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حتدث التشّققات على مقاسات تتراوح بني املقاس الذري 
واملقاس التكتوني، وهي سبب ضعضعة املواد الصلبة. 

وُتعدُّ من الناحية التقليدية شغل املهندسني الشاغل.
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عن  واضح  دليل  أول  الباحثون  2004 سّجل  العام  في 
امليوعة الفائقة في الهليوم-4 اجلامد.
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عات من  ابحث في املكان املناسب، وسوف تعثر على توضُّ
املعدن الثمني تتشكل أمام عينيك.
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يقولون  منهم  املتحمسني  ولكن  يهزؤون،  الفيزياء  علماء 
أنهم ميتلكون حاليًا الدليل القاطع الذي يثبت أن االندماج 

في درجة حرارة الغرفة أمر حقيقي.
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42     منظور شامل الستشراف مستقبل العلم 

والتقانة واالبتكار في سورية
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إرشادات منشودة إلى املشاركني في املجلة
»uÝU(« Â«b�²ÝUÐ ’uBM�« WÐU²� bMŽ Èdš_« �ôU(« iFÐË rO�d²�« �U�öŽ ‰uŠ

VDI�« œU¹“ Æœ Æ√ rKIÐ

تساعد عالمات الترقيم الكاتب على تقسيم كالمه وترتيبه وتوضيح مقصوده، كما تساعد القارئ على فهم ما يقرأ ومعرفة أماكِن التوقف 
وأداء النبرة املناسبة.

غير أن املقصود من استعراض عالمات الترقيم هنا هو كيفية توظيفها وتالفي األخطاء عندما نستخدم احلاسوب في كتابة النصوص، 
األمر الذي يواجه املنّضد لدى التحكم في مكان الفراغات بني الكلمات وعالمات الترقيم، ولطاملا انعكس ذلك سلبًا على كادر التنضيد في 

مكتب الترجمة بالهيئة عند عدم مراعاة اإلرشادات املدرجة أدناه.
     لـذا فإنـنا نـهيب بالعـاملني في أقسـام الهـيئة ودوائرها ومكاتبها املختلفة التقّيد مبضمون هذا التعميم تالفيًا لكل إشكال قد يواجه كادر التنضيد. 
وسنورد في طّيه مثاًال عن كل واحدة من عالمات الترقيم لبيان القاعدة التي ينبغي اتباعها، ذاكـرين في هـذا السياق اإلشـكالية التي قد حتـصل في 
حـالة عـدم التقيد بالقواعد املدونة أدنـاه. فمثًال عندما نـترك فـراغًا بني القـوس والكــلمة التي تـلي قــوس البـداية أو تسـبق قـوس النـهايـة في املثـال 
                     3 التالي: "في الـواقـع قلبت املـعاجلة بســلفيد الهــدروجـني الفئران التي جنري عليها جتـاربـنا من حـيوانات ذات دم حــار إلى حــيوانات ذات دم بــارد [

]"، يتضح اإلرباك الذي قد يقع فيه القارئ نتيجة ترك فراغ مفروض من احلاسوب بني الرقم 3 والقوس النهائي دومنا قصد من جانب املنضد. 
وبهدف جتنب مثل هذه احلاالت وتوّخيًا مّنا لإلخراج املتناسق واملوّحد فإننا نأمل التقّيد باملالحظات التالية املتعلقة بقواعد كتابة العالمات 

املدرجة أدناه:

 ‰Ë_« bM³�«
عالمات الترقيم: النقطة (.)، الفاصلة (،)، الفاصلة املنقوطة (؛)، النقطتان (:)، عالمة االستفهام (؟)، عالمة التعجب (!)، النقاط املتتالية 

(...)، عالمة االعتراض (-...-)، عالمة االقتباس ("...")، الواصلة الصغيرة (-)، األقواس ({}، []، ())، الشرطة املائلة (/).
وذلك مع التنبيه إلى ترك فراغ واحد بعد عالمة الترقيم وليس قبلها، كما هو مبّني أدناه:

النقطة (.): توضع في نهاية اجلملة لتدلَّ على متام املعنى، وفي نهاية الكالم.
-  مثال: صدر اليوم العدد اجلديد من مجلة عالم الذّرة. نأمل أن يحوز هذا العدد رضاء القارئ الكرمي.

الفاصلة (،): توضع بني اجلمل القصيرة املتعاطفة أو املّتصلِة املعنى. 
- مثال: ولذلك فإن علماء املناعة لديهم اهتمام شديد، ليس فقط باكتشافات ماهية اجلزيئات املشتركة في هذه احلوارات، ولكن أيضًا بكيفية 

تفاعلها لتتمكن من اتخاذ مثل تلك القرارات احلاسمة.
الفاصلة املنقوطة (؛): توضع بني اجلمل الطويلة املّتصلة املعنى، أو بني جملتني تكون إحداهما سببًا في األخرى.

- مثال: من أهدافنا نشر املعرفة العلمية؛ مبعنى إتاحتها جلميع الراغبني باملعرفة.
النقطتان (:): توضعان بعد كلمة قال أو ما في معناها وعند الّشرح والتفسير دون ترك فراغ قبلهما.

- مثال: الهدفان املهمان هما: إنتاج عمل مهم وإيصاله إلى القارئ الكرمي.
عالمة االستفهام (؟): توضع بعد اجلملة االستفهامية مباشرة دون ترك فراغ قبلها.

- مثال: أين ذهبت املادة املضادة بكاملها؟ 
عالمة التعجب (!): توضع بعد التَّعجب أو النداء أو ما يدلُّ على الفرح أو األلم أيضًا دون ترك فراغ قبلها.

- مثال: كيف كان الكون بعد االنفجار العظيم!
النقاط املتتالية (...): تدلُّ على أنَّ الكالم فيه حذف أو أنَّه لم ينته ويترك فراغ قبلها وبعدها.

- مثال: يرى هولستون وأبادوراي "أن في بعض األماكن، ال تكون األمة وسيطًا ناجحًا للمواطنة ... وأن مشروع املجتمع القومي للمواطنني، 
خاصة الليبرالي ... يبدو، أكثر فأكثر، كأنه استنفد أغراضه وفقد مصداقيته".
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ان صغيران توضع بينهما جملة معترضة داخلة بني شيئني متالزمني من اجلملة كالفعل والفاعل أو الفعل  عالمة االعتراض (-…-): وهي خطَّ
واملفعول به، أو املبتدأ واخلبر، أو املتعاطفني.

- مثال: إن املؤمتر الدولي -للجيل الرابع من املفاعالت- مبادرة هامة.
ه دون تغيير. عالمة االقتباس ("…"): وهي قوسان صغيران يوضع بينهما ما ننقله ِمن كالم بنصِّ

- مثال: أجنز الباحث مقاًال بعنوان "سوق اليورانيوم ومصادره" وهو في طريقه إلى النشر.
اللة على تغير املتكلِّم اختصارًا لكلمة (قال أو أجاب) أو لإلشارة إلى بند  طر للدَّ ل السَّ الواصلة الصغيرة (-): توضع في أوَّل اجلملة وبأوَّ

جديد. ونشير هنا إلى ضرورة وضع فراغ بعدها.
- مثال: - املقدمة.

وتوضع للوصل بني كلمتني أو للوصل بني رقمني وذلك بدون ترك فراغ قبلها أو بعدها.
- مثال: مركبات عضوية-معدنية.

وكذلك توضع بني رقمني.
- مثال: انظر املراجع 154-161.

األقواس {...}   [...]   (...): عند كتابة أي من هذه األقواس ُيتَرك فراغ قبلها وآخر بعدها وليس بينها وبني ما بداخلها.
- مثال على واحد من هذه األقواس: يجب أن يشمل مفهوم اإلنتاجية كًال من القيمة (األسعار) والكفاءة. 

رَطُة املائلة (/): ال ُيتَرك فراغ قبلها وال بعدها. الشَّ
- مثال: نيسان/أبريل.

»�w½U¦�« bM³ (حاالت أخرى)∫ 
األرقام: يجب التقيد بكتابة األرقام العربية (0، 1، 2، ...، 9) وليس الهندية (٠، ١، ٢، ،...، ٩) وعدم ترك فراغ بني الرقم والفاصلة في حني يترك الفراغ 

بالضرورة بعد الفاصلة والرقم الذي يليها.
األرقام التي نكتبها داخل األقواس ال يترك فراغ قبل األول منها وال بعد األخير منها (مثال: [1، 4، 7]، أما إذا كانت متتابعة فتكتب على 

النحو التالي [5-1]).
(مثال:  بلد  أو  علم  اسم  كانت  إذا  إال  كبير  بحرف  األجنبية  الكلمات  تبدأ  ال  العربي  النص  داخل  العربي:  النص  في  األجنبية  الكلمات 

Syria ،superconductivity). ولطاملا خلقت لنا هذه اإلشكالية متاعب جّمة.

الكلمات املفتاحية: نضع الفاصلة بني الكلمة املفتاحية والتي تليها، وإذا كانت الكلمات املفتاحية مترجمة إلى اإلنكليزية أو الفرنسية فنبدؤها 
(.Alfred :مثال) باحلروف الصغيرة إّال إذا كانت الكلمة اسم علم أو بلد عندها نكتب احلرف األول من الكلمة كبيرًا

حرفا العطف (و) و (أو): ال يترك فراغ بعد حرف العطف (و)، مثال: إن التنافسية االقتصادية هي ضرورة للسوق، وهي أساسية ملنظومات 
اجليل الرابع، أّما إذا بدأت الكلمة التالية حلرف العطف (و) بحرف الواو أيضًا فإنه ُيفّضل ترك فراغ بني الواو والكلمة التي تليه (مثال: تركت 

أهلي صباح اليوم و وّدعتهم في املطار).
أما في حالة األسماء، نضع حرف الواو (و) منفصًال بني اسم املؤلف وبني االسم الذي يليه (مثال: طريف شربجي و زهير أيوبي و فاطر محمد). 

دت املسـائل املـتوقع حلّها سـواء على املسـتوى الثقافي أو التنظيمي أو اإلداري). في حالة (أو)، ينبغي ترك فراغ بـعدها (مـثال: ُحدِّ
النسبة املئوية (%): جنعلها دائمًا على يسار الرقم وبدون فراغ بينها وبني الرقم (مثال: %40).

الواحدات (ميغاهرتز، سم، كيلوواط، ...): إذا كانت بالعربية نضعها على يسار الرقم وإذا كانت باإلنكليزية نضعها على ميني الرقم ونترك 
.((15 kg) 15 كيلوغرامًا) :فراغًا بينها وبني الرقم ونذكر مثاًال

أشهر السنة امليالدية: نكتبها كما يلي دون ترك فراغات بينها وبني الشرطة املائلة:
أيلول/سبتمبر،  آب/أغسطس،  متوز/يوليو،  حزيران/يونيو،  أيار/مايو،  نيسان/أبريل،  آذار/مارس،  شباط/فبراير،  الثاني/يناير،  كانون 

تشرين األول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر، كانون األول/ديسمبر.
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ق   التشقُّ
مشكلة املواد

h�K�
حتدث التشققات على مقاسات 

تتراوح بني املقاس الذري واملقاس 
التكتوني، وهي سبب ضعضعة املواد 

الصلبة. وُتعدُّ من الناحية التقليدية 
شغل املهندسني الشاغل، ويشرح 

 EfimËËRobert Spatschek 

Brener كيف جتتذب ديناميكية 

انتشار التشقق الزاخرة انتباه 
الفيزيائيني .

يعمل ر. سباتشك  و إ. برينر  في معهد أبحاث 
احلالة الصلبة التابع ملركز يوليش في أملانية. 

من  بدءًا  حياتنا،  في  االنتشار  واسع  دورًا  الكسور  تلعب 
بكوارث  وانتهاًء  الزجاج  من  لوح  سقوط  مثل  اليومية  املزعجات 
مثل حتّطم مفاعل تشيرنوبل النووي عام 1986. وميكن للتشققات 
أن حتدث على مقاسات تتفاوت نزوًال من بضعة كيلومترات حتى 
األبنية  وفي  األرضية  الهزات  في  ذلك  نشاهد  فنحن  نانومترات: 
الناقل). وهكذا  الطائرات وفي وصالت (املعدن -نصف  وأجنحة 
االقتصادية  التكلفة  عن  أولى، مسؤولة  من جهة  التشققات  تكون 
يكون  أخرى،  جهة  ومن  الصلبة؛  املواد  ضعضعة  نتيجة  العالية 
الفلزات  خامات  ملعاجلة  جوهريًا  أمرًا  لالنضباط  القابل  التكّسر 

املعدنية.
 fracture على مدى املئة سنة املاضية، أصبح ميكانيك الكسور
mechanics أحد أهم فروع الهندسة تطورًا –فهو عبارة عن جتمع 

املستعملة  التجريبية  واإلجراءات  النظرية  املفاهيم  من  الباع  طويل 
لضمان أمن األبنية. فقد سمح فهم الكيفية التي تسّبب بها التشققات 

ضعضعة املواد للمهندسني بتطوير مواد تركيبية خفيفة تستعمل في 
بنى احملركات العالية املتانة وفي مركبات الفضاء وفي أضخم طائرات 

اليوم، على سبيل املثال. 
قد يشعر املهندسون أن تطوير ميكانيك الكسور قد اكتمل من 
الناحية األساسية، غير أن عددًا متزايدًا من الفيزيائيني قد اجتذبتهم 
ومع  الناضج.  البحثي  املجال  هذا  في  املذهلة  االكتشافات  نتيجة 
منع  في  يتمثل  نظرهم،  وجهة  من  األساسي،  املهندسني  هدف  أن 
بظواهر  غني  مصدر  هو  الشقوق  ديناميك  أن  تبني  فقد  الكسور، 
واألزمان.  األطوال  على مقاسات عديدة من  فيزيائية معقدة حتدث 
 interactions وهكذا، فإن هدف الفيزيائيني اآلن هو تفسير التآثرات
ذلك في  ما يسببه  الواقعة عند ذروة شق مع  الفرادى  الذرات  بني 
النهاية من سلوك جهري macroscopic، مثل تفّرع الشقوق في مصّد 
لنا  تصف  التي  احلركة  معادالت  حتديد  حتى  -أو  املكسور  الريح 

بالضبط كيفية منو الشقوق.

WOŠU²H*« �ULKJ�«
  Æ—u�J�« pO½UJO� ¨oÎA²�« —UA²½« ¨w½u²Jð oÒIAð ¨�UIÒIAð
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  إن الشقوق هي سبب تكّسر املواد الصلبة. فعندما تخضع مادة 
ما إلى إجهاد، تستطيل الروابط الذرية فيها، بحيث تختزن طاقة مرنة 
العالقة اخلطية  إلى  نتيجة ذلك. ويقود هذا السلوك املرن  املادة  في 
املألوفة بني اإلجهاد stress واالنفعال strain، التي متتّط فيها الروابط 
مبقدار يقارب  10-20% من أطوالها األصلية قبل أن تتحطم. وفي 
حني يتضمن هذا السلوك املرن مقاومة عالية ضد ضعضعة املادة فإن 
هذا احلّد ال تبلغه املادة أبدًا في الواقع. بل عوضًا عن ذلك، تضّخم 
العيوب الصغيرة املوجودة في املادة اإلجهاد املوضعي إلى أن يصبح 

كبيرًا مبا يكفي لتحطيم الروابط الذرية، والسماح بنمو الشق.
فإنه سيظهر  إلى الشق في مقاٍس ذي كبٍر كاٍف،  إذا ما نظر 
ببساطة على شكل "قْطع cut" مستقيم مير عبر مادة وتتحطم الروابط  
 Alan Griffith الذرية على طوله. وقد استعمل املهندس البريطاني
اجلهري  التشققات  سلوك  لوصف  الصورة  هذه   1920 العام  في 
إمنا  سلفًا  موجود  شق  لنمو  الالزمة  الطاقة  أن  فالحظ  رياضيًا، 
مها حترير الطاقة املرنة املختزنة بجوار الشق. وأوضح غريفيث  يقدِّ
أنه من أجل أطوال الشق القصيرة تكون الطاقة املرنة املنطلقة أقل 
الذرية وبالتالي توحي بوجود طول حرج  الروابط  يلزم لتحطيم  مما 
ينبغي جتاوزه كي يستمر كبر الشق. في الواقع، لو لم يكن األمر 

.tension كذلك، لتحطمت جميع املواد الصلبة فور خضوعها للتوتر
غير أن عالقة غريفيث هي أبسط جدًا من أن تستطيع وصف 
الفعلي  الثمن  يكون  أن  ميكن  الواقع،  وفي  احلقيقية.  املواد  معظم 
خللق شق ما، وهو ما يعرف باسم "طاقة الكسر"، أعلى بعدة مراتب 
من مجرد الطاقة الالزمة لتحطيم الروابط الذرية في كثير من املواد. 
وتوجد أحجية أخرى ذات صلة باألمر وتتمثل في سببية عدم بلوغ 
سرعة منو التشققات في املواد" حّد سرعتها speed limit الطبيعي". 
نظريًا،  الشق،  فيها  ينتشر  أن  التي ميكن  العظمى  السرعة  إن  إذ 
هي سرعة انتشار األمواج الصوتية عند السطح احلر للمادة (والتي 
تعرف باسم سرعة رايلي Rayleigh)، بيد أن ذلك ال يتحقق أبدًا من 
الناحية العملية في معظم األحيان. فعلى سبيل املثال، تبلغ سرعة 
رايلي في مادة البلكسي غالس Plexiglass التي تستعمل كثيرًا في 
تكون سرعة  الثانية في حني  في  مترًا   930 قرابة  التشقق،  جتارب 

انتشار التشقق أقل بحوالي 60% من هذه القيمة دائمًا.
تقنية  باحثون  استعمل  املاضي  القرن  تسعينيات  أوائل  منذ 
أن  بعد  الفريق،  هذا  فقد جلأ  املسألتني.  هاتني  ذكية حلّل  جتريبية 
حدوثها  أثناء  بسرعة  املتحركة  التشققات  مراقبة  صعوبة  له  تبني 
حتى باستعمال آلة تصوير عالية السرعة، إلى بديل يتمثل بتغليف 
تتمزق حني  األملنيوم  من  بطبقة  البلكسي غالس  عينات  وجوه  أحد 
تتشقق العينة. وبقياس مقاومة طبقة األملنيوم، التي تتعلق مباشرة 

فوجدوا  االنتشار،  من حتديد سرعة  الباحثون  الشق، متّكن  بطول 
وملفاجأتهم أن منو الشق  يعاني من عدم استقرار instability عند 

سرعة تقارب 36% من سرعة رايلي (انظر الشكل 1).
حتت هذا احلّد، يسلك الشق ببساطة سلوك قطوع cuts مستقيمة 
وصول  مع  لكن  غريفيث.  كما صورها  تقريبًا،  ثابتة  بسرعة  تتحرك 
السرعة إلى السرعة احلرجة تبدأ السرعة باالهتزاز وتظهر "تفرعات 
مكروية" صغيرة منبثقة عن الشق الرئيسي. لذلك، فعوضًا عن أن تسرِّع 
الطاقة املرنة املتحررة عملية التشقق كي تصل إلى سرعة رايلي، فإن 
هذه الطاقة تتبدد في إحداث التفرعات املكروية، التي ميكن بدورها أن 
تتشّطر هي أيضًا. و قد أظهرت جتارب مماثلة على مواد مختلفة مثل 
الزجاج و البوليميرات القصوفة عدم استقرار مماثل عند سرعة تقع 
مابني 30-40% من سرعة رايلي. حتى أن أشكال التفرعات املكروية 
كانت متشابهة في املواد املختلفة، مما يوحي بأن ديناميكية التشققات 

ال تعتمد على اخلواص النوعية للمواد اعتمادًا حساسًا.
ورغم أن عدم االستقرار التفريعي املكروي ما يزال غير مفهوم 
متامًا من الناحية النظرية، فقد تساعـد فكرة التفرعات املكروية في 
تفسير خاصة أخرى للتشققات ال تفسر اعتمادًا على صورة القطوع 
الكسور في  إذ إن سطوح  التشققات.  تلك هي خشونة  املستقيمة: 
مواد كالزجاج واخلزفيات والبوليميرات لطاملا شوهد أنها تبدي تقدمًا 
"مرآوّيًا- ضبابيًا –مشطيًا" (انظر الشكل 1) –فعند بدء االنكسـار 
يظهر سـطح الشق ناعمًا براقًا، مثل مرآة، ويصبح مع تقدم العملية

½WF¹dÝ …dE∫ فيزياء التصّدع 

والتداعيات  الصلبة،  املواد  ر  تكسُّ سبب  هي  الشقوق  إن 
الهائلة لذلك في االقتصاد والسالمة.

قطوع  أنها  على  الشقوق  البسيطة  املوديالت  تصّور 
مستقيمة عبر املادة، غير أن الشقوق في احلقيقة ميكن أن 

تبدي سلوكاً معقداً مثل االنشطار إلى تفرُّعات عديدة.
املقاسني  بني   interactions تآثرات  الشقوق  وتتضمن  هذا 
إلى  التوصل  في  الفيزيائيون  يساعد  كما  واجلهري،  الذري 

الرابط بينهما.
حركة  منذجة  على  املبينة  احلاسوبية  التقنيات  جنحت  لقد 
سلوك  سمات  من  العديد  إنتاج  إعادة  في  الفرادى  الذرات 
في  التشقق كتحول  تنمذج  بديلة  مقاربة  وثمة  التشقق. 

.phase transition الطور
سلوك  تفسير  في  أيضاً  التشققات  تساعد  أن  وميكن 
الهزات األرضية وفي تفسير أحجيات بالغة القدم بخصوص 

االحتكاك.

•

•

•

•

•
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بالغ اخلشونة  أخيرًا  ثم يصبح  "ضباب")،  (مثل  في مظهره  غائمًا 
تنامي  يوافق  التشققي  م  التقدُّ هذا  أن  تبّني  وقد  "املشط").  (مثل 

التفرعات املكروية.
 Danielو  Laurent Ponston في العام 2006، حتّرى الباحثون
Bonamy وElisabeth Bouchaud من مختبرات CEA في ساكلي 

السريع  النمو  وكذلك  التآكل  عن  الناجم  البطيء  االنتشار  بفرنسا 
حتت تأثير إجهاد مطبق، فوجدوا أن مظهر خشونة الشق مستقل عن 
 ،anisotropic سرعة انتشاره. ووجدوا أيضًا أن اخلشونة المتناحية
أي أن خلشونة الشق قيمًا مختلفة وفق االجتاه العمودي على اجتاه 
انتشار  وبالتالي ميكن حتديد اجتاه  وفقه.  عليه  االنتشار عما هي 
الشق بإجراء فحص "تشريحي بعدي" لسطوح الكسر، ومن ثم إعادة 

بناء العمليات املسببة لضعضعة البنية.
وحتى إذا انظرنا إلى الشقوق على مقاسات أكبر بكثير حيث ال 
يستطاع رؤية اخلشونة، فإن هذه الشقوق تنتشر في خط مستقيم 
تطبيق  حالة  في  أما  منخفضة.  إجهادات  تطبيق  حالة  في  فقط 
على  معقدة  بنى  إلى  وتتطور  تتشّطر  أن  فيمكن  عالية  إجهادات 
مقاس أكبر بكثير  من املقاس التفريعي املكروي، كما في حالة 
تناثر الزجاج املكسور. وقد أمكن تفسير هذا جزئيًا في خمسينيات 

القرن املاضي على يد Elizabeth Yoffe من جامعة كامبردج التي 
بينت أنه على النقيض من حالة السرعات املنخفضة لالنتشار التي 
يظهر فيها أعظم إجهاد في الشق أمام رأسه املتحرك مباشرة، 
فإن إجهاد السطوح املائلة على الكسر يكون أعلى مما هو عليه في 
السطوح األخرى عند السرعات العالية. ويشبه هذا األثر طريقة 
التوزع الزاوي لإلشعاع الكهرطيسي الناجم عن شحنة متسارعة 
الذي يتوسع عرضيًا عند بلوغ سرعات نسبوية. لقد كان املتوقع 
في  بسرعة  تنمو  التي  التشققات  تفرع  يفسر  أن  النموذج  لهذا 

املواد القصوفة، ولكنه على ما يبدو ال تشّكل 
السرعة احلرجة  وال  بها  املتنبأ  التفرع  زوايا 

مؤشرين صحيحني.

oA�« …Ë—–
هيئة  على  للشق  املاكروسكوبية  الصورة  إن 
كيفية  تخبرنا  أن  تستطيع  مستقيم  بسيط  قْطع 
ولكننا  الشق.  انتشار  نتيجة  اإلجهادات  انفالت 
من أجل فهم كامل للكسر، مبا فيه التنبؤ بسـرعة 

واجتاه منو الشـق، 
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ذروة  عند  يجري  عما  قريبة  نظرة  وأخذ  التعمق  نحتاج 
 George وّسع  املاضي  القرن  خمسينيات  ففي  الشق. 
ليبّني أن منط اإلجهاد قرب ذروة  Irwin منوذج غريفيث 

الشق ذو سلوك شمولي. وبكالم آخر، ميكن اختصار معظم 
املعلومات املاكروسكوبية مثل طول الشق و شكله في عدد 
إن هذا  الذروة.  تلك  عند  اإلجهاد  تركيز  يعّبر عن  واحد 
السلوك الشمولي يعني إمكان وصف جميع التشققات في 
بضع حاالت منوذجية فقط، وذلك اعتمادًا على نوع احلمل 
I" يكون حتميل اإلجهاد  "النمط  loading املسؤول. ففي 

بتطبيقه عموديًا على الشق، بينما تكون الـحركـة انزالقية 
في "النمط II"، كما في حالـة الهـزات األرضيـة، في حني 

يحدث متزٌق في "النمط  III" (انظر الشكل 2).
ولكن ثمة مشكلة مع  هذا األمنوذج: إذ إنه يعتمد 
النهائي  بشكل  حادة  الشق  ذروة  كون  افتراض  على 
ونحن  الذروة.  عند  النهائي  بإجهاد  يتنبأ  فهو  وبالتالي 
نعلم عدم وجود مثل هذا التفّرد singularity في املواد 
احلقيقية، لذلك فإما أن ينهار السلوك املرن قرب الذروة 
الذروة نصف قطر انحناء محدود. يتجلى  أو أن متلك 
التطبيق العملي لهذا املفهوم بإيقاف منو الشقوق الواهنة 
عند ذروة الشقوق في أجنحة الطائرات عن طريق حفر 
حفرة صغيرة عند ذروة الشق بشكل مؤقت. قد يبدو هذا 
مخالفًا للحدس أن توقف حفرة بحفر حفرة أكبر منها، 
عند  االنحناء  قطر  زيادة  نصف  أن  هو  التفسير  لكن 
التفرد في حقل اإلجهاد ليصبح اجلناح  يلغي  الذروة  

أكثر متانة من ذي قبل بكثير.
يطلق على املنطقة احمليطة بذروة الشق حيث يكون 
 process zone سلوك املادة ال مرنا اسم منطقة العملية
يتراوح قّدها ما بني بضع مسافات بني ذرية في اخلزفيات 
البلورية النقية وعدة ملّيمترات في مواد حتتوي نقائص 
كبيرة ويحّرر الشق في منطقة العملية هذه جزءًا كبيرًا 

من الطاقة املرنة ويتحول إلى حرارة، مما يجعل منطقة الذروة حارة 
جدًا أحيانًا إلى درجة إمكان انصهارها. و ميكن آلليات معقدة أخرى 
غير  اللدنة  التشوهات  مثل  العملية  منطقة  في  التأثير  تتشارك  أن 

العكوسة وحدوث فجوات مكروية.
يطمح فيزيائيو الكسور إلى حتقيق هدف ربط هذه اآلليات التي 
حتدث على املقاس املكروي في منطقة العملية مع السلوك املاكروسكوبي 
للتشقق بغية احلصول على معادالت حركة ومنو التشقق. وستسمح 
برتق  املثال)  سبيل  (على  الشق  منو  باجتاه  التنبؤ  على  قدرتنا  لنا 
tailor املواد بحيث تنحرف الشقوق الصغيرة نحو مناطق قادرة على 

امتصاصها قبل أن تصبح مدمرة. وفي العام 2005 طّور الباحثون  
مقاربة واعدة ِلَسبر منطقة العملية جتريبيًا. حيث بينوا أن هالمات 
gels البولي أكريالميد polyacrylamide تبدي سلوك الكسور نفسه 

(مثل التفرعات املكروية، كتلك التي يبديها 
لكنه  أخرى).  قصوفة  ومواد  الزجاج 
الهالمات  في  الصوت  كون سرعة  بسبب 
أقل بثالث مراتب مما هي عليها في املواد 
كاٍف  ببطٍء  تسير  الشقوق  فإن  الصلبة 
داخل  املعقد  السلوك  متابعة  من  ميّكننا 
منطقة العملية في الزمن احلقيقي. وعلى 
وجه اخلصوص، فقد اكتشف الفريق في 
العام 2007 وجود عدم استقرار متاوجي 
سرعة  تقارب  سرعة  عند  للشقوق  جديد 
رايلي وذلك في عينات رقيقة جدًا من هذه 

الهالمات.

