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خاتم  عىل  والسالم  والصالة  العامل�  رب  لله  الحمد 

املرسل� محمد صىل الله عليه وسلم وعىل آله وصحبه 

أجمع� أما بعد. 

مع إطاللة العدد الرابع من مجلة املغرب العلمي، يكون 

محتواها  عرف  التي  املجلة،  تأسيس  عىل  عام  مىض  قد 

تطورا مه� عىل مستوى قيمة املواضيع وإخراجها الفني. 

ما  مع  االيجا�  وتفاعلهم  املتصفح�  عدد  تزايد  ومع 

باإلنتاج  االرتقاء  إىل  طموحنا  يكرب  املجلة،  هذه  تقدمه 

تعانيه  الذي  الخصاص  من  بعضا  لنسد  العر�،  العلمي 

الشباب  حاجة  مع  خصوصا  املغربية،  العلمية  الساحة 

املغر� إىل ثقافة علمية صحيحة.

إن مجلة املغرب العلمي تسعى بصدق نية لنرش الثقافة 

مجتمعنا،  من  هامة  رشيحة  إليها  تفتقر  التي  العلمية 

املعلومة  لنقدم  كب¹ا  اجتهادا  نجتهد  فنحن  ولذلك 

املوثوقة، والتحليل العلمي الدقيق مع احرتام تام لألمانة 

العلم  ب�  تكون صلة وصل  أن  للمجلة  ونريد  العلمية. 

املستجدات  مختلف  لنرش  ومعرضا  املغر�،  واملجتمع 

العلمية بأسلوب سليم ومبسط يكون يف متناول القارئ 

العادي، وال يستنكف منه املتخصص.

واالنتقادات  املالحظات،  لكل  منرشحا  صدرنا  وسيبقى 

مصاف  إىل  باملجلة  نرتقي   Èل املفيدة،  واالقرتاحات 

املجالت العلمية العاملية.

ال يفوتنا أن ننوه Éجهودات كافة أعضاء املجتمع العلمي 

املغر� القيمة، والتي توجت بـتأسيس "جمعية املغرب 

املتعددة،  املرشوع  نوافذ  إىل  بذلك  لتنضاف  العلمي"،  

وتكون واجهة لالنفتاح عىل العمل امليداÎ حتى تتحقق 

العلمي  املجتمع  مبادرة  عليها  انبنت  التي  األهداف 

املغر�.
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 ، �مجلة                       ، املبادرة األوىل يف املغرب، من  مرشوع املجتمع العلمي املغر

لنرش األخبار و الرشوحات العلمية بأسلوب سلس و صيغة مختلفة و ملسة مغربية، من ب  أهدافها السعي إىل

 إنشاء فضاء علمي ثقايف يتيح للمغاربة خاصة والعرب عامة اإلطالع عىل جديد العلوم 

بأسلوب غ£ معقد و بسيط.
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اإلفتتاحية والفريق

إجـابــات علمـيــة

في ضيافة باحث

طـب وبـيـئــة

مـــعـــــارض

مـنــوعــات

شخصية العدد

في رحــاب كـتــاب

ريــاضـــــيــــــــات

شروحات علمية

ملـف الـعـدد

تـكـنولوجـيــا
أخبار علمية

فـلـكــيـــات
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صفحة عن تأسيس الجمعية
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صورة توعوية



   يبــدو أن تطويــر تكنولوجيــا إنتــاج 

 
بــ ومــن  يتوقــف،  ال  الكهربــاء 

أحــدث هــذه التكنولوجيــا نجــد إنتاج 

الكهربــاء انطالقــا مــن النباتــات التــي 

األوىل،  �وهــا  مراحــل  يف  زالــت  ال 

ــدم  ــع التق ــرف م ــا أن تع ــع له ويتوق

العلمــي ثــورة هائلــة. وتعتمــد هــذه 

التقنيــة عــىل بعديــن أساســي
 �كنان 

ــاء  ــتغالل الكهرب ــتخالص واس ــن اس م

ــات وهــ£ : ــن النبات ــا م انطالق

ــود  ــا الوق ــات يف خالي ــاج النبات - إدم

 Microbial fuel cell امليكروبيــة 

ــا، ــن كفاءته ــع م ــل الرف ــن أج م

ــات  ــن البني ــاء م ــتخالص الكهرب - اس

ــات. ــة للنبات املكون

    ويف مــا يــيل عــرض لبعــض األبحــاث 

التــي ¯ــت يف هذا املجــال. . . 

إعداد: عبد الله ميصور
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   نــوع جديــد مــن خاليــا الوقــود امليكروبيــة مــن طــرف فريــق 

يســمح   ،Marjolein Helder هيلــدر   
مارجولــ بقيــادة  علمــي 

ــات  ــات وبكت·ي ــذور النبات ــ
 ج ــل ب ــل التفاع ــاء بفض ــاج الكهرب بإنت

ــة باالســتفادة مــن %70 مــن  ــود امليكروبي ــا الوق ــة. تســمح خالي الرتب

املــادة العضويــة الناتجــة عــن الرتكيــب الضــو« التــي ال �كــن للنباتــات 

اســتع£لها، ومــن ثـَـمَّ يتــم التخلــص منهــا عــن طريــق الجــذور. وهكــذا 

يتــم تحريــر اإللكرتونــات التــي �كــن التقاطهــا عــن طريــق إلكــرتود.

�كــن اســتغالل البطاريــات ذات الوقــود امليكــروÂ يف مســتويات 

مختلفــة، ويســمح النمــوذج التجريبــي ذو مســاحة مــرت مربــع واحــد 

ــخيص. ــوب ش ــة حاس ــة لتغذي ــاء كافي ــاج كهرب بإنت

تقــوم النباتــات بإنتــاج الســكريات (C6H12O6) عــن طريــق الرتكيــب 

الكائنــات  بواســطة  الســكريات  هــذه  هــدم  يتــم  ثــم  الضــو«، 

ــا«  ــاج ثن ــل بإنت ــوم يف املقاب ــي تق ــط الت ــة املوجــودة يف املحي املجهري

أكســيد الكربــون والربوتونــات وكــذا اإللكرتونــات التــي يتــم التقاطهــا 

بواســطة األقطــاب املوجبــة. وحــال انتقــال هــذه اإللكرتونــات يف اتجــاه 

األقطــاب الســالبة، تقــوم هــذه الشــحنات بتوليــد تيــار كهربــا«. عــىل 

مســتوى الكاثــود، تتفاعــل الربوتونــات التــي هاجــرت عــرب غشــاء مــع 

ــة املــاء. ــا« األكســج
 لتكــون جزيئ ــات وثن اإللكرتون

كــ£ تــم تطويــر نفــس هــذه التقنيــة مــن طــرف طلبــة فرنســي
، وتــم 

تكر�هــم بجائــزة «2013ArtScience» تقديــرا ألع£لهــم. ولخــص 

TélécomPa-» و   «StrateCollège» بـــ  الباحثــون  الطلبــة  هــؤالء 

ــف  ــا يف تخفي ــن عملن ــدف م ــول: «يتجــىل اله ــم بالق risTech» عمله

الضغــط عــىل شــبكة التيــار الكهربــا« عــرب تغذيــة بعــض مــن أجهزتنــا 

ــق  ــي»، ويطل ــيل، وذاÓ وطبيع ــا« مح ــار كهرب ــاج تي ــق إنت ــن طري ع

 «Livingbox» ــذا االخــرتاع اســم ــىل ه ع

ــة  ــام األرايض الرطب ــ
 نظ ــج ب ــدة تدم ــا جدي ــر تكنولوجي ــم تطوي ت

وخاليــا الوقــود امليكروبيــة لتحويــل الطاقــة الشمســية إىل كهربــاء عــرب 

ــكا  ــا أكواتي ــة إبوموي الرتكيــب الضــو« باســتع£ل نضحــات جــذور نبت

Ipomoea aquatica كجــزء مــن الوقــود. تبلــغ كثافــة القــدرة القصوى 

املنتجــة عــن طريــق تقنيــة CW-MFC التــي تضــم إليهــا نبتــة إبومويا 

أكواتيــكا بحــوايل mWm−2 12,42  مــ£ يعنــي أنهــا أكــرب بــــ 142% من 

mWm−2 5,13 املحصــل عليهــا انطالقــا مــن تقنيــة CW-MFC التــي 

ال تضــم إليهــا النبتــة.

            
                       1 - إنتاج الكهرباء بفضل التفاعل بين النباتات

                                                       وبكتيريات التربة

(Plant-Microbial Fuel Cell) آلية عمل البطاريات الميكروبيو نباتية 

نظام األراضي الرطبة Constructed Wetland- خاليا 
الوقود الميكروبية

تطور شركة إيرلندية (Plant-E) مخططا يسمح بإنتاج الكهرباء 
عن طريق التفاعل بين جذور النباتات وبكتيريات التربة
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قــام باحثــون مــن جامعــة جورجيــا بالواليــات املتحــدة األمريكيــة 

بوضــع طريقــة ثوريــة الســتخالص الكهربــاء مــن النباتــات.

لعــل العديــد منــا يتذكــر درس الرتكيــب الضــو« الــذي تلقينــاه يف 

الثانويــة، والــذي يســمح للنباتــات وبعــض البكت·يــات مــن إنتــاج 

املــادة العضويــة انطالقــا مــن املــواد املعدنيــة وأشــعة الشــمس. يف 

الواقــع فعاليتهــم تقريبــا تامــة؛ حيــث نجــد أن مقابــل كل فوتــون 

ملتقــط تقــوم النبتــة بإنتــاج إلكــرتون.

غشــاء التيالكويــد متصــل بإلكــرتود معــدل مكــون مــن أنابيــب الكربــون املتعــددة 

1-Pyrenebutanoic acid, suc-) الجــدار واملتناهيــة الصغــر باســتخدام روابــط

cinimidyl ester (PBSE والطــرق املحتملــة لنقــل اإللكرتونــات (a-c) مــن غشــاء 

التيالكويــد إىل اإللكــرتود.

thylakoid 2 - إنتاج الكهرباء إنطالقا من التيالكويد 
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ــات. عــىل مســتوى  ــن طــرف النبات ــة املنتجــة م ــن اســتغالل هــذه الطاق ــا م ــة جورجي ــون بجامع ــا، ¯كــن الباحث ــق التالعــب بالبيولوجي عــن طري

التيالكويــدات، مجموعــة مــن األغشــية تســمح بإدخــار الطاقــة امللتقطــة مــن طــرف النباتــات خــالل مرحلــة الرتكيــب الضــو«، تــم إحــداث تغيــ·ات 

عــىل مســتوى بنيتهــا وربطهــا بأنابيــب نانومرتيــة تســمح بنقــل اإللكرتونــات خــارج النبتــة مــن أجــل إنتــاج الكهربــاء.

الـمراجع

• International Power Generation Enhancement by Utilizing Plant Photosynthate in Microbial Fuel Cell Coupled Constructed Wetland 

System, Shentan Liu, Hailiang Song, Xianning Li, et Fei Yang, Journal of Photoenergy2013 , 2013. Article ID 172010, 10 pages

• High photo-electrochemical activity of thylakoid–carbon nanotube composites for photosynthetic energy conversion, O.Calkins, 

Jessica, YogeswaranUmasankar, Hugh O’Neill, et Ramaraja P. Ramasamy, Energy & Environmental Science, 2013,6,1891-1900.

• Highlights of 4 years FP7 EU PlantPower Project, David Strik, Proceedings 2nd international PlantPower Symposium, 2012,10-11. 

• http://lejournaldusiecle.com/2013/04/30/produire-de-lelectricite-grace-a-linteraction-entre-les-plantes-et-les-bacteries-du-sol/

• http://www.zegreenweb.com/sinformer/de-lelectricite-dans-les-plantes,63854.
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ــ ــون األزرق يب ــة. الل ــكا الجنوبي ــارة أمري ــة ق ــى قم ــب األوزون حت ــدد ثق ــتنرب، ¯ ــوم 17 ش ي

كتــل الهــواء املفتقــرة إىل األوزون. الخريطــة تــم وضعهــا حســب �ــوذج ملحــاكاة املعطيــات يديــره 

معهــد بلجيــكا للعلــوم الفضائيــة والط·انيــة، وهــو يعتمــد عــىل معطيــات املركــز األوروÂ للتنبــؤات 

الجويــة متوســطة املــدى، واملعطيــات التــي يوفرهــا جهــاز MLS املحمــل يف القمــر الصناعــي أُورا 

AURA التابــع لناســا، إىل جانــب أبــرز معارفنــا للتفاعــالت الكيميائيــة التــي تدمــر األوزون.

 mixing ratio نسبة خليط

األوزون 

 عىل ارتفاع حوايل 22 كلم يف 17 

سبتمرب.

حجم ثقب األوزون فوق القطب الجنوبي يبلغ 
ذروته السنوية
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حســب معطيــات اإلدارة الوطنيــة للمالحــة الفضائيــة والفضــاء ناســا، 

فقــد بلــغ ثقــب األوزون الــذي يتشــكل فــوق القطــب الجنــوÂ ذروتــه 

يــوم 16 شــتنرب مــن هــذه الســنة äســاحة 24 مليــون كلــم مربــع. هــذا 

الرقــم يفــوق ذلــك املســجل ســنة 2012، لكنــه أقــل مــ£ ســجل ســنة 

.2011

ــب  ــوق القط ــة األوزون ف ــول طبق ــ·ة ح ــرشة األخ ــفت الن ــد كش وق

الجنــوÂ والصــادرة عــن املنظمــة العامليــة لألرصــاد الجويــة، أنــه خــالل 

العــرشة أيــام األخــ·ة مــن شــهر شــتنرب، بلــغ متوســط مســاحة الثقــب 

 ëــ ــد املل ــات املعه ــع. (معطي ــم مرب ــون كل ــة 20,9 ملي ــذه املنطق به

(KMNI ،(ــدا ــألرايض املنخفضــة (هوالن ــة ل لألرصــاد الجوي

ــل مــ£ ســجل ســنتي  ــه ســنة 2012، لكــن أق ــه أكــì مــ£ كان علي إن

2010 و 2011. وقــد بلــغ متوســط تبــدد الغــاز يف نفــس الفــرتة 19,59 

ميغــا طــن، وهــو أعــىل مــن متوســط 2010 و2012، وأقــل مــن 2011.  

 ،Âــو ــي الجن ــتاء القطب ــيل الش ــذي ي ــرارة ال ــات الح ــاع درج ــع ارتف م

ــا«  ــم نه ــرا إعطــاء رق ــزال مبك ــ· األوزون. وال ي ســترتاجع نســبة تدم

لدرجــة التبــدد لســنة 2013. املعطيــات املتوفــرة تشــ· إىل أن حجــم 

ثقــب األوزون هــذه الســنة أكــرب مــن حجمــه ســنة 2012، بــل وحتــى 

ــه أقــل مــن الحجــم املرصــود ســنة 2011. ســنة 2010، لكن

ــىل  ــات ع ــىل مالحظات/مراقب ــة األوزون ع ــول طبق ــرشة ح ــز الن ترتك

األرض، انطالقــا مــن مناطيــد وأقــ£ر صناعيــة لألرصــاد الجويــة تابعــة 

ــبكة  ــة، وش ــاد الجوي ــة لألرص ــة العاملي ــو للمنظم ــة الج ــج مراقب لربنام

املحطــات العلميــة املتواجــدة ببعــض املناطــق مــن العــاí غــ· الصالحة 

للعيــش. وقــد أبلغــت املحطــات عــن إشــارات واضحــة لتبــدد األوزون.

عــىل ســبيل املثــال، يــوم 17 شــتنرب، ¯ــدد ثقــب األوزون حتــى قمــة 

قــارة أمريــكا الجنوبيــة، وأثــر عــىل مناطــق مأهولة مثــل أوشــوايا وريو 

ــألوزون  ــا ل ــة العلي ــون الطبق ــ£ء أرجنتيني ــب عل ــث يراق ــو، حي كاليغ

(السرتاتوســف·). عمومــا، أحــداث كهــذه تقــع مــرات نــادرة  بــ
 شــتنرب 

ونونــرب. يف شــهر نونــرب عــىل الخصــوص، عندمــا تعلــو الشــمس يف 

الســ£ء، قــد تــؤدي مثــل هــذه األحــداث إىل ارتفــاع محســوس يف حــدة 

األشــعة الشمســية فــوق البنفســجية التــي تصــل إىل ســطح األرض.

ــالل  ــة خ ــوب قطبي ــف· الجن ــة يف السرتاتوس ــة املراقب ــوال الجوي األح

الشــتاء القطبــي (مــن يونيــو إىل غشــت) تحــدد تطــور ثقــب األوزون 

ــتنرب  ــن ش ــ·ة م ــرشة األخ ــام الع ــادة، األي ــنة. ع ــكل كل س ــذي يتش ال

ــا مســاحة الثقــب مداهــا. ــغ فيه ــي تبل هــي الفــرتة الت

ــه كان  ــت مالحظت ــب أوزون ¯ ــم ثق ــإن أه ــارات، ف ــب اإلعتب يف أغل

ســنة 2006. االتفــاق العاملــي الــذي �نــع أهــم املــواد التــي تســتنزف 

ــك  ــم ذل ــن رغ ــة األوزون، لك ــ· طبق ــن اســتمرار تدم األوزون حــد م

ــة. ــاك ثقــوب مهمــة ستســتمر لعقــود مقبل هن
200 300 400 500 600 700

األوزون الكيل (وحدة دوبسون)
(وحدة مشتركة لقياس تركيز األوزون)
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ــل» Edwin Hubble  مــن  ــن هاب ــرب العــاí األمريــë «ادوي يعت

ــد  ــام بالعدي ــد ق ــث، فق ــخ الحدي ــك يف التاري ــ£ء الفل ــرز عل أب

ــا لنشــأة  ــي غــ·ت بشــكل جــذري مفهومن مــن االكتشــافات الت

الكــون وتطــوره.  يف هــذا املقــال، ســنتطرق لواحــدة مــن أهــم 

ــل. ــون هاب ــ£ء اســم: قان ــا العل ــق عليه ــي يطل اكتشــافاته، والت

رغــم أن فكــرة «¯ــدد الكــون» كانــت متداولــة يف بدايــة القــرن 

العرشيــن، إال أنهــا كانــت تجــد منافســة شــديدة مــن طــرف فكرة 

ــون ال  ــتاين أن الك ــا انش ــرى فيه ــي كان ي ــاكن» الت ــون الس «الك

يتمــدد وال ينكمــش، بــل هــو وجميــع مكوناتــه يف حالــة ســكون. 

لكــن، يف ســنة 1929، قــام هابــل برصــد مجموعــة مــن املجــرات 

وحســاب مســافاتها ورسعاتهــا ليالحــظ أن هنــاك عالقــة تناســبية 

قويــة بــ
 رسعــة ابتعــاد املجــرات واملســافة التــي تفصلنــا عنهــا. 

هاتــه العالقــة تحمــل اســم قانــون هابــل، و�كــن كتابتهــا عــىل 

الشــكل التــايل:

V = H D
حيــث أن V هــي رسعــة ابتعــاد املجــرة، D املســافة التــي تفصلنــا 

عــن املجــرة، وH ترمــز لثابــت هابــل والــذي تقــدر أحــدث قيمــة 

لــه (21 مــارس 2013) بـــحوايل                              .

جميــع  يف  عنــا  تبتعــد  املجــرات  ان  العالقــة  هــذه  معنــى 

االتجاهــات، وهــذا الدليــل كان كافيــا لتغليــب كفــة نظريــة 

الكــون الســاكن. الكــون املتمــدد عــىل حســاب نظريــة 

 ويجعــل قانــون هابــل حســاب املســافة التــي تفصلنــا عــن 

املجــرات أمــرا ســهال للغايــة، بحيــث يكفــي الحصــول عــىل رسعــة 

ــة  ــد قيم ــر وتحدي ــاح األحم ــق االنزي ــن طري ــرة ع ــاد املج ابتع

ــافة. ــذه املس ــاس ه ــل لقي ــت هاب ثاب

 V ــاد ــة االبتع ــة رسع ــي اذن معرف ــل H يكف ــت هاب ــة ثاب ملعرف

ــدا)  ــة جي ــرات (املعروف ــن املج ــ·ة م ــة كب ــافة D ملجموع واملس

ووضعهــا يف مبيــان حيــث أن ميــل املســتقيم املــار بهــذه النقــط 

ــان. ــل كــ£ نالحــظ يف املبي ــت هاب ــا قيمــة ثاب يعطين

لكــن هــذا الحســاب ليــس بالســهولة التــي يبــدو عليهــا، فــإذا كان 

مــن الســهل قيــاس رسعــة ابتعــاد املجــرات عــن طريــق االنزيــاح 

األحمــر redshiô، فــإن قيــاس املســافة ليــس مــن الســهولة äــا 

كان. ولهــذا الســبب، أدى عــدم قيــاس املســافة بدقــة مــن طــرف 

«ادويــن هابــل» ســنة 1929 إىل الحصــول عــىل قيمــة ثابــت هابل                           

                             أكـبـــر بـكثـيـــر مـــن الـقـيـمـــة الـحقيـقـيـــة 

الحاليــة                            .     

                                 

ــة  ــن جه ــت م ــذي يثب ــون ال ــذا القان ــة ه ــر بأهمي ــا، نذك وختام

ــاس املســافة  ــن قي ــة أخــرى، م ــن جه ــا ،م ــون، و�كنن ــدد الك ¯

ــدة. ــرات البعي ــن املج ــا ع ــي تفصلن الت

الـمراجع
• Cinq grandes idées pour explorer et comprendre 

l’univers, Astronomie et astrophysique, 2001 (ISBN. 

9782761311847 (2761311841))

• A Relation between Distance and Radial Velocity 

among Extra-Galactic Nebulae, Proceedings of the 

National Academy of Sciences of the United States of 

America, 1929, 15, 3, 168-173

• http://en.wikipedia.org/wiki/Hubble’s_law

›ibÁ@ÊÏ„b”@
إعداد: إس£عيل مومن

km/s/Mpc500
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مسبار الفضاء
سفير البشرية إلى المريخكـيـريـوزيـتـي

كرييوزيتــي  للروبــوت  صغــرية  «خطــوة 

الروبوتــات» لجيــل  وقفــزة ضخمــة 

عــىل  عقــود  أربعــة  مــن  أزيــد  بعــد 

عــىل  ألرمســرتونغ  األوىل  الخطــوات 

ســطح القمــر، يدشــن الروبــوت كرييــوزيت 

ــميس.  ــام الش ــاف النظ ــرص اكتش ــة ع بداي

ــة ــة العربي ــي باللغ ــي تعن ــوززيت والت كريي

 « الفضول »

 تعرب بحق عن الفضول العلمي لدى سكان 

األرض وميلهم إىل سرب أغوار الكون، وتعرب 

كذلك عن أحالم البرشية التي ال تعرف 

الحدود.

õأطر 
إعداد: الحس
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إنفصال وحدات

املركبة ك·يوزيتي

إسقاط الحمولة

دخول الغالف الجوي 125 كيلومرت

طرد الرافعة

طرد الدرع الواقي الخلفي و املضلة

نرش املظلة

ارتفاع درجة الحرارة 

إىل الحد األقىص

2100 درجة مئوية
تعديل املسار 

برسعة تفوق رسعة 

الضوء و انخفاض  

درجة الحرارة  التي 

ولدها اإلحتكاك 

طرد الدرع بالغالف الجوي

الواقي من 

الحرارة قبل 

أن يصبح عىل

مسافة  8 كيلومرت 

من سطح املريخ

ملس عجالت املركبة سطح املريخ و البدء

يف املهام املوكولة إليها

بدء اشتغال

الرادار

نسبة الطاقة 

املتبقية ستقطع 

مسافة 1.6 

كيلومرت

بدأ تشغيل التقنية 

الجديدة و التي سميت 

بالرافعة الس£وية

وفصل املركبة بواسطة 

املرفاع

إنزال املركبة ك·يوزيتي عىل سطح الكوكب

1016 ثانية

896 ثانية

5900 مرت يف الثانية
405 مرت يف الثانية

125 مرت يف الثانية

0,75 مرت يف الثانية

52مرت يف الثانية

الوقت املتبقي قبل الهبوط بالثانية

416 ثانية
162 ثانية

138 ثانية

16 ثانية

80 ثانية

وحدة الرسعة . مرت يف الثانية

0,75 مرت يف الثانية 0 ثانية
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ÚÓ–Ìã»m@Ú”äÎ
Curiosity@�ÌåÏÌ�◊@Új◊ãæا

الكتلة

العرض

املهمة

تاريخ االنطالق

تاريخ الوصول

مدة البعثة

مصدر الطاقة

الـمـصـنـــع        صاحب املرشوع        

- 900 كيلوغرام

- 2,7 مرت

- دراسة تركيبة سطح كوكب 

املريخ وتحديد ما إذا كان قد 

شهد وجود نوع من الحياة عليه 


قبل مالي
 السن

- 26 نونرب 2011 الساعة        

15:02 بالتوقيت العاملي 

- غشت  2012 الساعة        

15:02 بالتوقيت العاملي املوحد

686 يوم

البولوينيوم املشع

مرت
 2

,2
2,9 مرت

فينيكس
25 ماي 2008

فايكينغ 2 \ 23 سيبتمرب 1976 

مسبار ك·يوزيتي

سوجورنر \ 4 يوليو 1997 

أوب·تيونيتي \ 25 يناير 2004 

فايكينغ 1 \ 20 يوليو 1976 

املنطقــة 

تــم  التــي 

ناســا   قبــل  مــن  اختيارهــا 

لهبــوط املركبــة ك·يوزيتــي ودراســة إمكانيــة أن 

يكــون املريــخ قــد شــهد يف املــايض أي نــوع مــن أنــواع الحيــاة ، 

تــم إختيــار هــذه الفوهــة التــي ســميت ب غيــل حيــث يصــل قطرهــا إىل 154 ولذلــك 

ــايض و هــي  ــا يف امل ــت فيه ــون تدفق ــد تك ــاه ق ــ£ء أن املي ــد العل ــذي يعتق ــرت و ال كيلوم

ــل ســمي ب مونــت شــارب يرتفــع لخمــس كيلومــرتات و يبعــد عــن  توجــد يف مركــز جب

مــكان املســبار ب 16 كيلومــرت و ســيحتاج املســبار للوصــول اىل قاعــدة الجبــل عــام كامــل .  

