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كلمة العدد
يُ�سعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (�إدارة العلوم والبحث العلمي) �أن ت�ضع العدد ال�ساد�س
والع�رشين من “املجلة العربية العلمية للفتيان” بني �أيدي قرائها الكرام� ،آملة �أن ينال منهم الر�ضا.
لقد اخرتنا يف ملف هذا العدد مقاالت علمية عن املاء وقيمته كرثوة ال تقدر بثمن ،رغبة منّا يف
لفت انتباه ال�رشيحة العمرية (� 22 - 14سنة) التي ت�ستهدفها جملتنا لأهمية هذا املورد احليوي الذي ال
ت�ستوي احلياة بدونه ،وت�شجيعهم على �رضورة املحافظة عليه .وت�ض ّمن هذا العدد �أي�ضا على مقاالت
علميّة تثقيفية متن ّوعة� ،ساهم يف كتابتها خرباء علميّون عرب من تون�س ،واجلزائر ،وال�سعودية ،ولبنان،
وم�رص ،ومن بينها “ت�رشيح الفوتون”“ ،الثقوب ال�سوداء و�إ�سهامات �ستيفن هاوكينغ”“ ،املنا�شط
العملية املحاكية للواقع� :سبيل �إلى التجديد والإبداع”،...
ويزدان هذا العدد بتقدمي �شخ�صية علمية عربية ف ّذة هو الأ�ستاذ �أحمد بن يو�سف التيفا�شي ،وهو من
م�شاهري علماء العرب وامل�سلمني الذين ترعرعوا يف املغرب العربي ،وقد اهتم هذا العامل مبا ان�شغل به
القليل من العلماء الآخرين ،وهو علم الأحجار واملعادن.

و�إذ تق ّدم املنظمة (�إدارة العلوم والبحث العلمي) هذا العدد �إلى قرائها الأعزاء ،تود �أن تزجي ال�شكر
للعلميني الأفا�ضل الذين �أثروه مبقاالتهم ،كما ترحب –دوما -بكل الآراء واملالحظات واملقرتحات
حتى ت�صدر املجلة على امل�ستوى الذي يرتقي �إلى ط ّلعات اجلميع ،متط ّلعني �إلى م�ساهمة خرباء عرب من
التخ�ص�صات.
داخل وخارج الوطن العربي ب�أكمله ،ويف خمتلف
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د .عـــــون مكرازي

قال اهلل تعالى في كتابه
الكريم « :و جعلنا من الماء
كل شيء حي أفال يؤمنون »
(سورة األنبياء اآلية )30

املاء هو �أحد املوارد الطبيعية املتجددة على
كوكب الأر�ض ،و�أهم ما مييزه كمركب
كيميائـــي هو ثباتــــــه .حيث يقدر احلجم
الكلي للمــــــاء بحــــوايل 1400
مليار مرت مكعـــــب ،منهـــــا
 % 97,2موجــــــــود يف
البحـــار واملحيطـــــات،
والبقيــــة �أي % 2,8
تعترب مياه عذبة .

وعلى الرغم من �أن املوارد املائية تغطي ما
يقارب عن ثالثة �أرباع �سطح الكرة الأر�ضية،
ف�إن �أكرث هذه املوارد ماحلة وغري �صاحلة لل�رشب
�أو للزراعة .واجلزء املتبقي ال�ضئيل هو ماء
عذب �أكرثه حم�صور حتت الأر�ض كخزانات
جوفية �أو متجمد يف القطبني كجبال جليدية.
ل الأنهار والبحريات
واجلزء الي�سري املتبقي مي أ
العذبة ،واملاء املوجود على �سطح الأر�ض يف
حركة م�ستمرة ودوران عجيب ،فقطرة املاء
التي ن�ستخدمها جتد طريقها يف نهاية الرحلة
�إلى املحيط ،حيث تتبخر بفعل طاقة ال�شم�س
لت�سقط على الأر�ض من جديد يف دورة
م�ستمرة ال تنتهي...
لقد ظل املاء و ال يزال و �سوف ي�ستمر من �أهم
املوارد الطبيعية على الإطالق ،ذلك �أنه ع�صب
احلياة والعمود الفقري لها ،فبدونه ال ميكن
حي �أن يعي�ش ،وال ميكن لأغلب
لأي كائن ّ
وب�شح هذا املورد احليوي
الآالت �أن تعمل،
ّ
تتدنى كل الفعاليات االقت�صادية والأن�شطة
الب�رشية الأخرى .فاملاء �رضوري يف املعي�شة
اليومية من م�أكل وم�رشب ونظافة ،ناهيك عن
الأمور الأخرى مثل الزراعة وال�صناعة وت�سيري
عجلة احلياة .لذلك ف�إن املاء هو �أغلى مركب
يتعامل معه الإن�سان يف حياته العامة واخلا�صة.
ويعترب العلماء املاء �أ�سا�س احلياة على �أي كوكب

وتوفره �رضورة ملحة لتحقيق �أهداف التنمية
الب�رشية .ويتعاظم دور املاء بالأخ�ص بالن�سبة
للمناطق اجلافة و�شبه اجلافة التي تعرف م�ستوى
�أقل من الت�ساقطات املطرية ،وبندرة املياه
اجلوفية وقلة احلياة النباتية والفقر الطبيعي.
�إن املياه تعد من �أهم م�شاكل القرن احلادي
والع�رشين ،ولي�ست الطاقة كما يظن البع�ض.
هذا ما �أكدته النتائج التي تو�صلت �إليها
املنظمات الدولية العاملة يف جمال املياه .كما
�أن �صحة الإن�سان ورفاهته والأمن الغذائي
*
والتنمية ال�صناعية والنظم الأيكولوجية
معر�ضة جميعها للخطر ما مل تتم �إدارة املوارد
ّ
املائية �أكرث مما كانت عليه يف املا�ضي .وح�سب
املتخ�ص�صني ف�إن الدول العربية هي التي تعاين
ّ
حاليا نق�ص املياه ،و�سوف يتطور  -خالل
ال�سنوات القادمة  -نتيجة النمو ال�سكاين
ال�رسيع �إلى عجز مائي دائم� ،إذا مل ت ّتخذ
الإجراءات الوقائية الالزمة لتفادي ذلك .وال
تقت�رص م�شكلة املياه على الندرة فقط بل تتعداها
لت�شمل نوعية املياه التي تتدنى وتتحول �إلى مياه
غري �صاحلة لال�ستخدام ،وذلك لأ�سباب متعددة
من بينها مت ّلح وتدهور الرتبة يف م�ساحات
�شا�سعة من الأرا�ضي املروية� ،أ�ضف �إلى ذلك
ال�ضخ اجلائر من املياه اجلوفية ،مما �أدى �إلى
هبوط منا�سيبها واختالطها باملياه املاحلة املت�أتية

* تعني الكلمة الالتينية الأيكولوجيا علم البيئة واملق�صود منها على وجه التحديد علم الأحياء وهو �أحد فروع العلوم
الطبيعية يدر�س التفاعالت التي حت�صل بني الكائنات احلية من حيوان ونبات وحتى �أحياء دقيقة ،بينها وبني حميطها
الذي تعي�ش فيه.
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وما يهدر منها لأكرب دليل على �أننا نواجه �أزمة
ال نعرف �أبعادها ب�صورة واقعية ووا�ضحة� .إن
احلد من هدر املياه يحتاج �إلى ا�سرتاتيجيات
مائية متطورة لتنمية و�إدارة املوارد املائية ب�شكل
متكامل ،وعمل �رسيع وملح ملواجهة العجز يف
املياه.

من البحر �أو من ال�سباخ �أو من خزانات جوفية
�أخرى .كذلك ف�إن اال�ستغالل الأمثل للمياه
غري التقليدية متمثلة يف حتلية املياه املاحلة،
ومياه البحر ويف معاجلة مياه ال�رصف ال�صحي
وال�صناعي و�إعادة ا�ستعمالهما ،وتدوير مياه
ال�رصف ال�صناعي لال�ستعمال ال�صناعي كلما
�أمكن ذلك ،ومعاجلة هذه املياه امللوثة حتتاج
وانطالقا من �أن موارد املياه هي ق�ضية حياتية
�إلى ا�ستثمارات مالية وب�رشية كبرية ،ت�ضمن
وم�صريية وذات م�سا�س مبا�رش بالأفراد
�إجراء بحوث علمية متوا�صلة ،وتتيح ا�ستخدام
واملجتمعات والدول مب�ستويات متفاوتة ،ومبا
تكنولوجيات متطورة وفعالة.
�أن التعامل مع املياه يبد�أ من املنزل مرورا باحلقول
وما زاد امل�شكلة تعقيدا يف ال�سنوات الأخرية الزراعية وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية ،لذا ف�إن الت�أكيد
هو ت�أثري التغريات املناخية على املوارد املائية على تربية الإن�سان كفرد من الأ�رسة واملجتمع
حد �سواء  -تربية �صحيحة فيما يتعلق
ب�شكل رئي�سي ،مما �سي�ؤدي �إلى �إمكانية ن�شوب  -على ّ
وتفاقم ال�رصاعات على املياه خا�صة يف املناطق باال�ستخدام الأمثل للموارد املائية املتاحة ،يعد
احلارة ويف مقدمتها املنطقة العربية والإ�سالمية .املدخل الرئي�س ملواجهة م�شكلة �شح وحمدودية
�إن حل �أزمة املياه يعتمد على تقومي �أ�سبابها املوارد املائية ،وات�ساع الفجوة املائية ب�سبب
مبختلف م�ستوياتها للخروج بر�ؤية وا�ضحة
لتقدمي حلول مبنية على بيانات ومعلومات
يقدر �أبعاد �أزمة
�سليمة� .إذ ال يزال املواطن ال ّ
املياه وم�ضاعفاتها حا�رضا وم�ستقبال .كذلك
ف�إن املواطن العربي ال يزال بعيدا عن الأمن
املائي �أو الأمن الغذائي ،فال يزال الكثري من
ال�سكان يف القرى واملدن يفتقرون �إلى مياه
ال�رشب و�إلى ال�رصف ال�صحي .وال يزال
توريد االحتياجات الغذائية يتطور من �سنة
�إلى �أخرى بالرغم من التو�سع يف الري خالل
ّ
ولعل الفوارق الكبرية بني
ال�سنوات الأخرية.
التقديرات املختلفة ملوارد املياه وا�ستخداماتها
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ازدياد ن�سبة النمو ال�سكاين وارتفاع م�ستوى
املعي�شة.
وخال�صة القول ف�إن املياه تعترب ثروة ربانية ال
تقدر بثمن ،لأن املاء بحق هو م�صدر احلياة على
الأر�ض ،ولن جتد للحياة �أثرا �إذا مل يكن للماء
وجود و�سواء �أكان املاء عذبا �أم ماحلا ،يجري
فوق �سطح الأر�ض �أو يختزن يف باطنها ،ف�إن
مظاهر احلياة ترتبط به ،فاملاء م�صدر لل�رشب،
واملاء م�صدر للري ،واملاء م�صدر للطاقة ،واملاء
م�صدر للغذاء� ،إذ تعي�ش فيه الأ�سماك و �سائر
�أ�شكال احلياة املائية ،واملاء م�صدر للعالج ،
واملاء منجم لكثري من املعادن ،ومنذ خلق اهلل
تعالى الب�رش وهم يتجمعون حيث يجدون
م�صدرا للماء .لكل هذه االعتبارات فقد �أ�صبح
من ال�رضوري ك�أفراد وجماعات املحافظة
على املاء من الهدر والإ�رساف و التبذير وكذلك
حمايته من كل �أ�شكال التلوث.
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م�شكلة املياه ؟ ـ من�شورات املنظمة الإ�سالمية
للرتبية و الثقافة و العلوم (الإي�سي�سكو) . 2006
 - 9د .نورة بنت عبد العزيز �آل ال�شيخ ـ املاء �أهم
املوارد الطبيعية ـ جامعة امللك �سعود . 2005
 - 10عون مكرازي ـ تنمية املوارد املائية و جمابهة
ال�شح املائي ـ الألك�سو .2000
 - 11م�صادر املياه و ا�ستخداماتها يف الوطن العربي ـ
الندوة العربية الثانية ـ الكويت . 1997
 - 12د� .سامر خميمر وخالد حجازي ـ �أزمة املياه
يف املنطقة العربية  :احلقائق و البدائل املمكنة ـ
�سل�سلة عامل املعرفة 1996.
 - 13جان خوري و عبد اهلل دروبي ـ املوارد املائية
يف الوطن العربي ـ الألك�سو واليون�سكو ـ املركز
العربي لدرا�سات املناطق اجلافة والأرا�ضي
القاحلة دم�شق . 1990
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أهمية الماء للحياة
ملف
العدد

د .عصام النويري ـ مؤسسة البحث والتعليم العالي الفالحي

مقدمة :

ال يخفى على �أحد ب�أ ّن للماء �أهميّة ُكربى يف حياتنا،
بل ال ت�ستوي احلياة بدونه ،حيث ّ
ي�شكل املـــــــــاء عماد
احل�ضارات و�رس وجودها وا�ستمراريتها وعامل ازدهارها .واملت�أمل
يف تاريخ احل�ضارات الإن�سانية -عرب الع�صور -يجد �أ ّن معظمها �-إن مل
تكن -جميعها ن�ش�أت وازدهرت يف ظل متركزها حول املوارد املائية؛ وخري
مثال على ذلك ح�ضارات وداي النيل وبالد الرافدين والإغريق وغريها من
احل�ضارات ...وهذه العالقة الرتابطية بني املاء واحل�ضارة برهان �رسّ احلياة يف
املــــاء .وقد �أدرك الإن�سان �أهمية املاء الكربى ل�ضمان وجوده ،و�أبدع يف
�إيجاد احللول لرت�شيد ا�ستخدامه واملحافظة عليه ،ل�س ّد احتياجاته اليومية
املختلفة؛ و�إ ّن �إهمال هذا املورد احليوي الهام يعني تهديدا للحياة وفناء
و�شح ،وتلوث
للب�رشية ،ال �سيّما يف ظل ما يعانيه اليوم من ندرة ّ
يف م�صادره ،وزيادة يف ا�ستخداماته املتعددة ،وغريها من
امل�شكالت ذات الأولوية التي يجب الوقوف عندها،
لأنّها �أ�صبحت تهدد الوجود الإن�ساين
على �سطح الأر�ض.

10
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� .1أهمية املاء للحياة:

املاء هو م�صدر احلياة على الأر�ض ويتواجد يف
مكونات البيئة.
حاالت خمتلفة ويدخل يف كل ّ
يف �شكله ال�سائل يح�صل املاء على احلرارة
ويتبخر لي�صل �إلى الغالف اجلوي ،حيث
يرتاكم لي�شكل الغيوم واملطر .ت�سيل املياه على
وتت�رسب �إلى الرتبة .جزء من هذه
�سطح الأر�ض
ّ
املياه ميكن ا�ستخدامها من قبل النباتات ،ويتم
نتحها يف وقت الحق �إلى الغالف اجلوي،
وميكن �أن ت�صل �إلى طبقات املياه اجلوفية .مياه
اجلريان ال�سطحي التي ال تت�رسب �إلى الرتبة وال
ت�ستخدم ،ترتاكم يف الأنهار والبحريات وحتى
يف البحار واملحيطات� .إنها تتبخر يف نهاية
املطاف حتت ت�أثري احلرارة وترجع �إلى الغالف
اجلوي .عندما يفقد املاء ال�سائل حرارته وت�صل
يتحول �إلى جليد
�إلى  0درجة مئوية ،ف�إنه
ّ
(ال�شكل .)1

�شكل .1دورة املياه

(Source: C1 W12 Science Water Cycle Plant
)Transpiration Science Experiment and Diagram
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يدخل املاء يف تكوين جميع الكائنات احلية.
وهو ي�شكل  ٪65من وزن رجل بالغ .ال يخزن
ج�سم الإن�سان املياه ،بل يفقد املاء با�ستمرار
من خالل الإفراز ،والتنف�س ،وخا�صة العرق.
يجب �أن ي�ستويف الرجل احتياجاته من املياه
بال�رشب وتناول الطعام ،وللحفاظ على �صحة
اجل�سم ،يجب تعوي�ض فقدان املاء.
الكمية الإجمالية من املياه الالزمة لل�شخ�ص البالغ
متو�سط البنية ،والذي يعي�ش يف مناطق معتدلة
بدون بذل جهد بدين ،حوايل  2.5لرت يوميا
منها  1.0لرت عن طريق الغذاء و 1.5لرت عن طريق
ّ
تت�شكل احليوانات
امل�رشوبات .ومثل الب�رش،
�أ�سا�سا من املاء .وحتتاج �أي�ضا �إلى ال�رشب والأكل
التعرق.
للتعوي�ض عن فقدان املاء من خالل ّ
تتكون النباتات �أي�ضا من ن�سبة  ٪95 - 80من
ّ
املاء .ومتت�ص املاء واملواد الغذائية التي حتتاج
�إليها من الرتبة عن طريق اجلذور ؛ حتت ت�أثري
التبخر من الغالف اجلوي ،تفقد �أوراق
طلب ّ
التعرق.
النبات املاء يف �شكل بخارّ :
البيئة غنية جدا بكائنات حية �أخرى ترتبط ارتباطا
وثيقا بوجود املياه .بالإ�ضافة �إلى االحتياجات
الف�سيولوجية للكائنات احلية من املاء ،ت�شكل
عادة البيئات الرطبة �أنظمة �أيكولوجية مثالية
لتوفر كائنات تدخل �ضمن ال�سل�سلة الغذائية
للعديد من الكائنات احلية الأخرى؛ ونذكر
مثاال على ذلك البحريات وامل�ستنقعات الغنية
باحليوانات املائية والكائنات احلية الدقيقة التي
ت�ستخدمها الطيور �أثناء رحالت الهجرة.
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 .2توفر املياه على �سطح الأر�ض:

يغطي املاء  ٪72من الكرة الأر�ضية .تقدر كمية
املاء بحوايل 1400 ،مليار مرت مكعب.
وهذا احلجم من املياه م�ستقر ،ومتثل املياه املاحلة
 ٪97.2من �إجمايل املوارد ،بينما متثل املياه
العذبة  ٪2.8فقط ب�شكل عام .يف هذه الن�سبة
ال�صغرية اجلليد والثلوج الدائمة متثل ٪2.1
واملياه العذبة املتاحة متثل فقط ن�سبة .٪0.7

وبالتايل ال ميكن للإن�سان �أن ي�ستخدم �سوى �أقل من
 ٪1.0من �إجمايل حجم املياه العذبة املوجودة على
الأر�ض� ،أو حوايل  ٪0.028من الغالف املائي .وهذا
ي�شمل الأنهار واخلزانات الطبيعية �أو اال�صطناعية
(البحريات وال�سدود )...واملياه اجلوفية.
تقدر املوارد العاملية من املياه القارية بـ 40 000
مليون كم� / 3سنة كامل�صدر الوحيد للمياه العذبة
3
املتجددة (املطر  -التبخر) ما يعادل  5700م
للفرد �سنويا.

يو�ضح ال�شكل توزيع املوارد املائية على وجه الأر�ض يف العام  1995والتوقعات للعام 2025
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 .3هدر و�ضياع املياه :

ت�شتغل حتت �ضغط  2.0بار يعطي معدل
لرت  /ثانية .والت�شغيل امل�ستمر ملدة ( )15دقيقة
يعطي  180لرتا� .أي مدينة متو�سطة من 100.000
ن�سمة ،كل من مت�ساكنيها ي�ستخدم احلنفية ملدة
ال تقل عن  15دقيقة يوميا �سوف ت�ستخدم
 18.000م 3يف حني �أن احلاجة الف�سيولوجية ال
تتعدى �سوى  150م / 3يوم.
0.2

على الرغم من احلاجة الف�سيولوجية للمياه
وندرتها ،ال يزال ا�ستخدامه من قبل الب�رش
بكميات �أكرب بكثري من احلاجة الفعلية ي�شوبه
ت�رسب املياه من
الهدر وال�ضياع ،كما ّ
يعد ّ
النظام الهيدروليكي قبل �أن يتم ا�ستخدامه
من قبل م�ستعملي ال�شبكة العمومية (امل�صانع
والفنادق واملزارعني) هدرا لها.
ومن ال�شائع �أن نالحظ ون�شاهد �صباحا وخالل
نهاية فرتة ما بعد الظهر  -خ�صو�صا يف الأعوام
 �أنّ هناك مواطنني و�أ�صحاب حمالت ي�سقونالأر�صفة وحميطات منازلهم باملياه العذبة.
معدل الألف من هذه املمار�سات تهدر حوايل
180م / 3يوم� ،أي ما ي�ساوي االحتياجات
لـــ 120.000
الف�سيولوجية من املياه العذبة
ن�سمة.
معدات املرافق ال�صحية امل�ستخدمة للتزود من
�شبكات املياه اجلماعية ،ميكن �أي�ضا �أن يكون
وحتدد تقنيات
م�صدرا لهدر كبري للمياه.
ّ
ال�صمامات يف الفتح والإغالق واخللط،
* هدر املياه العذبة:
و�أنواع �آالت الغ�سيل والتنظيف ب�شكل كبري
�أ�سباب هدر املياه يف املنازل ،وكذلك يف امل�صانع اال�ستهالك اليومي للمياه.
واملزارع هي �أ�سا�سا عادات غري واعية بقيمة يف القطاع الزراعي الذي ي�ستهلك حوايل
املياه العذبة ؛ ومن بني العادات ال�سيئة التي ينتج  ٪80من موارد املياه العذبة ،حيث جند �أنّ
عنها هدر املياه العذبة ،نذكر االغت�سال �صباحا غالبية املزارعني لي�سوا متدربني ب�شكل كاف
واملعامالت املرتبطة ،وغ�سل الأواين والألب�سة ،من الناحية الفنية ،حجم املياه التي ت�صل �إلى
وتنظيف الأر�صفة واملدرجات وكذلك امل�ستغلة املروية هي �أعلى بكثري عموما من �سعة
ال�سيارات والآالت .على �سبيل املثال ،حنفية
تخزين الرتبة التي ترتبط بنوعيتها.
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26
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�سواء بالن�سبة لال�ستعماالت الزراعية �أو
احل�رضية.

* �ضياع املياه العذبة :

 اخل�سائر الناجتة عن �ضياع املياه العذبة ميكنتق�سيمها �إلى جمموعتني:

ب) اخل�سائر املادية ب�سبب الت�رسب من
ال�شبكات اجلماعية قبل و�صولها �إلى
امل�ستهلك  :ترتبط �أهمية خ�سائر املياه
املادية مبا�رشة بحجم النظام الهيدروليكي،
وجودة �إدارته ،و�أي�ضا يقظة امل�سري .وكلما
كانت ال�شبكة طويلة والأنابيب قدمية،
ت�رسبات املياه .كما
كلما وجد املزيد من ّ
�أنّ ال�ضغط يف ال�شبكة هو �أي�ضا معيار هام
الت�رسبات ،وكلما كان ال�ضغط
يحدد كمية
ّ
مرتفعا كلما كان تدفق الت�رسبات �أكرث.

	�أ) خ�سائر اقت�صادية ب�سبب عيوب يف عد
كميات املياه امل�ستهلكة  :وهي ناجمة
على �أخطاء العد تفر�ضها تقنيات
العدادات امل�ستعملة ،ومدى احرتام �رشوط 	.4املمار�سات الأ�سا�سية و�أف�ضل املمار�سات
اال�ستخدام وجودة ال�صيانة .كن على علم
لرت�شيد ا�ستخدام املياه :
ب�أن �أخطاء عدادات املياه ترتاوح عادة بني  -املمار�سات الأ�سا�سية للحد من هدر املياه :
 2.0و .٪5.0وعدم احرتام �رشوط تركيب • الوعي باحلفاظ على املياه � :إن وعي
العدادات وتقادمهم ينجر عنه ت�سجيل
امل�ستهلك امل�ستمر للقيمة احلقيقية للمياه هو
ن�شاط لتوفري املياه التي تتطلب ا�ستثمارات
�أخطاء تتجاوز .٪10.0

14
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م�ستمرة للحفاظ على يقظة امل�ستخدمني
لتوفري املياه.

 .5املمار�سة ال�سليمة للحد من �ضياع
املياه:

• ا�ستخدام تكنولوجيات �أكرث ذكاء يف • للحد من ت�رسب املياه وتقليل كميات
املياه ال�ضائعة� ،رضورة االعتماد على
املعدات ال�صحية  :للتقليل � -إلى حد كبري -
تكنولوجيات االت�صال واملعلومات اجلديدة
من الهدر ،ف�إنه من امل�ستح�سن اال�ستثمار يف
(الإدارة عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية)
املرافق ال�صحية املنزلية التي جت ّنب تدفق املياه
لتحديد ور�صد املعدات الالزمة للأنظمة
امل�ستعملة بكرثة يف �أنظمة ال�رصف ال�صحي
اجلماعية ،وحت�سني كفاءة التدخالت.
دون �أي ا�ستخدام.
• �إدارة �ضغط �شبكات التوزيع :ال�سيطرة على
• التدريب املهني يف الري ويف االقت�صاد
ال�ضغط يف ال�شبكة هي ال�سيطرة املبا�رشة
يف املاء� :إدارة الري عند املزارعني وفنيي
على الت�رسب من خالل �أنابيب ال�شبكة.
الإر�شاد هي الطريقة الأكرث فعالية خلف�ض
هذا العمل ي�ضمن يف وقت واحد خف�ض
معدالت الت�رسب ويقلل من هدر املياه.
كبري لهدر املاء عند الري.
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ملف
العدد

المنشآت المائية القديمة
في الوطن العربي
د .عـــــون مكرازي

لقد تعــددت وتنوعـــــت المنشـــــــآت المائية في
الحضــــــارة العربيــــــة اإلسالميـــــة فمهمــــا اختلفت
أسماؤهـــــــا أو تقاربت فهي منشآت في غاية اإلبداع
واإلتقان ،تعتبر بمثابة تحف معمارية رائعة تفننت
العقول واأليادي العربية القديمة في تشييدها،
فقامت بدورها ووظائفها ،وساهمت في
تلبية االحتياجات المختلفة من الماء،
ومن بين هذه المنشآت نذكر :

 .1قناطر املياه :

هي من�ش�آت مائية تهدف �إلى جلب كميات
كبرية من املياه من مكان بعيد �إلى املدن
والأرا�ضي الزراعية .و�أول من ابتكر هذه
القناطر هم الرومان ،وال تزال بقايا لقناطر املياه
يف كل من روما ب�إيطاليا وتون�س موجودة �إلى
�شيد يف العامل.
يومنا هذا ،وهي من �أروع ما ّ
وتتكون هذه القناطر عادة من برج به �سواقي
لرفع املياه من مكان منخف�ض �إلى �أعلى ،ثم
ي�صب هذا املاء يف �سطح الربج حيث تنحدر
املياه �إلى جمرى حممول على �سل�سلة من العقود
�أو القناطر التي تنحدر بن�سبة معلومة لتجري
املياه �إلى اجلهة املراد و�صولها �إليها.
 .1.1قناطـــر جمــــرى العيــون يف القاهرة
(م�رص) :
هي عبارة عن من�ش�أة مائية الهدف منها هو
تزويد قلعة �صالح الدين الأيوبي باملاء ،وقد
�شيدت لتزويد القاهرة باملاء ،ومن هذا ت�أتي
�أهميتها .والواقع �أن املن�ش�أ الأ�صلي لقناطر مياه
القلعة هو ال�سلطان العادل �أبو بكر بن �أيوب
الذي جعل فوق اجلدار قناة يرفع املاء �إليها
بال�سواقي من النيل ،وي�سيل فيها حتى ي�صل
�إلى القلعة ،وكان ذلك عندما ا�ستقر ر�أيه على
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الإقامة الدائمة يف القلعة بدال من ح�صن القاهرة
التي ا�ضطر �إلى الإقامة فيها كل من �سبقه من
ال�سالطني الأيوبيني ،ثم جددها ال�سلطان النا�رص
حممد بن قالوون ،حيث عمل لها �أربع �سواقي
على النيل لنقل املاء يف جمراه فوق القناطر �إلى
�شيد �سواقي �أخرى على النيل بعدما
القلعة ،ثم ّ
�شيد بئرا ثانية ركب عليها هذه ال�سواقي ،حتى
ات�صلت مياهها عرب القناطر اململوكية بالقناطر
الأيوبية يف بئرين ،وي�صري ما�ؤها واحدا يجري
�إلى القلعة .وظل احلال على ذلك حتى �أمر
ال�سلطان الغوري ب�إبطال جمرى املياه القدمي،
و�رشع يف بناء م�أخذ ذي �ست �سواقي على النيل
عند فم اخلليج ،ت�سري مياهها يف جمراه فوق قناطر
لتلتقي مع بقايا قناطر النا�رص حممد بالقرب من
م�شهد ال�سيدة نفي�سة ،ثم ب�سور �صالح الدين
القدمي و�صوال �إلى القلعة .ويف ع�رص ال�سلطان
الغوري امتدت يد التخريب لهذا ال�سور
العظيم ،ال�سيما عندما اتخذت احلملة الفرن�سية
على م�رص بع�ض �أجزائه للمراقبة ،وجعلت فيها
فتحات كبرية ملدافعها ،وعملت بعد ذلك على
ترميم هذه القناطر و�إعادتها �إلى ما كانت عليه،
لتظل �شاهدة على عظمة العمارة الإ�سالمية يف
م�رص (انظر ال�شكل رقم . )1
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�شكل رقم  : 1قناطر جمرى العيون يف القاهرة ( م�رص ) امل�صدرinoldcairo.com :

 .2.1قناطر تون�س زغوان (احلنايا)
عرفت القناطر يف تون�س باحلنــايا ،وهي
عبارة عن قنوات مياه ا�ستخدمت منذ القدم
على �شكل جدار م�سرت�سل ،يفوق علوه خم�سة
ع�رش ( )15مرتا ،وكان الرومان هم �أول من
�أ�س�سها ،وقد مت ذلك يف عهد الإمرباطور �أدريان
 .ADRIENوامتدت فرتة �إن�شائها خم�س ()5
�سنوات ،حيث وقع االكتفاء خالل هذه الفرتة
بجلب املياه النابعة من جبل زغوان ،ثم وقع
�ضم املياه القادمة من جقار �إلى مياه زغوان
يف مرحلة ثانية ،وعندما فتح العرب امل�سلمون
قرطاج قطعوا هذه احلنايا ،فبقيت معطلة �إلى
�أن خ�صها الفاطميون ببع�ض الإ�صالحات،
و�أُعيدت لها احلياة على يد اخلليفة �أبي عبد
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اهلل امل�ستن�رص ،وكان الهدف من ذلك �إمداد
تون�س املدينة عا�صمة احلف�صيني باملياه .ولهذا
ال�سبب �أن�ش�أ احلف�صيون فرعني جديدين جللب
املاء ،يتجه الأول نحو املدينة والثاين نحو جنان
�أبي فهر قرب �ضاحية �أريانة .وينطلق الفرع
الأول من حنايا زغوان ،ثم يتجه نحو املدينة
مرفوعا على قناطر جتتاز م�سافة طويلة ن�سبيا قبل
الو�صول �إلى ه�ضبة ر�أ�س الطابية ،حيث جنان
ال�سلطان ومنها �إلى ه�ضبة الرابطة .وكانت هذه
احلنايا ت�ستمر حتى تنتهي �رشق جامع الزيتونة،
حيث �أعد امل�ستن�رص �ساقية للنا�س واحليوان.
وظ ّلت هذه احلنايا ت�ؤدي دورها مع رعاية
متوا�صلة عرب ال�سنني حتى �أيام االحتالل
الأ�سبـاين لتون�س ،وال�رصاع الذي خا�ضه مع
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

الإمرباطورية العثمانية ،والذي �أدى �إلى تدمري
احلنايا تدمريا مل تعرف مثله من قبل .عندئذ
حتولت كل املياه �إلى املناطق الزراعية القريبـــــة
من زغوان ،حيث وقع ا�ستعمالها .ومن
ذلك احلني �إلى �أيام تويل �أحمد باي ال�سلطة،
قام هذا الأخري ب�إ�صالحها �إ�صالحا جذريا،
وهي �آخر عملية ترميم تعرفها هذه املن�ش�آت
عرب الع�صــــــور ،وليومنا هذا ال تزال هناك

�أجزاء من هذه املن�ش�آت القدمية ت�ؤدي دورها
بعدما وقع ربطها ب�أنابيب ع�رصية ت�صل �إلى
العا�صمة .ويبلغ طول احلنايا  431, 90كيلو
متـــر ،و�سمكها � 80سنتمرت ،مع علو يقدر
مبرت ون�صف ،وهي مغطاة بقبو فيه كوى تبعد
الواحدة عن الأخرى �أربعني مرتا ،وهذه
الكوى �صاحلة لتجديد الهواء وللتنظيف عندما
تدعو ال�رضورة لذلك .