 5KLF²�� Èœ«dH�« �«—c�« 5Ð interaction �«dŁP²�« Włc/ o¹dÞ sŽ ‚uIA�« „uKÝ …U�U×� sJ1
 ÊœUF�  jOKš s�  WŽuMB� œ«u�  w¼ w²�«®  �«—uK³�«  ÁU³ý√  w�  d�JK�  …U�U;«  Ác¼ sLC²ðË  Æ»uÝU(«
 ÂU×	≈ Èdł b	Ë Æ�«—c�« s� 5¹ö� …bŽ ©d²�u½U½ 1 UNM� q� dD	 �«—c�« s� bO	UMŽ qJý vKŽ ÎU³�Už qJA²ð
 tO�UMð ¡UMŁ√ d�J�« —Ëb¹ ÆœUNłû� WF{U)« WMOF�« w� ©—U�O�« s� ∆œU³�« rOI²�*« j)« p�–® w�Ë√ oý
 Æd�J�« ÕuDÝ vKŽ …eO2 W½uAš —uNþ v�≈ œuI¹ U2 ÜN	«d²š« sŽ ÎU{uŽ ¨…œU*« w� �«—c�« bO	UMŽ ‰uŠ

ÆÊuJOK��« q¦�  œ«u� Èb� Î«bł WLŽU½ ‚öH½« �U¹u²�� dNEð ¨qÐUI*UÐË

—u�J�« ◊U/√  ∫2 qJA�«

 jI� ·UM�√ WŁöŁ bŠ√ w� UN�uKÝ lI¹Ë ¨ Ìg¼b� >w�uLý ÌÌ„uK�Ð WHK²*« œ«u*« w� �UIIA²�« nB²ð
 Ÿ«u½√ d¦�√ u¼Ë oIA²�« vKŽ ÎU¹œuLŽ ÎU¹ Òbý ÎöOL% d�J�« sLC²¹ I jLM�« ÆœUNłù« oO³Dð WI¹dÞ V�Š
 UNCFÐ ‚u� o�eMð ÎUŠuDÝ sLC²O� d�JK� II jLM�« U�√ ÆW¹d³²*« �UIIA²�« »—U& w� Î«—UA²½« qOL×²�«
 sŽ ÎUDO�Ð ÎôU¦� b$ 5Š w� Æ„UJ²Šö� Èdš√ �UOKLŽ w�Ë ©‰“ôe�«® WO{—_« �«eN�« w� b¼UAðË iF³�«
 ÊËbÐ ÎU³F� ÊuJOÝ Íc�« d�_« ÜN×²� WOGÐ ÈuKŠ W³KŽ ·öž o¹e9 W�ËU×� bMŽ III jLM�« w� qOL×²�«
 UNKF−¹ U2 «bł WDO�Ð WOðUO{U¹— jLM�« «c¼ W'UF� ÊuJðË ÆoIA²K� …—cÐ qF� qFH¹ dOG� rKŁ œułË

ÆW¹dEM�« WłcLM�« w� ‰ULF²Ýô« …dO¦�

W¹—– �UO�U×	  ∫3qJA�«

mode I mode II mode III

يهدف الفيزيائيون إلى ربط 
سيرورات جتري على مقاس 
الشق  ذروة  عند  مكروي 
املاكروسكوبي  بالســلوك 
بغية احلصول على معادالت 

حركة لتنامي الشق 
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 d�JK� Íd Ò��« r�UF�«
يحاول الفيزيائيون، وفق الطريقة االختزالية احلقيقية، فهم السلوك 
املعقد عند ذروة الشق من خالل منذجة سلوك الذرات املنفردة. وفي 
هـذه املقاربة "الديناميكية اجلزيئية" يســتعمل الباحثـون خوارزميات 
حاسوبية في حل معادالت نيوتن بالنسبة حلركة كل ذرة من الذرات 
يزودنا مبعلومات  كليهما، مما  البعيدة  والقوى  تأثير جاراتها  حتت 
كاملة عن مواقع الذرات وسرعاتها وطاقاتها، وهي أمور ليست في 

متناول التجارب احلقيقية.
وفي العام 2005، استعمل Frohmut Rosch وزمالؤه من جامعة 
شتوتغارت بأملانية، مقاربة الديناميك اجلزيئي لدراسة منو التشقق 
في أشباه البلورات –وهي خالئط معدنية ذات بنية ال دورية  (انظر 
الشكل 3). وقد أوضحوا باستخدام أمنوذج تقليدي بسيط للكمون 
أشباه  في  البناء  قوالب  هي  التي  الذرات،  عناقيد  أن  الذرات  بني 
وخشونتها:   الكسور  سطوح  منو  في  كبيرًا  تأثيرًا  تؤثر  البلورات، 
فال متيل الشقوق إلى كسر هذه العناقيد بل تدور حولها عوضًا عن 
الكمونات  اشتقاق  اجلزيئي  للديناميك  التالية  اخلطوة  وتكون  ذلك. 
املضبوطة الفاعلة بني الذرات  للمادة املدروسة اعتمادًا على حسابات 
كمومية. و مبجرد معرفة هذه الكمونات لن يبقى ما يقبل التخمني: إذ 
إن قوانني نيوتن ستصف حركة الذرات وسيستنتج انتشار الشقوق 
مجموعات  عدة  قبل  من  اآلن  التحّدي  هذا  يعالج  طبيعية.  بصورة 

بحثية على مستوى العالم، غير أن احلسابات حاليًا مقتصرة على 
حجوم عينات تصل قرابة 100 نانومتر. 

لقد أتى اكتشاف مهم آخر من الديناميك اجلزيئي في العام 2003، 
حينما بّني Markus Boehler و Huajian Gao من معهد ماكس بالنك 
من قسم  Farid Abraham ألبحاث املعادن في شتوتغارت، ومعهما
أبحاث IBM في سانت جوزه بالواليات املتحدة األمريكية، أنه ميكن 
للشقوق أن تسير أحيانًا بسرعة أكبر من سرعة رايلي للمادة بسبب 
"hyper elastic". ففي جوار ذروة الشق ال  الفائقة  التأثيرات املرنة 
تصح بالضرورة عالقة املرونة اخلطية وميكن للمادة أن تكون عندها 
أقسى (أو ألني) مما هي عليه في املناطق البعيدة وبالتالي ستكون 
سرعة الصوت عنده أكبر(أو أصغر) من العادية، وإذا أصبح امتداد 
تنتشر  الفائقة ماكروسكوبيًا، فإن الشقوق ميكن أن  املرونة  منطقة 
ذلك،  إلى  إضافة  العادي.  السرعة  حّد  تتجاوز  بسرعة  لذلك  تبعًا 
استقرارية  عدم  تفسير  في  انكسارها  قبل  املادة  تلّني  يساعد  قد 

التفرعات املكروية. 
molecular- بالرغم من كل جناحات محاكيات الديناميك اجلزيئي

مقيدة  وأزمنتها  أطوالها  مقاسات  تبقى   ،dynamics simulations

حتى  استطاعتها  عدم  يعني  مما  املتوفرة،  احلواسيب  باستطاعة 
أن  ميكن  إذ  للشقوق.  املاكروسكوبية  اخلواص  جميع  وصف  اآلن 
يتناول أضخم احملاكيات اليوم قرابة 108 ذرة، وهذا بعيد جدًا عن 
عدد الذرات في العينات املاكروسكوبية الذي يقترب من 
1023 ذرة. هنا تأتي مقاربة مكملة لنمذجة الشقوق تدعى 

طريقة احلقل-الطور phase-field method. فعوضًا عن 
تعامل  الطريقة  هذه  فإن  املنفردة،  الذرات  حركة  تتبع 
منو الشق الكلي على أنه انتقال بني طور "غير منكسر" 
(املادة الصلبة) وطور "منكسر" (داخل الشق). وخالفًا 
للوصف املاكروسكوبي التقليدي، ميكن للشق أن ميتلك 
ذروة ممتدة، وبذلك ستختفي مشكلة التفّرد اإلجهادي. 

تلتفُّ طريقة احلقل–الطور على مشكلة تتبع مسار كل 
شق منفرد يصبح ميئوسًا منه في مسائل التفرع الثالثي 
الشق  في  نقطة  كل  توصف  ذلك،  عن  فعوضًا  األبعاد. 
وحوله مبتغير variable يتفاوت بسالسة ما بني الصفر 
ميثل  الذي   ،1 والواحد  املتكّسر  الطور  ميثل  الذي   0
الطور غير املتكسر، مما يسمح حلافة الشق بأن تكون 
متفّشية بدًال من حادة. هذا، وتشابه هذه الطريقة طريقة 
وصف حركة صدر موجة املّد عند الساحل مبقارنتها بني 
مستوى املاء واالرتفاع احمللي خلط السـاحل، عوضًا عن 
الرمل من  تفصل  التي  نقاط احلافة  نقطة من  تتبع كل 
البحر. إذ يتحدد موقع صدر املوجة حتديدًا تامًا مبعرفة 
سيماء االرتفاع السلس، الذي يقابل "حقل الطور" املميز 

بني الطور املتكسر وغير املتكسر.

11

—uD�« qIŠ  ∫4qJA�«

 vKŽ W³KB�« …œU*«Ë ©œuÝ_UÐ® oA�« qš«œ 5Ð U� wMO³�« `D��« W�dŠ ¢—uD�« qIŠ¢ …U�U×� nBð
 —uDð —uB�« s� WK�K��« Ác¼ Ò5³ð ÆÈœ«d� …œU*« �«—– W�dŠ Włc/ sŽ ÎU{uŽ p�–Ë —̈uD�« w� ‰Òu% t½√
 uLM¹ ©—U�O�« Ë vKŽ_« w�® Îö�√ rOI²�*« oA�U� ÆoA�« …Ë—c� ÎUO�Uð ¨Í=bý qOL% X% oý w� Ÿd� —uNþ
 Î«dOš√ lOD²�¹Ë ¨©—U�O�« qHÝ√® dšü« s� ŸdÝ√ 5ŽdH�« bŠ√ uLM¹ rŁ ¨©jÝu�«® …dþUM²� …—uBÐ d ÒDA²¹Ë

ÆoA�« ‰uŠ œUNłù« eO�dð …bý v�≈ WHK²�*« Ê«u�_« dOAð Æ©5LO�« qHÝ√® Î«œb−� rBHM¹ Ê√
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 

ä’É≤ªdG

لقد استعملت هذه الطريقة بنجاح، إذ استعملها على سبيل املثال 
مختبر  من   Valerii Vinokurو  Valery Kalatskyو  Igor Aranson

واستعملها   ،I الكسر  منط  لوصف   2000 العام  في  الوطني  أرغون 
في العام Alain Karma 2001  من جامعة نورث وسترن في بوسطن 
وآخرون لوصف منط الكسر III. فحسب وصفهم، يفيد السطح البيني 
املقالة  اقترح مؤلفو هذه  وباملقابل،  العملية.  ملنطقة  املتفشي كنموذج 
منوذجًا في العام الفائت ال يعتمد على تفصيالت منطقة السطح البيني 
احلال  هي  كما  النهائية،  رقة  رقيقة  العملية  منطقة  كون  حّد  ويقابل 
في املواد القصوفة جدًا (انظر الشكل 4). إن النجاح الذي تشترك 
فيه جميع مناذج احلقل-الطور املاكروسكوبية هو أن بإمكانها التنبؤ 
املتبوع  الشق  منو  لنظام  املستتبة  احلالة  في  التجريبية  باملشاهدات 
بتفرعات التشقق في حالة القوى املسّيرة الكبيرة. مما يعني أن سمات 
الشقوق هذه عامة، وقد ال تكون نتيجة لتفصيالت ذرية نوعية مقابلة.

 o�«uH�« Ë „UJ²Šô« Ë  d�J�«
يبدو ألول نظرة أن االحتكاك ال يتعلق بتاتًا بالكسور. وقد عرفنا، 
منذ القرن الثامن عشر، أن القوة الصغرى الالزمة لبدء انزالق جسم 
صلب فوق آخر تعتمد فقط على القوة الضاغطة عليهما معًا، وليس 
على مساحة التماس االسمية. ولكن ال يوجد حتى اآلن تفسير مقبول 
شموليًا لقانون "أمونتونس–كولون" هذا. فالصورة املعيارية لالحتكاك 
طبقًا للباحثني Frank Bowden و David Tabor  من جامعة كامبردج 
في ستينيات القرن املاضي هي أن السطحني خشنان على املقاس 
امليكروسكوبي، وبالتالي فإن املساحة احلقيقية للتماس تكون أصغر 

بكثير مما تبدو، وتكبر متناسبة طردًا مع القوة الضاغطة.
Michael Marder من جامعة تكساس  Eric Gerde و  غير أن 
في أوسنت اقترحا في العام 2001 آلية مختلفة مبنّية على الشقوق 
االنزالقي.  االحتكاك  في  أمانتوس–كولون  قانون  تفسير  أجل  من 
حيث   ،ridge ُعرف  بواسطة  منزلق  يتحرك جسم  تصورهما،  فوفق 
ينفصل السطحان ويسيران على طول السطح البيني -مثلما ميكن 
حتريك بساط بدفع ُعرف إلى األمام على طوله. تسلك هذه األعراف 
سلوك شقوق قّصية (النمط II) تلتئم (تستعيد التحامها) عند حوافها 
املتقاطرة. وفي العام 2004، شاهد Shamuel Robinstien وزمالؤه  
املنزلق  اجلسم  سرعة  من  أكبر  بسرعة  تتحرك  الشقوق  هذه  مثل 
جتاربهم  في  احلقيقية  التماس  مساحة  بقياس  قاموا  فقد  نفسه. 
وأكدوا صورة باودين– تابور في االحتكاك السكوني. ولكنهم وجدوا 
في حالة احلركة االنزالقية نقصانًا في مساحة التماس عند الشقوق، 
غير أن السطحني ال يبدوان منفصلني متامًا. وهكذا، فإن الصورة 

احلقيقية يبدو أنها تقع بني هذين النموذجني.
في  والكسور  االحتكاك  عن  بارزًا  مثاًال  األرضية  الهزات  متّثل 
أدائهما. إذ تنتشر الشقوق ذات املقاسات اجليولوجية عبر الهزات 
األرضية، وتنمذج منطيًا، وفق النمط II، أو تكون شقوقًا قصّية تسير 
على طول مستويات الفوالق. وخالفًا للكسور من النمط I احملدودة  
بسرعة أقل من سرعة رايلي، ميكن للشقوق القّصية نظريًا أن تسير 
بسرعات أعلى. وتقع السرعات اإلضافية املسموحة بني سرعة املوجة 
القصّية التي تنتشر بها األمواج الصوتية في املادة الصلبة وسرعة 
موجة التمدد األسرع لألمواج الصوتية الطوالنية. ومع أن البيانات 
الزلزالية تشير إلى أن معظم الهزات األرضية تسير بسرعة أخفض 
قليًال من سرعة رايلي، إال أنه اكتشفت دفقات تسير بسرعة تفوق 
سرعة أمواج القص shear waves عند مقاطع من االنفالقات، كما 
 Ares Rosakis في تركيا عام 1999 وفي جتارب مختبرية قام بها

ومعاونوه من معهد كاليفورنيا للتقانة في العام 2004.
على العكس من املواد املتجانسة التي تستعمل عادة في التجارب، 
تبدي القشرة األرضية مستويات متغيرة من القوة على طول الفوالق. 
جامعة  في  كان  يوم   ،2003 العام  في   Eric Dunham قام  فقد 
كاليفورنيا في سانتا باربرا، بنمذجة شقوق قصية ثالثية األبعاد على 
طول فالق، فوجد أن املقاطع األقوى موضعيًا مما حولها وذات طاقة 
الكسر األعلى مما يجاورها تستطيع رفع سرعة التمّزق فوق سرعة 
املوجة القصّية، خالفًا للتوقعات الطبيعية بالنقصان في السرعة. وقد 
يقود ذلك إلى إصدار أمواج زلزالية إضافية مدمرة –وبالفعل توجد 
مؤشرات حلدوث مثل هذه احلوادث خالل الهزة األرضية التي ضربت 

مورجان هيل Morgan Hill في كاليفورنيا في العام 1984.
يؤكد االختالف الواسع في الكبر بني الهزات األرضية و الذرات 
معظم  وتركز  األطوال.  متعددة  مقاسات  مسألة  الكسور  أن  على 
 hierarchy املقاربات لفهم ذلك على جزء واحد فقط من هذه التراتبية
باستعمال توصيفات مبسطة للمادة: فعلى بعٍد كاٍف من ذروة الشق 
تطبق نظرية املادة املستمرة continuum، في حني نحتاج إلى مقاربة 
الشق  ذروة  عند  أما  املتوسطة،  املقاسات  عند  اجلزيئي  الديناميك 
الذرات.  النتظام  اإللكتروني  املوجي  التابع  حساب  فعلينا  ذاتها 
والتحدي اآلن يكمن في َجْسر املقاسات املختلفة عن طريق املزاوجة 
بني هذه املقاربات املختلفة. وستزودنا الزيادة املستمرة في استطاعة 
احلواسيب مبا نحتاجه لتناول هذه املهمة، وقد بدأت بعض األعمال 
نظرية  جهود  وستستمر  املقاسات.  متعددة  منذجة  باجتاه  فعًال 
النهاية  في  آملني  للتشققات  فهمنا  تعميق  في  متضافرة  وجتريبية 

احليلولة دونها.
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لو كان لفرع من الفيزياء أن يجري تقييمه عبر عدد جوائز نوبل 
منزلة   superfluidity الفائقة  امليوعة  لتبوأت  عنه،  متخضت  التي 
احلقل  هذا  عن  متخض  لقد  جناحًا.  الفروع  هذه  أكثر  بني  أكيدة 
في  نوبل  جائزة  بدءًا مبنح  اجلائزة،  هذه  على  حائزًا   20 يقارب  ما 
الفيزياء في عام 1913 للعالم H. K. Onnes، الذي اكتشف الناقلية 
الفائقة superconductivity، وصوًال إلى منح جائزة عام 2003 للعالم 
لقاء   T. Leggettو  V. Ginzburg مع  باملشاركة   ،A. Abrikosov

مساهماتهم في النواقل الفائقة واملوائع الفائقة. والسؤال عن السبب 
بسيط: فهذه الظواهر املناقضة للحدس، والتي تتدفق فيها املادة بدون 
مقاومة حتت درجة حرارة معينة، هي أمثلة على السلوك امليكانيكي 

 .macroscopic scale الكمومي الذي يُرى عند املقاس اجلهري
ميّثله  ما  أن  مفاده  املكثَّفة  املادة  فيزيائيو  يردده  قول  "هناك 
منزلة  يساوي  الكون  لعلم  بالنسبة   Big Bang العظيم  االنفجار 
 P. Anderson بالنسبة للفيزياء الذّرية" حسبما يقول "supers الفوائق"
من جامعة برينستون في الواليات املتحدة، الذي تقاسم جائزة نوبل 

في الفيزياء عام 1977 من أجل عمله على البنية اإللكترونية للمواد 
"معظم  قائًال:  ويتابع   .disordered الالمنتظمة  واملواد  املغنطيسية 
الناس يجهلون كم هو مقدار إدراكنا املفاهيمي للعالم من حولنا الذي 
يأتي من هذا احلقل، مثل التناظر املكسور broken symmetry وآلية 

 .Higgs mechanism هيغز
 ،1938 العام  في  السائل  الطور  في  الفائقة  امليوعة  اكُتشفت 
حينما وجد P. Kapitsa، (الشريك في جائزة نوبل للعام 1938 عن 
الدرجة  إلى ما دون  د  يبرَّ السائل عندما  الهليوم-4  أن  العمل)  هذا 
2K يسلك وبصورة مفاجئة كما لو أن لزوجته معدومة. وميكن للمائع 

الفائق أن يفعل أشياء غريبة عند عدم وجود مقاومة جلريانه، مثل 
تسلُّق جوانب الوعاء الذي يحتوي على هذه املادة أو املرور عبر ثقوب 
ال يتجاوز عرضها اتساع بضع ذّرات فقط.  أما الناقلية الفائقة، وهي 
باملماثلة ظاهرة من ظواهر درجات احلرارة املنخفضة املثيرة يسري 
فيها التيار الكهربائي بدون مقاومة، فإنها تعود إلى امليوعة الفائقة 
ألزواج اإللكترونات. ولكن M. Chan  من جامعة والية بنسلفانيا في 

 اجلامد الكمومي
الذي يتحّدى التفسير

WOŠU²H*« �ULKJ�«
  Æs¹U²AM¹√≠“uÐ nÒ¦Jð ¨ozU� lzU� ¨b�Uł 4≠ÂuOK¼ ¨ozU� b�Uł

h�K�
الفائقة  امليوعة  عن  واضح  دليل  أول  الباحثون  سّجل   2004 العام  في 
في   Mathew Chalmers يصف  اجلامد.  الهليوم-4  في   superfluidity

هذا املقال عمًال جتريبيًا ونظريًا حديثًا حّقق في الوجود األكيد ملثل هذا 
"اجلامد الفائق".

الكاتب ماثيو تشاملرز  
  Physics world كاتب مقاالت في مجلة

 w¼ 4≠ÂuOKN�« w� ¢WIzUH�« WÐöB�«¢ Ê√ W¦¹b(« �UÝ«—b�« XŠd²�«
Æ…œULK� Î«b¹bł Î«—uÞ fO�Ë ¨W¹—uK³�« UN²OMÐ w� »uOF�« œułu� W−O²½
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 
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أوردا أدلة على امليوعة  E. S. Kim الواليات املتحدة وطالبه اخلّريج
الذّرية  الفائقة في أحد اإلعدادات غير احملتملة تتمثل في الشبيكة 

لكتلة من الهليوم-4 اجلامد.
للمادة سوف   "supersolid الفائق  "اجلامد  الطور  هذا  مثل  إن 
يسري في جامد تقليدي كما لو أنه غير موجود. ومثل امليوعة الفائقة 
نتيجة  هو  العجيب  السلوك  هذا  بأن  التنّبؤ  يتم  فقد  ما،  في سائل 
انتقال  وهو   Bose-Einstein condensation- بوز-أينشتاين  لتكثُّف 
الدنيا  احلالة  إلى  املنظومة  في  اجلسيمات  كل  فيه  تتداعى  طوري 
نفسها وبذلك ال يعود باإلمكان معاملتها ككينونات مستقلة تتحرك 
بصورة عشوائية. وهذا التداعي الكمومي ممكن ألن ذّرات الهليوم-4 
من  العدد  صحيحة  تعدديات  ذات  جسيمات  مبعنى  بوزونات،  هي 

االندفاع الزاوي السبيني.
املتحدة  الواليات  الفيزيائيون في  ابتدع  يوم   ،1995 العام  ومنذ 
بتبريد  الغازي وذلك  تكثُّف بوز-أينشتاين األول (BEC) في الطور 
درجات  مئات  بضع  إلى  البوزونية  والصوديوم  الروبيديوم  ذّرات 
مت هذه  نانوكلفن -وهو إجناز ُمنحا عليه جائزة نوبل عام –2001 قدَّ
املنظومات "مختبرًا" لم يسبق له مثيل كي ُتدرس فيه اآلليات املسؤولة 
عن امليوعة الفائقة. فإذا كانت اجلوامد الفائقة موجودة فعًال، فذلك 
مثلما  اجلامد  الطور  في  قد شوهد  بوز–أينشتاين  تكثف  أن  يعني 

شوهد في الطورين السائل والغازي. 
ورغم أن مجموعات بحثية عديدة حتّققت منذ ذلك احلني من صحة 
ادعاء تشان للعام 2004، فإن جتارب حديثة ُتظهر الدور الذي يلعبه 
الالانتظام البلوري أثارت شكوكًا حول ما إذا كان طور اجلامد الفائق 
هذا موجودًا أصًال. وباإلضافة إلى ذلك، فإن النظريني يختلفون حول 
وبهذا   .supersolidity الفائقة  للصالبة  املسبِّبة  اآللية  ماهية  حتديد 

الصدد يعترف تشان بأن "املوقف غامض جدًا".

ozUH�« lO�u²�«
مكّثف  فيه  يوجد  الذي  الفائق،  اجلامد  تشكل  إمكانية  إن 
بوز–أينشتاين جنبًا إلى جنب مع الشبيكة الذّرية املنتظمة للجامد، 
للمرة األولى العاملان الروسيان  ليست باألمر اجلديد: فقد تنبأ بها 
A. Andereev وI. Liftshitz في العام 1969. فقد اقترحا أن حالة 

معاناة  من  بدًال  الذّرية  الفراغات  تكاثف  عن  تنبثق  الفائق  اجلامد 
الفراغات  تتشكل  اجلوامد،  معظم  وفي  للتكاثف.  الفرادى  الذّرات 
عندما تتحرر ذّرة في موقع خاص في الشبيكة، ويكون ذلك بواسطة 
طاقـة حراريـة عـادة. ولكـن في حالـة الهليـوم-4، الـذي ال يتجمد إال

إن املكوِّن الشبحي للمنظومة في مواجهته 
للفيزياء الكالسيكية ميرُّ بدون جهد إلى 

داخل الشبيكة الذّرية

عند درجات حرارة منخفضة جدًا وضغط منخفض (انظر الشكل  1)، 
فإن الذّرات تكون ضعيفة االرتباط بحيث ميكن أن توجد فراغات حتى 
 quantum عند الصفر املطلق بسبب طاقة "نقطة الصفر" الكمومية

 ."zero-point" energy

إن إمكانية وجود مثل فراغات نقطة الصفر هذه هي التي أقنعت 
J. Goodkind من جامعة كاليفورنيا في سان دييغو في الثمانينيات 

من القرن املاضي بأن حالة اجلامد الفائق كانت تستحق الدراسة. 
الطور اجلامد  بوز-أينشتاين في  تكاثف  "إن وجود  يقول كودكيند: 
السائل،  الهليوم  في  الفائقة  امليوعة  اكتشاف  عن  أهميته  تقل  ال 
وسيكون للمادة حالة جديدة مضادة للحدس". وباستعمال تواترات 
فوق صوتية لسبر اخلواص امليكروسكوبية  للهليوم-4 أثناء تبريده، 
الحظ كودكيند زيادة مفاجئة في سرعة األمواج الصوتية وتبديدها 
تغيُّر  إلى  ترجع  بكونها  ره  فسَّ الذي  األمر   ،(200mK) من  بالقرب 
نفد  فقد  ولسوء احلظ،   .(BEC يكون  الترموديناميكي (رمبا  الطور 
متويل كودكيند عند تلك النقطة، لكن نتيجته الغريبة لفتت انتباه كلٍّ 