سب·يت \ 4 يناير 2004 
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موعد مع التاريخ...
انطلقــت رحلــة ك·يوزيتــي إىل املريــخ يف 26 نونــرب 2011 مــن محطــة 

AeolisPa-ليحــط بأمــان يف موقــع إيلوســبالوس Canaveral كنافــ·ال

lus عــىل ســطح الكوكــب األحمــر يــوم 6 غشــت مــن ســنة 2012، بعــد 

قرابــة ùانيــة أشــهر قضاهــا املكــوك الفضــا« الحامــل كيوريوســيتي من 

 .
ــنت ــوت س ــة الروب ــدوم مهم ــر أن ت ــن املنتظ ــخ. وم األرض إىل املري

ومــن بــ
 األهــداف املســطرة: اسكشــاف دور املــاء يف تاريــخ الكوكــب 

ــا  ــاخ والجيولوجي ــات املتعلقــة باملن ــع ودراســة املعطي األحمــر، وتجمي

عــىل ســطح املريــخ.

سبعة دقائق  من الرعب...
بعــد نجــاح اطــالق املكــوك الفضــا« الــذي حمــل عــىل متنــه املركبــة 

ــخ،  ــب املري ــة كوك ــال جاذبي ــان مج ــه بأم ــد دخول ــيتي، وبع كيوريوس

يف عــدة لحظــات فقــط انتقلــت رسعــة املكــوك مــن 21.000 كيلومــرت 

يف الثانيــة إىل الصفــر يف ســبعة دقائــق فقــط.  كان احتــ£ل اصطــدام 

املركبــة بســطح الكوكــب كبــ·ا جــدا، فنســبة %60 مــن املهــ£ت التــي 

اتجهــت نحــو كوكــب املريــخ í تنجــح يف النــزول عــىل ســطحه  بأمــان. 

باإلضافــة اىل هــذا، فــإن الفــارق الزمنــي - وهــو املــدة التــي تســتغرقها 

موجــة الضــوء الحاملــة للمعلومة/األمــر للوصــول مــن مركــز التحكــم 

إىل املســبار إىل كوكــب املريــخ - كان كبــ·ا و يقدربقرابــة 14 دقيقــة.

Canaveral محطة كناف·ال

فرحة فريق العل£ء املكلف برحلة املسبار ك·يوزيتي
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ــب  ــدث عط ــرام، إذا ح ــا ي ــىل م ــون ع ــب أن تك ــدة  يج ــياء عدي أش

واحــد فقــط  فســنخرس املركبــة. نســبة الفشــل كبــ·ة يف هــذه املهمــة، 

فيمكــن للمظلــة بــكل بســاطة أن ال تنفتــح إطالقــا، و�كــن أن تنفتــح 

Tomma-مــن الداخــل نحــو الخــارج.‘‘ هكــذا علــق توماســو ريفيــيل

soRivellini أحــد املكلفــ
 بتأمــ
 نــزول املركبــة عــىل ســطح املريــخ.

يف ¯ــام الســاعة 05:17  صباحــا، حطــت املركبــة كيوريوســيتي بأمــان 

ــارب 570  ــد أن قطعــت مســافة تق ــر بع ــب األحم عــىل ســطح الكوك

مليــون كيلومــرت. وتوجــت مجهــودا دام ســن
 عديــدة قــام بــه علــ£ء 

ومهندســون وباحثــون يف وكالــة ناســا األمريكيــة. املــرشوع بأكملــه كان 

ــف  ــن ونص ــارب ملياري ــه إىل مايق ــت كلفت ــث وصل ــف؛ حي ــد مكل ج

ــار دوالر. ملي

مكونات املركبة ك·يوزيتي
ــدث  ــز بأح ــو مجه ــل، وه ــرب متنق ــو مخت ــيتي ه ــوت كيوريوس الروب

التقنيــات التــي ¯كنــه مــن تحليــل الصخــور واملــواد عــىل ســطح 

املريــخ. تصــل كتلتــه إىل 900  كيلوغرامــا، ويتكــون مــن:

    - جهــاز اليــزر باعــث لألشــعة الحمــراء: فعندمــا يثــ· انتبــاه املركبــة 

جســم مــا عــىل ســطح الكوكــب، فــإن املركبــة بإمكانهــا تحويــل جــزء 

ــك قصــد  ــزر، وذل ــن هــذا الجســم إىل بخــار باســتع£ل أشــعة الالي م

تحليــل مكوناتــه.

    - مجهــر: وذلــك بهــدف أخــذ صــورة مكــربة وعــن قــرب لألجســام     

املــراد تحليلهــا.

    - جهــاز التحليــل باســتع£ل األشــعة إكــس: بهــدف معرفــة طبيعــة 

الجســم واســتخراج صيغتــه الكيميائيــة.

ــر  ــ·ات Mastcam وChemCam وMARDI: يتوف ــام الكام     - نظ

ك·يوزيتــي عــىل نظــام يضــم 17 كامــ·ا مــن جميــع الزوايــا بإمكانــه 

أخــذ صــور بجــودة جــد عاليــة (1600* 1200 بكســيل)، و�كنــه 

ــة. ــاط عــرش صــور يف الثاني التق

      - مختــرب التحليــالت الكيميائيــة CheMin Inlet: ويقــوم بتحليــل 

العينــات باســتع£ل األشــعة إكــس وتقنيــة االستشــعاع، كــ£ بإمكانــه 

تحديــد نســبة تواجــد العنــارص الكيميائيــة عــىل املريــخ.

       - مختــرب تحليــل العينــات SAM inlets: ويقــوم بتحليــل العينــات 

ــن  ــخ أو م ــوي للمري ــالف الج ــن الغ ــوذة م ــة املأخ ــة والغازي العضوي

األجســام الصلبــة عــىل ســطح الكوكــب.

ــي  ــعاعات الت ــاط اإلش ــوم بالتق ــعاعات RAD: ويق ــط اإلش       - الق

ــر. ــب األحم ــىل الكوك ــودة ع ــه واملوج تصل

      - باعــث النوترونــات DAN: يحتــوي عــىل النوترونــات ويســتعمل 

كالقــط يف قيــاس تواجــد الهيدروجــ
 واملــاء والجليــد.

• http://news.nationalgeographic.com/news

/2012/08/120805-mars-landing-curiosity-rover-nasa--jpl-

science/

• http://en.wikipedia.org/wiki/Curiosity_(rover)

• http://news.nationalgeographic.com/news

/2012/07/120717-mars-science-laboratory-na-

sa-space-xbox-curiosity-kinect-terror/

• http://themeridianijournal.com/2012/07/curious-about-

curiosity-cool-new-web-site-about-the-next-mars-rover/

• http://darkroom.baltimoresun.com/2012/08/nasa-lands-

curiosity-rover-on-mars/an-engineering-model-of-nasas-

curiosity-mars-rover-is-seen-from-the-rear-in-a-sandy-

mars-like-environment-named-the-mars-yard-at-nasas-

jet-propulsion-laboratory-in-pasadena-california/

• http://gadgets.ndtv.com/others/news/nasas-curiosity-ro-

ver-gets-first-mars-rock-samples-328934

• http://www.csmonitor.com/Science/2012/0719/Will-Curio-

sity-be-NASA-s-last-Mars-rover-video

• http://digitaljournal.com/article/314887

• http://www.smartplanet.com/blog/intelligent-energy/

mars-rover-curiosity-powered-by-nuclear-energy/

• http://www.smartplanet.com/blog/science-scope/the-mis-

sion-of-nasas-latest-mars-rover-curiosity/

الـمراجع
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    تظهــر مجموعــة الــدارات العصبيــة أن أدمغــة النســاء تتــواءم مــع 

املهــارات االجت£عيــة والذاكــرة، ومــع إدراك الرجــال والتنســيق.

 

 

أجــرى العلــ£ء قرابــة ألــف فحــص دقيــق للدمــاغ لتأكيــد مــا توصــل 

 
إليــه منــذ ردح مــن الزمــن وهــو أن هنــاك اختالفــات تامــة بــ

التشــابك أو الرتابــط عــىل مســتوى أدمغــة النســاء والرجــال. أظهــرت 

الخرائــط أن أدمغــة النســاء، يف املتوســط العــادي، مربوطــة بقــوة عــىل 

مســتوى الشــق األ�ــن واأليــرس للدمــاغ. عــىل العكــس مــن ذلــك، كانت 

الروابــط جــد أقــوى عنــد الرجــال بــ
 الجهتــ
 األماميــة والخلفيــة.

Ragi- فرمــا  رادجينــي  قالــت 

بجامعــة  الباحثــة   ،ni Verma

ــربى  ــأة الك ــلفينيا، أن املفاج بنس

ــا  ــدت م هــي أن االكتشــافات أي

تعــارف عليــه النــاس قد�ــا مــن 

مربوطــة  الرجــال  أدمغــة  ان 

اإلدراك  إىل  �يــل  بشــكل 

عنــد  ومثيالتهــا  والتنســيق 

ــارات  ــو امله ــة نح النســاء متوجه

االجت£عيــــــــة والذاكــرة مــ£ يجعلهــن جاهــزات ألعــ£ل عــدة.

قالــت فيــ£ «إذا عاينــت الدراســات الوظيفيــة فالجانــب األيــرس للدماغ 

خــاص بالتفكيــــر املنطقــــي واأل�ــن بالتفكيــــــر الحدســـــي. وبالتــايل 

إذا كان هنــاك عمــل يقتــيض االثنــ
 فيبــدو أن النســاء مفطــورات عــىل 

اختيــار األفضــل» « إن النســاء يُجــدن التفكــ· الحــديس وتذكــر األشــياء. 

«.ìأكــ 
عندمــا تتكلــم فــإن النســاء يتفاعلــن بشــكل عاطفــي وســيصغ

ثــم أضافــت» ذهلــت ملجــاراة األبحــاث ملــا هــو راســخ مــن صــور يف 

أذهاننــا. إذا أردت الذهــاب إىل رئيــس للطهــاة أو مصفــف للشــعر 

ــال.» ــا رج ــيكون أساس فس

هل تختلف
أدمغة الرجال

عن النساء؟

رسم تفصيلي عصبي لدماغ 
نموذجي لرجل

RaginiVerma

ãترجمة: رشيد لعنا
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رشــح مــا توصلنــا إليــه مــن اكتشــافات مــن واحــدة مــن أكرب الدراســات 

ــن الرجــال والنســاء. تعطــي  ــي ترقــب تشــابك أدمغــة األصحــاء م الت

الرســوم التفصيليــة العلــ£ء صــورة أكــì اكتــ£ال حــول مــا هــو طبيعــي 

بالنســبة  للجنســ
 يف أعــ£ر مختلفــة. إنهــم يأملــون، وهــم يتســلحون 

بهــذه الرســوم، أن يعرفــوا مــا إذا كان الخلــل يف ارتبــاط الدمــاغ مؤديــا 

إىل اختــالالت مــن قبيــل انفصــام الشــخصية واالكتئــاب.

 «di}usion tensor imaging» اســتعمل فريــق ف·مــا تقنيــة اســمها

لرســم الرتابطــات العصبيــة يف أدمغــة 428 ذكــرا و 521 أنثــى تــرتاوح 

أع£رهــم بــ
 8 و 22 ربيعــا. هــذه الرتابطــات تشــبه طريقــا �ــر عليــه 

ركــب الدمــاغ.

أظهــرت الفحوصــات أن هنــاك ترابطــا كبــ·ا بــ
 الجانبــ
 األ�ــن 

واأليــرس مــن الدمــاغ لــدى النســاء بينــ£ بقيــت الرتابطــات محــدودة 

عنــد الرجــال يف أحــد نصفــي الدمــاغ. فاملخيــخ الــذي يلعــب دورا عامــا 

يف ضبــط الحركــة هــو املــكان الوحيــد عنــد الرجــال الــذي يشــهد ارتباطا 

كبــ·ا بــ
 الجانبــ
 األيــرس واأل�ــن للدمــاغ. «إذا أردت أن تتعلــم 

ــإن مخيخــك ينبغــي أن يكــون أصلــب وأقــوى.»  ــج ف التزل

 تفاصيــل هــذه الدراســة منشــورة عــىل منشــورات األكاد�يــة الوطنيــة 

.Proceedings of the National Academy of Sciences للعلــوم

أظهــرت أدمغــة الرجــال والنســاء اختالفــات قليلــة عــىل مســتوى 

ــن  ــì بينم ــف أك ــن تختل ــرشة ولك ــة ع ــن الثالث ــة س ــط إىل غاي الرتاب

تــرتاوح أع£رهــم بــ
  14 و 17 ســنة.

«إ�ــا يشــد االنتبــاه هــو مــدى تكامــل أدمغــة النســاء والرجــال عــىل 

 
وجــه الحقيقــة» كــ£ أشــار روبــن كــور Ruben Gur أحــد املشــارك

يف الدراســة. « لــن تســاعدنا الرســوم التفصيليــة الدقيقــة للدمــاغ فقــط 

عــىل معرفــة االختالفــات بــ
 طريقة تفكــ· الرجــــال والنســــــاء ولكن 

ــي  ــة و الت ــالالت العصبي ــì يف جــذور االخت ــق أك ــن التعم ســتمكننا م

مردهــا يف الغالــب إىل جنــس الشــخص.»

رسم تفصيلي عصبي لدماغ 
نموذجي المرأة

الـمراجع

• http://www.theguardian.com/science/2013/dec/02/men-

women-brains-wired-di�erently

• http://www.pnas.org/content/early/2013/11/27/1316909110

• Sex di�erences in the structural connectome of the 

human brain, Madhura Ingalhalikar, Alex Smith, Drew 

Parker, �eodore D. Satterthwaite, Mark A. Elliott, Kosha 

Ruparel, Hakon Hakonarson, Raquel E. Gur, Ruben C. 

Gur, Ragini Verma, Proceedings of the National Aca-

demy of Sciences, 2013, December 2, (doi:10.1073/

pnas.1316909110 )
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ماهو سبب توقف وتباطؤ حركة 
الخاليا؟

       يتحــرك عــدد مــن الخاليــا يف الجســم طــوال الحيــاة، فشــفاء الجــروح، وهجــرة الخاليــا املناعيــة إىل 

املناطــق املصابــة، وتنظيــم اتجــاه الخاليــا الجنينيــة خــالل �ــو الجنــ
... كلــه دليــل عــىل هــذه الحركيــة.

وإذا كانــت آليــات حركــة الخاليــا قــد وصفــت بشــكل جيــد، فــإن كيفــة تنظيــم اتجــاه هجرتهــا ال يــزال 

ــة  ــاء الحيوي ــرب الكيمي ــن مخت ــالءه م ــرو Alexis Gautreau وزم ــيس كوت ــرز الكس ــد أب ــح. وق ــ· واض غ

الهيكليــة وعلــم األنز�ــات التابــع للمركــز الوطنــي للبحــث العلمــي بفرنســا أن هنــاك عامــال أساســيا يف 

هــذا التنظيــم عنــد اإلنســان وعنــد كائنــات حيــة أخــرى: هــذا العامــل هــو بروتــ
 أربــ
 Arpin الــذي 

يوقــف الخليــة و�كنهــا مــن تغيــ· االتجاه.فحركــة الخاليــا تعتمــد عــىل تكــون شــبكة مــن الخيــوط الليفيــة، األكتــ
 Actin، التــي ¯كــن الخليــة مــن 

 .Arp2/3 هــذه القــوة بفضــل مركــب بروتينــي يســمى 
إســقاط غشــاءها مكونــة بنيــة تســمى أقــدام صفاحيــة lamellipodia. تولــد أليــاف األكتــ

وأظهــر الباحثــون أن هــذا الربوتــ
 الجديــد «أربــ
» يكبــح املركــب Arp2/3 وبالتــايل يوقــف إســقاط الغشــاء. وí يكــن متوقعــا كيفيــة عملــه، فهــو 

يعطــي اإلشــارة للتحــرك ويف نفــس الوقــت يوقــف الحركــة.

إعداد: رشيد فتحي

الكسيس كوترو
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مــع ذلــك، تبــدو حركــة الخليــة غالبــا مــرتددة يف املجهــر: تولــد أقــدام 

صفاحيــة وترتاجــع، وتظهــر آخــرى وترتاجــع بدورها...الــخ. ومــن 

ــي  ــة، والت ــة كابح ــة آللي ــون نتيج ــت أن يك ــلوك املؤق ــذا الس ــأن ه ش

تشــكل مــع مســار التنشــيط أقدامــا صفاحيــة يف منطقــة معينــة، وفقــا 

ــة. ــارات خارجي إلش

ــة  ــطة شاش ــة بواس ــا الحيوي ــ£ء البيولوجي ــث عل ــك، بح ــة ذل وملعرف

ــات  ــود بروتين ــة وج ــن فرضي ــد م ــرشي للتأك ــوم الب ــة للجين معلوماتي

ــروا  ــ
، وأج ــ
 أرب ــدوا بروت ــدور. فوج ــذا ال ــل ه ــب مث ــدة تلع جدي

ــم. ــار فرضيته ــة الختب ــارب مختلف تج

ــة  ــا املختلف ــن الخالي ــة م ــن مجموع ــ
 م ــذا الربوت ــون ه أزال الباحث

كاألميبــات أوالخاليــا الرسطانيــة، فبينــوا أن هــذه الخاليــا تتحــرك 

ــط  ــف فق ــ
 اليوق ــ
 أرب ــايل فربوت ــة. وبالت ــة خطي ــة، وبطريق برسع

ــا  ــك، الحظــوا أن الخالي ــة إىل ذل ــا. باإلضاف ــل يحــدد اتجاهه ــا، ب الخالي

ــ
 تنتقــل برسعــة  ــاج هــذا الربوت ــا إنت ــي ال �كنه ــا والت ــة وراثي املعدل

ــايل،  ــا. وبالت ــة وراثي ــ· املعدل ــا غ ــن الخالي ــì م ــتقيم أك ــكل مس وبش

يعمــل بروتــ
 أربــ
 كفرامــل عنــد تشــكل أقــدام صفاحيــة. إنــه يبطــئ 

تشــكل أقــدام صفاحيــة، دون أن �نــع ذلــك تشــكل أخــرى حــول 

ــد اســتطاعوا أن  ــا فق ــن هن ــة. وم ــك مســار الخلي ــ·ا بذل الغشــاء، مغ

 
يثبتــوا صحــة الفرضيــة. وحاليــا يجــب فهــم كيــف يتــم تنظيــم بروتــ

ــة  ــات الحي ــة الكائن ــالل دراس ــن خ ــواب م ــاء الج ــن إعط ــ
؟ �ك أرب

الوحيــدة الخليــة. ويف الواقــع، تــم الكشــف عــن أربــ
 يف العديــد مــن 

ــدة  ــة - البعي ــد الخلي ــوان وحي ــا، وهــي حي ــات األخــرى، كاألميب الكائن

ــال،  ــب دورا م£ث ــه يلع ــاة. إن ــجرة الحي ــان يف ش ــن اإلنس ــد ع كل البع

مــ£ يشــ· إىل أن الربوتــ
 ظهــر منــذ وقــت طويــل، وأن دوره قــد تــم 

ــه طــوال التطــور. ــاظ ب االحتف

ولقــد أكــدت الدراســات األوىل حــول رسطــان الثــدي أنــه ال يتــم إنتــاج 

بروتــ
 أربــ
 يف معظــم الرسطانــات يف املراحــل املتطــورة. لذلــك 

يعتقــد الباحثــون أن اكتشــاف أربــ
 ســيكون لــه تأثــ· كبــ· يف مجــال 

 
أبحــاث الرسطــان، ألن الخاليــا الرسطانيــة التتوفــر عــىل هــذا الربوتــ

وتنتقــل وتنتــج بعضهــا أورامــا تغــزو الجســم.

ــا  ــت مالحظته ــي تم ــران الت ــة الفئ ــن أجن ــا م ــذه الخالي ــي ه ف
ــوري Fluorescent Microscope (بــاألزرق النــوى  بالمجهــر الفل
ــع  ــر) يق ــن (باألخض ــن األكتي ــن)، بروتي ــوط األكتي ــر خي وباألحم

ــة. ــدام الصفاحي ــن األق ــي م ــرف الجنوب ــي الط ف
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الـمراجع

• http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-comment-

les-cellules-freinent-et-tournent-32256.php

• http://sciencesetavenir.nouvelobs.com/biologie/20131017.

OBS1613/decouverte-d-un-gps-cellulaire.html
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ــا  ــد أجزائه ــوي أح ــات يحت ــي نبات ــة ه ــاب الطبي ــات أو األعش النبات

ــة �كــن اســتع£لها لعــالج مــرض معــ
 أو  عــىل مــادة أو مــواد فعال

التخفيــف مــن األعــراض املصاحبــة لــه. وتعتــرب املــادة الفعالــة مــادة 

كيميائيــة لهــا تأثــ· عالجــي. و�كــن للنبتــة الواحــدة أن تتوفــر عــىل 

ــ·  ــدد كب ــاك ع ــة. وهن ــة املختلف ــواد الفعال ــن امل ــات أو اآلالف م املئ

مــن األدويــة املســتخدمة حاليــاً هــي يف األصــل مســتخرجة مــن 

ــة كــ£ هــي أو  ــم اســتع£ل املــواد الفعال ــث يت ــة، حي ــات طبيعي نبات

تعديلهــا كيميائيــا (مثــل األســب·ين) حســب منظمــة الصحــة العامليــة 

فــإن التــداوي باألعشــاب يعتــرب الوســيلة العالجيــة األكــì اســتع£ال يف 

 ìــ ــة بأك ــا الطبي ــات املســتعملة لخصائصه ــدر عــدد النبات ــاí. ويق الع

مــن 20 ألــف نبتــة، دون احتســاب تلــك التــي í تكتشــف بعــد، 

وفقــط 2000 إىل 3000 نــوع مــن النبتــات الطبيــة ¯ــت دراســتها 

علميــا. وتشــ· التقديــرات إىل وجــود حــوايل 500 ألــف نبتــة طبيــة، تم 

تصنيــف نصفهــا، يف حــ
 هنــاك مناطــق مــن العــاí (غابــة األمــازون 

مثــال) تحــوي عــددا هامــا مــن النباتــات التــي تتطلــب الجــرد والتعــرف 

ــا.  عــىل خصائصه

اســتخدام البــرش للنباتــات ومعالجــت أجســادهم بهــا نشــاط ضــارب 

يف القــدم، فالتاريــخ املكتــوب واألحفــوري حافــل بشــواهد تــدل عــىل 

ــة  ــة هــذا النشــاط. وألن األمــراض í تكــن لتنتظــر تطــور املعرف عراق

البرشيــة لتواكــب انتشــارها، فــإن اإلنســان كان يلجــأ الســتخدام 

ــ£د أساســا عــىل تجــارب شــخصية  ــدء، باالعت ــات للعــالج يف الب النبات

وأقــوال متواتــرة. وأحــد أقــدم األدلــة عــىل اســتخدام اإلنســان للنباتات 

الطبيــة يف التــداوي، تعــود إىل قرابــة خمســة آالف ســنة، وقــد وجــدت 

ــوى  ــد احت ــة. وق ــور» الهندي ــة «ناغب ــي ســومري يف مدين ــوح طين يف ل

ــة  ــد مــن 250 نبت ــة، تضــم أزي ــة لتحضــ· أدوي ــوح عــىل 12 وصف الل

مختلفــة. وغــ· بعيــد يف اتجــاه الــرشق، يعــود أقــدم دليــل معــروف 

ــل  ــداوي باألعشــاب إىل حــوايل2500 ســنة قب ــي للت ــخ الصين يف التاري

 Pen» امليــالد، حيــث يذكــر الكتــاب الصينــي حــول الجــذور والغصــون

 ،«Shen Nung نانــغ 
T’Sao»، ملؤلفــه اإلمرباطــور الصينــي «شــ

ويتضمــن الكتــاب 365 دواء مــن أجــزاء مجففــة مــن األعشــاب 

ــا هــذا، مثــل  الطبيــة، والتــي ال يــزال الكثــ· منهــا يســتخدم إىل يومن

ــا. ــراء وغ·ه ــا الصف ــور وأوراق الشــاي وزهــرة الجنطيان الكاف

أمــا الحضــارة اإلغريقيــة القد�ــة، فقــد عرفــت هــي األخــرى اســتخدام 

ــة  ــار واإلشــارات التاريخي ــرز و أقــدم اآلث ــة، ولعــل أب األعشــاب الطبي

فيهــا، مــا جــاء يف الكتابــات امللحميــة للشــاعر اإلغريقــي هومــر، 

«اإلليــادة واألوديســا»، والتــي تعــود إىل حــوايل 800 ســنة قبــل امليــالد، 

حيــث أشــار فيهــا إىل 63 نبتــة طبيــة مــن كل مــن الحضارات املينوســية 

وامليســينية واملرصيــة القد�ــة واآلشــورية. ولعــل أوىل املحــاوالت 

العلميــة الجــادة يف هــذا املجــال تعــود إىل أعــ£ل الفيلســوف اإلغريقي 

ــالد،  ــل املي ــ
 ســنتي 371 و287 قب ــا ب ــاش م ــذي ع ثيوفراســتوس وال

وهــو أول مــن حــاول تصنيــف النباتــات، وبذلــك اعتــرب األب املؤســس 

لعلــم النباتــات، حيــث قــام بتصنيــف أزيــد مــن 500 نبتــة طبيــة يف 

كتبــه، ولعــل مــن بــ
 أهــم مــا جعلــه يتبــوأ هــذه املكانــة كذلــك، هــو 

مــا حــرص عليــه يف وصــف النباتــات مــن اإلشــارة إىل أهميــة ورضورة 

أن يتعــّود املــرء عــىل جرعــات معينــة تــزداد تدريجيــا.

