر الأكرب؛
ب�سبب قدرتهم املنخف�ضة على التكيف ،الأمر
الذي يرتبط مب�ستويات الفقر ال�شديدة.
ول�سوء التغذية تبعات عدة على ال�صحة
والتنمية؛ حيث تكون الأمهات والأطفال �أكرث
الأ�شخا�ص عر�ضة لت�أثرياتها املدمرة .فالأمهات
الالتي يعانني من �سوء التغذية عر�ضة للوفاة
خالل الوالدة �أو لوالدة الأطفال املبت�رسين

الذين ال ي�ستطيعون البقاء على قيد احلياة .كما
يعاين الأطفال � ً
أي�ضا من تبعات �سوء التغذية؛
ب�سبب قدراتهم اجل�سدية واحتياجاتهم ل�سعرات
حرارية عالية الزمة لنموهم؛ فيعترب �سوء التغذية
ال�سبب الكامن وراء وفاة �أكرث من  2.6مليون
طفل كل عام.
ينبغي �إدراج �سوء التغذية كم�شكلة عاملية
ذات عواقب وخيمة .فمعركة الق�ضاء على انعدام
الأمن الغذائي �صعبة ،ولكنها لي�ست م�ستحيلة.
ولتنفيذ اجلهود امل�ستقبلية يتطلب الأمر
حكومات ن�شطة وجهات مانحة ثنائية ومتعددة
الأطراف تتعهد بتمويل طويل الأمد لتنفيذ
اجلهود الوطنية لإنهاء املجاعات وانعدام الأمن
الغذائي على م�ستوى يتوافق مع حجم امل�شكلة.
حينها فقط� ،سنتغلب على م�شكلة �سوء التغذية.

املراجع
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العلم يف حياتنا

بقلم :معتز عبد املجيد

امل�صطلحات

1 .1عملية هابر -بو�ش هي طريقة �صناعية لإنتاج
الن�شادر من النيرتوجني والهيدروجني ،وهي
الطريقة الرئي�سية يف �إنتاج الأمونيا ابتكرها
الكيميائي الأملاين فريتز هابر عام 1909م.
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الأ�سمدة مواد طبيعية �أو �صناعية ت�ضاف
�إىل الرتبة الزراعية مل ِّد النباتات بك ٍّم �أكرب من
املغذيات ال�رضورية لنموها .فتقول التقديرات
�إن حوايل � %30إىل  %50من حم�صول النباتات
يعود الف�ضل يف �إنتاجه للأ�سمدة الطبيعية �أو
التجارية امل�صنعة.
ب�صفة عامة ،حت�سن الأ�سمدة من عملية منو
النباتات .وهناك طريقتان �أ�سا�سيتان لتحقيق
ذلك الهدف؛ الأوىل تقليدية تنطوي على و�ضع
مواد �إ�ضافية مت ُّد باملغذيات ،والثانية �أن
تقوم بع�ض الأ�سمدة بتح�سني كفاءة الرتبة يف
االحتفاظ باملياه والت�شبع بالهواء.
وتتنوع �إنتاجية املحا�صيل من بلد لآخر ب�شكل
كبري؛ فالدول املتطورة تتمتع ب�إنتاجية زراعية �أكرب
بكثري من الدول النامية .وهناك العديد من العوامل
امل�سئولة عن هذا التباين؛ �أحدها الأ�سمدة.
فم�ساحات كبرية من الأرا�ضي القابلة
للزراعة بالأ�سمدة ،وامل�ستخدمة حال ًّيا يف �إنتاج
الغذاء للعامل ،غري خ�صبة بدرجة كافية ،ولذلك
فهي �أقل �إنتاجية بكثري مما ميكن �أن تكون.
فقد �أظهرت بع�ض درا�سات الأ�سمدة �أن �إ�ضافة
�سماد �أ�سا�سي من النيرتوجني ،والف�سفور،
والبوتا�سيوم حلقل غري خم�صب �ساب ًقا من �ش�أنه
م�ضاعفة املح�صول.
يعترب ا�ستخدام الأ�سمدة يف الدول املتقدمة
من امل�سلمات يف الزراعة؛ غري �أنها ال ت�ستخدم
يف �أغلب الأرا�ضي الزراعية بالدول النامية .يف
بع�ض الأحيان ،يقوم الفالح برتك الأر�ض لرتتاح
لفرتة؛ ويف �أحيان �أخرى ي�ستخدم الروث بو�صفه
�سما ًدا طبيع ًّيا ،غري �أن الروث لي�س بكفاءة �سماد
النيرتوجني ،والف�سفور ،والبوتا�سيوم.
ت�صنَّع جميع الأ�سمدة النيرتوجينية -
مثل :نرتات الأمونيوم ( ،)NH4NO3واليوريا
 – CO(NH2)2من الأمونيا ( )NH3التي يتم
�إنتاجها من خالل عملية هابر-بو�ش( .)1ويف هذه
العملية التي تنطوي على طاقة عالية ،يقدم الغاز

