
ملف العدد :

الرياضيات
لغة األذكياء

    • �سخ�سية العدد     • مقاالت وبح�ث   • م�ؤ�س�سة العدد      

مـجـــــلـــــة علمــيـــــــــة نـ�ســـــف �سن�يـــــــــة
العـــــدد ال�سابع والعـ�ســـــرون -   رم�ســـــــان 1438 هـ - ي�ني� 2017 م

�شارع حممد علي عقيد - تون�س 
 الهاتف : 900 013 70 216+ 

 تليفاك�شميلي : 668 948 71 216+
 alecso@alecso.org.tn : الربيد الإلكرتوين

www.alecso.org.tn : انرتنت 

املنظمة
العربيـــة
للرتبيــــة
والثقافـة
والعل�م

المجلة العربية العلمية للفتيان



املنظمة 
العربيـــة
للرتبيــــة
والثقافة
والعلوم

الـمجلـة العربيـة العلميـة للفتيـان
مـجـــــلـــــــة علمــيـــــــــة نـ�ســـــف �سنويـــــــــة
 العــــــدد ال�سابع  والع�ســـــرون -   رم�ســــــــان 1438 هـ - يونيو 2017 م

امل�شرف العام
اأ. د. عبد اهلل حمد حمارب

اإ�شراف
اأ. د. اأبو القا�شم ح�شن البدري

تن�شيق
اأ. خريية ال�شالمي

اأ. بالل العامري

ت�شميم واإجناز
اأ. بالل العامري

اأ. �شفوان احلكيم
اأ. طارق الدريدي

توجه املرا�شالت اإلى الربيد الإلكرتوين 
اخلا�ص باملجلة

fetyan.scres@gmail.com

هاتف : 900 013 70 216+

         الـمحـــتويــــــــــــات

العدد • كلمة 
العدد    • ملف 

الريا�ضيات، لغة الأذكياء

بحـــوث ودرا�شـــــــات

للأغذية  العربي  الوراثي  املخزون  « وحماية  »ناقويا  • بروتوكول 
والزراعة

احلياة املمغنط و�رس  • املاء 
�ضافوني�س  نوع  من  رياح ذات حمور عمودي  توربينة  • �ضنع ودرا�ضة 

للم�ضهد  قراءة  العربي:  والوطن  الجتماعي  التوا�ضل  • مواقع 
الراهن

: العدد  • �ضخ�ضية 
ترين�س تاو اأكرب علماء الريا�ضيات الأحياء

: العدد  • موؤ�ض�ضة 
جامعة القا�ضي عيا�س مبراك�س



ابها تعربرّ عن وجهة نظر اأ�شحابها اإن كافة الآراء التي تن�شر باأ�شماء كترّ
ول حتمل بال�شرورة وجهة نظر املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم

بع�ص ال�شور الإ�شافية والأ�شكال توؤخذ من م�شادر مفتوحة واملجلة ت�شكر اجلميع جلهودهم

ي�شمح با�شتعمال ما ورد يف هذه املجلة من مواد علمية،
�أو ثقافية، �أو تربوية، �أو فنية، ب�صرط �لإ�صارة �إلى م�صدرها

 / �سنوية  ن�سف  علمية  جملة   : للفتيان  العلمية  العربية  املجلة 
ت�سدر عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم. اإدارة العلوم 

والبحث العلمي . ـــ العدد 27، يونيو 2017 . ـــ تون�س : املنظمة...
ردمد : ISSN : 1737 - 76 - 09 = جملة الألك�سو العلمية للفتيان

ع /2018 / 13 / 006

جميع حقوق الطبع حمفوظة للمنظمة



كلمة العدد
اأيدي قرائها الأعزاء، العدد ال�ضابع  اأن ت�ضع بني  يُ�ضعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )الألك�ضو( 
والع�رسين )يونيو /2017( من املجلة العربية العلمية للفتيان، الذي يت�ضّمن ملفا خا�ضا بالريا�ضيات، رغبة منها 
يف لفت انتباه الفتيان العرب اإلى اأهمية الريا�ضيات، ملا لها من دور بارز يف حّل امل�ضكلت اليومية. وقد �ضمل 
الريا�ضيات  و»تعليمية  والريا�ضيات«،  الفرا�ضة  و»تاأثري  الأ�رسار«،  »كا�ضف  حول  علميّة  موا�ضيع  العدد  هذا 
بني الواقع واملاأمول«، اإ�ضافة اإلى مقالت علمية وتطبيقية متنّوعة من بينها »بروتوكول ناقويا وحماية املخزون 
الوراثي« و»املاء املمغنط و�رس احلياة«، و»�ضنع توربينة رياح ذات حمور عمودي من نوع �ضافوني�س«، �ضاهم يف 

كتابتها خرباء علميّون من اجلزائر والكويت و�ضوريا وتون�س وم�رس؛
نّفت من اأكرب علماء الريا�ضيات الأحياء، هو العامل ال�ضيني »تريي�س      ويقّدم هذا العدد �ضخ�ضية علمية، �ضُ
تاو« الذي كان موهوبا منذ نعومة اأظافره، حيث يُروى اأن والديه تفاجاآ ذات مرة عندما راأياه، وعمره مل يتجاوز 

�ضنتني، يحاول تو�ضيح عملية العّد لطفل اآخر يبلغ من العمر خم�س �ضنوات...
ويف اإطار التعريف باملوؤ�ض�ضات العلمية، يقدم هذا العدد جامعة القا�ضي عيا�س مبراك�س التي تُ�ضاهم بقوة يف 
تنمية القت�ضاد الوطني املغربّي. وت�ضنّف على امل�ضتوى العاملي يف املرتبة )59( �ضمن اأف�ضل اجلامعات العربية يف 

العامل؛ ويتعاون باحثوها مع املوؤ�ض�ضات العلمية يف الحتاد الأوروبي والعامل يف جمال البحث العلمي.
وقد اأ�رسف على اإ�ضدار هذا العدد )27( فقيد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم املرحوم الدكتور عبداهلل 
حمد حمارب، املدير العام ال�ضابق، الذي وافته املنية يف الرابع من �ضهر مايو 2017، وتهدي هيئة حترير املجلة هذا 
العدد لروحه الزكية تخليدا لذكراه، ملا كان يوليه من عناية بالعلوم والبحث العلمي والتكنولوجي، وحر�ضه 
على الإ�ضهام يف اإغناء املحتوى الرقمي العربي بكتب وجمّلت علمية قيّمة، خ�ضو�ضا املوجهة ل�رسيحة الفتيان 
وال�ضباب العربي، للم�ضاهمة يف تثقيفه والنهو�س به يف معارج الرقّي والتقّدم واملعرفة، ممّا يعك�س �ضورة املنظمة 

ويعّرف بر�ضالتها وتوجهاتها التي ت�ضعى اإلى اإر�ضائها.
واإذ ت�ضدر املنظمة هذا العدد، تتوّجه بال�ضكر والمتنان للكتّاب الأفا�ضل على م�ضاهمتهم يف اإثرائه مبقالتهم 
تطوير  يف  للإ�ضهام  العربي،  الوطن  وخارج  داخل  من  الأجّلء  اخلرباء  جهود  على  تعّول  كما  القيّمة،  العلمية 

الكتابة العلمية، مبا يلبّي تطّلعات فتياننا العرب وتوجهاتهم وطموحاتهم.
هيئة التحرير
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ملف
العدد

أبو القاسم المجريطي
عالم الرياضيات والفلك

)338 هـ/ 950 م - 398 هـ/ 1007 م( 

أ. د. مصطفى موالدي
عميد معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب ـ سورية

حاليا(-  )مدريد  مجريط  إلى  -نسبة  المجريطي  أحمد  بن  مسلمة  القاسم  أبو 
الفلك  الغرب اإلسالمي، بحَث في علمي  العربية في  علم من أعالم حضارتنا 
وُترجمت  والتنجيم،  الكيمياء  علمي  في  كتابات  إليه  وُنسبت  والرياضيات، 
معظم مؤلفاته إلى اللغة الالتينية، وتركت مؤلفاته تأثيرا واضحا على العلم 

األوروبي في عهد مبكر.  

درس علماء من مختلف الثقافات مؤلفات المجريطي واعتمدوا عليها في كتبهم. 
المؤرخون  بها  واهتم  والبحث حتى عصر متأخر،  للتحليل  وكانت كتبه موضعا 
اهتماما كبيرا، وتحدثوا عن دور المجريطي في تطور العلم وإنجازاته. أسس أبو 

عريقة  فكرية  مدرسة  القاسم 
منها  وتخـرج  األندلــــس،  فـــي 
هامة  مؤلفات  وضعوا  علماء 

في العلـــــــوم الدقيقة. 

إلى  المقال  هذا  في  نسعى 
إلقاء بعض الضوء على السيرة 
والتعريف  للمجريطي،  الذاتية 
وأثر  العلميــــــة،  بمؤلفاتـــــه 
األوروبي.  العلم  على  مؤلفاته 
جمعنا  السيــــــاق  هــذا  وفي 
المخطوطات  من  المعلومات 
وأمهات  المحققة  والوثائق 
الكتب بشكل رئيس، باإلضافة 
العربية  األخرى  المراجع  إلى 
بتحليلهــا  وقمنــــــا  واألجنبية 

ودراستها. 
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من هو املجريطي؟ 

املصادر  مختلفة يف  بأشكال  املجريطي  اسم  ورد 

الواحد  املرجع  أو  املصدر  يذكره  فأحيانا  واملراجع، 

حاجي  فعل  كام  ذاته،  الكتاب  يف  شكل  من  بأكرث 

الكتب  أسامي  الظنون عن  كتابه »كشف  خليفة يف 

والفنون«. ومن تسمياته: 

1- أبو القاسم، مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 

الله املجريطي،

املعروف  أحمد  بن  مسلمة  القاسم،  أبو   -2

باملجريطي، 

3- مسلمة بن أحمد بن قاسم املجريطي،  

املعــروف  محمــد  بن  مسلمة  القاسم  أبو   -4

باملجريطي أو املرحيطي، 

بن  أحمد  بن  مسلمة  محمد  أبو  املجريطي   -5

الريايض  األندليس  وضاع  بن  عمر  صالح  أيب 

الفيلسوف الشهري باملجريطي،

6- أبو القاسم، مسلمة بن أحمد بن أيب صالح عمر 

بن وضاع الشهري باملجريطي،  

7- محمد بن إبراهيم بن عبد الدائم أبو مسلمة 

املجريطي، 

8- مسلمة بن وضاح املجريطي األندليس،

9- مسلمة بن الوضاح القرطبي املجريطي. 

الريايض  املجريطي  بني  سزكني  فؤاد  املؤرخ  مّيز 

املجريطي  أحمد  بن  مسلمة  القاسم  أبو  والفليك 

أبو  واملنجم  الكيميايئ  املجريطي  وبني  القرطبي، 

مسلمة محمد بن إبراهيم بن عبد الدائم املجريطي 

الذي مل ترش إليه كتب الرتاجم وال نعرف عنه شيئا 

عىل اإلطالق، وتبعه يف ذلك زهري حميدان يف كتابه 

العربية اإلسالمية«. وقد أطلق أحد  الحضارة  »أعالم 

املؤرخني عىل املجريطي الكيميايئ واملنجم »املجريطي 

الوهمي«. نستنتج مام تقدم ما ييل: 

الريايض  للمجريطي  الكامل  االسم  إن  أواًل- 

والفليك هو :  أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم 

بن عبد الله املجريطي، واملشهور باسمه املخترص: أبو 

القاسم مسلمة بن أحمد املعروف باملجريطي، والذي 

اعتمدته غالبية املصادر واملراجع القدمية والحديثة، 

األندلسية واملرشقية، العربية واألجنبية. 

للمجريطي  –املفرتض-  الكامل  االسم  إن  ثانيا- 

الكيميايئ واملنجم هو أبو مسلمة محمد بن إبراهيم 

عليه  تتعرف  مل  والذي  املجريطي،  الدائم  عبد  بن 

أمهات كتب الرتاجم األندلسية واملرشقية، ما عدا فؤاد 

سزكني وزهري حميدان اللذان ال يشريان إىل أي مصدر 

ترجم لحياته، سوى ما وجده سزكني يف مخطوطات 

يهدف  منحول  اسم  بأنه  نعتقد  والتنجيم.  الكيمياء 

إىل التغطية عىل مؤلف مثل تلك النوعية من الكتب.  

تاريخ وفاة مسلمة  املؤرخون حول  اختلف  وقد 

بن أحمد، وأشاروا إىل ثالثة تواريخ هي :

ميكن  ال  353هـ/964م.  سنة   : األول  التاريخ   -

القبول بهذا التاريخ ألن املجريطي رصد النجم »قلب 

تؤكد  التي  الشواهد  من  وغريها  979م،  عام  األسد« 

بأنه كان حيا بعد سنة 964م.  

1005م.    - 395هـ/1004  سنة   : الثاين  التاريخ   -

وقد ذكرها الكثريون منهم ابن بشكوال يف »الصلة«، 

وحاجي خليفة يف »كشف الظنون«، وتبعه البغدادي 

»تاريــخ  يف  بروكلامن  ورجح  العارفني«،  »هدية  يف 

األدب العربـــي« أن تاريــــخ وفاتــــه بني السنتني 

395 - 398 هـ. نالحظ أنه ال ميكن القبول بهذا التاريخ 

أيضا ألن معظم املصادر تشري إىل وفاة مسلمة قبيل 
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فتنة األندلس التي حدثت يف عام 399هـ مبارشة.  

- التاريخ الثالث : سنة 398 هـ/ 1007 م. أشارت 

أمهات  عىل  اعتامدا  واملراجع  املصادر  معظم  إليه 

الكتب. 

ومن ثم نستنتج أن مسلمة بن أحمد ولد يف سنة 

338هـ/ 950م وتويف سنة 398هـ/ 1007م.  

تقدم  فلم  للمجريطي  العلمي  التكوين  أما 

ابن  الرتاثية عنه سوى إشارات عابرة ذكرها  املصادر 

بشكوال يف كتابه »الصلة«. لكننا نعلم أن أبا القاسم 

أسس مدرسة فكرية عريقة يف األندلس، وأنجبت تلك 

وتركت  املشهورين،  العلامء  من  مجموعة  املدرسة 

ومن  عرصهم،  علوم  عىل  واضحا  تأثريا  مؤلفاتهم 

هؤالء نذكر : 

1- ابن السمح : اشتهر أبو القاسم أصبغ بن محمد 

والفلك،  الرياضيات  يف  املهدي  السمح  بن 

ووضع مجموعة من املؤلفات. ولد ابن السمح 

وتويف  غرناطة  يف  بعد  فيام  وعاش  قرطبة،  يف 

سنة 426هـ/ 1035م. 

2- ابن الصفار : كان أبو القاسم أحمد بن عبد الله 

بن عمر بن الصفار القرطبي، من كبار العلامء 

يف الرياضيات والفلك، وله مؤلفات عدة، وتويف 

سنة 435هـ/ 1043م.  

سليامن  بن  عيل  الحسن  أبو  كتب  الزهراوي:   -3

يف  وذلك  والطب،  الرياضيات  يف  الزهراوي 

مطلع القرن 5هـ/ 11م. 

عبد  بن  عمرو  الحكم  أبو  ـُعد  ي الكرماين:   -4

الرحمن بن أحمد بن عيل الكرماين – وهو من 

أهل قرطبة- من املبدعني يف الهندسة والعدد، 

وتويف يف رسقسطة سنة 458هـ/ 1066م.  

أحمد  بن  عمرو  مسلم  أبو  كان  خلدون:  ابن   -5

أشبيلية  أهل  أعالم  الحرضمي من  بن خلدون 

الهندسة  بعلوم  مشهورا  الفلسفة،  علوم  يف 

449هـ/  سنة  بلده  يف  تويف  والطب،  والنجوم 

1057م. 

الحموي  ياقوت  يصفه  األندليس:  الخياط  ابن   -6

املعروف  بكر  »أبو  ييل:  األدباء كام  يف معجم 

بابن الخياط األندليس، كان أديبا شاعرا متقنا 

القاسم  أيب  عن  أخذ   ،... والهندسة  للحساب 

مسلمة بن أحمد املجريطي، ...، تويف بطليطلة 

سنة سبع وأربعني وأربعامئة...«.

مدرسة  أنجبتهم  الذين  العلامء  من  وغريهم 

مسلمة املجريطي.   

 مؤلفات املجريطي

دعنا نعّدد اآلن املؤلفات العلمية للمجريطي:   

1- تحرير زيج محمد بن موىس الخوارزمي

أشار إىل الكتاب صاعد األندليس يف كتابه »طبقات 

ـّد كتاب »تحرير زيج الخوارزمي« ملسلمة  األمم«، ويع

ومن  بكامله،  الالتيني  الغرب  إىل  نقل  كتاب  أول 

املصادر الرئيسة يف تلقني املعرفة للفلكيني الالتينيني. 

العلمية  للمكانة  الرئيس  السبب  املؤرخون  ويعزو 

املتميزة للمجريطي إىل تعديله لجداول الخوارزمي، 

فيقول املؤرخان الغربيان فرينيه )Vernet( وسامسو 

تعود  املميزة  العلمية  مكانته  »ولكن   :)Samso(

بشكل خاص إىل تعديله لجداول الخوارزمي وتكييفها 

الخوارزمي-  بـزيج  غالبا  إليها  يشار  أصبح  بحيث 

الرتجمة  بفضل  التكييف  هذا  نعرف  وإننا  مسلمة. 

 .»)de Bath( الالتينية التي قام بها أدالر دو باث
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تبيان إضافة  يتابع فرينيه وسامسو قولهام يف  ثم 

السنني  تستخدم  البدائية  »فالجداول  املجريطي: 

املحفوظة  الجداول  ولكن   ... الفارسية  الشمسية 

تاريخ  من  وتبدأ  اإلسالمية  القمرية  السنة  تستخدم 

بداية الهجرة )ظهر يوم 14 / 7 / 622 م(«.

هوخندايك  يان  الهولندي  املؤرخ  برهن  ولقد 

)Hogendijk( أن مسلمة قد أدخل تحسينات عىل 

جداول  ألن  وذلك  للخوارزمي  الحسابية  الوسائل 

أكرث  وألنها  صحيحة  نتائج  تعطي  املجريطي  الفليك 

سهولة يف االستعامل من جداول الخوارزمي. 

عىل  تعرّف  اإلسالمي  الغرب  أن  املعروف  ومن 

اختصار  خالل  من  الفلك  يف  هند«  »السند  مذهب 

باث  دو  أدالر  ترجم  فقد  الخوارزمي.  لزيج  مسلمة 

كتاب مسلمة إىل اللغة الالتينية حوايل عام 1126م. 

 ،)Bjornbo( بيورنبو  ألكس  الدامنريك  الريايض  وأعّد 

التي  الالتينية  للرتجمة  تحقيقا  1911م،  سنة  املتوىف 

 ،)Suter( قام بها أدالر دو باث، ثم جاء املؤرخ سوتر

الالتيني  النص  يف  النظر  وأعاد  1922م،  سنة  املتوىف 

مفصال  رشحاً  إليه  وأضاف  بيورنبو،  حققه  الذي 

ومعجام للمصطلحات العربية وفهارس. 

2- تعليق عىل كتاب بطلميوس يف تسطيح بسيط 

الكرة 

 )Hermannus Dalmata( ترجم هرمان الدملايث

هذا التعليق إىل الالتينية عام 1143م، وطبع يف مدينة 

أيضا مع رشح  عام 1536م، وطبع  السويرسية  بازل 

الدمنريك  املؤرخ  ونرشها  1558م،  عام  البندقية   يف 

أعامل  مع   )Heiberg( هايربج  لودفيج  يوهان  

وفرينيه   كاتاال  أن  نالحظ  1907م.  عام  بطلميوس 

اللغة  إىل  التعليق  ترجام   )Catalá  &  Vernet(

لورش  نرش  كام  1965م.  عام  ونرشاه  األسبانية 

عن  دراسة   )Lorch  &  Kunizsch( وكونيزاش 

التعليق عام 1994م. 

العربية« بحث  العلوم  »تاريخ  هناك يف موسوعة 

بعنوان »تأثري علم الفلك العريب يف الغرب يف القرون 

الوسطى« يشري إىل أهمية عمل املجريطي فيؤكد وجود 

دالئل عىل دخول علم الفلك العريب إىل الغرب الالتيني 

التصويري  اإلسقاط  أساس  عىل  املبني  باإلسطرالب 

خصائص  بطلميوس  حدد  أن  سبق  وقد  املجسم. 

لكن  الكرة،  تسطيح  مؤلفه  يف  اإلسقاط  هذا  وميزات 

العامل الالتيني مل يعرف هذا النص إال يف القرن الثاين 

العام  الدملايث  هرمان  ترجمة  خالل  من  وذلك  عرش، 

حوايل  املجريطي  مسلمة  دققه  عريب  لنص  1143م 

العام 1000م«. 

وباملقابل، تعرفت األوساط العلمية يف شامل شبه 
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املؤلفات  وعىل  اإلسطرالب  عىل  اإليبريية  الجزيرة 

خالل  من  العارش،  القرن  نهاية  منذ  به  املتعلقة 

أوىل  العرص  ذلك  يف  ظهرت  فقد  باإلسالم.  احتكاكها 

املصنفات التقنية بالالتينية، وهي تتضمــــــن أسامء 

جربري )Gerbert( - الذي أصبح فيام بعد بابا روما 

الربشلونـــي  ولوبـــت  الثانـي-  سلفستــــروس 

بواتو  لو  وهرمان   Llobet de Barcelone

عبارة  املصنفات  وهذه   .)Hermann le Boiteux(

عن مؤلفات حول استخدام هذه اآللة، وأخرى حول 

صناعتها أو استخدامها. 

من  أو  مقاطع  من  املؤلفات  هذه  تشكلت  وقد 

تدقيقات ألعامل عربية سابقة مل تحدد هويتها حتى 

إضافات  وسامسو  فرينيه  يلخص  جيد.  بشكل  اآلن 

مسلمة عىل بطلميوس كام ييل: 

كسوف  دائرة  لتقسيم  جديدة  وسائل  ثالث   -

اإلسطرالب )نشري إىل أن بطلميوس يعطي فقط 

وسيلتني لهذا التقسيم(. 

لتلك  مشابهة  األفق  لتقسيم  أيضا  طرق  ثالث   -  

التي قدمها لتقسيم دائرة الكسوف. ويكون بهذا 

قد سّد نقصا موجودا يف كتاب بطلميوس. 

العنكبوت  نجوم  موضع  لتحديد  طرق  ثالث   -  

الثابتة عىل اإلسطرالب، مستخدما فيها إحداثيات 

دائرة الكسوف وإحداثيات أفقية واستوائية. 

العمل، يستخدم مسلمة  ثان من هذا  ويف قسم 

حل  سبيل  يف  املثلثات  علم  يف  الوحيدة  أداته 

هي  هذه  وأداته  الزاوية.  القامئة  الكروية  املثلثات 

عدة  حولها  كتب  أن  له  سبق  التي  منالوس  مربهنة 

ترجمة  يف  اآلن  حتى  محفوظة  تزال  ال  ملحوظات 
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»تسطيح  لكتاب  إن رشوحات مسلمة هذه  التينية. 

الكرة« ال تشكل بتاتاً رسالة حول صناعة اإلسطرالب، 

املؤلفات  يف  تأثري  ذات  شك  دون  من  كانت  ولكنها 

األندلسية التي تعالج بناء هذه اآللة. ولقد كان لها 

تأثريها، خاصة يف رسالة الفونس العارش املتعلقة بهذا 

املوضوع، وكذلك يف الرسالة املنسوبة خطأ إىل الفليك 

ما شاء الله.      

3- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاين 

والقفطي  األندليس  صاعد  الكتاب  هذا  إىل  أشار 

الكتاب  عن  نعرف  وال  وغريهم،  أصيبعة  أيب  وابن 

فقد  أيدينا.  بني  مخطوطة  نسخة  وجود  لعدم  شيئا 

أو  املجريطي  استفادة  عن  وسامسو  فرينيه  تحدث 

مدرسته من زيج البتاين فيقوال : »إننا ال نعرف أيضا 

ما استقاه مسلمة من زيج البتاين، مع أن طبعة نالينو 

)Nallino(  لهذا الزيج تحوي ستة جداول منسوبة 

إىل مسلمة، وهي عىل األرجح مغلوطة. غري أنه من 

الواضح أن مدرسة مسلمة عرفت جيدا إنجاز البتاين. 

وذلك ألن ابن السمح يف رسالته حول بناء الصفيحة 

الكواكـــب  لتقويم  الجامعة 

يف  البتاين  وسائط  يستعمل 

الكواكب.  أوج  طول  خطوط 

وقيم  االنحرافات  قيم  أما 

التدوير،  أفالك  شعاعات 

فتشتق إما من البتاين أو من 

املجسطي«.

وللمجريطي كتب أخرى، 

منها كتاب »متام علم العدد« 

العدد«(  مثار  »يف  كتاب  )أو 

صاعد  إليه  أشار  الذي 

كتاب  »وله  فقال:  األندليس 

حسن يف متام علم العدد وهو املعنى املعروف عندنا 

باملعامالت«. ثم تبعه املؤرخون بذكر اسم الكتاب وال 

كتاب  أيضا  نجد  إلينا.  وصوله  لعدم  محتواه  نعرف 

وذلك  امليقات  علم  يف  كتاب  وهو  اليتيم«  »الدر 

تأليفاته  للكتاب. ومن  املكتبة  استنتاجا من تصنيف 

امللقب  الشكل  يف  رسالة  »إمتام  كتاب  الهندسة  يف 

بالقطاع لثابت بن قرة« الذي حاول فيه سّد ثغرة يف 

برهان الشكل امللقب بالقطاع لثابت بن قرة، ولكنه 

ذكره  ما  عىل  بناء  وذلك  الربهان،  إمتام  يف  ـُوفق  ي مل 

ذكر  من  وهناك   .)Kohl( وكوهل   )Bürger( برجر 

ملن  عنها  يستغنى  ال  »أبواب  آخرين هام  كتابني  له 

يروم عمل اإلسطرالب« وكتاب يف »عمل اإلسطرالب 

والعمل بها«. 