من كيم وتشان. 
شرع كيم وتشان في العام 1999 بالبحث عن حالة اجلامد الفائق 
عبقريتهما  تدفع  جديدة  ظاهرة  رؤية  في  األمل  ذلك  في  يحدوهما 
 ،torsional oscillator التجريبية إلى غايتها. فقد استخدما هزاز فتل
الضغط  العالي  بالهليوم-4  مملوءة  أسطوانية  خلية  من  مكون  وهو 
اخللية  وتستطيع  املسامي.   Vycor الزجاج  من  قرص  في  منطمرة 
ومن  واألمام.  اخللف  إلى  بعدئٍذ  تدور  أن  بخيط  معلّقة  كانت  التي 
اخللية  تبريد  أثناء   oscillation period االهتزاز  دور  رصد  خالل 
بالقرب من الصفر املطلق، استطاع الباحثان التفتيش عن عالمات 
تدل على عطالة دورانية ال تقليدية (تتمثل في هبوط مفاجئ في دور 
اهتزاز اخللية قد يشير إلى بداية امليوعة الفائقة في الهليوم-4 اجلامد 
في داخله) وحينما  وصلت العّينة درجة احلرارة 175mK، كان ما 

             .2 شاهدوه هو بالضبط  ما يبّينه الشكل
يقول تشان: "عند درجات حرارة منخفضة بالقدر الكافي، ال يسلك 
الهليوم-4 اجلامد سلوك اجلامد لقد أضعُت تعداد التجارب الشاهدة 
التي أجريناها بخاليا مختلفة من أجل إقناع أنفسنا بالظاهرة". ولقد 
نشر كيم وتشان نتائجهما في كانون الثاني/يناير 2004، مستنتجني 
أن الهبوط في العطالة الدورانية الذي الحظاه "رمبا" كان يرجع إلى 
2% من الهليوم-4 كانت تخضع لتكثـُّف بوز–أينشتاين لالنتقال إلى 

مواجتهه  في  للمنظومة  الشبحي  املكوِّن  فهذا  الفائق.  اجلامد  حالة 
للفيزياء الكالسيكية، بقي في حالة راحة في إطار املختبر، ميرُّ بدون 
دوران  أثناء  وخارجها  االعتيادية  الذّرية  الشبيكة  داخل  إلى  جهد 

اخللية حولها.
عندما أعاد كيم و تشان التجربة بعد ذلك بقليل مستخدمني الهليوم-3 لم 
يشاهدا مثل هذا السلوك. فعلى خالف سلوك أبناء عمومته البوزونيات 
األثقل منه، متّثل ذّرات الهليوم-3، فرميونات fermions -مبعنى أنها 
ذات سـبينات نصفية العـدد الصحيح، وبذلـك مينعها مبدأ االستبعاد
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من تشكيل مكّثف بوز-أينشتاين (BEC). ولكن ميكن لذّرات الهليوم-3 
أن تنتج BEC إذا تزاوجت أوًال لتشكل بوزونات، وهي عملية مماثلة 
لتزاوج اإللكترونات في الناقلية الفائقة، التي ميكن أن تأخذ مجراها 
أول  فإن  احلقيقة،  وفي  بكثير.  ذلك  من  أخفض  حرارة  درجات  عند 
مشاهدة للميوعة الفائقة في الهليوم3- في العام 1972 عند 2mK فقط 
 R. Richardsonو D. Oscheroffو D. Lee عليه  نال  فذ  (وهو عمل 
1996) قد كانت إشارة واضحة عن  العام  للفيزياء في  نوبل  جائزة 

الصلة بني امليوعة الفائقة وتكثُّف بوز-أينشتاين. 
مبعرفة األهمية احملتملة  الكتشاف الطور اجلامد الفائق، فإنه 
على كل حال كان واضحًا أنه مازال يوجد بعض العمل الذي ينبغي 
القيام به قبل أن يسقط كيم وتشان كلمة "رمبا" من دعواهما. وعلى 
وجه اخلصوص، كانت توجد اإلمكانية بأن "العطالة الالتقليدية" التي 
في  السائل-4  الهليوم  من  طبقة  إلى  ببساطة  تعود  كانت  سجالها 
العّينة التي جرى اصطيادها في املسامات النانومترية القّد لقرص 
كي حتفظه  الهليوم-4  على  أن حتتوي  ينبغي  التي   Vycor الزجاج 
حتت ضغٍط كاٍف. لذا فقد أعاد الشريكان التجربة مستخدمني عّينة 
كبيرة من الهليوم اجلامد-4، مالحظني هبوطًا في العطالة الدورانية 

تشان  ويبدي  فائقًا.  جامدًا  أصبح  قد  العّينة  من   %1 بأن  يوحي 
نشاهد  كنا  أننا  هو  التجربة  هذه  أظهرته  ما  "إن  فيقول:  مالحظة 
ظاهرة ماكروسكوبية، وليس ظاهرة كمومية موضعية. "أما االدعاء 
القطعي للشريكني فيما يخص اكتشاف اجلامد الفائق فقد ّمت نشره 
 Science 305 في أيلول/سبتمبر من العام 2004 (ميكن الرجوع إلى

.(1941
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من  الواردة  النتائج  حفَّزت  ما  سرعان 
والية بنسلفانيا مجموعات بحث أخرى على 
الفتل.  هزاز  في  وتشان  كيم  جتربة  تكرار 
ومع بداية العام 2006 كانت ثالث مجموعات 
وهي  الفائق  اجلامد  نتيجة  أكدت  قد  كهذه 
والعـاملون معه   K. Shirahama مجموعات 
 M. Kubotaو بالـيابان  ِكيو  جامعة  في 
وطالبه في جامعة طوكيو وJ. Reppy (الذي 

أجـرى أبحاثـًا لم تكـلل بالنجـاح للوصـول إلى حالـة اجلامـد الفائـق   

آخذًا بعني االعتبار األهمية 
الطور  الكتشاف  احملتملة 
اجلامد الفائق، فقد اتضح 
بعض  يوجد  زال  ما  أنه 
العمل ينبغي القيام به قبل 
وتشان  كيم  يستطيع  أن 
من  "رمبا"  كلمة  إسقاط 

دعواهما.

بني  من  انتشارًا  األكثر  النظير  هو  الهليوم-4  طور  في  الهليوم   :1 الشكل 
للهليوم، والنظير اآلخر هو الهليوم-3. يوجد الهليوم كغاز  نظيرين مستقرين 
من  ليمكنها  املناطيد  في  عادة  يستعمل  وهو  حرارة  ودرجة  ضغط  كل  عند 
د الهليوم-4 إلى درجة قريبة من درجة  العوم في اجلو نظرًا خلفته. عندما ُيبرَّ
الصفر املطلق، يصبح سائًال وينقلب في الدرجة 2.17K إلى مائع فائق بحيث 
الكم تصبح  مليكانيك  األساسية  القوانني  لزوجة (مبوجب  بدون  يسيل(يتدفق) 
ِفْرميونات وليست بوزونات كالهليوم-4، مائعًا  ذّرات الهليوم-3، نظرًا لكونها 
فائقًا عند درجة احلرارة األكثر انخفاضًا 0.0025K مبجرد تزاوجها لتشكل 
بوزونات). وخالفًا ألي عنصر آخر، فإن الهليوم ال يتصلّب في درجة الصفر 
املطلق، ولكنه يفعل ذلك فقط بتأثير الضغط. وتبّني التجارب احلديثة أنه ميكن 
للهليوم-4 املضغوط أن يدخل في حالة من املادة ُتدعى اجلامد الفائق عند درجة 

حرارة دون الدرجة mK 200 تقريبًا، وهو ما متَّ التنبؤ به منذ عقود عديدة.
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الشكل 2: دوران فائق يأتي الدليل األكثر إقناعًا بأن الهليوم-4 اجلامد ميكن 
أن يصبح جامدًا فائقًا من جتارب هزاز الفتل. وحسبما اكتشف أون-سيونغ 
كيم في العام 2004، يجب أن تهبط العطالة الدورانية ومن ثم دور اهتزاز 
(األحمر)، مما  تقريبًا   175 mK درجة حرارة  عند  فجأة  الهليوم4- اجلامد 
يشير إلى أن بعض البلورات قد قامت بانتقال طوري إلى حالة املائع الفائق 
يدور  بها  احمليط  "العادي"  اجلامد  الهليوم-4  كان  عندما  بقي ساكنًا  الذي 
حوله. ولكن لم يَر الباحثون مثل هذا السلوك من أجل اخللية الزائفة (األسود) 
أو عندما أعيدت التجربة بالهليوم-3 الذي هو ابن العم الفرميوني للهليوم-4 
(األزرق). وفضًال عن ذلك، ازدادت درجة حرارة االنتقال إلى اجلامد الفائق 
بزيادة تركيز شوائب الهليوم-3 في عّينة الهليوم-4 (اخلطوط امللونة، انزاحت 
شاقوليًا نحو األسفل للتوضيح)، كما أن التأثير اختفى في النهاية فوق تركيز 

0.1% للهليوم-3. 
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في   S. Rittner وطالبه  املاضي)  القرن  من  السبعينيات  أواخر  في 
جامعة كورنل في الواليات املتحدة.   

أكدت كّل هذه املجموعات  أنه دون درجة احلرارة 200mK تقريبًا 
يسري حوالي 1% من الهليوم الصلب-4 بطريقة غير تقليدية. بيد أن 
على درجة  باإلبقاء  أنه  أيضًا  وريتنر وجدا في جتربة كورنل  ريبي 
حرارة الهليوم-4 اجلامد قريبة من درجة انصهاره ولعدة ساعات ومن 
الصلب  اجلامد  إشارة  تخفيض  استطاعا  ببطء،  مجددًا  تبريده  ثم 
إلى أقل من 0.05% بل حتى جعالها تختفي كليًا. وملا كان مثل هذا 
التلدين annealing (مبعنى التقوية  باإلحماء) ُيَتوقع منه أن يخفض 
سوية العيب imperfection في اجلامد، فإن هذا يوحي بأن سلوك 
اجلامد الفائق املشاهد ليس صفة شمولية للهليوم-4 الصلب اجلرمي 

بل نتيجة لعيوب في البنية البلورية.
جتارب  مته  دعَّ  disorder الالانتظام  على  املبني  التفسير  هذا 
عديدة أخرى. ففي أوائل العام احلالي، على سبيل املثال، أعاد ريبي 
نت ثم  جتربة كيم وتشان على الهليوم-4 اجلرمي ولكن بعّينات ُسخِّ
دت بسرعة فائقة لكي تسبِّب خلًال في االنتظام، فوجد أن %20  ُجمِّ
من الصلب قد أصبح مائعًا فائقًا. وفي أثناء ذلك وجد أحد طالب 
تشان (واسمه T. Clark) أنه عندما توضع بلورة أحادية فائقة النقاوة 
من الهليوم4- في هزاز فتل، فإن جزء اجلامد الصلب يشكل %0.3 
فقط. ويقول تشان: ”لقد وجدُت أن كُل هذه النتائج اجلديدة مشوشة 
جدًا،" ويتابع قوله "إن الشيء احمليِّر هو أن الهليوم اجلامد الذي كان 
محصورًا في زجاج Vycor في جتربتنا األولية، وفي الذهب املسامي 
التي  تلك  من  نوعية  أسوأ  يكون  أن  ينبغي  كان  أخرى،  في جتربة 
متخضت عنها نتائج ريبي األخيرة -وبالرغم من ذلك فقد عثرنا على 

جزٍء من اجلامد الفائق يساوي 2% فقط.
جتارب  فأكثر  أكثر  أضعفته  الفائقة  اجلوامد  مثال  أن  يبدو 
 J. Beamish املستقلة التي أجراها "DC flow تدفق التيار املستمر"
والعاملون معه في جامعة ألبرتا بكندا عقب النتيجة التي حصل عليها 
كيم وتشان في العام 2004 بقليل. فلقد وضع هذا الفريق الهليوم-4 
اجلامد في مصفوفة من األنابيب الشعرية وفتش عن دليل مباشر عن 
صالبة فائقة عبر خلق فرق في الضغط في العّينة ورؤية ما إذا تدفقت 
اجلامد  الهليوم-4  سلوك  "إن  بيميش:  يقول  لذلك.  كنتيجة  كتلة  أي 
مختلف متامًا عن ذاك الذي للموائع الفائقة "وتبّني نتائجنا أنه عند 

الهبوط إلى الدرجة 30mK، ال يتدفق الهليوم-4 اجلامد.

5¹dEM�« …—œU³�
كثير من النظريني ال يدهشهم وجوب أن تعتمد حصيلة جتارب 
هزاز الفتل بشدة على الشروط التي جرى حتضير عّينات الهليوم-4 
اجلامد على أساسها. ويرجع هذا في جزء منه إلى احلسابات التي 
مساشوسيتس  جامعة  من   B. Svistunovو  N. Prokofev أجراها 
أن  مبّينني  إيلينوي،  جامعة  من   D. Ceperley بينهم  من  وآخرون، 
الفراغات ال ميكن وجودها في درجة الصفر املطلق. وفي النتيجة، فإن 

قد  الهليوم-4  بلورة  في  الفائقة  امليوعة 
بوز-آينشتاين  تكثيف  بسبب  تكون  ال 
للفراغات. بالفعل، وفي العام املاضي شكك 
اكتشف  التفسير حينما  بهذا  نفسه  تشان 
كتابع  يتناقص  لم  الفائق  اجلامد  جزء  أن 
لو  يفعل  أن  ينبغي  كان  حسبما  للضغط، 
كان الهبوط املالحظ في العطالة الدورانية 

يعود لتشكل تكثُّف بوز-أينشتاين.
ولكن هناك سبب أكثر إحلاحًا للتشكيك 
التقدم  فــي  وليفتشيتز  أندرييف  بتنبؤ 
احلديث الذي حتّقق في فهم الكيفية التي قد 
تولِّد فيها بعض األنواع من العيوب البلورية 
توقيع signature بصمة شبه اجلامد الفائق. 
احلسابات  على  بناًء  سفيستونوف:  ويقول 

العددية ومن حيث املبدأ، نحن نكفل وجود طورين جـامـديـن فائقيـن 
عـي أن واحدًا منهما يوجد في حدود حبة  عـلى األقـل لـلهـليـوم-4. ويدَّ
مائع فائق، يبلغ عرض الطبقات فيها حوالي ثالث ذّرات تفصل مناطق 
ذات توجه بلوري مختلف. وأما اآلخر فهو طور زجاجي ملائع فائق، 
تشكل فيه ذّرات الهليوم-4 حالة "زجاج فائق superglass" غير منتظم 

.( Phys. Rev. Lett. 96 105301) حّيزّيًا ولكنه  شبه مستقر

رجل الساعة رغم أن موسيس تشان املصّور هنا إلى جانب هزازه الفتلي 
في جامعة والية بنسلفانيا يجد املوضوع غير مريح، فهل يكون هو احلائز 

القادم جلائزة نوبل في امليوعة الفائقة.

دليل جامد 
اخللية التجريبية احملتوية 
جرمي  هليوم-4  على 
كيم  وضع  به  والذي 
وتشان ادعاءهما احلاسم 
عام  في  الفائق  باجلامد 

.2004
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 S. Balibar وحديثًا، متّكن
من مختبر الفيزياء اإلحصائية 
لدى املدرسة العليا في باريس 
على  دليل  على  العثور  من 
بلورات  في  الفائقة  امليوعة 
احلبات.  حدود  مع  الهليوم-4 
هذا  مثل  لها  أن شبكة  ورغم 
عطالة  تولّد  سوف  الكيان 
دورانية غير تقليدية (هي التي 
ستظهر في هزاز الفتل)، فإنه 
وزمالءه استعملوا بدًال من ذلك 
الضغط  مقياس  يشبه  جهازًا 
مباشرة  دالئل  عن  ليبحثوا 
للصالبة الفائقة (انظر أعاله). 

معه،  والعاملون  بيميش  أجراها  التي  التدفق  جتارب  مع  وباملماثلة 
كانت فكرتهم أن يضعوا الهليوم-4 اجلامد في داخل أنبوب زجاجي 
وأن يستخدموا كاميرا لرؤية تدفق الكتلة استجابة لفرق االرتفاع بني 

داخل األنبوب وخارجه.  
 يقول باليبار: "ال تبدي البلورات من النوعية اجليدة تدفقًا، في 
حني تفعل ذلك البلورات ذات حدود احلبيبات، ولذلك فإن قدرًا محدودًا 
من الالانتظام يكفي لذلك". ولكنه مع ذلك يقرُّ بأنه يصعب على شبكة 
الكبيرة  الفائق  تعلل أجزاء اجلامد  أن  فائق  من حدود حبات مائع 
التي تشاهد في جتارب هزاز الفتل. ويضيف باليبار قائًال: "قد تكون 
حدود احلبات grain boundaries تلك هي التي تربط مناطق سائلة أو 
زجاجية في بلورات فوضوية (غير منتظمة disordered) لتولِّد توقيع 
جامد فائق ضخم. وملا كان من غير احملتمل حلدود حبات كهذه أن 
ر ملاذا لم يَر  تصطف في قنوات ضيقة في مادة ما، فإن ذلك قد يفسِّ
بيميش والعاملون معه مثل هذا التدفق في جتاربهم التي اعتمدت 

اخلاصة الشعرية.
لقد سّجل V.Grigor'ev وزمالؤه من أكادميية العلوم في أوكرانيا 
الزجاجي  الطور  على  دليًال  العام  هذا  من  في شهر شباط/فبراير 
في  وسفيستونوف  بروكوفيف  وجده  الذي  اجلامد  الهليوم-4  في 
حساباتهما. وبالقياس الدقيق لضغط عّيناتهما كتابع لدرجة احلرارة، 
 T4 املتوقعة  التقليدية   dependence التبعية  عن  ابتعادًا  وجدا   ،T
واقترابًا من التبعية T2 لدرجة احلرارة دون الدرجة mK 300. ويّدعي 
الفريق أن هذا ما سيتوقع فيما لو تشّكل طور زجاجي، ويوحي بأن 
النتائج  ر  يفسِّ قد  الطور  هذا  مثل 
في  قبل  من  وجدت  التي  الشاذة 

الهليوم-4 اجلامد.
يأمل تشان أن تساعد دراسات 
تواقيع  عن  تبحث  والتي  كهذه، 
الفائقة،  للصالبة  ترموديناميكية 

املسؤول  قضية  حلِّ  في 
الفائق  اجلامد  توقيع  عن 
املشاهد في جتربته. ويقول 
جتربة  "باستثناء  تشان: 
فوق  األصلية  كودكيند 
الصوتية ultrasound، فإن 
عن  القاطعة  األدلة  معظم 
اجلامد الفائق التزال تأتي 
الفتل".  هزاز  قياسات  من 
ويضيف قائًال: "وفي رأيي 
رمبا  باليبار  نتائج  فإن 
الهليوم-4  أفالم  إلى  تعود 
على  املتدفقة  السائل 
 "cracks "الشقوق  امتداد 
أو حدود احلبات وال عالقة لها بظاهرة اجلامد الفائق التي رأيناها 

في جتاربنا".
ترموديناميكية  دراسات  بإجراء  اآلن  تشان  مجموعة  تقوم 
ها. وفي لقاء آذار/مارس للجمعية الفيزيائية األمريكية في دنفر  تخصُّ
هذا العام، قّدم أحد طالبه اجلدد، اسمه X. Lin، قياسات عن السعة 
احلرارية للهليوم-4 اجلامد كتابع لدرجة احلرارة، مبّينًا أن له الشكل 
التقليدي املتوقع مع قمة إضافية عند درجة احلرارة ذاتها (حوالي 
80mK) وهو املوضع الذي تبديه إشارات هزاز الفتل. ويقول تشان: 

لتثبيت ذلك قبل أن  "نحن بحاجة إلى القيام بتجربة شاهدة أخرى 
نستطيع القول فيما إذا كانت لتلك القمة عالقة باجلامد الفائق. 

Èd³� �ôƒU�ð
وعليه، هل يأخذ تشان موقعه في الطريق إلى جائزة نوبل القادمة 
الدليل  إلى  باالستناد  "إننا  كودكيند:  ويقول  الفائقة؟  امليوعة  حول 
الراهن، نحن ال نعلم ما إذا كان تشـــان يشــاهد حالة  التجريبي 
اجلامد الفائق، وبناًء على ذلك نعلم إذا كانت هذه احلالة موجودة". 
- صريحة  إشارة  وحدها  تبدي  الفتل  هزاز  جتارب  "إن  ويضيف 

 X أشعة  تبعثر  مع جتارب  املباشر  للتدفق  األخرى  الدراسات  أما 
والنترونات فإنها ال تقدم أي دليل على الصالبة الفائقة كما لم تنجح 
حتى اآلن محاوالت البحث عن توقيع ترموديناميكي". لكن كودكيند 
يأمل بأن العديد من األبحاث التجريبية الراهنة للجوامد الفائقة -

التي تتضمن دراسات حديثة أجنزها بيميتش على نحو يشبه جتربته 
والتي أجراها في عام 1997- ستكون قادرة على حتديد سبب السلوك 

الشاذ الذي رآه تشان ورآه هو.
في  بنيَّ  الذي  وهو  إيلينوي،  جامعة  من   Tony leggett يعتقد 
العام 1970 أن عطالة الدوران الالتقليدية ُتعدُّ واصمًا حلالة اجلامد 
الفائق، أن نتائج ريتنر-ريبي على بلورات غير منتظمة ُتعدُّ معبرة 
جدًا. ويقول بهذا الصـدد "إن هذه املعطيات بالنسـبة لي توحي بأن 

تدفق بلوري مأل سيباستني باليبار والعاملون معه آنيتني مستطرقتني بالهليوم-4 اجلامد إلى ارتفاع 
مختلف (إلى اليسار) واستعملوا كاميرا ليروا فيما إذا وصلت املنظومتان إلى حالة التوازن(أي 
كما يفعل سائل). وبالنسبة لبلورات ذات حدود احلّبة (كما هو مبّني على اليمني في بلورة هليوم-4 

جامد مساحتها حوالي سنتيمتر مربع واحد)، فقد الحظ الفريق فعًال مثل هذا التدفق للكتلة.

هي  احلبات  حدود  تكون  قد 
أو  سائلة  مناطق  تربط  التي 
غير  بلورات  في  زجاجية 
اجلامد  توقيع  لِّد  لتو  منتظمة 

الفائق.
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 anomalous ما رآه الناس حتى اآلن هو من باب الديناميكا الشاذة
kinetics، وليس عطالة دورانية التقليدية". ولكنه يضيف قائًال بأننا 

"هيس-فيربانك  إلى جتربة  بحاجة  فإننا  ما هو مؤكد  نكتشف  كي 
تدوير  إلى  اجلامد  الهليوم4-  فيها  خضع  التي   ،"Hess-Fairbank

rotation تيار مستمر (DC) وليس تدوير تيار متناوب (AC) كما 

في هزاز الفتل.
ويتفق معه Philip Anderson بصورة أساسية. وفي هذا يقول: 
"ال ترى أي واحدة من التجارب امليوعة الفائقة أصوًال، ولكنها ترى 
بالفعل دليًال على مائع كمومي quantum fluid". ويسمي أندرسون 
هذا املائع الكمومي مائعًا دّواميًا vortex fluid وذلك، كما يقول، ألن 
الدّوامّية vorticity -وهي وسيط  اليوم يدعم فكرة أن  الدليل حتى 

أساسي في وصف امليوعة الفائقة- مكّماة ولكنه ال يدعم فكرة أن 
الدّوامات مجّمدة.

وفي غضون ذلك، يرّكز تشان (الذي يفضل أن ال يسترسل في 
الكالم عن إمكانية رحلة إلى استوكهولم) على دور العيوب البلورية، 
بإحداث عدم انتظام في عّينات الهليوم-4 اجلامد بصورة نظامية ثم 
قياس استجابة اجلامد الفائق، وهو يقول في هذا الشأن: "من العبث 
بالتفكير فيها  النظريني  العديد من  أن تشغل نفسك بتجربة دوخت 
وشجعت زمالء جتريبيني للمشاركة معهم في التفكير"، ويتابع قوله: 
"يبدو التقدم بطيئًا في بعض األحيان، وميكن أن يكون من احملبط 
أن جتد نفسك في طريق مسدودة. ولكن ما هو أكثر تسلية أن تكون 

احملقق بدًال من أن تقرأ قصة بوليسية". 
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نافعًة ملا هو  البراكني  قد تكون 
أكثر من احلمم البركانية والرماد
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صحفي باملجال العلمي يقيم في بوسطن
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هل تود أن تشق طريقك إلى الثراء؟ اصغ إذًا ملا يلي: إذ يحتمل 
أن يوجد ثمة ذهٌب جديٌد يتكّدس هناك ........ إنه ليس مجّرد ذهب 
غير مكتشٍف، لو َتْفَطن له، بل توضعات جديدة الدمغة. إنه يبدو ذلك 
املعدن املتألق الذي يظلُّ الرمز املطلق لثراء ميكن جمعه بأسرع  مما 
يفكر أي امرئ، إذ ُيستطاع ترقيد توضعاٍت ضخمة من هذه املادة 

في غضون عمر بشري أو حتى في غضون أيام. 
اجليولوجيا  أساسيات  عن  امرئ  أي  ويعرفه  عرفه  ملا  فبالنسبة 
السنوات  من  املاليني  يستغرق  الذهب  خام  بأن  التسليم  يتم  كان 
كي يتوّضع. أما اآلن فإن التحريات في منجم غامض مبركز بركان 
في جزيرة Lihir في منطقة بابوا Papua في غينيا اجلديدة، أخذت 
تغير كل ذلك. ويقول Mark Hannington، وهو خبير في اجليولوجيا 
أننا  فكرنا  أننا  "مبجرد  كندا:  في  أوتاوا  جامعة  من  االقتصادية 
توصلنا إلى الكيفية التي يتشكل بها الذهب، بدأ التشكيل السريع 

في منطقة Lihir يقلب كل ما نعرفه رأسًا على عقب".
التي  للطرائق  فهمنا  بتغيير  آخذة  ليست  االكتشافات  هذه  إن 
تؤدي إلى تشكل توضعات الذهب فحسب، بل ميكنها أيضًا أن حتوِّل 

الطريقة التي يتبعها املستكشفون بحثًا عن غنيمتهم النفيسة.
يصعب بالطبع العثور على الذهب فلوال صعوبة ذلك ملا كان قيمًا 
إلى هذا احلد. ومع أنه عادة ما يكون مبعثرًا في القشرة األرضية 
بشكِل كميات أثرية، فإنه في بعض األحيان يتركز بشكل توضعات 
العادة أصغر من أن  حتتوي على منشات معدنية كثيرة تكون في 
هذه  تكوين  في  اآلليات  من  مجموعة  وتدخل  املجردة.  بالعني  ترى 
التوضعات بدءًا من الصخور املضغوطة جدًا والتي تنزُّ سائًال غنيًا 
من  آثارًا  تترك  التي  باألنهار  وانتهاًء  األرض،  أعماق  في  بالذهب 

ثماالت الذهب على ضفافها. 
الينابيع  بواسطة  أيضًا  تتوضع  أن  الثمينة  املادة  لهذه  وميكن 

املائية  املنظومات  من  وغيرها  احلارة 
القادم  ماؤها،  يسخن  التي  احلرارية 
من أعماق األرض، بواسطة الصهارة 
السطح  إلى  االرتفاع  ثم  املاغما-  أو 
حامًال الذهب املذاب معه. ويقدر حاليًا 
في  كله  الذهب  توّضعات  ُخمس  بأن 
املوجودة  تلك  ضمنها  ومن  العالم، 
بهذه  تكّون   قد  ليهير،  جزيرة  في 

الطريقة.
ومهما تكن اآللية، كان كل شيء 
يبدو وكأنه يشير إلى كون هذه العملية 
التسعينيات  أوائل  للغاية. ففي  بطيئًة 
 Edwin قام  املاضي،  القرن  من 
املسح اجليولوجي  McKee من قسم 