إســم آخــر حفــر إســمه يف تاريــخ التــداوي باألعشــاب، هــو الطبيــب 

اليونــاã ديســقوريدوس، والــذي ولــد ســنة 40 ميالديــة ودرس الطــب 

ــم  ــس عل ــقوريدوس، مؤس ــرب ديس ــا. ويعت ــم يف أثين ــكندرية ث يف االس

العقاقــ·، وقــد كان طبيبــا يف جيــش اإلمرباطــور الرومــاã نــ·ون، فــكان 

دائــم الحركــة والســفر، ولعــل ذلــك هــو مــا ســاعده بدرجــة أساســية 

يف دراســة وتصنيــف النباتــات الطبيــة املختلفــة. ويف كتابــه «الحشــائش 

واألدويــة» والــذي ترجــم إىل لغــات عــدة، عــّدد 944 عقــارا، 657 منهــا 

ــا  ــن تواجده ــي وأماك ــكلها الخارج ــف لش ــع وص ــاÓ، م ــل نب ذات أص

وطــرق قطفهــا وتحضــ· األدويــة منهــا وتأث·هــا العالجــي.

وقــد توالــت اإلضافــات واملؤلفــات العلميــة يف هــذا املجــال عــىل 

امتــداد القــرون الالحقــة، ليــأÓ الــدور عــىل الحضــارة العربيــة äؤلــف 

ــه  ــن تأليف ــى م ــذي انته ــب» وال ــون يف الط ــه· «القان ــينا الش ــن س إب

ســنة 1025 ميالديــة. كــ£ ال يفوتنــا الحديــث كذلــك عــن ابــن البيطــار، 

ــه·  ــه الش ــخ، بكتاب ــات يف التاري ــم النبات ــد رواد عل ــرب أح ــذي يعت وال

«الجامــع ملفــردات األدويــة واألغذيــة»، والــذي أ> فيــه بوصــف أزيــد 

مــن 1000 نبتــة طبيــة.

ــرن الخامــس عــرش،  ــن الق ــداء م ــة ابت ــ£ كان للكشــوفات الجغرافي ك

أهميتهــا يف جلــب أعشــاب طبيــة مــن شــتى ربــوع األرض إىل أوروبــا 

 
ــ ــاب ب ــداوي باألعش ــال الت ــة يف مج ــارف الطبي ــادل املع ــك تب وكذل

مختلــف الحضــارات، فانتــرشت حدائــق النباتــات يف شــتى أرجــاء 

أوروبــا يف محاولــة الســتنبات األعشــاب الطبيــة التــي تــم جلبهــا مــن 

ــدة. ــق ودول بعي مناط

كانــت بدايــة القــرن التاســع عــرش نقطــة تحــول محوريــة يف التــداوي 

ــات  ــات يف نبات ــباه القلوي ــزل أش ــات وع ــاف وإثب ــاب، باكتش باألعش

طبيــة مختلفــة، ثــم عــزل الغليكوزيــدات كذلــك. إذ تعتــرب تلــك 

ــة. ــة العلمي ــة للصيدل ــة الفعلي ــطة البداي األنش

=i_è√˙_f=u˘ƒ◊^=·√=ÓÍÆÜ_j=ÌÖgfl
ÓÍg�◊^
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ÓÍg�◊^=m_j_g‡◊^=m¯_‹ƒkä^

توجــد عــدة أشــكال مــن الوصفــات التــي �كــن تحض·هــا انطالقــا مــن 

ــف هــذه األشــكال  ــرة ســنرشح مختل ــة، يف هــذه الفق ــات الطبي النبت

وطــرق اســتع£لها:

 أ  ـ األجزاء املستعملة من النباتات:

    األزهار، البذور، الجذور، الث£ر، اللحاء والصمغ

ب ـ االشكال :

    تتعــدد طــرق وأشــكال االســتفادة مــن العنــارص الفعالــة لألعشــاب 

الطبيــة ومــن بــ
 هــذه األشــكال نجــد:

(Infusion) النقيع المغلي
هي الطريقة األكرث استعامال لتحضري مرشوبات منعشة او مهدئة، يتم 

تحضريها متاماً كام يحرض الشاي عن طريق طهي نبتة أو مجموعة من 

النباتات وترشب ساخنة أو باردة. يتم وضع ملعقة من األعشاب الطبية 

يف كوب به ماء ساخن ثم ترتك لتتحلل مكوناتها ملدة 10 دقائق تقريبا.

ــاء،  ــت، م ــارد (زي ــائل ب ــة يف س ــع البت ــم وض ــث يت حي

نــوع  إىل  ترجــع  العمليــة  هــذه  مــدة   .(... كحــول 

ــة  ــات الفعال ــا. املكون ــي نحرضه ــة الت ــاب الطبي األعش

للنبتــة تــذوب بســهولة ونحصــل عــىل مســتحرض مركــز 

ــي. ــن الطه ــة م ــرت فعالي وأك

(Maceration)  النقاعة الباردة

معلومات تطبيقية

الكمية: 200غ من النبات الجاف أو 300غ من النبات 

الطري تضاف إىل لرت من الكحول.

الجرعات: 2.5 مل من الصبغ املخفف يف 25 مل من املاء أو 

من عصري الفواكه 2 أو 3 مرات يف اليوم.

الحفظ: يحفظ ملدة سنتني داخل إناء معقم ويف مكان مظلم 

وبارد.

انتباه: األصباغ الطبيعية تكون مركزة جدا لذا يجب احرتام 

الجرعات كام ميكن تخفيف املرشوب باستعامل املاء.

لتجنب املرشوبات الكحولية ميكن استعامل الخل أو محلول 

الجلرسين  بدل الكحول.

الحفظ: ميكن حفظ املرشوب يف مكان مغلق وبارد ملدة 24 الجرعة: ميكن أخد 3 إىل 4 جرعات يف اليوم30 إىل 45 دقيقة لطهي األغصان أو الجذور.مدة التحض·: 10 إىل 20 دقيقة لطهي األوراق أو الزهور. الطرية تضاف إليها 500 مل من املاء.الكمية:  20 غرام من النبتة الجافة او 30 غ من النبتة معلومات تطبيقية
األخرية تتبخر عند طهي النبتة لذا ينصح باستعامل آنية انتباه: معظم املكونات الطبية للنبتة توجد يف زيوتها، هذه ساعة

مغطاة عند الطهي.  
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المساحيق والكبسوالت

ــة معلومات تطبيقية ــة، كمي ــار هادئ ــي تطهــى، عــىل ن متســاوية مــن العســل وإحــدى الوصفــات الســابقة للمــدة للتحضــري الــرشاب الطب
15 إيل 30 دقيقــة .

ــاء  ــع امل ــط م ــاول األعشــاب يف شــكل مســحوق يخل ميكــن تن

أو يــؤكل مــع الطعــام أو يعبــأ داخــل كبســوالت جيالتينيــة أو 

ــات يف  ــف النبات ــق تجفي ــن طري ــحوق ع ــرض املس ــة. يح نباتي

درجــة حــرارة منخفضــة (C°40)، بعــد ذلــك تســحق النباتــات 

املجففــة وتصفــى للحصــول عــىل مســحوق متجانــس. وميكــن 

إىل  إضافتــه  أو  الجلــد  عــىل  مبــارشة  املســحوق  اســتعامل 

ــة. ــاغ الطبي األصب

يضــاف العســل عــىل التحضــريات الســابقة (الطهــي، األصبــاغ، املســحوق) 

ــل  ــا العس ــه مزاي ــاف إلي ــول تض ــدة أط ــظ للم ــرشوب يحف ــىل م ــول ع للحص

ــة. الطبي

 الشراب

الكمية:  متأل الكبسوالت مبا يقارب 250 مع من مسحوق معلومات تطبيقية
النبات.

الجرعة: 2 أو 3 كبسوالت يف اليوم.
الحفظ: 3 إىل 4 أشهر يف مكان مظلم.
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تطهــى النباتــات يف إحــدى الزيــوت الطبيعيــة (زيــت الزيتــون هــو األكــرث اســتعامال) للتمكــن من اســتخالص 

أكــرب كميــة مــن املــواد الفعالــة للنبات. 

يتــم تحضــري املراهــم باســتعامل الزيــوت او املــواد الدهنيــة كالشــمع دون إضافــة املــاء، وتســتعمل كمضــاد لــآلالم الخارجيــة  أو الجــروح. تســتعمل 

الكرميــات عــىل عكــس املراهــم لعــالج اآلالم الداخليــة (تحــت الجلــد) وهــي مزيــج مــن املــاء والدهــن أو الزيــت يتــم تحضريهــا عــن طريــق عمليــة 

االســتحالب (emulsion process). ويتــم وضعــه عــىل الجلــد لالندمــاج معــه

الزيوت الطبية

المراهم والكريمات

النبات والزيوت الطبية التي يتم تحضري النباتات فيها.انتباه: ال يجب الخلط بني الزيوت الطبيعية املستخرجة من الحفظ: ميكن حفظها ملدة عام داخل إناء معقم.الطري تضاف إليه 750 مل من الزيت.الكمية:  250غ من النبات الجاف أو 500 غ من النبات     معلومات تطبيقية

الطري، 150غ من الشمع ، 70غ من الغيلسريين و80مل من  مدة التحض·: 30غ من النبات الجاف أو  75غ من النبات النبات الطري لكل 500غ من الشمع.الكمية:  مرهم- 60غ من النبات الجاف أو 150غ من معلومات تطبيقية
املاء

الجرعة: 3 مرات يف اليوم.
الحفظ: 3 أشهر يف مكان معقم وبارد.
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تحــرض الكمــدات عــن طريــق وضــع قطعــة مــن القــامش أو الكتــان أو الشــاش الطبــي يف النقيــع الســاخن أو غــريه مــن املســتخلصات العشــبية ويعــرص 

إلزالــة الســائل الزائــد ثــم يلــف مبــارشة عــىل مــكان األمل (العضــالت، الجــروح...). كــام ميكــن اســتعامل النبتــة كاملــة عوضــا عــن الخالصــة الســائلة 

(Cataplasm لبْخــة)

 الكمادات

أشكال أخرى: 

ــكان األمل معلومات تطبيقية ــة م ــات لتغطي ــن النب ــة م ــة الكافي ــى الكمي ــدات كل تطه ــري الكم ــم تغ ــة. يت ــار هادئ ــىل ن ــني ع ــدة دقيقت مل
2 أو 3 ســاعات.

املســالك                          لعــالج  تســتعمل   (Inhalation) االستنشــاقية  املــواد     

التنفســية: يقــوم خاللــه املريــض باالنحنــاء نحــو مــاء ســاخن تتحلــل 

فيــه املــواد العطريــة الفعالــة ملكونــات األعشــاب الطبيــة. كــ£ �كــن 

ــا يســمى  ــات أو م ــة للنب ــات الفعال استنشــاق البخــار املحمــل باملركب

Fumigation اإلســتدخان 

    مواد الغرغرة تستخدم للعالج التهابات الفم.

    الزيوت تستخدم للتدليك وعالج آالم العضالت.

    غسول (Lotion) سائل يستخدم لغسل الجلد املصاب.
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يعتقــد الكثــ· مــن النــاس أن اســتهالك األعشــاب الطبيــة إن í تنفعــك 

وتغمــرك بربكاتهــا فلــن تــرضك ... بــل ال حديــث عــن املســاوئ إطالقــا، 

فهــي الكــ£ل وهــي الطهــر، هــي مــالذ اللهفــان وعــالج العليــل ومرتــع 

آمــال الســقيم ... إال أن هــذا األمــر مــردود عــىل أصحابــه بــل إن 

هــذه النعمــة قــد تتحــول إىل نقمــة يف حالــة إســاءة اســتع£لها، لهــذا 

سنســطر لكــم بعــض الضوابــط التــي يجــب علينــا االلتــزام بهــا حتــى 

ننعــم بالفعــل بخ·هــا ويف نفــس الوقــت نتقــي رشهــا:

  أ ـ استشارة أهل الخربة واالختصاص.
ــال،  ــث وراء امل ــن يله ــكل م ــا ل ــح مرتع ــاع أصب ــذا القط ــدوا أن ه يب

ــؤدي إىل  ــد ي ــ£ ق ــه م ــىل عاتق ــي ع ــؤوليات الت ــاال للمس ــي ب وال يلق

نتائــج وخيمــة عــل صحــة املســتهلك. ويجــب عــىل هــذا األخــ· إتبــاع 

تعليــ£ت املعالــج الخبــ· بشــكل دقيــق وإعالمــه äختلــف األعشــاب 

ــة التــي يتعاطاهــا وكــذا األمــراض التــي يعــاã منهــا. ــة واألدوي الطبي

  ب ـ التوقف عن أخذ األعشاب عند  ظهور أعراض غ· عادية.

يجــب التوقــف فــورا عنــد الشــعور بالقــيء أو عنــد ظهــور التهابــات، 

فهــذه األعــراض تســتوجب االتصــال باملعالــج الخبــ· ألخــذ مشــورته.

  أ ـ مراعاة الحالة الفيزيولوجية للشخص.
       يف مرحلة الطفولة.

       يف مرحلة الشيخوخة.

       امرأة حامل.

       امرأة مرضعة.

فقــد كشــفت دراســة إيطاليــة أن وزن املولــود وفــرتة الحمــل �كــن أن 

ــرأة  ــة. ومــن ضمــن ٧٠٠ ام ــرا نتيجــة تعاطــي األعشــاب الطبيعي يتأث

ثــم اســتجوابها بعــد الوضــع، أبانــت ١٨٩ منهــن أنهــن اســتعملن 

األعشــاب الطبيعيــة يف مــا ال يقــل عــن ٣ أشــهر خــالل فــرتة الحمــل، 

 (Fennel) و الَحّبة الّســوداء (Valerianٍ) خصوصــا البابونــج والنارديــن

ـة (Echinacea). ويستحســن كــ£ هــو الشــأن بالنســبة  و الُقْنُفِذيـَّ

ــة إال للــرضورة. ــادي اســتع£ل األعشــاب الطبي ــة تف لألدوي

ويف مــا يــيل عــرض لبعــض األعشــاب الطبيــة التــي يجــب تجنبهــا خــالل 

لحمل. ا

_‰√_gjd=h¨=;◊^=m_ú_Íkv¯^

االحتياطات التي يجب إتباعها من طرف املستهلك

االحتياطات التي يجب اتباعها من طرف املَُعالِج

1

2
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   ب ـ مراعاة الحالة الصحية «الباثولوجية» للشخص.

         قصور كلوي.

         قصور كبدي.

         أمراض أخرى.
ــؤدي إىل  ــد ت ــي ق ــة الت ــن األعشــاب الطبي ــة م ــث توجــد مجموع حي

عواقــب وخيمــة عنــد املصابــ
 بأمــراض الكبــد والــكيل، وقــد كشــفت 

بعــض الدراســات عــن تواجــد مجموعــة مــن املركبــات الكيميائيــة يف 

بعــض األعشــاب قــد تتســبب äــرض الــكىل املزمــن، وإليكــم بعضــا مــن 

هذه النباتات:

ــال، يجــب عــدم  ــة مث ــراز الدرقي ــة بفــرط إف ــة اإلصاب ــه يف حال ــ£ أن ك

تنــاول طُْحلُــُب الفوقــس (fucus) بالرغــم مــن منافعــه الطبيــة وذلــك 

نظــرا لغنــاه äــادة اليــود.

   ج ـ التفاعل ب
 األعشاب واألدوية.
 
�كــن أن يحــدث التفاعــل بــ
 النباتــات الطبيــة واألدويــة، وبــ

النباتــات الطبيــة بعضهــا البعــض يف مســتويات مختلفــة:

ــن أن      ــي، �ك ــا العالج ــيولوجي وأثره ــا الفس ــق بتأث·ه ــا يتعل 1) يف م

ــة إىل: ــة وأعشــاب مختلف ــاول أدوي ــؤدي تن ي

     تأثــ· ناهــض: تأثــ· تــآزري (التداخــل بــ
 عاملــ
، أو أكــì، بحيــث 

يكــون تأث·هــا مجتمعــة، أكــرب مــن مجمــوع تأث·اتهــا املنفــردة).

    مناهض: تأث· مثبط 

2) ما يتعلق بالحركية

ــوي):  ــوي الفم ــر الحي ــوي (التواف ــاص املع ــتوى االمتص ــىل مس     ع

ــوب  ــتوى األنب ــىل مس ــع ع ــوي وتوض ــدي املع ــة pH املع ــ· قيم تغي

ــي. الهضم

      عــىل مســتوى التوزيــع:  االرتبــاط بالربوتينــات البالزميــة مــ£ قــد 

يرتتــب عنــه فــرط يف الرتكيــز.

مركبــات  يســتدعي  الــذي  الخلــوي:  النقــل  مســتوى  عــىل     

غليكوبروتينــات (glycoprotéines P) التــي تلعــب دور مضخــات 

الخاليــا.  أغشــية  عــىل مســتوى 

    عــىل مســتوى االســتقالب الكبــدي: ســواء بكبــح 

cyto-) معينــة، خصوصــا  أنز�ــات  تحفيــز  أو 

.(chromes P450

   اإلبــراز الكلــوي: عــن طريــق التداخــل مــع  

الرتشــيح الكبيبــي، إعــادة االمتصــاص النبيبــي. و 

اإلفــراز النبيبــي النشــط  خاصــة. فاإلبــراز الكلــوي 

لــدواء (M1) مثــال �كــن أن يتأثــر بتنــاول عشــبة 

ــة إمــا  طبيعيــة (P2). ومــن بــ
 النتائــج املحتمل

فقــدان الــدواء (M1) لفعاليتــه أو ارتفــاع ســميته 

إذا تأخــر التخلــص الكلــوي منــه.

املرتبطــة  الخاطئــة  واملعتقــدات  املغالطــات  مــن  العديــد  هنــاك 

كالتــايل: أهمهــا  نلخــص  أن  الطبيــة �كــن  األعشــاب  باســتع£ل 

ـ األعشــاب إن í تنفعــك فلــن تــرضك: ويرتكز هــذا االعتقاد عــىل كونها 

طبيعيــة وان كل دواء طبيعــي يكــون آمنــا، وهــذا مجانــب للصــواب، 

حيــث أن هنــاك العديــد مــن النباتــات تحتــوي عــىل مــواد ســامة، وقــد 

تكــون لهــا تأثــ·ات ســمية تدريجيــة عــىل الكبــد أو الــكيل، تــؤدي إىل 

إختــالالت مهمــة يف وظائفهــ£. والخطــر يــزداد عنــد النســاء الحوامــل 

واملرضعــات، ألن بعــض األعشــاب �كنهــا التســبب يف أرضار جســيمة 

لــألم والجنــ
 أو الرضيــع. ويســجل املركــز الوطنــي ملحاربــة التســمم 

واليقظــة الدوائيــة، حــاالت تســمم عديــدة باألعشــاب.

ــن  ــة: �ك ــة الكيميائي ــاول األدوي ــع تن ــوازاة م ــاب بامل ــاول األعش ـ تن

لهــذا الســلوك أن يوثــر عــىل القــدرة العالجيــة ألن كثــ·ا مــن األعشــاب 

ç_‡◊^=_‰ÍÀ=≈–È=;◊^=m_�◊_»∫^
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تتداخــل وتتفاعــل مــع األدويــة التــي يتناولهــا املريــض مســببة 

فعاليتهــا.  يف  اختــالالت 

ــتعملها  ــي يس ــاب الت ــديل باألعش ــب أو الصي ــار الطبي ــي إلخب ـ ال داع

املريــض: وهــذا �كــن تعريــض املريــض ملخاطــر تداخــل تأثــ·ات 

ــة.  األدوي

ـ محــاوالت البعــض إعــداد وصفات عالجية ألنفســهم تبعــا للمعلومات 

التــي يأخذونهــا مــن الربامــج التلفزيــة واإلذاعيــة: واملشــكلة األســاس 

التــي تطــرح هنــا هــي تحديــد الجرعــات أو املــدة الالزمــة للعــالج أو 

التعــرف عــىل النبتــة بشــكل صحيــح.

ـ �كــن لألعشــاب معالجــة املــرض كيفــ£ كانــت أســبابه، وهــذه 

ــع املعتمــد  ــ
 للكســب الرسي ــ·ة يســتغلها بعــض الدجال مغالطــة كب

عــىل النصــب عــىل النــاس، خصوصــا مع حاجــة املــرىض للعــالج، فبعض 

األمــراض تختلــف أســبابها ومــن ثــم طــرق عالجهــا، فمــرض الســكري 

مثــال ينقســم إىل أنــواع متعــددة، منهــا نوعــ
 رئيســ
، أحدهــ£ 

مرتبــط باألنســول
 أي أن املريــض ال �كنــه االســتغناء عــن حقــن 

األنســول
، واألخــر غــ· مرتبــط باألنســول
 أي أن جســم املريــض ينتــج 

هــذا الهرمــون لكــن تأثــ·ه يشــوبه اختــالل، ففــي هــذا املثــال يختلــف 

امــا، وتجــد بعــض املخادعــ
 يوهمــون املريــض بوجــود عــالج  العــالج̄ 

جــذري للنــوع األول �كنــه مــن االســتغناء عــن حقــن األنســول
، وهذا 

يعــرض املريــض ملخاطــر كبــ·ة.

ـ تبــادل وتوزيــع الوصفــات بــ
 األفــراد: ألن بعــض األمــراض تتشــابه 

يف األعــراض لكنهــا تختلــف يف األســباب.

إن مشــكلة اســتع£ل النباتــات واألعشــاب الطبيــة يف التــداوي ال تكمن 

يف عــدم قدرتهــا عــىل العــالج، ألن الكثــ· مــن األدويــة الحديثــة تعتمــد 

ــا تكمــن أساســا يف عــدم خضــوع  ــا، لكنه ــواد مســتخلصة منه عــىل م

االســتع£ل التقليــدي لألعشــاب ألســس علميــة توضــح فوائدهــا 

وأخطارهــا بشــكل دقيــق خصوصــا يف دول العــاí الثالــث.

ــتخدام  ــب االس ــب عواق ــا لتجن ــن اتخاذه ــي �ك ــراءات الت ــن اإلج وم

ــة: ــاب الطبي ــوا« لألعش العش

ـ  التحســيس äخاطــر هــذا االســتع£ل بواســطة وســائل اإلعــالم 

املختلفــة.

ــى  ــح تخصصــات يف الجامعــات واملعاهــد تعن ـ  رضورة التفكــ· يف فت

بدراســة النباتــات الطبيــة والعمــل عــىل تحســ
 الســالالت النباتيــة.

ــة واملــواد  ــات الطبي ــر البحــث العلمــي الخــاص بدراســة النبات ـ تطوي

.Óالطبيعيــة مــن أصــل نبــا

- تطويــر الصناعــة الدوائيــة خاصــة املعتمــدة عــىل إنتــاج أدويــة مــن 

النباتــات الطبيــة فقــط.
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بعد النجاح الكب� الذي عرفه مرشوع املجتمع العلمي املغر� عىل امتداد أزيد من سنة عىل انطالقه، بداية بصفحة 
الفيسبوك ثم املوقع اإللكرتو� فاملجلة العلمية، تكلل هذا املرشوع بتأسيس إطار جمعوي يحتضنه ويكون واجهة له عىل املجتمع املد�. فقد عرفت مدينة 

أكادير بالجنوب املغر� وبحضور ثلة من أعضاء فريق عمل املرشوع، والذين قدموا من مختلف أنحاء اململكة للمشاركة يف التأسيس، انعقاد الجمع العام 

التأسييس لجمعية "املغرب العلمي" يوم السبت 9 نونرب املايض. 

وقد سطّرت الجمعية لنفسها مجموعة من األهداف الطموحة لوضع موطئ قدم للمرشوع عىل أرض الواقع وتيس� انفتاحه عىل مختلف الفعاليات املدنية 

يف إطار أهدافه العامة وتوجهاته الراسخة. ومن ب½ هذه األهداف أن تكون الجمعية فضاء علميا ثقافيا يجمع الباحث½ والعل¿ء واألساتذة واملهتم½ بنرش 

العلوم والثقافة العلمية من داخل املغرب وخارجه من أجل نرش الثقافة العلمية وجديد العلوم، وكذلك دعم تقدم البحث العلمي والتكنولوجي باملغرب 

والتعريف بالباحث½ املغاربة من داخل املغرب وخارجه، واإلسهام يف محو األمية العلمية يف املجتمع املغر�، ونرش األبحاث العلمية وتشجيع الباحث½ املغاربة 

الشباب داخل املغرب وخارجه.

وتنوي الجمعية تحقيق هذه األهداف من خالل االعت¿د عىل مختلف الوسائل املمكنة واملتاحة ومن بينها:

           طباعة مجلة "املغرب العلمي" ونرشها.

           توقيع اتفاقيات مع الجامعات ومراكز البحوث واملؤسسات الحكومية وغ� الحكومية وطنيا ودوليا، لدعم البحث العلمي ونرش الثقافة العلمية.

           إصدارات علمية مطبوعة وإلكرتونية متعددة الوسائط.

           إقامة ندوات ومحارضات ومناظرات ولقاءات علمية وطنية ودولية.

           إقامة مخي¿ت وورشات ومعارض علمية.