�شكل رقم  : 2احلنايا بزغوان ( تون�س ) ـ امل�صدرbluesy.biz :

المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

19

 .2الفقارات �أو اخلرائق:

تعرف �أي�ضا با�سم القطارات والكظائم
والقنوات والفقاقري وهي عبارة عن قنوات
مائية مدفونة حتت الأر�ض .وتتمثل يف حفائر
عمودية يف �شكل �آبار من مكان مرتفع
ن�سبيا ،تتوفر فيه مياه جوفية �أو عيون طبيعية،
و�أخرى �شبه �أفقية يف �شكل نفق ي�صل الطبقة
املائية امل�ستندة �إلى املرتفعات �إلى �أعلى املنطقة
املروية (الــواحة) ،مرورا بكل الآبار العمودية
ال�سالفة الذكر .وميثل النفق املمتد بني منبع املاء
و�أعلى الواحة قناة جوفية متكن من ا�ستجالب
ماء العني حتت الأر�ض �إلى م�سافات بعيدة عن
طريق االنحدار الطبيعي� ،إلى �أن ي�صل �إلى
مظهر القناة حيث الأر�ض اخل�صبة (�أي طرف
الواحة) .ومن ثم تتفرع القناة الأ�صلية �إلى
قنوات فرعية ت�صل �إلى مدخل املزارع� .أما
الآبار العمودية فهي حمفورة يف طبقة كتيمة
طينية �أو �شبه طفيلية ،متثل غطاء الطبقة املائية
ويرتاوح عمق هذه الآبار بني عدة �أمتار ،وما
يزيد عن الع�رشة ،وتنق�سم �إلى نوعني :
• البئر املركزية  :وهي البئر القائمة عن منبع
العني والتي عادة ما تكون �أو�سع ب�أ�ضعاف
من القناة الأ�صلية التي تربط العني بالواحة،
�أما عملية تعهد املنابع و�رضورة النزول
�إليها ،فهي تتم عرب درج �صممت يف
الطبقة الكتيمة خ�صي�صا لهذا الغر�ض.
• الآبار الثانوية  :تكون هذه الآبار متوالية
ح�سب م�سافات ثابتة تف�صلها عن بع�ضها
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بني البئر املركزية و�أعلى الواحة بقطر
�صغري ال يتجاوز املرت �أحيانا .والهدف من
�إحداثها التمكن من ا�ستخراج الأتربة عند
حفر القناة اجلوفية .كما يقل عمق الآبار
تدريجيا كلما اقرتبت القناة من �أعلى
الواحة .ويكون عددها مرتبط بامل�سافة
الفا�صلة بني املرتفع الذي تربز عنده الطبقة
املائية و�أعلى الواحة� .أما القناة اجلوفية فهي
متتد بني جدار الطبقة املائية عند اقرتابها من
املرتفع و�أعلى الواحة على عمق يرتاوح
بني عدة �أمتار والع�رشة �أمتار من �سطح
الأر�ض .وتكون بات�ساع ال يزيد عن املرت
وارتفاع يقل عن املرتين وانحدار بني  1و5
يف الألف .كما تخ�ضع مقايي�س هذه القناة
لظروف حفر الطبقة الكتيمة ،ومدى
�صالبتها �أو متا�سكها .كما �أن ات�ساع
الآبار العمودية يخ�ضع �أي�ضا ملدى متا�سك
�صخور هذه الطبقة .وميكن �أن ينهار جزء
من �سقف القناة العمودية �أو �أحد الآبار
العمودية ،وذلك ما ي�ستوجب رفع الردم
ب�صفة دورية من جمرى القناة.
�إن هند�سة حفر الفقارات ترجع �إلى ح�ضارة
ما بني النهرين يف ال�رشق الأدنى و�آ�سيا الو�سطى.
كما �أثبتت ذلك احلفريات الأثرية ،وال يعرف
الع�رص الذي انتقلت فيه �إلى �شمال �إفريقيا .لقد
�أجمع الباحثون �أن هذه التقنية القدمية بد�أت يف
بالد فار�س ،ولكن هناك اختالف حول زمن
ظهورها ،والراجح �أنها وجدت منذ حوايل
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

ثالثة �آالف �سنة قبل امليالد ،ثم انت�رشت �إلى
باقي املناطق يف ال�رشق الأو�سط وترك�ستان،
وبالد املغرب والأندل�س ومنها �إلى املك�سيك.
وقد عرفت هذه القنوات الأر�ضية يف اجلزيرة
العربية منذ ع�صور قدمية ،خا�صة يف املناطق
املتح�رضة التي حتتك ببالد فار�س كالبحرين
والقطيف وعمان �أين تعرف بالأفالج .كما
ثبتت البحوث وجود هذا النظام املائي يف
باك�ستان و�أفغان�ستان ويف �إيران والعراق
وال�شام ،وكذلك يف احلجـــــاز �أين تعــــرف
بــ «الكظامة» وجمعها كظائم ،ويف�رسها �أهل

احلجاز ب�أنها �آبار متنا�سقة حتفر ويباعد ما بينها،
ثم يخرق ما بني كل بئرين بقناة ت�ؤدي املاء من
الأولى �إلى التي تليها حتت الأر�ض ،فتجتمع
مياهها جارية ثم تخرج عند منتهاها على وجه
الأر�ض ل�سقي املزروعات.
�أما يف �شمال �إفريقيا فكان نظام ال�سقي
بالفقـــارة يف الأقاليــــم ال�صحـراوية جنوب
اجلزائر وال يزال �أحـــــــد �أهم و �أغرب �أنظمة
الري التقليدية يف العالــــــم ،والتي وقف
عندها الرحالة العرب وامل�ؤرخون بكثري من

�شكل رقم� : 3آبار دالة على جمرى القناة املدفونة ( اخلرج ) ـ امل�صدرalsahra.org :
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الده�شة والإعجاب .ولعله من �أقدم الن�صو�ص
التاريخية عن الهند�سة املائية باملناطق ال�صحراوية
ما نقله العالمة ابن خلدون يف القرن التا�سع
الهجري يف كتابه «تاريخ الرببر» .وبنظام
الفقارة ا�ستطاع الإن�سان ال�صحراوي �أن يلبي
كافة احتياجاته الزراعية ،بل ومتتد يده ت�صديرا
�إلى بالد ال�سودان .كما ذكر ابن خلدون تتميز
والية �أدرار جنوب اجلزائر دون �سواها من بقية
مناطق اجلزائر خ�صو�صا بنظام الفقارة الذي هو
عبارة عن �سل�سلة من الآبار املائية املت�صلة بع�ضها
ببع�ض يف طريقة ت�صاعدية عجيبة ،وطريقة
توزيع للمياه �أعجب .ونظام الفقارة هو نظام
قدمي جدا تعددت الروايات يف �أ�صله وم�صدره،
واتفقت على �شيوعه وانت�شاره يف العديد من

مناطق العامل .غري �أن ما مييز املنطقة التواتية يف
نظامها املائي هذا هو توارثه عرب الأجيال منذ
عدة قرون ،و�إلى الآن مع املحافظة على كثري من
مقوماته و�أ�س�س بنائه .بالإ�ضافة �إلى �أنه �ساهم
وب�شكل كبري -يف توازنات ال�سكان وانت�شارهداخل الإقليم ؛ ومن ثم اال�ستقرار وا�ستمرار
العي�ش �إلى الآن و�سط ظروف طبيعية جد قا�سية.
كما كان لهذا النظام �أي�ضا الأثر البارز يف غر�س
روح العدالة وامل�ساواة بني �أفراد املجتمع تبعا
لقدرة كل فرد ،ومدى ح�ضوره وجناعته يف
�أعمال احلفر وال�صيانة ال�سنوية التي يتطلبها هذا
النظام� ،إ�ضافة �إلى ما ي�صحب كل ذلك من قيم
ومثل ت�ضامنية عليا.
باال�ستناد �إلى بع�ض الروايات ومن خالل

�شكل رقم  : 4الفقارات باجلزائر ـ امل�صدرelwatan.com :
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وتوجد الفقارة ب�صفة قطعية يف �سلطنة عمان
ولكنها تختلف من حيث اخل�صو�صيات عن
فقارة توات ذلك �أنها تبنى بطوب و�إ�سمنت
من الداخل .
بع�ض الروايات ت�ؤكد وجود الفقارة على
الأقل من جانبها ال�شكلي يف ال�صني.
ت�ؤكد عديد الروايات وجود الفقارات يف
�إيران باعتبارها ح�ضارة الفر�س كما �أنها
تدعى هناك بـــ «ال�رشاج».
ت�شري بع�ض الروايات �إلى �أنه بعد اكت�شاف الفقارة
باملغرب يبدو �أن هذا النظام انتقلت فكرة �إن�شائه
�إلى كل من �أ�سبانيا و�سي�سيليا ب�أوروبا.
�إن من �أعظم الإجنازات التقنية املائية القدمية
يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة ،هو ما
تو�صل �إليه بع�ض العباقرة القدامى من �إيجاد
نظام للري بالفقارات الذي بف�ضله ن�ش�أت
عديد التجمعات ال�سكنية .وعا�شت �أمم
كثرية وتكونت زراعة متنوعة يف �أرا�ضي
قاحلة لي�س فيها ما يكفي من الأمطار
والأنهار .و�إيجابيات هذا النظام متعددة
نذكر منها :نقل املاء على م�سافات بعيدة،
حفظ القناة من زحف الرمال ال�صحراوية،
املحافظة على املاء من التبخر نتيجة ارتفاع
درجات احلرارة ،اال�ستغناء عن الطاقة يف
عمليات �ضخ املياه وكذلك ا�ستدامة املورد
املائي ،وجتدده دون �إ�رساف �أو هدر.

التمحي�ص والتدقيق يف بع�ض الوثائق ،ف�إن نظام -
الفقارات قد تواجد يف عديد الأماكن انطالقا
من �شمال �إفريقيا وال�رشق الأو�سط واجلزيرة
العربية مرورا ببالد الرافدين وبالد الفر�س،
و�صوال �إلى ال�صني وجنوب �أوروبا ونذكر من -
بني هذه املناطق:
 جنوب املغرب وخا�صة يف مراك�ش.	اجلنوب التون�سي يف كل من واحات نفزاوة( قبلي) واجلريد ( توزر) والقطار (قف�صة )
 هناك عدة معلومات تاريخية ت�شري �إلى وجود -الفقارة مب�رص قدميا و�أن الأقباط الذين هجروا
�إلى املنطقة يف حقبة زمنية قدمية قد عرفوا
يف موطنهم الأ�صلي م�رص الفقارة ،فجاءوا
بفكرتها و�شيدوها يف «متنطيط» و�سموا
بع�ضها با�سم اله فرعوين وهو «هنو» ،كما
ت�شري بع�ض الروايات �إلى �أن هذا النظام من
ال�سقي قد عرف يف م�رص ،حيث انتقل �إليها
من بالد فار�س.
 وتوجد الفقارات �أي�ضا يف املدينة املنورةفطبيعتها اجلغرافية ومناخها املنا�سب وال�شبيه
مبناطق توات ي�ؤيدان هذه النظرية� ،إ�ضافة
�إلى الآثار املوجودة يف املدينة ،وكذلك
الر�أي القائل ب�أن �أول من �أن�ش�أ الفقارة يف
توات هم اليهود الذين نزحوا �إلى توات من
املدينة املنورة .
 هناك روايات ت�شري �إلى وجود الفقارة يفالعراق وي�ستدل امل�ؤرخون على ذلك باعتبار �أن  .3ال�ســدود :
ال�سد (جمع �سدود) وهو عبارة عن عائق
بناء الفقارات ميثل جزءا من احل�ضارة البابلية.
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يبنى يف جمرى النهر عموديا على جمراه يف املوقع
الذي ت�سمح الأو�ضاع الطبوغرافية بتخزين
املياه فيه ،وحتدد االعتبارات الطبيعية ونوع
الرتبة وطريقة �إن�شاء ال�سد.
وتنق�سم ال�سدود �إلى نوعني رئي�سيني:
 النوع الأول يبنى يف املناطق اجلافة حلجزمياه ال�سيول ،ويف املناطق ذات الكثافة
املطرية حلجز مياه الأمطار ال�ستخدامها
بعد انتهاء مو�سم الأمطار.
 النوع الثاين يبنى على جماري الأنهار حلجزمياه الأنهار ال�ستخدامها يف �أوقات معينة،
وحتجز ال�سدود �أو اجل�سور ،كما تعرف
يف م�رص املياه املتفرعة من نهر النيل لري
�أرا�ضي حمدودة يف زمن حمدد ،ثم تك�رس
هذه احلواجز لرتوي الأر�ض التي تليها
وهكذا .ومن بني ال�سدود القدمية و�أ�شهرها
ميكن �أن نذكر املن�ش�آت املائية التالية:
�.1.3ســد م�أرب ( �أو �سد العرم ) يف اليمن:
يعد �سد م�أرب من �أ�شهر و�أقدم �سدود العامل
ومن �أروع املن�ش�آت املعمارية يف الع�صور
القدمية .وقد �شيد قبل الإ�سالم وانك�رس مع �سيل
العرم الذي تفرقت وهاجرت على �إثره عدد
كبري من القبائل اليمنية من جنوب البالد �إلى
�شمالها و�رشقها .ويروى ب�أن انهيار ال�سد كان
بفعل اجلرذان التي هدمته ب�أظفارها و�أ�سنانها،
وكان ذلك بنبوءة من زوجة تلك البالد ،ومن
قبلها رجل ملك كاهن ا�سمه عمران .كما يعترب
�سد م�أرب من ال�سدود ال�صماء ،وهو عبارة
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عن حائط �ضخم طوله من ال�رشق �إلى الغرب
حوايل  800ذراع وارتفاعه ع�رشة �أذرع.
وقد قام ببنائه �سمهو علي ينوف يف القرن
ال�سابع قبل امليالد ،وظل هذا ال�سد قائما حتى
قبيــــــــل الإ�سالم .على وادي �أذنة �شيدت
احل�ضارة ال�سبئية �أ�شهر رموز خلودها «�سد
م�أرب» ووادي �أذنة الذي ي�سمى «�أذنت»
يف النقو�ش اليمنية القدمية هو ميزاب اليمن
ال�رشقي ،و�أعظم �أودية اليمن و�أكربها من حيث
م�ساحة م�ساقط املياه التي ت�صب فيه� ،إذ تبلغ
ما يقارب ع�رشة �آالف كيلو مرت مربع .كما
�أن كميات املياه املنحدرة �إلى الوادي من تلك
امل�ساقط متغرية ومتفاوتة من مو�سم �إلى �آخر.
ويقدر �إجمالها مبتو�سط �سنوي  200مليون
مرت مكعب .كما يقدر معدل اندفاع ال�سيول
بـــ  950مرت مكعب يف الثانية .لقد كان �إن�شاء
�سد م�أرب ا�ستجابة لظروف طبيعية واجتماعية
معينة ،وحاجة ملحة اقت�ضتها �رضورة ال�سيطرة
على املياه يف ظل تلك الظروف .وقد �أن�شئ
ال�سد ليقوم بوظيفتني متالزمتني ،فالأولى
يقوم ال�سد برفع من�سوب �سيول وادي «�أذنة»
ق�صد �سقي احلقول املمتدة على جانبي الوادي
واملرتفعة عنه بب�ضعة �أمتار ،والثانية يقوم ال�سد
يف الوقت نف�سه بحجز �سيول وادي «�أذنة»
كله ،وحتويلها عرب امل�رصفني اجلانبيني لل�سد نحو
احلقول عرب �شبكة من قنوات الري .لقد �صمم
ال�سد ليتعامل مع ال�سيل مبا�رشة يحويه �أوال،
ثم ي�رسع يف ت�رصيفه عرب القنوات وال�سواقي
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ومن�ش�آت الري الأخرى لريوي �أر�ض اجلنتني
اللتني ذكرتا يف القر�آن الكرمي « :لقد كان

ل�سب�أ يف م�سكنهم �آية ،جنتان عن ميني
و�شمال كلوا من رزق ربكم و �أ�شكروا له
بلدة طيبة ورب غفور» �سورة �سب�أ الآية .15

�.2.3ســدود اجلزيرة العربية:
تكمن �أهمية ال�سدود بالدرجة الأولى يف
املناطق اجلافة وباخل�صو�ص يف �شبه اجلزيرة
العربية ،حيث جل أ� �إليها العرب للتغلب على
ظاهرتي الت�صحر واجلفاف اللتني عرفت بهما
بالدهم ،وهي البالد التي مل تعرف الأنهار
وال هي من البلدان اال�ستوائية غزيرة الأمطار.

تعترب عمارة ال�سدود واال�ستفادة منها يف قطاع
الزراعة من الفنون العمرانية والزراعية التي
ازدهرت يف اجلزيرة العربية ،حيث توافر للقبائل
العربية عن�رص اال�ستقرار يف الع�صور الإ�سالمية،
ومن �أهم �سدود اجلزيرة العربية �سدود الطائف
التي تعود للع�رص الأموي والتي كان يوجد بها
�إلى وقت قريب �سبعون �سدا �أثريا من �أ�شهرها :
• �سد �سي�سد :
يقع �سد �سي�سد على وادي �سي�سد جنوب
�رشقي الطائف يف منطقة حمفوظة طبيعيا ،ويبعد
عن مدينة الطائف بحوايل ( )12كيلو مرت ،وله
�شهرة كبرية لأنه بني يف عهد اخلليفة الأموي

�شكل رقم  : 5بقايا من �سد م�أرب القدمي (اليمن ) ـ امل�صدرfaculty.ksu.edu.sa :
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معاوية بن �أبي �سفيان �أول خليفة �أموي .ميتاز
هذا ال�سد ببناء يختلف عن بقية �سدود اجلزيرة
العربية ،فهو م�شيد من حجارة م�ستطيلة ال�شكل
وكبرية احلجم بنيت على �شكل مداميك �أفقية.
ويعد بنا�ؤه من النوع املتني والقوي ،ويبلغ طوله
حوايل  58مرتا ،وعر�ضه  4,10مرتا ،وارتفاعه
قرابة  8,5مرتا .كما يحتوي ال�سد على نق�ش
ت�أ�سي�س م�ؤرخ ل�سنة  58هـ 678 – 677/م،
وكذلك على قناة منحوتة يف ال�صخر بعر�ض
� 7أمتار ت�ستخدم كمفي�ض عند الطرف ال�شمايل
الغربي لل�سد.

القدمية واحلديثة .ومن املرجح �أن يكون قد مت
بنا�ؤه يف الفرتة ال�سابقة لظهور الإ�سالم وح�سب
بع�ض الروايات ،ف�إن هذا ال�سد يعود �إلى زمن
العمالقة الذين �سكنوا الطائف منذ الع�صور
ال�سحيقة (بنو هالل) .وقد وجدت على بع�ض
�صخوره كتابات كوفية ،ووفق ما تو�صل �إليه
بعـــ�ض الباحثني ف�إن بنــــــاءه وقع يف زمن
اخلليفة معاوية بن �أبي �سفيان ،وقد يكون عمرو
بن العا�ص هو الذي بناه .كما متيز هذا ال�سد
ب�أ�سلوب هند�سي رائع ومتنا�ســــق يف العمارة
القدمية ،وقد بني ب�أحجار كبرية جدا ومثبتــــة
مبادة اجل�ص الإ�سمنتي الأحمر الذي �أبقاه
متما�سكا عهودا طويلة .كما عرث باملكان على
مغارة ت�ؤدي �إلى بئر خلف ال�سد �أُن�شئت بطريقة
غريبة تدل على ح�ضارة مرموقة يف احلفاظ على
املياه وكيفية تخزينها .ويعد �سد ال�سملقي من
�أ�ضخم املن�ش�آت املائية الأثرية يف منطقة اجلزيرة
العربية ،حيث يبلغ طوله حوايل  212مرتا
وعر�ضه � 10أمتار وارتفاعه  11مرتا ،وهذا يدل
على فن العمارة والت�شييد لدى القبائل العربية
قدميا.

• �سد ال�سملقي :
يقع �سد ال�سملقي جنوب حمافظة الطائف،
ويبعد عن مدينة الطائف حوايل  30كيلو مرت،
ويعترب من ال�سدود القدمية العمالقة التي مل ي�صبها
ما �أ�صاب الكثري من ال�سدود التي بنيت بعده،
نظرا لدقة البناء وجودة التنفيذ .كما ميثل منوذجا
معماريا ومهارة يف البناء ب�شهادة القبائل العربية

.3.3ال�سدود يف م�رص ( اجل�سور )
عرفت ال�سدود يف م�رص با�سم اجل�سور،
وهذه الت�سمية �آتية من ا�ستخدامها يف احلركة
بني ال�ضفتني اللتني �أقيم بينهما ال�سد� .أما معظم
اجل�سور التي تقام يف م�رص ،فهي م�ؤقتة لأنها
ترتبط مبو�سم الفي�ضان والري .كما �أنها تن�ش�أ يف
مناطق معينة ت�ضم م�ساحة خا�صة من الأر�ض

• �سد الل�صب:
يقع �سد الل�صب جنوب الطائف ويعترب من
املواقع الأثرية القدمية ،وهو عبارة عن جدار
متني البناء ارتفاعه يقدر بع�رشة �أمتار ،وعر�ضه
بحوايل  25مرت .وقد �شيد هذا ال�سد فوق بروز
�صخري بطريقة فريدة على �شكل مدرج،
ويتخلل بع�ض بنيانه �صخور كبرية .ويوجد
بجانب ال�سد بقايا لقرية �أثرية مهجورة تعود
�إلى الع�رص الإ�سالمي.

26

المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

اجل�سور» وحتت �إمرة هذا الأخري يوجد
حتى ال يركبها نهر النيل� ،إال يف موعد حمدد
تفتح فيه ال�سدود ،فريوي هذا اجلزء حتى �إذا
املهند�سون والعمال الذين يقومون بعمارتها.
ا�ستكمل ريه قطعت اجل�سور يف مناطق معينة • ج�سور البلدية وهي ج�سور خا�صة ،ويتولى
معروفة ،ويف �أوقات حمددة حتى ين�رصف املاء
�أمر العناية بها املنتفعون بالأرا�ضي الزراعية
�إلى ما يليها من جهات �أخرى ،عالوة على
التي ت�ستفيد من مياه اجل�رس.
ما ي�أتيها من ماء �آخر .وهكذا يتم تناوب فتح
اجل�سور حتى ي�ستكمل ري �أر�ض كل البالد .4 .ال�صهــاريج (البــرك ) :
وهي عبارة عن خزان �صناعي لتخزين
وميكن �أن نق�سم اجل�سور �إلى نوعني:
• ج�سور عامة وت�سمى بال�سلطانية ،وت�ساهم يف املياه ،وا�ستخدامها وقت احلاجة �إليها يف ت�أمني
ري �أرا�ضي �شا�سعة وتكون �صيانتها وتعهدها احتياجات التجمعات ال�سكانية البعيدة عن
على نفقة الديوان ال�سلطاين .كما تعني الدولة م�صادر املاء من هذه املادة �سواء لل�رشب �أو لري
من يهتم بعمارة ال�سدود ،وي�سمى «كا�شف املزروعات ،ويوجد نوعان من ال�صهاريج:

�شكل رقم � : 6سد ال�سملقي ( الطائف ) ـ امل�صدرMekshat.com :
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• ال�صهاريج العامة وهي �صهاريج لتخزين املائية بجزيرة قرقنة منذ العهد الروماين .كما
املاء وتوزيعه باملدن والقرى وتوجد عادة يف تعد ف�سقية الأغالبة بالقريوان من �أبرز املعامل
املناطق البعيدة عن م�صادر املياه ،وتكون يف التاريخية .
�أغلب الأحيان �ضخمة احلجم �أفقيا ور�أ�سيا  .1.4الربك الأغلبية (تون�س) :
يف باطن الأر�ض.
نذكر من بني هذه الربك بركة �أبي �إبراهيم
• ال�صهاريج اخلا�صة وهي �صهاريج خم�ص�صة �أحمد (�شكل رقم )7وهي تعترب من �أهم و�أ�شهر
خلدمة من�ش�أة بعينها ،وعادة ما تكون �أ�صغر املن�ش�آت املائية يف العامل الإ�سالمي .وهي �أي�ضا
حجما من ال�صهاريج العامة .وي�ؤخذ منها واحدة من جمموعة خم�س ع�رشة ( )15بركة
املاء بوا�سطة فتحة يف �سقف ال�صهريج ت�سد تقع خارج �أ�سوار القريوان وتزود املدينة باملاء.
وتفتح بوا�سطة خرزة ،وميكن فوق هذا ولقد ظلت عظمة هذه املن�ش�آت املائية الأخاذة
النوع من ال�صهاريج ت�شييد من�ش�آت مائية تده�ش امل�ؤرخني واجلغرافيني العرب .وهو ما
نتيجة تطور العمارة يف احل�ضارة الإ�سالمية
جعل القريوان تكت�سب يف القرون الو�سطى
كالأ�سبلة والأحوا�ض ل�سقي الدواب .ولعل
لقب مدينة املواجل .ويقع تزودها باملاء عن
�أكرب م�رشوع ح�ضاري �شهد بناء العديد من
طريق ان�سياب مياه الأمطار وكذلك ان�سياب
ال�صهاريج عرفته احل�ضارة الإ�سالمية هو
بع�ض فروع «وادي مرق الليل» التي ت�صب
م�رشوع درب زبيدة عندما �أمرت بحفر الآبار
يف املنخف�ضات املحيطة .وكانت مياه الأمطار
الكبرية الوا�سعة ،و�إقامة الأحوا�ض و�صهاريج
هذه حتب�س بوا�سطة �سدود �صغرية وقناة جمهزة
املاء يف كل مرحلة من املراحل املمتدة على
بواق يخفف من قوة دفق املياه ،فتو�صلها �إلى
طريق احلج من الكوفة �إلى مكة واملدينة ،على
الربكة ال�صغرية .ويف �سنة  348هـ  961 /م
�أن تبنى جميعها من قمتها �إلى قاعها باحلجر
تولى اخلليفة الفاطمي «املعز» �إقامة حنايا جتلب
والآجر امل�شوي واجلب�س واملالط ،لتوفري
املاء �إلى الربكة من ناحية ال�رشي�شرية على بعد
املياه للحجيج يف ال�صحراء ،فحفرت الآبار
�أربعني كيلو مرت غرب مدينة القريوان ،بعد
و�أقيمت ال�صهاريج.
�أن يتم تزويد عا�صمته «�صربة» مبا حتتاج �إليه
وت�سمى هذه ال�صهاريج يف �شمال �إفريقيا من املاء .كما �أن املياه املتجمعة يف هذه الربك
بالف�ساقي واملواجل وتختلف عن بع�ضها ت�ستثمر الأغلبية  -على ما يبدو� -أيام اجلفاف.
ب�شكلها وحجمها .وقد �أثبتت عديد احلفريات كما ي�ستفيد منها �أفقر الأهايل ف�ضال على تزويد
يف تون�س وجود مثل هذا النوع من املن�ش�آت القوافل باملاء و�سقي احليوانات .ولقد �أن�ش�أ هذه
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الربك ال�شهرية الأمري الأغلبي �أبو �إبراهيم �أحمد
ما بني �سنتي  246ـ  248هـ  860 /ـ  862م .وهي
مبنية بال�صخر املك�سو بطالء �سميك ،ومقببة يف
الأعلى وتتكون من ثالثة ( )3عنا�رص �أ�سا�سية:

ت�سمح يف نف�س الوقت بت�صفيــــــة �أجود
املياه التي ي�ستعمل الن�صيب الأكرث �صفاء
منها لل�رشب ،بـحيــــث ي�صب يف ماجلني
(�أو ماجنني) خا�صني بتخزينه .