الطبيعي ( )CH4الهيدروجني ،يف حني ي�أتي
النيرتوجني ( )N2من الهواء.
ويتم احل�صول على الفو�سفاتيات عن طريق
اال�ستخال�ص من املعادن التي حتتوي على
الأيونات �سالبة ال�شحنة  .PO4يف حاالت نادرة،
تعالج احلقول الزراعية باملعدن امل�سحوق؛ ولكن
يف �أغلب احلاالت ،يتم �إنتاج �أمالح �أكرث قابلية
للذوبان عن طريق املعاجلة الكيميائية للمعادن
الفو�سفاتية .ويطلق على �أ�شهر املعادن التي
حتتوي على الفو�سفات ال�صخور الفو�سفاتية،
و�أهمها الفلورو �أباتيت (Ca5(PO4)3F (CFA
والهيدرو �أباتيت  .Ca5(PO4)3OHتتحول هذه
املعادن لأمالح فو�سفاتية قابلة للذوبان عند
معاجلتها بالأحما�ض الكربيتية �أو الف�سفورية.
يف حني ت�صنَّع �أ�سمدة البوتا�سيوم من
البوتا�س ،وهو مزيج من مركبات معادن
البوتا�سيوم .والبوتا�س يذوب يف املاء .وهكذا
ف�إن اجلهد الأ�سا�سي يف ا�ستخال�ص هذه املغذيات
من املعدن اخلام يت�ضمن خطوات للتنقية؛
مثل �إزالة كلوريد ال�صوديوم (� ،)NaClأو
ملح الطعام� .أحيانًا ما تتم الإ�شارة للبوتا�س
برمز  K2Oمبا يتنا�سب مع و�صف حمتواه
من البوتا�سيوم؛ ولكن يف الواقع ،ف�إن �أ�سمدة
البوتا�س عادة ما تك ِّون كلوريد البوتا�سيوم� ،أو
كربيتات البوتا�سيوم� ،أو كربونات البوتا�سيوم،
�أو نرتات البوتا�سيوم.
وعلى عك�س الأ�سمدة الكيميائية التي ت�ستخرج
من املعادن؛ مثل �صخور الفو�سفات �أو ت�صنَّع؛
مثل الأمونيا ،ف�إن الأ�سمدة الع�ضوية ت�ستخرج
من املواد احليوانية والنباتية؛ مثل خليط املخلفات
احليوانية والنباتية والروث .وت�ضم الأ�سمدة
الع�ضوية موا َّد ع�ضوية طبيعية؛ مثل خملفات
احليوان الناجتة عن �صناعة اللحوم ،والأن�سجة
النباتية ،والروث ،والطني ،وخملفات الأ�سماك.
طاملا كان ت�أثري �صناعة الأ�سمدة يف البيئة
حمل جدال .فامل�شكلة �أننا ن�ستخدم ك ًّما هائ ًال

من الأ�سمدة يف الرتبة؛ لأنه لدينا مليارات
الأفواه لنطعمها حول العامل .وكما ذكرنا،
ف�إن ن�سبة كبرية من الناجت الإجمايل ترجع �إىل
ا�ستخدام الأ�سمدة ال�صناعية �أو غري الع�ضوية،
والتي حتتوي على مكونات؛ مثل النيرتوجني
والبوتا�سيوم .وهذه املواد الكيميائية واملعدنية
ت�ساعد على زيادة منو النباتات؛ غري �أن لها
ت�أثريات جانبية وخيمة على املدى الطويل.
ويختلف الت�أثري البيئي باختالف املواد
الكيميائية املك ِّونة لل�سماد ،وباختالف طريقة
ا�ستخدامها ،ومعدله ،ووتريته .ب�شكل �أ�سا�سي،
تتمثل امل�شكالت املتعلقة باملو�ضوع يف تقليل
جودة الرتبة ،وتغري بيولوجية امل�سطحات املائية،
والت�أثري يف �صحة الإن�سان ب�شكل عام� ،إىل جانب
الت�أثريات املتعلقة بالتوازن البيئي وتغري املناخ.
غري �أنه لي�س بو�سعنا حرمان العامل النامي
من الأ�سمدة ال�صناعية التجارية من �أجل البيئة
فح�سب .ف�إن �إنتاج الأغذية الع�ضوية قد يجلب
لنا �أطعمة �أ�صح و�أقل �رض ًرا بالبيئة ،ولكن
حاجة اجلوع للطعام تفوق هذه االعتبارات
�أهمية .فال ميكننا �أن نقرر فج�أة التوقف عن
ا�ستخدام الأ�سمدة الكيميائية ب�سبب ت�أثرياتها
يف البيئة .ولكن ،ما بو�سعنا �أن نفعله هو العمل
على تطوير �أ�سمدة ع�ضوية �أف�ضل جودة و�أقل
�سع ًرا؛ لت�ستطيع مناف�سة الأ�سمدة الكيميائية،
وت�ساعدنا على ن�سج �سيناريوهات بديلة مل�ستقبل
�صناعة الأ�سمدة.
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هذه املفازة ال�شا�سعة التي حتتل امل�ساحة
الكربى من �شبه جزيرة العرب ،كان من
ال�رضوري �أن يجد العرب ما يهتدون به فيها،
و�إال ف�سيواجهون التيه واملوت .وكعادة �أهل
ال�صحراء يف التنقل والرتحال وراء املاء،
والطعام ،والع�شب ،فكان البد لهم من و�سيلة
لر�صد املواقع وحتديدها.
وبعد فر�ض الإ�سالم لل�صالة وال�صوم مل
يكن ُب ٌّد � ً
أي�ضا من حتديد املكان؛ وذلك لالجتاه
�إىل امل�سجد الأق�صى ومن بعده �إىل الكعبة
رشفة يف خم�سة �أوقات حمددة يوم ًّيا ،وكذلك
امل� َّ
حتديد �شهور ال�سنة الهجرية  -ال�سنة الهاللية
�أو القمرية  -وتعيني الأه ّلة؛ ف�أعياد امل�سلمني
و�صومهم يعتمدان على القمر وموا�ضعه
اعتما ًدا كل ًّيا .وذكر االهتداء بالنجوم وار ٌد يف
القر�آن؛ حيث قال تعاىل يف الآية ( )97من �سورة
الأنعامَ " :و ُه َو ا َّلذِي َج َع َل َل ُك ُم ال ُن ُّجو َم ِل َت ْه َت ُدو ْا
ِب َها ِف ُظلُ َماتِ ا ْل َ ِّب َوا ْل َب ْح ِر َق ْد ف ََّ�صلْنَا الآ َياتِ ِل َق ْو ٍم
َي ْع َل ُمونَ " ،هذا غري الآيات القر�آنية التي تدعو �إىل
الت�أمل يف خلق الأكوان والتفكر فيه.
وقبل الإ�سالم ظهرت بع�ض الديانات القدمية
يف �شبه اجلزيرة العربية التي ان�رصفت �إىل
عبادة الكواكب والنجوم بد ًال من الأ�صنام مثل
«ال�صابئة» ،والتي كان للأجرام ال�سماوية فيها؛
مثل :القمر ،والزهرة ،وعطارد مكانة عظيمة.
كل هذه املقدمات والأ�سباب جعلت علم
الفلك � -أو علم الهيئة كما كان يطلق عليه  -من