           إطالق مبادرات علمية وتعليمية من أجل تعزيز دور الثقافة العلمية يف بناء نهضة املجتمع.

           التعريف بالباحث½ املغاربة واألبحاث املغربية املنشورة وطنيا ودوليا.

           العمل مع مختلف هيئات املجتمع املد�، وعقد رشاكات اسرتاتيجية كل¿ دعا األمر إىل ذلك.

ك¿ عرف الجمع العام تشكيل مكتب الجمعية املكّون من: خالد مربو (رئيسا)، ذ. مصطفى فاتحي (نائبا أوال له)، د. سعيد بوزكراوي (نائبا ثانيا له)، يونس 

أفارس (كاتبا عاما)، ذ. محمد ايت بهي (نائبا له)، معاذ الديب (أمينا لل¿ل)، محمد يس½ (نائبا له)، وكل من ذ. رضوان شكور ويوسف األم½ كعضوين 

مستشارين يف املكتب.



الحاسوبية ...
     نـظرية رياضـية
     غـيــرت الـعـالـم

ــون حقيقــة الحاســوب ويعتقــدون  ــاس يجهل معظــم الن
أنــه مجــرد آلــة كهربائيــة داخــل صنــدوق معــدã مــع لوحــة 

مفاتيــح وفــأرة تحكــم. والحــال أن الحاســوب �كــن أن يكــون 

ــا.  ــوبا كمي ــى حاس ــدة، أو حت ــة معق ــة برصي ــا، آو آل ميكانيكي

و�كــن أن نعتــرب نظامنــا البيولوجــي حاســوبا أيضــا، فهــو يتخــذ 

ــة  ــرارات ويحــل مســائل يف كل لحظــة مــن نشــاطه وبطريق ق

تلقائيــة. يف الواقــع إن مفهــوم الحوســبة هــو مفهــوم عــام 

ــط  ــة، ويرتب ــة أو بيولوجي ــة فيزيائي ــن أي آلي ــا م ــرد أساس مج

بقــدرة نظــام أو منهــج أو �ــوذج ريــايض عــىل حــل مســألة مــا.

ــز  ــد اليبنت    يرجــع أصــل الحوســبة Computing إىل غوتفري

Gottfried Leibniz وهــو فيلســوف وعــاí طبيعــة ورياضيات 

ودبلومــايس ومكتبــي ومحــام أملــاã، إذ قــام بإنشــاء آلــة 

حســاب ميكانيكيــة ناجحــة يف القــرن الســابع عــرش، محــاوال بنــاء آلــة �كنهــا التعامــل مــع الرمــوز لتحديــد القيــم الحقيقيــة للعبــارات الرياضيــة، 

ــه الالحقــة توجهــت نحــو  ــ· مــن أع£ل ــا)، والكث ــا رياضي وأدرك أن الخطــوة األوىل يجــب أن تكــون يف إنشــاء لغــة شــكلية نظيفــة (�كــن �ذجته

 íــة أســئلة غــ·ت العــا ــأن طــرح ثالث ــه، عــاí الرياضيــات ديفيــد هيلــربت David Hilbert املوضــوع، ب ــار مواطن هــذا الهــدف. يف عــام 1928، أث

إىل مــا هــو عليــه اآلن: هــل الرياضيــات كاملــة؟ هــل هــي متســقة؟ وهــل هــي قابلــة للتقريــر؟ ثالــث هــذه األســئلة هــو مــا أصبــح يعــرف باســم 

«Entscheidungsproblem» ويعنــي، البحــث يف إمكانيــة وجــود منهــج محــدد �كــن تطبيقــه، مبدئيــا، عــىل أي عبــارة رياضيــة، عــىل أســاس أن 

نكــون متأكديــن أن هــذا املنهــج ســيعطينا القــرار الصحيــح بشــأن صحــة هــذه العبــارة.

آلة الحساب

 لغوتفريد 

اليبنتز 1690


إعداد: محمد يس
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De- «ــر ــكلة التقري ــاكل بـــ «مش ــن املش ــوع م ــذا الن ــمى ه       يس

ــكلية  ــة الش ــض األنظم ــرح يف بع ــؤال يُط ــو س cision problem وه

Formal system (نظــام تجريــدي قائــم عــىل �ــوذج ريــايض) جوابــه 

ــبيل  ــىل س ــة. ع ــ·ات املعني ــم املتغ ــىل قي ــ£دا ع ــم» او «ال»، اعت «نع

املثــال، املســألة «نعتــرب العدديــن x وy، هــل x  قاســم لـــ y ؟» هــي 

مشــكلة تقريــر، و�كــن أن يكــون الجــواب بنعــم أو ال اعتــ£دا عــىل 

ــة، تجيــب دا�ــا  ــا بإنشــاء خوارزمي ــق األمــر هن ــن x وy. يتعل املتغ·ي

وبصفــة صحيحــة، بنعــم أو ال عــىل املســألة املطروحــة بغــض النظــر 

عــن املدخــالت. بهــذا يعتــرب ديفيــد هيلــربت مــن املســاهم
 يف ظهــور 

ــة الحاســوبية. نظري

يف عــام 1930، بــ
 كل مــن كــورت غــودل Kurt Gödel، آالن تورنــج

Alan Turing، وألونــزو ترشتــش Alonzo Church أن بعض املســائل 

ــك عــىل ســؤال هيلــربت  ــة للحــل، مجيبــ
 بذل ــة ليســت قابل الرياضي

بالنفــي. فقــد قامــوا بدراســات مســتفيضة وتصنيفــات للمســائل 

ــه  ــم ب ــا تهت ــط م ــذا بالضب ــا، وه ــن غ·ه ــل ع ــة للح ــة القابل الرياضي

ــة  ــي تتناولهــا هــذه النظري ــة الحاســوبية. األســئلة األساســية الت نظري

هــي «مــاذا يعنــي بالنســبة لدالــة مــا، معرفــة عــىل مجموعــة األعــداد 

الطبيعيــة، أن تكــون قابلــة للحــل؟» و «كيــف �كــن تصنيــف الــدوال 

ــدم  ــتوى ع ــاس مس ــىل أس ــي ع ــل هرم ــل يف تسلس ــة للح ــ· قابل الغ

ــا للحــل؟ ». قابليته

ــات مــن مختلــف  ــ£ء رياضي ــة عــىل هــذه األســئلة توصــل عل باإلجاب

أنحــاء العــاí، يف الثالثينيــات مــن القــرن املــايض، أي قبــل وجــود 

ــا �كــن أن  ــة مل ــا اآلن، إىل �ــاذج نظري ــر كــ£ نعرفه ــزة الكمبيوت أجه

ــرَّف  ــة للحــل. فع ــادرا عــىل حــل املســائل القابل يكــون حاســوبا أي ق

«ألونــزو ترشتــش» حســابات الالمــدا Lambda calculus، وقــدم 

بينــ£   ،Recursive function العوديــة الــدوال  غــودل»  «كــورت 

 Formal النظــم الشــكلية Stefan Klein «
وضــع «ســتيفن كليــ

ــا  ــوف» Andrei Markov م ــه مارك ــرَّف «أندري ــ
 ع systems، يف ح

 Emil «ســيصبح معروفــا باســم خوارزميــات ماركــوف. «ا�يــل بوســت

ــم آالت  ــوم باس ــرف الي ــردة تع ــا آالت مج ــج» قدم Post و«آالن تورن

بوســت وآالت تورنــج Turing machines. مــن الغريــب، أن كل هــذه 

النــ£ذج متكافئــة فيــ£ بينهــا: أي أن كل يشء محســوب (قابــل للحــل) 

يف حســابات الالمــدا، هــو محســوب بواســطة آلــة تورنــج وباملثــل ألي 

ــورة. ــن النظــم الحســابية املذك أزواج أخــرى م

ــي  ــ£ت الت ــن التعلي ــلة م ــل، سلس ــة للح ــألة قابل ــكل مس ــا، ل بديهي

التعليــ£ت  وتســمى هــذه  إىل حســابها،  تطبيقهــا  عنــد  ســتؤدي 

 ،Process Automation Solution بالخوارزميــة. أ¯تــة عمليــة الحــل

تتطلــب نقــل النــ£ذج الرياضيــة إىل آالت قــادرة عــىل تطبيــق هــذه 

ــادرة عــىل التفاعــل  ــة أخــرى ق ــة، ومــن ناحي ــات مــن ناحي الخوارزمي

ــر  ــراءة املدخــالت وإعطــاء املخرجــات. إث ــث ق مــع اإلنســان مــن حي

ــايض املجــرد ســنة 1936،  ــا لنموذجــه الري ــج تطبيق ــرتح تورن ــك اق ذل

كانــت آلــة ميكانيكيــة قــادرة عــىل القيــام بعمليــات حســاب معقــدة، 

حيــث أنــه í يتمكــن أحــد حتــى اآلن مــن بنــاء أو تصــور آلــة أقــوى 

منهــا (حتــى الحواســب الحديثــة)، وال أقصــد أرسع أو أكــì كفــاءة، بــل 

ــة تورنــج حلهــا. أعنــي قــادرة عــىل حــل مســائل í تســتطع آل

ــا،  ــط، نظري ــرب رشي ــان ع ــع اإلنس ــل م ــج بالتفاع ــة تورن ــوم آل     تق

ــة  ــتعمل اآلل ــا؛ تس ــدة خالي ــم اىل ع ــ
 ومقس ــن الجهت ــي م ال متناه

ــي مــن  ــا الت ــوى هــذه الخالي ــراءة محت ــوم بق ــة، يق ــراءة وكتاب رأس ق

املفــرتض أنهــا تحتــوي املدخــالت، ويكتــب املخرجــات النهائيــة أو 

الوســيطة الرضوريــة إلجــراء الحســابات، ويســتلزم األمــر طبعــا قدرتــه 

عــىل القيــام äســح محتــوى أي خليــة؛ تتحكــم وحــدة تحكــم باآللــة 

ــا  ــة مكانه ــن معرف ــن م ــى تتمك ــة حت ــا الفعلي ــظ دا�ــا بحالته وتحتف

مــن تطبيــق الخوارزميــة؛ أمــا الخوارزميــة فهــي عبــارة عــن مجموعــة 

مــن اإلجــراءات امليكانيكيــة التــي تبنــى عنــد بنــاء اآللــة و تتغــ· مــن 

ــة ألخــرى. آل

ــوق  ــرأس ف ــع ال ــث يتموض ــة، حي ــة البدئي ــن الحال ــة م ــدأ اآلل      تب

ــة، يقــوم  ــة الفعليــة لآلل خليــة مــا، وحســب القيمــة املقــروءة والحال

ــم  ــح ث ــة أو املس ــل الكتاب ــن قبي ــا م ــىل محتواه ــالت ع ــرأس بتعدي ال

يتحــرك إمــا اىل اليمــ
 ’R‘ أو اىل الشــ£ل ’L‘ أو قــد يبقــى يف مكانــه 

ــدة  ــوم وح ــ·ا تق ــة، أخ ــه الخوارزمي ــص علي ــا تن ــب م ــك حس ’N‘ ذل

التحكــم بتحديــث الحالــة الفعليــة الجديــدة لآللــة؛ تقــوم اآللــة بهــذه 

ــة. ــة النهائي ــى تصــل إىل الحال ــة حت ــات يف حلق العملي

خوارزمية

مدخالت

نعمال
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الصنع مع 

وحدة تحكم 

إلكرتونية
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لكل آلة تورنج مجموعة محدودة من الحاالت يرمز لها بـ :

Q = {q0, q1, q2, q3, q4 } 

q0، q1 q2، q3، q4                     : حيث 

ــك  ــة؛ كذل ــا اآلل ــون فيه ــن أن تك ــي �ك ــاالت الت ــوع الح ــي مجم  ه
تُعــرف كل آلــة مــا يســمى äجموعــة الحــاالت النهائيــة املقبولــة 

 F = {q1, q3 }           : ويرمــز لهــا بـــ

ــة إىل  ــود اآلل ــë تع ــة ل ــذ الخوارزمي ــف تنفي ــا يتوق ــن أجله ــي م والت

حالتهــا البدئيــة s = q0  مــن جديــد. فيــ£ يخــص الرشيــط، تُعــرف 

ــه. ــا علي ــزة كتابته ــ
 مــن الرمــوز الجائ ــج مجموعت ــة تورن آل

 األوىل مجموعة الرموز التي تكتب بها املدخالت ويرمز لها بـ :
 Σ = {0 ,1} 

أمــا الثانيــة فهــي مجموعــة الرمــوز التــي �كــن أن تكتبهــا األلــة äــا 

فيهــا رمــوز املجموعــة Σ ورمــز الفــراغ  #  (الــذي يرمــز لــه بـــ B) الذي 

يــدل عــىل خليــة فارغــة يف الرشيــط، وكذلــك بعــض الرمــوز التــي قــد 

تســتعملها اآللــة يف حســابتها الوســيطة.

ــىس  ــة ب : Γ = {1, 0, X, Y , # } دون أن نن ــذه املجموع ــز له يرم

ــاÂ للخوارزميــات بالنســبة  ــة االنتقــال δ التــي هــي التمثيــل الكت دال

آللــة تورنــج، وتكتــب يف جــدول يســمى جــدول االنتقــال، أو باســتع£ل 

آلــة الحــاالت املحــدودة  Finite-state machine أو عــىل شــكل 

ــايل: ــر الحديــث عــىل الشــكل الت برنامــج، كربامــج الكمبيوت

<الحالة الفعلية><الرمز املقروء><الرمز جديد><حركة الرأس><الحالة 

الجديدة>.

مثال، نعترب الربنامج التايل

التعليــ£ت أعــاله، ســتحدد ســلوك اآللــة يف الحالة q0، حيــث إذا كانت 

الخليــة التــي قرأهــا الــرأس تحتــوي عــىل الرمــز 0 فســيكتب الرمــز 1 

وينتقــل إىل خليــة أخــرى عــىل �ينهــا، ومــن تــم ومــن ثــم تنتقــل اآللــة 

إىل الحالــة q1، أمــا إن حــدث العكــس وقــرأ الــرأس الرمــز1 فســيكتب 

الرمــز X وينتقــل اىل اليســار وتصبــح الحالــة الفعليــة الجديــدة هــي 

q2، وهكــذا دواليــك.
نعترب آلة تورنج التالية:

 TM = {Q={q0,q1,qH} ; F={qH} ; s=q0 ; ∑= {0,1};
{B={#} ; Γ={0,1,#} ; δ : Q×∑→Q

حيث δ معرفة ك£ ييل :

اآللــة املعرفــة أعــاله، هــي آلــة مجــردة لحســاب مجمــوع أي عــدد و1. 

نأخــذ كتطبيــق العــدد 7 مكتوبــا يف نظــام العــد الثنــا« كالتــايل 111.

q0 0 1 R q1
q0  1 X L q2

ميسح الرأس 

الرمز 1 

ويكتب 

الرمز0 ثم 

ينتقل اىل 

اليسار، تنتقل 

األلة إىل الحالة 

q1

الصورة : ( أ )
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الصورة : (ب)

الصورة : (د)

الصورة : (ج)

الصورة : (ه)

تتبع اآللة التعليمات في الحالة 
q1 وتستيدل 1 بـ 0 ثم يتحرك 

الرأس إلى اليسار

يمسح الرأس # ويكتب 1 ثم 
تنتقل اآللة الى الحالة النهائية

تبقى اآللة في نفس الحالة و 
يستبدل الرأس 1 بـ 0 ويتحرك 

إلى اليسار

يتطابق هذا الترتيب مع شروط 
الخروج من العملية، نتيجة 
العملية مقروءة على الشريط
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ــى  ــرضب آو حت ــع أو ال ــوم بالجم ــة تق ــع آل ــا أن نصن ــذا �كنن وهك

ــالت  ــا مدخ ــج له ــة تورن ــا كل آل ــدة؛ عموم ــم دوال معق ــاب قي بحس

ــد  ــا عن ومخرجــات وبرنامــج يصــف ســلوكها ويكــون معرفــا ميكانيكي

صنعهــا، املشــكل مــع هــذا النــوع مــن التصاميــم هــو أننــا بحاجــة إىل 

ــىل حــل  ــج ع ــل تورن ــا؛ عم ــود أن ننجزه ــة ن ــكل عملي ــة ل ــة آل صناع

 Universal ــاملة ــج الش ــة تورن ــمى بأل ــا يس ــدم م ــكال وق ــذا اإلش ه

ــج  ــة تورن ــاكاة أي آل ــىل مح ــادرة ع ــة ق ــي آل Turing machine، وه

أخــرى عاديــة، حيــث تقــوم بقــراءة املدخــالت إضافــة إىل وصــف اآللــة 

ــة للربمجــة. ــة قابل ــج آل ــع تورن ــك صن ــا، وبذل ــوب محاكاته املطل

تتابعــت إنجــازات تورنــج بعــد ذلــك، وكان مشــغل الحوســبة التلقائيــة 

Automatic Computing Engine أبرزهــا، فهــو عصــارة أع£لــه 

الرياضيــة عــىل آلــة تورنــج الشــاملة، وكان حاســبا إلكرتونيــا قــادرا عــىل 

 ìــم أكــ ــج تصمي ــن برنامــج وتطبيقــه. يف ســنة 1946 قــدم تورن تخزي

دقــة لحاســب الربنامــج املخــزونStored-program computer هــو 

حاســب قــادر أيضــا عــىل تخزيــن تعليــ£ت الربامــج يف ذاكرتــه، ومــع 

ذلــك، بســبب قانــون حفــظ األرسار الرســمية، í يتمكــن مــن توضيــح 

ــون  ــون ف ــم ج ــرتوã. عل ــاز الك ــق يف جه ــن أن يطب ــه �ك أن تصميم

ــو  ــه EDVAC وه ــدم تصميم ــج، فق ــري لتورن ــل النظ ــان، بالعم نيوم

حاســب الكــرتوã، والــذي عــىل عكــس الحواســب الــذي ســبقته يعتمــد 

ــن  ــ· م ــان الكث ــون نيوم ــم ف ــى تصمي ــا«؛ تلق ــد الثن ــام الع ــىل نظ ع

الدعايــة، عــىل الرغــم مــن عــدم شــموليته مقارنــة مــع تصميــم تورنــج، 

ــن  ــول مارت ــا األن. يق ــ£ نعرفه ــب ك ــوذج األول للحواس ــح النم وأصب

ديفيــس Martin Davis عــاí رياضيــات معــروف بحلــه ملشــكلة 

هيلــربت العــارشة املوضوعــة ســنة 1900 «كل مــن ينقــر عــىل لوحــة 

مفاتيــح... فهــو يعمــل عــىل تجســيد لآللــة تورنــج» وأن « جــون فــون 

ــج»؛  ــه عــىل أعــ£ل تورن ــى أع£ل ــان John von Neumann  بن نيوم

Engines of Logic: Mathe-» ولــه كتــب عديــدة يف املوضــوع أهمهــا

.«maticians and the origin of the Computer

 õبكتابــة برامــج آللــة تورنج،عليكــم اســتع£ل محــا 
إن كنتــم مهتمــ

آلــة تورنــج عــىل هــذا املوقــع:

http://morphett.info/turing/turing.html

ــا جوجــل يف  ــي وضعه ــج الت ــة تورن ــك االطــالع عــىل آل و�كنكــم كذل

ــط. ــج عــىل الراب ــة لتورن ــالد املائ ــد املي ــه الرســمية äناســبة عي صفحت

http://www.google.com/doodles/alan-turings-100th-birt-

hday
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Complexity

• Stanford Encyclopedia of Philosophy: Turing machine

• http://plato.stanford.edu/entries/computability/

• Computability, Complexity, and Languages by AvinashKak

• https://engineering.purdue.edu/kak/courses-i-teach/

ECE664/

• http://plato.stanford.edu/entries/turing-machine/

• http://www.cs.unm.edu/~saia/computability.html

• http://aturingmachine.com/
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ترجمة: أنوار الهوصاص
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ــة،  ــع كل جــزء كوحــدة متصل ــة، يُصن ــة املعروف باســتعامل املــواد املركب

ــل  ــاج معام ــرات يحت ــة الطائ ــرية كأجنح ــى كب ــع بُن ــي أن صن ــام يعن م

عمالقــة. أمــا التقنيــة الجديــدة فتمكــن مــن صنــع كل جــزء عــىل حــدة، 

ــة  ــة. ليــس هــذا فحســب، فهــذه التقني ــا ســهال للغاي وتجعــل تجميعه

ــص  ــام يقل ــني، م ــِل وزن مع ــادة لتَحمُّ ــن امل ــة م ــة قليل ــب كمي تتطل

ــول تشــونغ  ــن. يق ــتهالك البنزي ــض اس ــل، ويخف ــع والنق ــف الصن تكالي

الــذي ســيبدأ هــذا الخريــف العمــل لــدى وكالــة الفضــاء ناســا: «هــذه 

التقنيــة صالحــة ألي يشء يتطلــب الحركــة أو الطــريان يف الســامء أو يف 

الفضــاء». مل يكتــف الفريــق بهــذا، فهــو حاليــا يطــور روبوتــا يســتطيع 

الزحــف عــىل ســطح بنيــة مــا مثــل الحــرشة وإضافــة أجــزاء الواحــد تلــو 

ــل  ــا، متي ــة تقليدي ــواد املركب ــع امل ــبة. يف تصني ــن املناس ــر يف األماك اآلخ

الشــقوق الهيكليــة إىل التَكــوُّن يف «املفاصــل»، ورغــم أن هــذه الهيــاكل 

ــوي  ــي تحت ــة (والت ــة املركب ــات الليفي ــد مــن الحلق ــط العدي ــع برب تصن

ــاوي  ــرية تس ــة كب ــا صالب ــان أن له ــني الباحث ــد ب ــل»)، فق ــىل «مفاص ع

صالبــة مــواد أثقــل بكثــري، وذلــك ألنــه يتــم توزيــع القــوى عــرب البنيــة 

ــة املعروفــة  ــم الضغــط عــىل املــواد املركب الشــبكية للهيــكل. عندمــا يت

حتــى نقطــة االنهيــار، متيــل هــذه األخــرية إىل «الفشــل» والتلــف 

ــام  ــة، م ــل تدريجي ــه ردة فع ــد ل ــام الجدي ــن النظ بشــكل مفاجــئ، لك

يعنــي أنــه أكــرث موثوقيــة، وميكــن إصالحــه بســهولة. باســتعامل هــذه 

ــىل  ــا ع ــم تركيبه ــة ت ــطحة متقاطع ــزاء مس ــوينغ أج ــع تش ــواد، صن امل

شــكل شــبكة مكعبــة مــن الخاليــا مثانيــة األوجــه تشــبه البنيــة البلوريــة 

ملعــدن البريوفســكيت (تيتانــات الكالســيوم). ويقــول أالن فونتــني 

ــاص  ــرات إيرب ــع الطائ ــد لصان ــج التجدي ــر برنام Alain Fontaine مدي

إن املقاربــة الجديــدة لصنــع الِبنيــات ُمربكــة، فهــي تفتــح أبوابــا أخــرى 

مهمــة يف طريــق تصميــم وصنــع الطائــرات، ولهــا القــدرة عــىل خفــض 

ــري. ــع بشــكل كب ــف الصن تكالي

عينة من مادة خلوية أثناء اختبار صالبتها

المواد المركبة الخلوية من وجهات نظر مختلفة، والتي تبين تكرار الشبكة 
المكعبة من الخاليا الثمانية األوجه

الـمرجع
• http://web.mit.edu/newso�ce/2013/how-to-make-big-

things-out-of-small-pieces-0815.htm
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بدايــة، مــن هــو البروفيســور جمــال شــوقي 
(نبــذة مختصــرة عــن مســاره للقــراء)؟

ولــدت بالــدار البيضــاء بالــدرب الكَبــ·، وتابعــت دراســتي 

ــا  ــت محظوظ ــة. وكن ــس املدين ــه بنف ــد الل ــوالي عب ــة م يف ثانوي

ــاري رفقــة عــرشة زمــالء يل ملتابعــة الدراســة يف  ــم اختي ــا ت عندم

األقســام التحض·يــة للرياضيــات بثانويــة اليوطــي، حيــث قضيــت 

ــا  ــدارس العلي ــدى امل ــك إلح ــد ذل ــت بع ــم إنتقل ــنت
. ث ــا س به

Ecole po- ــة ــددة التكنولوجي ــة املتع ــا إىل املدرس ــا ومنه بفرنس

ــال ســنة 1980 للتحضــ· لشــهادÓ املاســرت  ä lytechniqueونرتي

ــة  ــا الربيطاني ــة كولومبي ــت لجامع ــك إنتقل ــد ذل ــوراه. بع والدكت

University of British Colombia  كباحــث مــا بعــد الدكتوراه 

ــدة ســنة. Postdoc مل

يف ينايــر 1988 أصبحــت أســتاذا باملدرســة املتعــددة التكنولوجيــة 

ــاث  ــريس األبح ــغل ك ــا أش ــنوات وأن ــع س ــذ أرب ــال، ومن äونرتي

الصناعيــة يف النمذجــة الهيدروديناميــة والعمليــات املتعــددة 

ــية. ــروف القاس ــوار يف الظ األط

شــغفكم  عــن  تحدثونــا  أن  لكــم  هــل 
تطــور؟ وكيــف  بــدأ  كيــف  بالعلــوم؟ 

ــت  ــوي كان ــة ثان ــنة الثالث ــالل الس ــا، خ ــيئا م ــب ش ــر عجي األم

تلزمنــي  األصــل،  فرنســية  وهــي  الرياضيــات،  يف   Óأســتاذ

 Óيف ماد Óباملكــوث يف الفصــل ملــدة إضافيــة إلنهــاء جميــع واجبــا

الرياضيــات والفيزيــاء، وهــذا الوقــت اإلضــايف الــذي كنــت أقضيــه 

ــوم. ــدي شــغفا خاصــا بالعل ــواد أنشــأ ل يف هــذه امل

وبخصوص اختياري للهندسة الكيميائية، فتفك·ي الدائم 

لإلستقرار يف املغرب كان يدفعني الختيار مجال 

يستفيد منه بلدنا؛ وقد ركزت يف 

أبحا� عىل طرق تحويل 

املادة من 

أجل 

حوار مع الباحث المغربي

البروفيسور جمال شوقي
حاوره: سعيد بوزكراوي

 NSERC/Total Industrial Research Chair in Hydrodynamic

Modelling of Multiphase Processes at Extreme Conditions
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تطبيقها عىل املوارد الطبيعية التي يزخر بها املغرب، مثل 

الفوسفاط ، وهذا ما يعطيها قيمة إضافية بحيث ال تصدر ك£دة 

خام فقط.