األمريكي في الواليات املتحدة باستخدام التأريخ بالقياس اإلشعاعي 
النظائر  حتلل  معدل  على  مبنية  تقنية  (وهي   radiometric dating

األنديز  في  الذهب  توّضعات  لتقدير  وذلك  مستقرٍة)  عناصر  إلى 
أو أكثر حتى ّمت  أنها استغرقت مليون سنة  the Andes واستنتج 

النفيسة  باملعادن  اخلاصة  والدراسات  الوقت  ذلك  ومنذ  تشكلها. 
زمنية  مقاييس  تتكون ضمن  أن  بأنها ميكن  توحي  كانت  األخرى 
ـل فلز الذهب بشكل بطيء  أقصر وقتًا، ولكن استمرت نظرية َتَشكُّ

وثابت تراوح مكانها. 
للذهب، يجب توافر ثالثة أمور: مصدر  ومن أجل إنشاء مكمن 
املائية  للمنظومات  فبالنسبة   .trap ومصيدة  نقل،  ووسيلة  للذهب، 
احلرارية، تصّور الباحثون أن املاغما هي املصدر احملتمل. وحينما 
تبدأ حرارة ألسنة الصخور املنصهرة في التبّرد والتبلور في أعماق 
أساٍس  ذي  سائٍل  من  طبقة  األلسنة  تلك  تنفث  األرضية،  القشرة 
مائي ترتفع نحو السطح. وقد كان من املعروف في السابق أن هذا 
الكبريت،  وأبخرة  الذهب  السائل غنيٌّ مبعادن منحلة، مبا في ذلك 
ومنذ السبعينيات من القرن املنصرم كان ُيظّن أن هذا السائل هو 
وسيلةالنقل. أما آلية االصطياد التي جتعل الذهب يترسب من هذا 

السائل كمعدٍن نقي فإنها بقيت لغزًا. 
هذا ولم تكن وسيلة النقل املذكورة آنفًا صاحلة. إذ إن قياسات 
لتوضعات  محتملة  كمصادر  بدت  والتي  الناشطة،  احلارة  الينابيع 
د ما يكفي من الذهب املذاب. فقد كانت  الذهب املستقبلية، لم تكن لتزوِّ
التراكيز منخفضًة للغاية إلى حد أنها قد حتتاج إلى ماليني السنوات 
لتشكيل مكمن مهم وهذا يفوق بكثير الزمن الذي يظن أن الصخر 

املصهور املوجود إلى األسفل منه قد استدامه.
ومن ثم في العام 1985، قام Kevin Brown- املختص بالكيمياء 
 Wairakei اجليولوجية من مركز األبحاث احلرارية األرضية في ويراكي
البخار-  أن  ذلك  مذهل.  باكتشاف  نيوزيالندا،  في 
عن  يتولد  كان  املنشأة-  توربينات  ل  يشغِّ الذي 
العاليني  والضغط  احلرارة  (ذات  املياه  جعل  طريق 
والنابعة من أعماق األرض) تنفذ عبر ثقوٍب صغيرة 
في صفائح معدنية مثبتة على السطح. ففي الوقت 
األخير  هذا  فإن  املاء،  بعض  فيه  يتبخر  كان  الذي 
عًا قاسيًا مائًال للخضرة حول  كان يترك وراءه جتمُّ
اختبر  وعندما  تلك،  الصفيحات  إحدى  في  الفتحة 
براون هذا التجّمع وجده يحتوي على كميٍة ضخمٍة 
براون  يقول  الصدد  هذا  وفي  الذهب.  من  مفاجئٍة 
(وهو حاليًا يعمل كمستشار مستقل): "لقد ُصعقنا 

حينما اكتشفنا فعليًا ماهية ذلك التجمع".
لقد حتقق براون من أن املياه التي كان اجلميع 
يختبـرهـا عنـد الـينابيع احلـارة كانـت قـد فقـدت  
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كالتالي:  ذلك  فسر  وقد  فيها.  املوجود  الذهب  من  األكبر  الكم  بالفعل 
احلالة  إلى  السائل  حالة  من  الكبريتية  واألبخرة  املياه  تبّدلت  فعندما 
الغازية بالقرب من السطح، تركت وراءها ثمالة residue من املعادن، مبا 
فيها الذهب، انحلّت بدورها في السائل. فإذا صحت حجته فإنه يكون 
قد وجد بالفعل احللقة املفقودة في الكيفية التي تشكل فيها املنظومات 
املائية احلرارية hydrothermal system توّضعات الذهب: وهذا يعني 

وأن  النقل،  وسيلة  هو  كان  السائل  أن 
trap كانت نقصانًا في الضغط  املصيدة 
أدى إلى غليان الكبريت، بحيث سّبب تغيُّر 
خواص احمللول مما جعل الذهب يترسب 
من املاء املتبقي. وبشكٍل قاطع فقد عنى 
تتشكل  أن  ميكن  التوضعات  أن  أيضًا 
يظنه  أن  ميكن  مما  بكثير  أسرع  بشكل 

أي امرئ. 
ومن أجل التأكد يقينًا احتاج براون 
إلى احلصول على عينات من املياه حتت 
احلرارية  املنظومة  كانت  للذهب  مكمن 
املائية التي شكلته ما تزال ناشطة. ولقد 
وهو  فقط،  كهذا  وحيٌد  مكان  ثمَة  كان 
مكمن الدوالم الضخم في جزيرة ليهير، 
وهو أحد أكبر توضعات فلز الذهب في 
على  يحتوي  وإذ  عمرًا،  وأحدثها  العالم 
(راجع  الذهب  من  طن   1000 من  أكثر 
ثمة مشكلة  كانت  ولكن  املخطط ميينًا). 
براون  كان  الذي  فالسائل  فقط:  واحدة 
يحتاجه –من أجل فحصه - كان يتوضع 
في  كيلومتر  عن  يقل  ال  ما  بعد  على 

األعماق حتت السطح. 
عمل براون بني الفينة واألخرى وملدة 
العينة.  عشرين عامًا على التوصل إلى 
قام  بعدما  أمامه  الفرصة  الحت  وقد 
اآلبار  من  سلسلٍة  بحفر  مناجم  عمال 
العميقة حتت مكمن الدوالم بغية خفض 
حتت  احملتبس  البخار  وضغط  حرارة 
السالمة.  أسباب  لتحقيق  وذلك  املنجم، 
طرح  احلفر  لعملية  توجيههم  أن  إال 
بعض  حفر  عملية  بدأت  فقد  مشكلة. 
محيط  عند  شاقولي  َنْصل  بغرز  اآلبار 
املكمن، ثم غّير هذا النصل اجتاهه بغية 
املرور أسفل املكمن. وكيما يلتقط براون 
ميكن  وعاًء  يصّمم  أن  احتاج  ما  عينة 
إنزاله باجتاه األسفل بشكل مستقيم ثم 
ينعطف بزاوية ما. وحاملا يصبح الوعاء في املوضع املطلوب، يجب 
ملؤه بالسائل، ثم غلقه بشكل محكم وهو ما يزال عميقًا حتت األرض، 
حمولته  من  قطرٍة  تسريب  أي  دومنا  السطح  إلى  إعادته  ثم  ومن 

الثمينة. 
لقد متثل وعاء جمع العّينات الذي ابتكره براون، في نهاية املطاف، 
في أسـطوانة من التيتانيـوم بطـول متريـن مجهـزة بدواليـب متّكنها 
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غاص جزء من اجلزيرة في 
عمق البحر، مصحوبًا بثورٍة 

بركانيٍة خفيفة.

حّرر هذا الغوص ضغطًا على  
"سائل احلمم البركانية-

املاغما"، فحدث استبخار 
طبقة منفصلة من املاء وترّكز 

الذهب في احمللول.
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اندفع "سائل احلمم البركانية-
املاغما" باجتاه السطح، مستغًال 

الضعف الكامن في الصخرة 
الذي سببه غوص البركان. 

وحينما انفلت الضغط عن السائل 
(املاغما)، استبخر جزء من السائل 

(محلول الذهب) بفعل الغليان، 
بحيث ترّسب الذهب في مكمن 

ٍز قريٍب إلى السطح. ويحتمل  مركَّ
أن تكون هذه العملية قد استغرقت 

ما بني 50 عامًا و55000 عام، 
ورمبا أقل من ذلك. 
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السائل البركاني/املاغما بتراكيز 
منخفضة من الذهب في الصعود 
من حجيرة املاغما لتزيد التركيز 

بالقرب من السطح.

ُتبنيِّ هذه الصورة املستويات 
التي قام عندها كلفن براون 
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من التدحرج نحو األسفل حتت تأثير اجلاذبية. وقد اعتلى جانب هذا 
الوعاء اجلامع للعّينات بالقرب من ذروته عمودان متمفصالن مطويان 
مبدئيـًا على اجلانبيـن مثـل أجنحـة احلشــرة.  فحاملا تنخفض هـذه 
النبيطة في موضعها، يعمد شدٌّ ألحد األسالك إلى رفع الوعاء اجلامع 
للعّينات بحيث يضبُّ اجلناحني داخل جانبي البئر. وهذا بدوره يقدح 
آلية تدفع إبرة حادة إلى داخل صفيحة رقيقة من املعدن موجودة في 
أعلى األسطوانة، بحيث تصنع ثقبًا قطره 2 ملّيمتر. وسوف يشق ماء 
البئر-ذي الضغط املرتفع- طريقه بالقوة عبر صماٍم وحيد االجتاه، 

ويبقى محتجزًا داخل املعيان sampler السابق الذكر. 
  Stuart Simmonsحينما حلل كل من براون والعالم اجليولوجي
(من جامعة أوكالند في نيوزيالندا) املاء، تأكدت فكرتهما، إذ احتوى 
املاء على نسبة 15 جزءًا في البليون من الذهب املذاب، وهي نسبة 
تركيز تفوق ألف مرة ما متَّ تسجيله في املياه السطحية للمنظومات 
إذا أخذنا  الباحثون حساباتهم كالتالي:  الهدروحرارية. وقد أجرى 
باالعتبار سرعة تدفق املاء في منظومة ليهير، فإن 24 كيلوغرامًا من 
الذهب تنضاف إلى مكمن الدوالم في كل سنة، وأنه رمبا يكون مكمن 

الفلز بأكمله قد تشّكل في غضون 55000 سنة. 
وحتى هذا املعدل السريع للتشكل قد يكون محافظًا جدًا، وفقًا 
االحتاد  معهد  من   Christoph Heinrich أجراها  التي  للحسابات 
عقٍد  من  أكثر  هانريك  أمضى  فقد  زيوريخ.  في  للتقانة  السويسري 
هدروحرارية  لسوائل  ميكروسكوبية  عينات  حتليل  في  الزمن  من 
محتجزة داخل بلورات من الكوارتز كانت قد تشكلت على عمق بضعة 
البلورات كميات  كيلومترات حتت السطح. وهنا أعطى سحق هذه 
أثرية من السائل، وعندما حلّلها هانريك وجد تراكيز من الذهب تفوق 

بكثير حجم ما وجد في ليهير. 
لذلك، فهو يعتقد أن املنظومة الهدروحرارية التي حتّراها كل من 

براون وسيمونز رمبا تكون قد جتاوزت فوعتها أو تكون قد احتوت 
على تراكيز ذهب أكبر. ويقول هانريك متحدثًا في هذا الصدد عن 
أوربا  وأندونيسيا وجنوب شرق  األرجنتني  التي درسها في  املواقع 
والواليات املتحدة: "إذا التزمت بهذه اجلدلية التي يستخدمانها على 
سوائل ذات تراكيز أعلى بآالف املرات، فإن زمن تشكيلها قد يكون 

أقصر بألف مرة (أي خمسني أو ستني عامًا)". 

                           WO�U¦*« WH�UF�«
كيف يكون ذلك؟ يقترح هانريك أنه ميكن أن يكون مكمن ليهير 
قد تشّكل خالل حادثة كارثيٍة وحيدة. فمن املعروف أن انفجارًا في 
اجلزيرة  ربع هذه  أغرق  قد  عام مضت   400000 منذ حوالي  ليهير 
البركانية في عمق البحر. وميكن لهذا االنخساف أن يكون قد سمح 
إلى  يصعد  بأن  البركان  بقايا  الكائن حتت  بالذهب  الغني  للسائل 
السطح  ويترسب سريعًا في مكمن مرّكز (انظر املخطط املرافق). 
ويقول هانريك: "إن أفضل تخميناتي هو أن هذا قد حدث في غضون 

خمسني عامًا، بعد حدوث االنهيار بقليل". 
إننا نتناقش اآلن -ولكن هل ميكن أن يكون هذا قد حدث بشكٍل 
أسرع؟ فالعالم Greg Hall وهو اجليولوجي الرئيسي األسبق ومدير 
 ،Placer Dome االستكشاف لدى الشركة الكندية املنقبة عن الذهب
الفطري  "إن شعوري  قائًال:  يقول أن ذلك محتمل احلدوث. ويروي 
استغرقه  الذي  الوقت  نفس  في  تشكلت  قد  أنها  ليهير  أرى  حينما 
يوم أو  أو  Saint Helens Mount (شهر  انفجار جبل سنت هيلينز 
"عاصفًة  بأن  يعتقد  وإنه  ساعات"  يتعدى خمس  ال  أقل  زمن  رمبا 
محكمة الظروف" قد جتّمعت لتشكل مكمنًا ضخمًا. "إنك حتتاج إلى 
مستودع كبير من املاغما حافل مبحلول غني بالذهب، ولكنك حتتاج 
أيضًا إلى قادح سريع، مثل بركان ينفث، وذلك حتى تستطيع حترير 

احمللول بشكٍل آني". 

 Ò-  Íc�«  V¼c�«  s�  %40  t²³�½  U�  Ê≈
 w�  ¡Uł  b�  q−�*«  a¹—U²�«  ‰öš  tM¹bFð
 ÷uŠ  s�  WO{U*«  s¹dAF�«Ë  W¾*«  �«uM��«
 w�Ë  ÆUOI¹d�≈  »uMł w�  Witwatersrand
 WFÞUI�  XJK²�«  nO	  ÏbŠ√  rKF¹  ô  l�«u�«
 ‰uIðË  ÆV¼c�«  s�  dO³J�«  rJ�«  «c¼  ¢b½d�«¢
 q³�  U�  W³IŠ  —UN½√  bŠ√  Ê√  �UO{dH�«  ÈbŠ≈
 Ìd×Ð ŸU� Ë√ …dO×Ð v�≈ V¼c�« qLŠ b� a¹—U²�«
 ¨u¹—UMO��«  «c¼  V�ŠË Æw�U(«  ÷u(« ⁄U�
 d³Ž WDO;« ‰U³'« s� Îöš«œ V¼c�«  »U�½«
 Èdð Èdš√ ÏWO{d� WLŁË ÆVÝ«d	 r	«dðË WM�“_«

ÆVÝ«d�« l Ò{uð U�bFÐ q�Ë b� V¼c�« Ê√
 UNÐ  ÂU�  ÏW¦¹bŠ  ÏWÝ«—œ  XHA²	«  b�Ë
   John Chesley  UOłu�uO'«  r�UŽ  o¹d�
 Tucson  sJÝuð  w�  U½Ëe¹—√  WF�Uł  w�
 wŽUFýù«  ”UOI�UÐ  a¹—Qð  �UOMIð  Â«b�²ÝUÐ

 fH½  u¼  b½d�«  WFÞUI�  w�  V¼c�«  dLŽ  Ê√
 U2 ÆWMÝ 5¹öÐ WŁöŁ w�«uŠ Í√ ¨VÝ«d�« dLŽ
 bFÐ qJAð b� ÊuJ¹ Ê√ sJ1 ô V¼c�« Ê√ wMF¹
 sŽ  Z²½  b�  t½√  bÐ  ô  p�cÐË  ªVÝ«d�«  l{̂uð

 ÆWDO;« ‰U³'« q	Pð
 ‰U³'« ‚ULŽ√ v�≈ V¼c�« qšœ nO	 sJ�Ë
 b� t½QÐ ÎUO�UŠ Êu¦ŠU³�« bI²F¹ ø‰Ë_« ÂUI*« w�
 W¹—«dŠË—b¼ ÌW�uEM� ©WDÝ«uÐ® ÎUOzb³� qJAð
 ¨dONO�  …d¹eł  vKŽ  …œułu*«  pK²�  WNÐUA�
 ÏWOL	  XF Ò{uð  nO	   bFÐ  Êu�dF¹  ô  rNMJ�Ë
 Stuart Simmons ‰uI¹ ÆV¼c�« s� Ï…dO³	
 ÁdJ¹¢  ∫«bMK¹“uO½  w�  b½ö	Ë√  WF�Uł  s�
  rNz«—¬  V³�Ð  ÎUCFÐ  rN ÔCFÐ  ÊuOłu�uO'«
 q =¦9  ¡«—ü«  Ác¼  Ê≈  –≈  ¨Ÿu{u*«  «c¼  ‰uŠ
 ÎU�uL×�  ÎUOM¹œ  ÎUÝu³�  f³Kð  …dO¦�  �UO�bł

    Æ¢U� u×½ vKŽ

ثروات مقاطعة الرند آن  اجليوحرارية  الطاقة  ملنشآت  ميكن 
املياه اجلوفيه الذهب من  تساعدنا في حصاد 
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ولن يكون األمر بهذه السرعة على الدوام. ويقول Mckee في هذا 
الصدد: "أعتقد أنك سوف جتد اختالفًا كبيرًا إذ ميكن ملكامن الذهب 
السنني  ماليني  بني  يتراوح  ترتيب  تتشكل حسب  أن  مكان  أي  في 

وحتى مجرد ساعاٍت". 
وهكذا نتساءل أين سيحدث االندفاع الذهبي القادم؟ فبدًال من 
يحاوالن  وبراون  سيمونز  كان  مسارها،  الطبيعة  تأخذ  أن  انتظار 
وفي  صنعية.  ذهٍب  مصيدة  هندسة  في  نتائجهما  استخدام 
التسعينيات من القرن املنصرم، وبعد أن اكتشف براون الذهب وهو 
يترسب في احملطة اجليوحرارية، قام ببناء وعاءين يجمعان الذهب 
من املاء أثناء مروره من الضغط املرتفع إلى الضغط املنخفض في 
وعاٍء  كل  احتوى  لقد  نيوزيلندا.  في  أخرى  ملنشأة  املتاخمة  اآلبار 
مشابٍه في حجمه وشكله لبرميل النفط، على سلسلٍة من حوالي 50 
صفيحة فوالذية مثقبة بفتحاٍت صغيرة. وقد سمحت الفتحات للمياه 
أن تنساب عبر الوعاء في حني قّدمت الصفيحات مساحة سطحية 

كبيرًة ميكن للذهب أن يترسب عليها. 
بيد أن ما هو مخيب لآلمال أن العائد لم يكن يستحق ذلك اجلهد. 
على  املقدرين،  السنويني  واإليراد  التكلفة  عن  متحدثًا  براون  ويقول 
افتراض أن العملية ظلت ملدة عشر سنوات: "سوف يكلفنا احلصول 
على نصف مليون من الذهب ثالثة ماليني دوالر نيوزيلندي (أي 2 
مثل  يتحمل  وعاٍء  لبناء  تتبع  التكلفة  وأغلب  أمريكي).  دوالر  مليون 

هذه الضغوط املرتفعة. أما التكاليف األخرى فتأتي من اخلسائر في 
احملطة عندما يتحتم إغالق (إيقاف تشغيل) البئر بغية قشط الذهب 
تكون  كل ساعٍة  "ففي  قائًال:  براون  يضيف  املعدنية،  الصفائح  عن 
فيها محطة الكهرباء خارج العمل، تقوم أنت من جانبك بهدر النقود 

ليس إّال". 
وعلى كل حال، قد تكون اآلفاق آخذة بالتحّسن. فقد تضاعف 
سعر الذهب تقريبًا منذ أول جهاز بناه براون جلمع الذهب. وفي 
الطاقة في  املاضي، أرسلت وزارة  العام  أيلول/سبتمبر من  شهر 
الواليات املتحدة براون إلى توكسن Tucson، في أريزونا، للتحدث عن 
إمكانيات "املصائد" الصناعية في مؤمتٍر حول استخالص املعادن 
من املياه الهدروحرارية. ويحاول براون حاليًا برفقة سيمونز تأمني 
االحتماالت  إحدى  وتتمثل  أوعية  جديدة.  تصاميم  اختبار  متويل 
في منظومٍة من وعاءين ميكن فيها تشغيل الوعاءين بشكل متناوب 
تفاديًا إليقاف تزويد احملطة بالبخار أثناء َجْني الذهب. وقد تساعد 
لتسريع  مواد  إيجاد  وكذلك  للصفائح  السطحية  املساحة  زيادة 

ع الذهب. توضُّ
ليهير  جزيرة  أبدًا  يكون  لن  املكان  "هذا  بـأن:  براون  ويسلِّم 
قادمة، بل ميكن أن يكون  خطًا مفيدًا جانبيًا حملطة قدرة كهربائية. 
فاملنظومة الهدروحرارية تؤدي فعليًا مهمة التنقيب لصاحلك، وكل ما 

عليك فعله فقط هو استخالص الذهب".  
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  Frank Gordon صحيح أن الرقاقة البالستيكية التي يفتخر بعرضها
تعدُّ  لغوردون  بالنسبة  لكنها  عادية،  مكروسكوبية  بعد شريحة  عن  تشبه 
فإن  العلمي  الوسط  في  برأيه  ُأخذ  ما  فإذا  بكثير.  ذلك  من  أهمية  أكثر 
م  يقدِّ الباهت  الفضي  البوليمير  هذا  في  املنطمرة   pits الوهدات  منوذج 
تأكيدًا للفكرة القائلة بأن تفاعالت االندماج النووي ميكن استحداثها عند 
ادعاٌء  إنه  بسيطة.  مخبرية  معّدات  باستخدام  وذلك  الغرفة  حرارة  درجة 

ر إجماًال بطاقٍة ال محدودة. دراماتيكي، ألن االندماج النووي يبشِّ

ُتعدُّ رقاقة غوردون البالستيكية أحدث منتج في سلسلٍة طويلٍة من جتارب 
"اندماج بارد cold fusion" أجريت في مركز منظومات األسطول احلربي 
والفضائي في سان دييغو في كاليفورنيا. وما مييِّز هذه الرقاقة البالستيكية 
مة  هو أّنها قد نشرت في مقالة علمية في مجلة Naturwissenschaften احملكَّ

 Werner Albert Einstein وفيرنر هيزينبرغ  آينشتاين  آلبرت  يعتبر  التي 
السابقني  مؤلفيها  بني  من   Konrad Lorenz لورنز  وكونراد   Heisenberg

درجة  عند  النووي  االندماج  فعل  يتحّقق  أن  حّقًا  فهل يصدق  املرموقني. 
حرارة الغرفة وذلك باستخدام جتهيزات مخبرية بسيطة ليس إّال؟ ال يعتقد 
البالستيكية ذات  النوويني ذلك، وينفون قطعة غوردون  الفيزيائيني  معظم 
الوهاد pits معتبرين إياها مجرد نتيجة لتجربة أسيَء تصورها. فمن هو 

املصيب إذًا يا ترى؟

إن الفكرة القائلة بأن االندماج البارد قد يكون ممكنًا إمنا اندلعت في 
 Martin Fleischmann آذار/مارس عام 1989، وذلك عندما أعلن الكيميائيان
وStanley Pons، العامالن في جامعة يوتا، أنهما قد أجريا جتربة حتليل 
كهربائي على طاولة االختبار حتقَّق فيها تفاعل اندماجي، تولَّدت عنه طاقة 

 ábÓ£fG
 IO qóéàe

 êÉeófÓd
OQÉÑdG

WOŠU²HL�« �ULKJ�«
Æ»UFý ¨wzUÐdN� qOK% ¨o�«d²� l{uð ¨·UAJ�

 5�L×²*« sJ�Ë ¨ÊËƒeN¹ ¡U¹eOH�« ¡ULKŽ
 qO�b�« ÎUO�UŠ ÊuJK²1 rN½√ Êu�uI¹ rNM�
 Wł—œ w� ÃU�b½ô« Ê√ X³¦¹ Íc�« lÞUI�«

ÆwIOIŠ d�√ W�dG�« …—«dŠ

 Æ ÎUÐd	 d¦�√ …dE½ wIK¹ Bennett Daviss
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فاقت ما استهلكه لذلك. وقد بدا أن ثّمة عاملًا من وقود مجاني إجمالي ال 
نهاية له يلوح في األفق –ولكن لم تدم تلك الفكرة طويًال، إذ سرعان ما ثبت 
ضالل نتائج فليشمان وبونز في مخابر األبحاث األخرى. وقد صار العاملان 
املنحوسان مبثابة األضحوكة، كما رفض معظم الفيزيائيني النوويني إيالء 

أدنى مصداقية لهذه الفكرة.

ولكن، لم ييأس اجلميع من االندماج البارد، فقد اهتم به الكيميائّيان 
الكهربائيان Pamela Mosier-Boss وStanislaw Szpak في قسم املالحة 
والعلوم التطبيقية التابع ملركز سان دييغو. وحلسن احلظ، فإن رئيسهما 
Gordon اهتم باألمر كذلك، وقد قّدم متويًال محدودًا من أجل التجارب. لقد 

أجرى العاملان Mosier-Boss وSzpak حتى اآلن مئات التجارب في ُعَطل 
نهاية األسبوع وخالل أوقات فراغهم، كما نشروا أكثر من عشر نشرات 

في مجّالت محّكمة مختلفة. 

إلكترود  إنزال  النمطية  الناحية  من  املعملية  التجارب  تضمنت  لقد 
مصنوع من املعدن الثمني املسمى باالديوم palladium داخل محلول مللح 
–الذي ميتلك نسبة كبيرة من ذرات  الثقيل"  "املاء  inert مذاب في  خامل 
الثقيل لعنصر الدوتيريوم deuterium (نظير ثقيل  هيدروجني من النظير 
للهدروجني). ففي الدوتيريوم، حتتوي النواة الذرية على نترون باإلضافة 

إلى البروتون الوحيد املعتاد.

الدوتيريوم  ذرات  تبدأ  احمللول،  عبر  كهربائي  تيار  يتم مترير  عندما 
luttice- ة داخل فضوات في اإلطار الذري الشبيه بالشبيكة تتجّمع ملْتزَّ
like للباالديوم، وفي نهاية املطاف، بعد عدة أيام أو أسابيع، يكون هنالك 

تبدأ  النقطة  هذه  وعند  باالديوم،  ذرة  لكل  تقريبًا  واحدة  دوتيريوم  ذرة 
األشياء باحلدوث.

أما ما يحدث وملاذا يحدث فإنه شأن غير واضح. ومهما تكن ماهية 
ذلك، فإن من الظاهر أنه يطلق طاقة، على شكل حرارة، تفوق ما تستهلكه 
التجربة. ويّدعي مؤيدو االندماج البارد أن الطاقة الفائضة تأتي من تفاعل 

اندماج نووي يتضمن ذرات الدوتيريوم.

يتطلب  فإنه  يجري بشكل طبيعي،  اندماج  تفاعل  على  أما احلصول 
درجات حرارة تناهز ماليني الدرجات، وذلك بغية إعطاء النواة طاقة كافية 
وتكون  املوجبة.  بروتوناتها  شحنات  بني   repulsion التنافر  على  للتغلب 
النتيجة اندماج نواتي ذرتي الدوتيريوم لتوليد إما التريتيوم –وهو نظير 
هيدروجني أثقل من الدوتيريوم- باإلضافة إلى بروتون ُحّر، أو ذرة هيليوم-3 
(helium-3) ونترون حر. وفي احلالتني يحرر التفاعل أيضًا كمية كبيرة من 

الطاقة.