املؤلفات املنسوبة له

والتنجيم  الكيمياء  يف  مؤلفات  املؤرخون  نسب 

وغريها أليب القاسم مسلمة بن أحمد املجريطي، مع 

أنها وضعت بعد وفاته بفرتة. كام نسب فؤاد سزكني 
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عبد  بن  إبراهيم  ابن  محمد  مسلمة  أيب  إىل  بعضها 

الدائم املجريطي الذي كان حيا يف النصف األول من 

القرن 5هـ/ 11م. ويعزو السبب »للشبه يف كنية أيب 

وللشبه  األقدم«،  مسلمة  اسم  مع  األحدث  مسلمة 

كذلك يف نسبتيهام فكالهام »املجريطي«.

يقول مارتن بلسرن ) Martin Plessner( يف مقالته 

األندلس  يف  ألف  »فقد  والطب«:  الطبيعية  »العلوم 

السيمياء والسحر، أحدهام  القرن 11م كتابان يف  يف 

ـُعرف باسم »رتبة الحكيم« واآلخر »غاية الحكيم«،  ي

املعروفة  الالتينية  نسخته  األخري يف  الكتاب  ـُسب  ون

الرياضيات  عامل  إىل   )Picatrix( بيكاتريكس  باسم 

والفلك مسلمة بن أحمد املجريطي الذي عاش قبل 

ذلك بحوايل القرن«.

وهناك مجموعة من الكتب املنسوبة أليب القاسم، 

وكلها تحتاج إىل دراسة دقيقة وعلمية للتحقق منها، 

وتحديد مؤلفيها الحقيقيني، منها : 

- غاية الحكيم وأحق النتيجتني بالتقديم. 

- رتبة الحكيم. 

- الرسالة الجامعة. 

تأثري املجريطي يف العلم األورويب

أحمد  بن  مسلمة  مؤلفات  تأثري  واضحا  بدا 

املجريطي الفلكية والرياضية يف علم الفلك الغريب من 

خالل ترجامت كتبه التي متت يف عهد مبكر، واستفاد 

وانعكست  املؤلفات،  تلك  من  الالتينيون  الباحثون 

وأصبحت  األندلس،  بالد  عىل  العلمية  الحركة  تلك 

موئال للعلامء وطالبي العلم، مام سهل انتقال العلم 

العريب إىل الغرب اإلسالمي، ومن ثم إىل أوروبا. 

أحمد  بن  مسلمة  وأعامل  مؤلفات  حققت  لقد 

املجريطي مجموعة كبرية من اإلنجازات، منها:

اإلسالمي  الغرب  إىل  العريب  الفلك  علم  نقل   -1

ومن ثم إىل أوروبا. 

خّرجت  عريقة،  فلكية  علمية  ملدرسة  أسس   -2

الذين ساهموا مساهمة  العلامء  مجموعة من 

حقيقية يف تقدم علم الفلك وانتقاله إىل الغرب 

الالتيني. 

الدقيقة  الفلكية  األرصاد  من  مبجموعة  قام   -3

التي صححت الكثري من النتائج السابقة. 

4- أضاف إىل كتاب بطلميوس يف تسطيح بسيط 

الكرة إضافة هامة. 

أحمد  بن  مسلمة  إن  القول  نستطيع  ولذلك 

العربية.  الحضارة  تاريخ  يف  بارزة  عالمة  املجريطي 

فقد كان مثال العامل املبدع الذي عمل بكل جد إلثراء 

ونقل العلم العريب إىل الغرب اإلسالمي.    
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ملف
العدد

علم وتنجيم...
قراءة معرفية لرواية 

»كاشف األسرار«

د. نزار خليل العاني
nizaralani@yahoo.com

مقدمة 
التي هي جّدتي، وقد  حين كنت طفاًل، روت لي والدتي حكايتين نقاًل عن والدتها 
الطاعة واإلفصاح  آنذاك على شق عصا  قبلتهما وسمعتهما على مضض، ولم أجرؤ 

عن شكوك عقلي القاصر لمنطقهما المتهافت.
السورية، عاش  الرّقة  أولياء اهلل في مدينة  األولى عن متصوف وزاهد من  الحكاية 
في سرداب ألربعين يوما، وربما أكثر، وليس معه سوى بضع حبات من التمر. والحكاية 
الثانية عن سيد من السادة ومن آل البيت، كان حين يرغب في عبور النهر يمد عباءته 

فوق الماء ويمشي فوقها. 
جميلة هي حكايات الجّدات واألمهات ومسلّية، لكنها الحكايات التي تعطل ملكة 
المساءلة  من  وتحرمه  بأنواعها،  الخرافات  قبول  على  وتعّوده  الطفل  عند  التفكير 
المنطقية وتجرده من حقوق النقاش والجدل. ومن عقدة الشك الطفولية تلك، نشأ 
لدي الفضول للمعرفة العلمية، ومنها أيضـا واظبت على قراءة مئات الكتب التي 
تتحدث عن الخوارق والخرافات والظواهر التي نصنفها تحت 
الــــذي  »الباراسيكولوجيا«  تسمية 
إلــــــى  ترجمتـــه  تجوز 
»عـــــلـــــم  بـ  العربيـــة 
الغيبـــــــــــي«،  النفــــس 
فـيـــه  تندرج  علم  وهو 
الذهنيـــــة  القــــــوى  كل 
الفائقــــــــة،  والسلوكية 
التخاطر  ذلك  في  بمــــا 
والحدس وما ُنطلق عليـــه 
السادســـــــة  الحــــاســــــة 
العابـــــــــــــــــــــــــر  واإلدراك 
كالتنجيـــــم  للمعقوالت، 
عن  بالكشف  والزعم 
نوع  من  والخـــــوارق  الغيب، 
روتهما  اللتين  الحكايتيـــن 

والدتي لي في طفولتي.
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العلم الصحيح والعلم الزائف
اإلنسان القديم عاش مئات السنني غارقا بطوفان مام 

ميكن تسميته بالعلم الزائف، فالشامان أو الساحر، وهو 

بالعيص  املريض  املنيس، كان يرضب  الزمن  طبيب ذلك 

إلخراج الروح الرشيرة التي اخرتقت جسده وسكنت يف 

تالفيفه وسببت له املرض والعلة، والكيميايئ يبحث عن 

اإلكسري الذي يحّول املعادن الخسيسة إىل ذهب، وزعيم 

القبيلة يحارب ويسامل وفق مشيئة املنّجم وقارئ الطالع. 

العلم  واحتاج اإلنسان إىل آالف السنني ليعرب من ظالم 

الزائف إىل نور العلم اليقيني الصحيح الذي يشكل اليوم 

وحضارتنا.  ومدنيتنا  املعارصة  لحياتنا  الثابتة  الصخرة 

فكيف تعامل األدب العريب املوجه لليافعني مع التنجيم 

الزائف والعلم الراسخ؟

األدب ودوره يف التوعية العلمية
وعنوانها  للفتيان  املوجهة  املرصي  األديب  رواية  يف 

»مغامرة يف مدينة املوىت« نقرأ عن إصابة الطفل شادي 

بالنسيان بعد أن كان يتمتع بذاكرة جبارة وقدرة خارقة 

صديقه  وكان  البرص.  بلمح  الحسابية  العمليات  بإجراء 

سيف يعتقد أن شادي مسكون بشبح، وأن املسؤول عن 

إصابته بالنسيان هو العفريت الذي يقبع داخل جسمه. 

حقيقة  ويوضح  الكذبة  هذه  فرغيل  الكاتب  ويعالج 

والعفاريت  باألشباح  تتعلق  ال  ألسباب  الذاكرة  تراجع 

.)1(

وللكاتب نفسه رواية أخرى للفتيان واليافعني عنوانها 

لها  وليس  غريبة  أشياء  فيها  وتحدث  الحرب«  »مصاصو 

الكتب  حرب  ميتص  الذي  الخرايف  الكائن  ومنها  تفسري 

علمي  بشكل  أفكر  أن  ويليام  تعليق  ويكون  والدفاتر، 

ألين أعرف أن كل يشء حدث من حولنا له تفسري علمي 

 .)2(

ومن الواضح أن الكاتب يحرص عىل زرع بذرة التفكري 

العلمي يف قرارة الطفل والفتى، ويبث يف نفسه فضيلة 

الشك فيام يسمع ويقرأ، ومن بعد ذلك ليعرب من ضفة 

الكالم والفرضيات الزائفة إىل ضفة الحقائق. وهذه هي 

وهي  أرى،  كام  للفتيان  املوجه  لألدب  املثالية  الرسالة 

يتخطاها  أن  العريب  الطفل  عىل  يتوجب  التي  العتبة 

ومناهج  أساليب  بفهم  النضج  مرحلة  يف  الحقا  لينعم 

املعرفة غري الزائفة، ويكون عقله حارضا للقيام مبهامت 

بناء  عىل  القادرْين  الفلسفي  والجدل  األصيل  التفكري 

األساس العلمي للمستقبل.

اإلنسان والكواكب 

ال تخلو جريدة أو مجلة عربية من باب األبراج التي 

والقنوات  اإلذاعات  تفعل  وكذلك  منجمون،  يعدها 

كل  مطلع  يف  الكتب  عرشات  وتنرش  التلفزيونية، 

غده.  يف  أو  املرء  يوم  يف  سيحدث  ما  قراءة  حول  عام 

إىل  بسعة  تطرق  من  أشهر  إىل  األمر  هذا  ويسوقني 

الغيب وأحداثه وأعني »نوسرت أداموس« الذي انترشت 

رباعياته، ولها ترجامت إىل العربية. وأنا شخصيا ال أحمل 

لهذا املتنبئ أي تقدير، بعد أن قرأت رباعياته باللغتني 



15 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 27 /  2017

هذيان  من  أكرث  تعني  ال  وكتاباته  والفرنسية.  العربية 

عقيل، مكتوب بلغة مجازية تحتمل عرشات التأويالت، 

قد يتصادف أن يتطابق معها بعض األحداث أو ال. ويف 

يقبله  ال  ما  التعميم  من  الخيالية  املجازية  اللغة  هذه 

عقل أو منطق أو دليل. 

كاذبة،  آمال  من  املنجمون  يبتكره  ما  يقبل  ال  عقيل 

الدواء  حقل  يف  لعامل  فكيف  مشؤومة.  إنذارات  أو 

والصيدلة مثيل أن يصدق مقولة إصابة املرء باألنفلوانزا 

إذا غرّي القمر منازله بني الكواكب وشكل زوايا ومسارات 

ال  املثال  سبيل  عىل  املنجم  لك  يقول  أو  مواتية!!  غري 

ألن  الشهر  هذا  يف  لك  بيت  لرشاء  عقدا  تربم  ال  غري، 

صعود  وراء  املريخ  أن  أو  الرسطان!!  برج  يف  أورانوس 

كام  الزائف  العلم  هو  هذا  النجوم!!  الرياضيني  طوالع 

املوضوعيون  والفلكيون  املعارصون  املفكرون  أجمع 

حركة  بني  رابط  أي  يجدون  ال  والذين  الحقيقيون، 

سفر  من  وأحوالهم،  الشخصية  الناس  وحياة  الكواكب 

ودراسة وتجارة وزواج وغريها من األسوأ. 

أبدا،  أنساهام  اثنني ال  كتابني  التوقري  باب  وأذكر من 

وأدعو كل طالب أن يقرأهام ألن فيهام ما يبني مفاهيمنا 

املعرفية عىل أسس صحيحة. األول للدكتور فؤاد زكريا 

وعنوانه )التفكري العلمي(، والثاين  للدكتور عبد املحسن 

والخرافة(  العلم  بني  الحائر  )اإلنسان  وعنوانه  صالح 

ال  إذ  الكويتية.  املعرفة  عامل  سلسلة  يف  صادر  وكالهام 

يصدق  من  بيننا  يبقى  أن  املعلوماتية  عرص  يف  يجوز 

لو  حتى  زائف،  علم  كل  ونظريات  ومقوالت  توقعات 

جاءت بعض الشواهد عىل صّحة بعض التوقعات. فهذا 

ليس من العلم بيشء.

ويبقى املأثور القائل : »كذب املنجمون ولو صدقوا« 

ْ فؤاد زكريا وعبد املحسن  صحيحا يف جوهره. ويف كتايبيَ

صالح ما يؤكد ذلك، إذ أنهام يضعان الحدود الفاصلة بني 

العلم الحقيقي النافع والخرافة املضللة. 

وأود أن أشري هنا إىل مسألة »الخيال العلمي« والفرق 

الخرافية.  الكتابات  وبني  الكتابة  من  الجنس  هذا  بني 

فبعض ما يكتب من الخيال العلمي ينطلق من فرضيات 

يف حني  العقالين،  للتحقق  قابلة  وهي  علمية صحيحة، 

الطرق  وكل  أوهام  من  الخرافية  الكتابات  تنطلق 

ليوناردو دافنيش غواصة  لقد رسم  لتحقيقها مسدودة. 

قبل اخرتاعها، واملعطيات الفيزيائية كانت تسمح بذلك. 

يف مشهد من فيلم خيال علمي نرى »روبوت« يغوص 

البحر،  يف  سيارتهام  جنحت  شخصني  إلنقاذ  املاء  تحت 

الرصد  وبعد  أحدهام،  إنقاذ  سوى  باإلمكان  كان  وما 

أن  املتطورة  وتقاناته  تجهيزاته  بوساطة  الروبوت  يقرر 

ينقذ الشخص الذي تبدو عالماته الحيوية طبيعية، وترك 

اآلخر الذي انخفضت عالماته الحيوية ملصريه. مثل هذه 

الفكرة قابلة للتحقق : وفق ما منلك من معارف علمية 

اليوم. يف حني تبدو كتابات هربرت جورج ويلز للسفر 

عرب الزمن أقرب إىل الخرافة والوهم. 

رواية »كاشف األرسار« 
متخصصة يف  القدومي  الشوا  الكويتية هدى  الكاتبة 

الكتابة للفتيان، وروايتها »كاشف األرسار« تبدو أمنوذجا 

تطبيقيا مثاليا ملصادرة الوهم والخرافة، وتكريس أسس 

التفكري العلمي املوضوعي عند الطفل. 

اليافعني  من  مجموعة  زيارة  قصة  تحيك  الرواية 

التي   34 القاعة  يف  والوقفة  الربيطاين،  املتحف  إىل 

أن  ويحدث  اإلسالمي،  العامل  مجموعة  مقتنيات  تضم 

ويبقى  أبوابه،  يقفل  الذي  املتحف  تغادر  املجموعة 

الطفل »عمر« وحده محبوسا، فيعود إىل القاعة ليقف 

أمام قطعة عجيبة داخل خزانة، ويقول الرشح املكتوب 

عىل البطاقة امللصقة بالخزانة : »أداة علم الرمل. لوح 
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مشّكٌل  والفضة،  األصفر  النحاس  من  مصنوع  معدين 

رْق. القرن الثالث عرش، املوصل، صناعة محمد بن  بالطَّ

ختلج املوصيل 1241 م( )3(. 
وهكذا تأخذنا الرواية إىل عام 1241م ليلتقي الطفل 
عمر بالشيخ الفليك املوصيل، ويذهب اإلثنان إىل بغداد 
وكان  العبايس.  بالله  املستعصم  الخليفة  بالط  لزيارة 
املغول عىل أبواب بغداد، ويريد الخليفة معرفة أحداث 
آلته  بوسع  كان  وإذا  املنجم،  الفليك  من  القريب  الغد 
الغريبة واسمها »كاشف األرسار« أن تخرب الخليفة عن 

تحركات هوالكو واملستقبل. 
السياسية  والوقائع  التاريخية،  األجواء  أمام  أقف  لن 
واالجتامعية، وما يدور داخل قرص الخالفة من أحداث، 
تفاصيله  ترسم  الذي  واللغوي  األديب  املناخ  وسأتجاوز 
تخدم  التي  الفقرات  بنقل  وسأكتفي  الجميلة،  الرواية 

الرسالة الرتبوية ملقالتي هذه، وأعني التنجيم والعلم.
الخليفة  سؤال  عىل  يرد  وهو  املوصيل  الفليك  يقول 
علم  دراسة  »موالي..   : املستقبل  عن  الكشف  حول 
الفلك توارثناها منذ علوم األّولني، فعلامؤنا السالفون : 
الفارايب وابن سينا والصويف والبريوين والخيام، كلُّهم كتبوا 
سوا علاًم ُيخلَُّد لألجيال.  ورصدوا الظواهر الفلكية، وأسَّ
والهيئات  األشكال  دراسة  من  الفلك،  علم  كان  وإن 

من  قدماؤنا  له  أسس  علٌم  هو  األرصاد،  وبناء  الفلكية 
العلامِء... فإن التنجيم، يا موالي، وهو االستدالل بأحوال 
العلم يشء!«  من  فيه  ليس  الزمان،  وقائع  عىل  الربوج 
الذي ال يريض  الجواب  الخليفة لهذا  ْتيَقع وجه  )4(. ومييَ

رغبته يف الكشف عن املستقبل وقراءة الغيب.
الطفل ذلك  تنزع من عقل  أن  الشوا  وتحرص هدى 
هذا  يف  املستقبل  ملعرفة  والغريزي  الفطري  الهوس 

الحوار الذي يدور بني عمر وجلنار ابنة الخليفة : 
جلنار ـ هل تؤمن بالنبوءات وعلم الغيب. 
ر يف هذا األمر إال مؤخرا. عمر ـ مل أكن أفكِّ

مني إىل قرصه..  الكثري من املنجِّ ـ والدي يدعو  جلنار 
ولكن من ال يعجبه طالعه..

عمر ـ ماذا ؟
جلنار ـ مصريه مثليَ مصرِي كاتب كليلة ودمنة.

عمر ـ وأنِت.. هل تؤمنني بالغيب؟
فالحارض  كثريا..  باملستقبل  ريَ  أفكِّ أاّل  أحاول  ـ  جلنار 

ميلٌء مبا يشغلني وميأل فراغي  )5( . 
ومن املعروف أن ابن املقفع صاحب كليلة ودمنة قد 
ُقتل بصورة بشعة، ويسمح لنا ذلك بأن نستنتج كم كان 
الخلفاء يرغبون بسامع األكاذيب من أفواه املنجمني، إذ 
الذاتية  الخليفة  رغبات  مع  املنجم  أقوال  تتطابق  حني 
رغبات  يخالف  مبا  تنبأ  إن  املوت  ومصري  العطايا،  ينال 
تاريخية  التنجيم مثل كذبة  يبدو  الحالتني  الحاكم. ويف 
عتيقة يصدقها الناس ألنها تدغدغ أوهامهم ال واقعهم 
العياين املوضوعي املاثل أمامهم، وهذا الحال هو املدخل 
الكاتبة  تريده  ال  ما  وهو  الفكر،  عىل  الخرافة  لهيمنة 

الروائية الشوا يف عملها النبيل. 
بني  يجري  حوار  من  الرواية  من  أخرى  فقرة  وأختار 
املوصيل  ختلج  بن  محمد  الفليك  والشيخ  عمر  الطفل 
من  نسخة  عن  بحثا  الكتب«  »دار  يف  يتجوالن  وهام 
مخطوط يريده الفليك، وعنوانه كتاب األرسار يف نتائج  ابن املقفع
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يف  واملجريطي  الجزري  مع  ساهم  قد  وكان  األفكار. 
تدوينه يف بالط قرطبة.

رّس  حول  معلومات  عىل  ينطوي  املخطوط  وهذا 
 : بقوله  لعمر  الشيخ  ويرشحها  للحركة،  املولدة  الطاقة 
لرتكيب  دقيقٌة  حسابيٌة  وعملياٌت  علوٌم  معرفٌة،  »هي 
وزراعة  هندسة  آالِت  عديدٍة،  آالٍت  وحركة  وصناعة 
أسهليَ  الشاقةيَ  حياتنا  تجعُل  ميكانيكا  وبناء..  وصناعة 

وأقل قساوة« )6(. 
يبدأ  الحقيقي  العلم  أن  الفقرة  هذه  يف  الواضح  ومن 
واعية  عقلية  معرفة  عن  املنهجي  البحث  يف  وينتهي 

اليومية،  حياته  يف  اإلنسان  تخدم  التي  اآلالت  تستنبط 
مصري  وعن  هوالكو  نوايا  عن  الكاشفة  التنجيم  آالت  ال 
الخليفة! يقول الشيخ املوصيل لعمر : »اخرتاعايت كلُّها يف 
سبيل تطوير العلوم لتحسني حياة الناس... لست عّرافاً يا 
عمر، بل عامٌل وصانع آالت... هذه املعرفة هي القوة« )7(. 
وقبل أن يصحو عمر من جولته الخرافية يف املتحف 
الربيطاين، وقبل أن يقتاده رجال أمن املتحف ملخالفته 
األنظمة واللوائح يسمع من فم الحكيم الشيخ املوصيل 
الكلمة الجامعة املانعة حول التنجيم والعلم : »املستقبل 

ريَُه... ال اآلالت! » )8(.  بيديك يا عمر.. املرء يصنع قديَ

الخامتة 
الرمل  واستخدام  الفنجان،  وقراءة  الكف،  قراءة 

اللعب  ورق  إىل  واللجوء  باملندل،   والفتح  الوديَع،  أو 

والقادم،  اآليت  ملعرفة   Tarot Cards )الكوتشينة( 

للكشف عن مستقبله  املرء  تاريخ والدة  واالعتامد عىل 

غري املريئ يف الرزق والعواطف والصحة واملرض، والكشف 

عن كل ما هو غامض يف مصري الكائن اإلنساين وحياته، مبا 

يف ذلك جلسات تحضري األرواح وما يشبه ذلك ونختزله 

بكلمة تنجيم، والبعض يطلق عليه مسميات أكرث وقارا، 

كالحدس أو التخاطر، وهذا األخري يحظى ببعض القبول، 

لكن يف العموم ال ميكن وصف كل هذه اإلجراءات ونعتها 

بالعلمية، وال ننىس أيضا عامل األحالم الغامض عىل الرغم 

من فهم طبيعته ومآالته. العلم يشء مختلف. 

فكم نحن بحاجة حقيقية إىل العلم ومعارفه وبواطنه 

إىل  بحاجة  نحن  وكم  العلمي،  الفكر  بوسائل  واألخذ 

التخلص من األوهام والفكر الغيبي والخرافة. 

العقالنية هي الضامنة الوحيدة ملستقبلنا، والعقالنية 

سمة  هي  إمنا  النجوم،  من  إلينا  يهبط  مل  إنساين  إرث 

راسخة يف العقل البرشي وتولد وتحيا وتستمر بيننا.
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ملف
العدد

»تأثير الفراشة«
والرياضيات

د. محمود باكير
أستاذ الرياضيات / جامعة اليرموك الخاصة - دمشق

mbakir49@gmail.com

استقرار  على  تأثير  أي  الفراشة  لحركة  هل 
كما  صحيح  هل  أي  فيه؟  نعيش  الذي  الكون 
يقال بأنه : »إذا رّفت فراشة جناحيها في أدغال 
في  سيقع  إعصارًا  فإن  البرازيل  في  األمازون 
المسافة  من  الرغم  على  بأمريكا«،  تكساس 
كل  عالقة  ما  ثم  بينهما.  الفاصلة  الكبيرة 
الرياضيات  أن  صحيح  هل  أي  بالرياضيات؟  ذلك 
تستطيع التعبير عن ذلك؟ وهل لهذه الفكرة 

أي أثر في حياتنا الشخصية، أو االجتماعية؟ 
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نظرية الشّواش
أن  إىل  البدء  يف  نشري  السؤال  هذا  عىل  لإلجابة 

الرياضيات  يف  ُتستخدم  عبارة  أو  مصطلحا،  هناك 

 .Butterfly Effect »املبّسطة، تسمى »تأثري الفراشة

ويعني هذا املصطلح، ببساطة، أن أي تغيريات تطرأ 

ببعض  مزودة  ما  )مجموعة  املنظومات  بعض  عىل 

العالقات(، مهام كانت طفيفة، وليس لها قيمة تذكر، 

ستؤدي بعد زمن إىل كوارث كبرية غري متوقعة. 

وهذا رمبا يشري إىل أن هناك ظواهر يف هذه الحياة 

ومن  ومتداخلة،  معقدة،  أطرافها  بني  العالقة  تكون 

الصعب أن نفهم أسبابها ألن هذا قد يتطلب تفكيك 

عن  البحث  لهدف  فيها،  الداخلة  الخيوط  من  كثري 

عىل  الطايف  التعقيد  هذا  تحت  الكامنة  »البساطة« 

السطح. وبصيغة أخرى، من أجل الوصول إىل عملية 

الفهم تلك : هل من املمكن منذجة السلوك اإلنساين؟ 

مبعنى أنه : هل ميكن إيجاد منوذج ريايض يعّب عن 

القوية،  العالقة  عن  يعّب  والجواب  السلوك؟  هذا 

تنبض  ما  إن  بل  والحياة،  الرياضيات  بني  والعميقة، 

به الرياضيات، يف حقيقة األمر، هو وقائع من الحياة. 

أهميته،  من  الرغم  عىل  كثريون  يعرفه  ال  ما  وهذا 

تستخدمها  التي  أحيانا،  الصعبة  الفنية،  اللغة  ألن 

الرياضيات تغطي عىل تلك الوقائع. 

ودراسة ما ينتج عن »تأثري الفراشة« هذا يتصدى 

له فرع يف الرياضيات يسمى »الشّواش« أو »الفوىض« 

علامء  عليها  َتَعرّف  الحركة  من  نوع  وهو   .Chaos

يف  الحركة  درسوا  أن  بعد  والفيزياء،  الرياضيات 

املجاالت األخرى ملدة ثالثة قرون، وخاصة بعد قوانني 

 Isaac Newton نيوتن  )اسحق  البيطاين  الريايض 

يف  اآلن  ُتَدرّس  التي  امليكانيك  يف   )1717 - 1642

املرحلة الثانوية يف املدارس. وقد بدأ الوعي بالشواش 

السبعينيات من  منتصف  العلامء يف  قبل هؤالء  من 

والفيزيائيني،  الرياضيني  من  وقّلة  العرشين.  القرن 

قبل  الحركة  من  النوع  هذا  وجود  يألفون  كانوا 

الناتجة  الحركة   : عليها  األمثلة  ومن  الوقت.  ذلك 

يف  الغاز  جزيئات  اصطدام  وحركة  يغيل،  إبريق  من 

غرفة، وتغرّيات الطقس، وتغرّيات سوق األوراق املالية 

وغريها،  الظواهر  هذه  مثل  تعد  لذلك  )البورصة(. 