بنــاء علــى تجربتكــم المتميــزة وخبرتكــم 
الرائــدة فــي ميــدان البحــث العلمي، مــا رأيكم 
فــي واقــع البحــث العلمــي بالمغــرب مقارنــة 
ــدان أخــرى؟ وكيــف يمكــن للمغــرب فــي  ببل

نظركــم أن يرقــى بهــذا القطــاع؟
هــذا ســؤال جيــد، مــن وجهــة نظــري أعتقــد أن املغــرب 

ــدان:  ارتكــب مجموعــة مــن األخطــاء يف هــذا املي
 إضافــة إىل ذلــك ونظــرا لغيــاب مختــربات قويــة للبحــث العلمــي

ــى  ــة عل ــوارد المالي ــع الم ــو توزي ــأ األول : ه الخط
البحــث  تشــجع  ال  الطريقــة  وهــذه     الجميــع، 

المــوارد ضئيلــة. إذا كانــت  خصوصــا 
الخطــأ الثانــي : هــو أن أغلــب الباحثيــن فــي المغــرب 
قدمــوا مــن فرنســا، والثــالث ســنوات التــي يقضيها 
الطلبــة الباحثــون هنــاك لنيــل درجــة الدكتــوراة غيــر 
ــج  ــميه «النض ــا أس ــى م ــث إل ــل الباح ــة ليص كافي

العلمــي»،
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الجـامعـــات  فـــي 

ــب  ــإن أغل ــة ف املغربي

 ،
الباحثــ هــؤالء 

نفــس  يف  يســتمرون 

البحــث  مواضيــع 

ــا  ــتغلوا عليه ــي اش الت

التــي  املختــربات  يف 

ــا أبحــاث  حــرضوا فيه

الدكتــوراه. مــا يلــزم 

ــو  ــري ه ــه يف نظ فعل

الرتكيــز عــىل مواضيــع 

ــد املغــرب  ــة تفي بحثي

مبــارش،  بشــكل 

ــر  ــه يتوف ــا أن خصوص

خامــة  مــواد  عــىل 

جــدا. هامــة 

ــا  ــة أيض ــواد األولي امل

أصبحــت معقــدة وí تعــد ســهلة املعالجــة، فكلفــة معالجــة 

ــة  ــك - عملي ــىل ذل ــال ع ــ· مث ــدا خ ــا بكن ــل أللب·ت ــط الثقي النف

فــرز البــرتول عــن املــاء والــرتاب مكلفــة جــدا -، وحتــى الشــوائب 

العالقــة بهــذه املــواد تختلــف مــن مــكان آلخــر؛ فــال �كننــا إذن 

إســقاط عمليــات التنقيــة املســتعملة يف بلــد مــا عــىل بلــد آخــر، 

ــل  ــات تحوي ــكار عملي ــح ابت ــل، يصب ــف النق ــة إىل تكالي وباإلضاف

محليــة أمــرا حتميــا. وعــىل ســبيل املثال، ال �كــن انتظــار مختربات 

ــن  ــفاط م ــة الفوس ــة تنقي ــكار عملي ــوم بابت ــة لتق ــث خارجي بح

ــرب. ــفاط املغ ــد يف فوس ــذي يوج ــوم، ال الكدمي

ــون  ــي تهتم ــة الت ــع البحثي ــن المواضي ــن بي م
ــات»،  ــة النفاي ــوع «معالج ــاك موض ــا، هن به
هــل مــن الممكــن أن تشــرحوا لنــا مــا مــدى 
أهميــة هــذه األبحــاث بشــكل عــام؟ وكيــف 
يمكــن لبلــد مثــل المغــرب، يعانــي بشــدة مــن 
مشــكل النفايــات، أن يســتفيذ مــن خبرتكــم 

ــدان؟ فــي هــذا المي
موضــوع «معالجــة النفايــات» واســع جــدا. عندمــا نتكلــم 

ــاك مثــال رشكات  ــات يجــب أن نتطــرق لطبيعتهــا، فهن عــن النفاي

ــاك  ــة، وهن ــ£دة أولي ــرى ك ــة أخ ــات رشك ــتع£ل نفاي ــا اس �كنه

رشكات تفصلهــا مســافات قصــ·ة لكنهــا ال تســتغل هــذه اإلمكانية 

وتشــرتي املــادة األوليــة بأùــان باهضــة. هنــاك أيضــا صنــف آخــر 

ــس  ــو الجب ــه، وه ــد أنواع ــىل أح ــتغل ع ــا أش ــات، وأن ــن النفاي م

الفوســفاطي Phosphogypsum. حيــث تربطنــا رشاكــة مــع 

ــس  ــات تخــص الجب ــر عملي ــف للفوســفاط لتطوي ــب الرشي املكت

الفوســفاطي. لإلشــارة، فالســتخالص طــن واحــد مــن الفوســفاط 

ــفاطي،  ــس الفوس ــن الجب ــان م ــن 3 إىل 5 أطن ــتخالص م ــم اس يت

الــذي يكــون مآلــه الرمــي يف البحــر. هــذا املركــب �كــن تحويلــه 

إىل أوكســيد الكربيــت الــذي ســيمكن املكتــب الرشيف للفوســفاط 

مــن تفــادي تقلبــات ســوق الكربيــت، وأكســيد الكالســيوم الــذي 

 
تحتاجــه مصانــع اإلســمنت. وهكــذا فتحويلــه إىل هاتــ
 املادتــ

ــل ســيوفر  ــة ب ســيمكن ليــس فقــط  مــن تفــادي املشــاكل البيئي

للمغــرب مــوارد ماليــة مهمــة.

أنــا متأكــد مــن أن مناجــم الغــد ســتكون يف املــدن، عندهــا 

ســيتوجب علينــا البحــث عــن املعــادن يف املخلفــات اإللكرتونيــة. 

ــوي عــىل 5 إىل 10  ــة يحت ــزة اإللكرتوني تصــور أن مســحوق األجه

ــا  ــوي حالي ــ£ يحت ــب، بين ــن الذه ــون (ppm) م ــن امللي ــزء م ج

منجــم ذهــب بالــكاد عــىل جــزء واحــد مــن املليــون. ليــس مــن 

ــل  ــتدعي فص ــا تس ــات ألنه ــذه النفاي ــتغالل ه ــا إس ــهل طبع الس

ــ· متجانســة. ــ·ة غ ــواد كث م
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مــا تقويمكــم لمشــروع «المجتمــع العلمــي 
أن  يمكــن  أنــه  تــرون  وهــل  المغربــي»؟ 
علميــة  لنهضــة  التأســيس  فــي  يســاهم 

بالمغــرب؟ شــاملة 
ــيض  ــىل امل ــجعكم ع ــة وأش ــادرة رائع ــذه املب ــة، ه حقيق

قدمــا. وäــا أن البحــث العلمــي يعتمــد باألســاس عــىل األشــخاص، 

ــي ن  ــم ومؤمن ــ
 للعل ــخاص محب ــؤالء األش ــون ه ــب أن يك فيج

ــق  ــكل وثي ــط بش ــادرة ترتب ــذه املب ــ·. وه ــىل التغي ــم ع بقدرته

ــرب. ــة للمغ ــة العلمي بالرؤي

ــي  ــال مكتب ــذ مث ــدد. لنأخ ــذا الص ــال يف ه ــك مث ــي أرضب ل دعن

هــذا. كل مــا تــراه أمــام عينيــك �كــن تطويــره، وســيتم تطويــره، 

إن í يكــن عــن طريقــك أو عــن طريقــي فســيكون حتــ£ بواســطة 

شــخص آخــر. هــذا مــا يجــب توضيحــه لشــبابنا. باإل�ــان والعمــل 

ــس  ــ·، لي ــم إحــداث التغي ــي �نحــم إياهــا �كنه ــائل الت وبالوس

فقــط عــىل صعيــد املغــرب، بــل أيضــا عــىل الصعيــد العاملــي.

ــن  ــف، م ــظ لألس ــل. أالح ــم العم ــل ث ــم العم ــل، ث العم

ــدأ  ــوم العمــل ب خــالل اطالعــي عــىل الواقــع املغــرÂ، أن مفه

ــا. وäــا  ــق أهدافن ــ· مــن العمــل لتحقي ــا الكث يضمحــل. وينتظرن

أن املغاربــة يعشــقون كــرة القــدم ســأرضب لهــم مثــال بهــا. مــا ال 

يعرفــه الكثــ· عــن كريســتيانو رونالــدو أنــه بعــد إنهــاء التداريــب 

 ،
ــ ــاعت
 إضافيت ــادة س ــدرب ع ــه يت ــق فإن ــه يف الفري ــع زمالئ م

ــه  ــا �كن ــ
 بالكــرة، وهــذا م ــه مــن أرسع الالعب ــا يجعل وهــذا م

ــرأس.  ــداف بال ــجيل األه ــد وتس ــكل جي ــاء بش ــن اإلرتق ــا م أيض

ــرق. بالعمــل فقــط �كــن إحــداث الف

ـ كلمة أخيرة لقراء المجلة…
أحيــي هــذه املبــادرة بحــرارة وأ¯نــى لكــم التوفيــق، وأود كذلــك 

أن أشــكركم باســم ذلــك املغــرÂ املتواجــد يف أي بقعــة مــن البــالد 

ــزه عــىل املــيض قدمــا يف  ــذي قــد تســاهم مبادرتكــم يف تحفي وال

مســ·ة علميــة حافلــة.

بماذا تنصح التالميذ والطلبة الراغبين
في دراسة الكيمياء؟
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بالفعــل، �كــن لفعاليــة األدويــة املضــادة للـــرسطان أن 
ي أن ينخفــض خمــس  تتضاعــف مرتــ
، و�كــن لتأث·هــا الســمِّ

مــرات وفقــا لســاعة تنــاول الــدواء، ألن الجســم يخضــع إليقاعــات 

بيولوجيــة محــددة. لكــن هناك إختالفـــات كب·ة يف هــذه اإليقاعات 

ــه ال �كــن لطريقــة العــالج  ــث أن ــ
 األشــخاص، بحي ــة ب البيولوجي

ــا بالحســبان. هــذه أخذه

ــم تنســيقها  ــي ت ــرئان و الت ــىل الف ــت ع فتحــت مؤخــرا، دراســة أجري

مــن طــرف باحثــي املعهــد الوطنــي للصحــة بفرنســا والبحــث الطبــي 

واملركــز الوطنــي لألبحــاث العلميــة وجامعة باريــس الجنوبيــة، الطريق 

ــب. ويف  ــت املناس ــالج يف الوق ــة personalization الع ــام خصخص أم

 Cancer Research ــان ــاث الرسط ــة أبح ــرا يف مجل ــرش مؤخ ــال ن مق

 optimal tolerance األمثــل التحمــل  توقيــت  أن  الباحثــون   
بــ

لإلرينوتيــكان Irinotécan ـ دواء مضــاد للرسطــان يســتعمل كثــ·ا 

ـ  يتغــ· ùــان ســاعات حســب الجنــس واإلرث الجينــي للفــرئان. كــ£ 

كونــوا فيــ£ بعــد، �وذجــا رياضيــا �كــن مــن التعــرف عــىل التوقيــت 

األمثــل لتنــاول هــذا الــدواء عنــد كل حيــوان. وســيحاول الباحثــون منذ 

ــتعملة يف  ــرى املس ــات األخ ــىل الجزيئ ــوذج ع ــذا النم ــار ه اآلن اختب

املعالجــة الكيميائيــة. لذلــك، يف لحظــات معينــة مــن النهــار أو الليــل 

ــل  ــة وأق ــا الرسطاني ــمية للخالي ــì س ــاول أك ــدواء املتن ــح ال ــد يصب ق

ــة. ــا الصحي ــة عــىل الخالي عدواني

ــنة  ــن س ــذ عرشي ــات من ــة للرسطان ــة املؤقت ــة املعالج ــفت تقني أكتش

مــن طــرف فرانســيس ليفــي Francis Lévi ويرمــي جــزء مــن هــذه 

التقنيــة إىل تحســ
 فعاليــة املعالجــة الكي£ئيــة. وبينــت أبحاثــه 

(فرانســيس ليفــي) أن فعاليــة األدويــة قــد تتضاعــف حســب التوقيــت 

ــت  ــي هــذا التوقي ــك، فف ــن ذل ــì م ــل وأك ــه. ب ــا في ــم تناوله ــذي ت ال

ــرات. ــل ســمية للعضــو بخمــس م ــة أق ــون األدوي املناســب تك

لكــن، تشــ· األبحــاث إىل رضورة شــخصنة املعالجــة املؤقتــة ألن 

 
اإليقاعــات البيولوجيــة قــد تتغــ· مــن فــرد آلخــر. إن كان لكل خمســ

باملائــة مــن املــرىض نفــس التوقيــت، فــإن الخمســ
 باملائــة الباقيــة إمــا 

أن يكونــوا يف تقــدم أو يف تأخــر عــن هــذا التوقيــت.

أراد الفريــق املســ· مــن طــرف فرانســيس ليفــي أن يفهــم جيــدا 

العوامــل املؤثــرة عــىل هــذه الفــوارق يف اإليقاعــات البيولوجيــة، حيــث 

ــ·ا يف  ــتعمل كث ــكان ـ دواء يس ــمية اإلرينوتي ــة س ــة عالق ــام بدراس ق

معالجــة رسطــان القولــون والبنكريــاس- بتوقيــت التنــاول عنــد ذكــور 

وإنــاث الفــرئان مــن أربعــة أصــول. واســتطاع هــؤالء الباحثــون، وللمرة 

األوىل، مالحظــة أن تغــ· التوقيــت األفضــل قــد يصــل إىل ùــان ســاعات 

مــن مجموعــة قــوارض إىل أخــرى حســب الجنــس واإلرث الجينــي.

كــن مــن توقــع  لهــذا، عمــل الباحثــون فيــ£ بعــد عــىل إيجــاد طريقــة̄ 

ــذي ال يتعلــق بالجنــس واإلرث الجينــي، ومــن  التوقيــت األحســن وال

أجــل هــذا قامــوا بقيــاس تعبــ· 27 مورثــة مــن الكبــد والقولــون خــالل 

24 ســاعة، وكذلــك بتكويــن �ــوذج ريــايض �كــن مــن التوقــع الدقيــق 

للتوقيــت الــذي يكــون فيــه اإلرينوتيــكان أقــل ســمية للعضــو بفضــل 

ــط  ــي تضب ــ£ة Rev-erb و Bmall الت ــات املس ــ· الجين ــى تعب منحن

إيقــاع اإلســتقالب وتكاثــر الخاليــا.

ويريــد الباحثــون يف الوقــت الحــايل إثبــاث صحــة هــذا النمــوذج 

بالنســبة للجزيئــات األخــرى املســتعملة يف املعالجــة الكيميائيــة، فهــم 

يحاولــون باإلضافــة إىل تعبــ· الجينــات  إيجــاد مــؤرشات فيزيولوجيــة 

مرتبطــة بالســاعة البيولوجيــة والتمكــن مــن توقــع التوقيــت األفضــل 

لعــالج كل مريــض. هــذه األبحــاث مــن شــأنها زيــادة فعاليــة وتحمــل 

العالجــات، وأيضــا، تحســ
 جــودة حيــاة املــرىض بشــكل كبــ·.

• http://www2.cnrs.fr/presse/communique/3317.html

الـمرجع

خطوة نحو عالج 
السرطان في 

التوقيت األمثل 
Chronotherapy

ترجمة: أس£ء بن قدور
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َمــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة يــوَم 2 أبريــل 2013 مرشوعــاً       قدَّ

وطنيــاً ضخــ£ يحمــل اســم «بريــن» Brain أو «مبــادرة الدمــاغ»، 

وهــو مــرشوع علمــي بأبعــاد اقتصاديــة وسياســية، ويهــدف إىل دراســة 

 ìدقيقــة للدمــاغ مــن أجــل تطويــر التكنولوجيــا العصبيــة وجعلهــا أكــ

ابتــكاراً.

ــات  ــع فعالي ــم لجمي ــم واملنظ ــَو املتحك ــرشي العض ــاغ الب ــرب الدم يُعت

اإلنســان، مــن حــركات إراديــة وال إراديــة (التنفــس، الهضــم...)، 

وأيضــا مــن فعاليــات عقليــة كالتفكــ· واملعرفــة، واإلدراك واالســتنتاج 

ــدد  ــة وبالع ــة عصبي ــار خلي ــة ملي ــل مائ ــم بفض ــذا يت ــا. كل ه وغ·ه

الكبــ· للروابــط والــدارات العصبيــة التــي تنقــل املعلومــات والنشــاط 

ــي. العصب

رغــم التطــور التكنولوجــي الــذي عرفتــه البرشيــة يف الســن
 األخــ·ة، 

ورغــم مــا وصــل إليــه البحــث العلمــي يف فهــم وظيفــة الدمــاغ، فــإن 

هــذا األخــ· ال يــزال يشــكل لغــزاً كبــ·اً للعلــ£ء واملهتمــ
، وال تــزال 

العديــد مــن األســئلة بــدون أجوبــة. باإلضافــة إىل هــذا، فأمــراض 

الدمــاغ تتزايــد مؤخــراً بوتــ·ة مثــ·ٍة للقلــق؛ فعــىل مســتوى الواليــات 

املتحــدة يوجــد مليــون شــخص مصــاب äــرض الباركنســون، وأكــì مــن 

 
مليــوã شــخص يعانــون مــن مــرض الــرصع، وأكــì مــن خمســة ماليــ

شــخص مصــاب بالزها�ــر، و%20 مــن األمريكيــ
 الذيــن يتجــاوز 

عمرهــم 55 ســنة مصابــون باضطــراب يف الدمــاغ، باإلضافــة إىل أمــراض 

أخــرى كانفصــام الشــخصية، واالكتئــاب، والتوتــر مــا بعــد الصدمــات، 

ومــرض التوحــد...

كل هــذه املعطيــات، جعلــت توقيــت البــدء يف هــذا املــرشوع مناســباً 

ورضوريــاً، ويف نفــس الوقــت أحــد أكــرب تحديــات القــرن الواحــد 

ــن. والعرشي

أهــداف هــذا املــرشوع متعــددة ومتنوعــة، فهــو يســعى أوالً إىل 

فهــم دارة وأ�ــاط النشــاط العصبــي املؤديــة إىل التجربــة العقليــة 

والســلوكية، وفهــم الروابــط التــي تجمــع بــ
 الجزيئــات والخاليــا 

ــص  ــي والســلوك البــرشي، وتلخي ــدارات والنشــاط العصب ــة وال العصبي

ذلــك عــىل شــكل هيــاكل وخرائــط عصبيــة. ثانيــاً، فهــم كيفيــة عمــل 

الجهــاز العصبــي يف الحــاالت الطبيعيــة واملرضيــة (ســواء العصبيــة منهــا 

ــن مــن التشــخيص  كِّ ُ̄ أو النفســية)، وترجمــة هــذه املعــارف إىل وســائل 

والوقايــة والعــالج. باإلضافــة إىل خلــق روح االبتــكار والتطويــر املســتمر 

الجديــدة وتوظيفهــا يف عــدة مجــاالت، كتقنيــات  للتكنولوجيــات 

ــا. ــة وغ·ه ــي واآلالت الذكي ــذكاء االصطناع ــاغ وال ــر الدم تصوي

إن إنجــاز وتحقيــق هــذه األهــداف ســيتطلب مشــاركة مكثفــة وتعاونــاً 

تاّمــاً بــ
 علــ£ء األعصــاب وزمالئهــم يف مياديــن البيولوجيــا والفيزيــاء 

والهندســة والرياضيــات واإلحصائيــات وعلــم الســلوك، وخلــق تكامــل 

وتفاعــل بــ
 أصحــاب النظريــات وأصحــاب التجــارب. ســتتم أبحــاث 

مبادرة الدماغ

الحادي و العشرون
تحدي القرن

إعداد : إ�ان حجاج
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هــذا املــرشوع عــىل حيوانــات جــرت عــادة اســتخدامها يف املختــربات، 

وســيتم اختيــار جنــس الحيــوان حســب نوعيــة البحــث. وعمومــاً، مــن 

املنتظــر اســتخدام قــردة «رزيــس مــاكاك» Rhesus macaque التــي 

ــرئان  ــواã لإلنســان. ونجــد أيضــاً الف ــا أقــرب �ــوذج حي ــز بكونه تتمي

والجــرذان، وأســ£ك الــزرد، والطيــور املغــردة وبعــض الرخويــات 

ــمَّ إنشــاء «لجنــة لدراســة قضايــا وأخالقيــات العلــوم  والعلــق. وقــد تَ

الحيويــة» خاصــة بهــذا املــرشوع. ورغــم تنــوع الحيوانــات، إال أنَّ أكــرب 

ــة التطبيــق عــىل اإلنســان. تحــدٍّ يكمــن يف صعوب

 ëمــن املقــرر أن يكلــف هــذا املــرشوع حــوايل 300 مليــون دوالر أمريــ

 
ــ ــل مشــرتكاً ب ــة عــرش ســنوات. وســيكون التموي ــك طيل ســنوياً وذل

ــة  ــًة يف «املعهــد الوطنــي للصحــة»، و«وكال ــة ُمَمثل الحكومــة األمريكي

 
ــ ــوم». وب ــة للعل ــة»، و«املؤسســة الوطني مشــاريع األبحــاث املتقدم

ــد  ــاغ»، و»معه ــوم الدم ــ
 لعل ــة أل ــل «مؤسس ــة مث ــات خاص مؤسس

هيــوز الطبــي»، و«مؤسســة كافــيل» و«معهــد ســالك للدراســات 

ــة». البيولوجي

ــد مــن اســتقاللية الشــخص  إنَّ االضطرابــات التــي تصيــب الدمــاغ تَُح

وتجعلــه ثقــالً عــىل أرستــه ومجتمعــه، و«مبــادرة دمــاغ» ســتوفر 

إمكانيــة تخفيــف هــذا العــبء وفتــح آفــاق جديــدة يف مياديــن 

ــا. ــة وغ·ه الصح

الـمراجع
• http://thebraininitiative.org/

• http://www.whitehouse.gov/the-press-o�ce/2013/04/02/

fact-sheet-brain-initiative

• http://www.nih.gov/science/brain/09162013-Interim%20

Report_Final%20Composite.pdf

• http://www.europesolidaire.eu/article.php?article_id=1174
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   لظاهــرة الجفــاف آثــار كارثيــة تصيــب أرجــاء واســعة مــن األرايض واالســتغالليات 

ــة  ــائر اقتصادي ــنويا يف خس ــبب س ــاí، وتتس ــاء الع ــف أرج ــة äختل الزراعي

ــع  ــذا دف ــة. كل ه ــة املجاع ــاع رقع ــاهم يف اتس ــ£ يس ــة. م ــانية جم وإنس

ــة  ــن سياس ــل ع ــذا« كبدي ــن الغ ــة األم ــج سياس ــدان إىل نه ــن البل ــد م العدي

.Óــذا ــاء ال ــق لسياســة اإلكتف التوجــه الضي

فزاعــة الجفــاف اآلخــذة يف التفاقــم بفعــل عاداتنا الســيئة دفعــت بالكيميا« 

املكســيë ســ·جيو جيســوس ريكــو Sergio Jesús Rico للتفكــ· وبجديــة 

يف كيفيــة اللتخفيــف مــن آثارهــا الوخيمــة عــىل كوكــب األرض.

نشــأت الفكــرة مــن منطلــق رضورة الحفــاظ عــىل الــìوات البيئية 

ــاة.  ــدر للحي ــم مص ــرب أه ــذي يعت ــاء، ال ــروة امل ــا ث ويف مقدمته

وبضغــط أيضــا مــن املزارعــ
 املتموقعــ
 يف مواجهــة مبــارشة مــع 

مخاطــر وتبعــات الجفــاف، والذيــن يطالبــون بوســيلة تقيهــم رش 

الجفــاف و¯كنهــم مــن محاربتــه أو عــىل األقــل تقلــل مــن آثــاره.

بعــد عــدة أبحــاث قــام بهــا ســ·جيو، خلــص إىل اســتخدام مركــب 

ــذي   ــيوم « Potassium polyacrylate ال ــت البوتاس ــويل اكريلي « ب

ســيمكن مــن اســتغالل ميــاه التســاقطات حتــى آخــر نقطــة، بــل والحفــاظ 

عليهــا مــن كل العوامــل التــي تســاهم يف زوالهــا.