�رضورات البقاء عند العرب ،وجعلتهم يتعمقون
فيه بالر�صد ،والتحليل ،و�إقامة النظريات،
واخرتاع الآالت الفلكية لر�صد هيئة ال�سماء
نها ًرا ً
وليل .وال �شك �أن �إ�سهامات العرب يف علم
الفلك يف القرون الو�سطى �أو الع�صور الذهبية
للح�ضارة العربية ال ينكرها الداين �أو القا�صي.
فيكفينا �أن نعرف �أن �أ�سماء النجوم والكواكب
قد اكت�شفها العرب وحددوا مداراتها منذ �ألف
وخم�سمائة �سنة عربية �إىل يومنا هذا ،وكذلك
بع�ض امل�صطلحات الفلكية؛ مثل :املقنطرة،
وال�سمت ،والعهدة.
ولعل من �أبرز امل�صادر التي و�صلت �إلينا
يف جمال الر�صد كتاب عبد الرحمن ال�صويف -
املتوفى �سنة 376هـ976/م  -بعنوان "�صور
الكواكب الثمانية والأربعني" ،الذي حتدث
فيه عن الكواكب يف ال�سماء التي بلغت ثمانية
و�أربعني كوك ًبا ،ور�سمها ر�س ًما تقدير ًّيا كما
تخيلها العرب وقتها دون ا�ستخدام الآالت
احلديثة املعقدة يف وقتنا هذا .وتابعته من
بعده ابنته �أرجوزة بنت ال�صويف يف �أر�صاده،
بالإ�ضافة �إىل تطوير علماء احل�ضارة الإ�سالمية
وقتها لآالت الر�صد والتقريب.
ولنا �أن نتخيل � ً
أي�ضا �أن ابن الهيثم ب�إمكانات
ع�رصه  -وهو املتوفى �سنة (430هـ1040/م) -
كتب ر�سالة بعنوان "ماهية الأثر الذي يبدو على
وجه القمر"  -وهي من مقتنيات مكتبة الإ�سكندرية
 يدر�س فيها ويتناول بالتحليل العلمي ماهيةت�ضاري�س القمر وف َّوهاته الربكانية.
ومن قبلهما كان �أبو عبد اهلل البتاين  -املولود
�سنة (240هـ854 /م) وهو �أحد �أهم علماء الفلك
والر�صد يف العامل؛ مما دفع البع�ض �إىل ت�سميته