أمثلة عىل املنظومات الشواشية. 

الحالة،  أو  السلوك،  عن  تعبري  ببساطة،  والشواش، 

التي تكون إمكانية التنبؤ فيها محدودة. وهو ميكن 

أن يظهر يف منظومات بسيطة جدا. ونحن مهتمون 

واسع،  زمني  نطاق  ضمن  املنظومات  هذه  بسلوك 

توقع  نستطيع  يك  ضيق،  زمني  نطاق  ضمن  وليس 

كيف تتطور منظومة معينة مع تقدم الزمن.        

يف  الشواش  لنظرية  األساسية  املميزات  إحدى  إن 

عىل  الحساس  »االعتامد  تسمى  ما  هي  الرياضيات 

العبارة إىل خاصية  االبتدائية«. وتشري هذه  الرشوط 

قيمتاهام  النقاط  من  زوج  لدينا  كان  إذا  إنه  تقول 

قريبة من بعض عىل النحو الذي نختاره، فإنهام )أي 

لدرجة  بعضهام  عن  بعيدتني  ستصبحان  القيمتني( 

ما  كثريا  امليزة  وهذه  زمنية.  فرتة  بعد  متوقعة  غري 

تسمى، تبسيطا، »تأثري الفراشة«، لكون ال أحد يتوقع 

أن يكون لحركة الفراشة هذا التأثري يف الطبيعة. وقد 

وضع هذه التسمية الباحث يف تنبؤات الطقس إدوارد 

ماساشوستس  معهد  من   Edward Lorenz لورينز 

خالل  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   MIT التقاين 

الريايض  عنه  قال  وقد  املايض.  القرن  الستينيات من 

 :  Ian Stewart ستيوارت  إيان  املعارص  البيطاين 
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مل  العلمي  اختصاصه  ألن  الصميم«  يف  ريايض  »إنه 

يكن الرياضيات ذاتها، ومع ذلك كان تفكريه رياضيا. 

وتعني هذه العبارة أنه عندما ترف فراشة جناحيها 

اليوم سينتج تغيريا ضئيال يف حالة الطقس؛ ولكن بعد 

الطقس  يف  تغيريات  من  يحصل  ما  فإن  زمنية  فرتة 

يبتعد عام كان ميكن أن يكون لوال هذه الرّفة. 

أنه  فنجد  بالحياة  الفكرة  هذه  ربط  أردنا  وإذا 

»تأثري  من  نوع  هناك  شخص  كل  حياة  مسرية  يف 

الفراشة«. ولكن دون أن يشعر بها هذا الشخص؛ ألنه 

بإمعان النظر يف بعض األوضاع الحالية التي يعيشها 

سيجد أنها كانت نتيجة، غري مبارشة، لحوادث قدمية 

جدا بدت بسيطة، أو طارئة، يف حينها، ولكنها تطورت 

مع األيام إىل حالة مختلفة متاما غري متوقعة. لذلك 

كثري منا ال يويل انتباها يف الحياة ألحداث بسيطة يف 

عدم  بسبب  الفراشة«،  »بتأثري  شبيهة  وتبدو  حينها، 

اهتاممنا بكثري من تفاصيل هذه الحياة، حيث يعّدها 

بعضهم ال قيمة لها. وهذا نابع من أن الناس كثريا ما 

تتطلع إىل النتائج دون النظر إىل املقدمات، وفق ما 

املعروف يف  كتابه »الفهرست«  النديم يف  ابن  يقوله 

الرتاث العريب اإلسالمي : »... من أن النفوس ترشئب 

إىل النتائج دون املقدمات«. لذلك من الواجب االنتباه 

إىل خياراتنا الحالية، مهام كانت بسيطة، ألنه سيرتتب 

عليها نتائج كبرية فيام بعد ال ميكن توقعها منذ اآلن.

النظم الدينامية  
لقد أدى هذا كله إىل والدة فرع )اختصاص( جديد 

يف الرياضيات هو نظرية »النظم )الُجَمل( الدينامية 

مجموعة  وهو  Dynamical System Theory«؛ 

من املبادئ التي تعمل عىل توحيد كثري من الظواهر 

املختلفة. وفيه تلتقي بعض النظريات الرياضية، مثل 

 Catastrophe الكوارث  ونظرية  الشواش،  نظرية 

Theory. ونظرية الكوارث يف الرياضيات هي دراسة 

السلوك الذي يحصل لديه انزياح مفاجئ، أو تغرّي يف 

الرياضيات هو  الدينامية يف  النظم  السلوك. وهدف 

التغرّيات التي تقع يف  إيجاد منوذج ريايض يعّب عن 

منظومة ما، وقياسها مع تغري الزمن. لذلك فإن هذه 

النظرية تستخدم املعادالت الرياضية لتحديد خواص 

املنظومات املعتمدة عىل الزمن، والتنبؤ بها. وقد قام 

للتحليل  يسمح  ألنه  ذلك،  يف  كبري  بدور  الحاسوب 

النظري بأن ُيتاَبع جنبا إىل جنب مع البحث العددي. 

الظواهر  لنمذجة  اآلن  الدينامية  النظم  وُتستخدم 

والهندسات،  واالقتصاد،  الجغرافيا،  ويف  البيولوجية، 

والفيزياء، وغريها.  

النظم  عىل  جدا  البسيطة  األمثلة  بعض  ومن 

الدينامية عملية النمو السكاين. نشري إىل أن »معدل 

سكان  عىل  تطرأ  التي  الزيادة  هو  السكاين«  النمو 

العام.  تعدادها  إىل  بالنسبة  قياسا  سنويا،  ما  بلد 

نقول  السابقة،  السنوات  عب  ثابتا  املعدل  كان  فإذا 

أيضا  هناك  أن  نالحظ  خطي.  إنه  النمو  قانون  عن 

»النمو  املسمى  ذلك  منها  النمو،  من  أخرى  قوانني 

األيس« exponential. وللتوضيح نشري إىل أن أبسط 

العددية 2، 4،  املتوالية  النمو الخطي هو  مثال عىل 

هو  األيس  النمو  عىل  مثال  وأبسط   ...12  ،10  ،8  ،6

كان  فإذا   .)64 ،32 ،16 ،8  ،4  ،2 الهندسية  املتوالية 

معدل النمو، مثال، خمسة باملئة فإن تعداد السكان 

يتضاعف تقريبا كل أربع عرشة سنة.

خاص  نوع  من  لعملية  خاضعة  الدينامية  والنظم 

تسمى »التكرار«، أو »املعـــاودة« التـي لهــا فوائد 

املهمة  التقنيات  كبرية يصعب حرصها، وهي إحدى 
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يدعى  حيث  الحاسوب.  علوم  يف  البمجة  عملية  يف 

نفسه.  احتوى  إذا  »تعاوديا«  ببساطة،  الهدف، 

وتصادف الظواهر »التعاودية« يف الطبيعة فضال عن 

عىل  عميل  مثال  وأبسط  الرياضيات.  يف  مصادفتها 

ذلك عندما نشاهد بثا تلفزيونيا مبارشا، يعرض جهازا 

نفسه.  البنامج  بث  ضمن  اإلستديو(  )يف  تلفزيونيا 

وبذلك تتكرر الصورة نفسها عدة مرات. ومثال آخر 

العلوم، ضمن مقال عن  عىل ذلك، ما أوردته مجلة 

الرياضيات، صورة علبة  الثابتة« يف  النقطة  »مبهنة 

الفرنسية املعروفة »البقرة الضاحكة«، حيث  الجبنة 

»البقرة  يحّول عالمة  )دالة( مكررا  تطبيقا  أن هناك 

الضاحكة« إىل قرط معلق يف إحدى أذنيها.

ليست  عنها  عّبنا  التي  الرياضية  الرؤية  وهذه   

بعيدة عن الواقع، كام تبدو، بل تحمل يف طياتها جزءا 

كبريا منه دون أن نشعر بذلك ألنها أصال مأخوذة منه. 

لكن اللغة املستعملة يف التعبري عنه هي البعيدة عن 

هذا الواقع لكونها لغة رياضية.

االجتامعية،  الظواهر  من  كثيـــر  إىل  وبالعــــودة 

الفراشة« نجد  »تأثري  لقانون  الخاضعة  اإلنسانية،  أو 

أننا ال نشعر بهذه »اآللية« التي تتحكم فيها. ويعود 

ذات  تكون  ما  غالبا  نظرتنا  أن  إىل  ذلك  يف  السبب 

طبيعة ذرية، أو جزئيـــة؛ ونعني بذلك أنها آنيــــة، 

أو مؤقتة، وذلك لسهولتها. لهذا ال نربط كل الظواهر، 

املتوقعة  والالحقة  السابقة،  بالظواهر  أمامنا،  التي 

)إن استطعنا ذلك(، وهذه قد تطول أحيانا، وتتطلب 

يقظة دامئة. لذلك تبقى نظرتنا »متقطعة« )محطاتها 

منعزلة(، وليست شاملة ملا قبلها، وما سيأيت بعدها. 

بعبارة أخرى، فنحن ننظر إىل كل محطة عىل حدة، 

مبعزل عن أنها ناتجة عن يشء سابق، وسُتعطي شيئا 

الحقا. وهذا ال يعني أنه يجب إهامل الجزء يك نرى 

الكل، بل يجب وضع هذا الجزء ضمن الصورة الكلية 

التي تصنعها كل هذه األجزاء لرنى الكل الناتج عنها. 

األحداث  تلك  بني  التفاعل  عملية  تستحوذ  ال  لذلك 

)املحطات( أي اهتامم.  

ال يوجد يشء تافه...
وأخرى  كبرية،  أحداثا  هناك  بأن  بعضهم  يقول 

تافهة.  بأنها  الصغرية  توصف هذه  ما  وكثريا  صغرية، 

إن مل  كبرية،  األحداث  األمر معظم  ولكن يف حقيقة 

طول  هو  وتلك  هذه  بني  والفرق  كذلك.  كلها  نقل 

أن  مبعنى  كبرية.  أنها  لتوضيح  الالزمة  الزمنية  الفرتة 

األحداث الكبرية تولد كبرية، ولكن األحداث الصغرية 

ذلك  أحيانا  ندرك  أن  دون  كبرية،  تصبح  ما  رسعان 

التحول. ويرجع هذا إىل كوننا ال نالحظ عملية منوها، 

خالل  الكيل،  التفكري  عىل  للقدرة  افتقادنا  بسبب 

فرتة زمنية طويلة نسبيا ؛ أي بسبب عدم استطاعتنا 

طالت  فكلام  مجموعها.  عن  الناتج  »الكل«  التقاط 

هذه الفرتة اتضحت الصورة الكلية أكرث، رشيطة ربط 

محطات األحداث مع بعضها. وهذا يشري إىل أنه ال 

»نظرة«  هناك  بل  الحياة،  هذه  يف  تافه  يوجد يشء 

تافهــة. ونحـــن بذلك ال نقصـــد ما يعنيه الشاعر 

أبو الطيب املتنبي من قوله : 

ال تحقرن صغريا يف مخاصمة

       إن البعوضة تدمي مقلة األسد

تبدو  التي  األشياء  عن  يتحدث  البيت  هذا  ألن 

صغرية يف مظهرها، لكن تأثريها كبري آنيا، وليس الحقا. 

يف حني أن ما نتحدث عنه هو حالة ال تتضح إاّل بعد 

مسرية طويلة زمنيا. ويبدو أن هذا هو السبب الذي 

الشواش  نظرية  ينكرون دور  الناس  يجعل كثريا من 
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األسهل  من  هؤالء  بعض  يجد  لذلك  الحياة.  يف 

عليهم رفض بعض األفكار الجديدة بدال من محاولة 

التكّيف  عملية  أن  ذلك  معها.  والتكّيف  استيعابها، 

كثريا ما تتطلب من اإلنسان إعادة النظر يف الكثري من 

العلوم االجتامعية  معارفه، ومسلامته. مع أن عالقة 

محط  أصبحت  ولهذا  جدا،  قوية  الطبيعية  بالعلوم 

اهتامم بعض الباحثني. 

)منساوي  البيطاين  العلم  فيلسوف  هؤالء  ومن 

 )1 9 9 4 - 1 9 0 2 (  Karl Popper كارل بوبر )األصل

املجالني.  هذين  بني  والتباينات  التامثالت  بنّي  الذي 

فكام أن هناك قوانني فيزيائية تتحكم يف الطبيعة، منها 

القوانني  بعض  هناك  كذلك  وغريه،  الجاذبية،  قانون 

التي تتحكم يف املجتمعات. لكن كشفها - كام يبدو- 

ليس سهال. فضال عن ذلك فإن بعضها نظري للقوانني 

كان  وملا  كذلك.  ليس  اآلخر  وبعضها  الفيزيائية، 

الكون نفسه، يف الظاهر، يتضمن كثريا من االقتصاد؛ 

ونعني بذلك أن عدد القوانني التي تتحكم فيه ليس 

بصيغتها  القوانني  تلك  اكتشاف  بد من  ال  فإنه  كبريا 

الظواهر  من  كثري  قانون  كل  يغطي  املوّحدة، حيث 

الرياضيات  هدف  هو  وهذا  مختلفة.  تبدو  التي 

بعينه، حيث هي أنها »فن إعطاء االسم نفسه لعدة 

أشياء مختلفة »وفق ما يقول الريايض الفرنيس هرني 

.)1912 - 1854(  Henri Poincaré بوانكاريه

يف  الفراشة«  »تأثري  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  وأخريا 

بعض  تطورت  كيف  أي  كعلم،  ذاتها  الرياضيات 

نظرياتها املهمة من قضايا كانت تبدو بسيطة جدا، 

النظريات  هذه  بداية  تكن  مل  أي  بعيد،  عهد  منذ 

أكرث من »رفة فراشة« عابرة. وأوضح مثال عىل ذلك 

هو املسرية الطويلة واملضنية، هو ما يسمى »محرّية 

الكذاب« التي طرحها الفيلسوف اإلغريقي إبيمندس 

القرن  خالل  كريت  جزيرة  يف  )عاش   Epimenides

جميع  »إن   : يقول  حيث  امليالد(،  قبل  السادس 

عىل  ينطوي  القول  وهذا  دامئا«.  يكذبون  الكريتيني 

تناقض )محرّية(، ألن قائله كريتي، فال نستطيع البت 

بصحة القول، أو بخطئه.

 وملزيد من التوضيح نستعرض القول الذي يرّدده 

بعضهم من أن : »حالق القرية يحلق لجميع رجال 

ال  أيضا،  هنا  ألنفسهم«.  يحلقون  ال  الذين  القرية 

إذا كان  القول، أو خطئه؛ ألنه  تبيان صحة  نستطيع 

الحالق ال يحلق لنفسه كأحد أفراد القرية فإنه كحالق 

هنري بوانكاريه



23 املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 27 /  2017

للقرية سيحلق لنفسه، وهذا يناقض القول. وإذا كان 

يحلق لنفسه، كبعض أفراد القرية، فهذا يناقض القول 

أيضا لكونه يحلق للذين ال يحلقون ألنفسهم. 

وصدى ذلك كان يرتّدد يف أهزوجة شعبية يرددها 

للحالق؟...  حلق  »من  اسكتالندا:  يف  غالسكو  أطفال 

حلق  الحالق  للحالق؟  حلق  الحالق...من  الحالق... 

لنفسه«. وقد انتهى الحال بهذه املحرّية، بعد دراسات 

عديدة معّمقة استغرقت عدة قرون، إىل فكرة البمجة 

املنطق  وعامل  الريايض  بنظرية   مرورا  الحاسوب،  يف 

 Kurt غودل  كورت  األصل(  )النمساوي  األمرييك 

آالن  البيطاين  والريايض   ،)1978  -  1906(  Gödel

الذي   )1954  -  1912(  Alan Turing تورينغ

يف  يعمل  كان  عندما  إلكرتوين  حاسوب  أول  صمم 

 ACE اآللة  هذه  وسميت  )بريطانيا(،  مانشسرت 

يف  وذلك   ،))Automatic Computing Engine

نرى  وكذا  العرشين.  القرن  من  األربعينيات  نهاية 

أن قوالً بسيطا ذا طابع ترفيهي ظاهريا تطور بفعل 

ما ميكن تسميته »تأثري الفراشة« إىل واحد من أهم 

وصل  التي  والنتيجة  الحاسوب.  وهو  االخرتاعات، 

إليها، بفعل جهد كبار الرياضيني، ال يبدو أن لها أي 

عالقة بالقول األصيل. 

املراجع :

إىل  أبريل«  »كذبة  من  الرحلة   : محمود  باكري،   .1

الحاسوب، مجلة العريب، الكويت، عدد 696، نوفمب 

.2016

مجلة  الثابتة،  النقطة  مبهنة   : جون  ماوهني،   .2

العلوم، عدد 5، مجلد 19، أكتوبر2003. 
3. Gutzwiller, Martin  : Chaos in Classical and 

Quantum Mechanics. New York, Springer, 1990.

4.  HYPERLINK »http://www.scholarpedia.org/

article/Butterfly_effect 4« http://www.scholarpedia.

org/article/Butterfly_effect  
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ملف
العدد

تعليمية الرياضيات
بين الواقع والمأمول

د. محمد الطاهر طالبي
أستاذ تعليمية الرياضيات / المدرسة العليا لألساتذة، القبة ـ الجزائر

tahar.talbi@hotmail.fr

البيداغوجيا،  لعبارة  مرادفة  قديما  التعليمية  عبارة  بأن  القول  يمكن 
 1980 الواردة قبل  التعاريف  أن مجمل  أو علما. كما  وتعني عموما، فنا 
بيداغوجيا  أو  تقنية،  وسيلة  أو  للتعليم،  كطريقة  التعليمية  تعتبر 
خاصة، أو فن التعليم، إلخ. على سبيل المثال، نجد تعاريف من الشكل: 
ُيقصد  لكن  التعليم«.  في  تستعمل  والتقنيات  الطرق  من  »مجموعة 
الفن. وعليه،  العلمية لهذا  التعليم والدراسات  بالتعليمية حاليا، فن 
يجب أن تشمل مجموعة األبحاث المتعلقة بنشر المعارف الرياضياتية. 
قد يشمل جزء من هذه األبحاث مقاربات كالسيكية مثل علم النفس 
من  البد  لكن  وغيرها.  المعرفة  وعلم  واللسانيات  االجتماع  وعلم 
المحافظة على اسم المادة كضمان لمصداقية عملها. إن منتوج أية 
إن فهم  أصيلة.  لسيرورة خاصة  نتيجة  رياضياتية جديدة هو  معرفة 
هذه  تتطلب  أصيل.  رياضياتي  نشاط  نتيجة  هو  المستعملة،  اآلليات 
المعرفة أبحاثا تلعب فيها الرياضيات دورا هاما ليس فقط كموضوع، 
ونشر  تنظيم  في  أساسي  دورها  أن  كما  للدراسة.  كأداة  كذلك  بل 
لتحقيق  الرياضياتيون.  تركها  التي  المجاالت  في  خصوصا  الرياضيات، 
رياضياتيون  المزدوجة، يجب أن يشرف على هذه األبحاث  هذه الصفة 
حول  نسقي  بتفكير  للقيام  أكثر  مؤهلون  أنهم   ذلك  تعليميون 

مشاكل تعليم الرياضيات ووضعها في إطار أكثر تصورية. 
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تعليمية الرياضيات

األنشطة  من  كبرية  أمناط  ثالثة  بني  التمييز  ميكن 

الخاصة بتعليمية الرياضيات : 

- التعليمية األساسية للرياضيات : تدرس الظواهر 
الرياضياتية  املعارف  بنرش  العالقة  ذات  العامة 

عن  تتطور  وهي  الخاصة.  املواضيع  عن  واملستقلة 

املفاهيم والنظريات والنامذج، حيث  طريق توضيح 

تسمح الخربة بتصديقها. 

تدرس   : الدقيق  باملعنى  الرياضيات  تعليمية   -
مشاكل تعليمية خاصة كنظرية أو مفهوم من حيث 

تاريخهام وتطورهام، وطريقة تعليمهام، والصعوبات 

الناتجة عنهام وكذلك فائدتهام يف تعلم الرياضيات. 

- التصميم التعليمي : ُيعنى بتعليمية الرياضيات 
السابقني.  النمطني  بأدوات  يستعني  وهو  التطبيقية، 

عن  للتعليم  مساعدة  التعليمي  التصميم  ويقرتح 

طريق إنشاء مناذج متامسكة ومالمئة ملعارف محددة 

وتفسري  املعلومات،  والتقاط  املالحظة  باستعامل 

إعادة  رشوط  تحديد  ثم  ونتائجها،  إجرائها  كيفيات 

إنتاجها.

املكونني  تكوين  يف  الرياضيات  تعليمية  دور  إن 

العمل«  املدرس حول »جودة  أن خربة  ذلك  أسايس، 

يوضع  مل  حدس  إىل  عادة  تستند  لكنها  رضورية، 

التعليمي يكون فعاال  النقد. وعليه، فالتفكري  موضع 

للمدرسني عن طريق التكوين األويل واملستمر.  يكون 

نفسه  الرياضيايت  التكوين  مزدوجا:  التكوين  هذا 

والتكوين يف التصميم التعليمي، حيث يتوجب  تهيئة 

طريق:  عن  والتطبيقي  النظري  بني  مثمرة  تفاعالت 

التلميذ يف »وضعية- تضع  تكوين  تصميم وضعيات 

إشكال«. كام أن وجود تطبيق يف املؤسسات يسمح 

للطلبة مبساءلة الوضعية التعليمية ومالحظة، يف عمل 

التكوين  هذا  يساهم   التعليمية.  الظواهر  حقيقي، 

بالخصوص يف تحضري املدرس للصعوبات التي يالقيها 

يف تسيري دروسه، وتكييف املعرفة الرياضياتية لتالميذ 

محدودي القدرة. 

عىل  املدرس  تساعد  التعليمية  بأن  القول  ميكن 

تعديل مركزه وتكوينه وعالقاته مع املجتمع: بالترصف 

الجمهور  جعل  قصد  يستعملها  التي  املعارف  يف 

يستعمل التعليم ووسائله بشكل مناسب. 

 بعض املفاهيم األساسية لتعليمية الرياضيات

أ( املتغريات التعليمية 

األطفال  نجعل  ليك   : املفهوم  نركز عىل هذا  دعنا 

العد باستعامل أصابع  الصغار يتخلون عن إجراءات 

تغيري  إىل  يؤدي  مام  كبرية  مجاميع  لهم  نقدم  اليد، 

جملة  معامالت  يف  التغري  أن  كام  اسرتاتيجيتهم.  يف 

املعادالت عددها يساوي عدد مجاهيلها  خطية من 

يؤدي إىل التغري يف عدد الحلول، وأن التغري يف عدد 

املعادالت وعدد املجاهيل يؤدي إىل التغري يف طريقة 

الحل. ومن املعلوم أيضا أن قيمة الحد األول ملتتالية 

معرفة بطريقة تراجعية تؤثر يف طبيعتها. إذن هناك 

باملشكل  عالقة  لها  التي  املتغريات  من  خاص  نوع 

الرياضيايت، حيث التغري يف قيمها يؤدي إىل التغري يف 

إجراءات الحل. 

من املعروف أن تحليل مشكل رياضيايت، مقرتح عىل 

التالميذ، يتطلب معرفة موضوع املشكل، واملكتسبات 

السابقة للتالميذ، واملعارف املقصودة، واألدوات التي 

ميكن استعاملها. كل هذه الرشوط تقيد حل املشكل، 

قد  املوايل  التطبيق  حله.  إجراءات  يف  تؤثر  وبالتايل 

يوضح بعض األفكار الواردة يف هذه الفقرة.
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لتكن الوضعية اإلشكالية 

يعطى املضلع                 .    نبحث عن النقاط                          بحيث تكون       منتصف                   

 1 1nA A+ = حيث               وباالتفاق عىل أن .

1 2... nI I I

1 2, , ..., nA A A
1 2, , ..., nA A AiI

تحليل “الوضعية اإلشكالية”: 

موضوع “الوضعية اإلشكالية” هو اإلنشاء الهنديس. 

الثانوي  التعليم  تالميذ  تدريب  هو  القصد  وبالتايل 

وجود  بالخصوص  واملناقشة،  والرتكيب  التحليل  عىل 

حل والتأكد من وحدانيته. تتعلق مكتسبات التالميذ 

وتركيب  الخطية  والجمل  الشعاعية  بالهندسة 

حل  يف  املستعملة  األدوات  نفسها  وهي  التناظرات. 

إنشايئ يف  أنه عادة ما يحل مشكل  املشكل. نالحظ 

إطار هنديس بحت، لكن حله يف إطارات أخرى يؤدي 

عموما إىل كسب تعلامت إضافية.  

عدة  توليد  األصلية  الوضعية  من  انطالقا  ميكن 

، ثم  n مشاكل خاصة عن طريق إعطاء قيم للمتغري 

استخالص املتغري التعليمي للوضعية األصلية.

: 3n = * الوضعية األوىل 

  أوال- اقرتاح حل باستعامل إطار هنديس أقليدي. 

إن دراسة الشكل يسمح باقرتاح فرضية اإلنشاء:

متوازي   3221 IIAI يكون  بحيث   2A إنشاء   -
أضالع.

. 1 2,I I 2A بالنسبة للنقطتني  - إنشاء نظرييت 
3I منتصف              حيث خواص  يبقى تربير كون 

متوازي األضالع  تفي بذلك. 

)التحليل  إطار جربي  باستعامل  اقرتاح حل  ثانيا- 

العقدي(

نزود  ووحدانيته،  حل  وجود  توضيح  أجل  من 

 1 2 3, ,a a a الالحقات  عن  ونبحث  مبعلم،  املستوي 

 1 2 3, ,i i i الالحقات  بداللة   1 2 3, ,A A A للنقاط 

. يتعلق األمر بحل الجملة: 1 2 3, ,I I I للنقاط 

لهذا الجملة حل وحيد: 

لكننا نالحظ هنا الخواص الهندسية مخفية يف هذه 

العبارات. 