بها  يعمل  أن  ميكن  التي  الكيفية  حول  إجماع  ثّمة  يوجد  ال  ولكن، 
االندماج البارد، ومع نضال مجموعات البحث لنسخ نتائج بعضهم بعضًا، 

d³²�*« w� ÃU�b½ô«

 Íu²×¹ ‰uK×� d³Ž wzUÐdN� —UOð d¹dL²Ð wJ¹d�_« ‰uDÝ_« u¦ŠUÐ ÂuI¹
 Òhðdð qJOM�« …“U�— vKŽ Âu¹œôU³�« l{u²¹ ULMOÐË ÆÂu¹œôU³�« �U½u¹√ vKŽ
 Æi�Už qŽUHð Àb×¹Ë Âu¹œôU³K� WOJO³A�« WOM³�« qš«œ Âu¹dOðËb�« �«—–
 �ULO�−K�  wJO²ÝöÐ  ·UAJ�  vKŽ  W�Ëd²*«  œU??¼u??�«  Ã–u??/  w??Šu??¹Ë

 ÆW¹Ëu½ �öŽUHð ÀËb×Ð

 —bB�
 —UOð

wzUÐdN�

 …¡uK2 WOJOK¹d�√ WOKš
 b¹—uK�Ë Âu¹œôU³�« b¹—uKJÐ

 ¡U*« w� »«c*« ÂuO¦OK�«
qOI¦�«

5KO¦¹≈ w�uÐ

CR≠39 s� �ULO�ł ·UAJ�

qJOM�« s� œËd²J�≈

Âu¹dOðËœË Âu¹œôUÐ �«—–

ÆCR≠39 w� W�Ëd²*« œU¼uK� ÎU¹dN−� d³J� dEM�
 s�  …—œUB�«  UH�√  �UŽUFý≈  WDÝ«uÐ  WKŁU2 Ã–U/  bO�uð  r²¹

ÆbHM²�*« ÂuO½«—uO�«
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 

ä’É≤ªdG

الفائضة  الطاقة  من  القليلة   watts الواطات  تلك  الفيزيائيني  معظم  ينبذ 
 ،Szpakو  Mosier-Boss اختبارات  غرار  على  اختبارات  من  تنبثق  التي 
الطاقة  عن  البحث  مجرد  عن  عوضًا  لذلك  الشذوذ.  من  نوعًا  باعتبارها 
الفائضة، قام الباحثان باستخدام مكشاف detector سبق أن استخدمه 
العلماء النوويون ملدة طويلة، وذلك في محاولٍة للتوصل إلى أدلة مقنعة على 

حدوث األحداث النووية فعًال.

 ،CR-39* وهنا يأتي دور جذاذة غوردون البوليميرية. إنها مصنوعة من
يستخدم  ما  عادة   polycarbonate الكربونات  عديد  بالستيك صاٍف  وهو 
مرور  يجيز  كما  للكسر،  املضادة  والنوافذ  البصرية  العدسات  لصنع 
اجلسيمات حتت النووية subatomic. فالنترونات والبروتونات وجسيمات 
ع الروابط املوجودة  ألفا التي تنطرح من التفاعالت النووية احلقيقية تقطِّ
pits وشعاب  وهدات  من  متميزة  مخلِّفة مناذج  البوليمير  ضمن جزيئات 

tracks ميكن رؤيتها حتت عدسة املجهر.

∂«à°SÓÑdG áYhQ 

يرجع استخدام CR-39 كمكشاف إلى عدة عقوٍد ماضيٍة. ففي االحتاد 
على  ماديًا  قادرين  الفيزيائيني  أغلب  يكن  لم  متويلّيًا،  املكبَّل  السوفييتي 
استخدام األجهزة النووية احلديثة اإلبداع. لكنهم عوضًا عن ذلك، أصبحوا 
اجلسيمات  على  يتعرفون  بحيث   ،CR-39 مكاشيف  "قــراءة"  في  خبراء 

انطالقًا من شكل وعمق الشعاب التي تخلِّفها.
وجامعة  إيلنوي  جامعة  في  البارد  االندماج  باحثو  استخدم  لقد 
مينيسوتا الـ CR-39 منذ تسعينّيات القرن املنصرم، فأرسوا أساس أحدث 
جتربة للعاملني Mosier-Doss وSzpak. ويقــول غـوردون في هذا الصـدد: 

"إنك ال حتتاج إلى جتهيزات معقدة. فهي أداة كشف سهلة".

وكذلك طور Szpak تقنية باسم التوضع املترافق co-deposition تسرِّع 
عملية َرْزم packing ذرات الدوتيريوم ضمن شبيكة باالديومية. وعوضًا عن 
استخدام الباالديوم مبثابة اإللكترود السالب في جتربته اخلاصة بالتحليل 

الكهربائي electrolysis، فإنه يستخدم سلكًا من النيكل أو الذهب ينغمس 
في محلول من كلوريد الباالديوم وكلوريد الليثيوم املذاب في املاء الثقيل. 
الدوتيريوم  من  متساوية  كميات  تتوّضع  احمللول،  عبر  تيار  مير  وعندما 
َيلْتزُّ  ثواٍن،  غضون  وفي  أعاله).  املخطط  (انظر  السلك  على  والباالديوم 

الباالديوم بذرات الدوتيريوم ويبدأ التفاعل أيَّا كان هذا التفاعل.

عالمات  ُتبدي  خالياهما  أن   Szpakو  Mosier-Boss العاملان  يقول 
التريتيوم  من  سوّية  غير  كمياٍت  تتضمن  نووية،  تفاعالت  على  رة  مؤشِّ
املترافق  التوضع  بداية  دقائق فقط من  بعد  الشدة،  X منخفضة  وأشعة 
co-deposition. وهم يقولون أن اإللكترود ميكن أحيانًا أن يسخن أكثر 

بضع درجات من احمللول الذي يحيط به.
 CR-39 رقاقات Szpakو Mosier-Boss وفي أحدث جتربة لهما وضع
اكتشفا  التجربة،  إجراء  بعد  الرقاقات  فحصا  وعندما  اإللكترود.  مقابل 
 pits بوهدات  (ملطخة)  مرقطة  كانت  لإللكترود  األقــرب  املناطق  أن 
ويشار  كذلك.  تكن  لم  منها  األبعد  املناطق  أن  حني  في  ميكروسكوبية، 
أي من  بدون وجود   control experiment الشاهدة  التجربة  أن  إلى  هنا 
متناثرة  قليلة  عشوائية  إّال شعابًا  تولِّد  لم  احمللول  في  الباالديوم  كلوريد 
ميكن أن توصف بإشعاع اخللفية background radiation. وكذلك أحدث 
 Mosier-Boss يصفها ،CR-39 هذان الباحثان تلفًا كيميائيًا مقصودًا على
 popcorn-shaped قائًال: إنها تبدو مثل اندفاعات منفوشة فشارية الشكل
على البالستيك، وليست وهدات أو ُحَفرًا". وها هما يحاوالن اآلن حتديد 

اجلسيمات التي ميكن أن تكون قد خلَّفت الشعاب. 
إن العلماء النوويني املرتبطني باملشروع واملتمرسني في قراءة مكاشيف 
نووية  "حتاكي شعابًا  فالوهدات  مقنعًة.  تبدو  النتائج  أن  يقولون   CR-39

contrast حسب قول  وتباينها  ها وتوزعها وشكلها  منطية في عمقها وقدِّ
Lawrence Forsley، وهو فيزيائي عمل في أبحاث االندماج مدة 16 عامًا 

ويشغل منصب رئيس تقانات JWK في Annandale بفيرجينيا التي تؤلف 
واحدة من شريكات بحوث مركز سان دييغو.

 2007 2005 2002 1998 1992-1989 1989 1989 1989 1984

 Szpak نشر
وMosier-Boss دليًال 

عن شعاب جسيماتية. 

Mosier-و Szpak ذكر
Boss وجود عناصر 

أخرى كدليل على 
تفاعالت نووية.

نشر األسطول 
األمريكي تقريرًا عن 
دليله على االندماج 

البارد.

 Szpak نشر
وMosier-Boss دليًال 
على إنتاج التريتيوم 

في خاليا اندماج 
بارد.

 Melvin Miles حاول
في مركز املنظومات 

احلربية البحرية، 
 ،China lake في

بكاليفورنيا تكرار عمل 
 Pons و Fleischmann

فحصل على نتائج 
مختلطة.

نفت جلنة من العلماء 
اختيرت من قبل وزارة 

الطاقة األمريكية 
االندماج البارد.

بدأ العاملان في 
الكيمياء الكهربائية 

Pamela Mosier-
 Stanislawو Boss

Szpak  اللذان يعمالن 
في مركز املنظومات 

احلربية البحرية 
والفضائية للجيش 
األمريكي بإجراء 

جتارب.

 Fleischmann أعلن
وPons تولُّد حرارة 

عالية يقوالن أنها تشير 
إلى حدوث اندماج 

بارد.

 Martin بدأ
 Fleischmann

وStanley Pons جتارب 
باستخدام  خاليا 

إلكتروليتية.

œ—U³�« ÃU�b½ö� …dOBI�« WBI�«

*CR-39: هو بالستيك بوليميري "أليل ديغليكول كربونات" يستخدم عادة في صناعة العدسات (املترجم).
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هذا ولم يكن Garry Phillips (وهو عالم فيزياء نووية استخدم مكاشيف 
CR-39 طيلة عشرين عامًا في جمع عالمات اإلثبات النووية وعمل أيضًا 

في تقانات JWK) أقل حماسًا. فهو يقول: "لم أَر أبدًا على اإلطالق كثافة 
مرتفعة من الشعاب بهذا القدر من قبل، وال بد أن تكون من مصدٍر كثيٍف 
جدًا، مبثابة مصدٍر نووي. إنك ال تستطيع أن حتقق ذلك انطالقًا من أي 

نوٍع من أنواع التفاعل الكيميائي".

الفيزيائيني  بعض  إن  بل  بذلك.  افتتانًا  األقل  الدخالء  هم  كثيرون 
Mosier- يقولون أنه ال بد وأن CR-39 ممن رأوا النتائج األولية لتجارب
Boss وSzpak قد أعّدا جتهيزاتهما بشكل غير مسؤول أو أنهما قد قرأا 

 detritus بياناتهما بشكل غير صحيح، أو أنهما سمحا على نحو ما للنثارة
غير  خلفية  إشعاعات  بأن  آخرون  ويوحي  خالياهما.  بتلويث  اإلشعاعية 
سوية من مصدر مجهول أو حتى رشقات من األشعة الكونية هي املسؤولة 

عن ذلك.

ويصر فورسلي على أن تلك االعتراضات ال تستقيم منطقّيًا فإذا كان 
  CR-39 رقاقات pock ثّمة إشعاع خلفي في مختبر سان دييغو يكفي لَنْقر
 Szpakو Mosier-Boss في وقت قصير جدًا، فإن pits بهذه الوهاد العديدة
"سيطاح بهما" حسب قول فورسلي. وهو يشير أيضًا إلى أن أي إشابة 
contamination في التجربة أو املصادر اخلارجية لإلشعاع ال بد أن تنُثر 

من  قريبًا  تركِّزها  أن  ال  عشوائي،  بشكل  املكاشيف  عبر   tracks شعابًا 
إلكترودات اخلاليا حسبما تبدي مكاشيفهم.

النتائج.  هذه  استنساخ  صعوبة  إلى  أيضًا  املعترضون  ويشير  هذا 
التفاعل  ففي حني يّدعي Mosier-Boss وSzpak أنهما يستطيعان إجراء 
متى يشاءان، فإن مختبرات أخرى ناضلت الستنساخ نتائج ثابتة (ولكن 
لكن   .co-deposition املترافق  التوضع  تقانة  باستخدام  جدوى)  بدون 
واحدًا من الباحثني أصاب بعض النجاح (وهو Winthrop Williams من 
جامعة كاليفورنيا، بركلي) إذ كّرر جتربة األسطول باستخدام CR-39. وفي 
الباحث  الفيزيائية األمريكية في آذار/مارس، ذكر هذا  للجمعية  اجتماع 
أعدادًا مشابهة من الوهاد pits حول اإللكترود السالب، حيث يقول: "إن 
األمر ُمشجع، وينتظرني الكثير من العمل لفهم وتأويل ما أشاهده بشكل 

دقيق".      

إن االفتقار لوجود نظريٍة ثابتٍة تفسر الكيفية التي ميكن أن يحصل بها 
االندماج املزعوم هو عائق مربك آخر. لقد استمع الكاتب واحملقِّق العلمي 
Shawn Carlson، الذي أجرى في املاضي بحٍثًا في الفيزياء النووية، إلى 

االحتاد  مؤمتر  في  موضوعهما  عرضهما  أثناء   Gordanو  Mosier-Boss

فلم  املاضي.  العام  العاصمة في  الوطني في واشنطن  للدفاع  الصناعي 
يقتنع بل قال: "إنه مجموعة شذوذات مفككة جتاري تقنية جتريبية سيئة 

أكثر من كونها اكتشاف عظيم. وسيتطلب األمر حتققًا مستقًال من عدٍد 
من املختبرات لتحريك هذا املّد لصالح االندماج البارد".

أما املتشككون فإنهم لم يأبهوا به في بحوثهم. ومع ذلك حتاول مجموعة 
من العلماء املوّقرين في جامعات بالواليات املتحدة وأوربة وآسيا استنساخ 
جتارب مختبر األسطول األمريكي. فقد تتّبع David Nagel (وهو فيزيائي 
رواية  العاصمة)  واشنطن  في  واشنطن  جورج  بجامعة  أبحاث  وأستاذ 
االندماج البارد منذ بدايتها، ويسرد رغبة متنامية من قبل وزارة الطاقة 
األمريكية في دراسة متويل التجارب تهدف إلى مواصلة هذه التلميحات 

املتعبة.

وكذلك يتقصى Nagel مناخًا أكثر انفتاحًا لدى منافذ بحثية عسكرية 
في الواليات املتحدة مثل DARPA ومكتب األبحاث التابع لألسطول الذي 
بهما.  وثيقة  روابط  يقيم  زال  وما  كــإداري  العسكرية  اخلدمة  فيه  أّدى 
يشغل  ما  ليسا وحدهما  البترول  نفاد  أو  العاملي  االحترار  أن  يرى  وهو 
التي حتُث  اجلديدة  النتائج  جانب  إلى  األدلة"  قوة  إنها  "بل  الناس،  بال 
الفيزيائيني على إعادة دراسة القضية التي أغلقت بسرعٍة وبحزم منذ 18 
سنة مضت. ويضيف قائًال: " قد يكون هذا هو العام الذي تتغير فيه األمور 
بالنسبة لالندماج البارد"، ومن ثم يتوقف هنيهة ليتابع قائًال: "ورمبا يكون 

ذلك في العام القادم".

- »�Bennett Davis :VðUJ هو كاتب علمي في نيوهامشاير.
الطاقة  هيئة  في  ترجمته  وّمتت   ،New Scientist, 5 May 2007 مجلة في  املقال  هذا  نشر   -

الذّرية السورية.
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يعرف اجلميع أن من املهم حماية احلياة البرية، لكن أليس مبقدور الصخور االعتناء 
بنفسها؟ جتري Kate Ravilious حتقيقاً حول األمر.

في الوقت الذي ُتسلب فيه األرصفة الكلسية باململكة املتحدة ألغراض 
األعمال احلجرية احلدائقية، فإن ستوكنون بار في والية يوتا تندفن حتت 

مالعب الغولف واملنازل املترفة.

á«ª∏Y QÉÑNCG
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 

في جولة قمت بها مؤخرًا على طول ساحل اسكتلندي مهجور، 
البيضوية  املخططة  احلصى  من  بعض  أخذ  مقاومة  أستطع  لم 
الشكل التي كانت تفرش الشاطئ. "ستبدو تلك احلصيات جميلة في 
حديقتي"، هذا ما فكرت به وأنا أضعها في جيوبي. أما كلمتا إيكو 

eco و"هدم النفائس vandalism" فلم تدخال رأسي قط.

إلى أن سمعت عن "احملافظة على األرض  كان ذلك هو احلال 
geoconservation"، وهي حركة متنامية إلعطاء صخور األرض احلماية 

ذاتها املقدمة إلى احليوانات النادرة أو إلى القطع األثرية في املتاحف. 
يدعي بعض العلماء أن التقاط احلصيات وجمع املستحاثات ينطويان 
على ضرر يعادل ضرر اقتالع األزهار البرية أو جمع بيوض الطيور 
العالم  في  الفريدة  اجليولوجية  التشكيالت  إن  يقولون  وهم  البرية. 
مهددة باالنقراض على نحو متزايد، وتتعرض للدفن حتت اإلنشاءات 
الردم  حتت  وتنغمر  الساحلية  الدفاعات  خلف  وتختفي  العمرانية 
ومتحوها عوامل الطقس التي ال ميكن التنبؤ بها. حتى اجليولوجيون 
أنفسهم لعبوا دورًا في هذا الصدد: فلقد خلفت عمليات نزع البذور 
واجلمع العشوائي للعينات العديد من املواقع الهامة املليئة باحلفر. 
الصخور  نولي  كي  حان  قد  األوان  بأن  اآلن  اجليولوجيون  ويقول 

االحترام الذي تستحقه.

تقريبًا من  مؤلفًا مبجمله  كوكبًا  لكونها  أن األرض  تعتقدون  قد 
الصخور فإنها حتوي الكثير مما ميكن دراسته. لكن احملافظة على 
األرض ال تخصُّ حماية الصخور القدمية. إذ إن املهم هو املعلومات 
 (ProGEO) من الـ Chris Cleal التي حتتوي عليها تلك الصخور. ويقول
التي تعرف كذلك باالحتاد األوربي للمحافظة على اإلرث اجليولوجي: 
"ُميكننا علم األرض من فهم نشوء كوكب األرض الذي نعيش عليه". 
بداية  احمليطات  ل  تشكُّ بكيفية  يتعلق  ما  كل  الصخور  سجلت  فقد 
إلى  احلياة  وصول  زمن  مبعرفة  وانتهاًء  البراكني  ثــوران  وسببية 

األرض واحلال الذي كان عليه الطقس قبل 200 مليون سنة.

والية  في  ليك سيتي"  "سولت  من  بالقرب  بار"  "ستوكتون  ميثِّل 
يوتا حالة وثيقة الصلة. فهو بالنسبة للعني املبتدئة مجرد كومة من 
نادرًا  كتابًا  يساوي  فإنه  للجيولوجي  بالنسبة  أما  واحلصى،  الرمل 
"ستوكتون  ل  َتشكَّ األخير  الرئيس  اجلليدي  العصر  فخالل  جــدًا. 
بار" بفعل أمواج وتيارات بحيرة "بونفيل"، وهي بحيرة عمالقة من 
املياه العذبة غطت معظم غرب "يوتا". صحيح أن بقايا هذه البحيرة 
ل البحيرة املاحلة العظمى Great Salt Lake، إال أن شروط  اليوم تشكِّ
العصر اجلليدي مسجلة في تضاريس مثل ستوكتون بار. ويشرح 
اجليولوجي Marjorie Chan  من جامعة يوتا في "سولت ليك سيتي" 
قائًال:"يقدم ستوكتون بار فرصة ثمينة لدراسة إشارات مناخية مثل 

فة واجتاهات الريح وقوتها". درجة احلرارة والظروف املتطرِّ

ولسوء احلظ، فإن ستوكتون بار يعد كذلك أحد العقارات الرئيسة 

اململوكة. ففي السنوات احلديثة ازداد ظهور املنازل الفاخرة ومالعب 
وفي  احمليطة.  السهول  في  رائعة  مشاهد  شكلت  بحيث  الغولف 
من  أخرى  أجزاء  في  واحلصى  الرمل  محاجر  أمعنت  ذلك  غضون 
حاجز ستوكتون. ويقول Chan في هذا الصدد: "إن التعدين والبناء 
فإذا ما جتلَّت  نادر.  bar يشبه هتك غالف كتاب  على هذا احلاجز 

احلضارة لن يكون في مقدور أحد أن يقرأ الكتاب من جديد أبدًا".
اجليولوجيون  يكون  لن  اجليولوجية  املصادر  أحد  ُيتلَف  حينما 
اخلاسرين الوحيدين. ونذكر باملناسبة أن العديد من التكوينات الصخرية 

ميثِّل جزءًا حيويًا من املنظومة البيئية.

املشتركة  اجلمعية  في  مستقل  عضو  وهو   ،Peter Doyle يقول 
علم  املتحدة:"إن  اململكة  حلكومة  التابعة  الطبيعة  على  للمحافظة 
األرض هو مكون رئيس للموئل habitat، فالصخور تولد التربة، التي 

تعيل احلشرات والنباتات واحليوانات التي فوقها".

"مالهالم  فوق  املوجودة  تلك  على شاكلة  الكلسية،  األرصفة  تعدُّ 
ذلك.  على  مثاًال  اإلنكليزية،  يوركشاير  مقاطعة  شمال  في  كوف" 
فعلى مدى ماليني السنني مارس اجلليد ومياه األمطار نحتهما في 
الصخور هناك وصوًال إلى ما يبدو وكأنه قطعة ضخمة من الرصف 
القاسي  الترسي  السرخس  مثل  نادرة  نباتات  وتعيش  املهووس. 
واخلربق السحلبي األحمر الداكن في بيئة املشكاة niche التي تكونها 

شقوق الرصيف.

ájôî°üdG ¢VQC’G
في بريطانيا حوالي 2900 هكتار من حجارة الرصيف الكلسي، 
ُتلف منها حوالي 97 %. إن املناخ املتغير وتسرب التلوث من أراضي 
وتضيف   erosion احلت  تسرِّع  التي  الكبيرة،  املشاكل  من  املزارع 
يات غير مرغوبة إلى املنظومة البيئية. وكذلك ُتعدُّ تعديات احملاجر  مغذِّ
أمرًا مقلقًا، لكن تهديدًا كبيرًا إلى حد مفاجئ للمناظر الطبيعية يأتي 
مما يقتلعه أصحاب البساتني من احلجارة من أجل األعمال احلجرية 
أو املعالم املائية في احلديقة. يقول Mike Benton من جامعة بريستول 
(ورئيس املعهد البريطاني للحماية اجليولوجية): "في هذه احلالة لم 
أناس عاديون يجمعون  بل  التهديد،  الثقيلة مصدر  الصناعات  تكن 

الصخور حلدائقهم هم مصدر التهديد".

على الرغم من هذِه املشاكل، فإن اململكة املتحدة هي رائدة عاملية 
اجليولوجية  اجلواهر  أن  إلى  ويشار  الصخور.  على  احملافظة  في 
علمية  أهمية  ذات  مكانة  أعطيت  ما  إذا  قانونّيًا  باحلماية  حتظى 
وفي  خاصة.  ملكية  ذات  أراٍض  على  تقع  كانت  ولو  حتى  خاصة، 
الواليات املتحدة، جند أن املواقع اململوكة للحكومة فقط مثل حديقة 
Yellowstone الوطنية، هي التي حتكمها قوانني حماية صارمة؛ أما 
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املواقع اخلاصة مثل ستوكتون بار فإن مالكيها يستطيعون التصرف 
كما يحلو لهم. وحتى توصيف مساحة ما في اململكة املتحدة كموقع 
ذي أهمية علمية خاصة فإنه ال يحفظها ساملة على الدوام، حسبما 

ثبت للجيولوجني من معاناتهم.

لقد أذهل أحد هواة الباحثني عن املستحاثات في الصيف املاضي 
على  ديناصور  أقــدام  بصمات  باستخراجه  قام  عندما  اجليولوجيني 
بيندريك روك (صخرة بيندريك)، وهو موقع ذو أهمية علمية خاصة في 
للمزاد  اإللكتروني   (eBay) موقع  على  للبيع  وعرضها  ويلز،  جنوب 
العلني املباشر. وقد مت فيما بعد استرجاع هذِه املستحاثات وحتذير 
من جمعها من قبل الشرطة، أما ممشى trackway الديناصور -وهو 
من أفضل األمثلة احملافظ عليها في اململكة املتحدة- فإنه مخرَّب. 
وما بقي منه ال يزال مهددًا من قبل جامعي املستحاثات غير املدققني 
أو غير املطلعني. ويقول Jonathan Larwood الذي يعمل على توصيف 
وهي  الطبيعية"  "إنكلترا  في  اخلاصة  العلمية  األهمية  ذات  املواقع 
اجلهة احلكومية املسؤولة عن إدارة هندسة املناظر الطبيعية:"هناك 
قصور في فهم قيمة علم األرض وإننا منضي الكثير من وقتنا في 
تشجيع جامعي املستحاثات على العمل معنا بطريقة ال تلحق الضرر 

بإرثنا اجليولوجي".

تعاني أستراليا من املشاكل ذاتها في حماية كنوزها احلجرية. 
تخفي منطقة "بيلبارا" Pilbara النائية في أستراليا الغربية دليًال عن 
احلياة األولى على األرض:"إن الستروماتوليتات التي تأخذ شكل علبة 
بليون   3.4 إلى حوالي  البيض"هي حصائر مكروبات متحجرة تعود 
سنة. إنها حتمل داّالت clues تخّص كيفية نشأة احلياة على األرض 
وميكن أن تساعد في البحث عن عالمات حياة على كواكب أخرى، 

لكن هذه املعلومات احليوية مهددة بالضياع.

"لقد أدركنا أنها (أي ستروماتوليتات) كانت عطوبة جدًا بسبب 
قربها من منظومة نهرية رئيسة وخالل فصل األعاصير تنجرف قطع 
Kath Grey، كبيرة علماء املستحاثات  تقوله  صغيرة منها"، هذا ما 
بيرث.  في  الغربية  ألستراليا  اجليولوجي  املسح  قسم  في  القدمية 
وأكثر من ذلك، كانت املستحاثات أيضًا هدفًا مغريًا للتجار، الذين 
كانوا يستطيعون بيعها مقابل آالف الدوالرات في املعارض الدولية 
العام  ففي  فًا.  متطرِّ حًال  وزمالؤها  غراي  آثرت  لقد  للمستحاثات. 
1999 أزاحوا اللوح الذي يحتوي على أفضل املستحاثات ونقلوه إلى 

متحف أستراليا الغربية في بيرث.
إن نقل املعالم الهامة من محيطها األصلي أمر مثير للجدل، لكن 
املكان  تغيير  يكون  قد  واإلنشاءات،  والتخريب  السرقة  مواجهة  في 
عندما  بالصخور  يأبهون  الناس  من  القليل  إن  أمنًا.  األكثر  اخليار 

تبدأ اجلرافات بالعمل، حسب قول غراي.
احلكومات  تستطيع  اجليولوجية؟  كنوزنا  مستقبل  إذًا  هو  ما 
منظمات  تستطيع  مثلما  احلماية،  من  معينة  درجة  تقدمي  الوطنية 
دولية مثل اليونسكو، التي تشجع الدول على خلق مواقع تراث عاملي 

وحدائق جيولوجية تعدُّ أماكن "ذات تراث جيولوجي مهم".

لكن رمبا كان أهم األدوات هو التعليم و"السياحة اجليولوجية". 
ن الناس اجليولوجيا أكثر حينما يفهمون ما لديهم  ويقول Chan: "يثمِّ
في الباحات اخللفية ملنازلهم". ومن السخرية أن جمع املستحاثات 
ميكن أن يكون ذا مفعول إيجابي. يقول Larwood: "إن اجلمع هو 
طريقة هامة الستقطاب الناس، وإذا ما مت تنفيذ ذلك بحس املسؤولية 
فإنه ال ميثل إّال تهديدًا ضئيًال جدًا، رمبا يجب أال أحس بذلك الذنب 

العظيم حيال حصياتي بعدما تقّدم".

 NewScientist, 23 June 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة

..............................................................
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 

اقتربت احلواسيب التي تشتغل بسرعة الضوء خطوة أدنى. فقد 
نصف  نانوية  أسالك  من  مصنوعًا  ترانزستورًا  الباحثون  استنبط 
ناقلة قد تكون لبنة بناء رئيسة في مكنات machines أسرع مبئات 

املرات من احلواسيب الفائقة احلالية.