تركيبة كيميائية
سحرية لمحاربة 

الجفاف
إعداد : عث£ن براش
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مجــاالت  هــي  ومــا  البوتاســيوم،  أكريــالت  بولــي  مــادة  ماهــي   -
؟ مها ا ســتخد ا

ــالت  ــن أكري ــط م ــرة خلي ــن بلم ــج م ــرات، ينت ــن البوليم ــوع م ــالت البوتاســيوم ن ــويل أكري ب

الصوديــوم وحمــض األكريليــك. وحدتــه األساســية هــي CH2-CH(COOK). وتــم اكتشــافه 

.Dow Chemical Company ــات ــة داو للكيميائي ــ£ء رشك ــل عل ــن قب م

ــون  ــا املك ــة إىل أنه ــاء، باإلضاف ــدل رواد الفض ــض ب ــات بع ــن مكون ــادة ضم ــذه امل ــل ه تدخ

األســايس للــ£دة القابلــة للتحلــل الحيــوي املســتخدم يف مكافحــة الحرائــق، ويف تحضــ· الثلــج 

الزائــف، ويف حفاظــات األطفــال المتصــاص البلــل ويتــم اســتخدامها كذلــك يف صناعــة ألعــاب 

األطفــال التــي تنمــو وتكــرب عنــد إضافــة املــاء لهــا، بفعــل خصائــص البــويل أكريــالت.

- كيف تقوم بولي أكريالت البوتاسيوم باإلمتصاص؟
ــ·  ــا غ ــة جزئي ــالت متعادل ــويل أكري ــن ب ــارة ع ــي عب ــاص ه ــة اإلمتص ــرات الفائق إن البوليم

اإلرتبــاط  مكتملــة 

ــ
 الوحــدات  التشــابë ب

املكونــة  األساســية 

مــن  وهنــاك  للبوليمــ· 

مــن   50% حتــى   7%

الكربوكســيل  مجموعــة 

عــىل  القــدرة  ¯تلــك 

أمــالح  إىل  التحــول 

والنتيجــة  البوتاســيوم. 

النهائيــة هــي عبــارة عــن سالســل مــن الكربــون ترتبــط بهــا ذرة البوتاســيوم يف مركــز الجــزيء. 

وعندمــا يتعــرض بــويل أكريــالت البوتاســيوم إىل املــاء فــإن تركيــز املــاء خــارج الجــزيء يكــون 

بالرتكيــز  مقارنــة  أعــىل 

ــذي  ــر ال ــل، األم يف الداخ

يــؤدي إىل جــذب املاء إىل 

ــطة  ــزيء بواس ــز الج مرك

os-» التنافــذ  خاصيــة 

mosis». وتســتمر البــويل 

أكريــالت بإمتصــاص املــاء 

تركيــز  يتســاوى  حتــى 

وخــارج  داخــل  املــاء 

الجــزيء.

واملالحــظ يف تركيبــة بــويل 

البوتاســيوم  أكريــالت 

ملــح  إزالــة  عنــد  أنــه 

البوتاســيوم فــإن الشــحنة 

أيــون  عــىل  الســالبة  يستطيع هذا البوليمر إمتصاص ما يقارب 500 مرة حجمه من املاء
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األوكســيد عــىل طــول السلســلة ¯يــل إىل التمــدد (يقــل التشــابك) 
فيحــدث اســتقطاب بــ
 الشــحنة الســالبة وجزيئــات املــاء ينشــئ عنــه 

تكــون رابطــة هيدروجينيــة. ويف هــذه الحالــة يســتطيع هــذا البوليمــر 

إمتصــاص مــا يقــارب 500 مــرة حجمــه مــن املــاء، ولكــن هــذه القــدرة 

ــالح. ــىل األم ــاء ع ــواء امل ــد احت ــوظ عن ــكل ملح ــل بش تق

والجديــر بالذكــر أن مــادة البــويل أكريــالت البوتاســيوم غــ· 

ــله يف  ــدأ سالس ــج تب ــر النات ــح للبوليم ــة املل ــد إضاف ــامة، وعن س

ــاء. ــة امل ــك جزيئ ــررة بذل ــ· مح التغ

ــ·جيو  ــث س ــت الباح ــر مكن ــالفة الذك ــص الس ــذه الخصائ كل ه

مــن إســتغالل هــذه املــادة الكيميائيــة لتخزيــن امليــاه يف الرتبــة، 

بتقنيــة «امليــاه الصلبــة» التــي ستســاهم يف التأســيس لثــورة 

زراعيــة، مــن خــالل قــدرة مــادة بــويل أكريــالت البوتاســيوم عــىل 

ــض  ــل يف بع ــد تص ــاء، وق ــن امل ــا م ــن وزنه ــرة م ــن 500 م تخزي

األحيــان إىل ألــف مــرة. وبإضافــة 1,5 غــرام مــن هــذه املــادة يف 

لــرت واحــد مــن املــاء، تتصلــب جزيئــات املــاء يف غضــون 15 دقيقــة 

لتكــون مــادة هالميــة قابلــة للتحلــل الحيــوي، تــدوم فعاليتهــا إىل 

ــة 10 ســنوات.  غاي

وإلثبــات فعاليــة املــادة يف املجــال الزراعــي، قــام جيســوس 

بوضعهــا يف الرتبــة عــىل مســتوى الحيــز الــذي تشــغله جذورالــذرة 

باعتــ£د تقنيــة ري تقليديــة، لتقــوم هــذه املــادة بحجــز كميــات 

امليــاه املتوفــرة لتقــوم بتحريرهــا عنــد الحاجــة، كــ£ ســتعمل عــىل 

ــة  ــة الزراعي ــاه التســاقطات عــىل مســتوى طبقــة الرتب ــن مي تخزي

ــاه إىل العمــق. ــادي مشــكل تــرسب املي ــايل تف وبالت

ولقــد أدت هــذه التجربــة إىل تحقيــق نتائــج مذهلــة مــن حيــث 

املردوديــة التــي ارتفعــت مــن مســتوى 600 كلــغ إىل 10 طــن يف 

الهكتــار الواحــد، أي äضاعفــة اإلنتــاج إىل 16 مــرة، بفضــل اعتــ£د 

تقنيــة «امليــاه الصلبــة». وبشــكل ملمــوس الحــظ املزارعــون الذين 

ــري بنســبة  ــف ال ــة» تراجــع تكالي ــاه الصلب ــة «املي ــدوا تقني اعتم

%75، يف حــ
 تضاعــف حجــم أوراق النباتــات والزهــور، وســجل 

حجــم الجــذور ارتفاعــا بنســبة 300% .

عممــت نتائــج هــذه التجربــة عــىل نطــاق أوســع، اســتفاد 

منــه مجموعــة مــن املزارعــ
 مــن دول مختلفــة ككولومبيــا، 

واالكــوادور، واســبانيا، والربتغــال والهنــد. ولوحــظ انخفــاض كبــ· 

ــر 80  ــوض ¯ري ــل، فع ــري املحاصي ــة ل ــاه املخصص ــم املي يف حج

لــرتا للســقي يف األســبوع، كانــت 50 لــرتا مــن امليــاه كافيــة ملــدة 

ــوس  ــ·جيو جيس ــت س ــاث مكن ــذه األبح ــهر. ه ــة أش ــدر بثالث تق

نــح مــن طــرف  مــن الحصــول عــىل الجائــزة العامليــة للــ£ء، التــي̄ 

�e Stockholm Internatio- ــ£ء ــدويل لل ــد ســتوكهوí ال معه

nal Water Institute، ســنة 2012.

 

• http://www.courantpositif.fr/leau-solide-une-arme-an-

ti-secheresse-prometteuse

• http://wfo-oma.org/climate-change/case-studies/never-

again-droughts-solid-rain-a-mexican-innovation.html

الـمراجع
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نحــت األعضــاء، التخلــص مــن البنيــات غــ· الرضوريــة، وضبــط أعــداد 

الخاليــا يف الحــدود املثــىل، إضافــة إىل التخلــص مــن الخاليــا غــ· 

الطبيعيــة أو غــ· العاملــة أو تلــك التــي تشــكل خطــرا عــىل صــ·ورة 

الجســم العاديــة، هــي مــن بــ
 أهــم الوظائــف التــي يوفرهــا املــوت 

الخلــوي املربمــج. ليــس لجســم اإلنســان فحســب، بــل عنــد الكائنــات 

ــة. ــا أو وحيــدة الخلي ــة ســواء املتعــددة الخالي الحي

رغــم أن اكتشــاف الظاهــرة يعــود ألكــì مــن 170 ســنة، إال أن االعتقــاد 

ظــل ســائدا بأنهــا ظاهــرة ســلبية ونهايــة حتميــة للنظــم البيولوجيــة. 

بــدأت هــذا النظــرة بالتغــ· مــع دراســات نــرشت ســنتي 1965 

ــاء �ــو  ــت معــ
 أثن ــط بتوقي ــا املرتب و1966، واهتمــت äــوت الخالي

ــه مــن  دودة القــز والرشغــوف. وأظهــرت هــذه الدراســات املبكــرة أن

املمكــن تأخــ· مــوت الخاليــا باســتع£ل مثبطــات تركيــب الربوتينــات 

أو الحمــض النــووي الريبــوزي RNA ، وأن بقــاء الخليــة العصبيــة عــىل 

ــح  ــة اصطل ــن الخلي ــة ع ــل خارجي ــب وجــود عوام ــاة، يتطل ــد الحي قي

.neurotrophins  
ــ ــا نوروتروف عليه

تجــدر اإلشــارة إىل أن الحديــث هنــا ليــس عــن مــوت الخاليــا الناتــج 

Ne- ــر ــا بالنخ ــرف علمي ــذي يع ــة، وال ــل مرضي ــرض لعوام ــن التع ع

crosis، إ�ــا الحديــث عــن املــوت الخلــوي، الــذي يحــدث يف ظــروف 

طبيعيــة، والــذي يتميــز بتكثيــف للنــواة، والحفــاظ عــىل ¯اســك 

ــم يتدخــل جهــاز املناعــة مــن أجــل  ــاء، ث ــاء الفن ــوي أثن الغشــاء الخل

التخلــص مــن بقايــا الخليــة دون أثــر عــىل مســتوى محيطهــا. هــذا يف 

الوقــت الــذي يتميــز فيــه الصنــف األول بتمــزق عــىل مســتوى الخليــة 

وعضياتهــا. الــيشء الــذي ينتــج عنــه افــراغ ملحتواهــا يف محيطهــا ومــن 

تــم حــدوث اســتجابة التهابيــة.

ــذه  ــح ه ــا لتوضي ــرق إليه ــن التط ــي �ك ــة الت ــرز األمثل ــ
 أب ــن ب  م

الظاهــرة: ظهــور الفواصــل بــ
 األصابــع عنــد الفقريــات، التــي تكــون 

 .
عبــارة عــن كتلــة واحــدة خــالل املراحــل األوىل لتكــون الجنــ

فالخاليــا التــي تشــكل الروابــط بــ
 األصابــع، تتعــرض للمــوت بشــكل 

مربمــج، لتفســح املجــال أمــام الفــراغ بــ
 األصابــع. هنــاك أيضــا 

ــل  ــدون ذي ــادع ب ــح الضف ــل الرشاغــف، لتصب الضمــور التدريجــي لذي

ــا. ــة حياته بقي

الموت الخلوي المبرمج...
موت يبعث الحياة
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إعداد: يوسف االم
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ــا يف  ــرة أساس ــذه الظاه ــد ه ــتثناءا، إذ تع ــس اس ــان لي ــم اإلنس جس

الحفــاظ عليــه، يف نطــاق مــا �كــن أن نســميه الحالــة الطبيعيــة. منــذ 

ــن  ــع ع ــال األصاب ــة إىل انفص ــ
، وإضاف ــكل الجن ــل األوىل لتش املراح

بعضهــا، يعمــل املــوت الخلــوي املربمــج عــىل تشــكل جميــع تجاويــف 

ــس  ــد الجن ــىل تحدي ــال)، وع ــي مث ــاز الهضم ــف الجه ــم (تجاوي الجس

ــن  ــر ع ــض النظ ــ
 بغ ــدى الجن ــون ل ــر، إذ يك ــكل ظاه بش

جنســه، أنابيــب أوليــة قــادرة عــىل تشــكيل الجهازيــن 

قنــاة  ضمــور  فيتــم  والذكــوري.  األنثــوي 

أنثــى  عنــد   Wol�an duct وولفيــان 

ــان  ــاة مول·ي ــور قن ــات، أو ضم الثديي

Mullerian duct عنــد الذكــور. 

مــن  واحــد  املناعــي  الجهــاز 

الحساســة يف هــذا  األجهــزة 

إنتــاج  يتــم  إذ  النطــاق، 

أعــداد هائلــة مــن الخاليــا 

ضــد  املوجهــة  املناعيــة 

الجســم  مكونــات 

نفســه، فيتــم تعرفهــا 

منهــا  التخلــص  ثــم 

ــدة  ــتوى  الغ ــىل مس ع

 ،thymus الســعرتية 

رسم يبني اختفاء ذيل الرشغوف بواسطة املوت الخلوي املربمج مع التقدم يف مراحل النمو
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الـمراجع

وبذلــك يتــم منعهــا مــن الوصــول إىل أهدافهــا والتــي ليســت إال بنيــات 

ذاتيــة.

كل خلــل يف هــذه الظاهــرة يــؤدي إىل العديــد مــن األمــراض الخطــ·ة، 

ــراض  ــة وأم ــراض املناعي ــة واألم ــوهات الجنين ــان والتش ــل الرسط مث

أخــرى كالزها�ــر. هــذا االرتبــاط دفــع فرقــا للبحــث العلمــي إىل 

اســتغراق أوقــات كثــ·ة بهــدف التوصــل إىل الفهــم الجزيئــي الدقيــق 

ــي  ــة. فف ــة وفعال ــم عالجــات دقيق ــه لتقدي للظاهــرة، واالســتفادة من

حالــة الرسطــان مثــال، والــذي هــو يف األســاس عبــارة عــن تكاثــر 

عشــوا« للخاليــا بعــد فقدهــا لخاصيــة املــوت الخلــوي املربمــج، �كــن 

اســتع£ل مــواد تتعــرف عــىل البنيــات الجزيئيــة املتحكمــة فيــه (مثــل 

بحســب  تكبحهــا  أو  فتحفزهــا   ،(CD95، TNF، Bcl-2، caspases

الحاجــة.
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إعداد: يوسف األم
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صــورة ملتحــف الجســم البــرشي (متحــف 

كوربــوس CORPUS) مــن الخــارج
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    افُتِتــح هــذا املتحــف ســنة 2008 يف هولنــدا لتعطــي انطالقتــه ملكــة 

البــالد. ومنــذ ذلــك الحــ
 وهــو يســتقبل وفــود التالميــذ والطلبــة، أو 

أولئــك الذيــن يحدوهــم فضــول التعــرف عــىل خبايــا جســم اإلنســان 

بشــكل مبــارش ودون الحاجــة إىل وســائل قــد ال تتوفــر لجميــع النــاس. 

ويف حــال توفــرت فــإن أغلبهــم ال يستســيغها مثــل الترشيــح. لــن تكون 

إذا بحاجــة ال إىل لبــاس طبــي يحمــي ثيابــك مــن آثــار دمــاء الترشيــح، 

ــات الجســدية،  وال إىل قفــازات تســاعدك عــىل تلمــس األعضــاء والبني

فكلهــا صناعيــة. كــ£ أنــك لــن تكــون بحاجــة ال إىل عدســة مكــربة، وال 

ــ· يســمح  ــا بحجــم كب ــات، فكله ــك البني ــ· تل إىل ميكروســكوب لتكب

برؤيــة حتــى أدق التفاصيــل بالعــ
 املجــردة. كل مــا ســوف تحتاجــه 

هــو خمســة وخمســون دقيقــة مــن وقتــك وبعــض الــدوالرات. 

ــى  ــاء حت ــواب مــن الثالث ــوح األب يكــون متحــف الجســم البــرشي مفت

األحــد وذلــك مــن الســاعة التاســعة صباحا إىل الســاعة الســابعة مســاء. 

ينظــم رحلتــه األوىل يف ¯ــام الســاعة التاســعة والنصــف واألخــ·ة 

تبــدأ يف ¯ــام الســاعة الخامســة بعــد الظهــر. خــالل األعيــاد الوطنيــة 

والعطــل املدرســية يكــون املتحــف مفتوحــا حتــى يــوم االثنــ
. تجــدر 

ــة  ــة والث£ني ــ
 الث£ني ــا ب ــ£ر م ــع األع ــه لجمي ــه موج ــارة إىل أن اإلش

والث£نــ
 ســنة، ويســمح كحــد أد� ألطفــال الســت ســنوات بالدخــول.

ــا  ــن داخله ــوت م ــون ص ــ£عة يك ــتلم س ــدرج تس ــد ال ــل أن تصع قب

رفيقــا لــك خــالل الرحلــة، يــرشح مــا تــراه عينــاك بلغــة مبســطة وذلــك 

زائرين داخل غرفة عىل شكل فم إنسان.

تظهر الصورة  مقطع  طويل لكلية بتفاصيل األوعية الدموية الداخلة 

إليها والخارجة منها وكذلك القناة التي تنقل منها البول إىل املثانة تظهر 

األمعاء الدقيقة محيطة بها ويف خلفية الصورة  جزء من املعي الغليظ 

وفقرت
 من العمود الفقري.
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بإحــدى ùــان لغــات حســب اختيــارك، وهــي الهولنديــة واإلنجليزيــة 

واألملانيــة والفرنســية واإلســبانية واإليطاليــة والروســية والصينيــة. تبــدأ 

الرحلــة املســ£ة «رحلــة عــرب جســم اإلنســان» äدخــل عــىل مســتوى 

ــة  ــة الركب ــام أربط ــه أم ــر نفس ــد الزائ ــول يج ــرد الدخ ــة. وäج الركب

ــم عــرب الفخــذ، وبعــد االطــالع عــىل العضــالت  ــة ث ــا التفصيلي وبنياته

ومالمســة بنيــات العظــام تصــل إىل منطقــة الحــوض. يف هــذا املســتوى 

ــدد  ــن غ ــا م ــف تفاصيله ــد äختل ــاء التوال ــىل أعض ــر ع ــرف الزائ يتع

ــوات وأعضــاء. وقن

ومــع بــدء رحلــة الصعــود يجــد الزائــر نفســه أمــام نصــف ِكلَيــة تُظهــر 

بالتفصيــل األوعيــة الدمويــة الداخلــة إليهــا والقنــاة التــي تُخــِرُج منهــا 

البــول والتــي تتجــه إىل املثانــة. تظهــر كذلــك األمعــاء والعمــود الفقري 

والعضــالت التــي تدعــم فقراتــه. وصعــودا أيضــا يتــم التعــرف 

زائر يطلع عىل تفاصيل الرئة

زوار داخل «الدماغ» يتلقون توضيحات عىل شاشة عرض توجد أمامهم
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عــىل الجهــاز الهضمــي وغــدده املرفقــة وكذلــك األعضــاء األخــرى مثــل 

الكبــد. ثــم صعــودا أيضــا تدخــل الرئــة لتتعــرف عليهــا وعــىل الــدورة 

الدمويــة التــي تربطهــا بالقلــب. وداخــل هــذا األخــ·، وكــ£ يف العديــد 

مــن األعضــاء، شاشــات عــرض للتطــرق إىل تفاصيــل ورشوحــات أخــرى. 

باختصــار، فإنــك يف هــذا املتحــف تــرى العلــم وتســمعه وتحســه.

يف هــذا املتحــف تحــس ولــو ملــرة بشــعور غريــب ينتابــك وأنــت تقــوم 

ــة داخــل «جســمك». فرäــا تجــد نفســك داخــل الفــم لتتعــرف  بجول

ــك مــن عــدة  ــط ب ــه؛ تقــف عــىل اللســان واألســناُن تحي عــىل مكونات

جوانــب، تتعــرف عــىل تفاصيلهــا وكيــف تنغــرس داخــل اللثــة. يعلــوك 

ــن  ــا ع ــى رشح ــم تتلق ــاة ث ــرى الله ــا، وت ــقفا منيع ــىل س ــك األع الحن

 .
ــ ــه إىل الرئت ــع وصول ــف ¯ن ــام وكي ــع الطع ــاء بل ــا أثن ــة عمله كيفي

تــرى عــرب شاشــات موضوعــة مــكان بعــض األوعيــة، الكريــات الدمويــة 

املرشد يقدم رشحا حول بنية العظام 

زائرة تستمع اىل رشح حول البنية الداخلية لألذن بواسطة جهاز خاص بالرشح و الرتجمة 
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وكيــف تنســاب داخــل مســاراتها. توجــد أيضــا عــروض ثالثيــة األبعــاد 

تجعلــك تحــس بأنــك جــزء مــ£ تــراه عينــاك.

بعــد نهايــة الدقائــق الخمســة والخمســ
 داخــل جســم اإلنســان، أي 

بعــد القيــام بجولــة عــىل مســتوى الــرأس واالطــالع عــىل أجهــزة الحــس 

التــي يضمهــا بتفاصيلهــا وأيضــا باالســتعانة بشاشــات عــرض، يســتغل 

مخــرج نفــس املســتوى ليحظــى الزائــر باملزيــد مــن املعلومــات داخــل 

مركــز املعلومــات الطبيــة املرفــق باملتحــف. الخدمــات املقدمــة داخــل 

ــرشكات  ــا ال ــهر عليه ــق وتس ــة طواب ــىل خمس ــوزع ع ــز تت ــذا املرك ه

ــدم  ــث تق ــاص. حي ــرض خ ــا äع ــف، كل منه ــرشوع املتح ــة مل الراعي

ــه  ــف أعضائ ــان äختل ــم اإلنس ــول جس ــة ح ــات إضافي ــر رشوح للزائ

وأجهزتــه وخاليــاه، وحــول التغذيــة املتوازنــة التــي تضمــن لــه الحيــاة 

املثــىل. تســتغل لهــذه الغايــة أحــدث الوســائل املســتعملة يف امليــدان 

طفلة تشاهد عرضا ثال� األبعاد وتحرك يديها تفاعال مع ما تشاهد

طفل يشاهد عرضا ثال� األبعاد  يجعله يحس بتواجده داخل مجرى من مجاري الدم.
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الســمعي البــرصي، فيســتفيد الزائــر مــن التعامــل مــع شاشــات اللمــس 

والعــروض ثالثيــة األبعــاد، كــ£ �كنــه أن يتقــدم الختبــار املعلومــات 

التــي تحصــل عليهــا خــالل الرحلــة. كــ£ �كــن للزائــر الصغــ·، والكبــ· 

أيضــا، تجريــب ألعــاب تفاعليــة ذات صلــة بجســم اإلنســان.

• http://www.corpusexperience.nl/en/

• http://pryf.livejournal.com/2276430.html

• http://www.amusingplanet.com/2010/07/corpus-museum-

in-netherland-voyage.html

• http://www.corpusexperience.nl/nl/

الـمراجع

طفالن يتلمسان بنيات «مقطع الكلية»

صورة ج£عية تذكارية ملؤسسة تعليمية أثناء زيارتها للمعرض
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إعداد: موىس ايت القايض
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ــة  ــتغورين مغارب ــرف مس ــن ط ــنة 1950 م ــذ س ــافها من ــم اكتش      ت

واســبان، وينتمدويــن أكــرب نهــر جــويف مكتشــف يف القــارة االفريقيــة 

تصــل كل تشــعباته إىل 19 كلــم، يــرصف ميــاه األمطــار التــي تتســاقط 

ــغ ارتفاعهــا األقــىص 1789 مــرتا.  ــة «تارصوخــت» التــي يبل عــىل هضب

 ãبــدأ تكــون الشــبكة الكارســتية لوينتمدويــن منــذ الحقــب الثــا

ــوق  ــفيل ف ــورايس الس ــس الج ــع، يف كل ــب الراب ــزوزوي) إىل الحق (املي

ســجيل كتــوم غــ· نفــوذ يعــود إىل العمــر األكســفوردي، هــذه الرتكيبــة 

ــن  ــت م ــة مكن ــوã للمنطق ــاط التكت ــة إىل النش ــة باإلضاف الجيولوجي

ــرتا يف  ــن  8 اىل 10 ل ــل م ــط يص ــب متوس ــأريض بصبي ــر تح ــون نه تك

الثانيــة وسلســلة مــن البحــ·ات املائيــة التــي تشــكل أكــرب خــزان للمياه 

ــر. ــة يف جهــة أكادي العذب

ــاخ  ــاز äن ــ· الغــرÂ، و�ت ــس الكب ــال األطل ــان» إىل جب ينتمــي «إداوتن

ــم  ــه 400 مل ــة في ــاقطات املطري ــاوز التس ــا تتج ــل م ــاف ق ــبه ج ش

ســنويا، وطبيعــة الرتبــة الغنيــة، ¯كــن مــن تواجــد غطــاء نبــاÓ متنــوع 

مكــون أساســا مــن شــجر األركان، ثــم يف املرتفعــات مــن شــجر العرعــار 

ــة والعطريــة. ــات الطبي ــدوم، باإلضافــة إىل أصنــاف مــن النبات وال

�كّــن ترصيــف امليــاه الجوفيــة للمنطقــة وخصوصــا «نهــر وينتمدوين» 

الســكان مــن زراعــة أشــجار مثمــرة وفالحــة موســمية بجنبــات الــوادي، 

مــ£ يخلــق نظامــا بيئيــا منســج£.

الظروف المناخية و البيئية للمنطقة :
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هضبــة تارصوخــت 1700 مــرتا التــي تشــكل مصــدر لتغديــة النهــر التحــأريض 

لوينتمدويــن، طبقــات كلــس الجــورايس الســفيل، شــبه أفقيــة.