ثالثا- اقرتاح حل باستعامل إطار هندسة التحويالت 

)مركب تناظرات مركزية( : ميكن هنا أيضا إثبات أن 

الطريقة تربر وجود الحل ووحدانيته.

: 4n = * الوضعية الثانية 

أوال- اقرتاح حل باستعامل إطار هنديس أقليدي.

 1 2 3 4I I I I أن  باستنتاج  يسمح  الشكل  دراسة  إن 

يف  املنتصفني  مستقيم  )استعامل  أضالع  متوازي 

يكن  مل  إذا  السؤال:  بإثارة  النقاش  يسمح  مثلث(. 

1 غري موجود.  2 3 4A A A A 1 متوازي أضالع فإن  2 3 4I I I I
إن  إنشاؤه؟  ميكن  فكيف  أضالع،  متوازي  كان  وإذا 

املرور إىل اإلطار الجربي )وإطار هندسة التحويالت( 

يجيب عىل هذا االنشغال. 

[ ]1 3A A 	  

2 3 2

2 1 1

1 3 3

2
2
2

a a i
a a i
a a i

+ =⎧
⎪

+ =⎨
⎪ + =⎩

	  

1 3 2 1 2 3 2 1 3 3 2 1, ,a i i i a i i i a i i i= − + = − + + = + − 	  

[ ]1i iA A+ 	  

1 i n≤ ≤ 	  
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)التحليل  جربي  إطار  باستعامل  حل  اقرتاح  ثانيا- 

العقدي( : كام يف الحالة الثانية السابقة نحصل عىل 

جملة من الشكل:

نالحظ أن الرشط

 1 3 4 2i i i i+ = + الذي تتطلبه هذه الجملة يؤدي إىل 

1 متوازي األضالع. ثم إن حل  2 3 4I I I I الذي يعني أن 

باعتبار  )أي  السابق  الرشط  باعتبار  الجملة  هذه 

حلول  أن  إىل  يؤدي  األضالع(   متوازي   1 2 3 4I I I I
1a كيفـــــي و                     ، الجملــــــة هي : 

1A كيفيا                    . هذا يعني أننا كلام اخرتنا 

النقاط األخرى. ذلك ما نعرب  نستنتج بداللته جميع 

ميكن  منته.  غري  عدد  الحلول  عدد  إن  بالقول  عنه 

باستعامل   ) 1A اختيار  )بعد  النقاط  بقية  استنتاج 

إطار  استعامل  أيضا  نستطيع  كام  املركزي.  التناظر 

هندسة التحويالت.

: 5n = * الوضعية الثالثة 

أوال- اقرتاح حل باستعامل إطار هنديس أقليدي.

إن دراسة الشكل ال يسمح بإعطاء أية فكرة تساهم 

يف إيجاد حل.

)التحليل  جربي  إطار  باستعامل  حل  اقرتاح  ثانيا- 

العقدي(. 

إن حل جملة متكونة من خمس معادالت وخمسة 

مجاهيل عمل مرهق.

ثالثا- اقرتاح حل باستعامل إطار هندسة التحويالت 

الطريقة  هذه  متكن   : مركزية(  تناظرات  )تركيب 

حيث  ووحدانيته  للمسألة  حل  وجود  إثبات  من 

الخاميس  إنشاء  وبالتايل   1A النقطة  إنشاء  توضح 

. 1 2 3 4 5A A A A A

ميكن للتالميذ اآلن تعميم هذه الوضعيات الخاصة 

n )عدد أضالع  للحصول عىل النتيجة التالية : إذا كان 

زوجيا  كان  وإذا  وحيدا،  الحل  يكون  فرديا  املضلع( 

يكون عدد الحلول غري منته )بحسب عدد تركيبات 

تناظر مركزي، وإما  إىل  فيؤول  إما فردي  التناظرات: 

انسحاب شعاعه معدوم(. وعليه،  إىل  فيؤول  زوجي 

األصلية  للوضعية  تعليميا  متغريا   n شفعية  تعترب 

ألنها تؤثر يف إجراءات حل املشكل )طريقة الحل، أو 

عدد الحلول(.

حوصلة لهذا التطبيق: 

تم استعامل ثالث طرق يف حلول الوضعيات املولدة 

من الوضعية األصلية:

الطريقة األوىل »ساكنة« ألنها تختفي ملا يكون   -
عدد أضالع املضلع كبريا. 

بتوضيح  تسمح  وهي  جربية،  الثانية  الطريقة   -
وحدانية الحل، لكن ملا يكون هناك عدد غري منته من 

كام  الوضع.  إدراك  يف  صعوبة  التالميذ  يجد  الحلول 

أن حلها يزداد صعوبة ملا تزداد املجاهيل واملعادالت. 

الثالثة دينامّية تجيب عىل وجود حل  الطريقة   -
الحلول(  من  منته  غري  وعدد  )الوحدانية  وطبيعته 

وميكن تعميمها.

املتغري  مفهوم  إىل  إضافة  التطبيق،  هذا  يوضح 

التعليمي، مفهوما آخر أساسيا يف تعليمية الرياضيات 

تسميه  إطارات  عدة  يف  املشكل  نفس  بحل  يتعلق 

لعبة  إن  اإلطارات«.  »لعبة   Douady دوادي  رجني 

1 2 1

2 3 2

3 4 3

4 1 4

2
2
2
2

a a i
a a i
a a i
a a i

+ =⎧
⎪ + =⎪
⎨

+ =⎪
⎪ + =⎩

	  

( ) ( )1 3 1 2 4 32 2a a i i i i− = − = − 	  

2 1 12a i a= − 	  

4 4 12a i a= − 	  
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مفهوم  تدخل  استثامر  يف  النية  ترتجم  اإلطارات 

رياضيايت يف عدة مجاالت )فيزيائية، هندسية، عددية، 

بيانية...( مام يعطيه الداللة أثناء تعلمه.

ب( العقد التعليمي

حيث  الرياضيات  تعليمية  يف  املفهوم  هذا  ظهر 

طوره بروسو فعرفه »كمجموعة من سلوكات املعلم 

التلميذ، ومجموعة من سلوكات  املنتظرة من طرف 

التلميذ املنتظرة من املعلم. هذا العقد هو مجموعة 

بالنسبة لجزء منها  ُتَحدد -رصاحًة  التي  القواعد  من 

وضمنًيا بالنسبة للجزء األكرب- ما يقوم به كل طرف، 

تزيد  قد  اآلخر«.  أمام  عنه  مسؤوال  يكون  وبالتايل، 

املالحظات املوالية هذا التعريف وضوًحا :

تتبع يف معظمها  املعلم-املتعلم  العالقة بني  إن   -
املعرفة  ما  حد  إىل  تستثني  وهي  اتفاقية،  قواعد 

امُلدرّسة )املكّون الثالث لهذه العالقة(.

باالسرتاتيجية  أساسا  التعليمي  العقد  يتعلق   -
املتبعة لدى املعلم، واختياراته البيداغوجية، وكذلك 

منط العمل املطلوب من التالميذ، وأهداف التكوين، 

ورشوط تقييم املعلم.

- اكتساب املعرفة لدى التالميذ رهان أسايس للعقد 
العقد  يتجدد  جديدة،  مرحلة  كل  ففي  التعليمي: 

بشكل  الحاالت  تتم يف معظم  التي  املفاوضة  وتعاد 

ضمني.

- يظهر العقد التعليمي ملا ُينقض من أحد أطراف 
الكثري من صعوبات  تفسري  التعليمية. ميكن  العالقة 

التالميذ عرب آثار العقد التعليمي. 

بأهداف  املتعلق  العقد  نقض  املثال،  سبيل  عىل 

املتوسط  التعليم  مستوى  عىل  الهندسة  تعليم 

التالميذ  يتعرف  املالحظة،  مرحلة  ففي  )اإلعدادي(: 

عىل األشكال واستعامل أدوات الرسم لتنمية مهارات 

بيانية. فاألشكال عبارة عن كائنات هندسية محسوسة 

تسمح مبامرسة نشاط مبارش. ثم تأيت مرحلة التوجيه 

ملا يعطى لألشكال هيكلة أخرى: إنها متثيالت لكائنات 

مجردة، أي االنتقال من الشكل املحسوس إىل الرسم 

املجرد املمثل للشكل. 

هب أن السؤال كان: »بني أن قطعتني متساويتان«؟ 

ما هو الجواب الذي ينتظره املعلم من التالميذ؟ ففي 

التساوي عرب  التلميذ من  العقد األول، يتحقق  حالة 

حالة  ويف  الهندسية.  األدوات  باستعامل  دقيق  رسم 

هندسية  خاصية  عن  التلميذ  يبحث  الثاين،  العقد 

تسمح بتربير الجواب. إذن هناك قطيعة للعقد األول، 

وكثري من التالميذ يجدون صعوبات للتكيف مع هذه 

القطيعة رغم رضورتها للتعلم.

لنقدم املثال التايل لـمزيد من التوضيحات.

الُرّبان: إنه عنوان كتاب ستيال باروك  مشكل ُعمر 

أقيمت يف معهد  اعتمدت عىل تجربة  التي   Baruk

غرونوبل  بجامعة  الرياضيات  تعليم  يف  البحث 

الفرنسية. لقد طرح فريق البحث املشكل التايل عىل 

97 تلميذا من املرحلة االبتدائية:

 يوجد في َمْركب 26 خروفا  و 10 عنزات.
ما هو عمر الربان؟

لقد أعطي حوايل 78 ٪  من التالميذ جوابا للمشكل 

أردف  كام  ملعطياته.  حسابية  عمليات  باستعامل 

بعض التالميذ املالحظة التالية: يبدو أن هذا املشكل 

غريب. أعطيت تفسريات عديدة لنتائج هذا املشكل 

بالحساب  الخاصة  التعليم  بنوعية  يتعلق  ما  خاصة 

ملهمة  التالميذ  ِقبل  من  املعطى  واملعنى  التقليدي، 
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تعليم  بأن  كتابها  يف  باروك  أكدت  لقد  حل مشكل. 

الرياضيات حّول التالميذ إىل ما يشبه آالت ألن هذا 

التعليم مكنهم من اإلجابة بطريقة ال أساس لها عىل 

أسئلة غريبة. كام بينت وجود أخطاء كثرية يف أعاملهم 

وكذلك عدم االنسجام فيها. أما بوبييه Bouvier فقد 

هذه  إىل  الخطأ«  يف  »الحق  املعنون  مقاله  يف  رجع 

جرّم  كام  نتائجها.  استقرار  الحظ  حيث  التجربة، 

الحكم  يوجد يف هذا  للتعلامت. قد  الكبري  التحطيم 

ميكن  الذي  التعليمي  العقد  دور  نحو  أوىل  خطوة 

توضيحه اعتامدا عىل بعض قواعده املوجودة ضمنيا، 

يف التعليم االبتدايئ :

- ملا يطرح مشكل رياضيايت يف القسم، فهذا معناه 
أنه يوجد جواب تدعمه العمليات الحسابية. من أجل 

معرفة إجراء الحساب، يجب تحديد العملية املالمئة.

العملية  إيجاد  يف  عندئذ  التلميذ  مهمة  تتمثل   -
الصحيحة، والقيام بها بدون أخطاء.

ال  املعطيات،  كل  استعامل  يجب  لحل مشكل،   -
توجد أشياء زائدة وغري رضورية.

- يوجد دامئا جواب لسؤال مطروح.
لدى  جيدا  املغروسة  القواعد،  هذه  تنفيذ  إن 

التالميذ، يؤدي إىل سلوك شبيه مبشكل الرّبان. نالحظ 

للتالميذ  سمح  قد  املشكل  هذا  يف  العقد  نقض  أن 

بالتفكري يف أسئلة من النوع: هل املشكل له حل أم 

آفاق  أم ال؟ مام وسع من  كافية  ال؟ وهل معطياته 

تفكريه نحو مسار الحل وليس فقط نتيجة الحل.

الخامتة

يقوم  ومامرسة  تفكريا  الرياضيات  تعليمية  تعترب 

بها املعلم الباحث لتذليل الصعوبات التي يالقيها يف 

مهنته. وينبغي عىل املعلم تحليل الحصص التعليمية 

فيساعد  التعليمي  العقد  أما  وتقييمها.  وتكييفها 

فيه،  يعمل  الذي  اإلطار  عىل  التعرف  عىل  التلميذ 

ويساعد املعلم عىل تفسري أجوبة ذلك التلميذ التي 

ُتعترب كإشارات للتعلم.

ينتج  التعليمي  املتغرّي  أن  من جهة أخرى، نالحظ 

استخالص  وبالتايل  الرياضيايت،  املشكل  تحليل  عن 

يف  يؤثر  القيود  هذه  تغري  إن  تقّيده.  التي  الرشوط 

تدريب  أن  فيه  شك  ال  ومام  الحل.  اسرتاتيجيات 

املتعلم عىل هذه االسرتاتجيات يسمح بتطوير وتنمية 

التفكري الشكيل لديه.

إن تنويع مجاالت حل مشكل رياضيايت يؤدي إىل 

إىل  يؤدي  كام  الحل.  يف  املستعملة  األفكار  توضيح 

النظرة التكاملية بني املجاالت، وبالتايل، بني املفاهيم، 

مام يخفف من آثار النظرة االنفصالية التي يتسم بها 

التدريس التقليدي.

نأمل أن تكون هذه األفكار مسايرة للتوجه البنايئ 

لتعليم وتعلم الرياضيات يف بلداننا العربية.           
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ملف
العدد

تطور المنافسات العلمية
في مجال الرياضيات

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
قسم الرياضيات / المدرسة العليا لألساتذة ـ القبة / الجزائر

في  بارزا  عنصرا  ُيَعّد  الميادين  مختلف  في  التنافس  أن  شك  ال 
نلقي نظرة على  أن  الواقع يكفي  للتأكد من هذا  والتقدم.  النجاح 
التقدم الذي أحرزته مختلف الرياضات البدنية خالل القرن العشرين 
لها.  المخصصة  والمنشئات  المرافق  وانتشار  العالم  عبر  بعده  وما 
ولنا أيضا مثال آخر في المجالين االقتصادي والتجاري، وكيف يتطور 
بفضل المنافسة. ومن المجاالت األخرى التي تبرز أهمية هذا الجانب، 
ثمة ميدان التسلح واستكشاف الفضاء والتطور الصناعي )السيارات، 

وما  الحواسيب...(.  الهواتف،  الطائرات، 
المال  هو  التنافس  هذا  بقوة  يدعم 

والشهرة. ولألسف فالرياضيــات ال 
ذاك.  وال  هــذا  ال  فيها  يتوفــــر 

عام  بشكل  يأتي  فتمويلها 
ربحية.  من مؤسسات غيــر 
علماء  سمعـــــــــة  إن  ثم 
وأخبراهـــم  الرياضيــــــات 
تصل  ال  والخاصة  العامة 
الشعبية  األوســــــاط  إلى 
عكس ما هو عليــه الحال 
في مجاالت عديدة أخرى. 
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ظهور املنافسات يف الرياضيات

الرياضيات  يف  معروفة  منافسة  أول  تاريخ  يرجع 

إىل عام 1894، كان أسمها “إوتفوس” Eötvös، وقد 

الرتبية  وزارة  ِقبل  من  املجرية  الثانويات  يف  ُنظمت 

والفيزياء   الرياضيات  جمعية  من  مببادرة  آنذاك 

املجرية. وذلك لهدف تحفيز الشباب وتحبيب املواد 

العلمية لديهم. وقد تبعتها منافسة مامثلة عام 1898 

بوترية  يتواصل  مل  النشاط  هذا  أن  غري  رومانيا.  يف 

متسارعة بل كان تطوره بطيئا جدا.  

وشيئا فشيئا برزت إىل الوجود عام 1959 املنافسات 

العام  نفس  ويف  رومانيا.  يف  الرياضيات  يف  األوملبية 

كرواتيا.  يف  الرياضيات  يف  منافسات  هناك  كانت 

الغربية  أوروبا  االنطالقة انتظرت  هذه  بعد  وحتى 

املنافسات  تلك  يف  املشاركة  يف  للبدء  سنة   15 نحو 

األوملبية. وقد صارت اليوم أبرز نشاط تنافيس يف هذا 

الحقل العلمي املخصص للفتيان عرب العامل. ومل يعرف 

العامل  النظري وتوسًعا عرب  التنافس »انفجارا« منقطع 

إال ابتداًء من الثامنينيات من القرن العرشين.

وال ميكن ألحد أن ينكر الدور الرئيس الذي تؤديه 

حيث  من  الرياضيات،  يف  سيام  العلمية،  املنافسات 

يف  والتالميذ  الطلبة  وتحفيز  التعلم  عملية  تنشيط 

األرسة  تعامل  يف  بليغا  أثرا  لها  أن  كام  العلم.  طلب 

مع أبنائها، ولها أيضا وقع متعدد األشكال يف املدرسة 

ولذلك  التالميذ.  بني  والعالقات  واملجتمع  والشارع 

مستوى  رفع  أجل  من  الستغاللها  الدول  كل  تسعى 

االهتامم  من  املزيد  عىل  التالميذ  وتحفيز  املدرسة، 

بالدراسة والتفوق فيها.

وإذا ما نظرنا إىل مستوى أعىل، وهو مجال البحث 

يف الرياضيات، فإننا نجد حدثا بارزا قد وقع عام 1900، 

وهو يكمن يف محارضة الريايض األملاين ديفيد هيلربت  

الثامن أغسطس من  Hilbert )1862 - 1943( يوم 

تلك السنة أمام 250 رياضيا مشاركا يف املؤمتر الدويل 

الثاين للرياضيات. وما مّيز هذه املحارضة أن صاحبها 

ضمنها 23 مسألة يف الرياضيات ألهبت فضول علامء 

النظري  التنافس بشكل منقطع  ؛ وحفزت  الرياضيات 

للفوز بحل تلك املسائل قبل اآلخرين. فكانت النتيجة 

أن مجمل تلك املسائل تحّولت إىل برنامج عمل، بدأ 

إنجازه  يزال  وال  العرشين،  القرن  مطلع  يف  تنفيذه 

مل  املسائل  تلك  عديد  أن  ذلك  الساعة...  لحد  جاريا 

ُتعرف حلولها بعد، وأن البعض اآلخر أدى إىل ظهور 

مسائل متشعبة، تطورت بفضلها الرياضيات تطورا مل 

تعرفه يف أي عرص من عصورها املزدهرة.

وإذا كان وضع البحث العلمي يف حقل الرياضيات 

عرب العامل، يسري عىل ما يرام فإن الوضع ليس كذلك 

عقود  بضعة  منذ  لوحظ  إذ  املدارس،  مستوى  عىل 

التالميذ،  لدى  الرياضيات  يف  العام  املستوى  تدهور 

ألنهم مل يعد اهتاممهم بها كبريا، وصاروا مييلون إىل 

التكنولوجية  معارف أخرى أملتها وشجعتها الوسائل 

الحديثة. 

ذلك ما جعل مجموعة من الرياضيني خالل انعقاد 

باليابان  للرياضيات  الدويل  لالتحاد  العامة  الجمعية 

السنة   2000 سنة  إعالن  فكرة  يتبنون   1990 سنة 

ملحارضة  املئوية  الذكرى  وهي  للرياضيات،  الدولية 

أبوابا  تفتح  أن  عىس  آنفا.  لها  أرشنا  التي  هيلربت 

جديدة أمام رياضيي القرن الحادي والعرشين. وتقّرر 

أن تكون السنة الدولية تحت إرشاف ورعاية الهيئات 

اليونسكو  مثل  حكومية،  غري  أو  حكومية  العلمية، 

أنشأها  كان  التي  للعلوم  الثالث  العامل  وأكادميية 

 ،)1996  -  1926( السالم  عبد  البكستاين  بإيطاليا 

الحائز عىل جائزة نوبل يف الفيزياء. 
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مجال  يف  املنافسات  عىل  نظرة  اآلن  نلقي  دعنا 

أربعة  إىل  نقسمها  أن  ميكن  العامل.  عرب  الرياضيات 

أقسام: منافسات عاملية، منافسات إقليمية، منافسات 

كل  مستوى  )عىل  وطنية  منافسات  اإلنرتنت،  عىل 

بلد(.
1. املنافسات العاملية 

هناك ما يزيد عن 43 منافسة عاملية، منها املخصصة 

تالميذ  تستهدف  التي  ومنها  الجامعيني،  للطالب 

الرياضية،  للنمذجة  مثال  املخصصة  الثانويات، ومنها 

أن  ميكن  منافسات  ومنها  الذكور.  دون  لإلناث  أو 

املنافسات عىل  وأبرز هذه  األعامر.  فيها كل  تشارك 

بنا  يجدر  العاملية.  األوملبية  املنافسات  اإلطالق، هي 

هنا التعريف بهذا النشاط الذي دخل باب التنافس 

من بابه الواسع، ورسخ يف األذهان والتقاليد يف معظم 

البلدان، وأصبحت املنافسة مثال يحتذى به يف تنظيم 

منافسات مامثلة يف جميع الفروع العلمية األخرى.

الجامعيني  األساتذة  أحد  بادر   ،1959 سنة  يف 

 ،Tiberiu Roman رومان  تربيو  وهو  الرومانيني، 

النهائية  السنة  لطلبة  الرياضيات  منافسة يف  بتنظيم 

من التعليم الثانوي سميت آنذاك »املنافسة األوملبية 

العاملية يف الرياضيات«. ويف الواقع كان األستاذ رومان 

وكانت هذه  منذ 1956.  الفكرة  تجسيد  يعمل عىل 

تنظيم  إىل  تهدف  ورائدة  متواضعة  محاولة  املبادرة 

منافسات عىل املستوى العاملي يف مجال الرياضيات 

بصفة دورية. وهكذا انطلقت الدورة األوىل من هذه 

املنافسات العاملية من رومانيا وشارك فيها طلبة أتوا 

بلدان هي تشكسلوفاكيا )سابقا، قسمت  من سبعة 

واالتحاد  )سابقا(،  الرشقية  وأملانيا  بلدين(،  إىل  اآلن 

السوفييتي )سابقا(، واملجر، وبلغاريا، وبولندا.

واحتضنت مجددا الدورة الثانية لهذه املنافسة سنة 

1960؛ ومل تشارك فيها سوى خمسة بلدان. ويف سنة 

1961 استضافت املجر الدورة الثالثة فحرضتها سبعة 

بلدان. ظلت هذه املنافسة األوملبية، رغم »عامليتها« 

حكرا عىل البلدان األوروبية.

 )1965 )سنة  فنلندا  املنافسات  هذه  يف  شاركت 

بلجيكا  بريطانيا والسويد وإيطاليا وفرنسا، ثم  تلتها 

وهولندا سنة 1969. أما النمسا فكانت أول مشاركة 

لها سنة 1970. وتعترب هذه الدورة من أنجح الدورات 

يف  العاملية  األوملبية  املنافسة  هذه  أخرجت  ألنها 

الرياضيات من عزلتها، وأصبحت تستحق فعال صفة 

»العاملية«. 

ويف الوطن العريب، نجد أول دولة مشاركة يف هذه 

تونس  تلتها   ،)1977 )سنة  الجزائر  هي  املنافسات 

 ،)1983( واملغرب   ،)1982( الكويت  ثم   ،)1981(

الدول  عدد  بلغ   1990 سنة  )1990(. ويف  والبحرين 

دولة.   54 الصني  احتضنتها  التي  الدورة  يف  املشاركة 

تايبيه )عاصمة  املنافسات يف  ويف 1998 جرت هذه 

معدل  انتقل  وهكذا  بلدا.   76 فيها  وشارك  تايوان(، 

عدد الدول املشاركة من 10 دول يف عقد الستينيات 

إىل 17 دولة خالل عقد السبعينات، ثم 40 دولة خالل 

عقد الثامنينات … حتى قارب 100 دولة عام 2000، 

 2016 عام  ويف  التاريخ.  ذلك  منذ  املائة  فوق  وظل 

شارك يف هونغ كونغ 109 بلدان. 

تجدر اإلشارة يف باب التمويل إىل أن رشكة غوغل 

املنافسات  لتنظيم  الدولية  للجنة  تربعت  قد  كانت 

يورو  مليون  مببلغ  الرياضيات  يف  العاملية  األوملبية 

لتغطية مصاريف املنافسات للفرتة 2011 - 2015. 

أما الدول التي احتضنت وستحتضن هذه املنافسة 

عرب العامل من عام 1999 حتى 2021 فهو كالتايل:
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1999200020012002
بريطانياالواليات املتحدةكوريارومانيا
2003200420052006
سلوفينيااملكسيكاليوناناليابان
2007200820092010
خزكستانأملانياإسبانيافيتنام
2011201220132014
إفريقيا الجنوبيةكولومبيااألرجنتنيهولندا
201520162017
الربازيلهونغ كونغتايلندا
2018201920202021
الواليات املتحدةروسيابريطانيارومانيا

تنوي  دولة  كل  تقوم  باالستعدادات،  يتعلق  فيام 

املشاركة يف هذه املنافسة بتدريب وإعداد مرشحيها 

التاريخ  ذلك  قبل  وأحيانا  الدراسية،  السنة  خالل 

التي تجري  للمنافسة  يكونوا مهيئني  بسنوات، حتى 

عادة يف غضون شهر يوليو من كل سنة. ويتم اختيار 

الطلبة من بني املنتسبني للسنة النهائية من التعليم 

الثانوي.

لهؤالء  م  ُتقدَّ كاملني، حيث  يومني  املنافسة  وتدوم 

املتميزين ثالث مسائل يوميا يطلب حلها خالل أربع 

اللغة التي تطرح بها االختبارات، فُيتاح  ساعات. أما 

املسائل  نصوص  عىل  للحصول  الفرصة  طالب  لكل 

باللغة التي يتقنها. الطالب العرب، مثال، تقدم إليهم 

األسئلة باللغة بالعربية.

وحتى نتعرف عىل طرق التصفيات الختيار الِفرق 

من   عينة  نقدم  األوملبية،  املنافسات  يف  املشاركة 

املنافسات  منها  انطلقت  )التي  رومانيا  هام  بلدين 

العاملية( والواليات املتحدة )التي تضم أكرب عدد من 

هذا النوع من املنافسات( : 

- رومانيا : تنظم دورات تدريبية )صيفية وشتوية( 

يف مختلف مدنها بحثا عن املواهب من فئة الشباب. 