ببطلميو�س العرب .و�إن كنت قد در�ست علم
ح�ساب املثلثات ودر�ست مقلوبات الن�سب املثلثية
(دالة اجليب ،ودالة متام اجليب ،ودالة الظل)،
فاعلم �أن هذا الرجل هو من كان له الف�ضل يف
وجودها ،وهذا على �سبيل املثال ال احل�رص.
ولو ذهبنا �إىل القرن الثاين الهجري؛ الثامن
امليالدي ،لوجدنا اخلوارزمي الذي ارتبط ا�سمه
باع �آخر
بعلم اجلرب و�إ�سهاماته العظيمة فيه ،له ٌ
كبري يف علم الهيئة والر�صد .فجاء �أول كتاب وهو
«زيج ال�سند» نقطة حتول يف علم الفلك الإ�سالمي؛
فتناول الكتاب ر�صد حركة ال�شم�س ،والقمر،
والكواكب اخلم�سة املعروفة �آنذاك؛ حيث �أدخل
املفاهيم املرتجمة من الهندية ومفاهيم بطلميو�س
�إىل علم الفلك العربي ،وطورها؛ حيث انطلق منها
�إىل اكت�شافات جديدة يف علم الهيئة.
وال ن�ستطيع التحدث عن علم الفلك والر�صد
بدون ذكر مر�صد مراغة غرب مدينة مراغة
ب�أذربيجان ،الذي �أ�س�سه عامل الفلك الريا�ضي
الكيميائي الفيزيائي الفيل�سوف املتكلم الطبيب
ن�صري الدين الطو�سي �سنة 657هـ1259/م،
و�شارك فيه علماء ُ
كث؛ �أمثال :قطب الدين
ال�شريازي ،وابن ال�شاطر ،وجنم الدين
القزويني ،وعلي القو�شجي ،وعبد العلي
البريجندي ،و�شم�س الدين اخلافري ،وحميي
الدين املغربي ،وابن الفوطي وغريهم كثري.
واحتوى املر�صد على �أكرث من �أربعمائة �ألف
جملد ،فجعل منه �أول �أكادميية للبحث العلمي يف
جمال الفلك والر�صد ،ثارت على مبادئ و�أفكار
بطلميو�س يف الفلك.
�أما البريوين (�أبو الريحان) الذي ولد �سنة
(362هـ963/م) بعا�صمة الدولة اخلوارزمية،
و�ص َف �أنه من بني �أعظم العقول التي
والذي ِ
عرفتها احل�ضارة الإ�سالمية ،فكان له باع
طويل يف علم الهيئة والر�صد ،وجاءت ت�صميماته
للأ�سطرالبات و�آالت ر�صد املواقع ،والنجوم،
فتحا لعلم الفلك
والكواكب وتطويرها ً -
والر�صد ،ومتهي ًدا لل�ساعة امليكانيكية؛ فهو �أول
من اخرتع الأ�سطرالب العمودي يف العقد الأول
من القرن احلادي ع�رش ،وهو � ً
أي�ضا �أول من قال
ب�أن الأر�ض تدور حول حمورها.
وغري ه�ؤالء العلماء والأعمال كثري كثري؛
حيث ت�صل خمطوطات الفلك وعلم الهيئة
وكيفية الر�صد يف الرتاث العربي املخطوط �إىل
�آالف املخطوطات التي حتتاج �إىل ك�شفها �أو
�إعادة اكت�شافها .وهكذا جاء علم الفلك �رضورة
للبقاء عند العرب امل�سلمني ،ولتطبيق �رشائع
دينهم احلنيف وفرائ�ضه ،وما كان هذا املقال �إال
قطرات من حميط �إ�سهامات احل�ضارة العربية
يف هذا املجال.

بقلم :ماي�سة عزب

"ال�رصخة" لإدوارد مون�ش ( ،)1944-1863من متحف �شبكة الإنرتنت
(" .)ibiblioال�رصخة" هو اال�سم ال�شائع لكل من �أربع ن�سخ من عمل  -منتج
يف �صورة لوحات زيتية وبا�ستل  -للفنان التعبريي الرنويجي �إدوارد مون�ش ما
بني عامي  1893و .1910و"�رصخة الطبيعة" هو اال�سم الذي �أطلقه مون�ش على
تلك الأعمال ،وكلها يظهر فيها �شخ�ص على حمياه تعبري م�ؤمل ،ومن ورائه خلفية
طبيعية ل�سماء برتقالية �صاخبة.

املراجع

www.desert-alchemy.com
www.eachmindmatters.org
www.themindfulword.org
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عرب �صفحات هذا العدد قمنا مبناق�شة �أوجه عدة خمتلفة للحاجة:
احلاجات الأ�سا�سية الفعلية للعي�ش ،وحاجات احلياة احلديثة من
وجهات نظر متنوعة ،وغريها .ولكن يجب �أال نن�سى حاجات �أ�سا�سية
�أخرى مثل التعليم ،على �سبيل املثال� .إال �أن التعليم لي�س حاجة
�أ�سا�سية مثل �أية حاجة �أخرى ،ولذلك نكر�س له عددنا القادم ب�إذن اهلل.
مع ذلك ،ففي ر�أيي ال يعترب عد ًدا عن احلاجات الأ�سا�سية للحياة �شامالً
مبا يكفي �إذا مل نتطرق فيه �إىل �إحدى احلاجات اجلوهرية ،و�أق�صد بقويل
احلاجة �إىل التعبري عن الذات.
ف�إن ت�ساءلت عن ماهية التعبري عن الذات� ،أقول لك �إنه قدرة املرء على
�إظهار �أفكاره �أو م�شاعره �أو �آرائه �أو م�شاعره وقيامه بذلك .وقد يكون ذلك
باحلديث �أو بالكتابة� ،أو من خالل �أحد �أ�شكال الفنون التي ال جمال حل�رصها.
كما يكون التعبري عن الذات � ً
أي�ضا من خالل لغة اجل�سد �أو املظهر؛ �سواء
امللب�س� ،أو طريقة ت�صفيف ال�شعر� ،أو ديكور املنزل� ،إىل �آخرها من املظاهر.
�إن التعبري عن الذات لأم ٌر حيوي للحياة ،مثله مثل التنف�س .فهو كيفية
تفاعلنا مع الآخرين ومع العامل حولنا؛ وميكنه �أن يكون جمز ًيا للغاية �أو