ــقي يف  ــن الس ــن الســاكنة م ــاه، �ك ــزان للمي ــث يوجــد خ ــارة حي ــرج املغ مخ

ــة ــكل قري ــاه املخصصــة ل ــم حصــص املي ــم تنظي ــ£ يت ــاف، ك ــرتات الجف ف

ما هو مصدر هذه المياه؟
تتـــرسب نســـبة كبـــ·ة مـــن ميـــاه األمطـــار املتســـاقطة عـــىل هضبـــة 

ـــ£ل  ـــاه ش ـــارات ذات االتج ـــقوق واالنكس ـــرب الش ـــت» ع «تارصوخ

الجنـــوب والكثيفـــة أعـــىل الهضبـــة، لتصـــل إىل األعـــ£ق حيـــث 

الحفـــر، ثـــم تتجمـــع عـــىل قاعـــدة صخريـــة كتومـــة ال تســـمح 

بنفاذيـــة املـــاء «الطمـــي»، وعـــرب األزمنـــة وتعاقـــب الحـــوادث 

ــاه إىل املحيـــط  ــر متكامـــل، يـــرصف امليـ ــّون نهـ ــة، تكـ التكتونيـ

ــرج  ــد مخـ ــث يوجـ ــا، حيـ ــل الطبوغرافيـ ــب ميـ ــي حسـ الخارجـ

النهـــر عـــىل ارتفـــاع 1400مـــرت تقريبـــا، مدخـــل املغـــارة تكـــون 

عـــىل طـــول انكســـار ذو اتجـــاه «30 درجـــة شـــ£ال»
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يخــزن وينتمدويــن مــا يقــارب 2 مليــون 

ــة،  ــاه العذب ــن املي ــنويا م ــع س ــرت مرب م

ولقــد أجريــت عــدة تحاليــل مخربيــة 

ــا  ــا تقريب ــث أنه ــاه وأثبت ــذه املي ــىل ه ع

ــطح ــاه الس كمي

www.science.ma 2013 ƒe]Ü÷]<ÅÇ√÷]2€äËÅ<<<ÜeÁj“_مـــنـــوعــــات

62



63



=_||€
=º=áèg”=_‡�f^áj=É€

=ŸƒÃ◊_f=·‘‹∫ =̂·||€=Ÿ„Á=\%_ƒ◊ =̂^Ö||„
=·€=Óÿãÿä=⁄˘~=·€=ÉÈáj=î�é=Ï =̀≤d=⁄ËíË◊^

\’Í◊^ÁÇ=^Ö||‘„Á=’ÀÜ_ƒ€=ŒÜ_||ƒ€Á=’ÀÜ_ƒ€=·||€=m_||–ÿ§^
=⁄ËíËÿ◊=Âr_k°=_€=Ÿ”=‚af=‚Ë◊Ë–È=∆_||‹kr¯ =̂›ÿ√=Ò^2||~

=º=’5=Ç_Íí=Á =̀_€_fÁ =̀÷^Ü_f=I˘o€=Ÿ–‡◊Á=I‚_”=Ï=̀≤d
=Ï_||ä_∫^=ÓÿÍgœ=º=^Ëó√=Á`=ÓÍÚ_fl=ÓÍ||ãÍflÁÉfl`=ÌáÈâr

>Ω–À=ŒÜ_ƒ∫^=·€=m_rÜÇ=6=Ë„=I_Í‡Í”=⁄_«Ç`=º
=Ò^2~=·‘◊=I—ÈÉìkÿ◊=Ÿ||f_œ=4«Á=_ÍflË‡r=á||€˙ =̂ÁÉ||gÈ
=—||–wkÿ◊=iÜ_||†=Ÿ||ƒÃ◊_f=^Áá||r =̀É||œ=∆_||‹kr¯ =̂›||ÿ√
=^Ö„=º=⁄Á_w‡||äÁ=K›||√^â∫^=ÊÖ„=Ó||wí=·||€

=iÜ_sk◊^Á=ÓÈá¿‡◊^=ÊÖ„=ÄÈÜ_k◊=“á�k◊^=∆ËñË∫^
=Ó«_Íí=4»jÁ=I_||‰‡€=—–wkÿ◊=_||„ˆ^árd=#=;||◊^

=;◊ =̂ÓÍ√Ë‡◊ =̂ÌáÃ�◊ =̂ÒËñ=Ôÿ√=ÓÈá¿‡◊ =̂Âj_„
=º=ÓÍ√_‹kr¯^=Ÿí^Ëk◊^=m_‘gé=_‰kÀá√

KÌ4~˙^ =m^Ë‡ã◊^
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ألي كان من خالل
معارفك؟

إعداد: خالد مربو
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تجربة العالم الصغير 
عبارة «ست درجات من التباعد» اقرتحها ألول مرة الكاتب املجري 

فريدريك كارينتي سنة 1929 يف قصة قص·ة بعنوان «السالسل (Chains)». لكن التعاطي 

 Ithiel) قام كل من إيثيئيل دي سوال بول 
العلمي مع املبدأ í يبدأ قبل خمسينيات القرن املايض، ح

de Sola Pool) من معهد ماستشوستس للتقنية (MIT) ومانفريد كوش
 من آي Â إم (IBM)، بإجراء دراسات 

رياضياتية إلثبات الفكرة. وقد اعتمدوا يف مسعاهم هذا عىل مبدأ االحت£ل من خالل إعادة صياغة السؤال ليكون كالتايل: 

إن كان لديك عدد N من األفراد، ما هو احت£ل أن يكون كل فرد من N مرتبطا بفرد آخر من N من خالل عدد روابط k (بحيث 

أن k عدد صحيح طبيعي)؟ ولكن، عىل الرغم من مسعاهم الذي دام 20 سنة إال أنهم í يتمكنوا من اإلجابة عن السؤال ك£ يجب. 

ولعل أهم لحظة فاصلة يف تاريخ هاته النظرية هي تجربة العاí الصغ· التي أجراها الباحث األمريë يف علم االجت£ع، ستانيل ميلغرام 

(Stanley Milgram)، من أجل التحقق من الفرضية. والهدف من التجربة التي أجراها ستانيل هو اإلجابة عن سؤال: ما احت£ل أن يعرف 

شخصان تم اختياره£ عشوائيا من ساكنة معينة (كالواليات املتحدة) بعضه£ البعض سواء بطريقة مبارشة أو غ· مبارشة؟

وما قام به ستانيل هو أنه أرسل مجموعة من الرزم إىل عينة عشوائية من األفراد من واليتي كانساس ونرباسكا األمريكيت
 يف الغرب األوسط، تقدر 

باملئات، وأخربهم بأن الهدف النها« هو أن تصل تلك الرزم إىل وجهة معينة يف بوسطن äاساتشوستس. ورس اختيار تلكم املدينت
 كنقطتي بداية هو 

بعده£ االجت£عي والجغرايف الكب· عن نقطة الوصول النهائية. ك£ أعطيت توجيهات لألفراد - الذين استلموا الرزم - تحتوي وصفا للتجربة وهدفها العام، 

وكان عليهم أن يرسلوا الرزم إىل أحد أصدقائهم أو معارفهم ليقوموا بدورهم بإرسالها إىل صديق آخر وهكذا دواليك. والنتيجة كانت أن معدل حلقات 

الوصل ب
 نقطة االنطالق والوصول كان هو 6 أفراد. وعىل الرغم من أن العل£ء اعتربوا النتائج التي وصل إليها الباحث ستانيل ميلغرام ضعيفة الحجة، وأن 

الدالئل التي اعتمدها í تكن كافية للوصول إىل االستنتاج الذي وضعه. إال أنها كانت نقطة بداية ودافعا لباحث
 آخرين أعادوا إنتاج نفس التجربة بأساليب 

مختلفة للتحقق من مدى صحة العبارة الشائعة: «ال تفصل ب
 أي شخص
 يف العاí سوى 6 درجات من التباعد».

دراسات معاصرة 
يف سنة 2008 قام الباحث إريك هورفيتز (Eric Horvitz) من مايكروسوفت بإعادة إجراء التجربة، لكن يف سياق مختلف وباستخدام وسائل 

أكì تطورا. والعينة التي شملتها الدراسة هاته املرة كانت تقدر بحوايل 240 مليون شخص، فيم تم اعت£د برنامج مايكروسوفت إم إس إن 

ماسنجر للدردشة اآلنية، وقام äعية فريق بحثه بتحليل 30 مليار محادثة عىل الربنامج ليجد يف النهاية بأن معدل تباعد أي طرف
 اثن
 من 

املستخدم
 الذين شملتهم الدراسة هو بالضبط 6,6. غ· أن ظهور الفيسبوك يف اآلونة األخ·ة، قد أحدث تغي·ا جوهريا يف الرتابط 

االجت£عي ب
 األفراد يف العاí. ويف بحث أجراه فريق البيانات يف الفيسبوك بالتعاون مع باحث
 من جامعة ميالنو، حيث استغرقوا 

شهرا يف تحليل بيانات شملت أكì من 700 مليون مستخدم للفيسبوك، أي حوايل عرش ساكنة العاí. والنتيجة التي توصل 

إليها هؤالء الباحثون باستخدام خوارزميات غاية يف التعقيد قامت بتحليل 69 مليار رابط عىل امتداد الشبكة، هو 

أن 92 يف املئة من مستخدمي الفيسبوك آنذاك (أواخر سنة 2011) ال يفصل بينهم سوى ما ب
 4 إىل 

5 حلقات وصل. وبالضبط فإن معدل التباعد ب
 أي مستخدم
 للفيسبوك هو 4,74 فقط 

وليس ستة !

الـمراجع
• An ExperimentalStudy of the Small World Problem, Je�rey Travers and Stanley Milgram, 1969, 34, 4, 425-443 (DOI: 10.1.1.129.6877)

• Planetary-ScaleViews on an Instant-Messaging Network, J. Leskovec and E. Horvitz, MSR-TR-2006-186, 2007(10.1145/1367497.1367620)

• http://www.nytimes.com/2011/11/22/technology/between-you-and-me-4-74-degrees.html

• http://www.livescience.com/32340-six-degrees-of-separation-fact-or-fiction.html

• https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/anatomy-of-facebook/10150388519243859
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• أول امرأة تفوز بجائزة نوبل.
• أول من فاز بها مرتين.

• تعتبــر مــاري واحــدة مــن بيــن أربعــة أشــخاص فــازوا بهــذه 
الجائــزة     أكثــر مــن مــرة، منــذ عــام 1901 وهــو تاريــخ تأســيس 

ــاء. ــل للعظم ــزة نوب جائ
من مقوالت كوري

• ال شيء يهاب في الحياة ، كل شيء يفهم.
• ال نكتــرث أبــدا بمــا تــم التوصــل إليــه، نحــن نهتــم فقــط بمــا ال 

يــزال يتعيــن القيــام بــه.

ماري كوري

ماري كوري يف مكتبها يف عام 1928

ترجمة: أنس انكيدن
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مــاري كــوري Marie Curie يف وارســو عاصمــة بولنــدا 

يف الســابع مــن نونــرب 1867، وهــي ابنــة اســتاذ يف 

ســلك التعليــم الثانــوي. ولجــت مــدارس محليــة وحــرص والدهــا عــىل 

تلقنيهــا العلــوم املختلفــة . ويف ســنة 1891، توجهــت اىل باريــس لتتــم 

دراســتها بجامعــة الســوربون Sorbonne حيــث حصلــت عــىل درجــة 

علميــة يف الفيزيــاء والعلــوم الرياضيــة. التقــت بيــ· كــوري، أســتاذ يف 

كليــة الفيزيــاء يف عــام 1894، وتزوجــت منــه العــام املــوايل. حصلــت 

عــىل الدكتــوراه يف العلــوم عــام 1903، وعقــب الوفــاة املأســاوية لبيــ· 

عــام 1906، حلــت محلــه يف تدريــس الفيزيــاء العامــة بكليــة العلــوم، 

وتعتــرب مــاري كــوري أول امــرأة شــغلت هــذا املنصــب. إضافــة اىل ذلك 

تــم تعيينهــا مديــرة مختــرب كــوري يف معهــد الراديــوم التابــع  لجامعــة 

باريــس، التــي تأسســت ســنة 1914. غالبــا مــا كانــت بحوثهــا االوىل، 

زوجهــا،  مــع  جنــب  إىل  ظــروف جنبــا  يف  تتــم 

مــ£ صعبــة، يف ظــل قلــة التجهيــزات  املخربيــة، 

 ìأكــ العمــل  عليهــ£  املــوارد فــرض  لتوفــ· 

ــة الالزمــة للعيــش. ألهــم  اكتشــاف النشــاط املالي

بيكريــل عــام 1896 اإلشــعاعي مــن طــرف هــ�ي 

ــوري يف  ــ· ك ــاري و بي ــ
 م أبـحـاثـــهم الـرائعة الزوج

ــي  ــا  والت ــي أنجزاه ــات الت فيهــا والدراس خلصــا 

(املســمى  البولونيــوم  عــزل  نســبة إىل 

ولــدت  الــذي  البلــد  اســم  بــه اىل 

وضعــت  وقــد  والراديــوم.  مــاري) 

ــن  ــوم ع ــل الرادي ــرق لفص ــس ط ــوري أس ك

تســمح  كافيــة  بكميــات  املشــعة  املخلفــات 

بوصفــه و دراســة خصائصــه (العالجيــة عــىل وجــه 

الخصــوص).

ــوم  ــتخدام الرادي ــرق اس ــا بط ــوال حياته ــوري ط ــيدة ك ــت الس اهتم

ــا،  ــة األوىل. وäســاعدة ابنته ــاة خــالل الحــرب العاملي ــف املعان لتخفي

ايريــن، كرســت نفســها شــخصيا لهــذا العمــل النبيــل، وحافظــت عــىل 

حبهــا وتحمســها للعلــوم طــوال حياتهــا وحققــت الكثــ· مــن أجــل 

ــنة  ــو. س ــا األم وارس ــعاعي يف مدينته ــاط اإلش ــرب النش ــاء مخت إنش

1929، قــدم لهــا رئيــس الواليــات املتحــدة هوفــر جائــزة قيمتهــا 

50 ألــف دوالر، تــربع بهــا أصدقــاء العلــوم األمريكيــون لتزويــد 

مختــرب وارســو äــادة الراديــوم.

الســيدة كــوري، هادئــة وكر�ــة ومتواضعــة، نالــت تقديــرا 

 .íوإعجابــا كبــ·ا مــن قبــل العلــ£ء يف جميــع أنحــاء العــا

مــاري كــوري كانــت عضــوة يف مجلــس ســولفاي للفيزيــاء 

منــذ 1911 اىل حــ
 وفاتهــا وعضــوة أيضــا باللجنــة 

األمــم.  لعصبــة  التابعــة  الفكــري  للتعــاون  الدوليــة 

ونــرشت عملهــا يف العديــد مــن األوراق يف املجــالت 

ــعة (1904). ــواد املش ــول امل ــاث ح ــة: أبح ــي مؤلف ــة وه العلمي

ــي  ــز الت ــن الجوائ ــد م ــوري يف العدي ــل الســيدة ك ــة عم ــت أهمي تجل

منحــت لهــا. تلقــت العديــد مــن الدرجــات الرشفيــة يف العلــوم والطــب 

والقانــون ودرجــة العضويــات الفخريــة للعديــد مــن الجمعيــات 

العلميــة يف جميــع أنحــاء العــاí. تــم منحهــا هــي و زوجهــا،  نصــف 

جائــزة نوبــل للفيزيــاء يف عــام 1903، لدراســتهم حــول ظاهرة اإلشــعاع  

ــل، الــذي حصــل بــدوره عــىل النصــف  التلقــا« التــي اكتشــفها بيكري

اآلخــر مــن الجائــزة. يف عــام 1911 حصلــت عــىل جائــزة نوبــل الثانيــة، 

وهــذه املــرة يف الكيميــاء، تقديــرا ألبحاثهــا حــول النشــاط اإلشــعاعي. 

زوجهــا، وقــد حصلــت أيضــا،  مــع  باالشــرتاك 

وســام  للجمعيــة عــىل  ديفــي 

يف  1903. امللكيــة  عــام 

عــام  قــدم ويف   ،1921

رئيــس  ت لهــا  يــا ال لو ا

ة  ملتحــد ، ا ينــغ د ر ها

عــن  يف نيابــة  النســاء 

 ، يــكا مر غرامــا واحــدا أ

الراديــوم  ا مــن  يــر تقد

ــم. ــا للعل لخدمته

• http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/physics/lau-

reates/1903/marie-curie-bio.html

المصدر

ولدت
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مــن خــالل هــذا املقــال ســوف نحــاول، وإن بشــكل عــام، التطــرق 
إىل األســئلة التاليــة:

1.كيف تؤثر ندرة املاء عىل النباتات ؟

2.كيف تقاوم نباتات القيامة Resurrection plants ندرة املاء؟

3.ما هي فائدة دراسة هذا النوع من النباتات؟

ــو  ــاء بالــرضورة، فه ــات تتوقــف عــىل امل ــاة النبات ــوم أن حي مــن املعل

يعمــل داخــل النباتــات  لُيبقــي بنياتــه النســيجية والخلويــة يف الوضــع 

ــىل  ــر ع ــوي، يؤث ــ· حي ــادا غ ــاء إجه ــدرة امل ــرب ن ــاة. وتعت ــايل للحي املث

مســتويات مختلفــة مــن تكويــن النباتــات، وإذا اســتمر ملــدة طويلــة 

فإنــه يــؤدي إىل جفافهــا وبالتــايل إىل موتهــا. نتيجــة لهــذه النــدرة 

عــىل املســتوى الخلــوي فــإن الخاليــا تعــرف نقصــا عــىل مســتوى 

ــبة  ــاع يف نس ــه ارتف ــج عن ــذي ينت ــيشء ال ــاء، ال ــاظ بامل ــدرة االحتف ق

ــط  ــة hyaloplasm (الوس ــارة الخلوي ــل العص ــة داخ ــالح املعدني األم

ــا  الضمخلــوي) ويف املجــال البيخلــوي، وبالتــايل نقــص يف توســع الخالي

ــم توقــف النمــو. ث

ــ£ض  ــض األح ــيك وبع ــض األبسيس ــم لحم ــة تراك ــذه املرحل ــع ه تتب

األمينيــة املتوافقــة معــه، مثــل الربولــ
 مــ£ يســبب الذبــول. باملــوازاة 

ــن  ــة م ــواع املتفاعل ــن األن ــ·ة م ــات كب ــج كمي ــ· تُنَت ــذا التغي ــع ه م

 scavenging compouds الكاســحة  املركبــات  وتُكــًوُن   
األكســج

للجــذور الحــرة، مثــل األســكوربات والغلوتاثيــون مــ£ يــؤدي إىل 

تفاقــم الوضــع.

ال يتوقــف مفعــول نــدرة املــاء عنــد هــذا الحــد، بــل يتعــداه إىل التأثــ· 

عــىل انغــالق الثغور(مســامات) ، والحــد مــن التبــادالت الغازيــة عــىل 

مســتوى هــذه الثغــور، والخفــض مــن النتــح  transpiration وتوقــف 

ــه التأثــ·  ــك كل ــون (الرتكيــب الضــو«). يضــاف إىل ذل امتصــاص الكرب

ــة)  ــواد الغذائي ــل امل ــاص ونق ــة (امتص ــة املعدني ــىل التغذي ــلبي ع الس

واالســتقالب، وهــذا يــؤدي إىل نقــص يف مســاحة األوراق.

يصــل تأثــ· هــذه الظاهــرة أيضــا إىل أغشــية الخاليــا فيحــد مــن قدرتهــا 

عــىل التمــدد. وباختصــار فــإن �ــو النبــات تحــت تأثــ· الجفــاف 

يتأخــر عــن طريــق التأثــ· عــىل الرتكيــب الضــو« والتنفــس وامتصــاص 

ــات. ــة، وأخــ·ا عــىل الهرمون ــات، واســتقالب  املــواد الغذائي األيون

  يكفــي أن تفقــد هــذه النباتــات %50 مــن املــاء حتــى تتعــرض 

ــزاء،  ــىل أج ــر ع ــا تتوف ــك فإنه ــن ذل ــم م ــوت. بالرغ ــم امل ــاف ث للجف

وبالخصــوص تلــك الخاصــة بالتكاثــر (حبــوب اللقــاح البالغــة والبــذور 

ــن  ــ·ة م ــات كب ــدان كمي ــة فق ــا إمكاني ــة)، له ــم املنوم ــك الرباع وكذل

املــاء والعيــش خــالل فــرتات طويلــة يف انتظــار املنــاخ املناســب للنمــو.

ــات  ــىل تســميتها بنبات ــح ع ــي يصطل ــات الت ــإن النبات ــك ف بخــالف ذل

واألوراق  (الجــذور  اإلنباتيــة  أجزاؤهــا  حتــى  تتمكــن   ، القيامــة 

pbÄmbjÄÄ‰€a@Û‹«@ıbÄ‡Ä€a@Òäá„@7qdm

نباتات القيامة
«Resurrection plants» 


إعداد: يوسف األم
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والســيقان) مــن الحفــاظ عــىل ¯اســك بنياتهــا حتــى مــع فقــدان مــا 

يزيــد عــن %95 مــن مائهــا. وتســمى بذلــك أيضــا بالنباتــات املتحملــة 

أنــه  للجفــاف desiccation tolerant plants. تجــدر اإلشــارة إىل 

ــة  ال فــرق بــ
 هــذا النــوع مــن النباتــات والنباتــات األخــرى يف الحال

العاديــة أي خــالل وجــود املــاء بالكميــة املناســبة، وإ�ــا يظهــر الفــرق 

بعــد التعــرض للجفــاف، إذ تتمكــن مــن الذبــول خــالل ســاعات أو أيــام 

ــاة يف انتظــار األمطــار التــي قــد تتأخــر عــدة  ــد الحي والبقــاء عــىل قي

أشــهر إىل عــدة ســنوات. ومــع أول القطــر فإنهــا تتعــاىف بشــكل رسيــع 

ــب الضــو« خــالل ســاعات. لتســتأنف نشــاطها يف الرتكي

مــن بــ
 أهــم اآلليــات املقرتحــة لتفســ· هــذه الظاهــرة، قــدرة هــذه 

النباتــات عــىل مراكمــة بعــض الســكريات مثــل الســكروز والرتيالــوز، 

وبعــض الربوتينــات، والرفــع مــن قــدرة الغشــاء الخلــوي عــىل االلتــواء 

(تجنــب االنكســار)، إضافــة إىل إنتــاج  بوليفينــوالت تســاعد عــىل 

ــن  ــة م ــواع املتفاعل ــ· األن ــن تأث ــه م ــوي وح£يت ¯اســك الغشــاء الخل

  .
األكســج

تكتــيس هــذه النباتــات أهميــة بالغــة لــدى الباحثــ
 يف ميــدان 

الهندســة الوراثيــة، إذ قــد تشــكل مصــدرا لبعــض املورثــات التــي �كــن 

أن تســتعمل لتحســ
 النباتــات املســتعملة يف الغــذاء. للوصــول لهــذه 

ــة  ــا يف مقاوم ــل تدخله ــات املحتم ــتخالص املورث ــون باس ــة يقوم الغاي

ــا  ــة وراثي ــغ tabacum Nicotiana املعدل ــة التب ــال نبت ــاف. فمث الجف

P5CS (delta 1-pyrroline-5-carboxy- ــة ــن مورث ــد م ــ· مزي لتعب

ــىل  ــر ع ــ
 وتتوف ــن الربول ــة م ــات مهم ــج كمي late synthase)، تنت

مقاومــة أكــì، كــ£ أنهــا تنتــج كميــات أقــل مــن األنــواع املتفاعلــة مــن 

ــاف. ــا للجف األكســج
 خــالل تعرضه

الـمراجع
• Seyed Y. S. Lisar, RouhollahMotafakkerazad, Mosharraf 
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Stress in Plants: Causes, E�ects and Responses, Water 

Stress, Prof. Ismail Md. MofizurRahman (Ed.), ISBN: 

978-953-307-963-9, InTech, Available from: http://cdn.

intechopen.com/pdfs/27305/InTech-Water_stress_in_

plants_causes_e�ects_and_responses.pdf

• A holistic approach to resurrection plants. HaberleaRho-

dopensis – A case study, Djilianov, D., et al. Biotechnol. 

&Biotechnol. EQ., 2009.

• Can lessons learned from resurrection plants be extended 

over crop plant species? Otto, Toldi, Tuba ZoltÁn, et Scott 
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نبذة عن الكاتب.

 جا�ــس غليــك كاتــب وصحفــي أمريــë ولــد ســنة 1954 بواليــة 

نيويــورك، يتطــرق يف كتبــه للتداعيــات الثقافيــة للعلــوم والتكنولوجيــا. 

  pulitzer ــزر ــزة بوليت ــات جائ ــه لنهائي ــن كتب ــة م ــحت ثالث ــد ترش وق

ــة. ــن لغ ــن عرشي ــì م ــت ألك ــ£ ترجم ــي. ك ــاب الوطن ــزة الكت وجائ

درس غليــك بكليــة هارفــارد وتخــرج منهــا ســنة 1976 يف تخصــص 

اإلنجليزيــة واللغــات.

ــف محــارضا متميــزا يف جامعــة برينســتون. كان  يف 1989 ـ 1990 ُصنِّ

ــة. ــات العلمي ــة للكتاب ــلة أمريكي ــل سلس ــرر األول ألفض املح
     يف هــذا الكتــاب يجــول بنــا الكاتــب جا�ــس غليــك يف بدايــات التفكــ· 

يف اضطرابــات حركــة الســوائل والغــازات يف بدايــات الســبعينات مــن القــرن 

املــايض، وكيــف حــاول وقتهــا مجموعــة مــن الباحثــ
 الخــروج عــن املعتــاد 

وتركيــز دراســاتهم عــىل محاولــة فهــم التناســق الكبــ· يف اضطرابــات í يعرها 

ــاخ  ــات املن ــر وتقلب ــواج البح ــة أم ــل حرك ــك مث ــل ذل ــ£م قب ــم أي اهت العل

ــرا  ــوا مبك ــن اهتم ــ£ء الذي ــب العل ــف الكات ــة. ويص ــهم املالي ــة األس وحرك

ــدي  ــط التقلي ــوا النم ــم í يتبع ــث أنه ــزون حي ــم متمي ــىل أنه ــوىض ع بالف

ــوم. وهــؤالء تســكنهم هواجــس غــ· مــربرة يف نظــر أندادهــم،  لتقــدم العل

وكثــ·ا مــا ترفــض مقاالتهــم، وينظــر ألطروحاتهــم عــىل أنهــا غــ· مجديــة.