• الربكة ال�صغرية  :يبلغ قطرها  34مرتا ويحيط • ماجـــــالن لتخزيــــن الـمــــاء  :وهما
ميثالن خزانني متوازنني يت�صالن بالربكة
بها جدار متعدد الأ�ضالع يتكون من �سبع
الكربى ات�صاال متعامدا ،وهما م�سقوفان
ع�رش ( )17دعامة داخلية و�ست وع�رشين
بقبو طويل يقوم على عقود ت�ستند �إلى
( )26دعامة خارجية ،ترتاوح يف ما بينها،
�أعمدة وتتجاوز �سعة كل خزان الألف مرت
وبهذه الطريقة يتم دعم املبنى حتى يقاوم
مكعب.
�ضغط املياه� ،أما الدعامات فهي ن�صف
�أ�سطوانية ال�شكل تعلوها ن�صف كرة وتبلغ
�أما بركة الدهماين ،فهي تعرف با�سم
�سعة هذه الربكة �أربعة �آالف مرت مكعب .مقام الويل القريواين �سيدي يو�سف الدهماين
وتتمثل وظيفتها يف تنقية املياه ،مما جترفه (متوفى �أوائل القرن ال�سابع الهجري املوافق
معها من ف�ضالت وبقايا وتن�ساب املياه بعد للثالث ع�رش ميالديا) واملوجود يف املحيط
ت�صفيتها �إلى الربكة الكبرية عن طريق فتحة القريب منها .وقد تكون هذه الربكة �أقدم من
ذات عقد ن�صف دائري ت�سمى ال�رسح.
برك الأمري الأغلبي �أبي �إبراهيم �أحمد ،فلعلها
• الربكة الكبرية :وهي ذات �شكل متعدد �أن�شئت يف بداية القرن الثالث الهجري وهي
الأ�ضالع تدعمها �أربع و�ستني ( )64دعامة ت�ستجيب لنف�س املبد�أ العمراين الذي كنا حتدثنا
داخلية ومائة وثماين ع�رشة ( )118دعامة عليه وترتكب من ثالثة عنا�رص :
خارجية ،ويبلغ قطرها  128مرتا� .أما عمقها  -حو�ض الت�صفية �أو الرت�سيب وهو �شكل
فيبلغ �أربعة �أمتار وثمانية �أع�شار املرت،
متعدد الأ�ضالع ويتكون من ثالث ع�رشة
وتتجاوز �سعتها ثالث وخم�سني �ألف مرت
( )13دعامة داخلية وت�سع ع�رشة ()19
مكعب ،وتقدم يف مركزها دعامة متعددة
دعامة خارجية ،ويتجاوز طول قطرها ت�سع
�أركان الدائرية ،كانت يف املا�ضي تعلوها
وع�رشين مرتا �أما �سعتها فتبلغ  2475, 7مرت
قبة ت�ستغل جناحا للرتفيه .وهذه الربكة
مكعب .
الكربى توظف لتخزين املياه ال�رضورية  -احلو�ض الكبري :وهو يتكون من ثماين
وع�رشين ( )28دعامة داخلية وخم�سني
حلاجيات احلياة اليومية وعملية اخلزن هذه
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26
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دعامة خارجية يبلغ طول قطرها  74مرت،
�أما �سعتها فتتجاوز  16120مرت مكعب.
 مواجل (�أو مواجن ) تخزين املياه و�سحبهتنتظم مع الربك الأخرى ب�شكل متعامد
ولها املقايي�س التالية :االرتفاع  3,75مرت
العر�ض  5,5مرت الطول  21,5مرت وتبلغ
�سعتها  443,4مرت مكعب .
�إن مبد�أ جمع مياه الأمطار يف مواجل وبرك
م�سقوفة كانت معروفة يف �سورية يف منطقة
احلميمة ،وكذلك على طول طريق احلج تلك
التي مت جتهيزها بربك �أقامتها الأمرية زبيدة زوجة
اخلليفة هارون الر�شيد ( 786ـ  809م) .وقد انت�رش

منوذج الربك الأغلبية يف كامل �إفريقية من تون�س
�شماال �إلى قف�صة جنوبا متخذا �أ�شكاال متنوعة،
و�أ�شهر هذه الربك بركة ق�رص البحر برقادة ذات
�شكل م�ستطيل ،ـ وقد مت �إن�شا�ؤها �سنة  905م
على يد الأمري الأغلبي زياد اهلل الثالث.
�إن منظومة جمع مياه الأمطار هذه قد وقعت
املحافظة عليها حتى ع�رصنا احلا�رض ،فمن
�إفريقية انت�رشت يف بالد املغرب وال�سيما يف
املغرب الأق�صى يف عهود املوحدين واملرينيني
والعلويني ،مثل بركة الناعورة الكربى التي
�أن�ش�أها يف مكنا�س امللك ال�سلطان موالي
�إ�سماعيل (  1672ـ  1727م ) .

�شكل رقم  : 7ف�سقية الأغالبة بالقريوان ( تون�س ) ـ امل�صدر dawshagya.org :
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� .2.4صهاريج عدن ( الطويلة  /اليمن ) :
تقع �صهاريج عدن يف مدينة كريرت مديرية
�صرية ،وحتديدا بوادي يعرف بوادي الطويلة
يف امتداد خط مائل من اجلهة ال�شمالية الغربية
ملدينة كريرت ،عدن التي تقع �أ�سفل م�صبات
ه�ضبة عدن املرتفعة حوايل  800قدم على �سطح
البحر .وت�أخذ اله�ضبة �شكال �شبه دائري .حيث
يقع امل�صب عند ر�أ�س وادي الطويلة ،وتت�صل
ال�صهاريج بع�ضها ببع�ض ب�شكل �سل�سلة ،وقد
�شيدت يف م�ضيق يبلغ طوله  750قدما تقريبا،
ويحيط بها جبل �شم�سان ب�شكل دائري با�ستثناء
منفذ ي�ؤدي ويت�صل مبدينة كريرت .ومل يجد
الباحثون الأثريون �أي �سند �أو نقو�ش �أو داللة
ت�شري �إلى تاريخ بنائها ،ولكن القول الغالب �أن
بناءها مر مبراحل تاريخية متعددة كان �أولها

يف القرن اخلام�س ع�رش قبل امليالد يف عهد
ال�سبئيني ،وقد و�صفها العالمة الهمداين الذي
عا�ش يف نهاية القرن الثالث الهجري فقال
عنها «هناك يف مدينة عدن ب�ؤرا» والب�ؤرة يف
اللغة هي احلفرة ويق�صد بب�ؤر �أي حفر حلفظ
مياه الأمطار واالنتفاع بها لل�رشب .وقد قال
الرحالة العربي ابن بطوطة يف كتابه حتفة النظار
بعد زيارته ملدينة عدن «وبها �صهاريج يجمع
فيها املاء �أيام املطر».
تعد �صهاريج عدن من امل�آثر الهند�سية
اجلميلة التي تدل على عظمـــــــة ابتكار
الإن�سان اليمني الحتياجاته قدميا ،فكما بنى
ال�سدود وزرع املدرجات اجلبلية ،بنى �أي�ضا
ال�صهاريج بنظام مائي متطور لبى احتياجات
ع�رصه ،وا�ستمرت حتى اليوم �شاهـــدا ح�ضاريا

�شكل رقم � : 8صهاريج عدن ( اليمن ) ـ امل�صدر sites.google.com :
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ي�ستمد منه ال�شعب اليمني يف الع�رص احلديث
درو�سا وعربا للم�ستقبل .ولنظام ال�صهاريج
الطويلة �أهداف متعددة خمتلفة عن ال�صهاريج
الأخرى املوجودة باملدينة ،والتي اقت�رص دورها
على اعتبارها خزانات جلمع املاء وحفظه.
حيث يرى الباحث عبد اهلل �أحمد حمريز ،وهو
�أبرز من كتب عن �صهاريج عدن �أن نظام
الطويلة مل يكن فيه هدف جامد ملجرد توفري
املاء يف متناول امل�ستهلك ،بل �أنه كان يعك�س
نظاما دينامكيا وتكنولوجيا بارعا ووجها
ح�ضاريا فريدا ،فهو و�سيلة لتلقف املاء عرب
جدران حاجزة �إما منحوتة ب�صخور �أو مبنية
باحلجارة والق�ضا�ض .وتقوم بثالث مهمات
تلقف املاء وحجز احلجارة والطمي ال�ساقط مع
ال�شالالت ،وتوجيــــــه املاء عرب �سل�سلة من هذه
اجلدران لت�رصيفه �إلى حيــــــث تكون احلاجة
�إليه .وقدر الباحثون عدد �صهاريج عدن بنحو
� 50صهريجا معظمها مطمور حتت الأر�ض،
وما هو قائم منها ال يزيــــــد على � 18صهريجا
فقط ت�ستوعب نحو الطويلــــــــة �سنويا ع�رشات
الآالف من الـــــــزوار وال�سياح ،لغـــــر�ض
االطالع على مكوناتها املده�شة وخزاناتها
ومتحفها.

.5الأفــالج :

يعرف الفلج لغويا ب�أنه النهر وقيل النهر
ال�صغري ،وقيل املاء اجلاري واجلمع �أفـالج.
ويعرف ا�صطالحيا ب�أنه قناة �صناعية حمفورة
يف باطن الأر�ض �أو على �سطحها �سواء كانت
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مغطاة �أو مك�شوفة لتجميع مياه العيون والينابيع
الطبيعية �أو املياه ال�سطحية �أو اعرتا�ض وجتميع
مياه ال�سيول .بحيث يتم انتقال املياه املتجمعة
من مواردها يف قناة الفلج طبيعيا بوا�سطة قوة
اجلاذبية الأر�ضية فقط يف اجتاه ال�رشيعة ،و�رشيعة
الفلج هي �أول مكان ظهور املاء على �سطح
الأر�ض �أو بالقرب منه .وكلمة فلج تعني يف
اللغة املياه اجلارية عموما� ،إال �أن معناها ات�سع
لي�شمل نظاما متكامال ابتداء من �أم الفلج،
�أي املنبع الرئي�سي وانتهاء بنظام توزيع املياه،
وذلك وفق برنامج زمني دقيق ي�شمل كل
�رشائح املجتمع ح�سب ح�صة كل منهم من مياه
الفلج .وهذه احل�ص�ص ميكن �أن ت�ست�أجر �أو تباع
وت�شرتى ،وال يزال هذا النظام الفريد متعارفا
حتى الآن يف بع�ض املناطق ،ويدار ذاتيا بوا�سطة
الأهايل �أنف�سهم.
� .1.5أفــالج عمان:
تذكر الروايات �أن الأفالج وجدت يف
ُعمان قبل الإ�سالم .فهذا فلج امللكي بوالية
ازكي والذي كان ي�سمى «جرنان» من الدالئل
التي ت�ؤكد ذلك ،وكذلك فلج مالك بوالية منح
والذي قيل �إنه بناه مالك بن فهم الأزدي بعد
انهيار �سد م�أرب ،وهذا الفلج مندثر حاليا �إال �أن
�آثاره ال تزال باقية حتى الآن .تعترب الأفالج يف
عمان جزءا �أ�صيال من ن�سيج احلياة االجتماعية
للمجتمع ال ُعماين منذ القدم .فهي مورد املاء
الذي قامت عليه احلياة واحل�ضارة .ولذلك
ف�إن تاريخ الأفالج يف ُعمان من حيث �إن�شائها
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

والأحداث التي مرت بها هو جزء حيوي من
التاريخ ال ُعماين .ف�إن�شاء املدن والقرى على
امتداد ُعمان ،وعلى مر تاريخها كان يبد�أ ببداية
حفر الفلج وجريانه على �سطح الأر�ض.
توجد ب ُعمان ثالثة �أنواع من الأفالج (الغيلية
والعينية والداودية ) وهي متوزعة يف جميع
مناطق البالد ،منها ما هو مندثر �أو جاف ومنها
ما هو حي .ويبلغ �إجمايل الأفالج ب�أنواعها
الثالثة ( ) 4112
• الأفالج الغيلية :
ت�ستند ت�سميتها من املعنى اللغوي لكلمة
غيل ،والتي تعني املاء اجلاري على وجه

الأر�ض .وي�سمي ال ُعمانيون كل مياه جارية
�سواء يف الأودية �أو ال�شعــــاب ال�صغيــــرة
دائمة كانت �أو منقطعة بالغيل .وهي عبارة عن
قنوات مك�شوفة يف معظم طولها ،ومغطاة يف
جزء قليل منها .وتتواجد يف �أغلب الأحيان
يف جماري الأودية ،وال يزيد عمقها عن 4
�أمتار �أ�سفل �سطح الأر�ض� ،أما طولها فيرتاوح
بني 100مرت و 2000مرت .خالل ال�سنوات
ال�شحيحة الأمطار جتف معظم هذه الأفالج
نظرا العتمادها على املياه املتجمعة يف الربك.
وهذا النوع من الأفالج يتواجد بكرثة يف
�شمال ُعمان ،وميثل ما ن�سبته  % 50من �إجمايل
عدد الأفالج .

�شكل رقم � : 9أفالج �سلطنة عمان ـ امل�صدرs-oman.net :
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• الأفالج العينية:
�سميت بهذا اال�سم لكونها عبارة عن عيون
تنبع من قمم و�سفوح اجلبال .وتن�ساب منها
املياه يف قنوات مك�شوفة ،وهي الأفالج التي
ت�ستمد مياهها مبا�رشة من ال�صخور اجلبلية،
وهي �إما تكون مياها �سطحية �أو جوفية يف
�أغلب الأحيان� .أما العيون فهي ال تت�أثر �رسيعا
بظاهرة اجلفاف �إال �أن تدفقها يتناق�ص ،خا�صة
تلك التي ت�ستمد مياهها من امل�صادر اجلوفية
ال�ضحلة .وينت�رش هذا النوع من الأفالج يف
معظم �أنحاء ُعمان بن�سبة  % 28من جمموع
الأفالج .
• الأفالج الداودية ( العدية ):
يت�ضح من هذه الت�سمية ب�أن هذا النوع من
الأفالج ين�سب �إلى نبي اهلل �سليمان بن داوود
عليه ال�سالم الذي �أمر اجلن بحفر تلك الأفالج.
�أما العدية فب�سبب تدفقها من �أعماق كبرية (من
العد) ،وهذه الأفالج ت�ستمد مياهها من باطن
الأر�ض ومتر عرب �أنفاق �أر�ضية ذات فتحات
تهوئة �إلى �أن ت�صل �إلى �رشيعـــــة الفلج .ولهذه
الأفالج �سواعد (روافد) تغذيـــــه باملاء وت�صب
فيه .ومن مميزات هذا النـــــوع من الأفالج
�أن املاء يجري فيه با�ستمرار وعلى طول العام،
وال يت�أثر بقلة الأمطار �إال نادرا ،وي�صل عمق
�أمهات هذه الأفالج �إلى  50مرت .وتنت�شـــر
هذه الأفالج يف معظم �أنحاء ُعمان يف �أعلــــى
ال�سهول مبناطق ال�رشقية والداخلية والظاهرة
والباطنة .وتتميز بطولها حيث ي�صل �إلى 12
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كيلو مرت ،ومتثل حوايل  % 22من �إجمايل عدد
الأفالج .
� .2.5أفــالج العني (الإمارات العربية املتحدة):
تعد �أفالج العني من �أبرز الأفالج الباقية �إلى
يومنا هذا ،ومن بني هذه الأفالج ميكن ذكر
املن�ش�آت املائية التالية:
• فلج الهيلي :
يعد هذا الفلج �أحد �أكرب الأفالج و�أقدمها.
وهو ي�ستمد مياهه من �سهل املعريج �شمال قرية
الهيلي وينبع من منطقة العوهة �شمال مدينة
العني .ويعد من �أعمق الأفالج حيث ي�صل
عمقه �إلى ثالثني مرتا ،ويغذيه عددا من الروافد
الغنية باملاء ،وتوجد فتحات على طول م�سار
الفلج تبعد عن بع�ضها حوايل  60قدما� .أما املياه
يف الفلج ف�إنها ت�سري حتت الأر�ض ،ويبلغ طول
الفلج  12كيلو مرتا وهو ما يدل على مقدرة
�أبناء املنطقة ومهارتهم يف هند�سة الأفالج .
• فلج املعرت�ض:
ينبع هذا الفلج من �رشق العني .ويجلب مياهه
من ال�سهل احل�صوي الواقع �إلى الغرب من
قرية املويجعي التي تعتمد عليه �إلى جانب قرية
املعرت�ض ويبلغ طوله �ستة ( )6كم.
• فلج القطارة:
ينبع هذا الفلج من والية الربميي العمانية.
وي�صل �إلى العني �ضمن قنوات حتت الأر�ض،
ويف منطقة القطارة يظهر على �سطح الأر�ض
�إلى �أن ت�صل مياهه �إلى مزارع النخيل .ويبلغ
طول هذا الفلج ثمانية ( )8كم.
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� .3.5أفــالج العراق:
عرف العراق �أي�ضا الأفالج خا�صة يف �شماله.
وقد تركزت يف مناطق رئي�سية مثل كركوك
وغريها ،ومن �أبرزها فلج بالوة الذي يقع على
بعد كيلومرتين �شمال مدينة كركوك يف منطقة
احل�صوية �ضمن وادي خا�صة ،ويبلغ عمق �أول
بئر لهذا الفلج  14مرتا� ،أما طوله فيقدر بـ 1,6
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كيلو مرت .كما تعتمد مدينة ال�سليمانية وظاهرها
الزراعي على الأفالج لإمدادها باملياه ،ففلج
زنكنة على �سبيل املثال يزود مركز املدينة باملاء،
وفلج حاجي بك يقع ب�شمال �رشقي ال�سليمانية
ومنابعه يف �رسجاوه على ارتفاع  888مرتا فوق
م�ستوى �سطح البحر ،وله ثالثة فروع رئي�سية
لتجميع املياه.
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اخلال�صة :

لقـد تعددت وتنوعت املن�ش�آت املائية يف
احل�ضارة الإ�سالمية ،ولكنها مهما تغريت
�أ�سما�ؤها من بلد �إلى �آخر فهي من�ش�آت �ساهمت
بقدر كبري يف تلبية االحتياجات املختلفة من
املياه .كما انت�رشت يف العامل الإ�سالمي والعربي
تقنيات عديدة ومتنوعة ال�ستنباط املياه ،ومنها
الأفالج التي ا�شتهرت بها كل من �سلطنة ُعمان
والإمارات العربية املتحدة وكذلك جمهورية
العراق .وقد اجتهت عناية ال�سكان القدامى �إلى
ا�ستخراج املياه و�إبرازها على �سطح الأر�ض
لالنتفاع بها يف ال�رشب والزراعة .وقد قاموا
ببناء هند�سي روعة يف الإتقان كلفهم كثريا من
اجلهد والوقت واملال .وجنحوا يف هذا العمل
مما يوحي ب�أنهم كانوا مهرة يف هند�سة تلك
املن�ش�آت.

املراجع:
-
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عون مكرازي -املاء يف الإ�سالم –
.2013
نوافذ على املاء احل�ضارة يف بالد العرب
– الألك�سو – .2006
املاء والإن�سان يف تون�س عرب الع�صور-

-

-

-
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ملف
العدد

الينابيع البحرية :
مصادر مائية ذات
جدوى اقتصادية
د .أمين شعبان ـ لبنان

لعله من المعروف جيدا وجود الينابيع “العيون” المائية والتي
تتوزع جغرافيا في مناطق عدة وضمن آليات جريان منتظمة،
ّ
وتتبع هذه الينابيع لعدة نظم هيدرولوجية حسب موقعها .حيث
يتضمن جريانها ضمن
أن المفهوم الرئيسي لوجود الينابيع
ّ
الطبقات الصخرية ،وتحديدا عندما تتالقى الطبقات الصخرية
ذات المسامية العالية مع طبقات أخرى كاتمة ،وبالتالي ال
يمكن للمياه المرور من خاللها ،وعليه تبدأ هذه الينابيع
بالجريان ،وبعض الينابيع تنتج عن وجود التشققات والصدوع
تسرب المياه من خاللها .إال أنه من غير
تسهل
الصخرية التي
ّ
ّ
المعروف لدى الجميع هو أن هناك ينابيع مياه عذبة تنبثق
في البحر وضمن المياه المالحة وهي ظاهرة سائدة في عدة
مناطق ساحلية.

�إنّ الينابيع البحرية هي م�صادر مائية معروفة منذ
القدم ،حتى �أنّ الفيل�سوف واجلغرايف اليوناين
�سرتابو (� )Straboأتى على ذكرها يف العام
ال�ستني ( )60قبل امليالد ،حيث الحظ وجود
ينبوع ملياه عذبة داخل البحر وعلى م�سافة
حوايل  4كيلومرت مقابل �شواطئ الالذقية.
كذلك ف�إن البحارة اليونانيني كانوا ميلئون
املياه من هذه الينابيع وينقلونها �إلى الياب�سة
ال�ستخدامها يف ال�رشب.
ولعل هذه الظاهرة يف وقتنا احلايل معروفة
عند معظم �صيادي الأ�سماك الذين يدركون
�أماكن وجود هذه امل�صادر املائية ب�شكل جيد،
والبع�ض منهم يعتمد عليها خالل رحالته ،ويف
عمليات �صيد الأ�سماك داخل البحر .حيث
يقوم البحارة و�صيادو الأ�سماك بالغط�س مللء
القُرب من هذه املياه العذبة.
تظهر هذه امل�صادر املائية العذبة يف البحر �إما يف
�شكل ينابيع على ال�شاطئ متاما �أو تكون على
م�سافة بعيدة عن ال�شاطئ ،و�أحيانا ت�صل �إلى
عدة كيلومرتات عن ال�شاطئ ،ومن الطبيعي
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�أن يكون ٍ ّ
لكل منهمــــا منظومــــة تدفق خمتلفة
�سواء كانت من ناحية الكمية �أو اال�ستمرارية.
ومن املعروف �أنّ قوة تدفــــــق هذه املياه يف
البحر جتعل هناك �إمكانية ال�ستخراجها قبل
�أن تختلط مبيـــــاه البحر املاحلة ،حيث ذهب
البع�ض �إلى و�صفها ب�أنها �أنهار غري مرئية
( )Invisible Riversنظرا لكميات املياه التي
تنتج عنها (.)Robison , et al., 2005
وتتميز املناطق ال�شاطئية يف الوطن العربي بهذه
الظاهرة الفريدة .حيث توجد جمموعة كبرية
من الينابيع البحرية على �شواطئ �رشقي املتو�سط
(�سوريا ،لبنان وفل�سطني)� ،شمال �إفريقيا (ليبيا،
تون�س ،اجلزائر واملغرب) وكذلك على �شواطئ
بحر ُعمان ويف اخلليج العربي (قطر ،البحرين
والإمارات) .يف حني �أنه تقدر كميات املياه من
هذه الينابيع ب�آالف الأمتار املك ّعبة يوميا تذهب
هدرا يف البحر دون اال�ستفادة منها يف الوقت
الذي يحتاج فيه الوطن العربي -ب�شكل كبري-
�إلى هذه املوارد لتغطية العجز املائي القائم
خ�صو�صا مع التغيرّ ات املناخية.

المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

ينبوع بحري

ينبوع مياه عذب داخل البحر وعلى بعد  700مرت من ال�شاطئ على ال�ساحل اللبناين

احلرارية (،)Thermal satellite images
والتي لها القدرة على متييز درجات احلرارة
املختلفة للمياه يف البحر ،وعليه ف�إنّ وجود
�أي ُبقعة مائية ذات درجة حرارة منخف�ضة عن
درجة حرارة البحر هي دليل على �أنها ينبوع
ملياه عذبة ويف هذه احلالة يطلق على هذه البقعة
“�شواذ حراري”.

�إنّ مبد أ� التعرف على هذه الينابيع يعتمد على
متييز فرق درجات احلرارة ما بني املياه املاحلة
تتميز بحرارة �أعلى من املياه العذبة التي
والتي ّ
تكون �أقل حرارة والتي هي م�صدرها �أ�ص ً
ال
من اخلزانات اجلوفية املوجودة يف الياب�سة،
تت�رسب مياه هذه الينابيع عرب ال�شقوق
حيث
ّ
والت�صدعات وكذلك التجاويف ال�صخرية من
ّ
هذه اخلزانات باجتاه البحر.
و�إن مل تكـــــن الدرا�ســــات وامل�شاريع التي
ومن هنا تقوم عدة درا�سات لتحديد مواقع مت عملها عن الينابيع البحرية يف الوطن العربي
التعرف غري كافية� ،إال �أنه يوجد بع�ض الدرا�سات التي
تدفّق هذه الينابيع يف البحر ،وكذلك ّ
على م�صادرها من اخلزانات اجلوفية يف الياب�سة� .أثبتت �أهمية هذه الينابيع كم�صدر مائي هام.
املزودة فعلى �سبيل املثال ،مت التعرف على حوايل 360
ولهذا الغر�ض تُ�ستخدم الطائرات
ّ
مبج�سات للأ�شعة ما حتت احلمراء احلرارية م�صدرا ملياه عذبة يف البحر على ال�شاطئ
( .)TIRكذلك ت�ستخدم ال�صور الف�ضائية ال ُعماين ( ،)Shaban, et al., 2007يف حني �أنه
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مت التعرف على حوايل  60ينبوعا على ال�شواطئ  450مليون مرت مكعب� ،أي ما يعادل تدفق للمياه
اللبنانية ،والتي مت تقدير كميات تدفقها بحوايل من ثالثة �أنهار لبنانية (.)Shaban, et al., 2005

شواذات حرارية

اليابسه
البحر

�صورة ف�ضائية بالأ�شعة ما حتت احلرارية تبني ال�شواذ احلرارية يف البحر
والتي هي كناية عن مياه عذبة غري مرئية تتدفق �إلى البحر.