ً
حمبطا للغاية .ف�أحيانًا ال نحتاج حتى �إىل التفكري يف كيفية التعبري عن واقعنا
الداخلي للآخرين؛ حيث يحدث ذلك تلقائ ًّيا .و�أحيانًا �أخرى نعاين لنعرب عن
�شيء ما؛ فيخيب �أملنا عندما ال ن�ستطيع تو�صيل مق�صدنا.
يف بع�ض الأحيان ال يكون لدينا ما يكفي من الإلهام �أو الإبداع لنعرف ما
هو ذلك الذي نريد التعبري عنه ،ويف �أحيان �أخرى قد يكون لدينا فكرة ع َّما
نريد �أن نو�صله ولكننا ال نعرف كيف نظهره .ويعاين بع�ضنا من �صعوبة
التعبري ب�سبب اخلجل� ،أو عدم الثقة يف النف�س� ،أو ملجرد ال�شعور بافتقار
املهارات الالزمة للتعبري.
و�إحدى و�سائل التعبري عن الذات هي الفن؛ فمهما خ�شيت التعبري عن
ذاتك ،فتذكر �أن هناك و�سائل عدة للتوا�صل.
فمن التلوين بالأ�صابع �إىل ر�سم اللوحات الطبيعية �شديدة التعقيد،
ومن عدوية ملحمد عبد الوهاب ،يحفز الفن ال�صحة الروحية .وبالفعل ،فعلى
مر الع�صور ا�ستخدم الب�رش الفن للحث على التغيري الإيجابي يف �أنف�سهم
ويف عالقاتهم بالعامل اخلارجي .والفن يحث على البحث يف الذات من خالل
التعبري عنها �أو بالغو�ص يف �رصاعاتها الداخلية� ،سواء بالإن�صات �أو
بالر�ؤية؛ فالتعبري الفني ير�سخ كيفية ت�أثري العوامل اخلارجية على حياتنا.
وتنمي التجارب امل�ؤملة �أف�ضلياتنا الفريدة ،كما توطد من ارتباطنا
بالنا�س ،وامل�شاهد ،والأ�صوات؛ مما يبعث باملعاناة �أو الأمل امل�شرتك.
فيحول العمل الفني الغ�ضب �أو الأمل �أو الأعباء الداخلية �إىل �شيء ملمو�س؛
فتدون الآمال واملخاوف ،وهي م�شاعر ال يجب �إهمالها �أو كبتها .ويجعل
الفن من تلك امل�شاعر الإن�سانية الأ�سا�سية �أم ًرا ميكن �إدارته واالحتفاء به؛
فيعمل التعبري عن الذات من هذا املنطلق عمل العالج.
حتى و�إن مل يكن لدينا القدرة التقنية على كتابة ال�شعر �أو الر�سم،
ي�ستخدم معظمنا احلوا�س لربط الإح�سا�س �أو املحتوى يف عم ٍل ما مبعاناتنا
ال�شخ�صية .فلك ٍّل منا �أغنية ما تذكره بطفولته ،ولك ٍّل منا م�شهد ما يثري يف
نف�سه الإح�سا�س بال�سعادة �أو الندم .ففي نهاية املطاف كلنا مرتابطون من
خالل الفن رغ ًما عن امل�ستويات املتفاوتة ملهاراتنا.
في�سهل لنا الفن ال�شعور بالزهو ،كما يخف�ض من م�ستويات ال�ضغط
والتوتر؛ الأمر الذي من �ش�أنه م�ساعدة اجلميع على التغلب على �أية حمنة.
فالبدء يف �أية مهمة واالنتهاء منها واختبار املنتج النهائي ي�ؤدي �إىل �شعور
ال مثيل له من الإنتاجية والقيمة .وباملثل ،فبعد درا�سة عمل ما �أو �إبداعه
ميكننا اال�ستمتاع باملنتج وم�شاركته مع الأحباء.
على الرغم من �أن الفن يربط بني النا�س ،ف�إنه ميكنه � ً
أي�ضا �إ�ضفاء
�شعور با�ستقاللية الر�أي والأفعال .فبعي ًدا عن مواعيد العمل ،وبعي ًدا عن
ال�ضغوطات العائلية ،وبعي ًدا عن التوقعات املجتمعية ،ي�ضع االنخراط يف
الفن املرء يف موقع ال�سيطرة .فال ميكن لأحد فر�ض ما ميكن اال�ستماع �إليه،
�أو الألوان امل�سموح بها� ،أو ما يجب �أن يحث الإلهام؛ فالرحلة �إىل ال�صحة
الروحية من هذا املنطلق هي رحلة فردية.
وت�سمح لنا الت�صورات اجلديدة عن املا�ضي� ،أو امل�ستقبل� ،أو حتى
املواقع بالهروب  -ولو م�ؤقتًا  -من بوتقتنا االجتماعية .كما ي�سمح لنا
الدخول يف عوامل بديلة ب�إدراك عامل يتخطى �رصاعاتنا ال�شخ�صية .فيخلق
الفن لكل منا جما ًال �آمنًا للهروب لوهلة مما يدور يف رءو�سنا حلالة من
الت�أمل؛ حيث ي�صبح ال�سالم الداخلي ممكنًا.
فكلنا نتفاعل مع الفن ب�صفة يومية؛ �إال �أن قليلني فقط هم من يتوقفون
للتفكر يف تلك الأ�شكال من التعبري �أكرث من كونها جميلة ال�شكل �أو ذات
�إيقاع جذاب ،دون �أن يدركوا ت�أثريها على ال�صحة الروحية .فبالت�أمل يف
قطعة مو�سيقية مفعمة بامل�شاعر� ،أو باالنخراط يف ر�سم �شخ�ص حمبوب،
يحث الفن على اال�ستقاللية واالرتباط بالآخرين على ح ٍّد �سواء.