فحتى وقتنا احلاضر كانت الترانزستورات الضوئية (التي تتحكم 
فيها حزمة ضوئية واحدة بحالة حزمة ضوئية أخرى) تتطلّب دفقات 
كبيرة من الفوتونات لتحويل احلاالت to switch states، مما يجعل تلك 
الترانزستورات خاوية القدرة الكهربائية power-hungry إلى حدٍّ غير 
في جامعة  وزمالؤه   Mikhail Lukin توصل  فقد  اليوم،  أما  معقول. 
هارفرد إلى تقنية تستخدم فوتونًا واحدًا لتحويل حزمة ضوئية ما. 

وُيعدُّ هذا أول اقتراح عملي لبناء حاسوب ضوئي حسب قولهم.

إن ما يقّيد سرعة ترانزستور كهربائي ما هو السرعة التي يسري 
بها التيار الكهربائي. فمن الناحية النظرية، ملّا كان سفر الفوتونات 
الفوتونات  استبدال  فإن  الكهربائي،  التيار  سفر  من  بكثير  أسرع 
ثبتت صعوبة  محل اإللكترونات يسّرع األمور. ولكن، في احلقيقة، 

إيجاد املكافىء الضوئي optical equivalent للترانزستور.

وعلى غرار التيار الكهربائي، فإنه من املمكن إنباض الضوء أو 
م بالبّدالة switch بني  إيقافه pulse on or off، وتبرز الصعوبة في التحكُّ
هاتني احلالتني (اإلنباض واإليقاف). فعلى خالف اإللكترونات التي 
قها بواسطة حقل كهربائي، تكون الفوتونات حيادية  م بتدفُّ ميكن التحكُّ
neutral من الناحية الكهربائية وال تتآثر interact عادة إحداهما مع 

م  األخرى. وهذا يجعل من الصعب استعمال حزمة ضوئية ما للتحكُّ
بحزمة أخرى.

وذلك   ،interact تتآثر  الضوئية  هناك طريقة ممكنة جلعل احلزم 
عن طريق إطالق "بحر" متماوج من إلكترونات طليقة ُيعرف باسم 

non- بني معدن وجسم غير ناقل surface plasmon بالزمون سطحي
يؤثر  الذي  األمر  الضوء،  لشّدة  تبعًا  يتغّير  فالبالزمون   .conductor

بدوره في شدة الضوء اخلارج من البالزمون. فإذا ُأطلقت في نفس 
األولى  فإن  ما،  بالزمون سطحي  باجتاه  حزمتان ضوئيتان  الوقت 
م ستغيِّر البالزمون الذي سيغّير بعدئٍذ  التي ُتعرف باسم حزمة التحكُّ

شدة املنبع الضوئي اآلخر الذي ُيعرف باسم حزمة اإلشارة.

في السنة املاضية استخدم Anatoly Zayats وزمالؤه في جامعة 
امللكة في بلفاست باململكة املتحدة تقنية لبناء مكوِّن حوسبي ضوئي، 
م في حزمة اإلشارة،  بيد أن وابًال من الفوتونات كان مطلوبًا للتحكُّ
 .power-hungry األمر الذي جعل هذه النبيطة خاوية القدرة الكهربائية

أما اليوم فقد اقترح لوكني مقاربة أكثر فاعلية من تلك.

الضوء من اجتاهني  يطلق  مقاربته  زاياتس في  كان  ففي حني 
بالزمونات،  خلق  بغية  بالبوليمير  مغّطى  الذهب  من  غشاوة  على 
ليفًا ضوئيًا  يشبه  ناقل  نانوي نصف  استخدام سلك  لوكني  يقترح 
منمنمًا miniature optical fiber وإرسال كال احلزمتني على طوله. وملّا 
كان هذا السلك النانوي يضيِّق البالزمون املتماوج إلى حيِّز أصغر 
في  للتغيُّرات  حساسية  أكثر  يكون  أن  بد  فال  الذهب،  غشاوة  من 
م. ويقول لوكني بأن هذه احلساسية الزائدة تكفي  شدة حزمة التحكُّ

للسماح لفوتون واحد فقط بتحويل حالة حزمة اإلشارة.

هذا ويوافق زاياتس على أن هذه املقاربة "ُتعدُّ أكثر دقة وعملية". 
أما John Howell، وهو فيزيائي في جامعة روشستر بنيويورك، فإنه 
يقول إنها "واحدة من أفضل املقترحات التي رأيتها" لصالح حاسوب 
ضوئي. هذا ويقول املؤلف املعاون Darrick Chang بأن فريقه قد شرع 

باختبار هذه الفكرة.

Iôe πc »a óMGh ¿ƒJƒa 
,Aƒ°†dG áYô°S ÜÉ°ùM

 NewScientist, 21 July 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة

iFÐ l� UNCFÐ ÀœU×²ð WOzuC�« Âe(« qFł w� UM¼ WKO(« sLJð "∫ÉãeC’G äÉÄe Ö«°SGƒ◊G  áYô°S  á«Fƒ°†dG äGQƒà°SõfGÎdG ójõJ ±ƒ°S"
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كيف تنتقل احلرارة والشحنة داخل ناقل فائق ذي درجة حرارة 
حساء  لتصنع  الثقيلة  النوى  تتشّظى  حني  يحدث  ومــاذا  عالية؟ 
 quark-gluon اجلسيمات األولية املعروف باسم بالزما كوارك-غلوون
plasma؟ ففي ورقة بحث ُنشرت في نشرة (arXiv) اإلعالمية املسبقة، 

ر األسهل في مسألة  يبنيِّ Hartnoll ومن معه بشكل مقنع أن التبصُّ
الناقل الفائق، (متامًا مثلما هو احلال في بالزما كوارك-غلوون) ال 
بد من التوصل إليه عبر النظر في ثقب أسود. واملقصود هنا ليس 
أي ثقب أسود بالطبع بل ثقب أسود في زمكان space-time ذي بعد 

إضافي (الشكل 1). 

ر لنكتة رديئة من أحد الفيزيائيني النظريني  إن ما قد يبدو كتصوُّ
ميكن أن يكون في احلقيقة دخوًال في التاريخ. فاملقام هنا هو تنويٌر 
التهايوئي  احلقل  نظرية  "مضاهاة  باسم  ُيعرف  األوتــار  لنظرية 
     anti-de-Sitter space conformal field theoryاملضادة لفضاء دوسيتر
آينشتاين  نظرية  بني  حميمة  عالقة  وجــود  تثبت  ــي  ــت AdS/CFT"ال

العامة حول النسبية والفيزياء الكمومية. وكذلك فإن إمكانية أن جتد 
استخدامًا لها في ميادين مبتعدة جّدًا مثل الناقلية الفائقة وبالزما 
الكوارك-غلوون ُتعدُّ مادة أحالم الفيزيائيني الهادفة إلى توحيد قوة 

القوانني الفيزيائية من خالل صياغتها بلغة الرياضيات.

وإذا ُنظر إلى املوضوع ككل، فإن نظرية األوتار ترقى لالنقضاض 
على التناقض بني النسبية العامة والنظرية الكمومية اللتني تعتبران 
أعظم إجنازين لفيزياء القرن العشرين. فحسب النسبية العامة، ُيعدُّ 
الزمان واملكان كينونتني ديناميكيتني على صلة وثيقة باملادة والطاقة. 
فنا كيف تسلك  وعلى خالف ذلك، فإن الفيزياء الكمومية مع كونها تعرِّ
في  إال  صياغتها  املستطاع  غير  من  فإن  كلتاهما،  والطاقة  املادة 

.frozen space-timeد زمكان ُمجمَّ

متثِّل نظرية األوتار مجموعة اكتشافات رياضياتية قد تستطيع 
تقدمي حلٍّ لهذا اللغز بالذات. بيد أن شهرتها ساَءت حالّيًا، ويعود 
حفل  عمرًا  سنًة  األربعني  ذا  تاريخها  أن  إلى  منه  جزء  في  ذلك 
فإن  حصرًا  توجهاتها  صحة  اعتمدنا  إذا  أننا  مفادها  بادعاءات 
للفيزياء ستكون قاب قوسني. هذا  الكبيرة  اإلجابات على األسئلة 
أي  تقدميها  وعدم  منها  يرجتى  كان  الوفاء مبا  في  إخفاقها  وإن 

شيء من خالل التجربة قد أصبح نوعًا من اإلحراج.

ُتعدُّ املضاهاة AdS/CFT مثاًال على ذلك. إنها نتيجة رياضياتية 
ل إليها الفيزيائي األرجنتيني Juan Martin في العام 1997  رائعة توصَّ
ولكنها بدت وكأنها ال عالقة لها بأي شيء يحدث داخل املختبر أو 

 QÉ`̀ JhC’G  ájô¶f  ‘  á«MÉf  á qªK
 »`̀ à`̀ dG)  string theory

 kÉ q«dÉM  π q°†ØŸG  π«Ñ°ùdG  Èà©J
 "A»`̀°`̀T π`̀μ`̀d á`̀jô`̀¶`̀f" Üƒ`̀ °`̀U
 (theory of everything

 ¢†©H  Ò°ùØJ  ‘  óYÉ°ùJ  ó`̀b
 IOÉª∏d  IPÉ°ûdG  QGƒ`̀ WC’G  ¢UGƒN
 á≤FÉØdG  π`̀bGƒ`̀æ`̀dG  ¢†©H  πãe
.á«dÉ©dG  IQGô```̀◊G  äÉ```̀LQO  ‘

 Oƒ°SCG Ö≤K
äÉHÉLE’ÉH ôNGR

الشكل 1: هناك توجد مخارج اإلجابة: أسهل مسلك للتنوير حول الظواهر املبهمة للناقلية 
الفائقة (املغانط احلّوامة، في أعلى اليمني) والبالزما الكواركية-الغلوونية (في األسفل يسارًا: 
الثقب  إلى  تقودنا  الوطني)  بروكهافن  مختبر  في  نسبوي  أيوني  من مصادم  حادثة  عرض 

األسود حسبما يقول هارتنول وزمالؤه.  
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الثقالة  إالَّ  ن كونًا universe ال حتكمه  خارجه. فهذه املضاهاة تتكهَّ
(اجلاذبية) على نحو يشبه في هذا الصدد كوننا بنجومه إلى حدٍّ ما. 
أما االختالف فإنه يتمثَّل في أن ذلك الكون ميتلك بعدًا حيِّزّيًا رابعًا 
إضافيًا (إلى جانب البعد الزمنى العادي الواحد). كما ميتلك تقوُّسًا 
curvature إجمالّيًا سالبًا (من منط anti-de-Sitter) بحيث يشكل كونًا 

منغلقًا على نفسه.

بالضبط   correspond يشاكل  العالم  هذا  فإن   ، تبنيَّ وحسبما   
شيء  ميلؤه  حيِّزية  أبعاد  ثالثة  ذا   non-gravitating التثاقليًا  كونًا 
يشبه احلقول الكمومية التي توّصف اجلسيمات األولية في األمنوذج 
(املوديل) املعياري لفيزياء اجلسيمات. وهكذا يبدو أن النسبية العامة 
ونظرية احلقول الكمومية منضويتان داخل بنية واحدة. ولكن أصحاب 
نظرية األوتار لم يستطيعوا، رغم أقصى اجلهد، إيجاد نظرية تشبه 
AdS/CFT وتصلُح للعالم الذي نعيشه. وهذا هو املوقف حتى اآلن. 

  يستخدم هارتنول وزمالؤه املضاهاة AdS/CFT لتوضيح املشكلة 
الواقعية لكيفية تدفق تيارات احلرارة والشحنات في سائل كمومي 
موجودة  الكمومية  السوائل  فهذه  اإللكترونات.  من   quantum liquid

في احلالة املعدنية لنواقل أكاسيد النحاس الفائقة فوق درجة احلرارة 
االنتقالية (Tc) التي تصبح حتتها السوائل نواقل فائقة (والتي تتراوح 
حول 100 كلفن عمومًا). وبلغة امليكانيك الكمومي، تعتبر هذه السوائل 
غزاة أجانب. إذ تعمد اإللكترونات على نحو ما إلى تنظيم نفسها في 
حالة كمومية حرجة، مما يعني أن فيزياَءها الكمومية اجلماعية تغدو 
غير متبدلة املقاس scale-invariant، أي إنها تبدو ذات مقاس واحد أّيًا 
كانت مقاسات الطول والزمن التي يشاهد فيها املرء املنظومة. ويشار 
 high temperature هنا إلى أن الناقلية الفائقة العالية درجة احلرارة
superconductivity فيما دون درجة احلرارة االنتقالية يعتقد أنها على 

العموم ذات صلة بهذه احلالة املبهمة للناقلية العادية التي تختلط فيها 
التأرجحات الكمومية واحلرارية.

حدٍّ شاسع  إلى  تختلف  الكمومية  احلقول  أن  من  الرغم  وعلى   
في  تنشأ  التي  احلقول  فإن  االعتبارات،  من  العديد  يخص  فيما 
ية الكمومية احلرجة (أو التهايوئية  املضاهاة AdS/CFT تتشارك اخلاصِّ
conformal، أي احلرف C في الرمز CFT) مع هذه التركيبة الكمومية 

احلرارية. أما ثبات املقاس الذي تتشارك فيه فإنه ُيعدُّ مبدًأ راسخًا. 
وفي احلقيقة، يبلغ هذا الثبات في قوته حّدًا ال تهمُّ معه االختالفات 
العديدة بني منطي احلقول. وبذلك تبني في العام 2001 أنه في الطاقات 
الصغيرة باملقارنة مع درجة احلرارة تنتمي خواص نقل مادة ما ذات 
 (AdS/CFT عبر املضاهاة) حقل كمومي تهايوئي بشكل رياضياتي
 anti-de-Sitter إلى هندسة الثقب األسود في الفضاء املضاد لدوسيتر
space. وهذا يجعل باإلمكان اشتقاق املعادالت التي توّصف النقل 

في التركيبة الكمومية احلرارية احلرجة في سطور قليلة سهلة بدًال 

من صفحات اجلبر algebra التي يصادفها املرء في التقييم املباشر 
لنظرية احلقل الكمومي من النمط الذي يجده املرء في الناقلية الفائقة 

على سبيل املثال.

مضاهاة  يسميه  أن  للمرء  ميكن  ما  وزمــالؤه  هارتنول  يدفع   
تطبيقها  يدرسون  إنهم  املنطقية.  نتيجتها  إلى   “AdS-to-high-Tc"

باسم  املعروفة  العويصة  النقل  بدًال من ظاهرة  على ظاهرة خاصة 
مفعول نرنست Nernst effect (أي التدفق املتصالب للحرارة وتيارات 
الشحنة بوجود احلقل املغنطيسي) وذلك في املادة احلرجة الكمومية 
"اجلولة  في  يستخدمون  إنهم  بعدين.  ذات  نحاسيتني  ملنظومتني 
النظرية للقوة theoretical tour of force“ فيزياء الثقب األسود في حيِّز 
مضاد لدوسيتر ثالثي األبعاد يحمل الشحنة الكهربائية واملغنطيسية 
ذاته  املعّقد   derivation االشتقاق  في  توجيههما  أجل  من  كلتيهما 
ملعادالت النقل ذات الصلة مباشرة مع نظرية احلقل الكمومي. إنهم 
يبيِّنون أن هذه النتائج النظرية تتماشى ظاهريًا مع عدد لم يتوضح 
احلرارة  درجة  العالي  الفائق  الناقل  في  نرنست  مفعول  معالم  من 

حتى اآلن.

 إذن، فأين يصلح موقع بالزما كوارك-غلوون؟ هنا تبادر املضاهاة 
وتتمثل  مماثل.  نحو  على  للتجريبيني  العون  تقدمي  إلى   AdS/CFT

كواركية-غلوونية  نارية  كرات  أن  background في مشاهدة  اخللفية 
 Relativistic كتلك التي تتكون في املصادم األيوني الثقيل النسبوي)
أيالند)  لونغ  الوطني في  بروكهافن  Heavy-Ion Collider في مختبر 

التي  تلك  يخص  ما  إّال  اللهم  للنظر،  ملفتة  بسيطة  بطريقة  تسلك 
العادي  الديناميك  فإن  تفسيرها،  احلديثة  النظريات  على  يصعب 
يحكمها ولكنها متتلك لزوجة viscosity منخفضة جّدًا. وببساطة تامة، 
الفيزياء الكمومية ثابتة  تخبرنا املضاهاة AdS/CFT أنه حني تكون 
املقاس scale invariant فإن لزوجة مثل هذه املنظومة ميكن أن تقّل 
مثلما هو حالها. وُتعدُّ هذه النتيجة أكثر من واضحة باالستناد إلى 
الذي  الكمومي   chromodynamics الكرومي  للديناميك  فهمنا احلالي 
هو نظرية احلقل الكمومي ذي األمنوذج املعياري للقوة النووية القوية 

التي حتكم التآثرات في البالزما الكواركية-الغلوونية.

 إذن، ماذا يعني هذا للطموح الكبير الستخدام نظرية األوتار 
شخصّيًا،  جانبي  من  النووية؟  والفيزياء  الثقالة  توحيد  أجل  من 
فإنني اعتبر أن اكتشاف كون الثقوب السوداء مهّمة جّدًا لتنظيم 
سلوك املنظومات الكمومية ذات العمر احلقيقي مبثابة إشارة على 
أن نظرية األوتار ميكن على نحو ما أن تكون في املسار الصحيح. 
ولكن لن يؤكد هذا الهاجس إالَّ املزيد من بحوٍث تشبه بحث هارتنول 

ومن معه.

    
 Nature,Vol 448, 30 August 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



35

بتعريف  احتفاظها  مع  البلّورة  تصغر  أن  ميكن  حدٍّ  أي  إلى 
البلّورة؟ وبكلمات أخرى، ما هو أصغر قدٍّ تبدي فيه البلّورة خواص 
لهذا  وشاملة  كمّية  إجابة  توجد  اآلن، ال  فحتى  الصلبة؟  حالتها 
السؤال، لكن ويبر Weber وآخرين ميكن أن يكونوا قد شارفوا على 
اإلجابة، على األقل بالنسبة للبلّورات البوليميرية. ففي تقرير لهم نشر 
في Nano Letters، قاموا بوصف حتضير جسيمات نانوية متجانسة 
القّد ُمصّنعة من البولي إيثيلني –وهو واحد من أرخص البوليميرات 
وأكثرها استخدامًا. إن ذلك يلقي الضوء على نواٍح أساسية للتبلور 
البوليميري وعلى القضايا التقنية الداخلة في توليد مثل هذه البلّورات 

لصالح تطبيقات نوعية.
سلسلة  تبلور  تعقب  من  يتمكنوا  ألن  البوليميرات  علماء  يتوق 
بوليميرية منفردة. وتتمثل إحدى املقاربات في تضييق احلّيز املتاح 
الذي تستطيع فيه جزيئات البوليمير أن تتبلور، كحالة وضع اجلزيئات 
البوليميرية في أنبوب نانوي على سبيل املثال. فهذا األخير لن يؤوي 
إّال سلسلة بوليميرية ممتّدة وحيدة. ومثل هذه اجلزيئة لن تشكل بلّورة 
كافيًا  حيِّزًا  فإن  النانوي  األنبوب  قطر  ازداد  إذا  ولكن  تأكيد.  بكل 
سيتاح مما يتيح للسلسلة البوليميرية بأن تتطّوى، ومن ثم بأن تترتب 
ذّراتها بشكٍل منتظم ثالثّي األبعاد -مبعنى البلّورة. ولكن ما هو القّد 

الذي حتتاجه هذه الشبكة ليطلق عليها اسم بلّورة؟
جتريبية.  فكرة  مجرد  حاليًا  النانوي  األنبوب  مقاربة  تزال  ما 
وبدًال من ذلك، حاول الباحثون تضييق قّد البلّورات البوليميرية من 
خالل عزل عدد صغير من اجلزيئات البوليميرية قدر اإلمكان. وتتمثل 
 freeze-drying الطريقة األكثر استخدامًا بطريقة التجفيف التجميدي
مما  جدًا،  بوليميرية ممددة  محاليل   quenched كبت  فيها  يتم  التي 
سيسمح الحقًا بفصل جزيئات فرادى. إذ يجري نفث هذه احملاليل 
ر احمللول بسرعة ليعطي جسيمات نانوية حتتوي  على ركازة فيتبَخّ
قليلة من اجلزيئات، ويتم احلصول في أحسن احلاالت  على أعداد 
على جزيئات فرادى. وإذا كانت اجلزيئات البوليميرية املعزولة قابلة 
للتبلّور، فمن املمكن حتويل اجلسيمات النانوية إلى بلّورات منفردة 
من خالل تسخينها حتى درجة االنصهار ومن ثم كبتها عند درجات 
وحيدة  منفردة  ببلّورات  البلّورات  هذه  مثل  تعرف  أخفض.  حرارة 
السلسلة. ولكن هناك مشكلتان مع هذه املقاربة: إذ ال ميكن إنتاج 

البلّورات بكميات وافرة كما ال ميكن التحكم بقدودها بشكل دقيق.

النانوية   البلّورات  طريقة حتضير  معه  ومن  ويبر  يعرض  واآلن 
بصنع  تسمح  بالنيكل  للتحفيز  عملية  باستخدام  إيثيلني،  للبولي 
جسيمات  تتشكل  الشروط،  هذه  فتحت  مائي.  وسط  في  البوليمير 
نانوية متجانسة القّد فور بدء تفاعل البلمرة، ومن ثم تتبلور بسرعة. 
ونشير هنا إلى أن هذا التفاعل يحدث عند الدرجة 15 مئوية، التي 
إيثيلني،  البولي  انصهار  درجة  عن  مئوية  درجة  مئة  من  أكثر  تقل 
وهذه أقل درجة حرارة ميكن لشخص ما أن يحصل فيها على تبلور 
التجفيف  جتارب  يستخدمون  الذين  أولئك  ذلك  في  مبا  للبوليمير، 
  folding بالتجميد. وقد تضّمن التبريد املفرط نتائج في درجة تطّوي
السلسلة تفوق ما شوهد في السابق، وبكلمات أخرى، تتبلور اجلزيئة 

في حّيز أكثر ضيقًا.
رًا غّضًا في تبلور البوليمير. إذ  يقدم تقرير ويبر ومساعديه تبصُّ
ل  إن مشاهدة كون البلّورات الفرادى، وليس التجمعات البلّورية، تتشَكّ
عند درجات احلرارة املنخفضة، إمنا متتاز باهتمام عظيم باعتبارها 
كل  وتتضمن  ومنائها.  النوى  ل  تشُكّ كيفية  عن   clues داالت  م  تقدِّ
بلّورة نانوية بلّورة صفيحية ُمسّدسة الشكل محصورة بني طبقتني ال 
بلّوريتني (سطوح مطوّية) تشبه بنية الهمبرغر (الشكل 1a). وتعتبر 
بلّورات البولي إيثيلني هذه أصغر البلّورات املعلن عنها حتى اآلن، 
نانومترات،   9 يساوي  وِبُسْمٍك  نانومترًا   25 يقارب  بعرض  وهي 
مبا في ذلك الطبقات غير املتبلورة (سمك البلّورة هو 6.3 نانومتر). 
البلّورات  أما  بوليميرية.  14 سلسلة  بلّورة حوالي  كل  وتشتمل  هذا 
التنوية  آلية منو محدود  إلى  بوضوح  تشير  فإنها  السطيحات  ذات 
nucleation-limited لهذه اجلزيئات السلسلية، التي يتبع فيها النمو 

البلّوري مستويات الشبيكة البلّورية.
شكل  تأخذ  األضخم  إيثيلني  البولي  بلّورات  أن  املعروف  ومن 
السطوح  السداسية  النانوية  البلّورات  كانت  فإذا   .( (املعَنيّ األملاس 
تنمو  أن  لها  كيف  نتساَءل  البلّورة،  ل  تشُكّ من  مبكرة  مرحلة  متثل 
إلى شكل أملاسي ماكروسكوبي؟ هنالك سبيالن مقترحان: االحتمال 
األول هو أن كل مستويني متقابلني من املسدس (مقابلني ملا يسمى 
من  أكبر  بسرعة  يتبلوران  البلّورية)  الشبيكة  في   {100} املستويات 
يتبقى من الشبيكة، فإن حواف  البطيء ملا  النمو  اآلخرين. وبسبب 
املسدس املوافقة للمستويات {100} تضطُرّ للتضُيّق أثناء تنامي البلّورة، 
إلى أن يستنزف املستويان ويتالشيان (الشكل 1b). وباملقابل، من 
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املمكن أن تتبنى البلّورات البدائية بنية سداسية تنمو بسرعة حينما 
األكثر  األملاسي  الشكل  بنية  تَتّخذ  لكنها  صغيرة،  البلّورات  تكون 
استقرارًا بشكل ترموديناميكي حني بلوغها قدًا حّديًا. إن تعيني أيٍّ 

من السبيلني يصُحّ فعليًا سيقود إلى فهم جديد للتبلور البوليميري.
وبذلك، هل تكون بلّورات ويبر ومساعديه البوليميرية هي أصغر 
ما ميكن ُصنعه؟ هناك طريقة الختبار ذلك تتمثل في اللجوء إلى معادلة 
جيبس-تومسون Gibbs-Thomson equation التي حتدد عالقة تبادلية 
الصفيحية  البوليميرية  البلّورات  انصهار  حرارة  درجة  بني  خطية 
مك الصفيحي (الشكل 2). يتم عادة استقراء مخططات  ومقلوب الُسّ
التوازن  عند  البوليمير  انصهار  حرارة  درجة  لتحديد  العالقة  هذه 
هذه  البوليميرات  تصل  ما  نادرًا  أنه  إلى  –ونشير  الترموديناميكي 
احلالة، وبذلك ال ميكن احلصول جتريبيًا على درجة حرارة االنصهار 
في حالة التوازن. وميكن أيضًا استقراء مخططات جيبس-تومسون 
الزجاجي  الطور  إلى  البوليمير  انتقال  حرارة  درجة  على  للحصول 
-وهي النقطة التي تتحول عندها البوليميرات من حالة مطاطية إلى 
جميع  تتوقف  املرحلة  هذه  وفي  متبلورة،  غير  زجاجية  صلبة  حالة 
أصغر  النقطة  هذه  وتقابل   .molecular mobility اجلزيئية  احلركية 

ُسمك صفائحي ميكن احلصول عليه عمليًا.
بلّورات  انصهار  حرارة  درجات  حتديد  يصعب  احلظ،  ولسوء 
 .metastable وحيدة السلسلة، وذلك لكون هذه البلّورات شبه مستقرة
للبوليميرات بسهولة أن  التسخني في درجة االنصهار، ميكن  فعند 
تتحول من حالة شبه مستقرة إلى حالة أخرى تكون فيها البلّورات 
البلّورات  أن بعض  إلى  أكثر ُسمكًا. ونشير  الصفيحية  البوليميرية 
البوليميرية التي تكون بعيدة عن التوازن تفعل ذلك فيما إذا جرى 
تسخينها مبعدالت تتجاوز عدة آالف الدرجات في الثانية. لذا يجب 
اتخاذ احلذر الشديد لدى حتديد معطيات لصالح مخطط جيبس-

تومسون. فقد الحظ ويبر ومساعدوه ازدياد ُسْمك بلوراتهم بسبب 
هذه  وتوحي  البلّورة.  بعد  البوليمير   reorganization تنظيم  إعادة 
النتائج بضرورة إعادة فحص العديد من معطيات مخططات جيبس-

تومسون املنشورة سابقًا.

إن اكتشاف طريقة ما إلحداث تبعثرات للبولي إيثيلني في املاء 
أوليفينية  البولي  (وللبوليميرات  املــادة  لهذه  مهمة  تطبيقات  يتيح 
الشبيهة بها) التي هي حاليًا تقتصر على أصناف بوليميرية أخرى. 
وعلى سبيل املثال، فإنه باإلمكان اآلن صنع أفالم طالء رقيقة إلى 
التقانة  في   latexes لالتكسات  البالغة  لألهمية  ونظرًا  فائق.  حدٍّ 
البوليميرية، فإن تقرير ويبر ومساعديه قد يكون بداية ثورة في املواد 

البولي أوليفينية وتطبيقاتها.