هذا ويالحظ ن�ضوب العديد من هذه الينابيع يف للآبار ّمما ي�ؤثر ب�شكل مبا�رش على املياه املوجودة
بع�ض املناطق ال�ساحلية نظرا لال�ستهالك املتزايد يف اخلزانات اجلوفية على الياب�سة ،ومنها على
للمياه ،وخ�صو�صا من خالل احلفر الع�شوائي الينابيع التي تتغذى من هذه املياه.
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يتع ّلم كل طالب في المدرسة الثانوية اليوم في الفيزياء أن
تسمى الفوتونات .ثمة سؤال
الضوء يتكون من أنواع من الجزيئات
ّ
تقليدي ُيطرح على مؤرخ العلوم  :متى ومن اكتشف الفوتون؟
هذا السؤال الذي يبدو ال قيمة له يثير مسألة ألنه يقوم على
افتراضات قابلة للمناقشة.
أوال ،إن الكالم على «اكتشاف» (بدال من الكالم على اختراع ،أو بناء
أو ال بل خلق) يوحي بالموافقة على موقف يوصف ﺑ «الواقعي»
في فلسفة العلوم ،ويقول إن النظريات العلمية تعكس الواقع
على حقيقته ،بمعزل عن اإلنسان .والحال هذه ّ
أن تصور العلم
على أنه كشف وتمثيل للواقع يمكن أن يناقش.
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ثم �إن �س�ؤال «متى» و «من» ينطوي على
�إمكانية الإجابة بتاريخ وا�سم .و�إن «من»
تفرت�ض �أي�ضا �أن التطورات العلمية الكبرية
عمل �أجنزه مكت�شفون ميكن حتديد هويتهم
بو�ضوح .و�أما «متى» فتعني �آنية االكت�شاف
على �صورة «( eurêkaوجدتها») �أرخميد�س
ال�شهرية .واحلال هذه �أنه ميكن �أن جند يف تاريخ
العلوم العديد من الأمثلة التي تو�ضح �أن ذلك
الأمر نادر احلدوث .و�سوف ندر�س هنا حالة
الفوتون photon

فر�ضية كمات ال�ضوء يف العام 1905

يف �شهر مار�س من العام  1905وقع �ألربت
�أين�شتاين  Albert Einsteinالذي كان
�آنذاك عامل فيزياء مغمورا وكتب مقاال بعنوان
«وجهة نظر ا�ستك�شافية ب�ش�أن �إنتاج ال�ضوء
وحتوله» .يعر�ض �أين�شتاين يف املقال للمرة
الأولى ما ميكن اعتباره اجلد الأول للفوتون:
كم ال�ضوء  .يف ذلك الوقت ،و منذ قرن تقريبا،
مل يكن �أي فيزيائي ي�شك جديا يف �أن الإ�شعاع
الكهرومغناطي�سي ب�شكل عام ،وال�ضوء الذي

• منوذج الفوتون
• وظائف خفيفة عىل حد سواء كام
الجسيامت واملوجة
• يتكون الضوء من الجسيامت
(الفوتونات)
• كل فوتون لديه الطاقة التي تتناسب
مع وترية موجة لها
44
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ميثل حالة خا�صة منه ،هو ظاهرة موجية :تنت�رش العلوم ت�شكيل بع�ضها الآخر.
الطاقة امل�ستمرة بالإ�شعاع من دون نق�صان يف حجج �آين�شتاين :
ف�ضاءات �أو�سع دائما .وقد و�ضع �أين�شتاين يف
مقاله فر�ضية معاك�سة ،و�صفها ب�أنها «ثورية» يو�ضح الفيزيائي �أوال �أن ثمة خط�أ يف نظريات
(قال يف العام � 1909إنها «هائلة»)� .إنه يفرت�ض الإ�شعاع واملادة ال�سائدة  -كهرومغناطي�سية
�أن الطاقة امل�ضيئة متكونة من عنا�رص منف�صلة هندريك �أنتون لورنتز  Lorentzو امليكانيكا
وغري قابلة للق�سمة ،وبعبارة �أكرث دقة« ،من الإح�صائي .تنطوي هذه النظريات يف الواقع
عدد حمدود من كمات ال�ضوء الواقعة يف نقاط على قانون �إ�شعاع �سمي الحقا قانون رايلي-
من الف�ضاء ،التي يتحرك كل منها من دون �أن جينز  ،Rayleig-Jeansالذي ال يناق�ض فقط
ينق�سم ،والتي ال ميكن �أن تتال�شى �أو تنتج �إال التجربة يف الرتددات العالية� ،أو �إمنا ي�ؤدي �أي�ضا
ككتلة واحدة» (كلمة ( quantaكمات) هي �إلى �إ�سناد طاقة ال متناهية للإ�شعاع .وتبدو
النتيجة الأخرية غري املت�سقة مرتبطة بحقيقة �أن
جمع الكلمة الالتينية « quantumكم»).
هل �أعلن �أين�شتاين ذلك على �أنه اكت�شاف
�إطالقا .املق�صود بالن�سبة �إليه «وجهة نظر
ا�ستك�شافية»  :درب اقرتحه ،لأنه مل يكن هناك
ما هو �أف�ضل ،لهدف التوجه يف و�سط م�شكالت
نظرية قائمة .ومع ذلك ،حكم �أين�شتاين يف
الواقع على فر�ضية كمات ال�ضوء ب�أنها واعدة،
كما �أظهر ذلك خمتلف الكتابات ،وواقع الن�رش.
واحلال هذه �أنه يف العام  ،1905و ملدة ع�رشين
�سنة �أخرى ،مل يكن �أي فيزيائي على ا�ستعداد
ملنح احتمال ولو كان �ضئيال لت�صديق فر�ضية
بنية منف�صلة للطاقة ال�ضوئية.
ما الذي يغذي �إذن قناعة �أين�شتاين غري
النمطية؟ ميكننا ،عندما ننظر يف املو�ضوع عن
كثب� ،أن نن�سبها ل�شبكة معقدة من الأ�سباب
املختلفة من حيث طبيعتها .يظهر بع�ض هذه
الأ�سباب يف كتابات �أين�شتاين  ،ويعيد م�ؤرخ

Hendrik Enton Lorentz
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الإ�شعاع املت�صل فر�ضيا يت�صف بعدد ال متناه من
درجات احلرية .ثمة طريقة ممكنة �إذن للتخل�ص
من عدم االت�ساق تتمثل يف الت�سليم ب�أن الإ�شعاع
مكون من «ج�سيمات»  grainsيتعذر ق�سمتها،
ومتلك بالتايل عددا حمدودا من درجات احلرية.
يزعم �أن�شتاين �أي�ضا بوجود �شبه ريا�ضي بني
الإ�شعاع والغاز يف�رسه على �أنه ت�شابه فعلي بني
االثنني� .إن ال�صيغة الكيمائية للغازات تت�ضمن
�أ�سا يقابل عدد جزيئات الغاز .و�إن �صيغة
الإ�شعاع تقدم �أ�سا تناظريا ،تعرب عنه املعادلــة
( E/hvحيث  Eهو الطاقة الكلية ،و hهو
ثابت بالنك  ،constant de Plankو vهو
التواتر) .ويطابق �أين�شتاين هذا الأ�س مع عدد
«�شيء ما» يرتبط بالإ�شعاع :عدد من كميات
الطاقة  hvت�سمى «كمات ال�ضوء».
طبق �أين�شتاين فر�ضية
وف�ضال عن ذلكّ ،
كمات ال�ضوء على حاالت تفاعل �إ�شعاع
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 مادة  :املفعول الكهرو�ضوئي ،وت�أينالغازات بالأ�شعة فوق البنف�سجية ،والإ�شعاعية
ال�ضوئية ،ويف وقت الحق يف العام ،1909
الأ�شعة ال�سينية .و�إن كل هذه الظواهر تنطوي
على خ�صائ�ص مماثلة ي�صعب �رشحها يف �إطار
النموذج التموجي .على �سبيل املثال� ،إن
الإلكرتونيات املنبعثة يف املفعول الكهرو�ضوئي
حتت ت�أثري �ضوء الأ�شعة فوق البنف�سجية ،وتلك
التي تنطلق بعد الت�شعيع ب�أ�شعة  ،Xمتلك طاقة
حركية تفوق كثريا تلك التي يفرت�ض �إي�صالها
مو�ضعيا للمادة املعر�ضة للإ�شعاع �إن كان
الإ�شعاع ال�ساقط ت�شع�شع فعليا على منط واحد
يف الف�ضاء منذ نقطة انبعاثه.
ومن هنا ،جاءت فر�ضية �أين�شتاين البديلة التي
تقول �إن طاقة الإ�شعاع امل�ضيء تبقى يف الواقع
مركزة يف بع�ض النقاط (التي توافق الكمات).
�إن ال�سيناريوهات املذكورة هي التالية  :ينقل
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كم ال�ضوء طاقته �إلى �إلكرتون ينطلق عندئذ من
املعدن؛ ينقل كم ال�ضوء طاقته �إلى جزيء غاز
وي�ؤينه� ،إلخ  .هذا التمثيل الب�سيط واحلد�سي
القائم على ال�صورة ،وامل�ألوف يف فيزياء املواد،
للتفاعالت بني كيانني متميزين -ج�سيمني
عادة ،ج�سيم وكم من الطاقة هنا  -ي�سمح
بعر�ض جممل النتائج املعروفة بالن�سبة لكل
الظواهر املعتربة ب�شكل طبيعي جدا.
ميكن ،ف�ضال عن ذلك ،ت�صور التوفيق بني
فر�ضية �أين�شتاين والنموذج التموجي .وذلك
�إذا مت �إقرار �أن الإ�شعاع املجهري يتكون يف
الواقع على امل�ستوى املجهري (على م�ستوى
ال�سلوك الفوري) من حزم طاقة ال تتجز�أ ،و�أن
التمثيل التموجي املت�صل (على م�ستوى ال�سلوك
املتو�سط) هو تقريب مقبول للبنية املنف�صلة .
ثمة اعتبارات من طبيعة �أخرى� ،إلى جانب
احلجج الفيزيائية التي مت عر�ضها للتو ،تعزز
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ثقة �أين�شتايـــــن .وميكن و�صفهـــا مع
هولتــــون  G. Holtonب�أنها مو�ضوعاتيـة
� .thématiquesإن املو�ضوع  thémaي�شري
�إلى خا�صية جمالية باملعنى الوا�سع (الب�ساطة،
على �سبيل املثال) ،ميكن �أن ت�سند �إلى نظرية
ما� .إن االلتزام مبو�ضوعات يعنــــي تف�ضيال
وا�ضحا ،خا�صا بعامل �أو بعـــدة علماء،
موحدة
لنظريــــات من منط معينّ (ب�سيطـة� ،أو ّ
جيدا� ،أو مت�صلــــة� ،أو منف�صلة� ،إلخ.).
التقيد باملو�ضوعات
ويقوم بدور مهم ،لأن
ّ
(�أو باملو�ضوع املهيمن يف حالة التعار�ض بني
املو�ضوعات) يعمل مبثابة حجة قوية ل�صالح
النظرية ( والعك�س بالعك�س).
�إن مو�ضوعي الوحدة والب�ساطة الأ�سا�سيني
كليا عند �أين�شتاين يرتجمان بالن�سبة �إليه بهذا
الأمر املطلق  :ا�شتقاق جميع البيانات التجريبية
من �أ�س�س ب�سيطة وموحدة .واحلال �أن النظرية
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الكهرومغناطي�سية املهيمنة يف العام  ،1905وهي الفيزيائية الرئي�سة ،التي يعرفها �أين�شتاين كلها،
نظرية الإلكرتون لدى لورنتز  ،Lorentzتنطوي والتي رمبا تذرع بها معار�ضو فر�ضية كمات
على ثنائية �أ�س�س (مت الت�شديد عليها منذ مقال ال�ضوء يف العام .1905
 )1905ال حتتمل بالن�سبة �إلى �أين�شتاين� .إن هذه �ضد فر�ضية كمات ال�ضوء :
النظرية ت�ضع جنبا �إلى جنب ت�صورين �أوليني
ال جرم �أن الفر�ضية ت�ساعد
متنافرين يتعذر تب�سيطهما :مادة منف�صلة و�إ�شعاع
على عــــــــر�ض عدد
مت�صل .و�إن فر�ضية الكمات هي خطوة باجتاه حل
قليـــل من النتائج
نقطة ال�ضعف هذه  .لأنه �إذا وافقنا على ذلك ،ف�إن
التجريبية التي
الفيزياء كلها مو�ضوعة حتت �أولوية املنف�صل .فلي�س
ي�صعب
هناك �سوى الكم :كمات ال�ضوء ،وكمات املادة
دجمهــــا
(الذرات) ،وكمات الكهرباء (الإلكرتونات).
يف
�إن خيار �أين�شتاين توحيد الفيزياء انطالقا من
املنف�صل (بدال من املت�صل) قد يكون مرتبطا
مب�ساره البحثي ال�سابق  .ف�أعماله الأولى كلها
تندرج يف النموذج اجلزيئي ،والقت يف هذا
الإطار جناحات ال ي�ستهان بها .وف�ضال عن
ذلك ،كان �أين�شتاين مقتنعا بالوجود الفعلي
لذرات املادة ،وهي م�س�ألة مت الت�شكيك فيها
كثريا يف ذلك الوقت.
تلك هي املقومات الرئي�سة التي �ساهمت،
بالن�سبة �إلى �أين�شتاين ،يف دعم فر�ضية كمات
ال�ضوء� .إن احلجج الفيزيائية تثبت قدرة الفر�ضية
على تو�ضيح بع�ض الألغاز والتنب�ؤ ببع�ض
الظواهر(�رشط ميثل احلد الأدنى لئال يتم رف�ضه
على الفور) .ولكن احلجج املو�ضوعاتية هي
التي متنح يف نظر �أين�شتاين الفر�ضية �أهميتها،
وت�ؤ�س�س هيمنتها بالن�سبة �إلى حدو�س افرتا�ضية
�أخرى مقبولة جتريبيا .لننظر الآن يف احلجج
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منـوذج
املوجــــة
ب�شكــــل
ب�سيـــــــط
ور�شيــــــــــق .بيد
�أن الو�ضــــــع بال�ضبط
هو العكــــــ�س بالن�سبة لعدد
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�أكرب بكثيـــــر من احلقائق الفيزيائية الأخرى
املعروفة .ويف هذا ال�صدد� ،إن حالة ظواهر
التداخل مده�شة .ت�رشح النظرية التموجية هذه
الظواهــــــر ب�شكل طبيعي جدا برتاكب
جمموعــــــة من النظم املنت�رشة
مكانيــــا ،واملفرت�ض �أن
تكــــــون املوجات
(يحــدث تقوية
�أو �ضعف يف
�شــــدات
ال�ضــوء

املرتاكبــــــة
تبعا للحاالت).
ويـــــبـــــــــــدو �أن
فر�ضية �ضوء مكون من
ج�سيمات ممو�ضعـة بانتظام ال
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ميكن �أن تقدم �أي خمطط تف�سريي .
وف�ضـــال عن ذلك ،لي�س هنــــاك ما ي�سمح
با�ستنتــــــــــاج �أن التجارب من منط املفعول
الكهرو�ضوئي غري متوافقة نهائيا مع النموذج
التموجي .وهناك م�سارات �أقل فعالية من م�سار
�أين�شتاين وجدت يف العام  ،1905وت�ستهدف
هذا التوفيق .وهكذا ،هناك الفر�ضية التي
عرفت با�سم التفعيل  ،déclenchementوالتي
�أتى بها لينارد  Lenardيف عام  .1902تقول
هذه الفر�ضية �إن املوجة ال�ساقطة ال تقوم �سوى
بدور املفعل� :إنها حترر طاقات موجودة م�سبقا
يف املادة؛ ومن هنا ت�أتي الطاقة العالية ب�شكل
غري طبيعي للإلكرتونات املقذوفة.
يظهر التحليل ال�سابق ،على الرغم من تب�سيطه،
التعقد الكبري ل�شبكة احلجج املتوفرة ،امل�ؤيدة
�أو املعار�ضة لفر�ضية معينة .و�إننا منده�شون
�أي�ضا لتنوع مقومات تلك ال�شبكة .وهكذا،
�إن احلجج التي تدافع عن كم ال�ضوء من وجهة
نظر �أين�شتاين غري متجان�سة للغاية .فهناك ،من
ناحية ،طبيعتها (الفيزيائية �أو املو�ضوعاتية)،
ومن ناحية �أخرى ،قوتها  :الرباهني الفيزيائية
ال�صحيحة (مثل �إنتاج قانون رايلي  -جينز
انطالقا من النظريات الكال�سيكية) ؛ ولكن
�أي�ضا براهني غري �صحيحة منطقيا (مثل الت�شبيه
بني الغاز والإ�شعاع) �أو �أي�ضا تقييمات �شخ�صية
للنماذج (مثل رف�ض النظريات التي تنطوي
على �أ�سا�س ثنائي ،والثقة مبذهب الذرية ) ...
�إن كل ذلك يوحي ب�أن اخليار بني ق�ضايا
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متناف�سة يف الديناميكا العلمية واالعرتاف
بــــــ«اكت�شاف» ال ينتجان عن مناهج ب�سيطة
و�شبه �آلية .و�إننا ل�سنا يف حالة من منط «رجل
العلم يف التفكري ،والطبيعة يف التدبري».

معايري احلكم على فر�ضية نظرية :

�إن القـــــدرة على التنبـــــ�ؤ بحقائــق جتربة
�أو م�شاهدة هو �رشط الزم العتبار ق�ضية ما
فر�ضية من النمط العلمي (حتى لو كانت
بحاجة ملزيد من االختبار قبل ذلك) .مثاليا،
ينبغي �أن ت�ساعد الفر�ضية املرتبطة بفر�ضيات
�أخرى على التنب�ؤ بكل احلقائق املعروفة ظاهريا
يف املجال العلمي املعني .و�أما عمليا فنادرا ما
يتحقّق هذا ال�رشط .ويعمل عندئذ ب�صفته هدفا،
ويتم ا�ستبداله ب�رشط �أ�ضعف� :رشط التنب�ؤ بعدد
كبري من امل�شاهدات املعروفة.
ومع ذلك� ،إن هذا ال�رشط ال�ضعيف لي�س
حا�سما .لأن جمموعة حمدودة من امل�شاهدات
ميكن �أن ت�ستنتج من مبادئ نظرية متميزة
ومتعار�ضة .و�إن الإب�ستمولوجيني يتكلمون
يف هذا ال�صدد على «حتديد فرعي للنظرية
بالتجربة» :ال تكفي البيانات املتوفرة يف وقت
معني مبفردها لفر�ض نظرية وحيدة .وهكذا بدا
�أنه ميكن تف�سري املفعول الكهرو�ضوئي يف العام
 1905بفر�ضيتني متعاك�ستني على الأقل :نظرية
كم ال�ضوء ونظرية التفعيل.
يف حالة تو�صل ق�ضيتني متعاك�سني �إلى التنب�ؤ
بعدد كبري من املالحظات فكيف نختار بينهما
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انطالقا من معيار الفعالية التنبئية الوحيد؟ �إن
ك�شف احل�ساب املجرد بعدد التنب�ؤات ال�صحيحة
ال يكفي ب�شكل عام .وينبغي و�ضع ت�سل�سل بني
الق�ضايا الرئي�سة والثانوية ،وبني احلقائق التي
ينبغي �رشحها وتلك التي ن�ستطيع تركها م�ؤقتا
من دون تف�سري .ولكن هذا الت�سل�سل ال يفر�ضه
ب�أي حال من الأحوال معطى النتائج التجريبية
فقط .وهكذا� ،إن فر�ضية الكمات يف العام
 ،1905على �أ�سا�س القدرات التنبئية نف�سها
مقبولة لدى �أين�شتاين ،ولكنها متناق�ضة كليا
بالن�سبة �إلى علماء الفيزياء الآخرين.

Robert Andrews Millikan
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ب�شكل عــــــــــام� ،إن فر�ضية نظرية تكت�سب
م�صداقية كبرية عندما تتنب أ� بنجاح حدوث
ظواهر مل ت�شاهد من قبل �أو مل تكن متوقعة.
ومع ذلك� ،إن هذا ال�رشط لي�س حا�سما دائما.
وهكذا� ،إن ت�أكيد الفيزيائي ر .ميليكان R.
 Millikanال�ساطع يف العام  1916جلميع
التوقعات حول املفعول الكهرو�ضوئي التي
قدمها �أين�شتاين ال تكفي الن�ضمام الفيزيائيني
لفر�ضية كمات ال�ضوء.
هناك عوامل �أخرى تقوم بدور هام� .أوال،
اخل�صائ�ص اجلوهرية ،واجلمالية �أو املو�ضوعاتية
التي �سبق ذكرها ،والتي متثل �سيناريوهات
تتنب�أ الفر�ضيــــــات
ميكــــــــن من خاللها �أن ّ
املتناف�سة بالظواهر .ثانيا ،نوعية العالقة بني
ال�سيناريوهات اجلديدة وال�سيناريوهات العلمية
التي �سبق قبولها :تبدو فر�ضية جديدة حمتملة
عندما ال تعار�ض نتائجها� ،أو ما هو �أف�ضل
�أي�ضا ،عندما تع ّزز على �أ�س�س جديدة �أق�صى
حد من املعارف العلمية ال�سابقة ،بحيث يظهر
العلم مثل بناء متما�سك ومتنا�سق.
يزداد الو�ضع تعقيدا بحقيقة �أن وجهة النظر
التي يتم تبنيها يف نهاية املطاف ال ترتبط فقط
بتقييم يتعلق بقابلية الفر�ضية لتحقيق جميع
العوامل ال�سابقة ،ولكن �أي�ضا بتقدير م�سبق،
حد�سي بال�رضورة ،الحتماالتها امل�ستقبلية.
وميكن التمييز بني حالتني� .إن فر�ضية مل ي�سبق
تقدميها �أبدا �سوف تكون مزية ال�شك يف
�صاحلها .ويف املقابل� ،إن فر�ضية تنطوي على
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ت�شابه مع ق�ضايا علمية �صدرت يف املا�ضي ،مت
تفح�صها ب�شكل منهجي والتخلي عنها الحقا،
�سوف تكون �أ�سباب �سبق معرفتها يف غري
�صاحلها.
�إن كمات ال�ضوء التي مت النظر فيها يف
العام  1905توافق احلالة الثانية .وتنطوي يف
الواقع على بع�ض الت�شابه مع ج�سيمات نيوتن
ال�ضوئية .ومع ذلك� ،إن مزايا التمثيل التموجي
واجل�سيمي لل�ضوء قورنت مقارنة منهجية يف
القرنني الثامن ع�رش والتا�سع ع�رش .وقد كانت
الغلبة ب�شكل حا�سم للنموذج املوجي على
ما يبدو بعد �أن �أظهر مبفرده قدرته على �رشح
ظاهرة التداخل .ومع ذلك ،مل تكن مثل هذه
االعتبارات حا�سمة �أبدا للجميع .وهكذا� ،إن
�أين�شتاين الذي �أدرك متاما التحوالت املا�ضية
للنظرية اجل�سيمية لل�ضوء مل ير �أن التمثيل الكمي
لي�س واعدا بالدرجة نف�سها� .إن وجهة النظر
التي يتبناها كل رجل علم بخ�صو�ص فر�ضية
معينة ،يف حلظة معينة ،ميكن و�صفها يف نهاية
املطاف ب�أنها نوع من التوازن املعقد الذي ميكن
�أن يح�شد جميع �أمناط العوامل املذكورة �سابقا.
يف �أ�صل التفاوت املالحظ
ما �سبب االختالفات بني العلماء ب�ش�أن حتليل
الو�ضع الراهن والرهانات على امل�ستقبل؟ �أوال،
�إن �أع�ضاء املجتمع العلمي ال ي�ضعون بال�رضورة
الت�سل�سل نف�سه للعوامل :ي�ضع �أحدهم على
�سبيل املثال متا�سك النظام العلمي يف ال�صدارة،
ويرى �آخر ب�ساطة التف�سريات �أكرث �أهمية� ،إلخ.
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ثانيا ،ال يتفق اجلميع دائما يف التطبيق عندما
يتعلق الأمر ،يف وجود مفاهيم متناف�سة ،بتقرير
�أيها �أكرث ب�ساطة و�أكرث طبيعية� ،أو حتى �أكرث
فائدة من وجهة تنبئية.
ميكن �أن تُعزى هذه االختالفات ،على
م�ستوى �أكرث عمقا ،للتف�ضيالت املو�ضوعاتية
اخلا�صة بكل عامل ،وبالرتابط �إلى معطيات تتعلق
بال�سرية ،مثل امل�سار البحثي اخلا�ص بكل منهم.
ي�ؤ�س�س هذا امل�سار يف الواقع عادات فكرية
معينة ،ويجعل بع�ض اخلطوات والأدلة النظرية
م�ألوفة ،ويحدد بالتايل املوقف ال�شخ�صي من
الفر�ضيات (تبدو �أمناط التف�سري امل�ألوفة ب�شكل
عام �أكرث «طبيعية» من غريها� ،...إلـخ).
�إننا بعيدون عن ال�صورة ال�شائعة للعلم املتمثلة
يف جمرد مواجهة بني الباحث والطبيعة ،يطرح
فيها الأول �أ�سئلة وتقدم فيها الثانية من خالل
النتائج التجريبية �أجوبة م�ؤكدة ونهائية .و�إنه
ملن الطبيعي �أن تكون النتائج التجريبية التي
�أقرها اجلميع وطابقها مع معطيات مو�ضوعية
م�ؤثرة كثريا .ولكنها لي�ست النتائج الوحيدة،
ما ي�ؤدي �إلى ت�شتت الآراء .ففي حالة كمات
ال�ضوء يف العام  ،1905كان �أين�شتاين �ضد
اجلميع .ويف حاالت تاريخية �أخرى ،كانت
املتخ�ص�صني بني فريق �صغري و�آخر.
مواجهة
ّ
نحو �إجماع:
�إن الو�صف ال�سابق لعملية االكت�شاف العلمي
ي�صلح لفرتة �أزمة ق�صرية .كيف تتطور الأ�شياء
يف فرتات تاريخية �أطول؟
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�إن التعــــــــدد الفعلي للحلـــــول املتاحـــة
للم�شكالت املعروفــة وتنوع املواقف جتـــــاه
االحتماالت ي�ؤديـــــان �إلى ت�شتــــت �أمناط
التغيــيــــرات �أو االبتكارات التي يكت�شفها
املتخ�ص�صون فعليا .ينجم عن ذلك كرثة العنا�رص
النظرية والتجريبية اجلديدة التي يتم �إخ�ضاعها
لتقييم جلميع ،ويكون ت�أثري �أخذها بعني االعتبار
جماعيا تغيري التوازن الذي ي�شكل وجهة النظر
اخلا�صة بكل ع�ضو من �أع�ضاء املجتمع العلمي
يف وقت معني.
قد تظهر عدة حاالت .ميكن �أن تعزز القناعة
نف�سها عوامل جديدة .وهكذا ،تعززت قناعة
�أين�شتاين بدءا من العام  1909بحجج متقاربة
تو�ضح �أن تذبذبات عدة متغريات متعلقة
ّ
بالإ�شعاع تتكون من عبارتني :خا�صية ال�سلوك
املوجي وخا�صية ال�سلوك اجل�سيمي.
ميكن �أي�ضا �أن تت�أرجح القناعة الأ�صل ،ال
بل �أن تنعك�س .وهكذا بد�أ �أين�شتاين يف الفرتة
( )1911 - 1910ي�شك ب�شكل جدي للغاية
بوجود كمات ال�ضوء ،وباكت�شاف منهجي
مل�سارات �أخرى ،ال�سيما بعد تبادل احلجج مع
الفيزيائي لورنتز  Lorentzوالف�شل امل�ستمر
ملحاوالت التوفيق بني التداخل والكم.
كانت الفر�ضيات املعنية خالل هذه العملية
تتو�ضح ،ال بل تتحول حتوال جذريا .وهكذا،
ّ
اتخذت كمات ال�ضوء التي مل تكن يف العام
� 1905سوى ج�سيمات طاقة ( )hvتدريجيا
خ�صائ�ص �أخرى :كم حمدد من احلركة ،ولف
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

ذاتي � : spinإلخ .وبالرتابط ،تطور معناها:
�أ�صبحت ت�شبه �أقل ف�أقل ج�سيمات تقليدية
و�أكرث ف�أكرث كيانات مزدوجة ،وتت�صــــــــرف
كموجات وج�سيمات معا ،وتفقد بالتايل
فرديتها� ...،إلخ.
تراجـــــع ت�ش ّتت وجـــهات النظر بعد ردح
من الزمن ،بعد �أن بلغ نهايته مع ا�شتداد حدة
الأزمات العلمية ،و�أف�سح املجال يف نهاية
املطــــــاف لتوافق جيد يف الآراء ل�صالح ن�سق
نظري �سوف يكون ،حتى �إ�شعار �آخر ،النواة
امل�شرتكة جلميع البحوث الالحقة.
ملاذا مت التو�صـــل �إلى مثل هذا التوافق يف
الآراء؟ �إن �إجابات الإب�ستمولوجيني متباينة.
و�أما من جهتنا ،ف�إننا ندافع عن فر�ضية �أن
نظرية ما تفر�ض نف�سها �أ�سا�سا ب�سبب قوتها
التنبئية ال�شاملة بالن�سبة �إلى مناف�ساتها املتوفرة
يف الوقت نف�سه .ويف مثالنا ،يعني ذلك ت�أكيد
�أنه �إذا كانت �أغلبية الفيزيائيني منذ العام 1925
أقرت بكمات ال�ضوء ،فذلك �أ�سا�سا ب�سبب �أن
� ّ
جتارب جديدة ُاعتربت �أ�سا�سية ات�ضح من جهة
�أنها قابلة للتف�سري ب�شكل طبيعي ،ومن جهة
�أخرى ي�صعب التوفيق بينها وبني الفر�ضيات
البديلة ،مثل فر�ضية التفعيل .هذه الفر�ضية
ال تعني �أنه مت ا�ستك�شاف كل االحتماالت.
و�إنها ف�ضال عن ذلك ترتك الباب مفتوحا كليا
ملعرفة ما �إذا كانت النظرية التي مت اختيارها
هي �إعادة متثيل للواقع �أكرث �أمانة من النظرية
التي مت التخلي عنها� .إنها تعني فقط �أن �أغلبية
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تو�صلوا �إلى حكم متقارب ومربر فيما
العلماء ّ
يتع ّلق بفعاليته التنبئية .وهذا ،على الرغم من �أن
الفعالية التنبئية لفر�ضية ما لي�ست خا�صية قابلة
للقيا�س بطريقة مو�ضوعية بحتة (مبعنى اللجوء
�إلى ح�ساب ،يقوم على �سبيل املثال على جمرد
�إح�صاء ب�سيط للتوقعات التي ثبت �صحتها)،
ومن �أنّ املو�ضوعات اخلا�صة ت�ؤدي يف بع�ض
الأحيان �إلى عدم �إقرار النظرية الأكرث فعالية �إال
ب�صفتها ال�سبيل الوحيد الباقي وامل�ؤقت.
وهكذا ا�ستمر �أين�شتاين ،منذ العام  ،1930يف
تكرار �أنّ ميكانيكا الكم باعتبارها �إح�صائية،
ال ميكن �أن تكون كلمة الفيزياء الأخرية ،ولكنه
�أقر �أنها تو�ضح املالحظات على نحو �أف�ضل من
مناف�ساتها ،و�أنه ينبغي لهذا ال�سبب ،وحتى
�إ�شعار �آخر ،الإبقاء عليها.