بتنظيم  الرومانية  الرياضياتية  الهيئة  تقوم  كام 

ُيستدعى  التصفيات  آخر  ويف  باملراسلة.  منافسات 

خاصة.  تدريبية  دورة  إىل  األوائل  األربعون  الطلبة 

ومن جهة أخرى، تنظم رومانيا سنويا ثالثة اختبارات 

تدوم ثالثة أيام يتنافس خاللها طلبة تم تحضريهم يف 

وُيجرى  الرومانية.  املدن  عرب  منترشة  مدارس خاصة 

لألوائل من هذه املدارس اختبار يف أبريل من كل سنة 

النتقاء الفريق املشارك يف املنافسة العلمية. وعندما 

ُتنظم دورة  الفريق،  لهذا  الستة  األعضاء  اختيار  يتم 

بداية  إىل  يونيو  منتصف  من  ابتداء  مكثفة  تدريبية 

يوميا، ويرشف عىل  أربع ساعات  يوليو مبعدل  شهر 

هذه التدريبات 12 أستاذا جامعيا. والجدير بالذكر، 

أن وزارة الرتبية الرومانية تدعم بقوة هذه املنافسات 

وترشف عليها وعىل تدريباتها.

- الواليات املتحدة : يتم انتقاء املنتخب األمرييك من 

خالل سلسلة من االختبارات تدوم حوايل سنة. وتكون 

يف  تقدم  التي  بتلك  شبيهة  االختبارات  هذه  مواضيع 

سنة  كل  ربيع  بداية  ففي  العاملية.  األوملبية  املنافسة 

ويف  الطلبة.  آالف  طرف  من  االختبارات  هذه  ُتجرى 

األمريكية، وتسفر  األوملبية  املنافسة  ُتنظم  أبريل  شهر 

لفريق  الستة  األعضاء  اختيار  أجل  من  التصفيات 

خالل  طالبا   24 انتقاء  عىل  العاملية  األوملبية  املنافسة 

شهر يونيو.

بتدريب هؤالء  األساتذة  من  لفيف  يقوم  وعندئذ 

للطلبة  تقدم  األول  األسبوع   : شهر  مدة  الطلبة 

املسائل  حل  عىل  يتدربون  كام  ودروس،  محارضات 

الشبيهة بالتي تطرح يف املنافسة العاملية. ويف نهاية 

األسبوع األول يتم انتقاء الطلبة الستة )من بني الـ 24 

طالبا( الذين سيشكلون الفريق األمرييك يف املنافسة 

ثالثة  خالل  املكثف  التدريب  ويتواصل  العاملية. 
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1 ألبانيا 

4 األرجنتني 

1السعودية

1الجزائر

11 أسرتاليا 

2 النمسا 

2 بنغالديش 

11 بلجيكا 

1 البوسنة والهرسك 

6 الربازيل 

6 بلغاريا 

35 كندا 

17 الصني 

4 كولومبيا 

2 كرواتيا 

4 قربص 

6 جمهورية التشيك 

1 الدمنارك 

6 استونيا 

2 فنلندا 

4 فرنسا 

1 جورجيا 

5 أملانيا 

5 اليونان 

9 هونغ كونغ 

12 املجر 

3 الهند 

6 اندونيسيا 

3 إيران 

4 أيرلندا 

11 إرسائيل 

3 إيطاليا 

2 اليابان 

3 كينيا 

1 ليتوانيا 

3 كوريا الجنوبية 

1املغرب 

1 ماكاو، الصني 

5 مقدونيا 

11 ماليزيا 

10 املكسيك 

9 هولندا 

8 نيوزيلندا 

1 النيجر 

2 نيجرييا 

1 الرنويج 

2 باكستان 

1 بنام 

1 باراغواي 

1 بريو 

26 الفلبني 

5 بولندا 

4 الربتغال 

1 بورتوريكو 

 رومانيا 4
5 االتحاد الرويس 

2 رصبيا 

12 سنغافورة 

6 سلوفينيا 

10 سلوفاكيا 

1سوريا

5 جنوب إفريقيا 

1 أسبانيا 

3 السويد 

3 تايوان 

9 تايالند 

1 تونس 

3 تركيا 

2 أوكرانيا 

8 اململكة املتحدة 

90 الواليات املتحدة 

1 أوروغواي 

1 أوزبكستان 

2 فنزويال 

5 فيتنام 
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وماذا بعد هذه املنافسات؟

أنشئ يف مدينة هيدلبارغ األملانية منتدى للباحثني 

 4 منذ  سنة  كل  مرة  يقام  العامل  عرب  الرياضيات  يف 

وقد  كامال  أسبوعا  املنتدى  أعامل  وتدوم  سنوات. 

اختار له املنظمون فرتة آخر أسبوع شهر سبتمرب من 

كل سنة.

يجمع هذا املنتدى خالل األيام السبعة 200 باحث 

يف الرياضيات من الشباب املتفّوق يتم انتقاؤهم من 

كل بلدان العامل. أما املستوى الدرايس لهؤالء الشباب 

الدكتوراه.  مرحلة  ونهاية  املاجستري  بني  ما  فيكون 

أن  هو  املنتدى  عليها  يقوم  التي  األساسية  والفكرة 

يجعل الشباب الالمع يف الرياضيات يحتك بكبار علامء 

الرياضيات ممن فازوا بأرقى الجوائز يف هذا الحقل : 

املعادلة   -  )1932  -  1863(  Fields فيلدس  ميدالية 

 ،)1829  -  1802(  Abel آبل  وجائزة  نوبل-  لجائزة 

التي متنحها سنويا أكادميية العلوم واآلداب الرنويجية 

منذ بداية القرن، وجائزة نوبل السويدية.

وُتعقد  علمية،  محارضات  ُتلقى  املنتدى  وخالل 

وعاملقة  الشباب  بني  األشكال  متعددة  لقاءات 

والتعاون  التواصل  تسهيل  قصد  وهذا  العلامء. 

والروابط العلمية واإلنسانية بني الجيلني. يف سبتمرب 

املايض، مثال، حرض الحائز عىل ميدالية فيلدس األملاين 

 Brian وبريان شميت ،Gerd Faltings جرد فالتينغ

ومايكل  الفيزياء،  يف  نوبل  بجائزة  الفائز   Schmidt

آبل  جائزة  عىل  الحائز   Michael Atiyah عطية 

   Andrew Wilesوايلز وأندرو  فيلدس،  وميدالية 

الحائز عىل جائزة آبل، وهو الذي حل مسألة فريما.

العلمية  املناقشات  تتناوب  املنتدى  فرتة  وخالل 

بني الحضور واملحارضات العامة واللقاءات املختلفة. 

ويستعرض العلامء يف الصباح حقول أبحاثهم والنتائج 

فُتَنظم  اليوم،  بقية  يف  أما  إليها.  توصلوا  كانوا  التي 

تجمع  ورحالت  مستديرة  وطاوالت  مختلفة  ورشات 



ابتكرها  التي  الطريقة  الرتفيه والتعلم. تلك هي  بني 

من  الالمع  الشباب  لتقريب  املنتدى  هذا  أصحاب 

شيوخ العلم. ومام ال شك فيه أنه أسلوب راق لتحفيز 

الجيل الصاعد وجعله يقتدي بهؤالء العلامء. 

سرية  حول  إحصائيات  تجرى  لو  أنه  املؤكد  من 

املنتدى،  هذا  يف  والشيوخ  الشباب  من  املشاركني 

يف  املتفوقني  من  كانوا  جلهم  أن  لُوجد  السنني،  عرب 

مرة  يثبت  ما  ذلك  املختلفة.  الرياضياتية  املنافسات 

املنافسات  تكتسيها  التي  البالغة  األهمية  أخرى 

العلمية يف باب تحفيز طلب العلم والتوغل فيه.

املراجع :

سعد الله أ. خ. : جولة يف عامل الرياضيات، دار  نور 

للنرش، ساربروكن )أملانيا(، قيد الطبع.

Akkar M., Akkar M.T., El- Mossadeq A. 

:  Les mathématiques  par les problèmes, 

Sochepress, Casablanca, 1985.                                                                                                                               

Fomin D. : Soviet experience  in  

mathematical education, Breakthrough 

or failure , Mathematics  Competitions, 2, 

1993.

Ferreol R., Casiro F. : Olympiades et 

concours général, Ed. du choix, Paris, 1990.                            

Gerll D., Girard G. : Les olympiades  

internationales  de mathématiques, 

Hachette, Paris, 1976.                 

Junda J., Jianping W. : Principles and 

methods of proposing mathematical 

olympiad, Mathematics Competition , 2, 

1993.

Koliagvine Y., Loukankine G., Oganesien 

O. : Le perfectionnement  de l’enseignement  

des mathématiques  dans les écoles 

secondaires générales soviétiques. In Etudes 

sur l’enseignement des mathématiques 

,Vol.1, Unesco, Paris, 1981.

 O’Halloran P. : A report on the 29th 

I.M.O, Mathematics Competition, 2, 1988.

http://www.heidelberg-laureate-forum.

org/

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_

mathematics_competitions

h t t p s : / / w w w . i m o - o ffi c i a l .

org/?language=en

شعار املنافسات األوملبية العاملية للرياضيات
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بروتوكول »ناقويا« وحماية 
المخزون الوراثي العربي 

لألغذية والزراعة
منور جمالي

أستاذ جامعي جامعة قرطاج ـ المعهد الوطني للعلوم الفالحية بتونس

مقدمة
بروتوكول  على  التوقيع  تم  عندما  العالم  هلل  لقد 
نهائيا  اعتماده  تم  والذي   2010 عام  باليابان  “ناقويا” 
الوراثية  الموارد  الى  النفاذ  بقانون  والمتعلق   2014 في 
الفرحة  هذه  وتأتي  المنافع.  وتبادل  والزراعة  لألغذية 
النامية  الدول  بالتحديد  سيمكن  البروتوكول  هذا  ألن 
التي تملك 70 بالمائة من األراضي الفالحية في العالم 
و80 بالمائة من أنواع حيوانات المزرعة  (FAO, 2015) من 
استعمال  منافع  من  قليلة  مأوية  بنسبة  ولو  االنتفاع 
بلدان لها قدرة علمية في  الوراثية من طرف  مواردها 
استغلت  وقد  تجاريا.  واستغاللها  مردوديتها  تحسين 
الدول المتقدمة علميا في فترات االستعمار وبعده ثراء 
إلنتاج  النامية  البلدان  في  المتواجد  البيولوجي  التنوع 
التي  الجديدة  والسالالت  األصناف  من  والعديد  الدواء 
أصبحت بدورها صناعة تصدر الى بلدان المنشأ األصلية 
ومن  األصليين.  والمربين  المزارعين  حقوق  اعتبار  دون 
المضحك إنك تجدد العديد من البلدان النامية تستورد 
الصعبة    العملة  من  طائلة  بأموال  الوراثي  مخزونها 
بعدما تم تحسينه وراثيا خارج موطنه. وفي هذا اإلطار 

تأتي أهداف هذه الورقة كاآلتي:
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التعريف بربوتوكول »ناقويا« املتعلق بالنفاذ   .1  

اىل املوارد الوراثية لألغذية والزراعة وتبادل 

املنافع

هذا  إدراج  تفعيل  بأهمية  الوعي  رفع   .2  

الوطني/القطري  الصعيد  عىل  الربوتوكول 

واملعارف  املحيل  الجيني  املوروث  لحامية 

التقليدية املتعلقة به.

3.  اإلنذار بخطر فوات أوان   

حامية املخزون الورايث 

العريب

للنفاذ  »ناقويا«  بروتوكول 

وتقاسم  الجينية  للموارد 

املنافع 

“ناقويا”  بروتوكول  ميثل 

الهدف الثالث ملعاهدة التنوع 

البيولوجي )معاهدة ريو الربازيل 

عىل  املحافظة  هدف  بعد   )1992

التنوع البيولوجي وهدف االستعامل املستدام للموارد 

الجينية. ويخص هذا الربوتوكول قانون النفاذ للموارد 

تقاسم  ويتعلق  منافعها.  وتقاسم  العامل  يف  الجينية 

املنافع باملوروث الجيني املتأت من بلد املنشأ ويتم 

تطويره وتسويقه من طرف بلد ثان. ويف هذا الباب 

اتفق العامل من خالل هذا الربوتوكول عىل متكني بلد 

املنشأ بنسبة معينة من األرباح املتأتية من 

للمزارعني  تقديرا  االستعامل  هذا 

عليه.  حافظت  التي  واألجيال 

املبدأ  هذا  ينطبق  كام 

التقليدية  املعارف  عىل 

املتعلقة باملوروث الجيني 

نفسه. ويعرتف بروتوكول 

الدول  بسيادة  “ناقويا” 

مواردها  عىل  وحقوقها 

الدول  كل  ويدعو  الطبيعية 

الربوتوكول  هذا  عىل  املوقعة 

إطار  يف  الوطنية  الترشيعات  إلرساء 
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الورايث  مخزونها  لحامية  وذلك  العاملي  القانون  هذا 

للموارد  خاصة  عناية  يعطي  كام  شعوبها.  وحقوق 

بأخذ  الدول  كل  ويدعو  والزراعة  لألغذية  الجينية 

الخاصيات  الوطنية/القطرية  الترشيعات  يف  االعتبار 

املرتبطة بأنواع املوروث الجيني بريا كان أو بحريا من 

يوجد  فإنه  وللتذكري  دقيقة.  وكائنات  وحيوان  نبات 

قانونا للموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة ينظم 

توقيه يف 2001 ودخل يف  تم  املنافع  النفاذ وتقاسم 

.)FAO, 2009(2004 النفاذ يف

الخاصة  الدولية  املعاهدات  الوعي بتطبيق  أهمية 

باملوارد الجينية

املتحدة  األمم  كمعاهدة  الدولية  املعاهدات  إن 

إىل  تحتاج  »ناقويا«  بروتوكول  أو  البيولوجي  للتنوع 

ترجمتها وطنيا/قطريا حتى تعطي مثارها يف املحافظة 

الورايث املحيل وتنميته وحامية حقوق  عىل املخزون 

املزارعني إذا تم استغالله من طرف أجنبي وتسويقه. 

ينطبق  أن  ميكن  ال  القانون  هذا  أن  املالحظ  ومن 

عىل األصناف أو السالالت التجارية. ويف هذا اإلطار 

سارعت العديد من الدول يف إعداد نصوص ترشيعية 

االسرتاتيجيات  يف  منصهرة  الجوانب  لهذه  منظمة 

العاملية التي تم إرساؤها يف الغرض من طرف األمم 

املتحدة، وأوكلت إىل منظمة األغذية والزراعة. ولقد 

أصبح للعديد من الدول واألقاليم فرقا تقنية وعلمية 

وترشيعية يف الغرض، يطلق عليها عادة اسم »نقاط 

يف  هامة  أدوارا  تلعب  الوطنية/القطرية«  االتصال 

رفع الوعي لدى أصحاب القرار واملرشفني عىل برامج 

الجينية.  للموارد  املستدام  واالستعامل  املحافظة 

إقليمية«  اتصال  »نقاط  يف  االتصال  نقاط  وتنضوي 

ليكون لها وزنا أكرب للدفاع عن مصالحها يف امللتقيات 

رفع  أهمية  تأيت  وهنا  باملوضوع.  الخاصة  العاملية 

الوعي عىل كل املستويات السياسية والعلمية وحتى 

املزارعني أنفسهم بأهمية ترجمة املعاهدات الدولية 

إىل قوانني عىل املستوى الوطني والعمل عىل تطبيقها 

املتعاقبة.  األجيال  وحقوق  الجيني  املوروث  لحامية 

أي  بخروج  يسمح  وال  مراقبة  الحدود  تصبح  وهنا 

واتفاقيات  مسبق  ترخيص  بدون  جيني  موروث 
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موقعة بني البلد املصدر والبلد املورد.

خطر فوات أوان حامية املخزون الورايث العريب

أو  نبات  من  الوراثية  املصادر  عىل  والحصول  النفاذ 

حيوان أو كائن دقيق أو حتى عىل شفراتها الوراثية 

)د.ن.أ( مل يصبح اآلن عائقا أمام الدول املتقدمة علميا 

يف علوم الوراثة والجينوم. فهذه الدول قادرة اليوم أو 

يف القريب العاجل عىل إعادة الرتكيبة الوراثية كاملة 

وذلك  يهمها،  كائن  ألي  )جينات(  معينة  ألجزاء  أو 

 Big( اعتامدا عىل قاعدة بيانات عاملية كبرية الحجم

data ( تم تأثيثها مبعلومات خاصة بالتسلسل الورايث 

ذلك  ويحصل  العامل.  يف  الجينية  املوارد  من  للعديد 

البيولوجي  الجيني  املوروث  امتالك  إىل  اللجوء  دون 

بعينه. وهنا ميكن القول إن قيمة املوارد الجينية مل تعد 

تكمن يف قيمتها البيولوجية باألساس بل باملعلومات 

الرقمية التي يتم الحصول عليها من قاعدة التسلسل 

   )FAO,)Digital Sequence Information( الورايث

)2018. فإذا كان هذا الطرح ممكنا وسيكون كذلك 

علميا فستوجد العديد من البلدان، ومن بينها الدول 

حامية  عىل  مستقبال  تقدر  ولن  التامس  يف  العربية، 

مخزونها الورايث الذي يعترب كنزا مبا يزخر به من تنوع 

جانب  إىل  الوحيد  األمل  الصعب.  املناخ  مع  وتأقلم 

نقاط  وإرساء  البيولوجي  التنوع  بأهمية  الوعي  رفع 

واإلقليمي  القطري  الصعيدين  عىل  مختصة  اتصال 

يكمن يف جرد موروثنا الجيني والقدرة عىل توصيفه 

مظهريا وجينيا حتى ميكن حاميته. 

املراجع:

 http://www..1992.ريو-الربازيل معاهدة   .1  

wipo.int/wipolex/ar

 2.  .2009    The International Treaty on 

PGRFA

 3. http://www.fao.org/ag/againfo/

programmes/fr/A5.htm. 2015l

 4. FAO.2018.. SECOND MEETING 

OF THE BUREAU OF THE 

SEVENTEENTH REGULAR 

SESSION OF THE COMMISSION. 

Exploratory Fact-Finding Scoping 

Study on ”Digital Sequence 

Information“ on Genetic Resources 

for Food and Agriculture - 

Preliminary Draf
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الماء  هـــــو  الممغنــط  الماء 
عليــــه  الحصـــــول  يتــــم  الذي 
مجال  خالل  من  تمريره  بعد 
مغناطيسي معين،  وذلك بوضـع 
المـــاء  هذا  داخل  المغناطيــس 
الزمن... من  لفترة  منه  بالقرب   أو 

المـــاء الممـغـنـــط
وسر الحياة

أ. د. محمد عبد الرحمن سالمة
هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية المصرية

لتأثير  تعّرضه  بسبب  خواصه  من  كثير  تغّير  إلى  ذلك  فيؤدي 
تلك المجاالت المغناطيسية. وتتم مغنطة الماء بتسليط مجال 
معينة،  زمنية  لمدة  الماء  على  معلومة  شدته  مغناطيسي، 
باستخدام األقطاب المغناطيسية الطبيعية أو تلك المصنعة أو 

بواسطة استخدام المجاالت المغناطيسية المتولدة من مرور 
تكفي  بحيث  كهربائية،  ملفات  داخل  الكهربائية  التيارات 

شدة هذه المجاالت لمغنطة الماء. إن الفائدة من عملية 
نستخدمه  أو  نشربه  الذي  الماء  أّن  في  تكمن  المغنطة 

خواصه  من  للكثير  فاقدا  يعتبر  اليومية،  حياتنا  خالل 
النوع  هذا  البيئي،  والتلوث  التحلية  عمليات  بسبب 
من الماء المستخدم يطلق عليه العلماء اسم “الماء 
الميت”: بسبب تعّرضه إلى عمليات التكثيف وضغط 
المعقمة  المواد  من  الكثير  وإضافة  العالي  الهواء 
من  الكثير  تفقده  والتي  التحلية،  عمليات  أثناء 

خواصه الحيوية.
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• ما هي قصة هذا املاء العجيب؟!!!

املغناطيسية  الطاقة  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر  بداية، 
واألرض  الكون.  يف  املوجودة  الطاقة  أنواع  أحد  هي 
ُمحاطة مبجال مغناطييس يؤّثر عىل كل يشء بدرجات 
متفاوتة، وهو يتناقص يف القدرة تدريجيا، حيث أثبت 
العلامء أنه يف خالل األلف سنة األخرية فقدت األرض 
مهمة  الطاقة  وهذه  املغناطيسية،  قوتها  من   %  50
الحية،  للكائنات  بالنسبة  األرض  عىل  للحياة  جدا 
حيث متنع وصول األشعة الكونية املهلكة إىل األرض، 
كام تلعب دورا يف الوظائف الحيوية للكائنات الحية 
فإن  الحظ  لسوء  إنه  العلامء  بعض  ويقول  كافة، 
عن  أنفسنا  لعزل  تدفعنا  املعارصة  الحياة  طريقة 
يف  ونعيش  نعمل  فنحن  األريض،  املغناطييس  املجال 
بيوت من األسمنت مبطنة بالحديد الصلب، ونركب 
السيارات بعجالت من املطاط، وهذه العوامل العازلة 
املغناطيسية  الطاقة  امتصاص  من  أجسامنا  متنع 
الالزمة ألجسادنا، كذلك تدفعنا طريقة حياتنا اليومية 
املرتدد  الكهربايئ  بالتيار  تعمل  أجهزة  مع  للتعايش 
مثل الراديو واألجهزة اإللكرتونية، وكلها أجهزة متنعنا 

من استخدام الطاقة املغناطيسية الطبيعية. 

تفسريها  وما  املمغنطة؟  املياه  مفهوم  هو  ما   •
العلمي؟

يف  املاء  طبيعة  عن  اإلنسان  يدركه  ما  حسب 
أنـــه يتكّون من جزيئات، وأّن جزيء املاء هو جزء 
بهام  مرفق  ذرتني هيدروجني  من  مكّون  بسيط جدا 
ذرة أوكسجني، وجزيئاتــــه ترتبـــط ببعضها بروابط 
ثنائيــــة  الروابط  هذه  تكــون  وقد  هيدروجينية، 
وعند  الروابط.  عرشات  إىل  تصل  وقد  متعددة،  أو 
وضع جزيئات املاء تحت تأثري مجال مغناطييس، فإن 
تتغيــر  أن  إما  الجزيئات  بني  الهيدروجينية  الروابط 
أو تتفكك، وهذا التفكك يعمل عىل امتصاص الطاقة 

املغناطيسية، ويقلل من مستوى اتحاد جزيئات املاء، 
ويزيد من قابلية التحليل الكهربايئ ويؤثر عىل تحلل 
كانت  إذا  ما  عىل  خالف  يوجد  ال  وعلميا  البلورات، 
تحسني خواص  ال يف  أم  فعالة  املغناطيسية  املعالجة 
املاء، والجدل الحقيقي يرتّكز بشأن رشح هذه الظاهرة 
أو النظرية بطريقة صحيحة، والتغريات التي تحدث 
للمياه نفسها حينام توضع تحت مجاالت مغناطيسية 
معينة، فقد وجد أن الحقل املغناطييس بقدرة )1000 
تعرف  املغناطيسية  )والوحدة  مغناطيسية(،  وحدة 
بالتبادل  لأليونات  امتصاصه  سعة  تزيد  بالتسال(، 
بحوايل 5 - 8 % ، بينام استخدام قدرة )3000 وحدة( 
يزيد سعة االمتصاص إىل ما يرتاوح بني 19 إىل 26 %. 
العلامء  العديد من  انطلق  الخلفية  وعىل ضوء هذه 
يف القول بأنه من املمكن إنتاج العديد من التأثريات 
مغناطييس  ملجال  املاء  تعريض  تم  لو  فيام  اإليجابية 
املاء  هذا  خواص  يف  التأثري  ثم  ومن  معينة،  بشدة 
واعتباره ماء ممغنطا كام هو معروف حاليا؛ ومن هنا 
بدأت سلسلة األبحاث املتنوعة التي اختربت الفوائد 
العالجية والتصنيعية للامء املمغنط. وهناك أكرث من 
مروره  بعد  املاء  يف  تتغري  خاصية   )14( عرشة  أربع 
من خالل املجال املغناطييس، ومنها خاصية التوصيل 
املاء،  يف  املذاب  األوكسجني  نسبة  وزيادة  الكهربايئ، 
وزيادة القدرة عىل إذابة األمالح واألحامض، والتبلر، 
والتبلمر، والتوتر السطحي والتغري يف رسعة التفاعالت.

• كيف نحصل عىل املاء املمغنط تكنولوجيا ؟

مغناطييس،  مجال  خالل  العادي  املاء  مرور  عند 
كخاصية  تتغرّي  سوف  املاء  خواص  من  عددا  فإن 
التوصيل الكهربايئ، وانخفاض ُمعامل التوتر السطحي 
املاء،  حموضة  تغري  خالف  وهـــذا  كبرية.  بدرجة 
 ،ph=7 فاملاء العادي درجة األس الهيدروجيني له هو
املاء  إن  حيث   ،ph=8/9 له  فإّن  املمغنط  املاء  أما 
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اعتامدا عىل شدة  املمغنط ذو طبيعة قلوية، وذلك 
املجال املغناطييس املستخدم عالوة عىل زيادة نسبة 
األوكسجني الذائب يف املاء بنسبة حوايل 10 %. فضاًل 
عن تغيري رسعة التفاعالت الكيميائية وإذابة األمالح. 
عالوة عىل ذلك، فإن عملية مغنطة املاء تعمل عىل 
كام  البعض،  بعضها  مع  املاء  جزيئات  استقطاب 
تعمل عىل إعادة ترتيب جزيئات املاء ذات التوزيع 
املاء  يف  املرغوبة  غري  الروائح  تزيل  وأيضا  العشوايئ، 
كروائح الكربيت والكلور. إضافة إىل ذلك، فإن طعم 
املذاق  حلو  اللسان  عىل  لطيف  املمغنطة  املياه 

وميكنك االستمتاع به عند رشبه. 

• العوامل التي تعتمد عليها درجة التمغنط هي:

- السائل املعد للمغنطة.   
- قوة املغناطيس املستخدم.   