 Nature, 30 August 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة
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   يّتصف العديد من مبادئ الفيزياء بصيغة مفادها "إذا فعلت هذا 
فإن ما سيحدث هو كذا". فعلى سبيل املثال، يقول قانون نيوتن الثاني 
بأن تسارع كتلة معينة سيكون متناسبًا مع القوة املطّبقة عليها. وهنا 
تتضمن مثل هذه املبادئ أن بعض التأثيرات يكون مستحيًال عمليًا. 
غير أن عددًا صغيرًا من  املبادئ ينتمي إلى فئة مختلفة. فهي تقول 
فعليًا "إن  ذلك ال ميكن أن يحدث". إن مثل هذه املبادئ تعني ضمنيًا 

استحالة حدوث تأثيرات معينة  فيزيائيًا.
  تتضمن األمثلة املشهورة للفئة األخيرة القانون األول والثاني في 
الترموديناميك. إذ ينص القانون األول على عدم إمكانية خلق الطاقة 
ميكن صياغة  حني  في  تكسب"،  أن  ميكن  ال  إنك  "أي  إفنائها  أو 
من  احلرارة  نقل  إمكانية  عدم  مثل  عدة صيغ،  في  الثاني  القانون 
املغلقة  املنظومة  أنتروبية  أن  أو  منه  إلى جسم أسخن  بارد  جسم 
أمثلة  وهناك  وفقها".  التعادل  تستطيع  ال  أنك  "حتى  دائمًا  تزداد 
أخرى تتضمن مبدأ ارتياب هايزنبرغ ومبادئ النسبية فيما يخص 
استحالة إدراك السرعة املطلقة وامتناع السفر بسرعة تفوق سرعة 

الضوء.
  غالبًا ما ال متثل هذه املبادئ "فيزياء جديدة" بل استدالالت من 
في صياغتها.  يتمثل  بخصوصها  املختلف  هو  وما  أخرى.  مبادئ 
الفيزيائيني  يجعل  فيزيائيًا  ممكن  غير  ما  شيئًا  بأن  قولك  ومجرد 

يرغبون في التمرد.  

‰U× Ô�

 physics of impossibility الّالممكن  فيزياء  عنوان  ينضوي حتت 
عدة أسماء. أحدها فيزياء "اإلغفال forget-about-it"، وثانيها فيزياء 
 Sir العلوم  ومؤرخ  الرياضياتي  قرن، حتدث  نصف  فمنذ  "اُحملال". 
 ،"postulates of impotence عن "مسلّمات العجز Edmond Whittaker

التي تؤكد "عدم إمكانية إجناز شيء ما، رغم توافر عدد النهائي من 
طرق محاولة إجنازه".

  لقد كتب ويّتكر: "إن مسلّمة العجز ليست نتيجة مباشرة لتجربة 
ما، أو أية مجموعة محدودة من التجارب؛ فهي ال تذكر أي قياس 
بأن  اقتناع،  تأكيد  أو معادلة حتليلية؛ بل هي  أية عالقة عددية  أو 
ستبوء  الفعل،  طريقة  كانت  أّيًا  معني،  شيء  لفعل  احملاوالت  كل 

بالفشل".
نصوصًا  وال  جتريبية  حقائق  العجز  مسلّمات  تشبه  ال  وهكذا   
ُتعُدّ  املسلّمات  مثل هذه  فإن  ذلك،  تعريفًا. ومع  رياضياتية محّققة 
الترموديناميك  اعتبار  ميكن  بأنه  ويّتكر  قال  وقد  للعلوم.  أساسية 
في  املتمثلة  عجزه:  مسلّمات  من  مستخلصة  استدالالت  مجموعة 
في  املمكن  من  بأّنه  ويّتكر  ويجادل  واألنتروبية.  الطاقة  انحفاظ 
من  فرع  لكل  األساسية  اإلقليدية  العناصر  تقدمي  البعيد  املستقبل 

العلوم معتمدة على مسلّمة العجز املناسبة .

الفيزياء -ومــن ضمنها  أن بعض مبادىء  يبدو 
القانونني األولني للترموديناميك- يدعو للتمرد. 
السبب. عن   Robert P. Crease ويتساءل 

:áLôM á£≤f
∫Éë oªdG AÉjõ«a 

كريز ب.  ــرت  روب تعليق: 
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 

ÂuO�OMJ²�«

 Physics World,  July 2007 :ُنشر هذا الخبر في مجلة

Êu{—UF*«

    لكن فيزياء اُحملال مهّمة للعلوم لسبب آخر: فهي جتتذب معارضني. 
إني ال أحتدث هنا عن احملاوالت التي ال ُحتصى للدجالني والبسطاء 
لاللتفاف على قوانني الترموديناميك بابتكارهم آالت احلركة الدائمة. 
بل إن من أعنيهم هم الفيزيائيون اجلاّدون الذين يجدون في فيزياء 
اُحملال حتّديًا الستنباط مَسارب ينتهون من خالل البحث عنها إلى 

إيضاح أسس هذا امليدان.
لقد لعب الفيزيائيون املعارضون دورًا رئيسًا في اكتشاف وتأويل 
مبدأ االرتياب. إذ بدأ Werner Heisenberg في العام 1925 الترويج 
مليكانيك املصفوفات matrix mechanics اجلديد –الذي ميّثل مقاربة 
للفيزياء الذّرية– وذلك عبر االدعاء بأن على الفيزيائيني هجر األمل 
 Pascual في مشاهدة خواص كالسيكية مثل املكان والزمان. وقد لعب
Jordan  دور معارٍض عبر استنباط جتربة ذهنية لدحض مثل هذه 

االدعاءات.
تبريد مجهر حتى  إذا استطاع شخص  بأنه  لقد جادل جوردان 
درجة الصفر املطلق، فسيكون باإلمكان عندئٍذ قياس املوقع الدقيق 
ألهم  قد  ذلك  أن  ويبدو  ما.  كمومية  قفزة  زمن  أو  مثًال،  إللكترون 
واحلالة  املشاهدة  أداة  بني   interaction بالتآثر  للتفكير  هايزنبرغ 
املشاهدة، األمر الذي قاده إلى مبدأ االرتياب. فقد فرض املعارض 
جوردان حتّوًال في تفكير هايزنبرغ على نحٍو عملياتي بدًال من فلسفي، 

وفي توضيح فيزياء احلالة املدروسة. 
ُتعُدّ جتربة James Clark Maxwell الذهنية مثاًال آخر مشابهًا، فهي 
داخل  حاجٍز  في  صغيرًا  بابًا  ل  يشغِّ الصغر  بالغ  مخلوقًا  تتناول 
صندوٍق مغلق. وعن طريق فتح وإغالق الباب، يستطيع هذا العفريت 
كلها  السريعة  للجزيئات  السماح  بعد–  فيما  ُيدعى  أصبح  –كما 
بالدخول إلى أحد جانبي احلاجز، مما ينتهك قانون الترموديناميك 
الثاني بجعله احلرارة جتري إلى ذلك اجلانب. لقد ساعدت مناقشة 
هذه التجربة الذهنية في إيضاح مفاهيم الترموديناميك التي كانت 

غامضة حينئذ.

Włd(« WDIM�«

   كتب هايزنبرغ ذات مرة: "غالبًا ما تدفع تضحيٌة ما ثمن أّي تقدم 
في العلم، فمن أجل كل إجناز فكري جديد كان ال بد من هجر مواقع 
وأفكار سابقة. لذلك، فإن زيادة املعرفة واالستبصار يقلالن بطريقة 

ما، وبشكٍل متواصٍل، ادعاء العلماء في "فهم الطبيعة".

العلم  تقدم  أن  املؤكد  فمن  النقطة:  يبالغ في هذه  إن هايزنبرغ    
يتضّمن تطوير أفكار أكثر حذقًا وتعقيدًا تكتنف األفكار البسيطة 
املوجودة سابقًا. لكن هذه األفكار املعّقدة واحلاذقة غالبًا ما يولِّدها 
التضحيات  تلك  الذين ال يرضيهم منظور وجوب تقدمي مثل  أولئك 

التي ذكرها هايزنبرغ .
تنشأ  أن  العلوم، وميكن  في  قوية  دافعة  قوة  الرضا    ميّثل عدم 
بطرق عدة. ففي بعض األحيان، تنبع الفكرة من حّس العالم بأن 
كومة البيانات املشوشة املتوافرة لديه ميكن ترتيبها بشكل أفضل. 
ما  لنظرية  البالغ  بالتعقيد  الشعور  من  تنشأ  أخرى  أحيان  وفي 
بعضها  ينسجم  ال  النظرية  هذه  أجزاء  أن  أو  تبسيطها،  وإمكانية 
مع بعض. وكذلك ميكن أن ينشأ عدم الرضا من عدم التوافق بني 

تنبؤات نظرية ما ونتائجها التجريبية.
    تولِّد فيزياء اُحملال نوعًا خاصًا من عدم الرضا، يتناول تصادم 
العلوم مع آماٍل وأحالم –مثل احللم بطاقة ال محدودة، ورحالت إلى 
ما بعد القمر، وتثبيت األشياء في مواضع نوعية متامًا وفي أزمنة 
مخّصصة. ويبدو أن اإلنسان مفطوٌر على هذه اآلمال ومفطوٌر على 
خيبته جتاه العلم الذي يحبط تلك اآلمال. فال غرابة إذن أن تتركنا 

فيزياء اُحملال غير راضني. لكن العلم يكسب في النهاية.
       

للعلوم ــة  ــي ــم أه ذات  ـــــال  اُحمل ــاء  ــزي ــي ف  

ــــني ــــارض ــــع امل جتـــــتـــــذب  ـــــهـــــا  ألن  
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             ÂuO�OMJ²�«ÂuO�OMJ²�«Tc                                             :الرمز 
  

ي:   ®�U½uðËdÐ في النواة©            43     Òالعدد الذر 
                                              

             © ÎUOFO³Þ dNE¹ ô ®                                      :الوزن الذّري 
                         

    t²O¼U�
 التكنيسيوم هو معدٌن لونه رمادي فضي يشبه البالتينيوم ويفقـد 
بريقه ببطٍء في الهواء الرطب. وقد نتج التكنيسيوم على سطح األرض 
بشكٍل أساسي عن طريق األنشطة البشرية التي تتضمن مواد قابلة 
التي   technetos اليونانية  الكلمة  من  اسمه  أعطي  لقد  لالنشطار. 
تعني ُصْنعي، إذ تولَّد للمرة األولى في العام 1937 بواسطة قصف 
املوليبدنيوم بالديوترونات (وهي صيغة من صيغ الهدروجني تشتمل 

على نترون واحد في النواة) وذلك داخل سيكلوترون. 
 ال توجد أية نظائر مستقرة (أي غير إشعاعية) للتكنيسيوم. (مع 
التذكير بأن النظائر هي أشكال مختلفة من العنصر متتلك العدد نفسه 
من البروتونات في النواة ولكنها ذات عدد مختلف من النترونات). 
فقط  منها  ثالثة  تبرز  األساسية،  املشّعة  العشرة  النظائر  بني  ومن 
(وهي التكنيسيوم-97، التكنيسيوم-98 والتكنيسيوم-99) متتلك أعمار 
ر التخُوّف مبرور الوقت. أما أعمار  نصف طويلة من شأنها أن تبرِّ
النصف اخلاصة بالنظائر األخرى فهي أقل من 90 يومًا. وال يتولّد من 
بني النظائر الثالثة الطويلة األمد سوى التكنيسيوم -99 بكمياٍت كافيٍة 
تصل إلى مستوى التخُوّف لدى مواقع اإلدارة البيئية في وزارة الطاقة 
بالواليات املتحدة مثل موقع هانفورد. ويتحلل هذا املنتج االنشطاري 
ruthenium-) 99-بواسطة جسيم بيتا ليعطي النظير املستقر روتنيوم
99). هذا وإن عمر النصف الطويل جدًا (وبالتالي النشاط النوعي 

املنخفض) للتكنيسيوم-99 َيُحُدّ من مخاطره اإلشعاعية. 
 وكذلك يضمحّل التكنيسيوم-98 من خالل إصدار جزيء بيتا في 
حني يضمحّل التكنيسيوم-97 عبر قيامه بأسر إلكترون. هذا ويتصف 
هذان النكليدان املشّعان بأعمار نصف طويلة جدًا (تتجاوز املليون 
 "m"وتعني)  m 99-التكنيسيوم هو  إضافي،  مشع  نكليد  وثمة  عام). 
شبه استقراري)، يستخدم في إجراءات التشخيص الطبي. ويتميز 

هذا النظير بعمر نصٍف يبلغ حوالي 6 ساعات كما أنه ميثل منتج 
اضمحالل للموليبدنيوم-99، الذي هو نكليد إشعاعي له عمر نصف 
يبلغ 66 ساعة، والذي يضمحل أيضًا عن طريق إصدار جسيم بيتا. 

     Á—bB�  
بشكل  ذلك  ويكون  نووية،  لتحُوّالت  كنتيجة  التكنيسيوم  يتولَّد   
منطي في املفاعل النووي. فعندما تنشطر ذّرة نكليد انشطاري مثل 
إلى شدفتني  تناظري  تنقسم عمومًا بشكٍل ال  اليورانيوم-235، فهي 
كبيرتني (وهما منتجان انشطاريان يّتصفان بعددي كتلة يتراوحان 
هو  الكتلي  (العدد  ثالثة.  أو  بنترونني  ويتزّودان  و140)   90 بني  ما 
ويكون  الذّرة).  نواة  في  والنترونات  البروتونات  عدد  جمع  ناجت 
التكنيسيوم-99 واملوليبدنيوم-99 أحد النواجت االنشطارية، ويّتصفان 
مبردوٍد عاٍل نسبيًا يبلغ حوالي6 %. وذلك يعني أن حوالي ست ذّرات 
من كل نظير تتولّد في كل 100 انشطار. أما التكنيسيوم-m99 فهو 
كمية  تولّدت  (لقد  للموليبدنيوم-99.  األمد  قصير  اضمحاللي  ناجت 
النووية  التفاعالت  في  طبيعي  بشكٍل  التكنيسيوم  من  الصغر  بالغة 
املستدمية حتت األرضية واملقدر أنها حصلت منذ حوالي 1.9 بليون 
سنة مضت في الغابون بأفريقيا. وقد حصلت هذه الظاهرة بسبب 
وجود تراكيز كبيرة من اليورانيوم-235 في ذلك الوقت، أما اليورانيوم 
بكمياته احلالية (وتبلغ حوالي0.72%) فلن تتكّفل تفاعالت مستدمية 
أساسّيًا  إشعاعّيًا  نكليدًا  التكنيسيوم-99  وُيعُدّ  هذا  كهذه).  طبيعية 
اإلشعاعي  النشاط  العالية  والنفايات  املستنفد  النووي  الوقود  في 
التي تنتج عن معاجلة الوقود املستنفد، وفي النفايات املشّعة املرتبطة 

بتشغيل املفاعالت النووية ومحطات إعادة معاجلة الوقود.
 t�«b�²Ý«  

احلماية  تأمني  وميكن  الفوالذ،  لتآكل  جيدًا  مانعًا  التكنيسيوم  ُيعُدّ 
هذا  ولكن  اإلنتاج.  أثناء  فقط  جدًا  صغيرٍة  كمياٍت  إضافة  طريق  عن 
ويستخدم  للتكنيسيوم.  املّشعة  الطبيعة  بواسطة  محدود  االستخدام 
التكنيسيوم-m99 عمومًا في الطب النووي كقّفاء tracer مشع. وفي هذا 
مليله  بعقار مختار  النكليد املشع مرتبطًا كيميائيًا  يتثبت هذا  التطبيق، 
للتجمع في أعضاء معينة من اجلسم، ويتم بعدئٍذ حقن احمللول في جسم 
املريض. وبعد وقٍت قصير (إذ إن نصف العمر اخلاص به يبلغ فقط 6 
ساعات)، تؤخذ صورة باستخدام مكشاف حساس لإلشعاع من أجل 
التحليل. وُتعُدّ هذه التقانة مفيدة جدًا في الكشف عن االنتقاالت الورمية 

السرطانية في مواضع بعيدة عن األورام األساسية. 
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  W¾O³�« w� ÁœułË  
ويوجد  طبيعي.  بشكل  يتوافر  عنصرًا  التكنيسيوم  ُيعُدّ  ال   
التكنيسيوم-99 في التربة بسبب السقط الناجت عن اختبارات األسلحة 
النووية اجلوية املاضية. وتكون التراكيز املقدرة في التربة السطحية 
منخفضة جدًا، حيث توافق 0.0001 بيكوكوري لكل غرام (pCi/غرام)، 
وذلك بسبب نشاطه اإلشعاعي املنخفض. ولكن التكنيسيوم-99 كثير 
(أي حينما  الهوائية  الشروط  البيئة، وخصوصًا ضمن  التحرك في 
إلى  السطح  من  بسرعة  االنطالق  يستطيع  فهو  األكسجني).  يوجد 
التكنيسيوم ال  الراشحة وذلك ألن أغلب مركبات  املياه  األعماق مع 
املصاحب جلسيمات  التركيز  ر  ويقَدّ التربة.  بجسيمات  جيدًا  ترتبط 
بـ 0.1 منه في املاء اخلاللي interstitial (املوجود في  الرملية  التربة 
أنه  الرغم من  على  وذلك  التربة)،  املسامية بني جسيمات  املسافات 
التربة الطينية (بنسب تركيز أعلى بعشرة  بأنواع  يرتبط بقوٍة أكبر 
املياه  في  التكنيسيوم-99  على  العثور  مت  السبب،  ولهذا  أمثالها). 
تراكيز  أعلى  أن  ووجد  البيئة.  لوزارة  متعددة  مواقع  في  اجلوفية 
التكنيسيوم-99 في هانفورد تكون في مناطق محتوية على النفايات 
القابعة  (اخلزانات)  كاحلاويات  املشعع،  الوقود  معاجلة  الناجتة عن 
امتداد  السوائل على  للموقع، وفي مناطق طرح  املركزي  في اجلزء 
مماالت  ُتالَحظ  لم  هانفورد،  وفي  أقل.  بدرجٍة  ولكن  كولومبيا  نهر 
(تدرجات) تركيز مهمة أو جرى التنّبؤ عنها بالنسبة لنهر كولومبيا، 
مماثلة  تكون  بعده  أو  املوضع  عند  التكنيسيوم  مستويات  أن  أي 

لنظيرتها في أول املجرى.  
       r�'« w� tð—ËdOÝ

يدخل مركب بيرتكنيتات التكنيسيوم (TcO4) بسرعة من األمعاء 
والرئتني بعيد االبتالع أو االستنشاق، وينتقل ما نسبته 50 إلى 80 % 
من الكمية املستنشقة إلى مجرى الدم. وبعد وصولها إلى الدم، يتراكم 
الدرقية  الغدة  التكنيسيوم في  بيرتكنيتات  من مركب   % 4 ما نسبته 
أما  يوم،   0.5 يبلغ  به  النصف اخلاص  حيث يستبقى مع كون عمر 
العضوان اآلخران اللذان ينتشر فيهما ذلك النظير بشكٍل تفضيلي 
فهما جدار املعدة (10 %) والكبد (3%). في حني أن بقية ما يدخل الدم 
ينتشر متوغًال بشكٍل متجانس في جميع األعضاء واألنسجة األخرى 
بزمن إقامة قصير. ومن املقدار الذي يصل أنسجة اجلسم، يتم طرح ما 
يقدر بالنصف من خالل البول والنصف اآلخر يطرح من خالل البراز. 

الغدة  باستثناء  األعضاء  بقية  في  املنتشر  للتكنيسيوم  وبالنسبة 
بيولوجي  نصٍف  بعمر  مَتّصفًا  اجلسم   % 75 حوالي  يغادر  الدرقية، 
يبلغ 1.6 يوم، ويغادر ما نسبته 20 % مَتّصفًا بعمر نصٍف يساوي 3.7 
يوم، في حني يغادر 5 % بعمر نصٍف يبلغ 22 يومًا. (وهذه املعلومة 

توافق أمناطًا مبسطًة قد ال تعكس تكرر التوزع البيني).
 WOÝUÝ_« WO×B�« tð«dOŁQð 

داخل  إلى  إذا وصل  إال  خطرًا صحيًا  التكنيسيوم-99  يكون  ال 
يتحلل عن طريق إصدار  اجلسم. وهو ال ميثل خطرًا خارجّيًا ألنه 
جسيم بيتا املنخفض الطاقة نسبيًاً وبدون أشعة غاما. أما التخُوّف 
التي ترافق  بيتا  الرئيس فهو استثارة السرطان من قبل جسيمات 
اضمحالله اإلشعاعي. وميكن للتكنيسيوم أن يتركز في عدة أعضاٍء 
بحسب تركيبها الكيميائي، وبذلك ال يوجد عضٌو أساسي مثير للقلق. 
 m99-وهذا أحد األسباب وراء االستخدام الواسع للنظير تكنيسيوم
القصير األمد في الطب النووي كوسيلة تشخيص. هذا وإن الطاقة 
املنخفضة جلسيم بيتا، وانعدام أشعة غاما مبقدار ال بأس به، وكذلك 
الطرح السريع للتكنيسيوم-99 من اجلسم، كل ذلك يّحد من إمكانية 

قيام تأثيرات صحية.
     tð—uDš 

للعمر  الوفاة بالسرطان وفقًا  لقد ّمت حساب معامالت خطورة 
وفي  التكنيسيوم.  ذلك  في  مبا  النكليدات،  جلميع  بالنسبة  تقريبًا 
حني تكون معامالت االبتالع أخفض من معامالت االستنشاق، إلى 
الدخول  في  الطرق شيوعًا  أكثر  هو  عمومًا  االبتالع  فإن  ما،  حدٍّ 
إلى اجلسم. وكما هو احلال مع النكليدات األخرى، فإن معامالت 
معامالت  من  حوالي70 %  تبلغ  الصنبور  ملياه  بالنسبة  اخلطورة 

االبتالع الغذائي. 

 ANL,  July 2002 :ُنشر هذا الخبر في مجلة

WOŽUFýù« …—uD)« �ö�UF�
 b�Ë Æ‚UAM²Ýô«Ë Ÿö²Ðô« h�¹ ULO� …—U²�� …—uDš �ö�UF� ‰Ëb'« «c¼ Â Ò bI¹
 X�b�²Ý«Ë ¨‚UAM²Ýö� W³�M�UÐ UNÐ v�u� W{d²H� ’UB²�« ◊U/√ X�b�²Ý«
 Ì‰Ušœ≈ …bŠË ÊUÞd��UÐ …U�uK� …—uD)« d¹œUI� o�«uðË ÆŸö²Ðö� W³�M�UÐ WOz«cž rO�
 10≠12® 5�M'« s� qJ�Ë —ULŽ_« lOL' W³�M�UÐ UN�bF� œ—Ë b�Ë ¨©pCi≠1® w¼

 ÆWO{d*« UNO� U0 Èdš√ rO� p�c� d�u²ðË Æ©ÊuOK¹d²�« s� Î«¡eł ‰œUFð

dOEM�«
ÊUÞd��UÐ …U�uK� W¹dLF�« …—uD)« —«bI�

(pCi-1) االستنشاق(pCi-1) االبتالع
97 -ÂuO�OMJð    10-13 × 7.6    10-13 × 2.3

98 -ÂuO�OMJð    10-11 × 2.6    10-12 × 6.0

99 -ÂuO�OMJð   10-11 × 1.3        10-12 × 2.3          

WO�Ozd�« ÂuO�OMJ²�« dzUEM� WOŽUFýù« ’«u)«
dOEM�«  nBM�« dLŽ

(عام)
  ◊UAM�«

wŽuM�«
(Ci/g) 

‰ö×L{ô«(MeV) ŸUFýù« W�UÞ

(α)UH�√(β)U²OÐ(γ)U�Už

Tc-97 0.0014 2.6 مليون عامEC       -0.00560.011

Tc-98  4.20.00088 مليون عامβ-0.161.4

Tc-99  2100000.017 عامβ-0.10-

 WKš«b*« Ê√ wMFð WÞdA�«Ë ¨j�u� ÊËd²J�≈ ÊuOK� ΩMeV ¨Â«dž Ωg ¨Í—u� ΩCi  ¨ÊËd²J�ù« dÝ√ Ω EC
 Æ5²¹œbŽ 5²�eM� Òq�√ v�≈ ÎÒWÐ ÒdI� ÂU�—_« Ã«—œ≈ - b�Ë  ÆoO³D²K� WKÐU� dOž
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 πeÉ°T Qƒ¶æe
 QÉμàH’Gh áfÉ≤àdGh º∏©dG πÑ≤à°ùe ±Gô°ûà°S’

ájQƒ°S ‘
ÎUO�dF� œUI*« œUB²�ô« ⁄ËeÐË WOFO³D�« œ—«u*« vKŽ rzUI�« œUB²�ô« ‰u�√

ميتلك معظم دول العالم ومنها سورية جزئيًا أو كليًا ما ُيسمى بعوامل اإلنتاج التقليدية وهي: رأس املال والعمالة واألرض والبنية التحتية. 
تأتي أهمية هذه العوامل من حيث كونها مدخالت ضرورية لإلنتاج في أية صناعة أو أي نشاط إنتاجي، ويضاف إليها اعتماد التجارة 
التقليدية على مدى توافر هذه العوامل وتكاليفها. في سياق النظرية االقتصادية الكالسيكية لعوامل اإلنتاج، جند أن الدول املالكة لها كليًا 
أو جزئيًا، تنحصر تنافسيتها في عوامل أخرى مثل عامل الدعم اللوجستي من حيث مدى توفره واتساعه، وكذلك عامل الهيكلة التنظيمية 

للقطاعات الصناعية وحتى قطاع الزراعة وذلك من حيث مدى وجوده ومرونته.
حتى اآلن، ميكن القول أن الشركات واملؤسسات في سورية، تتبنى استراتيجية الكلفة املنخفضة التقليدية واحلماية في مجال التنافس 
في األسواق احمللية والعاملية دون مواكبة للتطورات الهائلة في العمليات اإلنتاجية للمنتجات االستهالكية بالشكل املطلوب والتي تتأتى أساسًا 
من البحث العلمي والتطوير التقاني. لكن هذه االستراتيجية وبالرغم من جناحها احملدود لدى عدد ضئيل من الدول والشركات، ليست قابلة 
للصمود في بيئة االقتصاد العاملي اجلديد املقاد معرفيًا، ألنه يجب دومًا األخذ باالعتبار أنه توجد منتجات عاملية أجود وأرخص وبقيم مضافة 
أرقى. لذلك جند أن استراتيجية الكلفة املنخفضة للمنتجات، سوف تؤدي أو رمبا أدت بالدول وبالشركات التي تعتمدها إلى الدخول في حلزون 
اقتصادي تتناقص فيه القيمة املضافة وتتقلص فيه الهوامش الربحية حتى اندثارها متامًا وهذا ما نشهده في حركة احللزون االقتصادي 

السوري الذي يدور باالجتاه السلبي ببطء أو رمبا هو جامد إذا ما أفرطنا بالتفاؤل.
وكذلك هذا ما جنده في العديد من بلدان العالم الثالث، نتيجة للسير وفق استراتيجيات تنمية غير حصيفة ووضع أهداف غير واقعية، 
إذ اتسعت الفوارق بني الدول الغنية والفقيرة، حيث وصل متوسط دخل الفرد اليوم في العالم املتطور عدة أضعاف متوسط دخل الفرد في 
البلدان النامية. كما أن الزيادة في متوسط دخل الفرد في العالم املتطور في عام واحد تزيد عن كامل دخل الفرد في البلدان النامية. في هذا 
السياق، ميكن التأكيد على أّن اعتماد مثل هذه االستراتيجية في دولة مثل سورية، أدى أو رمبا يؤدي إلى جتفيف األدمغة الوطنية وبالتالي 

لن تتمكن سورية من منع هجرة هذه األدمغة واحلفاظ بالتالي على قوتها البشرية الكفؤة.
لكن التحوالت الكبرى التي شهدها النصف الثاني من القرن العشرين فرضت على الدول توجهًا تنمويًا جديدًا للدول، متثل بعملية االنتقال 
من املفهوم الكالسيكي للتنمية االقتصادية، الذي كان يركز على عوامل اإلنتاج التقليدية، إلى مفهوم التنمية املستدامة الذي يركز على القدرات 
البشرية. وفي الواقع، أدت هذه التحوالت إلى ظهور مورد إنتاج جديد غير محسوس وهو املعرفة أو ما بات ُيعرف برأس املال الفكري الذي 
أخذ مكانه وبقوة إلى جانب موارد اإلنتاج التقليدية األخرى، وهذا ما ساعد في اآلونة األخيرة على بروز ثالث نزعات لنظرية التنمية احلديثة 

على النحو التالي:

¤hC’G áYõædG
مقاربة التنمية بالتركيز على املقدرات البشرية واملجتمعية بدًال من االعتماد على مخرجات املوارد كعوامل أساسية في التنمية، وهذا 
بالطبع يعّبر عن انزياح في الرؤية التقليدية للتنمية التي يعتبر فيها البشر متلقني منفعلني لثمار التنمية، واالنتقال إلى مقاربة حديثة يكون فيها 
العنصر البشري فّعاًال ومشاركًا في صياغة التنمية. لقد تولّدت هذه النزعة في ظل التغييرات التقانية في مجال تقانة املعلومات واالتصاالت 
واالنفجار املعرفي، مما أّدى إلى ميالد آخر "لالستثمار البشري" ألن مفهوم التنمية قد تبّدل من مفهوم رأس املال البشري إلى مفهوم التنمية 
البشرية املستدامة. هذا التحّول اجلذري في مفهوم التنمية البشرية نحو مفهوم التنمية البشرية املستدامة، لم يقلّل من مكانة العلم والتقانة 

بل زاد من مكانتهما واعترف بالدور احلاسم لهما أو للمعرفة بصورة أشمل في بناء ثروة األمم والرفاه اإلنساني.
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á«fÉãdG áYõædG
تدور مقاربتها حول اعتبار املعرفة املورد األكثر أهمية على األرجح في التنمية، بحيث أنه لم يعد رأس املال الناشئ عن إنتاج اآلالت 
واملوارد الفيزيائية والطبيعية مكونًا وحيدًا وإمنا أخذ جزء كبير منها يرتكز على الذكاء واملعرفة وعلى الكفاءات واملهارات اإلنسانية، وهذا ما 

جعل إنتاج املعرفة ميزة تنافسية، في الوقت الذي تتناقص امليزة التنافسية في باقي أنواع اإلنتاج األخرى.