ويسرتســل الكاتــب يف رسد أمثلــة كثــ·ة عــىل ظواهــر معقــدة ¯كــن 

العلــ£ء مــن التقــدم خطــوات كبــ·ة يف فهمهــا.

ــك  ــيغ· نظرت ــع» س ــم الالمتوق ــوىض ـ عل ــة الف ــاب «نظري كت

للعــاí ويســاهم يف فهــم جيــد ألســس نظريــة الفــوىض بالنســبة 

للفيزيائيــ
 التواقــ
 للنهــل مــن بحــور العلــم.

مقتطفات من الكتاب:
«ويقــول أحــد العلــ£ء: لقــد رضبــت نســبية آينشــتاين وهــم نيوتــن 

عــن مــكان وزمــان مطلقــ
، وأطاحــت الفيزيــاء الكموميــة بحلــم نيوتــن يف 
التوصــل إىل القياســات الدقيقــة الحاســمة، وبــددت نظريــة الفــوىض خيــال 
نيوتــن (وخصوصــا تلميــذه أنطــوان البــالس) عــن إمكانيــة التوقــع املحكــم 

والحتمــي.»

نظرية الفوضى
'علم الالمتوقع'

�e Pulitzer Prize جائزة البوليتزر

إعداد: سعيد بوزكراوي

www.science.ma 2013 ƒe]Ü÷]<ÅÇ√÷]2€äËÅ<<<ÜeÁj“_ في رحاب كتاب

70



معادالت رياضية   غيرت العالم 
=ÌÜ_ó§ =̂á�kÃj=;||◊ =̂Œ¯¸ =̂±f=·||€=m^à_©d=Ó–ÍœÉ◊ =̂Ìâ||‰r˙^Á=à_||Ãÿk◊ =̂m_||é_éÁ=Ó||ÍÚ_óÃ◊ =̂m_||g”á∫^
K_‰Í◊d=ŸíËk◊^=Ÿr`=·€=áo”=�Ò_‹ÿ√=hƒj=ÓÍñ_ÈÜ=m¯Ç_ƒ€=¯Ë◊=ÜË‡◊^=3◊=·‘j=%=_‰fl`=¯d=K_‰f=ÓÈáèg◊^

K%_ƒ◊^=m4«= �ÓÍñ_ÈÜ= �m¯Ç_ƒ€=áè√=á‰é`Á=›„˙=ÓwÚ¯=›‘Í◊d

الغنيــة  آينشــتاين  ألــربت  نظريــة 

ــا ســنة  ــي صاغه ــف الت عــن التعري

1905 بعــد مســاه£ت مســتقلة 

ملــا وصــل اليــه علــ£ء مــن قبلــه 

 HendrikAntoon Lorentz ــز كهندريــك انطــون لورنت

وهــ�ي بوانكاريــه Henri Poincaré وآخــرون. وللنســبية 

ــاً،  ــا تجريبي ــم التحقــق منه ــج ت ــد مــن النتائ الخاصــة العدي

äــا يف ذلــك تلــك غــ· البديهيــة مثــل تقلــص األطــوال ونســبية 

التزامــن، وقــد بينــت تكافــؤ الكتلــة والطاقــة، وقدمــت تفســ·اً 

لســلوك األجســام يف الرسعــات العاليــة، وأخرجــت كذلــك فكــرة ¯دد 

الزمــن إىل أرض الوجــود، لــوال هــذه املعادلــة لكانــت األخطــاء 

األمتــار،  يف خدمــات أجهــزة GPS تصــل إىل آالف 

ــرش. ــا الب ــة عرفه ــرب أهــم نظري وتُعت

نظرية النسبية الخاصة
·È

_k è
‡Èb=

m2
◊`

معادالت ماكسويل

الصيغــة تحمــل اســم عــاí الرياضيــات 

Leaon- الســويرسي ليونــارد اويلــر

hard Euler. قــد تبــدو بســيطة مــن 

ــن  ــ· ع ــا بالكث ــا تخربن ــرة لكنه أول نظ

طبيعــة املجســ£ت ثالثيــة األبعــاد، والتي 

ــذه  ــنة، ه ــدة 4000 س ــ£ء مل ــت العل فتن

ــم  ــة يف عل ــة حقيقي ــكلت نهض ــة ش املعادل

ــة األبعــاد  ــط ثالثي التضاريــس وتســتخدم يف رســم الخرائ

وســاعدت علــ£ء البيولوجيــا يف 

الحمــض  طبيعــة  فهــم 

ــووي. الن

جه
الو

ة ا
دد

تع
 م

ال
شك

  معادلة أويلر لحساب مساحة اال

áÿÈ
Á^=

ÇÜ
_flË
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تن
يو

لن
قانون الجذب العام 

 íالعــا القانــون  هــذا  صــاغ 

كالوســيوس  رودولــف   ãاألملــا

 .1865 ســنة   Rudolf Clausius

 Entropy اإلنرتوبيــا  ظاهــرة  ويفــرس 

بكلمــة  أحيانــاً  (تُعــرّب 

ــرارة  ــة والح ــدد الطاق ــالج) وتب اعت

أثبــت  وبذلــك  الوقــت،  مــع 

الدا�ــة  الحركــة  اســتحالة 

التبــدد  هــذا  بســبب 

أن  إثبــات  وســاعد يف 

املــادة تتكــون مــن 

ذرات.

ي
ثان
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راري
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إعداد: ع£د إعشيش

www.science.ma 2013 ƒe]Ü÷]<ÅÇ√÷]2€äËÅ<<<ÜeÁj“_ ريـاضــيـات

71



مجموعــة  عــن  عبــارة  ماكســويل   
قوانــ

وتغــ·ات  تصــف ســلوك  أربــع معــادالت  مــن 

الحقلــ
 الكهربــا« واملغناطيــيس، هــذه املعــادالت 

ــن  ــربة ع ــات املع ــف النظري ــيل مختل ــكل مح ــرب بش تع

 James ماكســويل  يجمعهــا  أن  قبــل  الكهرومغناطيســية 

Clerk Maxwell عــىل شــكل معــادالت متكاملــة.  وتصــف هــذه 

املعــادالت العالقــات املتبادلــة بــ
 كل مــن املجــاالت الكهربائيــة واملجــاالت 

وتكمــن  الكهربــا«.  والتيــار  الكهربائيــة  والشــحنات  املغناطيســية 

أهميتهــا يف مســاعدتها عــىل التنبــؤ وفهــم طبيعــة املوجــات 

الكهرمغناطيســية، وتســتخدم يف الــرادارات والتلفزيــون 

ووســائل االتصــال الحديثــة.

معادالت ماكسويل

ŸÈ
Ëã

”_€

املعادلــة  هــي  معادلــة رشودنجــر  الكــم،  ميكانيــكا  يف 

ــي تصــف كيــف يتغــ· الكــم يف نظــاٍم  ــة الت ــة الجزئي التفاضلي

فيزيــاٍ« مــع مــرور الوقــت. ¯ــت صياغتهــا يف أواخــر 1925، ونــرشت 

 Erwin رشودنغــر 
يف 1926، مــن قبــل الفيزيــا« النمســاوي إرفــ

Schrödinger، وقــد صنفــت املــادة كموجــات عــوض التصنيــف املتــداول 

بأنهــا جســي£ت، األمــر الــذي قــاد إىل ثــورة يف فيزيــاء الجســي£ت الذريــة 

يف ومــا دون الذريــة وقــد ســاهم كذلــك 

الكمبوتــر  أجهــزة  تطويــر 

املوصــالت  أشــباه  عــرب 

. نزســتور لرتا وا

غر
دن

رو
ش

معادلة 

á©
ÇÁáé

ــرة يف 5  ــا الول م ــم نرشه ــي ت ــن والت ــه·ة لنيوت ــة الش املعادل

ــة  ــوة الجاذبي ــاس ق ــن قي ــن م ك ُ̄ ــوز 1687، و ــن يولي م

بــ
 جســم
، ويُســمى هــذا القانــون عــادة بقانــون 

الرتبيــع العكــيس وذلــك ألن القــوة تتناســب 

مركــزي   
بــ املســافة  مربــع  مــع  عكســياً 

إستكشــاف  يف  كثــ·اً  ســاعدت   ،
جســم

ــم  ــيات عل ــدى أساس ــرب إح ــاء وتعت الفض

الفلــك، وقــد ســاهمت يف إكتشــاف 

كوكــب بلوتــو وباالضافــة إىل دورها 

ــة يف  ــ£ر الصناعي يف وضــع األق

مداراتهــا.

تن
يو

لن
قانون الجذب العام 
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املســاحات  حســاب  يف  املربهنــة  هــذه  تســتعمل 

واالنحنــاءات وكذلــك قيــاس املــواد الصلبــة باإلضافــة 

ــاد  ــب واالقتص ــدان الط ــرى يف مي ــتع£الت أخ اىل اس

واملعلوميــات.

الجــزء األول مــن النظريــة ينــص عــىل أن التكامــل 

املحــدد �كــن عكســه بالتفاضــل، أمــا الجــزء 

الثــاã فُيمكــن مــن حســاب تكامــل محــدد 

لدالــة باســتخدام أحــد اشــتقاقاتها العكســية 

ــة  الغــ· محــدودة. هــذا الجــزء مــن النظري

لــه أهميــة كبــ·ة عمليــا ألنــه يســهل 

ــكل  ــددة بش ــالت املح ــاب التكام حس

ــ·. كب

ل  
كام

المبرهنة األساسية للتفاضل والت
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يُســتعمل لتحويــل الــدوال الرياضيــة مــن مجــال 

الزمــن إىل مجــال الــرتدد، وســمي تحويــل فورييــه 

بهــذا االســم نســبة إىل العــاí الفرنــيس جوزيــف 

فورييــه  Joseph Fourier  الــذي كان لــه الفضــل 

ــه. يف التوصــل اىل صياغت

مجــاالت  يف  فورييــه  تحويــل  اســتع£الت  وتتــوزع 

الفلــك  وعلــم  الكــم  وفيزيــاء  البرصيــات  منهــا  عديــدة، 

 
ــ ــر بالرن ــة، والتصوي ــغ MP3 وJPEG االلكرتوني ــط صي ــلë، وضغ الالس

ــر املقطعــي  ــيس Magnetic resonance imaging، والتصوي املغناطي

 Positron Emission ،Tomography ãباإلصــدار البوزيــرتو

ــات. ــة الجزيئ ــىل بني ــرف ع ــك يف التع وكذل

تحويل فورييه
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 موسوعة ويكيبيديا •

• https://www.youtube.com/watch?v=KGpb3_XkEvg

• http://www.bbc.co.uk/news/magazine-17866646

• http://nautil.us/blog/the-math-trick-behind-mp3s-jpegs-and-homer-simpsons-face

• http://astrophysics.pro/informative-posts/equations-that-changed-the-world

• http://plus.maths.org/content/eulers-polyhedron-formula

• http://www.engineeringtoolbox.com/law-thermodynamics-d_94.html#.Uo47_-L3OLd

الـمراجع

ــرش  ــالك في ــ
 ب ــه الباحث ــبة إىل واضعي ــوذج نس ــذا النم ــمي ه س

Black Fischer ومــ·ون ســكولز Myron Scholes. و�كــن هــذا 

النمــوذج مــن تقييــم خيــار الــرشاء بصــورة مســتقلة äــا يســاويه مــن خيــار 

البيــع، ويحتــوي عــىل بــذور التطويــر للمســتقبل يف البحــوث املاليــة. يســتخدم 

.
ــ ــل املضارب هــذا النمــوذج يف الوقــت الحــارض عــىل نطــاق واســع مــن قب

ــال  ــوان املق ــة» كان عن ــة القانوني ــؤولية الرشك ــارات ومس ــع· الخي «تس

االقتصــاد  جريــدة  مــرة، يف  معادلتهــ£ ألول  فيــه  نــرشا  الــذي 

لجامعــة  التابعــة   ،Journal of Political Economy الســيايس 

ــ·ون  ــالك فيــرش وم ــنة 1973. نــال ب ــيكاغو للصحافــة يف س ش

ــة يف  ــل التذكاري ــزة نوب ــاز جائ ــذا األنج ــر ه ــىل إث ــكولز ع س

ــزة  ــوم االقتصــادي ســنة 1997، أو رســمياً جائ العل

ســف·غيس ريســكبانك يف العلــوم االقتصاديــة 

ــل ــد نوب ــرى ألفري ــىل ذك ع

 (SverigesRiksbank Prize in Eco-

nomic Sciences in Memory of Al-

fred Nobel).
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مربهنــة فيثاغــورس يف الهندســة 

أي  يف  إنــه  تقــول  اإلقليديــة، 

مثلــث قائــم الزاويــة يكــون 

 
مجمــوع مربعــي طــويل الضلعــ

ــاويا  ــة مس ــة القا� ــ
 للزاوي املحاذي

ــا يف  ــن أهميته ــر. وتكم ــول الوت ــع ط ملرب

تأســيس علــم املثلثــات الحديث املســتخدم 

يف املســح ورســم الخرائــط واملالحــة.

مبرهنة فيثاغورس

çÜË«_o
ÍÀ

جدير 

بالذكر أن سوء استخدام 

هذه املعادلة والرغبة يف تكديس 

األموال قادت العاí االقتصادي إىل أزمة 

خانقة، ويكمن الخلل يف أن املعادلة تعتمد عىل 

رضورة كون املتغ·ات صغ·ة جداً، لكن السوق 

í توفر ذلك لوقت طويل، فقد شهدت تقلباٍت 

غ· متوقعة وتغ·ات كب·ة أكì بكث· م£ كان 

 íمتوقعاً، األمر الذي قاد إىل انهيار عا

األموال.
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    تعتــرب الرياضيــات قاطــرة العلــوم ووســيلة لوصــف 

وفهــم العديــد مــن الظواهــر العلميــة، كحركــة الغازات 

يف الجــو وحركــة الكواكــب يف الكــون والعديــد مــن 

ــة.  ــا اليومي ــي نصادفهــا يف حياتن ــة الت الظواهــر العلمي

ــا  ــة فهمه ــاس غامضــة لصعوب لكــن يجدهــا أغلــب الن

وحــل معادالتهــا.

وعــرب التاريــخ، وضــع وطــور العديــد مــن علــ£ء 

واملعــادالت  املفاهيــم  مــن  مجموعــة  الرياضيــات 

الشــديدة التعقيــد، مــ£ تطلــب منهــم ســنوات عديــدة 

ــا. ــة م ــة أو لحــل معادل ــة عــىل حدســية رياضي للربهن

ورغــم التقــدم العلمــي الــذي وصــل إليــه العــاí، النزال 

يف وقتنــا الحــايل í نحــل كل هــذا اإلرث الريــايض مــن 

األلغــاز واملســائل،التي  يتعــدى عددهــا العــرشات.

ولتشــجيع العلــ£ء عــىل بــذل مزيــد مــن الجهــد لحــل 

 Clay هــذه املســائل، وضــع معهــد كليــي للرياضيــات

 
ماليــ بســبعة  جائــزة    Mathematics Institute

 
دوالر لحــل ســبعة ألغــاز رياضيــة حــ·ت العــاí لســن

وبعضهــا لقــرون. وقــد تــم إختيــار ســبعة ألغــاز فقــط 

ــات. ــا يف الرياضي حســب أهميته

ÚÓ–€˛aåbÃ€c
7À@ÚÓöbÌã€a@
Ú€Ï‹0a@

ÚÓ–€˛aåbÃ€c
7À@ÚÓöbÌã€a@
Ú€Ï‹0a@

إعداد: طالل بالخ·ي

www.science.ma 2013 ƒe]Ü÷]<ÅÇ√÷]2€äËÅ<<<ÜeÁj“_ ريـاضــيـات

75



 ãاألملــا الرياضيــات   íعــا وضعهــا 

 Bernhard Riemann برنــار ر�ــان

عــام 1859، تعتــرب مــن أهــم األلغــاز 

نظريــة  تناقــش  حيــث  الرياضيــة 

وبالخصــوص  األوليــة،  األعــداد 

ــة «زيطــا»  ــار» يف دال ــع «األصف توزي

ر�ــان وهــي دالــة ملتغــ·ات عدديــة 

لجمــع متتاليــة غــ· منتهيــة ويتقارب 

ــزء  ــون الج ــا يك ــع عندم ــذا الجم ه

الحقيقــي للعــدد العقــدي «س» يف 

ــن 1. ــرب م ــة أك الدال

إعتبــار  يف  املســألة  لغــز  يكمــن 

ــة  ــ· البديهي ــار» غ ــان أن «األصف ر�

للدالــة «زيطــا» لديهــا جــزء حقيقــي 

يســاوي 1/2، ومــن جهــة أخــرى فــإن 

ــة  ــة �وذجي ــرب دال ــان تعت ــة ر� دال

ــابية.  ــات الحس ــن النظري ــد م ــة للعدي ــكيل» باإلضاف ــات «ديري ملتتالي

ــا. ــان أو خطئه ــة ر� ــة فرضي ــىل صح ــة ع ــدي يف الربهن ــى التح ويبق

مجــال  يف  رياضيــة  حدســية  هــي 

Algebraic to- الجــرب  طبولوجيــا 

pology، وضعهــا عــاí الرياضيــات 

Hen- بوانكــري  هــ�ي  الفرنــيس 

وظلــت   1904 ri Poincaréســنة 

 2003 ســنة  حــدود  إىل  غامضــة 

الــرويس  الريــايض  ¯كــن  عندمــا 

ــة  ــن الربهن ــان» م ــوري ب·مل «جريج

حــل  عــن  اإلعــالن  فتــم  عليهــا، 

املســألة نهائيــا ســنة 2006 يف دوريــة 

العلــوم، وقــد منحــت جائــزة «فيلــز» 

 
للرياضيــات (املعادلــة لجائــزة نوبــل) للريــايض الــرويس (مــع رياضيــ

ــائل  ــد «كيل» ملس ــزة معه ــض جائ ــ£ رف ــا، ك ــذي رفضه ــن) وال آخري

األلفيــة وتقــدر الجائــزة äليــون دوالر.

بالرجوع للـحدسـية نجد الصياغة التالية ك£ صاغها بوانكري :

ــه  ــن تحويل ــرات �ك ــدون ثغ ــة ب ــاد مغلق ــديس يف أبع ــّوع هن  كل تن

إىل شــكل كــروي (أّي ان كــرة الركبــي �كــن تحويلهــا إىل كــرة قــدم). 

ــو  ــة ه ــاد ثالث ــروي ذو أبع ــديس الك ــكل الهن ــح أن الش ــى أوض وäعن

ــرات. ــن ثغ ــذي ال يتضّم ــياً ال ــد هندس الوحي

(*)  تــم اإلشــارة لهــذه الحدســية رغــم حلهــا، ألن حلهــا يبقــى حديثــا 

مقارنــة مــع تاريــخ وضــع الحدســية.

ــس  ــود لوي ــيس كل ــ
 الفرن ــبة للعامل نس

Claude-Louis Navier نافييــه  

والربيطــاã جــورج جابرييــل ســتوكس 

وهــي   ،George Gabriel Stokes

ــك  ــة يف ميكاني ــية وهام ــادالت أساس مع

تصــف  حيــث  الســوائل)  (أو  املوائــع 

حركــة املوائــع كالهــواء واملــاء وموائــع 

املعــادالت  ولهــذه  أخــرى.  نيوتونيــة 

ــة  ــاالت مختلف ــدة يف مج ــات عدي تطبيق

لوصــف وتتبــع الظواهــر الفيزيائيــة. كــ£ 

أنهــا تعتــرب تطبيقــا مبــارشا لقانــون نيوتن 

ــوى  ــوع الق ــول أن مجم ــذي يق ــاã ال الث

املطبقــة عــىل جســم يتناســب وتســارعه 

ــور  ــة القص ــو كتل ــب ه ــل التناس ومعام

الــذاÓ للجســم. ويبقــى اللغــز املحــ· هو فهــم هــذه املعــادالت نظريا، 

فبالرغــم مــن أن لهــا تطبيقــات وحلــول عديــدة يف مجــال الهندســة إال 

ــ·  ــى غ ــا يبق أن فهمه

وخصوصــا  مكتمــل 

املعــادالت  حلــول  يف 

الثالثــة  باألبعــاد 

االضطــراب. ونظــام 

Êb∫ä@ÚÓöãœ

(*)@ãÿ„aÏi@ÚÓéáy

ê◊Ïné@M@ÈÓÓœb„@p¸Üb»fl
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      تعترب من أهم الحدســيات 

ــة  ــال الهندس ــة يف مج الرياضي

عالقــة  ولهــا  الجربيــة، 

الجربية.وضعهــا  بالطبلوجيــا 

الريــايض االســكتالندي ويليــم 

Wil- فالنــس دوغلــس هــودج

 liam Vallance Douglas

Hodge كنتيجــة لعمــل دام 

 1930-1940 ســنوات  عــرش 

ــا ســنة  ــم اإلعــالن عنه ــد ت وق

أخــرى  جهــة  ومــن   .1950

يف  جــاءت  الحدســية  فــإن 

لتطــور  تاريخــي  ســياق 

الهندســة والطبولوجيــا، فبعــد 

أن أدخــل ديــكارت طريقــة جديــدة لدراســة الهندســة بوضــع معادالت 

ــم  ــرش ت ــع ع ــرن التاس ــا، يف الق ــتها جربي ــتقي£ت لدراس ــر واملس لدوائ

ــل  ــح التعام ــكال، فأصب ــدون أش ــة ب ــدة للهندس ــم جدي ــق مفاهي خل

ــذي  ــيل، ال ــاب التفاض ــل للحس ــايل نص ــة وبالت ــ·ات الجربي ــع املتغ م

يعتــرب فضــاء إنتــاج هــذه الحدســية.هذه الحدســية هــي مــن أصعــب 

الحدســيات فهــ£ وأكìهــا تعقيــدا يف الحــل: «كل ¯ثيــل تفاضــيل 

ــة  ــة هــو تأليفــة جذري ــة إســقاطية غــ· فردي توافقــي ملتغــ·ات جربي

ألصنــاف جربيــة».

هــي مســألة يف علــم املعلوميــات النظريــة، وتتمحور املســألة حــول«إذا 

ــن  ــد م ــن التأك ــن املمك كان م

حــل مســألة مــا، فهــل مــن 

ــها  ــألة نفس ــل املس ــن ح املمك

ــة». ــس الرسع بنف

األســايس  التعريــف  وينبنــي 

�ــوذج  عــىل  للمســألة 

الحاســوب وهــو آلــة تورنــج 

 Alan تورنــج  آلالن  نســبة 

Turing الــذي وضعــه ســنة 

أساســا  يعتــرب  حيــث   ،1936

للحســاب. قابلــة  دالــة  لتعريــف 

ــة مــن أشــهر نظريــات الحقــل الكمومــي، حيــث  تعتــرب هــذه النظري

إنهــا امتــداد لتطــور مجموعــة مــن املفاهيــم يف ميكانيــكا الكــم. كــ£ 

أنهــا تشــ· للعديــد مــن القوانــ
 الفزيائيــة كالكهرومغناطيســية ومــا 

يســمى بالقــوة الضعيفــة.

مدمجــة  قيــاس «ج»  لــكل مجموعــة  «برهــن   النظريــة  وتقــول 

 Mills ــز ــغ Yangوميل ــة يون ــي لنظري ــ· بديه ــ£ غ ــطة، أن ك ومبس

يوجــد يف فضــاء ذي أبعــاد أربعــة».

مــن جهــة أخــرى يبقــى فهــم األســاس الريــايض والتنبــؤات الفيزيائيــة 

للنظريــة أول تحــدي للقيــام يف مــا بعــد بحلهــا.

مــن أشــهر املســائل يف نظريــة األعــداد وقــد وضعهــا الرياضيــ
 برايــن 

بريتــش و بيرتســوي�تون دايــر يف أواخــر الســتينات.

Ô»�”@7À@ÜÎá®a@7r◊Î@ÜÎá®a@7r◊@Ú€dèfl

ç‹ÓflÎ@Õ„ÏÌ@ÚÌãƒ„

ãÌaÜ@ÊÏmã‰ÌÏéÎ@înÌãi@ÚÓéáy
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ــى  ــابية ومنحن ــات حس ــ
 بيان ــع ب ــول الجم ــية ح ــور الحدس وتتمح

بيضــاوي الشــكل، وتقــول: إذا كان منحنــى بيضــاوي الشــكل لــه عــدد 

ال نهــا« مــن الحلــول، فــإن املتتاليــات «ل» املرتبطــة بــه لهــا قيمــة 0 

ــة. ــة ثابت يف نقطــة معين

  

ــة   ال تنحــرص األلغــاز واملســائل الرياضيــة غــ· املحلول

يف مســائل األلفيــة، بــل تتعداهــا بأضعــاف يف مختلــف 

ــا،  ــرب، الطبولوجي ــة، الج ــات (الهندس ــاالت الرياضي مج

ال  املثــال  ســبيل  وعــىل  االحصــاء...)،  الحســابيات، 

ــض  ــم بع ــي تض ــربت الت ــائل هيل ــد مس ــرص توج الح

ــا. ــزا رياضي ــا 23 لغ ــغ مجموعه ــة ويبل ــائل األلفي مس

وتبقــى الرياضيــات علــ£ ال يســتغنى عنــه يف تســهيل 

وتطويــر حياتنــا، فــكل املجتمعــات والعلــوم äختلــف 

أنواعهــا تحتــاج لهــذا العلــم للتســهيل والقيــاس والفهم 

األعمــق واألدق.
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