- مدة التامس بني املاء واملغناطيس.   

• كيفية تحضري املاء املمغنط

مغناطيس  يؤخذ  املمغنط،  املاء  تحضري  يتم  ليك 
من النوع الدائري املسطح بقطر )7 - 15 سم(، امأل 
زجاجة ماء الرشب االعتيادي، ويفضل استخدام ماء 
الينابيع والعيون أو ماء الصنبور بعد غليه وتربيده، 
من  املاء  ويرتك  آخر،  مبغناطيس  الزجاجة  وُتغطى 
املطلوب،  املاء  10 إىل 12 ساعة عندها يحصل عىل 
فيه  أو من خالل ربط قطع مغناطيسية حول قدح 
ماء لنفس املدة. كام أنه ميكن مترير املاء عرب أنبوبة 
مطاطية، ثم يوضع ملف كهربايئ حول األنبوبة، ويتم 
مترير تيار كهربايئ يف امللف، فيؤدي ذلك إىل مغنطة 
الري، فإن  املاء املستخدم يف  املاء، ويف حالة مغنطة 
مغنطة،  وجهاز  ومضخة  خزان  خالل  من  يتم  ذلك 
وهنا يتم مغنطة املاء ألكرث من مرة، وُتستخدم حاليا 
أجهزة وأدوات خاصة باملغنطة ميرر املاء من خاللها 

فتتمغنط املياه.

• أنوع املاء املمغنط

للامء املمغنط ثالثة )3( أنواع لكل منها استخداماته 
املختلفة، والتي تتوقف عىل طريقة الرتسيب الداخيل 
مختلفة،  مغناطيسية  مجاالت  لتسليط  نتيجة  للامء، 
وأيضا عىل كمية الطاقة املكتسبة من هذا الرتسيب 
الجديد، مام يعطي فرقا واضحا يف الخواص الفيزيائية 

لألنواع الثالثة، وهي:

1 - املاء املمغنط شاميل القطب.

2 - املاء املمغنط جنويب القطب.

3 - املاء املمغنط ثنايئ القطب.

واألكرث شيوعا يف االستخدام هو املاء املمغنط ثنايئ 
القطب نظرا لتأثريه املتعادل.

• الفرق بني املاء املتأين واملاء املمغنط

أحدهام:  املاء  من  نوعني  إىل  املتأين  املاء  ينقسم 
ماء قلوي ومتأين صالح للرشب ويحوي العديد من 
املعادن مثل )الصوديوم – البوتاسيوم – املغنيسيوم... 
الثاين، فهو ماء حميض متأين صالح  النوع  أما  إلخ(. 
املعادن  من  العديد  ويحوي  الخارجي،  لالستعامل 
املختلفة عن املاء القلوي مثل )الكربيت – الكلور – 

النيرتات...إلخ(.

جهاز  بواسطة  عليه  الحصول  يتم  املتأين  واملاء 
لتأيني املاء مؤلف من قسمني: القسم األول تتم فيه 
الثاين مؤلف من  عملية تنقية املاء وفلرتته، والقسم 
املاء  عليهام  ميرر  وموجب  سالب  كهربائيني  قطبني 

فتتم عملية التأيني كهربائيا.

مؤين املياه
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• ما الفائدة املرجوة من املياه املمغنطة؟ 

تكمن الفائدة من مغنطة املاء الذي نرشبه أو الذي 

نستخدمه يف أن عملية مغنطة املياه ترّكز عىل إعادة 

عملية  أن  إذ  املفقودة،  بالخواص  وتغذيته  إحيائه 

املغنطة تعيد تنظيم شحنات املاء بشكل صحيح، يف 

الوقت الذي يكون فيه شكل هذه الشحنات عشوائيا 

يف املاء الحايل، وعندما ميّرر عىل املجال املغناطييس، 

القابلة  الثقيلة  واملعادن  الهيدروجني  أيونات  فإن 

سوف  الشحنة  وهذه  شحنها،  يتم  سوف  للذوبان 

تسبب فصاًل مؤقتا لجزيئات املاء.

هذه التغريات يف خصائص املاء املحيّل املستخدم 

هي التي ميكن أن تفرس بوضوح ملاذا صار الناس يف 

مختلف الدول يعانون من التهابات مزمنة، تكاد أن 

مبارشة  كنتيجة  الوبائية،  األمراض  مستوى  إىل  تصل 

بها  تقوم  التي  للبيئة  املدمرة  الحياتية  للنشاطات 

حدوث  إىل  أدى  مام  استثناء،  وبدون  كافة  البرشية 

يف  ظواهره  تجّلت  البيئي،  التوازن  يف  رهيب  خلل 

شكل كوارث كونية كظاهرة االحتباس الحراري.

مثل  اإللكرتونية  األجهزة  أن  أيضا  املعروف  ومن 

الراديو والتليفزيون والحاسوب...إلخ، جميعها تصدر 
مجاالت  نتيجتها  تحدث  مرتددة  كهربائية  تيارات 
لها عالقة  أن تكون  مغناطيسية غري طبيعية، يشتبه 
منها  تعاين  التي  الصحية  املشاكل  ببعض  مبارشة 
واإلرهاق  الصداع  مثل  الحارض،  الوقت  يف  البرشية 
وضعف البرص وسوء الهضم وآالم الجسم املختلفة...

إلخ.

يف  اليابان  يف  أجريت  التي  التجارب  أثبتت  ولقد 
الخمسينيات من القرن العرشين بأن وجود اإلنسان 
للقوى  املبارش  التأثري  عن  مبعزل  طويلة  لفرتات 
يف  خلل  حدوث  إىل  يؤدي  الطبيعية،  املغناطيسية 
يف  واملتمثل  البرشي،  للجسم  البيولوجي  التوازن 
يف  متفرقة  وأوجاع  وآالم  والنشاط،  الحيوية  فقدان 
متقطع،  بصداع  الشعور  إىل  باإلضافة  الجسم،  أنحاء 
عرضة  تجعلنا  األعراض  وهذه  بالدوخة،  وإحساس 
ميكن  والتي  األمراض،  من  للعديد  سهلة  وفريسة 
لبعضها أن يكون فتاكا. من كل ما ذكر نستطيع أن 
نفهم ملاذا تعترب الطاقة املغناطيسية الطبيعية عامال 
أساسيا وحيويا لحياتنا اليومية، وال ميكن للحياة عىل 

سطح الكرة األرضية أن تستقيم بدونها؟
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• الفوائد العالجية والتصنيعية للامء املغناطييس

1 - مجال الطب والعالج: 

إن عمليات العزل التي يتعرّض لها اإلنسان اليوم، 

والتي تبعده عن القوى املغناطيسية الطبيعية تحدث 

له مرضا ميكن أن يطلق عليه )متالزمة نقص املجال 

املغناطييس( وهو أمر يحدث خلاًل يف االتزان البيولوجي 

للجسم البرشي وتعرّضه للعديد من األمراض، وبالتايل 

أصبح من الرضوري تعويض هذا النقص حتى يصل 

للحد املثايل لشفاء الجسم نفسه. ولذلك فإن اإلنسان 

الشفاء  يف  الستغاللها  مغناطيسية  طاقة  إىل  يحتاج 

تساعد  ال  فاملغناطيسية  الصحة،  عىل  واملحافظة 

إن  وقايئ،  كإجراء  أيضا  تعمل  ولكن  املرىض،  فقط 

املغناطييس عىل  املجال  املناسب من  للقدر  التعرض 

األقل سوف يجنب اإلنسان أي أذى، حيث وجد أن 

الخاليا  من  ضخم  عدد  من  يتكون  البرشي  الجسم 

التي تتجمع لتكون األنسجة واألعضاء والدم، وهذه 

الخاليا تجدد نفسها بصفة مستمرة وتكون مسؤولة 

عن الحفاظ عىل سالمة الجسم، والقوة التي تنشط 

الطاقة  هي  االنقسام  عىل  وتساعدها  الخاليا  هذه 

الخاليا  تكوين  التي تحث عىل  والقوة  املغناطيسية، 
اعتقاد  ويوجد  املغناطيسية،  الطاقة  هي  وانقسامها 
عندما  تتالىش  املغناطيسية  الشحنة  بأن  العلامء  بني 
وبهذا  الجسم،  يف  الطبيعية  وظيفتها  الخاليا  تؤدي 
الفاقدة  املجهدة  الخاليا  هذه  إحياء  الجسم  يحاول 
للشحنة املغناطيسية، ويفعل الجسم هذا من خالل 
املخ  من  الكهرومغناطيسية  الطاقة  نبضات  إرسال 
الخلية مرة أخرى  خالل الجهاز العصبي ليك يشحن 
شحنات  بها  يوجد  الجسم  خاليا  أن  كام  ويقوّمها، 
حالة  يف  تكون  والخلية  وموجبة،  سالبة  مغناطيسية 
الشحنات متساوية، وهذا  تعادل عندما تكون هذه 
يدل عىل أن الجسم يف حالة صحية جيدة، ولكن إذا 
حدث خلل بني الشحنات السالبة واملوجبة فإنه ينتج 
أن  أي  والعكس صحيح،  باملرض،  تشخص  حالة  عنه 
يجعل  الجسم  يف  واملوجبة  السالبة  الشحنة  تعادل 
الجسم يعالج نفسه بنفسه وال يكون يف حالة مرضية، 
املغناطييس  اسم  العلامء  عليه  يطلق  االتزان  وهذا 

الحيوي.

املتنّوعة  األبحاث  سلسلة  بدأت  هنا،  ومن 
للامء  والتصنيعية  العالجية  الفوائد  اختربت  التي 
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يعمل  منها  الفوائد  من  الكثري  وهناك  املغناطييس، 
الهضم  وعرسة  الحموضة  تقليل  عىل  املمغنط  املاء 
تساعد  والتي  الكبد(  يفرزها  التي  )املادة  والصفراء 
عىل تنظيم حركة األمعاء الطاردة لكل املواد السامة، 
يعانون  الذين  لألشخاص  املمغنط  املاء  يوصف  كام 
من ترّسب األمالح يف الكىل، وبالتايل عالج الكىل ذات 
الشحـــوم  إزالة  يساعــد عىل  كام  امللحي،  التكوين 
أو املواد الدهنية املتجمعة، وتنظيفها من التجّلطات 
الدموية يف جدران الرشايني، مام يسهل انسيابية الدم 
الدموية.  الدورة  تنظيم  إىل  إضافة  الرشايني،  خالل 
ويساعد – أيضا - املاء املمغنط عىل تنظيم الحيض 
لعالج  جدا  فعاالً  املمغنط  املاء  ويعترب  النساء،  عند 
والسعال  الرئة  والتهاب  الربد  ونزالت  الربو  حاالت 
وبعض أنواع الحمى، ويستخدم عالجا خارجيا لألورام 
حيث  الجلدية،  واألمراض  اإلكزميا  وبقع  العني  وآالم 
تحفيز  يف  املمتصة  املغناطيسية  الطاقة  تتسبب 
وتتحّسن  تزداد  ثم   الدموية ومتددها، ومن  األوعية 
الدورة الدموية، ما يؤدي إىل زيادة تدفق الغـــــذاء 
الطعام واألكسجني إىل كل خاليا الجسم،  املتمثل يف 
فتساعده عىل التخّلص من السموم بشكل أفضل وأكرث 
كفاءة؛ ومن ثم، تعادل املحتوى الهيدروجيني لخاليا 
عىل  املتوازنة  البيئة  هذه  فتساعد  الجسم،  وأنسجة 
تحسني أداء وظائف الجسم، ومن ثم يشفي الجسم 
زيادة  املغناطيسية  املياه  فوائد  ومن  بنفسه.  نفسه 
الجزيئات  امتصاص  عىل  الدم  هيموجلوبني  قدرة 
واألوكسجني، مام يزيد من مستوى الطاقة يف الجسم، 
ويعمل هذا عىل تقليل نسبة الكوليسرتول يف الدم، 
وإزالته من عىل جدران األوعية الدموية، مام يؤدي 
إىل تقليل ضغط الدم املرتفع إىل املعدل املناسب، كام 
تعمل املياه املمغنطة عىل معدل تغرّي زيادة هجرة 
مناطق  يف  تركيزها  يزداد  بحيث  الكالسيوم،  ايونات 

كسور العظام، لتساعد عىل رسعة التحامها أو سحب 
أيونات الكالسيوم يف حاالت التهابات املفاصل املؤملة. 
املتحدة  بالواليات  املغناطيسية  علامء  متكن  كام 
وهو  )باركنسون(،  ملرض  عالج  إيجاد  من  األمريكية 
من األمراض الشهرية التي تصيب املفاصل، وذلك من 
خالل مترير تيارات كهرومغناطيسية خفيفة جدا عىل 
املريض، فاكتشفوا أن اإلصابة بهذا الداء تزول بنسبة 
املغناطيسية  بالتقنيات  العالج  أن  يؤكد  مام   ،%  95
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تناول كوب من  أن  الصحيح، حيث  االتجاه  يسري يف 
حيوية  ومينحه  الجسم،  ينشط  يوميا  املمغنط  املاء 
فائقة. كام أن هناك فوائد كثرية الستخدام املعالجة 
وإزالة  نفسه،  املاء  توفري  ومنها  للامء،  املغناطيسية 
إىل  باإلضافة  التكاليف،  تقليل  إىل  إضافة  الصدأ، 
الدور الذي تلعبه يف تقليل األخطار نتيجة استعامل 
الصوديوم،  الهايبوكلورات  الكياموية  املطهرات 
املستخدمة يف معالجة ماء أحواض السباحة. كام يقلل 

املاء املمغنط من مدى التلوث يف أحواض السباحة، 
نتيجة لوجود البكترييا والطحالب املوجودة يف هذه 
األحواض، والتي تحصل عىل غذائها عرب غشاء الخلية 
نفسها، حيث متتص كمية كبرية من املياه خالله، ويف 
العادي  املاء  من  بدالً  املمغنط  املاء  استخدام  حالة 
فإنه يعمل عىل انحالل أيونات الغشاء الخلوي، مام 
بكميات  واملاء  األحواض  الخلية يف  إىل دخول  يؤدي 
تنفجر  سوف  وبالتايل  الخاليا،  أغشية  داخل  كبرية 
بسبب انتفاخها، ومن ثم متوت هذه الخاليا، وبالتايل 

سوف يساعد ذلك عىل قتلها.

وحول تأثري املاء املغناطييس عىل وظائف الجهاز 
أُجريت  التي  والتجارب  الدراسات  املناعي، أوضحت 
التجارب،  فرئان  عىل  املمغنطة  املياه  استخدام  حول 
أّن هذه املياه قد دعمت من قدرات ووظائف الخاليا 
املمغنطة  املياه  تعمل  ذلك  إىل  إضافة  لها،  املناعية 

عىل رفع كفاءة الخاليا املناعية ووظائفها.

2 - يف مجال الزراعة 

يف  الزراعي  املجال  يف  أجريت  التي  التجارب  إّن 
وأندونيسيا  ومرص،  والسودان،  اإلمارات،  من  كل 
املمغنط  املاء  استخدام  يف  مهمة  بنتائج  برشت  قد 
البذور  ومغنطة  الزراعية،  املحاصيل  ري  عمليات  يف 
زراعتها،  يف  البدء  قبل  النباتات  من  لكثري  بالنسبة 
تنشيط  عىل  تساعد  البذور سوف  مغنطة  أن  حيث 
الطاقة الكامنة داخلها. يتم استخدام أجهزة عبارة عن 
أنابـيب مغناطـيسية يدخـل من خاللها املاء العادي 
ويخرج ممغنطا. وتعتمد عمليات توظيف التقنيات 
املغناطيسية يف الري عىل األخذ يف االعتبار عدة عوامل 
منها ملوحة املاء، وملوحة الرتبة، ورسعة تدفق املاء 
من األجهزة املستخدمة للري ونوعها. وبحكم أن املاء 
املمغنط يساعد يف تكسري وتفتيت ذرات األمالح فإنه 
ومساعدة  الرتبة،  غسيل  عىل  واضح  بشكل  يساعد 



املجلة العربية العلمية للفتيان ـ العدد 27 /  522017

النباتات عىل امتصاص املاء واملعادن بسهولة حتى يف 
األرايض عالية امللوحة وعىل ضوء املعلومات املتوفرة 
باملاء املمغنط سوف ُتساعد  الري  لدينا، فإن عملية 
الزراعية، وزيادة  يف ترسيع عمليات نضج املحاصيل 
مقاومة  عىل  الزراعية  واملحاصيل  النباتات  قدرة 
األمراض، والحصول عىل محاصيل زراعية جيدة من 
حيث الكم والنوع، واألهم من ذلك، أن مغنطة املاء 
تساعد يف توفري املاء املستخدم يف الري، والتقليل من 
إيجابيا  ينعكس  مام  الكيميائية،  األسمدة  استخدام 

عىل صحة املجتمع والبيئة.

3 - يف مجال اإلنتاج الحيواين والرثوة الداجنة:

قد أعطت التجارب التي تم استخدام املاء املعالج 
مغناطيسيا فيها نتائج مبهرة يف تحسني صفات السائل 
التناسلية  الكفاءة  تعزيز  وبالتايل  للديوك،  املنوي 
للديوك. كام أن استخدام املياه املعالجة مغناطيسياً 
واملحرضة مختربيا نتائج غاية يف األهمية عند تجربتها 

كمية  يف  االقتصاد  يف  تتمثل  اللحم  فروج  تربية  يف 
من  املنتجة  اللحوم  نوعية  يف  عايل  وتحسن  العلف 
خالل انخفاض نسبة الدهن املرتسب. إضافة إىل ذلك 
الزيادة يف إنتاج البيض. كام أن استخدام املاء املمغنط 
يساعد أيضا الحيوانات املزرعية مثل األبقار واملاعز يف 
زيادة كمية األلبان وزيادة كمية اللحوم املنتجة مع 
إىل  باإلضافة  املستخدمة.  األعالف  كمية  االقتصاد يف 
استخدام املاء املمغنط أيضاً يف مزارع تربية األسامك.

• التقنيات املغناطيسية ومشكلة نقص املياه

املغناطيسية  التقنيات  أن  الدراسات  أوضحت 
تساعد بطريقة فعالة يف إيجاد حلول ملشكلة نقص 
املياه واملشاكل املتعلقة بالزراعة. ولعل من بني أكرث 
املجاالت الواعدة، والتي ميكن للتقنية املغناطيسية أن 
تساعد فيها، هو إيجاد الحلول ملشكلة “نقص املياه”. 
وعىل الرغم من أن وطننا العريب غني مبصادر املياه 
وتوظيف  االستهالك،  ترشيد  سوء  أن  إال  الطبيعية، 
طرق تقليدية يف املحافظة عىل مصادر املياه الطبيعية، 
السامة  الكيميائية  املصانع  مخلفات  من  والتخلص 
وترصيفها إىل جوف البحار واألنهار، والذي يزيد األمر 
التي  املحطات  عدد  يف  املضطردة  الزيادة  هو  سوًءا 
إىل  املطاف  نهاية  يف  يؤدي  مام  املياه،  بتحلية  تقوم 

زيادة ملوحة البحار واألنهار.

ويتضح بأن عملية إيجاد طرق جديدة للتقليل من 
اآلثار السلبية لتحلية املياه، باستخدام أساليب تتوافق 
مع قوانني الطبيعة، ميكن أن تساعد -دون شك- يف حل 
الكثري من املشاكل الصحية والبيئية، خاصة إذا أخذنا 
يف االعتبار أن هنالك ما ال يقل عن مليار شخص عىل 
مستوى العامل ال يجدون مياه نقية وصالحة للرشب، أو 
يرشبون ماء ملوثا، وبحسب تقارير املنظامت الدولية 
ظاهرة  بوضوح  يفرس  مام  املجال،  هذا  يف  العاملة 
انتشار الكم الهائل من األمراض الوبائية أو تلك التي مل 
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تكن أصال معروفة من قبل؛ والذي يضخم املشكلة أكرث 
هو أن حوايل 60 % من املاء الذي نرشبه هو ماء غري 
ومن  البيولوجية.  الناحية  من  للحيوية  وفاقد  صحي، 
التي ميكن أن تساعد  الواعدة  التكنولوجيات  بني أكرث 
أو  رشب  عن  الناجمة  السلبية  اآلثار  عىل  التغلب  يف 
استخدام  عملية  امللوث، هو  أو  املحىل  املاء  استخدام 
مياه  مغنطة  عىل  تعمل  خاصة  مغناطيسية،  أنابيب 
الرشب، أو تلك التي تستخدم يف الصناعات املختلفة، 
األنابيب  خالل  من  املاء  مترير  طريق  عن  وذلك 
املغناطيسية، وبعد ذلك ميكننا أن نحصل عىل ما ميكن 

أن نطلق عليه اصطالحا “املاء املمغنط”. 

املراجع:
1 - فوائد املاء املمغنط، م. نضال فوزى حباس - 

مجله دنيا الوطن بتاريخ،  4 /9 /2004
عيل  وتأثريه  املمغنط  املاء  يف  شامل  بحث   -  2

املحاصيل، إعداد املهندسة نريمني أحمد، كلية الزراعة 
- جامعه ترشين بتاريخ، 11 /5 /2009

الحقيقة  كثرية،  طبية  املمغنطة...فوائد  املياه   -  3
الدولية –األردن 15 /6 /2012 

الحروب  من  العامل  تنقذ  املياه هل  مغنطة   -  4
واملجاعات والكوارث البيئية، جريدة االتحاد اإلمارتية 

يف 30 /12 /2009

5 - عالء السيد -فوائد املاء املمغنط، 6 /7 /2011: 

 www.alaalsayed.com/indexPhp?.artid=3163

6 - ما هو العالج املغناطييس واألمراض التي يتم 

جمهوريه   - -   سودارس   النيلني  يف  معالجتها، نرش 
السودان  يف 16 /4 /2011

أكسري  املمغنط  املاء  البديل،  للطب  عودة    -  7
حياه - يف 12 /7 /2013، فايز عبود صمره

8 - رئيس جمعية املخرتعني األردنيني- األردن
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املاء املمغنط للقضاء على ملوحة مياه الري والتربة

6 بوصة )150 ملم( شقة مكيف تصميم املاء املغناطيسي )مغناطيس املاء(
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القرن  اخلمسينيات من  اليابان في  أجريت في  التى  التجارب  أثبتت  لقد 
املاضي بأن وجود االنسان لفترات طويلة مبعزل عن التأثير املباشر للقوى 
البيولوجي  االتزان  في  الى حدوث خلل  يؤدي  الطبيعية  املغناطيسية 
للجسم البشري، و املتمثل في فقدان احليوية و النشاط ، و آالم وأوجاع 
متفرقة في انحاء اجلسم، باالضافة الى صداع متقطع ، واحساس 
بالدوخة ، وهذه األعراض جتعلنا عرضه ، وفريسة سهلة للعديد من 

األمراض ، و التى ميكن لبعضها أن يكون فتاكا.

في  الدم  حركة  حتسني  و  تنشيط  على  يساعد  املمغنط  املاء 
الدم  توصيل  على  أيضا  ويساعد  واالوردة  الشرايني  داخل 

واألوكسجني ، واملواد الغذائية لألنسجة و اخلاليا
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صنع ودراسة توربينة
رياح ذات محور عمودي
من نوع سافونيس 

د. زياد ادريس
المفاتيح: الطاقة الهوائية، النفق الهوائي، تجارب علمية، توربينة رياح، سافونيس.

 1 - تقديم : 
التقليدية كالبترول ومشتقاته  الطاقات  إن استخدام 
فيها.  يحيى  التي  والبيئة  لإلنسان  مباشرة  أضرارا  تحدث 
من  الكثير  في  حاليا  يتسبب  البيئي  التلوث  أن  حيث 
عكس  على  المناخية.  والكوارث  الصحية  المتعّكرات 
ذلك، فإن استعمال مصادر الطاقة المتجددة التي تتولد 
نفايات سامة  أية  تخّلف  ال  نحو مستدام  وعلى  طبيعّيا، 
مضرة. وعلى هذا األساس، فإن الطاقة الهوائية تعتبر من 
أهم البدائل، وهي مصدر للطاقة المتجددة وغير الملّوثة 
التنمية  تحقيق  في  حاليا  تسهم  أنها  حيث  للبيئة. 
التي  والبيئة  المناخ  في  سلبا  تؤثر  أن  دون  المستدامة 
]3 - 1[. إن هذا الموضوع قد تطّرق إليه العلماء  نعيشها 
العرب في العصور الوسطى منذ القرن السابع الميالدي. 
التي  تلك  مثل  بدائية،  هوائيات  استعمال  وقع  فمثال 
استخدمت في السفن الشراعية أو طواحين الهواء التي 
استعملت ألغراض ميكانيكية متنّوعة. كما وقع تطوير 
آالت أخرى مثل طواحين الهواء في الصين وفي أوربا خالل 
التقنيات  هذه  تطورت  ولقد  للميالد.  عشر  الثاني  القرن 
اليوم،  أما  عشر.  الخامس  القرن  بحلول  ملحوظا  تطورا 
موضوعات  من  أصبحا  ودراستها  الهوائية  الطاقة  فإن 
المتميزة  الجديدة،  الريحية  التوربينات  سوق  إن  الساعة. 
ببساطتها ودقتها، ما انفكت تتنامى وتزدهر في العديد 
والواليات  وبريطانيا،  والدانمارك،  ألمانيا،  مثل  البلدان  من 
المتحدة األمريكية وغيرها. لقد أصبح النجاح الباهر الذي 
للعيان،  ظاهرا  المتجددة  الطاقة  تقنيات  اليوم  حققته 
بل أمرا بديهيا ]5 - 4[ . إن العديد من المهندسين والعلماء 
هم على قناعة جادة بما يمكن أن تلعبه هذه التقنيات 
اإلنسانية جمعاء وحماية  الجديدة في تطوير لمستقبل 

للبيئة التي يعيشونها.]6-01[ 
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الذي  الدور  مع  وتوازيا  األساس،  هذا  وعىل 

لدفع  القرون،  مر  عىل  العرب  العلامء  به  اضطلع 

من  الكثري  يف  حاليا  الحاصل  التكنولوجي  التطور 

األساتذة  من  العديد  رفقة  انخرطنا،  فلقد  املجاالت، 

الطلبة  من  العديد  مع  عمل  فرق  لتكوين  الباحثني، 

هذا  يف  نرشت  التي  العلمية  األعامل  ونقد  لتحليل 

امليدان عىل مستوى عاملي. وانطالقا من تذاكر هذه 

تطوير  مرحلة  إىل  انتقلنا  منها،  واإلفادة  األعامل 

نجاعتها  يف  للزيادة  للتوربينات  املحدثة  التصاميم 

العرص  ملتطلبات  تستجيب  حتى  إنتاجيتها،  وتطوير 

الجديدة]11 - 31[ . ويف هذا اإلطار، فقد ُقمنا بإعداد 

مبّسط  عرض  عىل  فيه  سنقترص  الذي  املقال  هذا 

تطبيقاتنا،  بعض  إليه  أفضت  التي  النتائج  لبعض 

التجريبية لتوربينة رياح ذات  فيام يخص الخصائص 

ولقد   .)1 )صورة  سافونيس  نوع  من  عمودي  محور 

ُصنعت هذه التوربينة يف إطار األبحاث التي أنجزناها 

الوطنية  باملدرسة  الكهروميكانيكية  األنظمة  مبخرب 

للمهندسني بصفاقس التابعة لجامعة صفاقس.