بع�ض اال�ستنتاجات حول «االكت�شاف»

يحيل مفهوم «االكت�شاف» ،باملعنى احلريف،
�إلى حقيقة �إزالة  -بلم�سة واحدة  -ما يخفي
عن الإن�سان جزءا من واقع موجود بالفعل
ولكنه يبقى ،حتى ذلك الوقت ،حمجوبا .ينبغي
�أن يكون االكت�شاف «الأ�صيل» ،باملعنى الدقيق
للكلمة فوريا وال رجوع فيه.
يبني التحليل �أعاله �أن الأمر خمتلف� .إن املفهوم
امل�شرتك ﻟـ «لالكت�شاف» باعتباره �إ�ضاءة تفر�ض
على باحث منفرد فكرة ال مثيل لها ،وحمددة
ودقيقة ،ثم �إدخالها كما هي ونهائيا يف العلم،
هو �أمر وهمي �أي�ضا جزئيا .وال جمال بالت�أكيد
لإنكــــار االكت�شاف-الإ�ضاءة ب�صفتـــه و�صفا
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للتجربة الذاتية للباحث .وال ميكن �أي�ضا �إنكار
�أن الأفكار الواعدة تظهر يف بع�ض الأحيان
من التجارب النف�سية الفردية من هذا النمط.
ومع ذلك� ،إن هذه الأفكار ،بعيدا عن كونها
جامدة ،تنقح وتعاد �صياغتها با�ستمرار ،وفق
م�سار ملتو �أحيانا ال ميكن حتديد �أية نهاية له.
وف�ضال عن ذلك ،ثمة تغيريات جذرية حتدث
�أحيانا على م�ستوى مفهومي يطرح على ب�ساط
البحث من جديد �سيناريوهات علمية يعتقد �أنه
ال ميكن �إزاحتها �أ�سا�سا .لذلك� ،إنه ملن اخلطورة
مبكان دائما الإعالن �أن هذا �أو ذاك املفهوم
العلمي ي�شكل معرفة نهائية مطلقة وغري قابلة
للتغيري.
ي�شارك يف االكت�شاف ،ف�ضال عن ذلك ،عدة
فاعلني :الذين عربوا الفكرة ،والذين طوروها
يف وقت الحق ،والذين و�ضعوا ق�ضايا معاك�سة،
�صمموا و�أجروا جتارب الختبارها،
والذين ّ
والذين ينتمون الخت�صا�صات �أخرى وو�ضعوا
نظريات تعزز نتائجها �إحدى الفر�ضيات
املناف�سة �أو ت�ضعفها� ،إلخ .وميكن� ،إن رغبنا يف
ذلك ،و�ضع ت�سل�سل بني �أولئك الفاعلني :على
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�سبيل املثال ،اعتبار �أن �أول من عرب عن الفكرة
�أكرث �أهمية من الذي نفذ التجارب الختبارها،
مثلما جاء فـــي بع�ض روايات تاريخ العلـــــوم.
�أو �أي�ضا اعتبار الذي �شهد ل�صالح فر�ضية مت
الأخذ بها يف نهاية املطاف �أكرث جدارة من
الذي دعم فر�ضية مناف�سة مت التخلي عنها نهائيا.
ومع ذلك ،يبقى �أن �إنتاج عدد كبري جدا من
ثم �إبداء الر�أي فيه بناء على مثل هذه
الأ�شخا�ص ّ
املعايري الثانوية (ال بل �إغفاله �رصاحة)� ،ساهم
بقوة يف تغليب املفهوم الذي مت تبنيه نهائيا،
ال بل ميكن اعتباره يف بع�ض احلاالت �رشطا
�رضوريا لتكوين مفهوم «االكت�شاف» هذا
وال�ستقراره.
وباخت�صار� ،إذا كان هناك �إ�رصار على اللجوء
�إلى ت�أكيدات مثل «�إن �أين�شتاين هو الذي
اكت�شف الفوتون يف العام  »1905فيجب �أن
نخ�ص�ص وقتا كافيا ل�رشح العنا�رص التاريخية
التي تربر مثل هذه الأقوال .ومن دون ذلك
قد جنازف يف �أف�ضل احلاالت بت�أكيد �صورة
م�ضحكة ،ومغلوطة يف �أ�سوئها ،لتاريخ العلوم.
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الثقوب السوداء
وإسهامات
ستيفن هاوكينغ
د .أبو بكر خالد سعد اهلل ـ الجزائر

يطلق علماء الفيزياء الفلكية اسم «الثقب األسود» على كل
جرم سماوي غير مرئي فائق الكثافة .تؤدي هذه الكثافة إلى
شدة بالغة في حقل جاذبية ذلك الجرم تجعله يستقطب كل
شكل من أشكال المادة واإلشعاع .هناك الكثير من العلماء الذين
بحثوا في هذا الموضوع الذي ال تزال
العديد من جوانبه غامضة .ومن
بين هؤالء العلماء نجد على
رأسهم ستيفـن هاوكينـــغ
Stephen Hawking
( ) - 1942الذي شغل الورى
بحياته ووضعه الصحي
وقدراته الفكرية .نتناول
في ما يلي شخصية هذا
العالم وقبل ذلك نتعرف قليال
على موضوع الثقوب السوداء.
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الثقوب ال�سوداء :

ي�صور العلماء الثقب الأ�سود بنقطة تتمركز
تفردا تثاقليا -ويعتربون
فيها كتلته –ت�سمى ّ
يحدد ن�صف قطرها
تلك النقطة مركزا لكرة َّ
بكونه �إذا نفذت �أية مادة �أو �إ�شعاع داخل
تلك الكرة ابتلعتها .ولذا يقول البع�ض �إنه من
الأ�صح �أن نتحدث عن «الكرة ال�سوداء» بدل
يت�صور القارئ العالقة
«الثقب الأ�سود» .وكي
ّ
بني حجم الثقب وكرته ،ن�شري �إلى �أنه �إذا
كانت كتلة الثقب الأ�سود تعادل كتلة ال�شم�س
(= � 330ألف مرة كتلة الأر�ض) فقطر الكرة
�ستكون نحو ( )6كلم .ويقول العلماء �إن هناك
يف و�سط املجرات ثقوبا �ضخمة كتلة الواحد
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منها تقدر مبليارات املرات كتلة ال�شم�س!
وتعترب الثقوب التي تعادل كتلتها ب�ضعة �آالف
املرات كتلة ال�شم�س ثقوبا متو�سطة احلجم.
ومن خ�صو�صيات الثقب الأ�سود �أنه ال ي�صدر
منه �ضوء وال يعك�سه ،ولذلك فهو غري مرئي.
لكن العلماء ا�ستطاعوا �أن يجدوا �سبال ّ
متكنهم
من م�شاهدة �آثار الثقوب ال�سوداء ودرا�سة
مميزاتها .فقد لوحظ على �سبيل املثال �أن املادة
التي ي�ستقطبها تخ�ضع لدرجة حرارة معتربة
قبل �أن يتم ابتالعها مر�سلة �إثر ذلك �أ�شعة �سينية.
كما ميكن ا�ستنتاج وجود ثقب �أ�سود من خالل
ت�أثري جاذبيته على م�سارات النجوم القريبة منه.
وجتدر املالحظة �أي�ضا �إلى �إمكانية اكت�شاف
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�أج�سام �صغرية احلجم �ضخمة الكتلة .وال
يرى علماء الن�سبية العامة �أج�ساما �أخرى بهذه
املوا�صفات غري الثقوب ال�سوداء.
بد�أ االهتمام بهذا املو�ضوع منذ �أزيد من
قرنني ،لكن نظرية الن�سبية هي التي ركزت على
درا�ستها .ون�ستطيع القول �إن هناك الآن �شبه
�إجماع لدى العلماء على وجود هذه الثقوب.
والواقع �أن عن�رص اجلاذبية (الثقالة) هو تقريبا
ال�شيء الوحيد الذي يربز من الثقب الأ�سود.
وكانت �أول “م�شاهدة” غري مبا�رشة جل�سم
يحتوي على ثقب �أ�سود قد حدثت يف العام
 .1971وقد متكن الباحثون يف �شهر فرباير 2016
من م�شاهدة هذه الظاهرة بطريقة �شبه مبا�رشة.
ففي  16فرباير � 2016أعلن خمتربان �أمريكيان عن
اكت�شاف وقع يوم � 14سبتمرب  2015يف موقعني
�أمريكيني (�أحدهما يف والية لويزيانا والآخر
يف والية وا�شنطن على بعد  3000كلم من املوقع
الأول) .ويتمثل هذا االكت�شاف يف م�شاهدة
�أول �إ�شارة مبا�رشة لـ «�أمواج تثاقلية»! واملوجة
تقو َ�س ما
التثاقلية هي حركة تذبذبية ت�صيب ُّ
يعرف بالزماكن وتنت�رش الذبذبة بعيدا عن نقطة
ت�شكلها .وكان �أين�شتاين قد تنب أ� بوجودها يف
العام  1916يف �إحدى مقاالته .ورغم ذلك كان
وجود هذه الأمواج ّ
حمل جدل طويل .فحتى
�آين�شتاين نف�سه راجع موقفه بعد ذلك عدة
مرات .وامل�س�ألة التي طرحت هي معرفة ما �إذا
فعلي �أم �أنه
كان لهذه الأمواج وجود فيزيائي ّ
جمرد �أداة نظرية ريا�ضية مرتبطة باختيارنا لنظام
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الإحداثيات الذي نعمل به .ولذلك مل تكن
هناك و�سيلة ناجعة للبت يف هذا املو�ضوع غري
التجربة العملية .وقد �رشع العلماء يف العمل
بهذا االجتاه منذ ال�ستينيات من القرن الع�رشين.
ويف تلك الفرتة برز م�صطلح “الثقب الأ�سود”
الذي كان بع�ضهم يف�ضلون ت�سميته ت�سميات
�أخرى!
واجلدير باملالحظة �أن علم الفلك تطور من
علم فلك ال�ضوء املرئي �إلى علم الفلك الذي
يعتمد على الإ�شعاع الكهرومغناطي�سي.
ويف ال�سبعينيات من القرن الع�رشين ،ظهر
فرع جديد ،هو علم الفلك التثاقلي ،نتيجة
لالكت�شافات املتوالية ،ميزته �أنه ير�صد ال�سماء
بناء على الأمواج التثاقلية .فلقد تبينّ �أن هذه
الأمواج توفر معلومات ال ميكن بلوغها من
خالل درا�سة الإ�شعاع الكهرومغنطي�سي.
وي�سعى الباحثون �إلى ربط تلك املعلومات
بنتائج م�شاهدات �أخرى مت احل�صول عليها
ب�أدوات خمتلفة .واجلدير بالذكر �أن الأمواج
التثاقلية فعالة يف درا�سة الظواهر غري املرئيـــة
�أو تلك التي ي�صعب الك�شف عنها مثل الثقوب
ال�سوداء.
يف �أواخر العام  2013ومطلع العام ،2014
راجع هاوكينغ �أعماله حول نظرية الثقوب
ال�سوداء مراجعة جذرية ،وهو ما عقّد الأمور
لدى زمالئه الذين كانوا يبنون الكثري من
�أفكارهم على �أعمال هذا العامل .وكان
( )1940قد
كيب ثورن Kip Thorne
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انتقد طريقة عمــــل هاوكينـــغ يف كتـــــاب
له حول الثقوب ال�سوداء ن�رش يف العام 1994
بعنوان ( Black Holes & Time Warpsالثقوب
وتعوجات الزمن) يف �أكرث من 600
ال�سوداء
ّ
�صفحة.

Kip Thorne

يرى ثورن �أن �أ�سلوب هاوكينغ يف درا�سة
الفيزياء �أ�سلوبا متميزا .ذلك �أن هذا الباحث
�صار �أكرث ف�أكرث غري قادر على القيام باحل�سابات
الالزمة على الورق ب�سبب مر�ضه .و�صار
ي�صعب عليه التوا�صل عندما ازداد مر�ضه حدة
عود هاوكينغ
بدءا من نهاية ال�ستينيات .وهذا ّ
حد�سه وفكره على القيام بتحاليل هند�سية
مكتفيا بح�سابات ذهنية بدون ا�ستعمال القلم
�أو الآلة .ولذا فلي�س من املعقول ،ح�سب ثورن،
�أن يثق العلماء الآخرون ثقة “عمياء” يف النتائج
التي يتو�صل �إليها بهذه الطريقة .وي�ضيف ثورن
�أن هاوكينغ مل يكن واثقا �أن عمره �سيطول
ليتمكن من تقدمي كل ما لديه ،ف�أ�صبح ي�سابق
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الزمن ويعلن عن �أفكار مبهرة دون تقدمي
مربرات متينة لها ،بل كان يرتك الرباهني �إلى
غريه .وهذا عك�س ما كان يقوم به خالل
ال�ستينيات.
يتتبعون �أفكار
وهكذا �أ�صبح الباحثون ّ
هاوكينغ بحذر وال يقبلونها �إال بعد متحي�صها
والبحث فيها مليا ب�أ�سلوبهم اخلا�ص .يقول
ثورن بهذا اخل�صو�ص �إن البع�ض من زمالئه
يت�ساءلون �أحيانا :لعل هاوكينغ يريد �أن ميزح
معنا بالتعبري عن هذه الأفكار احلد�سية املثرية!
يقول زمالء هاوكينغ يف ا�ستغراب :كيف ال
ميكن الت�رصف عندما يعلن عامل ذائع ال�صيت
مثل هاوكينغ �أن الثقوب ال�سوداء غري موجودة
يقدم
و�إمنا يتعلق الأمر ب�آفاق ظاهرية دون �أن ّ
�أدنى معادلة �أو تربيرات دقيقة؟
ومعلوم �أن هاوكينغ عرف ب�إ�سهاماته يف علم
الكون والثقالة الكمومية املرتبطة بالثقوب
ال�سوداء .ومن م�ؤلفاته الرائعة التي ظلت ملدة
طويلة حتطم الأرقام القيا�سية يف �سوق الكتب،
كتاب بعنوانFrom the Big Bang to :
Black Holes A Brief History of Time

(تاريخ موجز للزمان :من االنفجار الكبري حتى
الثقوب ال�سوداء) الذي �ألفه يف العام  .1988بيع
من هذا الكتاب �أزيد من ( )10ماليني ن�سخة
خالل ال�سنوات الع�رشين املا�ضية ،وترجم �إلى
نحو خم�س وثالثني ( )35لغة بعد اثنتي ع�رشة
(� )12سنة من �صدوره! وقد ترجمه �إلى العربية
م�صطفى �إبراهيم فهمي لدار الهيئة امل�رصية
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العامة للكتاب يف العام  .2006ناق�ش امل�ؤلف هذا ال�سياق يف اجلانب الريا�ضي املتعلق بالنظرية
يف هذا الكتاب املوجه �إلى اجلمهور الوا�سع الن�سبية العامة لدى درا�سة الثقوب ال�سوداء.
نظرياته ال�شخ�صية يف الكون.
نبذة عن �ستيفن هاوكينغ:
واجلدير باملالحظة �أن هاوكينغ عانى ويعاين ولد هاوكينغ يوم  8يناير  1942يف لندن.
من مر�ض ع�صبي حركي يعرف با�سم “الت�صلب وكان والده باحثا يف حقل البيولوجيا .وقبل
اجلانبي ال�ضموري” الذي �أعاق عمله كثريا ،والدة �ستيفن رحلت الأ�رسة �إلى مدينة �أك�سفورد
حيث �أ�صبح ال ي�ستطيع م�سك القلم وال (الواقعة على بعد نحو  100كلم من لندن)،
الوقوف وال الكالم الطبيعي حتى �صار �شبه لتجنب ق�صف الطريان الأملاين ملدينة لندن
م�شلول...
خالل احلرب العاملية الثانية ،و�ضمان والدة
ومن �أبرز الأعمال التي قام بها هاوكينغ يف هادئة لأول طفل تنجبه العائلة .ورغم ذلك
جمال البحث العلمي تلك التي تعاون فيها مع روى هاوكينغ فيما بعد �أن قذيفة انفجرت غري
الريا�ضي والفيزيائي الربيطاين روجيه برنوز بعيد عن املكان الذي كانوا يقيمون فيه! ثم
يدر�س عادت الأ�رسة �إلى لندن بعد �أن و�ضعت احلرب
 )1931(Roger Penroseالذي كان ّ
الريا�ضيات يف لندن .وقد طور خالل الفرتة �أوزارها ،حيث كان �أبوه ي�رشف على ق�سم
 1973 - 1964نظرية ت�صف انهيار النجوم ،الطفيليات يف املعهد القومي للبحث الطبي.
ويف تلك الأثناء التقى بهاوكينغ فتعاونا واهتما وعندما كان �ستيفن هاوكينغ تلميذا كان
بنظرية �أ�صل الكون .وهكذا �أ�سهم برنوز يف م�ستواه جيدا لكنه مل يكـــــن متميزا ،مع �أنه
Stephen Hawking & Roger Penrose
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كان معجبــــا ب�أ�ستــــاذ
الريا�ضيــــات الأرميني
ا لأ �صـــــــــــــــــــــل
دكـــــران تاهتـــــــــا
Dikran Tahta

(.)2006 - 1928
وبعـــــــد ذلك التحق
هاوكينـــــغ بجامعـــــــة
�أك�سفورد ال�شهرية لدرا�سة
الريا�ضيات ،مع �أن والده كان يف�ضل
�أن يخت�ص ابنه يف الطب .ويف الأخري اختار
الفيزياء واهتم ب�صفة خا�صة بالن�سبية وميكانيكا
الكم .قال عنه �أحد �أ�ساتذته ،وهو روبرت
برمان ...“ Robert Bermanمل يكن لديه
يدون م�ضمون
الكثري من الكتب ومل يكن ّ
املحا�رضات التي يح�رضها .بطبيعة احلال ففكره
يختلف متاما عن فكر �أقرانه” .و�أ�ضاف وا�صفا
و�ضعيته خالل اختبار �شفوي“ :بطبيعة احلال،
(املمتحنون) �أذكياء مبا يكفي
كان الأ�ساتذة
ِ
للتفطن �إلى �أنهم يخاطبون �شخ�صا �أذكى من
غالبيتهم”.
ويف هذا ال�سياق ،يتذكر باتريك �سندرا�س
 )2013 - 1935( Patrick Sandrasالذي
كان من �أ�ساتذة �ستيفن �أنه �س ّلمه يف �إطار عمله
كتابا ،وطلب منه حل بع�ض م�سائله� .إال �أن
�ستيفن �أظهر عدم اهتمامه بالكتاب ،ولذا �ألح
عليه الأ�ستاذ لي�أتيه بحلول بع�ض امل�سائل يف
الأ�سبوع املوايل .غري �أن �ستيفن جاءه بعد ذلك
بالكتاب ،وقد �أ�شار على �صفحاته بقلمه �إلى
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كل الأخطاء الواردة يف الكتاب دون حل �أية
م�س�ألة! يقول الأ�ستاذ �سندرا�س �أنه �أدرك حينها
ب�أن معلومات �ستيفن يف املو�ضوع كانت تعادل
معلومات �أ�ستاذه.

حت�صل �ستيفن على البكالوريو�س يف العام
 ،1962وظل يف اجلامعة ذاتها لدرا�سة علم الفلك.
لكنه توقف ب�سبب ان�شغاله باجلانب النظري �أكرث
من اجلانب التجريبي وامل�شاهدة .ومع ذلك وا�صل
االهتمام بعلم الفلك النظري وعلم الكون النظري
يف جامعة كمربدج ،حيث تتلمذ ب�صفة خا�صة
على عامل الفلك الربيطاين ال�شهري فريد هويل

.)2001 - 1915( Fred Hoyle

كان عمره (� )21سنة ،طالبا يف جامعة كمربدج
عندما ظهرت عليه �أعرا�ض مر�ض “الت�صلب
اجلانبي ال�ضموري” اخلطري الذي ي�صيب �صاحبه
بال�شلل تقريبا .وهكذا مل يربز يف البداية يف
درا�سته اجلامعية ب�سبب هذا املر�ض .وبعد مرور
ا�ستقر و�ضعه ال�صحي ،فعاد للبحث يف
�سنتني
ّ
مو�ضوع �أطروحته حتت �إ�رشاف وليم دوني�س
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 / 26

�سيـاما William Dennis Sciama
( )1999 - 1926الذي يعترب �أحد �أباء علم الكون

احلديث .ورغم ذلك ذكر �ستيفن �أنه مل يكن
يرى فائدة من احل�صول على الدكتوراه �إذ كان
يرى يوم موته و�شيكا.

�أ�صبح هاوكينغ باحثا يدر�س الريا�ضيات يف
فطور
كمربدج بعد ح�صوله على الدكتوراهّ .
عدة نظريات حول مفهوم حديث -وهو
مفهوم “التفرد” يف الفيزياء وعلم الفلك-
ي�سمح بدرا�سة الثقوب ال�سوداء .ووا�صل
�أبحاثه رغم تدهور �صحته و�إ�صابته بال�شلل
حتى �صار يف عام  1974ال ي�ستطيع تناول
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طعامه� ،أو النزول من ال�رسير� ،أو التوا�صل
�شفويا ب�شكل وا�ضح .ويف عام  1985ا�ضطر
�إثر وعكة �صدرية �إلى �إجراء عملية خطرية على
احلنجرة لتح�سني عملية التنف�س ،و�إثر ذلك
�صار عاجزا عن الكالم.
وهذا ما جعل �أحد اخلرباء املعلوماتيني يف
كاليفورنيا ي�صمم جهازا خا�صا بهاوكينغ
ي�سمح له بالكتابة على �شا�شة حا�سوبه ويقر�أ
له ما يكتب .ومنذ  ،2001مل يعد قادرا على
خده
ا�ستعمال يديه فعو�ضهما جزئيا بع�ضالت ّ
بوا�سطة جهاز �أل�صق ب�أحد ذراعي نظارته ،مما
ي�سمح له با�ستعمال ملم�س افرتا�ضي .و�أتاح
له ذلك تقدمي درو�س يف جامعة كمربدج حتى
 .2009وقد �أدى و�ضع هاوكينغ ال�صحي ب�رشكة
املعلوماتية “�إنتل” � Intelإلى البحث عن حل
معلوماتي �إلى مثل هذه الو�ضعية ،مثل التعرف
على حركات ال�شفتني واحلاجبني.
اهتم هاوكينـــغ حديثــــا بـ”نظرية الكل”
(�أو “نظرية كل �شيء”) التي من �ش�أنها �أن توحد
قوى الفيزياء الأربع (القوة النووية القوية ،القوة
النووية ال�ضعيفة ،القوة الكهرومغنطي�سية،
القوة التثقالية) لت�صل �إلى منوذج ريا�ضي م�ستقر
يخ�ضع للقوانني الفيزيائية املعروفة .وكان قبل
ذلك قد تعاون مع عدة زمالء للو�صول �إلى
نتيجة تقول �إن كل ثقب �أ�سود ميكن و�صفه بدقة
خا�صيات ،وهي :الكتلة
من خالل ثالث ()3
ّ
والعزم الزاوي وال�شحنة الكهربائية .ومن ثم
اقرتح القوى الأربع التي يخ�ضع لها كل ثقب
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�أ�سود .وقد كتب يف العام  2001كتابا حول
الكون و�ضع فيه خمتلف ت�أمالته حوله .كما
�أ ّلف يف العام  2007كتابا مبعية ابنته تناول فيه
العديد من النظريات الفيزيائية ،وهو ميثل اجلزء
الأول من �سل�سلة م�ؤلفات �أتى على ن�رشها.

دامت � 3أ�سابيع �ضد غزة عام  2009حيث
�رصح لإحدى القنوات التلفزيونية �أن “الو�ضع
ال�سائد (هناك) �أ�شبه بو�ضع �إفريقيا اجلنوبية قبل
 1990وال ميكن �أن يظل كذلك”.
وحلد ال�ساعة ال يزال هاوكينغ يقوم بن�شاطات
رغم ال�سن واملر�ض .ففي يونيو  2015كان
هاوكينغ من املدعوين �إلى حفل �إطالق م�رشوع
فلكي بلغ متويله  200مليون دوالرا ،وكان �إلى
جانب امللياردير ذي الأ�صل الرو�سي يوري
ميلرن  .Yuri Milnerوامل�رشوع يطرح ال�س�ؤال
“هل نحن وحدنا؟” ويبحث يف وجود حياة
خارج كوكبنا .وبهذه املنا�سبة �ألقى هاوكينغ
كلمة قال فيها على اخل�صو�ص “ :نحن على قيد
احلياة .نحن �أذكياء .علينا �أن نعرف”!!