بقلم :د .عمر فكري
رئي�س ق�سم القبة ال�سماوية
مركز القبة ال�سماوية العلمي ،مكتبة الإ�سكندرية

تغمرك �سعادة كبرية عند �سماعك هذا
العر�ض ال�سخي من تلك الكائنات ب�أنهم
�سيعطونك �أ�رسارهم طواعية .فقد قال لك البدين
ج ًّدا" :ولكننا يا �صديقي اتفقنا فيما بيننا الآن �أن
نعطيك �رسنا ،ولكن حتت �رشط واحد" .يقفز �إىل
ذهنك ت�سا�ؤالت متداخلة بعد هذا الكالم :من �أين
جاءوا؟ وملاذا اختاروك �أنت بالذات؟ هل زاروا
�أح ًدا قبلك؟ ما هذا الذي يحدث يل؟ وما هذا
ال�رشط؟ كم ال�ساعة الآن؟
ولكن يقطع ا�ستمرارك يف احلرية وا�ستباق
الأحداث كالم الكائن الطويل ج ًّدا لرفيقه البدين
ج ًّدا :نعم يا �صديقي ،ولكن هذا االتفاق م�رشوط
ب�أن يدلنا هو على مكان نخاطب منه �أهل هذا
الكوكب ،وهذا هو �رشطنا الوحيد .تعود �إىل
ت�سا�ؤالتك من جديد ،وتوجه كالمك �إليهم ً
قائل:
لقد �أ�صبحت الآن داخل �أحد �أفالم اخليال العلمي
و�أريد �أن �أنهي ما �أنا فيه الآن .فعلى الرغم من
�أننا يف عام  ،2015ف�إنني يف غرفتي و�أحتدث مع
كائنات ف�ضائية يطلبون طل ًبا غري ًبا .باهلل عليكم من
�سي�صدقني؟ وملاذا تريدون خماطبة �أهل الكوكب؟
يرد عليك البدين ج ًّدا ،وهو م�ستند على
ظهر الق�صري ج ًّدا وينظر بده�شة �إىل الطويل
ج ًّدا :هل قال �إننا يف عام 2015؟ وهل قال باهلل
عليكم؟ يجيبه الطويل حمر ًكا كتفيه هو الآخر،
را�س ًما نف�س عالمات الده�شة على مالحمه� :أظنه
قال ذلك .فينطلق الق�صري ج ًّدا ب�س�ؤاله �إليك؟ من
قال �إننا يف عام 2015؟ نحن يف عام  ،3115ثم ما
معنى باهلل عليكم هذه؟ نحن ال نعرف كلمة اهلل.
ي�سود �صمت غريب بعد كالم الق�صري ج ًّدا؛
ف�أنت ال تتخيل ً
فعل ما قاله .حترك يديك بعد هذا
ال�صمت ،وت�شري ناحية الباب مبا يفيد طلبك منهم
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ب�أن يغادروا غرفتك؛ فيقوم ثالثتهم بنف�س احلركة
وي�شريون يف نف�س الوقت وبنف�س الكيفية ناحية
الباب� .إ ًذا ،فهم مل يفهموا �إ�شارتك ومل يفهموا
معناها .فتقول لهم بثبات :من ف�ضلكم �أرجو �أن
تغادروا غرفتي الآن وب�سالم؛ ف�أنا مل �أعد �أريد
اال�ستمرار يف هذا الأمر .فما كان من الطويل
ج ًّدا �إال �أنه اقرتب منك مب�سافة ق�صرية ً
قائل :ما
الذي �أغ�ضبك هكذا؟ وملاذا تريدنا �أن نغادر؟ لقد
كنت معنا منذ قليل ُمرح ًبا ودو ًدا ،ونحن نراك
�إن�سانًا جي ًدا .هل �أ�صبحت الآن خائ ًفا منَّا؟ تعود
وخ�صو�صا
�إىل الوراء مبتع ًدا عنه ،وترد :نعم،
ً
بعد قول �صديقك هذا �إننا يف عام  ،3115و�إنكاره
لوجود اهلل».
يرد عليك الق�صري ج ًّدا :نحن حقًّا يف عام
 ،3115و�أنا مل �أنكر وجود اهلل الذي تتحدث عنه،
�أنا قلت نحن ال نعرفه .ثم يدير وجهه للبدين ج ًّدا
الذي يكمل :هل من ال�رضوري لديك �أن نكون على
معرفة باهلل؟ وهل من ال�رضوري �أن نتفق يف �أي عام
نحن� ،سواء كنا كما قلت «�إننا يف عام � ،2015أو كما
قلنا نحن عام 3115؟
ترد عليهم بثبات :لقد كنتم على و�شك �أن
متنحوين الإجابة عنكم وعن املكان الذي جئتم
منه وكنتم كذلك على و�شك �أن تعطوين �رسكم؛
ولكن فيما يبدو �أنكم ال تفهمون �أولويات احلياة
و�رضوراتها على كوكبنا .ف�أرجو �أن تفهموا
�أنني �أخربكم ب�أمر هام؛ نحن هنا على كوكبنا ال
ن�ستطيع احلياة بدون �أ�شياء مهمة اتفقنا عليها
فيما بيننا  -نحن �سكان هذا الكوكب  -ونعتربها
من �أ�سا�سيات احلياة ،ومنها معرفة التاريخ
والوقت ،ومعرفة الزمن .فعندما يقول �صديقك
�إننا ل�سنا يف عام  2015البد يل �أن �أخاف منكم.
يرد عليك البدين بهدوء� :آه ،لقد فهمت يا
�أ�صدقائي ،ف�سكان الأر�ض هنا وبناء على كالمه
يقي�سون الوقت بطريقة خمتلفة عنا فهم الآن يف
عام � ،2015أما نحن ففي عام 3115؛ ثم يوجه