توربينة رياح ذات محور عمودي 

من نوع سافونيس صورة 1.

 2 - املعدات :

الخصائص  تهم  التي  التطبيقات  يف  للرشوع 

بصنع  البداية  يف  قمنا  الرياح،  لتوربينات  التجريبية 

املعدات  من  بالعديد  مجهز  هوايئ،  نفق  وتركيب 

الالزمة للقيام بتجارب خاصة بتوربينات الرياح ذات 

ويف  سافونيس.  النوع  غرار  عىل  العمودي  املحور 

النفق  داخل  الهواء  رسعة  مبراقبة  قمنا  اإلطار،  هذا 

التوربينة،  الهوايئ. كام اهتممنا كذلك برسعة دوران 

وعزم دورانها والطاقة املنتجة املتحصل عليها داخل 

ومدخل  أجزاء،  خمسة  من  املتكون  الهوايئ  النفق 

الهواء،  الهواء، وغرفة االختبار، ونارش  الهواء ومجمع 

واملروحة الشافطة  املوجهة للهواء. ويف هذا املضامر، 

بالضغط  الشافطة  املروحة  رسعة  يف  التحكم  ميكن 

عىل زر التحكم. ولضامن تدفق موحد للهواء داخل 

غرفة االختبار، قمنا بتثبيت مكعبات دقيقة يف مدخل 

غرفة  يف  املنجزة  التجارب  متابعة  وإلمكانية  الهواء. 

اعتامد  وقع  التجارب،  مراحل  جميع  خالل  االختبار 

مادة زجاجية. كام تجدر اإلشارة إىل أنه قد وقع اعتامد 

سليمة  نتائج  تقديم  لضامن  تهدف  تقنيات  عدة 

لالختبارات املنجزة ]41 - 71[. يف التقنية األوىل، وقع 

استعامل األنيموميرت صنف أم، - 4024 ملراقبة طبيعة 

التدفق داخل غرفة االختبار، وقياس رسعة الهواء. أما 

يف التقنية الثانية، فقد وقع استعامل التاكوميرت صنف 

س أ-72 ملراقبة رسعة لفات توربينات الرياح، داخل 

التقنية  ويف  زجاجي.  غطاء  وراء  من  االختبار  غرفة 

للتوربينة، فقد  الستاتييك  العزم  الثالثة، ولقياس قوة 

وقع استعامل التوركميرت صنف ت ك-0088. كام وقع 

الدينامّي،  العزم  قوة  لقياس  جديدة،  طريقة  تطوير 

صنف  وديناموميرت  كهربايئ  مولد  باستعامل  وذلك 

رزر-2012، ميكن من مراقبة قوة العزم ورسعة اللف 
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املولد  ربط  وجب  بذلك،  وللقيام  الوقت.  نفس  يف 

الكهربايئ بالديناموميرت، لرسم منحنيات املعايرة التي 

الدينامّي  العـــزم  بقوة  الكهربايئ  التيار  قوة.  تربط 

]02 - 81[ ويف مرحلة موالية، يقع استنتاج قوة العزم 

للمولد  الكهربايئ  التيار  قوة  متابعة  بعد  الدينامّي، 

وباالستناد  الرياح.  توربينة  أنتجته  الذي  الكهربايئ 

من  يصبح  فإنه  السابقة،  واألعامل  النظريات  إىل 

السهل حساب الطاقة املولدة بعد تحديد قوة العزم 

الستاتييك والدينامّي )صورة 2(.

الهوايئ  النفق داخل للتوربينة تحديد قوة العزم 
الستاتييك / صورة 2

 3 - النتائج :
التي  النتائج  بعض  اختيار  وقع  الفقرة،  هذه  يف 

تهم  والتي  املقال،  هذا  يف  لعرضها  إليها  توصلنا 

قوة  قياس  ومنحنيات  الهواء  تدفق  رسعة  باألساس 

والطاقة  الدينامييك  العزم  وقوة  الستاتييك،  العزم 

التقنيات  بتوظيف  عليها  الحصول  التي وقع  املولدة 

باملدرسة  الكهروميكانيكية  األنظمة  مبخرب  املتاحة 

هذه  تحديد  إن  بصفاقس.  للمهندسني  الوطنية 

املنحنيات، ستمّكن من إبراز خصائص دوران توربينة 

الرياح سافونيس ذات املحور العمودي يف وضعيات 

خاصياتها  من  للتمكن  متفاوتة  ورسعات  متعددة، 

ويف  الحق.  وقت  يف  استعامالتها  توظيف  وحسن 

هذا الصدد، وقع استعامل الرمز eR الذي يشري إىل 

عدد رينولدز، الذي يحدد نظام التدفق داخل النفق 

املعلامت  قياس  بعد  حسابه  يقع  والذي  الهوايئ، 

الهواء  ورسعة  سافونيس،  الرياح  لتوربينة  الهندسية 

العزم  لقوة  بالنسبة  أما   .)1-s.m(V إليها نرمز  التي 

الستاتييك وقوة العزم الدينامّي، والطاقة املولدة، فقد 

)mN( و sM)mN( وقع عىل التوايل استعامل الرموز

dM و )W(P. ولتحديد مكان دوران التوربينة داخل 

النفق الهوايئ، فقد وقع استعامل الرمز)°(θ، يف حني 

عىل  للداللة   Ω)nim/rt( الرمز  استعامل  وقع  أنه 

رسعة دورانها.

 3 - 1 رسعة تدفق الهواء:

 يف بداية أعاملنا التطبيقية، رشعنا يف مراقبة رسعة 

تدفق الهواء وتسجيلها عىل أساس بيانات شطرنجية، 

باستعامل  متثيلية،  إىل صور  بعد  ما  تحويلها يف  يقع 

برامج محاكات سهلة التعرف عليها كام هو مبني يف 

الهواء  رسعة  برسم  قمنا  أنه  حيث  و4.   3 الصورتني 

داخل النفق الهوايئ، قبل وصوله للتوربينة سافونيس 

يف الصورة 3، وبرسم رسعة الهواء داخل النفق الهوايئ 

ويف   .4 الصورة  يف  سافونيس  للتوربينة  اخرتاقه  بعد 

إلظهار  األحمر  اللون  استعامل  وقع  االطار،  هذا 

تصل  أن  لها  ميكن  والتي  للهواء،  القصوى  الرسعة 

التحكم  زر  بذلك  يسمح  كام  الثانية،  يف  مرت   21 إىل 

للمروحة الشافطة، املتصلة بغرفة االختبار عن طريق 

األلوان  من  العديد  استعامل  وقع  كام  الهواء.  نارش 

إلظهار  األزرق،  اللون  إىل  وصوال  املتباينة،  األخرى 

الرسعات األخرى املتفاوتة للهواء، والتي ميكن لها أن 

أماكن متباعدة، يك تصل إىل أعىل نسبة  تنخفض يف 
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عىل  الثانية  يف  مرت   0 تساوي  والتي  االنخفاض،  من 

بالذكر،  والجدير  االختبار.  لغرفة  الزجاجية  اللوحة 

فإننا نالحظ أن رسعة الهواء داخل النفق الهوايئ قبل 

تنخفض  متوازية  مسارات  تربز  للتوربينة،  وصوله 

وتتغري تدريجيا بقربها من التوربينة سافونيس.  إن 

هذه الوضعية تتأكد أكرث بعد اخرتاق الهواء التوربينة 

سافونيس، وانخفاض رسعته وراء التوربينة بالتحديد. 

حيث أن رسعة الهواء تنخفض يك تصل إىل 4 مرت يف 

الثانية، كام هو مبنّي يف الصورة 4.

 رسعة الهواء داخل النفق الهوايئ قبل وصوله للتوربينة
 صورة 3

 رسعة الهواء داخل النفق الهوايئ بعد اخرتاقه للتوربينة
 صورة 4

3 - 2 خصائص املنحنيات:

بالنسبة لرسعة لف التوربينة، قمنا بالتحكم فيها 

بالتعديل يف املقاومة الكهربائية، التي أمكننا تغيريها 

الكهربايئ،  للتيار  املنتج  الكهربايئ  باملولد  واملتصلة 

واملثبت عىل توربينة الرياح سافونيس.     ولقد وقع 

عدد  تأثري  لدراسة  العمل،  هذا  يف  اهتاممنا  توجيه 

خصائص  عىل  النفق،  داخل  التدفق  ونظام  رينولدز 

العزم  وقوة  الستاتييك،  العزم  قوة  قياس  منحنيات 

الدينامّي، والطاقة املولدة، التي وقع تقدميها يف الصور 

عليها  املتحصل  النتائج  إىل هذه  واستنادا  3 و4 و5. 

املالحظة  يجدر  لذلك،  الالزمة  بالتجارب  القيام  بعد 

تحديد  يف  بالغة  أهمية  يكتيس  رينولدز  العدد  أن 

والعزم  الستاتييك  العزم  قوة  قياس  منحنيات  شكل 

الدينامّي. كام تجدر اإلشارة إىل أن النتيجة هي نفسها 

عند مراقبة منحنيات قياس الطاقة املولدة. حيث أنه 

من السهل التفطن إىل أّن ارتفاع العدد رينولدز يؤدي 

وجوبا إىل ارتفاع  يف قوة العزم والطاقة املولدة وذلك 

بالرجوع إىل نفس رسعة لف التوربينة. وبالعودة إىل 

مراقبة منحنيات القياس، فإنه يتبنّي كذلك أن الختيار 

حيث  بالغة.  أهمية  سافونيس  التوربينة  لف  رسعة 

واحدة  لف  رسعة  هناك  أّن  الواضح  من  بات  أنه 

تزّودنا بطاقة مولدة وقوة عزم دينامّي عارمتني. ومن 

هذا املنطلق، فإننا نويص بحسن اختيار رسعة اللف 

املناسبة، للتحسني يف إنتاجية توليد الطاقة الكهربائية، 

مع اعتبار مبارش لرسعة الهواء املتدفق.
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منحنيات قياس قوة العزم الستاتييك

صورة 5

 

منحنيات قياس قوة العزم الدينامّي

صورة 6

منحنيات قياس الطاقة املولدة

صورة 7

 4 - الخامتة:

لبعض  مبّسط  بعرض  قمنا  املقال،  هذا  يف 

فيام  تطبيقاتنا،  بعض  إليه  أفضت  التي  النتائج 

ذات  رياح  لتوربينة  التجريبية  الخصائص  يخص 

ُصنعت  ولقد  سافونيس.  نوع  من  عمودي  محور 

أنجزناها  التي  األبحاث  إطار  يف  التوربينة  هذه 

الوطنية  باملدرسة  الكهروميكانيكية،  األنظمة  مبخرب 

للمهندسني، بجامعة صفاقس. ولقد وقع اختيار بعض 

املقال.  هذا  يف  لعرضها  إليها  توّصلنا  التي  النتائج 

ومنحنيات  الهواء،  تدفق  بالتحديد رسعة  تهم  وهي 

الدينامّي  العزم  وقوة  الستاتييك،  العزم  قوة  قياس 

بتوظيف  عليها  الحصول  وقع  التي  املولدة  والطاقة 

املنحنيات أهمية  لهذه  إن  املتاحة مبخربنا.  التقنيات 

دوران  خصائص  إبراز  من  متّكن  أنها  حيث  كربى 

يف  العمودي  املحور  ذات  سافونيس  الرياح  توربينة 

من  للتمّكن  متفاوتة،  ورسعات  متعددة،  وضعيات 

إبراز خاصياتها، وحسن توظيف استعامالتها يف وقت 

الحق. ولقد وقع توجيه اهتاممنا بالخصوص لدراسة 

تأثري عدد رينولدز، ونظام التدفق داخل النفق عىل 

خصائص جميع هذه املنحنيات. واستنادا إىل النتائج 

رينولدز  العدد  أن  املالحظة  يجدر  عليها،  املتحصل 

يكتيس أهمية بالغة يف تحديد شكل منحنيات قياس 

قوة العزم الستاتييك والعزم الدينامّي والطاقة املولدة. 

حيث أنه وقع  استنتاج أن ارتفاع العدد رينولدز يؤدي 

وذلك  الخصائص،  ارتفاع  يف جميع هذه  إىل  وجوبا 

وبالعودة  التوربينة.  لف  رسعة  نفس  إىل  بالرجوع 

إىل مراقبة منحنيات القياس، فقد تبني كذلك أنه يف 

بالغة.  أهمية  التوربينة سافونيس  لف  اختيار رسعة 

حيث أن هناك رسعة لف واحدة تزّودنا بطاقة مولدة 

وقوة عزم دينامّي عارمتني. ومن هذا املنطلق، فإننا 
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للتحسني  املناسبة،  اللف  اختيار رسعة  نويص بحسن 

يف إنتاجية توليد الطاقة الكهربائية، مع اعتبار مبارش 

لرسعة الهواء املتدفق.
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مواقع التواصل االجتماعي 
والوطن العربي: قراءة 

للمشهد الراهن
د. خالد صالح حنفي محمود

كلية التربية ـ جامعة اإلسكندرية

مقدمة :
التكنولوجيا  تمكنت  لقد 
على  العمل  من  الرقمية 
نطاق عالمي لتحقيق بعض 
أحــــــالم اإلنسانيـــة، وأرست 
إلكترونية  ثقافــة  قواعــــد 
الزمان  عبر  امتدت  عالمية 
بين  الربط  وتجلى  والمكان. 
المعلومــات  تكنولوجيـــــــا 
ظهـــــــور  في  واالتصــــاالت 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
الوقت  بمــــــرور  أدت  التي 
تشكيــــــل  في  بارزا  دورًا 
وبناء  العام  الرأي  اتجاهات 
والمواقف  الذاتية  القناعات 
واآلراء تجاه مختلف القضايا 
مختلـــــف  في  واألحداث 
هذا  ويتناول  المجــاالت. 
المقــــال مواقع التواصـــــــل 
ونشأتهــــا  االجتمــــــــاعي، 
وسماتهـــــــــا  وتطورهــــــــا، 
وعالقتهــــا  وخصائصهـــــــا، 
وأبرز  العربـــــــي،  بالوطـــــــن 

إيجابياتها وسلبياتها.
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نشأة وسائل التواصل االجتامعي وتطورها: 

أو  االجتامعي  التواصل  وسائل  أو  مواقع  تعرَّف 

 )Social Networks( االجتامعــي  اإلعالم  شبكات 

تطبيقات  أو   )websites( مواقــع  بأنهـــــا 

القدرة  إلتاحة  مخصصة   )Applications(

وضع  خالل  من  بينهم  فيام  للتواصل  للمستخدمني 

معلومات وتعليقات ورسائل وصور... إلخ. )1( 

التواصل  لوسائل  مواقع   )5( خمسة  وهناك 

االجتامعي تعد األكرث شهرة ومنوا يف عدد املستخدمني، 

التواصل  موقع  وهو   ،)Facebook( فيسبوك  وهي: 

 .  2003 العام  يف  منذ ظهوره  األكرث شهرة  االجتامعي 

ويليه تويرت )Twitter(، وهو موقع التدوين املتناهي 

“تغريدات”  بكتابة  ملستخدميه  يسمح  الذي  الصغر، 

بحد أقىص نحو 140 حرف للتغريدة الواحدة، وظهر يف 

نته  العام 2006 . وجوجل بلس )+Google(، الذي دشَّ

رشكة جوجل العاملية يف عام 2011 كمنافس لفيسبوك، 

وتعمل عىل تكامله مع خدمات أخرى تقدمها كالربيد 

اإللكرتوين...إلخ. والثالث لينكد إن )LinkedIn(، الذي 

بدأ التشغيل يف 2003 ويعد موقعا للتواصل االجتامعي 

عىل مستوى احرتايف مهني، ويهدف إىل ربط املشاركني 

واألعامل.  الوظائف  من  متنوعة  بفئات  االهتامم  يف 

العام  يف  أطلق  الذي   ،)Pinterest( بنرتست  وأخريا 

اإلعالمية،  املشاركة  مجال  يف  منوا  األكرث  ويعد   ،2010
ويتيح خدمة تشارك الصور بني املستخدمني.)2(

االجتامعي  التواصل  وسائل  من  وسيلة  ولكل 

املحتوى  نقل  يف  وتفردها  ومميزاتها  خصائصها 

واحدة،  سمة  يف  تتفق  جميعا  ولكنها  بثه،  املطلوب 

دون  البرش  بني  التواصل  تحقيق  عىل  القدرة  هي 

حدود مكانية أو زمنية أو قيود عىل الحرية، وإمكانية 

نقل أي رسالة سواء كانت مرئية أو صوتية أو مكتوبة. 

وإمكانية الوصول إليها من أي مكان يف العامل. 

فيسبوك  مستخدمي  عدد  بلغ   ،2013 يناير  ويف 

عامليا )1.483( مليار مستخدم، يليه تويرت بنحو )982( 

مليون مستخدم، ثم جوجل بلس بنحو )340( مليون 

مستخدم،  ثم لينكدإن وبلغ عدد مستخدميه )310( 

ماليني، وأخريا بنرتست بنحو )23.4( مليون مستخدم.

وتشري إحصاءات العام 2012 إىل أن واحدا من بني 

يستخدم  العامل  أشخاص من إجاميل سكان  كل سبعة 

وسائل التواصل االجتامعي. ومن حيث متوسط الوقت 

الذي يقضيه املستخدم خالل الشهر الواحد عىل املواقع 

السابقة، فقد جاء موقع فيسبوك يف املركز األول بنحو 

610 دقائق شهريا، يليه موقع بنرتست مبتوسط 134 

لينكدإن )25 دقيقة(  دقيقة، فتويرت )32 دقيقة(، ثم 

“يوتيوب”  موقع  أما  دقائق(.   5( بلس  وأخريا جوجل 

كل  يدخلونه  مستخدم  مليون   800 من  أكرث  فهناك 

شهر، وتتم مشاهدة 4 مليارات فيديو كل شهر.)3(  

سامت عرص التواصل االجتامعي:

الذي  التقني  االجتامعي  التواصل  عرص  يتصف 

يعيشه العامل حاليا بانتشار “الشعور بالذاتية”، وقدرة 

وسائل  خالل  من  مفتوح  عامل  يف  التأثري  عىل  الفرد 

تعبري منخفضة التكاليف وواسعة االنتشار. كام يتسم 

بالتنوع “الالمتناهي” يف الرسائل اإلعالمية واملحتوى 

اإللكرتوين،  األمن  منظومة  تعقيد  ويزيد  اإلعالمي.)4(  

أصبح عىل  فالفرد  للحدود.  العابرة  الروابط  ويشجع 

مكانه،  من  ينتقل  أن  دون  الخارجي  بالعامل  اتصال 
  ،)5( أجنحة”  لألفكار  “يصبح  املسافة  تختفي  وعندما 

حيث تسهل مشاركة اآلخرين يف األفكار، األمر الذي 

ينعكس عىل السلوك الفردي والجامعي.
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كام أن الفضاء اإللكرتوين يزيد من فرص االبتكار 

السلبية.  أو  اإليجابية  النواحي  يف  سواء  واإلبداع 

بال حدود  التفاعلية  منظومته  بناء  إىل  الفرد  ويدفع 

والزمان  املكان  عرب  ينتقل  ثم  ومن  ومكانية.  زمنية 

افرتايض”،  “رحالة  وكأنه  إقامته  محل  مغادرة  دون 

عىل  ويرى  والثقافات،  االتجاهات  مختلف  يف  يبحر 

بعد مسافات تربو عىل ماليني الكيلومرتات.

مواقع التواصل االجتامعي والوطن العريب:

بالنسبة للوطن العريب، فتشري أحدث اإلحصاءات 

أن  إىل  “فيسبوك”،  موقع  مستخدمي  بعدد  الخاصة 

يف  تقريبا  مستخدم  مليون   46.4 بلغ  قد  عددهم 

فرباير 2013. ومن حيث العدد جاء املستخدمون يف 

مرص باملرتبة األوىل بنحو 12.5 مليون مستخدم، أي 

ما يزيد عىل ربع املستخدمني يف الوطن العريب كله، 

السعودية  العربية  اململكة  من  املستخدمون  تالهم 

من   %  12 بنسبة  مليون،   5.7 بنحو  عددهم  ر  املقدَّ

املستخدمني يف الوطن العريب, ثم املغرب )5.2 مليون(، 

فالجزائر ) 4.3مليون(، فتونس ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة )نحو 3.4 مليون( لكل منهام.

 

فيسبوك  استخدام  كثافة  إحصاءات  أن  ويالحظ 

العربية  اإلمارات  دولة  يف  أقصاها  تبلغ  السكان  بني 

املتحدة، حيث النسبة )41.2 %(، يليها األردن )40.7 

ثم   ،)%  36.8  ( فقطر   ،)%  39.3( لبنان  ثم   ،)%

البحرين )34.5 %(، وتأيت دولة اإلمارات يف املركز األول 

عربيا يف نسبة مستخدمي الفيسبوك بنسبة 41.2 % 

ر بنحو 3.4 مليون مستخدم.  من السكان، أي ما يقدَّ

واألوىل يف استخدام موقع “لينكدإن” بنسبة 14.8 % 

من السكان، أي نحو 1.2 مليون مستخدم.

مؤثرة يف  أدوار  االجتامعي  التواصل  ملواقع  وكان 
حياة املجتمعات العربية مثل: )6(

فقد  البرش،  بني  والتواصل  التعارف  سهولة   -  1
حققت وسائل التواصل االجتامعي قفزة مجتمعية يف 

التعارف واالتصال بني الشباب العريب. 

2 - إبراز الفردية يف االختيار والنرش، والتعبري عن 
يستخدم  أن  شخص  أي  يستطيع  حيث  الفرد،  ذات 

أي وصاية يف طرح  االجتامعي دون  التواصل  مواقع 

ويتناقـش  عليها  التعليقات  ويتلقى  وأفكاره،  آرائه 
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عن  ويعرب  مستخدمها  رؤية  يعكس  مبا  فيها.)7( 

شخصيته واهتامماته وأفكاره وطموحاته.

3 - متثل مواقع التواصل االجتامعي مالذا لجميع 
العربية  الدول  يف  األطياف  فبعض  املجتمع،  أطياف 

بأعداد  إلكرتونية  صفحات  وأنشأت  منها  استفادت 

كبرية يف كل وسائل التواصل االجتامعي لرشح مطالبها 

وما تتعرض له من مشاكل.

تداول  يف  والرسعة  والسهولة  الوعي  نرش   -  4
واإلجابة  أسئلة  لتلقي  الفرصة  وإتاحة  املعلومات 

يستفيد  ومن  املعلومة  ينرش  من  بني  والجمع  عنها، 

منها، مام يؤدي إىل صقل املعرفة وزيادة الثقافة من 

خالل التواصل مع ثقافات جديدة.

5 - التسلية والرتفيه من خالل ما تبثه من مواد 
أفالم وفيديوهات وموسيقى وأغاين للتسلية والرتفيه.

يقوم  حيث  اإللكرتونية،  التجارة  يف  التوسع   -  6
األفراد والرشكات بعرض وترويج املنتجات من خاللها.

التواصل  وسائل  فتعدد  اإللكرتوين  اإلدمان   -  7
الشعور  ضعف  إىل  يؤدي  قد  وتنوعها  االجتامعي 

يف  الشخص  فيستمر  بالوقت،  واإلحساس  بالزمن 

التواصل بحيث ال يستطيع أن يرتك املحاورين لربهة 

يف  وتأثر  صداع  من  اإلدمان  أعراض  تصيبه  قد  بل 

الرؤية إذا مل يحقق التواصل املنشود ولفرتات زمنية 

طويلة.

8 - أتاحت التطورات الرسيعة يف وسائل التواصل 
اإللكرتونية)8(،  الجرائم  حجم  تنامي  االجتامعي 

وثقافية  مالية  جرائم  بني  كبرية  بصورة  وتنوعها 

وسياسية واقتصادية وجنسية مثل االحتيال والنصب 

عرب هذه املواقع وتقمص شخصيات وهمية.)9( 

ومسموًعا  مرئياً  للمستخدم  الدائم  الحضور   -  9
خدمات  من  االستفادة  يستطيع  الذي  ومكتوباً 

فيديو  بث  االجتامعي يف  التواصل  مواقع  وإمكانات 

أو صور أو وثائق أو يتواصل من خاللها مع اآلخرين.

ذات  متعددة  وإعالم  اتصال  قنوات  توفري   -  10
ونرش  لبث  إعالمية  وحرية  متطورة،  بث  إمكانات 

اآلراء واألفكار دون تدخل، فصار املستخدم “مراساًل 

النقل املبارش للصورة من  “، سواء من خالل  إعالمياً 

التعبري  يف  أو  الفورية  واألخبار  نفسه  الحدث  مكان 

عن مواقفه تجاه األحداث الجارية .