ومن املالحظات العلمية الدقيقة التي تو�صل
�إليها هاوكينغ يف العام � 1974أن الثقوب ال�سوداء
لي�ست يف الواقع ذات لون �أ�سود داكن ...و�أنها
تُن�شئ بفعل احلرارة ج�سيمات (تعرف الآن
بـ”�إ�شعاع هاوكيغ”) وتبثها حتى ت�ضمحل
طاقتها وتتبخر .وعلى كل حال فهاوكينغ غيرّ
موقفه عدة مرات يف مو�ضوع الثقوب ال�سوداء.
ذلك ما حدث له مثال يف العام  ،2004وكذلك
بعد هذا التاريخ .ويف العام � 2014رصح هاوكينغ
ملجلة “نيت�رش”  Natureال�شهرية ،بعد حما�رضة
يف معهد “كافلي”  Kavliللفيزياء النظرية بع�ض املراجع
بكاليفورنيا“ :لي�ست هناك ثقوبا �سوداء .1 ...هاوكينغ� ،ستيفن  :تاريخ موجز للزمان:
فمفهوم الثقب الأ�سود ال ين�سجم مع ميكانيكا من االنفجار الكبري حتى الثقوب ال�سوداء،
الكم...ونحن لن نكون قادرين على تو�ضيح تعريب م�صطفى �إبراهيم فهمي ،دار الهيئة
�ش�أن هذه الأجرام تو�ضيحا دقيقا ما مل متكن من امل�رصية العامة للكتاب ،القاهرة.2006 ،
2. Hawking, Stephen : My Brief History,
ت�أ�سي�س نظرية موحدة للثقالة با�ستطاعتها التوفيق
Bantam Books, New York 2013.
بني قوانني الفيزياء الكمومية اخلا�صة بامل�ستويات 3. http://www.physicsoftheuniverse.com/
scientists_hawking.html
حتت الذرية وبني الن�سبية العامة التي ُت ْعنى بعلم
4.
http://apnews.excite.com/
الفلك”.
واجلدير بالذكر �أن هاوكينغ كان قد زار عام
 2006عدة جامعات �إ�رسائلية وفل�سطينية ،ومن
ثم �صار له موقف متحفظ وناقد �إزاء �إ�رسائيل.
وعلى �سبيل املثال ،فقد �أدان الهجومات التي
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article/20150720/eu--britainextraterrestrials-e52c157915.html
5.
http://www.futura-sciences.com/
sciences/personnalites/physique-stephenhawking-372/
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محاكاة ثقب أسود
Black Hole Simulation

ثقب أسود كما يتصوره العلماء
Black Hole

هاوكينغ في موقع وكالة ناسا عام 2008
تقدمه ابنته قبل إلقاء محاضرته
Hawking Nasa

أوباما يستقبل هاوكينغ وابنته في البيت
األبيض عام  2009قبل تسليمه أفضل
جائزة مدنية في الواليات املتحدة
Hawking Obama
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والمقررات
الشباب العربي
ّ
اإللكترونية المتاحة عبر
اإلنترنت : MOOCS
تع ّلم ما تشاء
وكيف تشاء ومتى تشاء
خالد صالح حنفي محمود ـ جامعة اإلسكندرية
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تعد املقررات الإلكرتونية املفتوحة وا�سعة املقررات الإلكرتونيـة املفتوحــــــة وا�سعـــــة
االنت�شار  Massive Open Online Courses MOOCاالنت�شار.
من �أحدث االجتاهات يف التعليم عرب الإنرتنت ،الـمقررات الإلكرتونيـــــة الـمفتوحة هائلــــــة
والتي ُيقدم فيها املحتوى التعليمي كام ً
ال االلتحاق.
من خالل قنوات الإنرتنت للمتعلمني من
واملووك يرمز لأي عمل تعليمي �أو وحدة
خمتلف الأعمار ويف �أي مكان يف العامل.
درا�سية يتم طرحها على �شبكة الإنرتنت جمانا
�إنها فر�صة ممتازة لأولئك الباحثني عن املعرفة
وحتت رخ�صة مفتوحة .وت�شمل العديد من
والعلم على نطاق وا�سع ،والتي تقدم جمانا من
خالل احل�صول على �شهادة معتمدة يف جميع املواد مثل الكتب الدرا�سية املجانية واملواد
التعليمية واملحا�ضــــــرات ال�صوتية واملرئية
املقررات.
واالختبارات وبرامج احلا�سوب والعديد من
وت�شكل املقررات املفتوحة وا�سعة االلتحاق
(املوك�س) ظاهرة حاليا يف ميدان تكنولوجيا الأدوات �أو التقنيات الأخرى التي ت�ستخدم
التعليم والتعلم الإلكرتوين انعك�ست ب�شدة يف نقل املعرفة ولها ت�أثري وا�ضح على �أ�ساليب
على طبيعة البحوث وامل�شاركات العلمية التدري�س والتعليم وتكون متوفرة لال�ستخدام
يف امل�ؤمترات والندوات .وم�صطلح املوك�س جمانا .وت�شمل املوك�س مقررات متنوعة يف
هو عبارة عن اخت�صار للم�صطلح الإجنليزي خمتلف التخ�ص�صات علمية و�أدبية وهند�سية
« MOOCS : Massive Open Online Coursesوطبية وغريها.
والتي ترجمت �إلى :
ومن النماذج الناجحة للمواقع واملن�صات
الدرو�س اجلماعية الإلكرتونية املفتوحة العربية للمقررات الـمفتوحـة على امل�ستوى
العربي نذكر:
امل�صادر.
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�“ - 1إدراك»/https://edraak.org :

وهي �أول من�صة �إلكرتونية عربية للمقررات
اجلامعية املفتوحة امل�صدر� ،أن�شئت يف �شهر مايو
 .2013وت�أتي هذه املن�صة مببادرة من م�ؤ�س�سة
امللكة رانيا للتعليم والتنمية الأردنية �إميانا
منها ب�أهمية التعليم وما له من �أثر يف حت�سني
نوعية احلياة للأفراد �أو املجتمعات والدول،
عرب تقدمي مقررات منتقاة يقوم على تطويرها
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�أف�ضل املحرتفني واخلرباء يف الوطن العربي
و�أخرى مرتجمة ومعربة عن الأف�ضل عامليا.
وقد عقدت م�ؤ�س�سة امللكة رانيا اتفاقية لتنفيذ
املن�صة بال�رشاكة مع م�ؤ�س�سة «اد اك�س» ،وهي
م�ؤ�س�سة م�شرتكة بني جامعتي هارفرد ومعهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا ،ومتخ�ص�صة يف
هذا املجال؛ من خالل تقدمي م�ساقات منتقاه
يقوم على تطويرها �أف�ضل املحرتفني واخلرباء
يف الوطن العربي ،و�أخرى مرتجمة ومعربة
عامليا .وت�شكل هذه املن�صة فر�صة
عن الأف�ضل ّ
فريدة ومهمة للمتعلمني العرب لاللتحاق عرب
�شبكة الإنرتنت مب�ساقات متوفرة من قبل �أف�ضل
اجلامعات العاملية مثل هارفرد ،معهد MIT
للتكنولوجيا ،ويو�سي بركلي ،مع �إمكانية
احل�صول على �شهادات ،و�ستفتح املجال
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 /26

�أي�ض ًا لاللتحاق مب�ساقات جديدة باللغة العربية
أكادمييني العرب لإثراء التعليم عربيا.
لأف�ضل ال
ّ
 - 2رواق/http://www.rwaq.org :
وهي من�صة تعليمية �إلكرتونية �سعودية انطلقت
يف نوفمرب  ،2013ومملوكة ل�رشكة «�أروقة
متخ�ص�صة
املعرفة» ،وهي �رشكة �سعودية نا�شئة
ّ
يف تطوير وت�شغيل مبادرات �إلكرتونية يف قطاع
التعليم والتدريب العربي .ويهتم موقع رواق
بتقدمي مواد درا�سية �أكادميية جمانية باللغة العربية
والتخ�ص�صات ،يقدمها
يف �شتى املجاالت
ّ
�أكادمييون متميزون من خمتلف �أرجاء الوطن
العربي ،ومتحم�سون لتو�سيع دائرة امل�ستفيدين
املتخ�ص�ص؛
من خمزونهم العلمي واملعريف
ّ
حيث ي�سعون لإي�صاله ملن هم خارج �أ�سوار
اجلامعات ،وقد مت تطوير من�صة رواق لإيجاد
جتربة تعليمية �إلكرتونية ذات قابلية عالية
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ت�شجع الطالب على
لال�ستخدام ،وبجمالية
ّ
الرتكيز يف املحتوى التعليمي ،وبب�ساطة تي�سرّ
متابعة التح�صيل العلمي ،وتدفع للتفاعل مع
الأن�شطة ذات العالقة باملواد املدرو�سة .وتعتمد
رواق �أ�سلوب املحا�رضات املرئية العالية اجلودة،
والتي ت�شجع الطالب على املوا�صلة �إلى غاية
�إمتام املادة ،مع ّززة ذلك بتمارين تقوميية تفاعلية،
مع ت�صحيح فوري للإجابات ،لهدف الت�أكد
من ا�ستيعاب امل�ضامني املقدمة خالل املحا�رضة.
� - 3أكادمييـــة ملتقــى الداريـــــن:
/http://www.aldarayn.com

تعد �أكادميية الدارين هي �أول �أكادميية عربية
مفتوحة لتقدمي خدمة التعليم «املجاين» على
الإنرتنت ،وتختلف �أكادميية الدارين لأنها
ال تزال تقدم دوراتها بالطريقة التقليدية عرب
توفري غرفة افرتا�ضية على الإنرتنت للمحا�رض
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والطالب للتوا�صل مبا�رشةً ،ولي�س من خالل
ت�سجيل املواد كما يف الطريقة املتداولة الآن،
الحقًا �ستقوم الأكادميية برفع الدورات
واملحا�رضات على الإنرتنت.

قدمت �أكادميية الدارين �أكرث من ()250
دورة تدريبية جمانية يف جماالت متعددة ،وتوفر
الأكادميية �إمكانية االطالع على حمتويات هذه
الدورات من خالل قناتها على موقع يوتيوب.
� - 4أكادميية التحرير :

http://tahriracademy.org/about

على البحث عن الأكادمييني املرموقني لأجل
تقدمي الدرو�س ،ولكنها تهتم �أكرث مبن لديه
القدرة على تب�سيط العلوم وتقدميها يف �شكل
حمبب وجذاب .والهدف الرئي�س للمن�صة
ّ
يتمثل يف بناء جيل يفكر ب�صورة نقدية وي�سعي
للمعرفة ويقود امل�ستقبل؛ وذلك من خالل تقدمي
جتربة تعلمية حمفزة للعقول با�ستخدام الإنرتنت،
ومب�ساهمة املجتمع لبناء جيل يبحث عن املعرفة
ويفكر ب�شكل نقدي ،جيل يقود امل�ستقبل.
املب�سطة يف
ويقدم موقع الأكادميية من الدورات ّ
جماالت الكيمياء والفيزياء والأحياء والفلك،
وكذلك يف االقت�صاد واالجتماع والفل�سفة
وريادة الأعمال والتكنولوجيا وغريها .وتقدم
�أكادميية التحرير درو�س جمانية عالية اجلودة من
خالل موقع ي�ستخدم �أ�ساليب الألعاب لزيادة
تفاعل الطالب مع الدرو�س ،بالإ�ضافة �إلى
التواجد على الأر�ض وجها لوجه مع الطالب
من خالل م�رشوع «انزل ع ّلم».
 - 5موقع «تيد» التعليمي:

/http://ed.ted.com

تهدف �أكادميية التحرير �إلى �إعادة تقدمي
�شيقة ومب�سطة عرب جمموعة من
املعرفة بطريقة ّ
أي�ضا يف خمتلف الفروع
الدورات
املب�سطة � ً
ّ
العلمية ،ال تعتمد فل�سفة الأكادميية ب�شكل كبري
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هو املوقع الذي مت �إطالقه بوا�سطة م�ؤ�س�سة
 TEDال�شهرية ،ويتيح موقع «تيد» للتعليم
�إن�شاء درو�س تفاعلية مع امل�ستخدم مبنية على
الفيديوهات املرئية ال�سابقة التي �أطلقها املوقع،
�إ�ضافة لإن�شاء درو�س متخ�ص�صة خا�صة باملوقع،
يقدم «تيد» للتعليم ميزتني �إ�ضافيتني عن موقع
«تيد» التقليدي :امليزة الأولى هي �إمكانية
التفاعل بني املدر�س والطالب ،وامليزة الثانية
المجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 2016 /26

هي �إمكانية تعديل الدر�س �أكرث من مرة؛ حيث
ميكن للمدر�س �إ�ضافة �أ�سئلة ون�شاطات عقب
ي�سميها املوقع
كاملحا�رضة ،وهي اخلدمة التي ّ
« .”Flipقد ال يكون «تيد» مبادرة عربية
بالأ�سا�س ولكنه يوفر الرتجمة العربية للعديد
من حما�رضاته.
 - 6وقف �أون الين:
/http://ww2.waqfonline.com

هي من�صة تعليم وتدريب عربية جمانية ،تهتم
ب�شكل �أكرب مبجاالت التقنية والربجمة والإدارة،
وحتتوي املن�صة على ع�رشات الدورات املجانية
متا ًما يف لغات الربجمة والت�سويق وال�شبكات
والعلوم الإدارية وغريها.
 - 7من�صة زادي للعلوم ال�رشعية:
/https://zadi.net

تعد زادي من�صة مفتوحة لتي�سري تع ّلم املعارف
ال�رشعية والرتبوية بنظام ( ،)MOOCتنطلق
يف �إنتاج حمتواها من احتياجات امل�ستفيدين،
وت�ستخدم �أحدث الأنظمة التعليمية والتقنية
والإعالمية ل�صناعة مادتها وتقدميها باحرتافية
يف بيئة تفاعلية .وفيما يخ�ص نظام التقومي،
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فقد �أو�ضح القائمون على زادي� ،أن بع�ض
املواد �ستتوج بامتحانات ،لكنها �ستكون
اختيارية ملن يرغب يف احل�صول على �شهادة
�إمتام املادة مقدمة من من�صة زادي للتعلم ال�رشعي
املفتوح ،للراغبني يف احل�صول عليها عند �إكمال
املادة والنجاح يف االختبارات والواجبات.
وبالإمكان �أي�ضا �إ�صدار �شهادة الإمتام عرب
املوقع ،يف حال �إكمال متطلبات املادة بنجاح
عرب التوجه �إلى �صفحة معلوماتك على املوقع،
ومن ثم ال�ضغط على �إ�صدار ال�شهادة .يذكر �أن
من�صة زادي جمانية ،وال تتطلب �أداء �أي ر�سوم
لال�شرتاك ،كما �أن معظم املواد �ستقدم باللغة
العربية ،با�ستثناء بع�ض املواد التي �ستقدم بلغات
�أخرى مع الرتجمة �إلى اللغة العربية.

املقررات الإلكرتونية وا�سعة االنت�شار العربية
بني الواقع و�آفاق امل�ستقبل:

يرى العديد من الباحثني �أن مواقع ومن�صات
املوك�س العربية قد �ساعدت يف تدريب مئات
الآالف من خمتلف الأعمار واجلن�سيات،
وتقدم مناذج ذكية من حيث تعاملها مع املناهج
التعليمية ،لكنها تواجه العديد من العقبات
التي تقف يف طريقها وحتد من �سقف جناحاتها
مقارنة مع نظريتها الأجنبية.
و�أهم هذه العقبات �أمام من�صات ومواقع
املوك�س العربية هو غياب الدعم احلقيقي من
امل�ؤ�س�سات الر�سمية ،وقلة الكفاءات التي تهتم
بتطوير التعليم الذاتي ،وكذلك غياب ثقافة
التطوع واملبادرة من �أجل �إنتاج مواد تعليمية
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 كما �أن ثقافة التعليم الذاتي لدى الإن�سان.جمانية
 فحتى،العربي ال تزال مقيدة بالنظام التقليدي
لو وجدت من�صات تعليم �إلكرتونية جمانية
فالعقــــل العربي مل ي�ستوعــــــب بعد بالدرجة
يتدرب على
ّ  ومل،الكافية مميزات التعليم الذاتي
�أدواته وتقنياته التي قد ت�شجع على �أن ينهل من
.معارفها وخدماتها
كما �أن عملية تطوير هذه املقررات املتاحة
لتتوافق ومتطلبات البيئة العربية يتطلب الكثري
 �إ�ضافة �إلى �ضعف.من اجلهد والوقت واملال
البنية التحتية لالت�صال بالإنرتنت يف بع�ض
 كما �أنّ اختالف اللهجات بني.الدول العربية
ً الدول العربية قد يكون عام
ال يف �ضعف تب ّني
.�أي تطوير ملقررات املوك�س العربية

املراجع

،)2014(  ال�سيد عبد املولى �أبو خطوة- 1
املقررات الإلكرتونية املفتوحة وا�سعة االنت�شار
 جملة التعليم، وعوملة التعليمMOOC
.)14( ،الإلكرتوين
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العمل ّية
الم َناشط َ
استغالل َ
المحاكية للواقع لتنمية
الفكر النقدي لدى الط ّالب :
سبيل إلى التجديد واإلبداع
د .رياض بسباس

مقدمة :
.1
ِّ

ّ
“يتفاع ُ
ل
داخل ُم ْخ َت َلف
سط،
ظ ًّيا ،في
ِب العربي َل ْف ِ
ِ
َ
َ
الطال ُ
المتو ِّ
ي
ص ُفوفِ ِه
ُ
ِّ
الدراسية ،أثناء حياته ما قبل الجامِ ِع ّيةِ ،ب ُم َع َّد ٍل َزمنِ ٍّ
...الد َ
ن» .لقد ُذ ِه ْل ُ
لومة في
س َماعي لهذه
ب
ْ
قيق َت ْي ِ
َّ
ت عند َ
ُيقا ِر ُ
المع َ
ص على األمانة
ُم ْؤ ٍ
لما كنت أكاديم ّيا َي ْح ِر ُ
تمر عالمي حول التعليم ،و ّ
ّ
الع ْل ِم ّية في ْ
ي ْ
َ
أتحقق مِ َّما ُذ ِك َر بال ّت ُّ
أك ِد
أن
المع ِرفة ،فقد
ل
ِ
ْ
نق ِ
كان َع َل َّ

هذهِ ...الكا ِرثة .في أثناء
شاف ِ
ِ
الدراسة التي أفضت إلى اكتِ
من ْ
مص َد ِر ِّ
َب ْحثيُ ،ك ْن ُ
الصمت ال ّرهيب إزاء
ت أُ ِ
حاو ُل استيعاب إمكان ُوجود هذا ّ
الح ُ
فاستحضرت ما ُك ْن ُ
ُ
ي
ظ من
المناشط التعليمية.
ت أُ ِ
ٍ
غياب ذهنِ ٍّ
ُّ
الصفوف
الط ّلاب وعزوفهم عن ال ّتفاعل داخل مئات
للكثير من
ّ
الم َ
ي .مسترجعا المالمح
الدراسية التي ُز ْر ُتها في أثناء نشاطي ِ
ّ
هنِ ّ
ُ
ِسان حالِها َي ُق ُ
عال« :ما
ت
العامة ل ُِوجوه الكثير منهم و ل
ص ْو ٍ
ٍ
ول ِب َ
َ
همني ْ
قوط ُح ٍّر؟
س
أن
ٍ
يكون ال ّتسا ُر ُع ثا ِب ًتا في ُ
ُي ُّ
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ما الفائدة من معرِ فَتي � ّأن �صيغة «جيب
ال ّتمام» ِلزاوِ ية يف ُم َث ّل ٍث قائم هي ناجت ق�سمة
«ال�ضلع املحاذي» على «الوتر»؟ و�أن َيكون
الب ْع ِد القائم الجتاه
ِم ْقدار ْ
«عز ِم ال ُق ّوة» رهني ُ
الد َوران؟ فهذه
القوة والوا�صل �إلى حِ ْم َورِ ّ
ّ
وم ْغزاها يف حياتي
معناها َ
املَ ْع ُل َ
وم ٌة ال �أُ ْدرِ ُك ْ
و ِب�رصاحة ،ال �أُريد �أن �أُ ْدرِ كَ ها» .باملقابلْ ،مل
در�سينا
ِتغ ْب ع ّني ال�صورة النيرّ ة للكثري من ُم ّ
وهم ُيرا ِفقون ُط اّلبهم يف ا�ستك�شاف املعرفة
ونقا�ش ُبنيانها من خالل جماالت تطبيقها يف
الدرا�سي والأكادميي.
احلياة خارج الو�سط ّ
فر�ضنا َج اً
دل � ّأن ُهناك ُم ْ�شكلة
ومع ذلكَ ،ل ْو ْ
التحدث
امتناع الكثري من الطالب العرب عن
ّ
املح َتوى التعليمي ِ
ال�ص ِ
فوف ،فكيف
داخ َل ُّ
يف ْ
عوجلت هذه الظاهرة يف الأنظمة التعليمية
ال ْأج َنب ِّية ؟ و�إذا جنحت بع�ض ال ّنظم يف التغ ّلب
املقرر
على ظاهرة «نفور» ُط اّل ِبها من ْحمتوى ّ
التعليمي وا�ستطاعت حتويله �إلى «وِ ئام» وفتح
أمام ُه ْم ِل ْل ُمبادرة والإبداع ،فما
املجال بذلك � َ
الذي ميْ َن ُع من � ْأن نفيد من هذه التجربة مع
ُط اّل ِبنا ِ
داخ َل ُ�صفو ِفهِ م ؟ �إِذن ماذا َل ْو تحَ َ ّو ْل َت،
الريا�ضيات �إلى
عزيزي الطالب ،يف ِح ّ�صة ّ
وحد ْدت يف �إطار ِمالحة
ُمراقب حركة َج ِّو ّية
َّ
مهام نقل احلجيج من عوا�صم عربية
الطريان
ّ
املنورة ،باعتبارها � ْأه َدافا
للو�صول �إلى املدينة ّ
ارا فريقك ب�إيجاد �إحدا ِث ّياتها عن طريق
طي َ
يلتزم ّ
تطبيق �صيغة «جيب ال ّتمام»؟ ُث ّم ماذا لو انتقلت
ح�صة التاريخ فوجدت نف�سك و�سط كومة
�إلى ّ
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الع وخرا ِئ َط قدمية،
من مجُ َ ّ�سمات فر�سان و ِق ٍ
وي ْط َل ُب منك �أن تجُ ِّ�س َد ُمناورات «خالد» التي
ُ
«م�ؤْتة»؟ ولو �أ�صبحت يف
�أنقذت اجلي�ش يف ُ
ٍ
حزب
قائد
ح�صة قبل ا�سرتاحة الظهريةَ ،
�آخر ّ
لبنامجَ ِ َك االنتخابي لرفع
�سيا�سي ُت ِّ
قد ُم �شرَ ْ ًحا رَ ْ
ٍّ
عد ٍد ممكن من الناخبني
التحدي با�ستمالة �أكرب َ
ّ
ح�صة الرتبية املدنية؟
من بني ُزمالئك يف ِّ
�صف ّ
دق جر�س نهاية
�صدق �أ ّنك الآن ت�سمع ّ
مل ُت ّ
عور باملرارة...
اليوم الدرا�سي وقد ا ْن َ
تاب َك ُ�ش ٌ
ِلفراق مدر�ستك.

 .2تقومي على �أ�سا�س الأداء :جعل الريا�ضيات
ذات �صلة:

ِ
داخ َل املدر�سة الثا َنوِ ّية بهامبتون -فرجينيا
أمريكية ،ويف �أثناء حماكاة
الواليات املتحدة ال
ّ
املدر�سني على ُط اّل ِبهمِ ،ل َت َد ُّخ ِل
اقرتحها بع�ض ّ
ِب ْعث ٍة للإغاثة يف حاالت الكوارث ،ي�ؤدي
دو َر ْي مراقبي احلركة
طالب الريا�ضيات ْ
اجلوية وطيارين  .وذلك لتقومي مهاراتهم عند
�أدائهم املهِ ّمات امل ُن ِ
وطة بهم .وهذه املمار�سة
يا�س َمدى ق ُْد َرة الطالــــب على
تمُ ِّك ُن من ِق ِ
معرِ فة
تطبيــــــق �أو ا�ستخدام ما ّ
حت�ص َل عليه من ْ
يف موا ِقف من الواقع احلقيقي املعي�ش .وقد
�أظهرت الأبحاث �أن التقومي على �أ�سا�س الأداء
قي ِ�س املهارات العليا لل ّت ْفكري
هو طريقة ّ
فعالة ِل ْ
املدر�سني على متكني
ني
ال ّنقدي ،كما �أ ّنه ُيع ُ
ّ
املعريف
الطالب من تنمية �إدراكهم للمحتوى ْ
وفهمه على نحو �أعمق ِ .فل َن ْ�س ْ
ف عزيزي
تك ِ�ش َ
ّ
الطالب هذا ال ّن�شاط ،بعد تب�سيطه و�أ ْق َلم ِت ِه مع
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ُجغرا ِف ّيتنا وثقافتنا العربية الإ�سالمية .وذلك
ومقر َك قاعة
بتعيينك مراقبا للحركة اجلوية
ُّ
الف�صل وتكليفك ِب ِ
هام يف �إطار توجيه
ثالث َم ٍّ
َ
جمموعتك) مبحاكاة
ار ْين (طا ِل َبينْ من
طي َ
ّ
ِ
حتديد ال ْإحداثيات لقيادة طائرة ت ْنقُل احلجيج
ِ
عوا�ص ٍم عربية (تون�س ،طرابل�س،
من ثالث
املنورة .الطياران موجودان
عمان) �إلى املدينة ّ
ّ
ُ
يف قاعة �أخرى مفتوحة حيث ي�ستعمالن يف
� ّأول مهِ ّم ِتهِ ما البو�صلة لتحديد اجتاه ال�شمال
وي ْل�صقان على �أحد حيطان القاعة
اجلغرايف ُ
حددان موقع
ثم ُي ِّ
االجتاه نف�سه كلمة «�شمال»ّ ،

العا�صمة ال ّتون�سية كما هو مبيـن يف (ال�شكل رقم
 .)1على تطبيقة ِ GoogleMapsل ْلخرا ِئ ِط ُي َح ِّد ُد
ُمرا ِق ُب ا َ
اجلوية الزاوية بني ّ
الرابط
حل َركة ّ
اخلط ّ
ال�شمال ،واخلط املو�صل
بني ُك ِّل عا�صمة ونقطة ّ
من عا�صمة االنطالق �إلى عا�صمة الو�صولُ .ث ّم
تقا�س امل�سافة الفا�صلة بني العا�صمتني .يكمل
املراقب كل قيا�سات هذه الإحداثيات وير�سلها
اجلوال .يحدد
الطي َ
ار ْي ِن عن طريق هاتفه ّ
�إلى ّ
الطياران �أماكن العوا�صم با�ستعمال البو�صلة
ل�ضبط االجتاهات والزوايا ِ
ال�س َّلم
وح�ساب ُّ
املنا�سب لتحديد �إحداثيات املدن.
الشمال

الشمال
تونس

القاعة حُ
املاكية لفضاء ّ
الطيران

الشكل رقم ()1
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 .3امل�رشوعات الهند�سية داخل ال�صف يف
املنا�شط التعليمية جلمعية مهند�سي الكهرباء
والإلكرتونيات (:)IEEE

شكل رقم ()2
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بادرت هذه املنظمة منذ عدة �سنوات �إلى
املدر�سني يف
تنظيم ور�شات عمل لتكوين
ّ
تطبيق النظريات العلمية لإيجاد ُح ٍ
لول �إبداعية
ُ
وتهدف هذه الور�شات،
هند�سية.
مل�رشوعات
ّ
التي ُت َن َّظ ُم يف خمت َل ِف ُد َو ِل العامل� ،إلى تدريب
وع
املدر�سني على ر ْف ِع ِّ
حتديات �إنجْ ازِ م�شرْ ٍ
وي ْظهِ ُر
د�سي با�ستعمال
ّ
معدات ب�سيطةُ .
ه ْن ٍّ
املتدرب يف هذه املنا�شط قدرة على توظيف
ّ
ال�صف لإيجاد
املدر�سة داخل ّ
النظريات العلمية ّ
ُح ٍ
لول عملية للم�رشوعات الهند�سية الب�سيطة،
ورفع التحديات املطروحة يف هذه الور�شات.
وم
ح�رضت يف �إحدى هذه الور�شات �أُ ْ�س َتاذ ُة ع ُل ٍ
فيزيائية ُت َد ِّر ُ�س يف معهد ثانوي .عا�شت ال ّتجربة
ّ
بمِ ُ ْخ َت َل ِف �أحا�سي�س جناح الإجناز ،واقتنعت
وقررت تفعيل هذا ال ّنموذج
ِب َف ّ
عالية الأ�سلوب ّ
لل ّت ْدري�س داخل ُ�ص ُف ِ
وف ُط اّل ِب َها .واملعلوم �أن
�ص ُي َد َّر ُ�س فيها
الأ�شغال التطبيقية ،هي ِح َ�ص ٌ
الفيزيائية.
العلوم
اجلانب التجريب ٌِّي من ُم َق َّررِ ُ
ّ
يم َة ال ّتا ِلية:
� ْأو�ضحت الأ�ستاذة ِل ُط اّل ِبها ال ّت ْع ِل َ
نجز كُ ُّل فريقٍ ِم ْن ُكم م�شرْ وعا َع َم ِل ًّيا من
«�س ُي ُ
َ
اختيارِ كُ م تجُ َ ِّ�سدون فيه َت ْطبي ًقا ِل ْل َق َو ِاع ِد ال ّنظرية
در�سناها يف ِ
جريبية ».ان�رشح
�ص ال ّت
احل َ�ص ِ
التي ْ
ّ
ُّ
طو ًعا �إلى
الط اّلب لهذا ال ّت ّ
حدي وتو ّزعوا ْ
ٍ
ٍ
أ�رص على
طالب
ْجم ُموعاتِ ،ب ِخالف
واحدّ � ،
�أن يبقى ُم ْن َفرِ دًا ،وقد كان �أ�ضعفهم يف حت�صيله
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ِ
الع ْلمي� .صنعت املجموعة الأولى « ُث َر ّيا» م ّتزنة
عز ِم ال ُقوى واملجموعة الثانية
بقانون َت َ�ساوِ ي ْ
ِ
للكواكب ال ْأر َبع الأولى من
جزئيا
منوذجا
ّ
النظام ال�شم�سي ،وابتكرت جمموعة �أخرى
ظاما �ضو ِئ ًّيا ُي َ�س ِّه ُل ر�سم اجتاهات ال ُقوى
ِن ً
ج�سم متوازن لإثبات �أ ّنها
الثالث امل�ؤثرة يف
ٍ
ت ْلتقي يف ُنقطة واحدةّ � .أما �أ�ضعف اّ
الطلب
الذي َع ِم َل وحيدًا فقد ا�ستغلّ قانون «�أوم
ِ ”Ohmليرُ َ كِّ ب دارة كهربائية تحَ ْ توي على
ال�صمامات امل�ضيئة ُم َو ّزعة على
واع مخُ ْ تلفة من
�أ ْن ٍ
ّ
مجُ َ ّ�سم غُ ْرفة جميلة .وقد ات�صل َو يِ ُّ
ل هذا الطالب
يف ما بعد بالأ�ستاذة ُم ْ�س َت ْب�شرًِا ُ
وم ْ�ستف�رسا ْ
عن �سرِ ِّ
َو َل ِع ابنه املفاجئ بهذا الن�شاط الذي جعله ي�سهر
اّ
الطلب
وا�ستمتع جميع
الليايل يف غُ ْر َف ِت ِه.
ْ
حدي م.
ب�إجنازاتهم و�أثبتوا ق ُْدرتهم على ر ْف ِع ال ّت ّ
املحتوى العلمي امل�صـــــادر واملراجـــع:
يتعاملون مع ْ
وهـــو ما جعلهم َ
ٍ
ق�صد 1 - http://www.edutopia.org/practice/
ب�شو ٍق �شديد وروح
ا�ستك�شاف عالية ْ
ْ
مكن من املعرِ فة التي تفتح �أمامهم �أبواب p e r f o r m a n c e - b a s e d - a s s e s s m e n t -
ُّ
ال ّت
ْ َ
َ
ُ
ْ
making-math-relevant
ُّ
والتحكم فيها.
�إجناز امل�رشوعات الهند�سية
ال ّتعليمية �إلى ْحتقيقها لدى ُط اّلبها هـــــي:
فكري ال ّن ْقدي و الإبداع.
ال ّت ُ
وا�صل وال ّت ُ
عاون وال ّت ُ
ِ
املبني على ال ّتلقني
وال يمُ ْكن للتدري�س التقليدي ّ
ال�صمت املهيمن داخل ال�صف �أن
جو من ّ
يف ٍّ
ُي�ؤَ ّدي �إلى �صقل �شخ�صية الطالب املبدع ذوي
معلومة ال
يقب ُل �أي ْ
التفكري النقدي الذي ال َ
تتناغم مع مكت�سباته القبلية� .إنمّ ا اال�ستك�شاف
بجرعات من التلقني ي�ؤ ّدي حتما �إلى
املمزوج ُ
فعالة .ومعنى ذلك � ّأن الطالب يكون
ِبناء معرفة ّ
ِ
بكيفية ا�ستغالل تلك املعرفة يف حياته
واع ًيا
ّ
اليومية وقادرا على تطبيقها .واحلا�صل من كل
ّ
ِ
املحاكية
الع َم ِل َّية
املنا�شط
إدماج
�
أن
�
تقدم
ما
َ
التعليمية ومبختلف
ِل ْلواقع يف تدري�س املواد
ّ
وي�ؤ ّدي
االخت�صا�صات ُي َن ّمي ّ
الدافعية واالنتباه ُ
�إلى ال ّت ْجديد والإبداع.