كالمه �إليك :نحن مثلك يا �صديقنا العزيز ،ال
ميكننا اال�ستغناء عن معرفة الوقت والتقومي،
ولكننا جئنا من مكانٍ التاريخ فيه هو عام 3115؛
فالوقت عندنا �رضوري و�أ�سا�سي ملتطلبات
حياتنا ،نحن الآخرين.
ولكن ما ال�رضوري حلياتنا يف معرفة اهلل؟
ترد عليه� :أنا يف احلقيقة ال �أ�ستطيع الإجابة عن
هذا ال�س�ؤال بالن�سبة لكم .ولكن دعوين �أخربكم
أنا�سا ال يعرفون
ب�أن من �سكان كوكبنا  -كذلك ً � -
اهلل وال يعتربون ذلك �شيئًا من �رضورات حياتهم،
ولكن الغالبية العظمى ت�صدق به وب�أنه موجود
على الرغم من �أننا هنا نعرفه بطرق خمتلفة
ونعبده ب�أ�ساليب متباينة وحتت �أ�سماء خمتلفة
كذلك؛ فمنَّا يهود ومنَّا ن�صارى ومنَّا م�سلمون.
وهذه الطرق املختلفة ت�سمى "دينًا" ،والغالبية
ممن لهم "دين" ،تعترب وجود اهلل والتحبب �إليه
وعبادته من �أهم �رضورات احلياة.
تنظر �إليهم وهم ي�سمعون �إليك باهتمام وال
توجد على وجوههم �أية تعبريات فتكمل كالمك:
�رضورات احلياة على كوكبنا خمتلفة من وقت
لآخر .فنحن ً
مثل يف عامنا هذا عام  2015عندنا -
�أو  3115عندكم  -من �رضورات احلياة الكهرباء،
والإنرتنت ،واملوبايل ،وبع�ض و�سائل التكنولوجيا
الأخرى .ولكن على �أجزاء �أخرى من الكوكب -
وللأ�سف  -هذه الأ�شياء تعترب من الكماليات،
ولي�ست من ال�رضورات .والعلم واملعرفة كذلك
عامالن م�شرتكان يف كل الع�صور؛ من �أجل
احل�صول على موارد احلياة الأ�سا�سية الأخرى
كالطعام ،واملاء ،والهواء ،وال�صحة ،واحلفاظ على
البيئة ،و.....
ثم ت�سكت فج�أة وتكمل م�ستدر ًكا :ولكن يا
ترى ما �أ�سا�سيات �أو �رضورات احلياة عندكم؟
فال جتد �أي تعبري وال �أية حركة �أو �إمياءة من
�أحد منهم ،وجتد �صمتًا مبالغًا فيه.
و�إىل اللقاء يف احللقة القادمة.

القبة ال�سماوية
العرو�ض املتاحة

معلومات للزائر

•لالطالع على اجلدول اليومي ور�سوم
دخول عرو�ض القبة ال�سماوية ،يرجى
زيارة موقعنا الإلكرتوين:
www.bibalex.org/psc
•يرجى مالحظة �أنه ،ولأ�سباب فنية،
حتتفظ القبة ال�سماوية بحق �إلغاء �أو تغيري
العرو�ض يف �أي وقت بدون �إخطار م�سبق.