الخامتة

إن التأثريات املستقبلية ملواقع التواصل االجتامعي 

املستخدمني  بني  رصاع  أو  تفاعل  موضع  تزال  ال 

للربمجيات  املنتجة  املركزية  والقوى  والسلطة 

التفاعالت  هذه  نتائج  فإن  وبالتايل،   لها.   واملطورة 
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دون  من  ستسهم  منها  طرف  كل  أهداف  وطبيعة 

املزيد  باتجاه  سواء  للمستقبل،  االسترشاف  يف  شك 

من التحررية واإلسهام يف صياغة املستقبل، أو باتجاه 

القول  املهم  من  ويبقى  والتحكم.  الرقابة  من  مزيد 

إن مواقع التواصل االجتامعي ستكون العبا رئيسيا يف 

ظلت  سواء  كافة،  املجاالت  يف  املستقبلية  التحوالت 

جديدة  مواقع  ظهرت  أو  الحالية  التقنية  بأمناطها 

عىل شبكة اإلنرتنت، لذا فإننا نرى أن مواقع التواصل 

االجتامعي تستحق من االهتامم والدراسة والتحليل 

االسرتاتيجية  تأثرياتها  وحجم  أهميتها  يناسب  ما 

الراهنة واملستقبلية.
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شخصية العدد:

تيرنس تاو
Terence Tao
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تيرنس تاو 
أكبر علماء الرياضيات األحياء

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
قسم الرياضيات / المدرسة العليا لألساتذة ـ القبة / الجزائر

ترينس تاو 

ولد تيرنس تاو Terence Tao عام 1975 في مدينة إدياليد 
قد  عائلته  كانت  صيني،  أصل  من  وهو  األسترالية، 

يشتغل  أستراليا.  إلى  كونغ  هونغ  من  رحلت 
مدّرسة  كانت  وأمه  األطفال،  طب  في  والده 

تيرنس  كان  كونغ.  هونغ  في  الرياضيات 
منذ نعومة أظفاره طفال موهوبا، وظهر 

ذلك جليا عندما كان يشرح العمليات 
سنا.  منه  أكبر  ألطفال  الحسابية 

مرة  ذات  تفاجآ  والديه  أن  وُيرَوى 
يتجاوز  لم  وعمره  رأياه،  عندما 
عملية  توضيح  يحاول  سنتين، 
العمر  من  يبلغ  آخر  لطفل  العّد 
التاسعة  بلغ  ولما  سنوات.   5
من العمر كان يحُضر دروسا في 

الرياضيات بالجامعة.  

المتتبعين  انتباه  أيضا  شد  ما 
الجهود  هو  تاو  تيرنس  لحياة 

التي بذلها ولداه بذكاء خارق في 
هذا  إلى  يرقى  ابنهما  جعل  سبيل 

المربين  بمعية  فكانا  المستوى. 
تقييده  دون  يساعدونه  واألساتذة 

مواهبه  فتفتقت  اآلخرين،  عن  عزله  أو 
وقدراته الفكرية والذهنية.

شخصية العدد:

تيرنس تاو
Terence Tao
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ومن أصعب املنافسات يف مجال الرياضيات ما يعرف 
يشارك  التي  السنوية  العاملية  األوملبية  باملنافسات 
فيها تالميذ املرحلة الثانوية )دون املستوى الجامعي(. 
عند بلوغ تاو تسع سنوات كان مستواه يف الرياضيات 
يسمح له بدخول الجامعة. ويف عام 1986 كان هذا 
العاملية  األوملبية  منافسات  يف  مشارك  أول  التلميذ 
وعمره مل يبلغ 10 سنوات. وحصل يف هذه املنافسات 
عىل ميدالية برونزية )1986(، وعاود املشاركة فيها يف 
فضية.  ميدالية  عىل  فتحصل   )1987( املوالية  السنة 
ذهبية  ميدالية  عىل  فتحصل   1988 سنة  شارك  كام 
ينلها أحد قبله يف  وعمره 13 سنة، وهي ميدالية مل 
هذا السن. وملا بلغ 15 سنة ألف كتابا يف الرياضيات 
يركز عىل الطرق املستعملة يف الرياضيات التي تطرح 

مسائلها يف منافسات األوملبياد.

تحصل تاو عىل شهادة املاسرت يف أسرتاليا عندما بلغ 
17 سنة. ثم تحصل عىل منحة إىل جامعة برينستون 
عىل  هناك  فأحرز  الشهرية،  األمريكية   Princeton
شهادة الدكتوراه وقد بلغ من العمر 20 سنة. ونظرًا 
لتفوقه الباهر ُعينّ مدرسا يف الجامعة، وُرقي إىل رتبة 
بسنة  ذلك  بعد  كليفورنيا  جامعة  يف  دكتور  أستاذ 
واحدة، وهي أعىل رتبة يف سلم سلك التعليم العايل. 
ومن املعروف أنها سابقة يف تاريخ الجامعات، إذ مل 

ينل هذه املرتبة يف هذا السن قبله أحد. 

التحليل  يف  الدكتوراه  أطروحة  مناقشة  وكانت 
ذلك  ومن  العرشين.  سن  يف  متت  قد  التوافقي 
»سامل«  جائزة  منها  الجوائز  عديد  عىل  الحي حصل 
»بوخر«  Böcher عام  وجائزة   ،2000 عام   Salem
2002، وجائزة معهد كالي Clay عام 2003، وجائزة 
جمعية  وميدالية  للرياضيات،  األمريكية  الجمعية 
الرياضيات األسرتالية عام 2005. ثم جائزة رامانوجان 
 2006 عام  فيلدس  ميدالية  وبعدها   .Ramanujan

التي متثل أرقى جائزة يف الرياضيات، ومتنح مرة كل 4 
سنوات ألبرز الرياضيي. ومن حظ ترينس تاو أنه فاز 
بها وعمره 31 سنة. ذلك ما فتح له أبواب األكادمييات 
الربيطانية واألمريكية وغريها. وتوالت عليه بعد ذلك 
امللك  بجائزة  فوزه  منها  والترشيفات  االستحقاقات 

فيصل عام 2010.

اليوم 300 بحث يف املجالت  تبلغ بحوث ترينس تاو 
باحثي  مع  نرشت  العرشات  منها  املحكمة،  العاملية 
تعاونه  العارفي عىل مدى  لدى  دليل  آخرين. وهذا 
مع زمالئه. ومن بي األدلة التي تبي أهمية البحوث 
: ويف  إليها  اإلحاالت  كمية  العلامء هو  ينرشها  التي 
هذا الباب نجد تاو قد بلغ رقام من األرقام القياسية 

حيث تجاوز هذا الرقم 11 ألف إحالة إىل أعامله. 

متينّز عمل تاو يف البحث العلمي بتشعبه وبرباعته يف 
وقد  وعلمية.  رياضية  حقول  عدة  تداخل  استغالل 
أثبت موهبته يف الربط بينها بطرق عجيبة فيستعمل 
النتائج املعروفة يف هذا الفرع أو ذاك إلثبات نتائج 
من  غريه  بال  عىل  تخطر  مل  أخرى  فروع  يف  عالقة 
الباحثي. وهكذا، برهن مثال عام 1999 عىل مخمنة 
معقدة ظهرت عام 1962، تسمى »مخمنة التشبع«، 

كام أثبت مخمنات أخرى من نفس القبيل.  

يقــــول عنه الرياضــي الربيطــــاين الالمع، األستـــاذ 
غـــورس  تيمويث  وْلَيم  كمبـــردج  بجــامعـــــة 
بدوره  نال  الذي   William Timothy Gowers

ميدالية فيلدس عام  1998 :

»معارف تاو الرياضية لديها مزيج خارق من االتساع 
وبإبداع  كاملة  بثقة  تاو  يكتب  أن  ميكن  والعمق: 
حول موضوعات مختلفة اختالفا كبريا، مثل املعادالت 
التحليلية،  األعداد  ونظرية  الجزئية،  التفاضلية 
املعياري،  غري  والتحليل  الثالثية،  املنوعات  وهندسة 
وميكانيكا  النمذجة،  ونظرية  املجموعات،  ونظرية 
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 ،ergodic الطاقينّة  والنظرية  واالحتامالت،  الكم، 
ومعالجة  التوافقي،  والتحليل  التوفيقي،  والتحليل 
قدم  إنه  بل  الكثري.  الدايل، وغريها  والتحليل  الصور، 
الفروع  هذه  من  البعض  يف  جوهرية  إسهامات 

العلمية...« 

ويواصل األستاذ غورس يف وصف عمل ترينس قائال: 
لها بعمق  تاو مدرًكا  فيبدو  الفروع األخرى،  »أما يف 
يشتغل  ال  أنه  الرغم من  الخرباء، عىل  كام هو شأن 
يف تلك الحقول بشكل رسمي. كيف يقوم بكل ذلك، 
نحو  عىل  كتب  وتأليف  أبحاث  كتابة  إىل  إضافة 
مذهل؟ كل هذا يعترب لغزا قامئا. لقد قيل إن هيلربت 
Hilbert )1862 - 1943( كان آخر شخص يلمنّ بكل 
ما يوجد يف حقل الرياضيات؛ ولكنه ليس من السهل 
وإن وجدتم  الرياضية،  تاو  معارف  ثغرات يف  إيجاد 
بعضا منها، فتلك الفجوات ستكون يف خرب كان بحلول 

العام املوايل«.

زميل   ،John Gardnett  غاردنت األستاذ جون  أما 
مثل  »ترينس   : عنه  فيقول  كاليفورنيا  تاو يف جامعة 
موزار. الرياضيات تتدفق وتفيض من حوله دون بذل 

أن  موزار  وبي  بينه  الفرق  جهد. 
تاو ليس له أي مشكل ذي عالقة 
الناس  كل   : البرشية  بالشخصية 
ريايض  سوى  هناك  ليس  يحبونه. 
واحد يتمتع بهذه املوهبة يف كل 
خارقة  الشخصية  موهبته  جيل. 
أفضل  شك  بدون  وهو  للعادة 
ريايض من بي األحياء اليوم. ترينس 
مسائل  عىل  الحصول  عىل  قادر 
ها بعد  رياضية بالغة التعقيد، وردنّ

ذلك إىل أشياء بسيطة«.

من املسائل التي حلها تاو

حلها  التي  املسائل  من  مسألة  هنا  نستعرض  دعنا 
إردوش  بول  املتميز  الريايض  كان  تاو:  ترينس  مؤخرا 
عام  طرح  قد   )1996  -  1913(  Paul Erdös
تتناول  التفاوت«،  بـ«مسألة  عرفت  1930مسألة، 
األعداد الصحيحة، وبالتحديد تبحث يف خواص تقدير 
املجموع عندما نجمع 1 و -1 بدون انقطاع بشكل 
تناوب  بخاصية  التقينّد  رضورة  بدون  أي  عشوايئ، 
العددين. مثال ذلك: 1-1+1+1-1-1+1+1+.... وقد 

ظلت املسألة مطروحة طيلة 82 سنة.

 2015 سبتمرب   17 يوم  أوليا  بحثا  قدم  قد  تاو  وكان 
أنه  فيه  يزعم  الرياضيات  يف  مختص  حر  موقع  يف 
حل »مسألة التفاوت«، ثم نرش عام 2016 يف مجلة 
يرشف عليها وْلَيم تيمويث غورس. والجدير بالذكر أن 
حمالت  عرفت  بل  املحاوالت،  عديد  عرفت  املسألة 
برزت  التي  تلك  الحمالت  هذه  وآخر  رموزها.  لفك 
عام 2009 بعد أن جاء الريايض غورس مببادرة تقرتح 
لإلتيان  املسألة  بهذه  جامعيا  االعتناء  الباحثي  عىل 
تاو  فشارك  اإلنرتنت.  عرب  والتعاون  والتشاور  عليها 
وقد  الجامعي.  الجهد  هذا  يف 
السنوات  هذه  خالل  ذلك  سمح 
األخرية بالربهان عىل حاالت خاصة 
ذلك  يف  واستعملوا  النظرية،  من 

الحواسيب.

أن  الربهان  بهذا  تاو  أثبت  لقد 
خارقة  قدرة  له  اإلنساين  الفكر 
به.  يحيط  فيام  التحكم  مجال  يف 
وقبل برهان تاو بسنة كان قد تم 
املخمنة  عىل  جزيئ  برهان  تقديم 
من خالل خوارزمية صممها الخرباء 
عن  بريطانيان  رياضيان  وتابعها 

بول إردوش
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كثب فجاء الربهان يف ما يعادل تقريبا عدد صفحات 
موسوعة ويكيبيديا الحرة آنذاك. أما ترينس تاو فقد 

قدم الربهان كامال يف ما ال يزيد عن 28 صفحة! 

التعامل، وهو منشغل  بتواضعه ولطفه يف  تاو  ميتاز 

املستويات  جميع  عىل  الرياضيات  بنرش  وقته  طول 

العائلية.  حياته  يف  التفريط  دون  وهذا  وتطورها، 

ومن  علم  من  به  الله  حباه  مبا  سعيدا  تاو  ويبدو 

مقدرة عىل اإلسهام يف تقدم الرياضيات.

التلميذ ترينس تاو
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مؤسسة العدد:

جامعة القاضي
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جامعة القاضي
عياض بمراكش

د. أبو بكر خالد سعد اهلل
قسم الرياضيات / المدرسة العليا لألساتذة ـ القبة / الجزائر

بين  تفصل  حيث  األقصى،  للمغرب  السياسية  العاصمة  الرباط،  غربي  جنوب  مراكش  تقع 
المدينتين مسافة تقدر بـ 320 كلم. تسمى مراكش أيضا المدينة الحمراء، كما ُتلقب بعاصمة 
النخيل. وهي ُتعتبر رابع مدينة مغربية )بعد الدار البيضاء وفاس وطنجة( إذ يقطنها نحو مليون 
أمير  1062م على يد  454هـ/  بتاريخها اإلسالمي منذ تأسيسها عام  نسمة. والمدينة معروفة 

المسلمين يوسف بن تشفين )حوالي 400هـ/1009م-500هـ/1106م(.
لقد أنشئت في هذه المدينة الجنوبية التي تحيط بها جبال األطلس جامعة القاضي عياض 
الجامعات  بها  تطورت  التي  السرعة  فاقت  بسرعة  تتطور  وهي  الحين  ذلك  ومنذ   ،1978 عام 
على  بها  معترفا  أكاديمية  مؤسسة  مراكش  جامعة  أصبحت  ثم  األخرى.  والعربية  المغربية 

الصعيد الوطني واإلقليمي والدولي. ودليل ذلك أنه قصدها نحو 600 طالب 
أجنبي من بين السبعين ألف طالب الذين يزاولون فيها دراستهم اليوم. 

إلى  إضافة  بل،  نفسها  على  منغلقة  ليست  عياض  القاضي  وجامعة 
واتفاقيات مع مؤسسات  تبرم عقودا  راحت  البحت،  األكاديمي  التكوين 
الشريف  المجمع  باسم  )المعروفة  الفوسفاط  شركة  منها  وطنية، 
ومفوضية  للبناء،  الوطنية  واالتحادية  المناجم،  وشركة  للفوسفاط(، 
مجال  في  التقنيين  المفتشين  وجمعية  بمراكش،  الصحة  وزارة 
االتصاالت، والدوائر الحضرية والريفية بمنطقة مراكش، ووالية مراكش، 
والمركز اإلستشفائي محمد الخامس، ووكالة ترقية التوظيف،... إلخ. 
وسهرها  البالد  حاجيات  من  تقربها  مدى  الجامعة  أثبتت  وبذلك 

المرافق  مستوى  على  المطروحة  للمشاكل  العلمية  الحلول  تقديم  على 
العمومية.

منظر من مناظر مدينة مراكش )جامع الكتبية(

امعة القاضي عياض
شعار ج
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البحث  يف  والريادة  النوعي  التكوين 
العلمي 

الحضوري  نوعني،  إىل  الجامعة  التكوين يف  ينقسم 
بالبحث  انشغال  هناك  ذلك  جانب  وإىل  واملتواصل. 
العلمي والتكنولوجي ونرش الثقافة واإلعالم العلمي. 
ويستدعي ذلك التعاون املثمر مع املؤسسات األجنبية 
فضال عن املرافق الداخلية. وهكذا نجد بصمة هذه 
يجعلها  مام  املهنيني،  واإلدماج  التوجيه  يف  الجامعة 
والجدير  الوطني.  االقتصاد  ترقية  يف  بقوة  تساهم 
التعاون  باب  الجامعة يف  ما يسهل مهمة  أن  بالذكر 
وعريقة  مضيافة  سياحية  مدينة  كونها  هو  الدويل 
ما  ذلك  زيارتها.  حني  املتعاونني  كل  ُيسعد  وجذابة 
أدى بعدد السياح الذين يقصدنوها سنويا يزيد عن 

ضعف سكانها.
منها  ِتْسٌع   : فرعية  مؤسسة   13 الجامعة  تضم 
كلم   180( آسفي  مدينة  يف   3 و  مراكش  مدينة  يف 
شامل غريب مراكش( ومدرسة علمية تقنية يف مدينة 
ومركز  مراكش(  غريب  جنوب  كلم   190( الصويرة 

جامعي مبدينة قلعة الرساغنة )100 كلم شامل رشقي 
مراكش(. ومن تلك املكونات للجامعة نجد الكليات 

واملعاهد التالية :
- كلية العلوم، 

- كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية،
- كلية الطب والصيدلة،

- كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،
- كلية العلوم والتقنيات،

- كلية اللغة العربية،
- املدرسة الوطنية للعلوم التقنية،

- املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري،
- املدرسة العليا لألساتذة )كلية املعلمني العليا(. 

وهذا فضال عن الكليات واملعاهد املوجودة يف املدن 
األخرى )الصويرة، آسفي، القلعة( التابعة كلها لجامعة 
العلوم  كلية  أن  إىل  املثال  سبيل  عىل  نشري  مراكش. 
الفيزياء،  الرياضيات،   : هي  أقسام   6 عىل  تشتمل 
كام  البيولوجيا.  الكيمياء،  الجيولوجيا،  املعلوماتية، 
نجد يف كلية العلوم والتقنيات أقسام مشابهة وهي: 

رئاسة جامعة القاضي عياض
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الكيميائية،  العلوم  التطبيقية،  الفيزياء  الرياضيات، 
البيولوجيا، علوم األرض، املعلوماتية. نالحظ أن هاتني 

الكليتني ليستا يف نفس املنطقة من مدينة مراكش.

املتاحة  الشعب  الكليات  هذه  يف  تنوعت  وقد 
للطلبـــة حيث شملــــت نحو 170 شعبة تخصص 
باإلضافـــــة إىل نحــــو 30 تكوينا عن بعد، منها 44 
% ذات طابع مهنــي و 37  %  تؤدي إىل مســار 
البحث األكادميي. ولذلك تزايد عدد الطلبة بنسبة 10 
% يف السنة املاضية. وكانت قبل ذلك بسنة قد فاقت 
اإلجاميل  الطلبة  أن عدد  النسبة 25 % بحيث  هذه 

تضاعف مرتني منذ 2010. 

جاهدة  عياض  القايض  جامعة  تسعى  ثم  ومن 
املتزايد.  الطلب  الستقبال  الالزمة  املرافق  توفري  إىل 
يدعمهم  باحث  أستاذ   1500 حوايل  وظفت  وهكذا 
نحو 900 موظف إداري وتقني. ويتعاون كل هؤالء 
الباحثني عىل نرش مئات البحوث يف املجالت العاملية 
املحكمة سنويا. كام يتعاون -يف إطار مراكز البحوث 
مركزا-   146 عددها  ويقارب  الجامعة  تضمها  التي 
مع أزيد من 550 هيئة أكادميية وبحثية عرب العامل. 
ذلك ما سمح مثال لجامعة القايض عياض بأن تكون 

الـ  ضمن  سنتني  قبل 
400 جامعة األوىل يف 
العامل. وقد تأكد علو 
الجامعات  بني  شأنها 
تصنيفات  عدة  يف 
ومن  أخرى.  عاملية 
التصنيفات  تلك 
رتب  الذي  التصنيف 
الجامعات  أفضل 
الفتية يف العامل، وهي 
مل  التي  الجامعات 

ميض عىل إنشائها نصف قرن. وهكذا ُصنفت جامعة 
أية  تبلغها  مل  مرتبة  إنها   !  59 الـ  املرتبة  يف  مراكش 

جامعة عربية وال إفريقية.

ومن بني الباحثني الذين ينرش معهم أساتذة جامعة 
مراكش نالحظ أن جلهم من فرنسا، لكن هناك الكثري 
منهم يف بريطانيا والسويد والواليات املتحدة والربتغال 
وإسبانيا وكندا وأملانيا وتونس. ومثة أيضا طريقة أخرى 
يف التعاون بني األساتذة اآلن، وهي تتمثل يف اإلرشاف 
لنفس  يكون  حيث  الدكتوراه  طلبة  عىل  املشرتك 
الطالب مرشفان، أحدهام يف مراكش واآلخر يف جامعة 
ممن  طالب  املائة  يقارب  عددا  نجد  وهكذا  أجنبية. 
هذا  يف  مراكش  بجامعة  الجامعي  تسجيلهم  يندرج 
السياق )منها جامعات سويرسية وفرنسية وكامريونية 

وإسبانية...(. 
الورقي،  والتوثيق  البيبلوغرافيـــة  املصــــادر  أمـــا 
وكذا اإللكرتوين فهي متوفرة يف رحاب الجامعة. وفيام 
يخص املجالت العلمية، ميكن الولوج إىل جلها إلكرتونيا 
مواقع   6 توجد  حيث  موقعها،  عرب  الجامعة  داخل 
متخصصة يف نرش مثل هذه املجالت، تشمل أزيد من 
ألف مجلة مثل »جيستور« Jestor و»ساينس دايركت« 

.ScienceDirect

مرصد أوكيمدن الذي شيدته الجامعة قرب مراكش
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حاليا  تعمل  الجامعة  إدارة  أن  باملالحظة  الجدير 

 4 ضمن  العلمي  البحث  مرافق  مختلف  دمج  عىل 

يتدعم  وليك  الجهود  تتشتت  ال  وحدات كربى حتى 

التعاون بني الباحثني. أما فيام يخص مشاريع البحث 

الكربى فقد بلغ عددها 50 مرشوعا، منها 40 مرشوعا 

املستويني  عىل  األولوية  ذات  املحاور  ضمن  تندرج 

اإلقليمي والوطني.

مع  مراكش  بجامعة  الباحثون  يتعاون  كام 

يف  والعامل  األورويب  االتحاد  يف  العلمية  املؤسسات 

مجال البحث العلمي ودفع عجلة النمو يف املغرب. 

ويف هذا السياق، تبنت الجامعة حوايل 100 مرشوع 

بحث من هذا القبيل.

مرصد الجامعة الفليك

العاملي.  الفليك  تتعاون جامعة مراكش مع املرصد 

أعايل  يف  أوكيمدن  مرصد  أنشأت  ذلك  أجل  ومن 

جبال األطلس املحيطة مبراكش، ويرشف عليه األستاذ 

فيزياء  يف  البحث  ملخترب  املنتسب  خلدون  بن  زهري 

الجسيامت والفيزياء الفلكية بجامعة مراكش. ويعمل 

مدخل كلية العلوم لجامعة القاضي عياض

مخبتر من مختبرات كلية العلوم لجامعة القاضي عياض
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يف هذا املرصد باحثون من نفس الجامعة. وقد كان 
بني  من  الربقاوي  وخالد  خلدون  بن  زهري  األستاذان 
  Nature»الفريق العاملي الذي نرش يف مجلة »نيترش
الشهرية يف عددها الصادر يوم 23 فرباير 2017 مقاال 
املجموعة  كواكب خارج   7 باكتشاف  يفيد  ُيربز خربا 
الشمسية يف اآلونة األخرية لها تشابه مع كوكب األرض.  
»ناسا«  األمريكية  الفضاء  وكالة  أن  املعلوم  ومن 
أعلنت خالل نفس الشهر 2017 الخرب مشرية إىل أن 
بنحو 40 سنة  عنا  تبعد  املكتشفة  السبعة  الكواكب 
ضوئية، وأن األرجح هو أنها صالحة للحياة البرشية. 
والجدير بالذكر أن من بني املراصد املشاركة يف هذا 

االكتشاف مثة مرصد جامعة مراكش!
أن  األستاذ زهري بن خلدون  املناسبة رصح  وبهذه 
جامعة  بفريق  اكتشافها  يف  استعانت  »ناسا«  وكالة 
مراكش ومرصدها. وقد مّكن هذا املرصد من اكتشاف 
ثالثة كواكب من بني الكواكب السبعة املعلن عنها. 
كام ساهم فريق من املخترب الذي ينتسب إليه مدير 
مختلف  جمعتها  التي  املعطيات  تحليل  يف  املرصد 
العمل  ويعترب  االكتشاف.  هذا  قبل  العاملية  املراصد 
الكواكب  حول  العلمي  البحث  لربنامج  تتويجا 
عام  انطلق  الذي  الشمسية  املجموعة  عن  الخارجة 
2010 يف  مخترب فيزياء الجسيامت والفيزياء الفلكية 

بكلية العلوم  التابعة لجامعة القايض عياض.
للمغرب  مفخرة  مراكش  جامعة  تعترب  كله  لذلك 

والبالد العربية.

 بعض األرقام

مختلف  يف  أبحاث  مخترب   82 الجامعة  تشمل   -

التخصصات.

- يعمل فيها نحو 100 فريق بحث. 

- يوجد مركز  متخصص يف نقل التكنولوجيا.

- يوجد بالجامعة 1350 طالبا مسجال يف دراسات 

عليا )الدكتوراه حاليا(. 

- ينظم أساتذة الجامعة حوايل 150 تظاهرة علمية 

سنويا.

- توجد 3 مختربات دولية )مختلطة( تشرتك فيها 

الجامعة.

- هناك وحدة بحث نالت مؤخرا درجة التميز. 

- تضم الجامعة 5 مراكز بحث وطنية. 

املوجهة  الدراسات  متخصصة يف  مراكز   4 - هناك 

والتسيري،  واالقتصاد  الحقوق  مركز   : هي  للدكتوراه 

مركز اآلداب والعلوم اإلنسانية، مركز علوم الهندسة، 

مركز العلوم والتقنيات.

مخصصة  الجامعة  ميزانية  من   %  18 نسبة    -

للبحث العلمي.

- عدد املشاركني يف التظاهرات العلمية سنويا يقدر 

بنحو 7000 مشارك.

سنويا  ُتناقش  التي  الدكتوراه  أطروحات  عدد   -

تعادل 100 أطروحة تقريبا. 



املطبعة الرقمية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
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