 .4اخلال�صة :

ته ِد ُ
ف �أجنع ال ُّن ُظ ِم
أهــم املهارات التي ْ
� ّإن � َّ
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_2 - http://www.ieee.org/education
careers/education/preuniversity/tispt/
index.html
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استخدام االستشعار
عن بعد في رصد البيئة
أ .د .محمد رشاد بوسمة ـ جامعة تونس المنار

 .1أهمية رصد البيئة
تتعرض البيئة في جميع البلدان لتغيرات عديدة ،بعضها بفعل
المؤثرات والعوامـل الطبيعية ،والبعض اآلخر بفعل األنشـطة
البشـرية .وأصـبحت النظم البيئية تحت وطأة ضـغط شـديد
لتلبـية الطلـب المتزايد على الموارد الطبيعية ،ومهددة نتـيجة
لتسـارع الـنمو السـكاني والعمراني .وأدى ذلك إلى ما نشهده من
تدهور مستمر للبيئة وشدة هشاشتها وعدم استقرارها ،عـلى
الرغم من الجهود المبذولة لترشيد اسـتخدامها وحمايتها.
وينعكس ذلك التدهور ،حسب طبيعة كل منطقة وظروف
مدى حساسيتها ،في مظاهر مختلفة مثل انجراف األراضي
والتصحر وتآكل الغابات والشواطئ وغيرها ،هذا باإلضافة إلى
تفشي األوبئة الصحية ،والنتائج االقتصادية واالجتماعية لذلك
التدهور.
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وت�شمل املجاالت البيئية ذات الأهمية الك�شف املبكر والإدارة اال�ستباقية للمخاطر
تلك املتعلقة بتغري املناخ والأحوال اجلوية البيئية.
ور�صد و�إدارة الكوارث (الفي�ضانات  .2نوعية البيانات البيئية وتوافرها:
واجلفاف والزالزل وت�سونامي واالنزالقات تقوم عملية الر�صد البيـئي على امل�سح واملراقبة
الأر�ضية )...،وحتليل �آثارها .وكذلك كل ما املنهجية وامل�ستمرة وعن كثب ،واملواظـب
يتعلق ب�إدارة الأرا�ضي والتخل�ص من النفايات عليها من �أجل جمع البيانات والإح�صاءات
ال�صناعية واملنجمية ،واالن�سكابات باملحيطات وتنظيمها وحتليلها و�إبالغها ،وتوثيق و�إعداد
والتلوث بجميع �أ�شكاله ،وحماية ال�رشيط اخلرائط للمناطق املعر�ضة واملت�أثرة ،والتنب�ؤ مبا
ال�ساحلي ،والت�صحر وغريها.
�ستكون عليه البيئة يف امل�ستقبل ،والتحقق من
والبلدان العربية التي تقع معظم �أرا�ضيها يف املخاطر املتوقعة وت�أثريها ،وتقييم ال�رضر وتوفري
املناطق اجلافة و�شبه اجلافة ال ت�شكل ا�ستثناء ،الإنذار املبكر ،واال�ستجابة ال�رسيعة والفعالة
حيث يتعر�ض نظامها البيئي ب�شدة ،وب�صورة حلاالت الطوارئ البيئية .وي�ساعد كل ذلك
م�ستمرة ،للتغريات املناخية والكوارث الطبيعية على االطالع باحلالة الراهنة للبيئة واتخاذ
وتدهور املوارد الطبيعية ،وبخا�صة املوارد القرارات الر�شيدة وذات املردود الإيجابي
املائية وتو�سع ظاهرة الت�صحر والتلوث .ووفقا من �أجل ا�ستجابة فعالة وذكية ،و�ضمان �إدارة
جلدول �أعمال القرن احلادي والع�رشين (� )21سليمة للبيئة وتقييم فعالية �إجراءاتها وتدخالتها.
[� ،]1أولت معظم الدول �أهمية ق�صوى حلماية وغالبا ما تكون تلك البـيانات م�سـندة جغرافـيا.
البيئة ل�ضمان التنمية امل�ستدامة يف بيئة �صحية .وت�شكل تلك املعلومات املــواد الالزمــة لإعداد
ويهدف الر�صـد البيـئي �إلى �ضـمان ا�سـتخدام اخلــرائط والر�سوم وحتديثها كلما توفرت وطاملا
الـنظم البيئـية على نحو م�ستدام ،من خالل كانت متما�سكة ،وحمدثة.
التعرف على حالها الراهن وجودتها ،مما وميكـن توفـري البـيانات ال�ضـرورية بوا�سـطة
ي�ستوجب �إن�شـاء �أنظمة ر�صـد ومتابعة مالئـمة عملـيات و�شـبكات الر�صـد الأر�ضـي �أو اجلوي
ومتطورة واقت�صادية ،لتحقيق ذلك الهدف �أو الف�ضائي وعملـيات امل�سـح الإح�صــائية،
من خالل درا�سة امل�سـائل والعوامل البيئـية وقيا�س البارامرتات املتعلقة بـم�شكلة بيئيـة
احلـرجة ،ومن خالل معـرفة مـا هو املطلوب حمددة .وبــــرز مفهوم الر�صد البيئي املتكامــــل
ر�صده� ،أي حتديد العوامل
املحركة يف الظواهر �أو املدمج الذي ي�شري �إلى الربط املحكم لأجهزة
ّ
البيئية ،وتقدير تقنيات الر�صد واعـتمادها وبـناء اال�ست�شعار امل�ستخدمة يف الر�صد البيئي يف
القـدرات .وتربز �أهم نتائج عملية الر�صد يف الوقت احلقيقي �ضمن العمليات اليومية.
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وعلى الرغم من �أهميته ،ال يزال الر�صد البيئي
ويعد من
يف معظم البلدان ن�شاطا غري را�سخ
ّ
االهتمامات الثانوية با�ستثناء عند ال�رضورة.
ويعتمد جناح الر�صد البيئي كثريا على
الرتتيبات التنظيمية وامل�ؤ�س�سية الدافعة له وعلى
النهج والتقنيات املعتمدة ،واملوارد الب�رشية
واملالية من �أجل التنفيذ الفعال.
كمــا �أن �إدارة البــيانات و�إن�شــاء قواعــد
البــيانات الــتي حتــتوي عــلى بــيانات الر�صــد
حيويا يف ّ
مكونـات
املكت�سـبة ي�شـكالن عن�صـرا
ّ
نظـام الر�صـد البيـئي ،تلعب فيها تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت والتقنيات احلديثة
الأخرى كاال�ست�شعار عن بعد ونظم املعلومات
اجلغرافية دورا هاما يف توفري وتبادل املعلومات.

 .3الر�صـد الف�ضـائي :

تعـد عملـيات الر�صـد الف�ضـائي التي ازداد
ّ
فعالـة وموثوقـة لر�صـد البيـئة،
ا�ســتعمالها �أداة ّ
وت�ستخدم من�صات ف�ضائية حتمل على متنها
�أجهزة ا�ست�شعار منا�سبة� ،إ�ضافة �إلى �أنها تقلـل
مـن احلاجـة �إلى عملـيات القـيا�س التقلـيدية
يف املوقـع املعـني .كما � ّأن ر�صد التغريات
البيئية املختلفة عادة ما ي�صعب حتقيقه نظرا
للدينامية املعقدة التي حتدثها� ،إ�ضافة �إلى �أن
هذه التغريات حتدث يف �أماكن خمتلفة ،وعلى
فرتات زمنية خمتلفة ،وعلى نطاق وا�سع ،وعلى
درجة كبرية من التعقيد ،بحيث ي�صعب تتبعها
بالقيا�سات الأر�ضية فقط.
وي�شهد العامل اليوم منوا �رسيعا يف عدد من
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وتقدما
�أدوات اال�ست�شعار عن بعد وتطوره،
ّ
كبريا يف جماالت تكنولوجيا الف�ضاء وتطبيقات
نظم املعلومات اجلغرافية .كما ي�شهد توافر
الأقمار ال�صناعية املتكاملة ،مبا يف ذلك الأقمار
ال�صناعية يف و�سائط متعددة الأطياف ،وفائقة
الأطياف والرادار عايل اال�ستبانة املكانية
والزمنية (�شكل  .)1كما تتوفر العديد من
املمار�سات اجليدة والدرو�س واخلربات يف جمال
ا�ستخدام تطبيقات اال�ست�شعار عن بعد التي
ميكن �أن تكون م�شرتكة بني البلدان .وكذلك
النمو ال�رسيع يف عدد الربامج البحثية التي
حتاول تطبيق اال�ست�شعار عن بعد والتقنيات
اجليوف�ضائية يف الق�ضايا البيئية ،م�ساهمة بذلك
يف زيادة م�ستوى الوعي بني البلدان ب�ش�أن
الفوائد املحتملة ال�ستخدام هذه التقنيات.
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ويعترب اال�ست�شعار عن بعد يف حد ذاته نقلة
نوعية� ،إذ توفر تقنياته بخا�صة �آلية مهمة ال
غـنى عـنها للر�صـد امل�سـتمر للبيئة ،واحل�صول
على املعلومات املكانية التي متكن من حتديد
الو�ضع احلايل واملا�ضي ،ومن خاللها على
ت�صـحر
ديناميكية تطور ما يحدث يف البيئة من
ّ
وفي�ضانات وحـرائق وتلوث وغريها .فهي
تتميز مبقـدرة فـريدة يف تقدمي تغطية �شاملة
ووا�سعة الأفـق ،ومـتعددة الأزمـنة مل�سـاحات
�شا�سـعة عـلى فـرتات زمنية منف�صلة ومنـتظمة
و�أحيانا متباعدة وطـويلة ،وبتكلفـة �أقـل مقارنة
بالطرق التقليدية الأخرى ،يتحول بف�ضلها
الر�صد من ممار�سة حمددة �إلى تقييم م�ستمر للنظم
البيئية ،ومن �أخذ عينات ميدانية ب�صفة متقطعة
�إلى ر�صد م�ستمر للمنطقة املراد درا�ستها.
ويعتمد اال�ست�شعار عن بعد على القيمة
امل�ضافة التي توفرها منظومة كاملة من ال�صور
اجلوية والف�ضائية ،تتيح معرفة املزيد عن احلالة
الراهنة للبيئة .ويف العديـد مـن الـبلدان ترتاكم
�سل�سلة وا�سعة من املعلومات املتح�صل عليها
بوا�سطة الأقمار ال�صناعية املختلفة العاملة
مبدارات قطبية �أو ثابتة بالن�سبة �إلى الأر�ض،
عـلى �شـكل �صـور خمـتلفة مـن حيـث �أبعـاد
املـدى الطـيفي واال�ستبانة احليزية.
و�أ�ضحى ا�ستخدام ال�صور الف�ضائية يف
ارتفاع ملحوظ وعلى نطاق وا�سع ،ويف
كثري من الأحيان م�شرتك مع ا�ستخدام عدة
�أدوات �أخرى كم�صادر للمعلومات مثل نظـم
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املعلومـات اجلغرافية ،والنظم العاملية لتحديد
املواقع ،والليدار ،واحلو�سبة ال�سحابية ،وغريها،
حتى �أن �صور الأقمار ال�صناعية �أ�صبحت
يف كثري من الأحيان �أكرث تداو ًال من اخلرائط
الأ�سا�سية املتاحة.
وتقوم �أجهزة اال�ست�شعار عن بعد بتح�صيل
البيانات البيئية عن طريق قيا�س خ�صائ�صها
الطيفية وامل�ساحية والزمنية التي حتمل يف
ثناياها معلومات عن البيئة� .إذ ت�ستقبل وت�سجل
تلك الأجهزة الأ�شعة املنعك�سة عن الظاهرة
املدرو�سة �أو املنبعثة منها �ضمن جمال طيفي
واحد �أو عدة جماالت طيفية خمتلفة من الطيف
الكهرومغناطي�سي ،يبد�أ من الأ�شعة حتت
البنف�سجية ،مرورا بالطيف املرئي والأ�شعة
حتت احلمراء والرادار وغريها (�شكل .)2

�شكل  .1توافر الأقمار ال�صناعية املتكاملة.
كوكبة من �أربعة �أقمار �صناعية

.Pleiades-1A Pleiades-1B, SPOT 6, SPOT 7
امل�صدرCNES - Airbus Defence and Space :
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�شكل  .2العنا�رص املادية لعملية اال�ست�شعار عن بعد:
م�صدر الطاقة ،والأ�شعة ،والغالف اجلوي ،والتفاعل مع
الظواهر ،واال�ست�شعار ،والتحليل ،والتطبيق

وت�شكل ال�صور الف�ضائية (�شكل  )3قاعدة
بيانات ثابتة بعد معاجلـتها وحتلـيلها با�ستخدام
املعدات والربجميات احلا�سوبية املتاحة ،وتقوم
على تف�سـري نـتائج ال�صـور ،و�إنــتاج خــرائط
مو�ضوعية ،وا�سـتحداث نظـم معلومـات
جغرافية ،وتولـيد املعلومـات مـن البـيانات.
هـذا ،و�إن الدمـج عـلى نحـو �أوثـق بـني
اال�ست�شـعار عن بعد ونظام املعلومات اجلغرافية
�أ�صـبح نـزعة �سـائدة يف جمـال الر�صد البيئي
ملعاجلة وجتهـيز املعلومـات وتوزيعهـا.

				
2001 / 11 / 14

2005 / 07 / 29

�شكل � .3صور ف�ضائية متعددة التواريخ لبحرية �إ�شكل (تون�س)
م�أخوذة بوا�سطة القمر ال�صناعي ASTER/Terra

امل�صدرNASA/GSFC/METI/ERSDAC/ JAROS/ASTER Science Team :

ويف هذا التوجه� ،أجنزت العديد من امل�شاريع  .4التحديات التي تواجه ا�ستخدام
والدرا�سات ،ا�ستخدمت فيها �صور الأقمار اال�ست�شعار عن بعد يف الر�صد البيئي :

اال�صطناعية كم�صدر للمعلومات ،و�أثبتت �أن هناك عدد من التحديات وامل�سائل التي
لديها فائدة كبرية يف ر�صد البيئة ،وجعلت منها ي�ستوجب النظر فيها .فال يزال هناك جهد كبري
قوام النظام العاملي لر�صد البيئة ،ومعتمدة كثريا ي�ستوجب بذله لتحديد �أف�ضل النهج ال�ستخدام
تقنيات اال�ست�شعار عن بعد يف مهام ر�صد
يف املعاهدات البيئية الدولية.
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البيئة ،مثل التحديـد الدقيق للم�ؤ�شـرات البيئـية
التي ميكن ا�ستخال�صها من ال�صور الف�ضائية،
وحتديـد البـيانات الـتي ينـبغي احل�صـول
علـيها للر�صد والتحديث ،وحتديـد التقنيات
املنا�سبة لر�صد البيئة وتقدير مدى تدهورها.
و�أي�ضا العمل على �إن�شاء وتوفري �أر�شفة ممنهجة
للبيانات الف�ضائية من �ش�أنها �أن ت�ساعد على
القيام بالتحليل التاريخي.
وتظل �أبرز التحديات تتعلق بتكلفة
ال�صور الف�ضائية ذات القدرة التمييزية العالية
والربجميات على حد �سواء رغم انخفا�ضها
الن�سبي� ،إ�ضافة �إلى التكاليف املرتفعة للتدقيق
امليداين من جهة وانتقال �أجهزة اال�ست�شعار من
الطور التجريبي �إلى العملي من جهة �أخرى.
وبالرغم �أن �صنع و�إطالق الأقمار ال�صناعية
ال يزال باهظا جدا ،نلحظ �أن بع�ض البلدان
النامية والقطاع اخلا�ص العاملي بد�أت تكت�سح
هذا امليدان و�صارت متتلك فعال �أقمارا �صناعية
خا�صة بها.

 .5اخلامتة :

يعترب احل�صول على
البيانات لر�صد البيئة
مكلفا وي�ستغرق وقتا
طويال .وغالبا ما
ي�ضطر املتدخلون وهم
يجمعون املعلومات
�إلى التعامل مع حتديات
عدة.
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وتعمل جهات دولية عديدة ،حكومية
وخا�صة ،على تطوير نظم و�شبكات ر�صد
خمت�صة تعتمد على قدر كبري يف تدخالتها
على تقنيات اال�ست�شعار عن بعد .وت�شهد تلك
التقنيات تطورا ملحوظا يف امل�ستويات العلمية
والتكنولوجية والكلفة ،وكذلك يف �أنواع
املتدخلني واخلدمات امل�سداة.
وتبقى الغاية الأ�سا�سية ال�ستخدام تقنيات
اال�ست�شعار عن بعد يف عمليات الر�صد البيئي
هي حتقيق املحافظة على البيئة من �أجل تنمية
م�ستدامة.

 .6املراجع :

 .1جمعية الأمم املتحدة للبيئة التابعة
لربنامج الأمم املتحدة للبيئة« .حالة البيئة
 الهياكل والعمليات امل�ساندة للإبقاء علىحالة البيئة العاملية قيد اال�ستعرا�ض مبا يف ذلك
التقدم املحرز ب�ش�أن منرب  UNEP-Liveعلى
الإنرتنت» .تقرير املدير التنفيذيUNEP/ .
 .EA.1/4/Add.1نريوبي27 - 23 ،
حزيران/يونيه 2014
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الثروة الحيوانية المحلية
العربية «كنز من ذهب»
أ .د .منور الجمالي ـ جامعة قرطاج ـ تونس

تعتبر حيوانات المزرعة من أغنام و ماعز
وأبقار وإبل وجاموس وخيول ودواجن
وأرانب من أهم مصادر الغذاء والتراث
لإلنسان في العالم .ويرجع استئناس
هذه األنواع إلى أكثر من اثني عشر ()12
مليون سنة ( .)1ومنذ ذلك التاريخ تم
تطوير هذه السالالت بمعارف تقليدية
وطرق علمية إلى أن أصبحت هذه
السالالت في البلدان المتقدمة صناعة
تصدر وتدر على مربيها بأرباح طائلة
ّ
زيادة إلى تأمينها للغذاء.
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و من املالحظ �أنّ العديد من �سالالت اخليول
والأغنام العربية املن�ش�أ قد �ساهمت يف �إثراء
التنوع البيولوجي يف العديد من قارات العامل.
ّ
و بالرغم من �أن الوطن العربي يزخر برثوة
مقدرة ي�صل تعداد الأبقار فيه �إلى
حيوانية ّ
حوايل ( )55مليون ر�أ�سا واجلامو�س ()4.3
مليون ر�أ�سا ،بينما تعداد الأغنام و�صل �إلى
( )184مليون ر�أ�سا ،واملاعز �إلى ( )91مليون
ر�أ�سا ،والإبل �إلى ( )17مليون ر�أ�سا (� ،)2إال
�أنها ت ّت�سم بانخفا�ض �إنتاجيتها وغري قادرة على
تغطية حاجيات حوايل ( )400مليون �ساكن
يقطنه ( .)3وقد اجتهت �أغلب الدول العربية
�إلى ا�سترياد جزء كبري من غذائها �إلى جانب
املح�سنة
ا�سترياد العديد من ال�سالالت الأجنبية
ّ
والبذور احليوانية لتلقيحها .وعادة ما ُي ّربر
ذلك به�شا�شة النظم الرعوية و�ضعف املقدرة
الإنتاجية لل�سالالت املحلية .وهذا حكم
يف الواقع غري من�صف ،لأنه اعتمد ال�صفات
املظهرية لهذه ال�سالالت ك�إنتاج اللنب واللحوم
متنا�سيا التباين اجليني املتواجد فيها ،والذي
يتط ّلب مزيدا من البحث والدرا�سة يف جمال
علوم الوراثة لتطويره� ،إلى جانب املحافظة على
�صفات الت�أقلم لهذه ال�سالالت مع املناخ احلار
وقدرتها على مقاومة اجلفاف و الأمرا�ض.
ويف احلقيقة �إن العائق الوحيد هو قلة �أعداد
املتخ�ص�صني يف هذا امليدان ،و�ضعف الن�سيج
ّ
اجلمعياتي ملربي ال�سالالت العربية املحلية،
وخطورة برامج التهجني امل�س ّلطة عليها.
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�إن ا�ستغالل املوروث اجليني والتباين
ي�سمى
اجليني املتاح يتط ّلب اتباع وتطبيق ما ّ
بـــــ”احلوكمة يف ال�صون واال�ستغالل امل�ستدام
للموروث اجليني” .وهي طريقة جربت يف
جميع البلدان املتقدمة تتمثل يف دليل �أو خارطة
طريق ملا يلزم القيام به ل�صون وح�سن ا�ستعمال
التنوع البيولوجي عامة� .أوال يجب القيام باجلرد
والتو�صيف ،مبعنى �أنه يجب �أن تزور كامل
البالد وتتعرف على �أنواع ال�سالالت املتواجدة
فيها وتقوم بتو�صيفها ظاهريا وجينيا ،وتتوقف
على نقاط القوة وال�ضعف فيها .ف�إذا ات�ضح �أن
هناك �أنواعا �أو �سالالت غري م�ستعملة ،فيجب
�صونها واملحافظة عليها ،و�إذا كانت هذه
الأخرية م�ستعملة من طرف املزارعني ،فيجب
�أن ت�ستعمل بطرق علمية وراثية م�ستدامة
ولي�س بالأ�ساليب التقليدية فح�سب .كما ال
بد من تقوية القدرات الوطنية والإقليمية �سواء
كانت ب�رشية �أو م� ّؤ�س�ساتية حتى ت�ستطيع البلدان
�أن ترتجم منوال حوكمة املوروث اجليني �إلى
واقع معا�ش .وال�صون هو �أن ت�صون املوروث
اجليني داخل منطه الطبيعي �أو خارجه ،وميكنك
�أن تر�سي بنوكا حلفظ اجلينات� .أما اال�ستعمال
امل�ستدام فلديك خطني� ،إما �أن ت ّتبع خط
التح�سيـن الوراثي �أو ت�سري يف خط التهجني،
و�إذا كنت تريد اتباع اخلط الأول فعليك يف
البداية بنواة حت�سني �أولية تتبعها حلقة للإكثار،
ثم يوزع يف ما بعد املوروث اجليني املح�سن
على �أكرب عدد من املنتفعني .هذه هي الطريقة
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�صفات الإنتاج ترتقب �شبابا متعلما ملما بكل
علوم الوراثة من الكمية �إلى اجلينومية .وهذا
حتدي وجب الوعي ب�أهميته واال�ستثمار فيه
�إذا �أراد وطننا العربي �أن يحقّق �أمنه الغذائي
م�ستقبال.

واملنوال ال�صائب للحوكمة يف املوروث
اجليني.
ثري يف الفالحة .فابن
�إن للوطن العربي تاريخ ّ
العوام مثال على �سبيل الذكر خلري دليل على
ذلك .فقد كتب “كتاب الفالحة” يف القرن
يتحدث فيه عن الفالحة من املراجع:
الثاين ع�رش ()12
ّ
البذور وخدمة الأر�ض �إلى طرق حفظ الغذاء1. FAO. 2015. The Second Report on .
the State of the World’s Animal Genetic
وقد ترجم هذا الكتاب �إلى الفرن�سية يف القرن
Resources for Food and Agriculture,
التا�سع ع�رش ( ،)19و�ضم (� )1350صفحةedited by B.D. Scherf & D. Pilling. FAO .
وكتب مرتجم “كتاب الفالحة” البن العوامCommission on Genetic Resources for ،
Food and Agriculture Assessments. Rome
(available
at
حيث قال عند نهاية ترجمته :وكتب الغرب http://www.fao.org/3/a-
عن هذا الكتاب ب�أنه �أح�سن ما قدمه لنا العامل
)i4787e/index.html
العربي الإ�سالمي يف هذا املجال.
.2جامعة الدول العربية .املنظمة العربية
الرثوة احليوانية املحلية العربية “ كنز من للتنمية والزراعة. 2016 .الكتاب ال�سنوي
ذهب” يحمل يف طياته جينات الت�أقلم وتباين للإح�صاءات الزراعية .املجلد .35
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تجربة أورو  -متوسطية
واعدة في طور اإلنجاز...
نحو تأهيل شباب عربي
في «المهن الخضراء»
أ .محمود عبد المولى ـ الجمهورية التونسية

أ ضحت
المحافظة على البيئة
وصيانة أركانها األساسية) اإلنسان،
الحيوان ،الماء ،الهواء ،البحر والمحيطات،
التراب ،الغابات ...مسألة مصيرية لإلنسان المعاصر
خصوصا في فضاء جغرافي تاريخه عريق من حيث شدة
الحراك البشري والتنافس اإلنتاجي صناعة ،تصدير ،توريد ،نقل
بمختلف الوسائط( ...أال وهو الفضاء األورو -متوسطي)...
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فتكثفت املبادرات الإقليمية ،حكومية
و�أهلية ،بالبلدان املط ّلة على حو�ض البحر
الأبي�ض املتو�سط ب�ضفتيه ال�شمالية� ،أوروبا
املزدهرة وامل�صنعة ،واجلنوبية املمتدة على
اجلناح الغربي للوطن العربي ،وذلك لإر�ساء
�أ�س�س عمل م�شرتك حافز لنقل املمار�سات
الإيجابية وا�ستثمارها فعليا يف ميدان ما انفك
االهتمام به يف تزايد يوما بعد �آخر �أال وهو
“االقت�صاد الأخ�رض” كما هو �ش�أن رديفه
“التنمية امل�ستدامة “ ...
فكان “برنامج التعاون عرب احلدود” بني
دول البحر الأبي�ض املتو�سط الذى يندرج
�ضمن �سيا�سة اجلوار لالحتاد الأوروبي ،والذي
انخرطت فيه � 76سلطة حملية ذات واجهة
متو�سطية ت�ؤم حوايل  110مليون ن�سمة،
بالإ�ضافة �إلى هياكل حكومية للتنمية وجامعية
من دول متو�سطية عربية (م�رص ،الأردن ،لبنان،
فل�سطني� ،سوريا ،تون�س ،املغرب) و�أوروبية
(قرب�ص ،اليونان� ،إيطاليا ،مالطا ،الربتغال،
�إ�سبانيا ،فرن�سا) وحتى هياكل دولية فاعلة يف
جماالت تدخل هذه الآلية ...وهو يعتمد العربية
كلغة ر�سمية عالوة على الإجنليزية...
ومن املحاور ذات ال�صلة بو�ضع التنمية
امل�ستدامة يف الوطن العربي ،نذكر جتربة
منوذجية ب�صدد الإجناز لتفعيل التبادل املعريف
ونقل املمار�سات املثلى لدعم القدرة يف “املهن
اخل�رضاء”  :امل�رشوع الأورو -متو�سطي
للوظائف واملهن “اخل�رضاء
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�أهداف طموحة...