متحف تاريخ العلوم
معلومات للزائر
مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:

ع�رصا
�صباحا �إىل 16‚00
من 9‚30
ً
ً
‚
‚
ال�سبت من 12 00ظه ًرا �إىل  16 00ع� ًرصا

مواعيد اجلوالت

من الأحد �إىل اخلمي�س:
 14‚30- 13‚30- 12‚30- 11‚30- 10‚30ظه ًرا

•تت�ضمن جميع تذاكر عرو�ض القبة
ال�سماوية ر�سوم دخول املتحف.
•لغري جمهور القبة ال�سماوية ،تكون ر�سوم
دخول املتحف جنيهني.
•جوالت املتحف جمانية حلاملي تذاكر
القبة ال�سماوية �أو تذاكر املتحف.

يعر�ض الآن

قاعة اال�ستك�شاف
معلومات للزائر
منطقة اال�ستك�شاف
مواعيد العمل

من الأحد �إىل اخلمي�س:
‚
16
00
�صباحا �إىل
من 9‚30
ع�رصا
ً
ً

ما عدا ال�سبت:

ع�رصا
ظهرا �إىل 16‚00
ً
من ً 12‚00

مواعيد اجلوالت

الأحد ،االثنني ،الأربعاء ،اخلمي�س:
ظهرا
ً 14‚00 - 12‚30 - 11‚00 - 9‚30
ع�رصا
ال�سبت12‚00 :ظهرً ا 14‚00 -
ً
�صباحا
الثالثاء11‚00 - 9‚30 :
ً
�أ�سعار الدخول
الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

قاعة اال�ستماع واال�ستك�شاف

لالطالع على قائمة العرو�ض املتاحة بقاعة
اال�ستماع واال�ستك�شاف ،يرجى زيارة موقعنا
الإلكرتوينwww.bibalex.org/psc:
للحجز ،برجاء االت�صال ب�إداري قاعة اال�ستك�شاف
قبل املوعد املطلوب ب�أ�سبوع على الأقل.

الأ�سعار

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

عرو�ض ثالثية الأبعاد ()3D

الطلبة 5 :جنيهات ،غري الطلبة 10 :جنيهات.

عرو�ض رباعية الأبعاد ()4D

الطلبة 10 :جنيهات ،غري الطلبة 15 :جني ًها.
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ينظم مركز القبة ال�سماوية العلمي بالتعاون مع
�رشكة �إنتل معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم
والهند�سة ،والذي ت�ست�ضيفه مكتبة الإ�سكندرية
هذا العام لل�سنة الثامنة على التوايل .ويعد معر�ض
ً
معر�ضا
�إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة
م�ؤه ًال ملعر�ض �إنتل الدويل للعلوم والهند�سة (�إنتل
�أي�سف) ،وهو �أكرب م�سابقة علمية يف العامل ملرحلة ما
قبل اجلامعة.
فيمكن للطالب من حمافظة الإ�سكندرية و�ست
حمافظات �أخرى  -الدقهلية ،والغربية ،وكفر ال�شيخ،
والبحرية ،ودمياط ،ومر�سى مطروح  -اال�شرتاك يف
معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة من
خالل املعار�ض املحلية �أو من خالل املعار�ض املدر�سية؛
حيث ميكنهم اال�شرتاك يف املعر�ض مب�رشوع فردي �أو
(بحد �أق�صى طالبان).
جماعي ٍّ
وينظم معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية للعلوم
والهند�سة خم�سة معار�ض مدر�سية مبحافظة
الإ�سكندرية ،ومن املتوقع �أن ت�ستقبل تلك املعار�ض
 200م�رشوع� .ستت�أهل امل�رشوعات الفائزة من
املعار�ض املحلية ومعار�ض املدار�س لنهائيات معر�ض
�إنتل للعلوم والهند�سة يف الفرتة من  18-16مار�س
 2015مبكتبة الإ�سكندرية؛ حيث �ستمثل امل�رشوعات
الثالثة الفائزة يف معر�ض �إنتل مكتبة الإ�سكندرية
للعلوم والهند�سة م�رص يف م�سابقة املعر�ض الدويل
للعلوم والهند�سة ،والذي �سيقام ببت�سربج بوالية
بن�سلفانيا يف الفرتة من  15-10مايو .2015
يقوم امل�شاركون يف معر�ض �إنتل مكتبة
الإ�سكندرية للعلوم والهند�سة بعمل بحث يف مو�ضوع
معني من اختيارهم ،وميكن للطالب االختيار �ضمن
جمموعة متنوعة من املو�ضوعات العلمية ،مثل :علم
احليوان ،والعلوم ال�سلوكية واالجتماعية ،والكيمياء
احليوية وعلم اجلراثيم ،وعلم الأر�ض والكواكب،
والهند�سة امليكانيكية والكهربائية ،والطاقة
واملوا�صالت ،والإدارة البيئية ،والطب وعلوم
ال�صحة ،والفيزياء والريا�ضيات ،وعلوم النبات.

عر�ض النجوم
 45دقيقة
واحة يف الف�ضاء
 25دقيقة
جنوم الفراعنة
 35دقيقة
العجائب ال�سبع
 30دقيقة
حياة الأ�شجار
 33دقيقة
كالوكاهينا
 35دقيقة
�رس النيل
 45دقيقة
رحلة كونية
 35دقيقة
الإ�سكندرية ،مهد علم الفلك
 22دقيقة
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