تفيد تقديرات منظمة العمل الدولية ب�أن
امل�ستقبل املنظور هو للمهن والوظائف
والكفاءات “اخل�رضاء”� ،إذ تقدر الوظائف
اخل�رضاء املنتظر �إحداثها مع �أفق  2030بحوايل
 20مليون موطن �شغل �سنويا ،مبا يقت�ضي
اال�ستعداد لهذا التحول الهيكلي للقوة العاملة
وللمهارات املنجرة عنه ،مبا ي�ستدعي تكثيف
اال�ستثمار احلكومي واخلا�ص لتدعيم امل�ؤهالت
يف املهن “اخل�رضاء” خ�صو�صا لفائدة ال�شباب
ب�صنفيه العلمي اجلامعي واملهني التقني يف طور
الت�أهيل...
ويهدف امل�رشوع الأورو -متو�سطي
للوظائف واملهن اخل�رضاء �إلى جت�سيم �أهداف
طموحة ( ،)2015 - 2014من ذلك :
ج�رس الفجوة بني القدرة على �إحداث فر�ص
للتوظيف (� أو الت�شغيل) “الأخ�رض” وحاجة
االقت�صاديات املحلية للكفاءات واملهارات
املالئمة “اخل�رضاء” مبا يطور من هيكلتها يف
اجتاه �ضمان مقومات “التنمية امل�ستدامة...“  
�إر�ساء حا�ضنة �أورو -متو�سطية افرتا�ضية
لدعم “املهن اخل�رضاء” ( )ETECت�ساند
ال�سلط املحلية والهياكل ال�رشيكة يف ا�ستنباط
وو�ضع �سيا�سات عمومية حملية فاعلة ت�ستجيب
ملتطلبات قطاعات الإنتاج ،وذلك يف �إطار
مقاربة �إدماجية تهدف لت�شغيل ال�شباب تراعي
�ضوابط منظمة العمل الدولية من حقوق
وكرامة العامل ومن عمل الئق ومن توا�صل
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واالنعكا�س الإيجابي على توفري فر�ص ت�شغيل
لفائدة ال�شباب العامل على �ضفتي املتو�سط مع
ت�أهيل قدراتهم خالل ال�سنوات القادمة...
تفعيل م�سارات تدريب تخ�ص�صية نظرية
وعملية لتي�سري فر�ص التوظيف الأخ�رض
لل�شباب ،وهو ما ي�سعى ال�رشكاء الفاعلون يف
امل�رشوع لتج�سيده من خالل تبادل التجارب
العملية القابلة للتمرير يف �سياقات حملية مغايرة
للبيئة التي �أفرزتها...
التعاون امل�ستدام لرفع التحديات امل�شرتكة
للتنمية االقت�صادية واالجتماعية....

اجتماعي .وهى منتدى ت�شاركي هدفه تفعيل
تبادل املعلومة واملمار�سات املثلى بني ال�رشكاء
(احتاد بلديات ال�شوف الأعلى– لبنان ،والية
�سو�سة -تون�س ،مقاطعة تو�سكانا ،جزيرة
�رسدينيا ،مقاطعتي الأندل�س وكاتالونيا)...
حول الوظائف واملهن واملهارات «اخل�رضاء»
يف نطاق �شبكة على �صعيد امل�رشوع وحو�ض
البحر الأبي�ض املتو�سط مع تو�سيع امل�ساهمة يف
حمتواه بت�رشيك الفاعلني (جمعيات ،من�ش�آت
اقت�صادية ،هياكل م�ساندة ،جامعة وخرباء)...
عقد ميثاق�-أورومتو�سطي حـــــول م�ساندة
«الوظائـــف اخل�ضــــراء» يتعهـــــــد ال�رشكاء
مبقت�ضاه بتبادل املعرفة وبتطوير املمار�سة وحفز ولنا عودة بتقييم �شامل لهذا مل�رشوع
املبادرة يف املهن والأن�شطة ذات البعد امل�ستدام النموذجي...

www.egrejob.eu
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أحمد بن يوسف التيفاشي :
علم األحجار والمعادن
(580هـ1184/م-651هـ1253/م)
د .أبو بكر خالد سعد اهلل ـ الجزائر

من مشاهير علماء العرب والمسلمين الذين ترعرعوا في المغرب
العربي أحمد بن يوسف التيفاشي ،لقد اهتم هذا العالم بما
انشغل به القليل من العلماء اآلخريـــن ،وهو علـــــم األحجار
والمعادن.
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حياته:

ولد التيفا�شي عام 580هـ1184/م بقرية
تيفا�ش ،الواقعة ح�سب البع�ض يف �ضواحي مدينة
قف�صة التون�سية ،بينما يذهب البع�ض الآخر �إلى
القول �إن الأمر يتعلق بقرية حتمل نف�س اال�سم
يف منطقة مدينة �سوق �أهرا�س اجلزائرية املحاذية
للحدود التون�سية .و ُي َلقب التيفا�شي �أحيانا بـ�رشف
الدين القي�سي التيفا�شي .كان ياقوت احلموي قد
و�صف قرية تيفا�ش يف “معجم البلدان” بقوله:
�إنها “مدينة �أزلية ب�إفريقية� ،شاخمة البناء ،وت�سمى
تيفا�ش الظاملة ،ذات عيون ومزارع ،وهي يف
�سفح جبل” .وقد تويف عام 651هـ1253/م يف
القاهرة.
بعد �أن �أنهى التيفا�شي درا�سته يف م�سقط ر�أ�سه
رحل �إلى قف�صة ،ثم ّ
حل بجامع الزيتونة يف تون�س
العا�صمة للدرا�سة .وانتقل بعد ذلك �إلى القاهرة.
كما �سافر �إلى دم�شق طلبا للعلم .وبعد هذه الرحلة
الطويلة عاد �إلى تيفا�ش وتو ّلى فيها الق�ضاء.
لكن الو�ضع مل َي ُر ْق ُه فعاد �إلى القاهرة وبالد
ال�شام ووا�صل االن�شغال بالق�ضاء باملوازاة مع
اهتماماته بالأدب وال�شعر والطب والبحث.
وال �شك �أن التيفا�شي كان يهوى الأ�سفار
جتول يف العراق وبالد فار�س
واال�ستطالع� ،إذ ّ
و�أرمينيا و�أخذ من علوم �أهلها .ويروى �أنه كان
�ضحية اعتداء يف �إحدى رحالته من تون�س �إلى
م�رص عن طريق البحر ف�رسق ماله وكتبه .ومن
املعلوم �أنّ التيفا�شي قد �أ�صيب بال�صمم يف
�أواخر حياته.
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من �أعماله يف الأدب والطب:

كتب التيفا�شي يف عدة موا�ضيع ،منها ما
له �صلة بالأدب وال�شعر .يقول ال�صفدي يف
“الوايف بالوفيات”�“ :أحمد بن يو�سف بن
�أحمد ...،له كتاب كبري �إلى الغاية ،وهو يف
�أربع وع�رشين ( )24جملدة ،جمعه يف علم
و�سماه “ف�صل اخلطاب يف مدارك
الأدب
ّ
احلوا�س اخلم�س لأويل الألباب” ...وهو كتاب
وجمع جيد ّ
يدل على ف�ضل جامعه ”.مل
جيد
ْ
ي�صلنا من هذه املج ّلدات �سوى ثالث قطع عن
طريق ابن منظور (�صاحب ل�سان العرب) .ويف
هذا ال�سياق ،يروي ابن منظور �أن التيفا�شي
كان �صديقا لوالده ،ويو�ضح يف املقطع التايل
كيف كان ي�ستمع يف جمال�س �أبيه �إلى التيفا�شي
يتحدث عن كتابه م�شريا �إلى حيثيات ت�أليفه:
«كنت �أ�سمعه يذكر للوالد كتابا �ص ّنفه،
�أفنى فيه عمره ،وا�ستغرق دهره...و�أنه
مل يجمع ما جمعه كتاب...وكنت �شديد
ال�شوق �إلى الوقوف عليه ...وتويف �رشف
الدين التيفا�شي ...فلما ذكرته بعد �سنني ،وقد
جاوزت ال�ستني ،تط ّلب ُته من كل جهة...فلم �أجد
قدر اهلل تعالى مت ّلكه
من يدلني عليه�...إلى �أن َّ
يف �سنة 690هـ .فر�أيته جمردا يف م�سودات،
وظهور وتخريجات ”.ويرى املرحوم �إح�سان
عبا�س �أن كتاب «ف�صل اخلطاب» مو�سوعة
كبرية ،ال تقت�رص على الآداب بل ت�شمل الآداب
والعلوم والتاريخ ،و�أنها تقع يف �أربعني جزءا،
ال يقل حجم اجلزء عن � 200صفحة.

89

ن�شري �إلى �أن كتاب «نثار الأزهار» قد جمع
فيه �صاحبه ابن منظور نقال عن التيفا�شي
موا�ضيع عديدة ق�سمها �إلى ع�رشة �أبواب ،منها:
 باب يف �أو�صاف الليل وطوله وق�رصه. باب يف اال�صطباح ومدحه ،وذم�رشب الليل ،و�إيقاظ الندمي لال�صطباح.
وظهوره
الهالل
يف
باب
وامتالئه وكماله ،والليلة املقمرة.
 باب يف ان�شقاق الفجر ،ورقة ن�سيم ال�سحر،وتغريد الطري يف ال�شجر ،و�صياح الديك.
 باب يف �صفات ال�شم�س يفال�رشوق ،وال�ضحى واالرتفاع والطفل
واملغيب ،وال�صحو والغيم والك�سوف.
 باب يف جملة الكواكب و�آحادها امل�شهورة. باب يف �آراء املنجمني والفال�سفةوالكواكب.
الفلك
يف
الأقدمني
 باب يف �رشح ما ي�شتمل عليه من �أ�سماءالأجرام العلوية وما يت�صل بها وا�شتقاقه.
 باب يف ت�أويل ر�ؤيا الأجرام العلوية وما يتعلقبها يف املنام على مذهب حكماء الفال�سفة
والإ�سالم.
ويبدو �أن للتيفا�شي كتابا يف املو�سيقى
والرق�ص عند ال�شعوب ،عنوانه “متعة الأ�سماع
يف علم ال�سماع» .لكن هناك من اعرت�ض
ون�سب هذا الكتاب �إلى غريه .ومن امل�ؤلفات
الأخرى للتيفا�شي كتاب «�أزهار الأفكار يف
جواهر الأحجار» الذي �سنف�صل �أدناه بع�ض ما
جاء فيه .وجند للم�ؤلف كتابا يف الطب عنوانه
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«ال�شفا يف الطب امل�سند عن ال�سيد امل�صطفى».
ومما يت�ضمنه الكتاب الف�صول التالية:
 يف تقدمي املعرفة وف�ضل �صناعة الطب، يف معرفة تركيب البدن وترتيب ال�صحة، يف ذكر �أنواع العلل ومعرفة عالج كلمنها،
 يف معرفة العقاقري ومنافعها، يف حفظ املري�ض باحلمية، يف الفواكه.و�ألف التيفا�شي �أي�ضا كتاب «�سجع الهديل يف
�أخبار النيل» الذي يعتربه البع�ض مو�سوعة يف
�أخبار النيل وحو�ضه ومزروعاته .كما ن�سبت
�إليه كتب �أخرى كثرية مل يت�أكد امل�ؤرخون �أن
ك ّلها كانت بقلمه.

اهتمامه بالأحجار واملعادن:

من املوا�ضيع التي اهتم بها بع�ض علماء

حجر الياقوت
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العرب وامل�سلمني يف م�ؤلفاتهم مو�ضوع
املعادن وال�صخور والأحجار الكرمية فتحدثوا
عنها ،وتناولوا خوا�صها الطبيعية والكيميائية،
و�صنفوها وو�صفوها و�صفا علميا دقيقاّ .
ولعل
عطارد بن حممد احلا�سب (ت206 .هـ821/م)
هو �أول من �أ ّلف كتا ًبا يف الأحجار باللغة
العربية �سماه «كتاب منافع الأحجار» .وجند
يف الن�صو�ص العربية القدمية �أ�سماء اجلواهر
اجل�ص (�أك�سيد
التي تعدن من الأر�ض ،مثل
ّ
الكال�سيوم) ،والكل�س (كربونات الكال�سيوم)
واملرتك (�أك�سيد الر�صا�ص) ،والذهب،
والف�ضة ،والياقوت ،والزمرد ،والقار،
والكربيت ،والنفط.
وجاء جابر بن حيان (حوايل 101هـ /
721م  197 -هـ813/م) ليك�شف عن بع�ض
اجلواهر واملعادن مثل الأ�رسب (وهو نوع من
الر�صا�ص) ،واملرقي�شيا ،والياقوت الأحمر.
و�أ�ضاف �إخوان ال�صفا (ق4 .هـ10/م) 31
جديدا نذكر منها  :الطاليقوين،
جوهرا
ً
ً
والإ�رسجن ،والزاجات ،وال�شبوب ،وبوا�سق
اخلبز ،والعقيق ،واجلزع .وكان البريوين (362
هـ972/م 440 -هـ1048/م) قد �أ�ضاف ،بعد
ذلك ،الزفت ،والي�شم ،واخلار�صني .وهكذا
جند �أن العرب وامل�سلمني تعرفوا -حتى ع�رص
البريوين -ح�سب كتاباتهم على نحو 88
جوهرا ي�ستخرج من الأر�ض.
وتوا�صلت الأبحاث حتى جاء عهد التيفا�شي
وتاله ابن الأكفاين (ت749 .هـ1348 /م)،
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حجر املرجان

فو�ضع هذا الأخري كتاب «حتف الذخائر يف
�أحوال اجلواهر» .اهتم التيفا�شي باجلواهر
والأحجار ف�ألف ب�ش�أنها كتابه ال�شهري «�أزهار
الأفكار وجواهر الأحجار» الذي ا�ستهله
بالعبارات التالية «احلمد هلل امللك اجلبار العزيز
القهار ،خالق ال�سماوات والأر�ض وما فيها
من عجائب الآثار وغرائب الأ�رسار ،املودع
معظمها يف جواهر الأحجار املوجودة يف
خزائن امللوك الكبار والر�ؤ�ساء ذوي الأقدار».
ويدر�س التيفا�شي يف هذا الكتاب  25حجرا،
وهي :اجلوهر ،الياقوت ،الزمرد ،الزبرجد،
البلخ�ش ،البنف�ش ،البجادي ،املا�س ،عني
الهر ،البازهر ،الفريوزج ،العقيق ،اجلزع،
املغناطي�س ،ال�سنباذج ،الدهنج ،الالزورد،
املرجان ،ال�سبج ،اجلم�شت ،اخلماهان ،الي�شم،
ال�شب ،البلور ،الطلق .ويو�ضح منهجيته
بالقول« :و�سبيلنا �أن نتكلم عن كل واحد من
هذه الأحجار املعدودة...من خم�سة �أوجه:
تكونه يف معدنه )2 ،ذكر معدنه الذي
 )1علة ّ
جيده ورديئه وخال�صه
ّ
تكون فيه )3 ،ذكر ّ
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كربه و�صغره .و�أما الأ�سباب اخلارجة عنه فمنها
نفاق ال�سوق ووقوع ال�شهوة .ومنها اختالف
البقاع يف القرب والبعد من معدن احلجر».
ثم يوا�صل التيفا�شي تو�ضيحاته حيث يقول
�إنه ي�شري �إلى قيم الأحجار التي يذكرها ح�سب
�سوقها يف بغداد وم�رص.

ومغ�شو�شه )4 ،ذكر خوا�صه ومنافعه)5 ،
ذكر قيمته وثمنه على �أغلب الأمور و�أو�سط
الأحوال.
وي�ؤكد امل�ؤلف �أنّ كتابه يختلف عن الكتب
الأخرى التي عاجلت نف�س املو�ضوع ،ذلك
تكون
�أن تلك الكتب «�إما �أن تذكر فيها علة ّ
الأحجار ككتب املعادن ،و�إما �أن تذكر فيها كتاب «�أزهار الأفكار وجواهر الأحجار»
منافع الأحجار ككتب اخلوا�ص .و�إما �أن
نقدم فيما يلي نبذة
ُيذكر فيها الأمران معا وال تتعر�ض لذكر قيمتها
مما جنده يف خمتلف
و�أثمانها .فلأجل هذا كان الكتاب �أعم فائدة
�أبواب هذا الكتاب
و�أجدى عائدة من �سائر الكتب املو�ضوعة يف
املرجع:
هذا الفن».
 الباب الأول:وقد اعتمد التيفا�شي يف و�ضع كتابه على جتربته
يف اجلوهر .ويذكر
ال�شخ�صية وجتربة ال ِثقات وعلى دقة املالحظة.
امل�ؤلف بخ�صو�ص
ومما يجدر التنويه به يف كتاب التيفا�شي �أن
اال�سم �أنه لفظ يطلق
امل�ؤلف ي�شري عموما �إلى مراجعه منذ عهد
على جميع الأحجار
الإغريق .ويبدو �أن التيفا�شي نف�سه خبري يف املعدنية النفي�سة.
مو�ضوع الأحجار واجلواهر ،فهو قادر على
التمييز بني احلجارة الأ�صلية واحلجارة املز ّيفة
بالعني املجردة .ويف هذا ال�سياق يقول« :وقد
ر�أيت ب�سوق اجلوهريني يف القاهرة  ...حجارا
تُباع على �أنها ياقوت �أزرق و�أ�صفر ،وهي
م�صبوغة مدل�سة ،كان �أ�صلها ياقوتا �أبي�ض»
ويف مو�ضوع الأ�سعار يرى التيفا�شي �أن
«�أثمان الأحجار وقيمتها تختلف بح�سب
�أمرين� ،أحدهما يف ذات احلجر والآخر يف
الأ�سباب اخلارجة عنه .ف�أما الذي يف ذاته
حجر اجلوهر
ف�أمران� ،أحدهما جودة احلجر ورداءته ،والثاين
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 الباب الثاين  :يف الياقوت .ومن �أ�سمائهاجلوهر ،والكربيت ،والع�سجد يف بع�ض
اللغات .و�أ�صل الياقوت خم�سة �أنواع ،هي:
�أحمر و�أ�صفر و�أ�سماجنوين و�أزرق و�أبي�ض.
و�أرد�أ �ألوانه الأزرق .ومن عيوب الياقوت
وتكون الدود يف خروقه.
ال�شعرة وال�سو�س
ّ
 الباب الثالث  :يف الزمرد .ويعرفه بالياقوتاملنعقد .ومن �ألوانه الأزرق والزيتي ،قيمة كل
منهما �ضعف قيمة الأ�صفر منه ،و�ضعفَا قيمة
الأبي�ض.
 الباب الرابع :يف الزبرجد .وي�شري يف علةتكوينه �أنه بد�أ ليكون زمردا ،ثم اختلف لونه
بفعل احلرارة .ومن �ألوانه الغامق ،والفاحت،
والأخ�رض املعتدل .ويعتقد التيفا�شي �أن ما
يوجد يف �أيدي النا�س من زبرجد هو يف الواقع
ف�صو�ص ت�ستخرج بالنب�ش على الآثار القدمية
بثغر الإ�سكندرية الباقية من كنوز الإ�سكندر.
 الباب اخلام�س :يف البلخ�ش .وهو من�أ�شباه الياقوت ،ومن �ألوانه الأخ�رض والأ�صفر،
لكنه ال ميتلك خوا�ص الياقوت .ويوجد معدنه
يف ال�صني.
 الباب ال�ساد�س :يف البنف�ش .وهو �أي�ضا من�أ�شباه الياقوت ،وهو �أحمر فاحت اللون �صاف
�شفاف .ومن �أ�صنافه ماديني (وهو �أجود
ي�سمى �أ�ساد�ست (وهو يعلوه
�أنواعه) ،ونوع ّ
�سواد) ،ونوع �أ�صفر ثالث .ومن منافعه �أنه �إذا
علق على جبني املرعوف يقطع الرعاف.
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املاس

 الباب ال�سابع :يف البجادي .وهو كذلكمن �أ�شباه الياقوت ،وهو حجر فيه حمرة .ومن
منافعه �أنه عندما مي�سح به �شعر الر�أ�س �أو اللحية
لقط هباها ،و�إذا �سحق وكحل به نفع العني
وقواها.
 الباب الثامن :يف املا�س .وهو حجر ذهبي�أ�شبه الأحجار بالأحجار املذابة .ومن خوا�صه
�أن جميع زواياه قائمة ،و�إذا ك�رس ال يك�رس �إال
مثلثا .و�إذا و�ضع على �سندان ودق مبطرقة من
الفوالذ ال ينك�رس ،بل يدخل وجه ال�سندان
�أو املطرقة فيه .ولي�س هناك من الأحجار ما
ي�سحقه ،وال يف�سده �شيء غري الر�صا�ص الأ�سود.
ومن �صفاته �أن الذباب ي�شتهيه ،و�إذا و�ضع منه
قطعة �سقط الذباب عليها .ومن منافعه �أنه يفيد
يف املغ�ص ال�شديد �إذا علق على البطن.
الهر .ويتكون يف
 الباب التا�سع :يف عني ّمعدن الياقوت وي�ستخرج منه .ومن خوا�صه
�أن لونه البيا�ض الالمع� ،إال �أنه يرى بباطنه نقطة
نور زرقاء تكون على �شكل عني الهر ،وهي
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متحركة على دوام يف اجتاه مغاير �إذا ما حترك
الف�ص .و�إذا ك�رس احلجر على �أقل الأجزاء تظهر
النقطة يف كل جزء من �أجزائه.
 الباب العا�رش :يف البازهر .يوجد منه�صنفان� ،أحدهما حيواين والآخر معدين.
ومعدنه بني املو�صل وجزيرة ابن عمر (وهي
مدينة تركية ت�سمى الآن «جزرة» قريبة من
احلدود العراقية ال�سورية) .واحليواين منه يكون
من حيوان الأيل املوجود يف تلك البالد.
والنافع هو احليواين ولي�س املعدين ،ينفع من
ذوات ال�سموم .ف�إذا �سحق ونرث على مكان
اللدغة جذب ال�سم بالعرق ،ويخل�ص امل�سموم
من املوت� .أما لونه فهو �أ�صفر خفيف ،وه�ش،
ومر املذاق.
ومنقط ،و�أبي�ض املحكّ ،
 الباب احلادي ع�رش :يف الفريوزج .يذكر�أنه حجر نحا�سي يتكون من �أبخرة النحا�س
ال�صاعدة من معدنه ،وهو يجلب من معدن
من جبال ني�سابور .ومن �ألوانه الأزرق ال�صايف
(وهو �أجوده) ،ومن خوا�صه �أنه يف�سد بالعرق
والدهن .ومن منافعه �أنه يفيد يف الكحل �إذا
جعل فيه.
 الباب الثاين ع�رش :يف العقيق .ي�ؤتى بهمن اليمن ،و�أنواعه خم�سة� :أحمر ،ورطبي،
و�أزرق ،و�أ�سود ،و�أبي�ض .ويذكر يف خوا�ص
ّ
ي�سكن الغ�ضب .ومن خوا�ص
الأحمر �أنه
الرطبي �أنه يقطع نزيف الدم ،و�أما الأزرق
فيقوي اللثة �إذا ا�ستخدم �سواكا.
 -الباب الثالث ع�رش :يف اجلزع .يذكر
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�أنه يوجد يف معادن العقيق بـاليمن ،ومنه ما
ي�ؤتى به من ال�صني ومن �أر�ض احلجاز و�أماكن
�أخرى .واجلزع �أ�صناف كثرية ،منها البقراوي،
والغروي ،والفار�سي ،واحلب�شي.
 الباب الرابع ع�رش :يف املغناطي�س .يوجدمعدنه يف اجلبل فوق ال�ساحل الذي بني بحر
احلجاز واليمن ،وله معدن بـ�صنعاء .ومن
خا�صيته
خوا�صه �أنه يجذب احلديد ،و�أنه يفقد
ّ
يف اجلذب �إذا نقع يف الثوم �أو الب�صل ثالثة
�أيام ،وكذلك امل�سك والعنرب والكافور .ومن
منافعه �أنه يختم اجلراح وينفع من نفث الدم.
كما ميت�ص ال�سموم �إذا �سحق ونرث على مو�ضع
اجلراحة.
 الباب اخلام�س ع�رش :يف ال�سنباذج .قريبمن املا�س� ،إال �أنه دونه بكثري يف القوة .ويوجد
ب�أر�ض الهند ،ومن منافعه �أنه ينقي الأ�سنان
وي�ستعمل يف الأدوية املنقية املجففة واملراهم.
ويربئ القروح التي يف العني.
 الباب ال�ساد�س ع�رش :يف الدهنج .وهويتكون يف معادن النحا�س .وله �أنواع �أربعة،
الأفرندي ،والهندي والكرماين والكركي.
و�أجود �أنواعه الأخ�رض الأمل�س امل�سبع اخل�رضة.
وله خوا�ص كثرية منها �أنه �إذا م�سح على مو�ضع
لدغ الهوام �سكنه .ومنها �أنه مينع ال�شقيقة يف
الر�أ�س وجميع البدن ،ومنها �إذا قطر يف العني
مينع البيا�ض.
 الباب ال�سابع ع�رش :يف الالزورد .وهوحجر رخو طيني ،يجلب من خرا�سان من
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مو�ضع ي�سمى ختان من بالد فار�س قرب ناحية
�أرمينيا من جبال هناك .ومن خوا�صه �إذا جمع
هذا املعدن مع الذهب ازداد كل واحد منهما
ح�سنا �إلى �صاحبه يف �أعني الناظرين .ومن
منافعه �أنه ينبت �شعر الأجفان ويجعد ال�شعر.
و�إذا �رشب مع �رشاب الع�سل نفع من وجع
الكبد ،و�إذا �سحق باخلل وطلي على الرب�ص
نفعه.
الالزورد

 الباب الثامن ع�رش :يف املرجان .يعرفهامل�ؤلف على �أنه متو�سط بني احلجارة والنبات،
ذلك �أنه ي�شبه الأحجار يف حتجره ،وي�شبه
النبات بكونه �أ�شجارا نابتة يف قعر البحر ذوات
عروق و�أغ�صان مت�شعبة .و�أجوده ما ا�شتدت
حمرته و�سلم من ال�سو�س ،و�أرد�أه ما مال �إلى
البيا�ض .ومن خوا�صه �أنه �إذا �ألقي يف اخلل الن
وابي�ض ،و�إذا �ألقي يف الزيت ظهرت حمرته.
ومن منافعه �أنه �إذا �سحق و�رشب نفع يف جتلط
نت به ّبي�ض الأ�سنان.
الدم ،و�إذا حرق وا�س ّ
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 الباب التا�سع ع�رش :يف ال�سبج .ي�صنفهالكاتب يف قائمة الأحجار الر�صا�صية ،وي�ؤتى
به من معدنني �أحدهما من الهند والآخر من
بالد فار�س ،وهو حجر �شديد ال�سواد .ومن
منافعه �أنه مينع ال�رصع �إذا علقت عليه خرزة.
ومن منافعه �أنه �إذا �سحق واكتحل به يقوي
العني.
 الباب الع�رشون :يف اجلم�شت .وهو حجرحديدي ابتد أ� ليكون حديدا ف�أقعدته الأعرا�ض
الداخلة عليه بزيادتها ونق�صانها ،و�أنه يوجد يف
املدينة وال يوجد يف غريها .ومن �ألوانه �أربعة
 :الوردي وال�سماوي وما ا�شتدت ورديته،
و�ضعفت �سماويته ،وما ا�شتدت �سماويته
و�ضعفت ورديته.
 الباب احلادي والع�رشون :يف اخلماهان.يذكر �أنه حجر حديدي يجلب من الكرك،
و�أجوده الأ�سود املائل �إلى احلمرة.
 البابان الثاين والثالث والع�رشون :يف الي�شمف�ضيان موجودان يف
والي�صيب .وهما حجران ّ
معادن الف�ضة .والي�شم نوعان �أحدهما �أبي�ض
والآخر �أ�صفر كلون العاج العتيق ،وهذا هو
اجليد .ومن خوا�صه �أنه يبعد ال�صواعق� .أما
الي�صيب فمعدنه يوجد يف اليمن ،ومنه �أبي�ض
وزيتوين ،وفيه نوع �آخر �أزرق م�صبوغ.
 الباب الرابع والع�رشون :يف البلور .وهوحجر بورقي �أبي�ض ،و�أ�صله الياقوت .وتقطع
حجارته يف الليل لأن �أ�شعته �إذا طلعت عليها
ال�شم�س متنع العمل فيه خالل النهار.

95

 الباب اخلام�سوالع�رشون :يف الطلق.
يعزوه امل�ؤلف �إلى الهواء
كالندى ،ف�إذا �صار �إلى
الأر�ض حتجر بع�ضه على
بع�ض طبقة على طبقة.
ومن خوا�صه �أنه ال
يذوب بالنار كما تذوب
الأحجار ،وال ين�سحق
كما تن�سحق الأحجار.
ومن منافعه �أنه يفتت
احل�صاة املتولدة يف املثانة.
وهكذا نرى �أن �أحمد
حجر البلور
بن يو�سف التيفا�شي مل
يكن عاملا ب�سيطا من علماء
القرن الثاين ع�رش امليالدي
�أ�سا�س الكتب والفنون� ،إ�سطنبول1310 ،
الذين در�سوا املعادن والأحجار ،بل يعترب عمله هـ1892/م.
يف هذا احلقل من الأعمال البارزة ومرجعا
 .4الزركلي ،خري الدين :الأعالم ،دار العلم
مهما يف هذا العلم �إلى اليوم.
للماليني ،بريوت.1986 ،

املراجع
 .5عثمان ،جنوى� :أحمد بن يو�سف
 .1ابن فرحون  :الديباج املذهب يف معرفة التيفا�شي و�آثاره العلمية� ،أبحاث الندوة العاملية
�أعيان علماء املذهب ،دار الرتاث ،القاهرة ،الرابعة لتاريخ العلوم عند العرب ،حلب 21
 -25ني�سان  ،1987اجلزء  ،1من�شورات معهد
.1974
الرتاث العلمي العربي� ،1992 ،ص.75-89.
 .2احلموي ،ياقوت :معجم البلدان ،دار
Biography in Dictionary of Scientific .6
الكتب العلمية ،بريوت.1990،
 .3خليفة ،حاجي :ك�شف الظنون يف
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.Biography, New York, 1970-1990
http://www.alwaraq.com .7
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