áãdÉãdG áYõædG
تتمحور حول أهمية مؤّسسات العلم والتقانة واالبتكار من حيث كونها ُتشكل بنية أساسية للتنمية، فاملؤسسات وفقًا للقواعد احليوية 
للسلوك االقتصادي، أصبحت أدوات حاسمة في التنمية من حيث كونها عوامل متكينية لها. فعلى سبيل املثال، إنه من غير املمكن تفعيل 
املعرفة بدون هذه املؤّسسات التي حترض املعرفة على تنشيط عمليات التنمية وخاصة بعد أن بدأت البشرية تدخل تدريجيًا في مجتمعات 
تتأسس على املعرفة وعلى الذكاء اإلنساني وشرعت بالتحول من اقتصاد مبني على القوة البحتة (الطاقة) إلى اقتصاد يقوم على القوة 

الدماغية أو الفكرية. هذه النزعات الثالث تتقاطع في نقطة واحدة هي القدرات البشرية ومعها العقل البشري وسائر القدرات املجتمعية.
أن  في  يتمثل  املتخلفة  واألخرى  املتقدمة  املجتمعات  بني  األساسي  الفرق  أن  على  السياق،  هذا  في  احلديثة  الدولية  التجارب  دلت 
العالية واملعرفة، في حني تقوم االقتصادات املتخلفة على  التقانة  االقتصادات املتقدمة هي اقتصادات صناعية حديثة تقوم أساسًا على 
املهارات البسيطة ووسائل اإلنتاج املتواضعة وبالتالي ما يفصل بني هذين النوعني من هذه االقتصادات هو املعرفة أو فجوة املعرفة. ونتيجة 
لذلك، حتولت ثروات األمم من املوارد الطبيعية إلى املوارد املعرفية، كما انتقلت وسائل اإلنتاج من كثافة االستخدام لأليدي العاملة ورأس 

املال إلى كثافة االستخدام للمعرفة. 
وفي الواقع، يقوم اقتصاد املعرفة على أعمدة رئيسة هي العلم والتقانة واإلنتاج الصناعي وتوظيف املعرفة والتراكم والبناء املنظوماتي 
في  دورها  املعرفة  تؤدي  وكيما  هذا،  والرقمنة.  واالستثمار  والقياسية  باملجتمعية  تتمثل  فرعية  ركائز  إلى  باإلضافة  وديناميته،  لالبتكار 
االقتصاد، فإنه ينبغي على إدارة املؤّسسات وإدارة املجتمعات أن تعمل على حتسني مؤشرات املعرفة وتطوير آليات تأهيلها التي تتركز 

أساسًا على البحث والتطوير والتعليم والتشبيك املؤّسسي والقطاعي واالبتكاري والريادي واحملاكمة الرشيدة.
لكن دينامية اقتصاد املعرفة والقدرة على التنافس في إطار العوملة واحلفاظ على إنتاجية عالية اجلودة وواسعة التنوع وذات قيمة مضافة 
في السوق العوملي واحملافظة على معدالت منو إيجابية ومضطردة، ال ميكن أن تتحقق إال إذا كانت عوامل االبتكار جزءًا من املؤسسية 
االقتصادية التي تستمدها من االستثمار املبرمج في البحث العلمي والتطوير التقاني ضمن بيئة مجتمعية وتعليمية وذلك بجعل االبتكار 
واملخاطرة جزءًا من مكوناتها الرئيسية وخصائصها املميزة. ومن جهة أخرى، فإن سرعة االكتشاف وتضاؤل الفترة الزمنية بني االكتشاف 
من جهة والتطبيق التجاري من جهة ثانية، جتعل االبتكار عربة األمان بالنسبة للمؤّسسات والشركات على املستوى اجلزئي واالقتصاد الكلي 

على املستوى العاملي.
إن املأزق الذي يعاني منه العديد من الدول النامية ومنها سورية، يكمن في عدم متكنها من إحراز معدالت منو اقتصادي تساعدها على 
جتاوز حالة التخلف، ويعود السبب في ذلك إلى عجز اإلدارات والقيادات في تلك الدول عن إدارة التقانة وعن التعرف على املفاصل الرئيسة 
التي من شأنها أن تنقل االقتصاد قبل املعرفي إلى االقتصاد املعرفي وعجزها عن وضع البرامج الوطنية التي من شأنها أن حترك تلك 
املفاصل إلى املرحلة املعرفية املتقدمة. إذا كان االبتكار (وهو حالة فردية ومؤسسية ومجتمعية) ميثل العمود الفقري للحفاظ على منو اقتصاد 
املعرفة وتعظيم ديناميته واستمرار جتدده وتنافسيته فإن آليات حتفيز االبتكار وتأصيله لم تعِط قيمة االستثمار فيها حتى ينتقل املجتمع إلى 
مجتمع املعرفة وتتحول الثروة إلى ثروة معرفية ويقوم التصنيع على أيٍد عاملة متطورة باملعرفة. إن النموذج العام لالقتصاد املقاد معرفيًا 
يرتكز على عشر ركائز هي التصنيع، والتمكني العلمي والتقاني واحلرية والتشبيك والعقل املجتمعي املعرفي والفكر والثقافة املعرفية واملخاطر 
التقانة من حيث توليدها ونقلها  العالم يشهد تغيرات في إدارة  واالستكشاف واحملاكمة الرشيدة والتمكني االبتكاري. من هنا، جند أن 
واستيعابها. وتعنى الدول أكثر مما مضى بوضع سياساتها التقانية وفي آليات تنفيذ هذه السياسات، وبخصوص توليد التقانة فإنه يتم من 
خالل البحث العلمي والتطوير التقاني. أما نقل التقانة فيشهد تغيرات أساسية في طبيعة التقانة املنقولة وفي أمناط النقل وطرقه، حيث يتجه 
املصدرون إلى اإلقالل من منطية النقل مع إطالق اليد بعملية االستثمار، والتوجه نحو نقل أساسه االستثمار املباشر. وهذه األمناط من النقل 

تقلّل من فرص العالم النامي في اكتساب فعلي للتقانة، كما تقلّل من جدوى وعائدات نقل وسائل وفعاليات اإلنتاج (املصانع).
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  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007 

وفيما يخص سورية في هذا الصدد، فإننا ما نزال في طور تبني أو تطوير سياسات واستراتيجيات للعلم والتقانة، وحتى اآلن لم يعَط 
موضوع اكتساب التقانة حقه. مع اإلشارة إلى أن احلكومة بدأت تتنبه ملوضوع االهتمام بدور العلم والتقانة كإحدى الوسائل حلل مشاكلنا 
األساسية وتطوير االقتصاد الوطني في القرن احلادي والعشرين، عن طريق رفع اإلنتاجية والقدرة التنافسية، إلى جانب مسائل الطاقة 
واملياه وإدارة النفايات والبيئة، ومسائل البطالة في صفوف الشباب وتأمني فرص العمل احلقيقية لهم ومسائل االمتالك احلقيقي لوسائل 
ومعارف الدفاع واألمن. وليس بخاٍف أن ذلك يستدعي تغيرات في منظومة العلم والتقانة القائمة حاليًا مبركباتها التعليمية والبحثية ونقل 
التقانة واخلدمات واإلعالٍم بغية االنتقال بها إلى منظومة وطنية للعلم والتقانة واالبتكار فاعلة وقادرة على استيعاب التقانة ومن ثم توليدها 

محليًا ونشرها.

¬H QGôªà°S’G ƒjQÉæ«°S ôWÉflh ájQƒ°S ‘ QÉμàH’Gh áfÉ≤àdGh º∏©∏d øgGôdG ™bGƒdG

وعبر نظرة متفحصة ملسيرة العلم والتقانة خالل العقدين األخيرين، نستطيع القول أن سورية شهدت، وخاصة في السنوات األخيرة، 
جملة من االستحداثات ملؤسسات تخصصية بالعلم والتقانة، بل وشهدت مولد وزارة دولة مختصة بهذا املوضوع في العام 1999 (هي سابقًا 
وزارة الدولة لشؤون نقل وتطوير التقانة) وهيئات بحثية وعلمية متنوعة على شاكلة مراكز بحث علمي وتطوير تقاني وجامعات ومعاهد عليا 

تخصصية ومؤسسات إنتاجية تقانية ومؤسسات وسيطة وداعمة. 
فإذا ما بدأنا بتحليل املشهد العام للمؤسسات اجلامعية واألكادميية، جند أنها ركزت جهودها على استحداث أمناط جديدة للتعليم والتعلم 
فجاء هذا التركيز بالنتيجة على حساب حتقيق إجنازات مهمة في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني. إال أن هذه "االستحداثات"، وما 
رافقها من تشييد أبنية وشراء جتهيزات علمية وتأهيل موارد بشرية متخصصة، لم تؤِد إلى طفرة نوعية ملحوظة في واقع العلم والتقانة في 
سورية، بل أسهمت إسهامًا متفاوت النجاح (ورمبا متواضعًا) في احلفاظ على حيوية معقولة في مجاالت معينة من قطاعات العلم والتقانة، 
وعلى إبقاء جذوة البحث العلمي حية في وقت خبت فيه تلك اجلذوة في الغالبية العظمى من مؤسسات منظومة التعليم العالي في سورية وذلك 

بسبب العديد من العوامل التي ميكن أن نلخصها مبا يلي:
l تردي الواقع املعيشي لألستاذ اجلامعي السوري، الذي أفقد نظام التفرغ اجلامعي مضمونه متامًا، ومن النادر جدًا أن نرى اليوم في 
اجلامعات السورية أستاذًا متفرغًا للبحث العلمي وذلك بالرغم من قانون التفرغ اجلديد الذي صدر في العام املاضي 2006 ويفترض 

فيه أن يحسن املستوى املعيشي لألساتذة اجلامعيني. 
l نزيف مستمر في الفئات املتميزة ألعضاء الهيئة التدريسية في اجلامعات من خالل الندب واإلعارة إلى اجلامعات العربية واجلامعات 

اخلاصة احمللية، حيث تتجاوز نسبة هذا النزيف في بعض األقسام ما مقداره 30% تقريبًا.
l تهميش الوظيفة البحثية لصالح الوظيفة التدريسية، حيث ترتبط الوظيفة الثانية مبقتضيات الترقي الوظيفي اجلامعي وليس مبقتضيات 
ودوافع البحث العلمي وذلك على عكس االجتاه العاملي املعمول به في منظومات الدول املتقدمة. لقد أدى هذا التهميش إلى ضعف 
بنيوي في منظومة البحث العلمي اجلامعي من حيث أن الكفاءات األكادميية التي متتلكها هذه املنظومة، آلت إلى منط املدرسني 

اجلامعيني املستنزفني أكثر من منط الباحثني العلميني املبدعني واملبتكرين.
l آليات اإلنفاق املالي غير املناسبة، فعلى الرغم من أن األنظمة تسمح بتمويل املشاريع البحثية ضمن اجلامعات إال أن هذه العملية 
بطيئة وبيروقراطية وحتتاج إلى تطوير جوهري إلجراءاتها. وعليه ينبغي أن يقوم بهذا التطوير القّيمون عليها في إدارة اجلامعات، 

األمر الذي يثبط همة الباحثني الذي يرغبون باالستفادة من ذلك التمويل. 
ن الباحث  l ال توجد مخابر حديثة تقدم بيئة صاحلة وراعية للبحث العلمي واملكتبات ضعيفة وتفتقر إلى الدوريات واخلدمات التي متكِّ

من االطالع املستمر على آخر مستجدات البحث العلمي عبر العالم.
l امليزانية املرصودة للبحث العلمي ضعيفة بصورة عامة، حيث تنفق سورية ما نسبته 0,18 % فقط من دخلها القومي على البحث 
والتطوير وغالبًا ما توظف هذه النسبة لشراء التجهيزات واحلواسيب التي تستخدم لرفد البنية التحتية ملخابر الكليات ومساندة العملية 

التدريسية، ويندر جدًا أن تستخدم فعليًا في متويل مشروع من مشاريع البحث العلمي.
l التساهل الالمسؤول في القوانني اجلامعية التي ال تسمح بترفيع أو ترقية األساتذة وظيفيًا إال بعد حتقق شروط أكادميية تشمل فيما 

تشمل البحث العلمي والنشر احملكم.
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l عدم بروز الطلب اجلدي على البحث العلمي من قبل املؤسسات اإلنتاجية في القطاعني العام واخلاص، باإلضافة إلى غياب الثقة في 
قدرة املؤسسات البحثية اجلامعية على البحث العلمي التطبيقي والفعال.

l عدم استمالة نوابغ الطلبة من حملة الشهادة الثانوية (الفرع العلمي) عبر الترغيب باالنتماء إلى معاهد تتجاوب مع نبوغهم وتؤسسها 
الدولة خصيصًا لهم حسب متطلبات هيئة التخطيط في الدولة (إضافة من هيئة التحرير). 

l ظاهرة التصحر أو الهجر العلمي (أي تخلي الطالب عن متابعة الدراسة في االختصاصات العلمية والتقانية والتوجه نحو االختصاصات 
األدبية) والتي بدأت بشكل أساسي في املرحلة الثانوية عندما بدأ الطالب مييلون لدراسة الفرع األدبي دون العلمي حيث ارتفعت 
نسبة هجر االختصاصات العلمية مؤخرًا بشكل ملحوظ. ففي العام 2000 كان عدد الطالب املسجلني في الفروع األدبية مساويًا 
تقريبًا لعدد الطالب املسجلني في الفروع العلمية في الدراسة الثانوية العامة وفي عام 2005 أصبح عدد طالب االختصاصات العلمية 
الثلث في حني أن الثلثني الباقيني كانا من طالب الفرع األدبي. هذا االنقالب السريع واملفاجئ خالل اخلمس سنوات األخيرة يعني 
أن هناك مشكلة حقيقية ستواجه االقتصاد السوري على املدى الطويل تتمثل بكل بساطة بانخفاض عدد اخلريجني املختصني علميًا 
من مهندسني وفنيني والقادرين على إدارة أية عملية تطويرية صناعية أو خدمية أو جتارية حديثة إذا ما تقرر النهوض باالقتصاد ذات 

يوم وإحداث طفرة اقتصادية ما.
ومن جهة أخرى، شّددت احلكومة السورية في مناسبات عدة على تبني التنمية العلمية والتقانية كواحدة من أولوياتها األساسية وهذا ما 
ظهر بوضوح في اخلطة اخلمسية العاشرة، ال سيما في مجال نشر تقانة املعلومات التي غدت حجر األساس في اإلصالح اإلداري والتقدم في 
قطاعات اقتصادية حيوية ومهمة، لكنها لم ُتعَن عناية كافية بالثقافة العلمية والتقانية لتجعل املجتمع السوري يتمتع بالثقافة العلمية ويصبح 
أكثر وعيًا بأهمية العلم والتقانة واالبتكار في التنمية االقتصادية واالجتماعية. فمن املعلوم أنه كلما ارتفعت السوية الثقافية العلمية والتقانية 
ملجتمع ما، ازدادت قدرة أفراده على االبتكار واإلبداع. كما أن جناح األنشطة العلمية والبحثية والتطوير التقاني مرهون بإرادة جماعية 
واعية ليصبح اإلنتاج العلمي منطًا بارزًا ضمن أمناط احلياة اليومية ويكون التفكير العلمي أساسًا في املمارسات والتعامالت. إن ارتفاع 
سوية الثقافة العلمية والتقانية للمجتمع يؤدي إلى ظهور الريادة التقانية فيه فالتطوير التقاني واالبتكار الميكن أن يأتيا من فراغ وإمنا يبنيا 

على ثقافة علمية وتقانية واسعة وعالية السوية في املجتمع وعلى امتالك للكوادر العلمية العالية التخصص.
ولدى إلقاء نظرة على أهم اإلجنازات التي حققتها املؤسسات العلمية والتقانية، نستطيع استخالص عناصر النجاح ومكامن اإلخفاق، 
دون احلاجة إلى احلديث عن جتربة بعينها أو مشروع علمي محدد، ولسوف نكتفي هنا بعرض بعض نقاط الضعف والقوة، ومحاور العمل 
الرئيسة، باإلضافة إلى أهم ما ميكن استنتاجه من جتربة كل مؤسسة. وبناًء على ذلك نستطيع أن نصف املالمح املشتركة املميزة للمشهد 

الراهن للعلم والتقانة في سورية على النحو التالي:
l استطاعت املؤسسات العاملة في مجال البحث العلمي والتطوير التقاني (التي اختارت لنفسها ومنذ البداية محاور محددة سبق لها 

أن ركزت عليها جهودها ومواردها) أن حتقق قدرًا معينًا من النجاح، ونخص بالذكر محوري الزراعة والدواء.
على  تراكمية  قيمة مضافة  اختارتها، من حتقيق  التي  العلمية  للكثير من احملاور  املؤسسات، في محاولة تصديها  تتمكن هذه  لم   l

مخرجاتها.
l أدركت املؤسسات منذ البداية أهمية االستثمار في تنمية رأس املال الفكري على جميع املستويات (دكتوراه، ماجستير، إجازة جامعية، 
معهد متوسط) واهتمت بالتأهيل املستمر جنبًا إلى جنب مع التأهيل األساسي، وهذا ما مكّنها من أن حتقق جناحًا نوعيًا في بعض 
بإعداد  اكتفت  وبل  املستويات،  تأهيل موارد بشرية متكاملة ومستمرة وتشمل جميع  لم تضع خطة  التي  املؤسسات  أما  احملاور. 

مجموعة من األطر العلمية املزودة بشهادة الدكتوراه، فقد تأثرت تأثرًا عكسيًا بهذا العامل.
l يعاني جميع هذه املؤسسات بشكل عام من ضعف في املوارد املالية املخصصة ألنشطة البحث العلمي والتطوير التقاني.

l تتفاوت املؤسسات في قدرتها على تعظيم االستفادة من املوارد املالية املخصصة للبحث العلمي (على ندرتها) وذلك بسبب تعقيد 
األنظمة والتشريعات السائدة وعدم مواءمتها لطبيعة ومتطلبات األنشطة البحثية واملشاريع ذات الطابع العلمي، ومبعنى آخر غياب 

البيئات الترسيخية للبحث العلمي والتطوير التقاني.
l ال يزال املفهوم التعاقدي ملشاريع البحث العلمي والتطوير التقاني ضعيفًا في هذه املؤسسات مع أنها كانت عنصرًا أساسيًا جلميع 
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النجاحات التي حتققت ضمنها.
أو  البحوث،  نتائج  تبادل  أو  (على شكل مشروعات بحث مشتركة،  للمؤسسات بعضها مع بعض  املشترك  التعاون  آليات  تزال  l ال 
تبادل املعارف التقانية) ضعيفة التأطير وخاضعة لعامل الصدفة أو للعوامل الشخصية، فهي لم ترَق بعد إلى املستوى السياسي 

واالستراتيجي.
l لقد جنم عن عدم وجود سياسة وطنية للعلم والتقانة واالبتكار واستراتيجية للتنفيذ وخطة عمل وطني (بحث علمي، تأهيل أطر بشرية، 
نقل وتوطني التقانة)، في سورية تشتيت وبعثرة اجلهود التي بذلتها تلك املؤسسات، مما حرمها من تأكيد وإظهار الدور الفاعل الذي 

ميكن أن تكون قد لعبته لتحقيق بعض أو كل األهداف االستراتيجية الوطنية.
l تفتقر تلك املؤسسات إلى منظومات لقياس األداء وتقييمه، مما حرمها من فرص إعادة تقومي أعمالها بغية حتقيق مستويات أداء 

أفضل.
l يعاني جميع هذه املؤسسات من ظاهرة تسرب الكفاءات وهجرة األدمغة نتيجة انخفاض مستوى الدخل للنخبة املؤهلة من أطرها 

البشرية.
l ميكن أن تكون املؤسسات الصناعية الكبيرة واملتوسطة احلجم التابعة للقطاع العام، حاضنة لوحدات بحوث صناعية تستطيع أن تقدم 
إسهامات مهمة ملنظومة العلم والتقانة واالبتكار الوطنية، إال أن واقع احلال يشير إلى أن القطاع العام الصناعي في سورية يواجه 
مشاكل كبيرة في صميم أعماله اإلنتاجية وهذه املشاكل ناجمة عن جمود في األنظمة اإلدارية وضعف في االستثمارات اجلارية متنعه 
من جتديد وحتديث أدوات وأنظمة اإلنتاج الصناعية على نحو يواكب التغيرات املتالحقة في معالم أنظمة التصنيع احلديثة. ورغم 
وجود مركز لألبحاث واالختبارات الصناعية ومركز آخر لتطوير اإلدارة واإلنتاجية تابعني لوزارة الصناعة، فإن الدور الذي يلعبانه يظل 
محدودًا ومقتصرًا على القيام باالختبارات والقياسات والتأهيل والتوعية العامة بأنظمة إدارة اإلنتاج احلديثة وباجلودة ومفاهيمها. 
ونشير في هذا الصدد إلى أن التوجهات احلالية تدّل إلى وجود خطة طموحة إلعادة إحياء القطاع العام الصناعي في سورية. وتركز 
هذه اخلطة على مبدأ فصل امللكية عن اإلدارة، وعلى ضخ استثمارات مالية جديدة تسمح لهذه املؤسسات الصناعية بإعادة جتديد 
أدوات اإلنتاج فيها وتعزيز القدرات اإلنتاجية، ولكنها ال تشير بوضوح إلى التركيز على تعزيز معارف ومهارات وخبرات تطوير املُنتج 
(أي التصميم والتطوير وإنتاج منتجات مبتكرة)، كما ال تأخذ بعني االعتبار أن متطلبات جناح هذه اخلطة الطموحة تكمن في تبنيها 
إلقامة مراكز بحوث صناعية تخصصية تركز على مهارات تطوير املُنتج مما يؤدي إلى إحداث تغيرات ملموسة في منظومة التجديد 

واالبتكار الوطنية. ويظل من املبكر في املرحلة الراهنة التحدث عن االحتماالت الواقعية لتبلور وجناح مثل تلك املراكز.
l لم تنضم مؤسسات القطاع اخلاص إلى قاطرة البحث العلمي والتطوير التقاني، سواًء من ناحية إسهامها في متويل أنشطة البحث 
العلمي ضمن هذه املؤسسات أو إسهامها في خلق الطلب على البحث العلمي واالستفادة من مخرجاته. وميكن القول وبكل وضوح 
بأن القطاع اخلاص (القائم بشكل عام على مؤسسات صغيرة كثيفة العمالة تقوم بنشاطات خلدمة السوق احمللية) ال يقوم بأي نشاط 

في البحث والتطوير ألسباب مختلفة نذكر منها:
l صغر احلجم، وانخفاض االنخراط مع األسواق الدولية، وضعف قدرات الرأسمال البشري، وغياب التمويل الصناعي ذي املدى 
الطويل والدعم والتشجيع الرسمي باإلضافة إلى عدم وجود حوافز ضريبية في سورية خاصة في مجال البحث العلمي والتطوير 

التقاني.
l إن الغالبية العظمى من الصناعات السورية في القطاع اخلاص هي صناعات حتويلية ذات قيمة مضافة صغيرة، وهي بعيدة متامًا 

عن تطبيقات التقانات املتقدمة التي تدعو بطبيعتها إلى أعمال بحث علمي وتطوير تقاني مرافقة.
l إن أغلب املؤسسات الصناعية السورية في القطاع اخلاص هي مؤسسات أعمال ذات طابع عائلي ورؤوس أموال صغيرة ال تسمح 
باالستثمارات الطويلة األمد في أنشطة البحث والتطوير، بل وتركز على عائد استثماري قصير الدورة ومضمون النتائج. وبالتالي 
يقتصر دورها على استيراد خطوط اإلنتاج اجلاهزة في أغلب األحيان دون االهتمام بتطويرها تقانيًا أو توليد قيمة مضافة على 

خطوطها.
 بناًء على ما سبق ذكره، ميكن القول بأن مؤسسات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التقاني في سورية ما تزال تشكل 
نظامًا مغلقًا وموجهًا، باإلضافة إلى أن تفاعالته تكاد تكون معدومة مع الالعبني مثل الشركات والوسطاء ومقتضيات العرض والطلب في 
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السوق. وفي الواقع، يحتاج هذا النظام املغلق للتعليم والبحث العلمي في سورية إلى إعادة هندسة حقيقية بحيث يتم دمجه مع باقي املكونات 
األساسية لبناء منظومة علم وتقانة وابتكار وطنية. وبالطبع تنشأ عن ذلك، حتديات حول كيفية بناء مناذج جديدة ملزج الالعبني الرئيسيني 
في عمليات االبتكار والتعليم وفق صيغ تستجيب للبيئة التنافسية الشديدة في العالم وملتطلبات كل من اجلودة والسوق القائم على املعرفة 
إلى جانب موارد اإلنتاج التقليدية األخرى. وفي الواقع، يجب القول بأن فعاليات التجديد واالبتكار والتعليم املتوافرة في سورية ال ميكن أن 
تتحول إلى منظومة علم وتقانة وابتكار ما لم يكن أصحاب القرار أو املعنيون في احلكومة مستعدين لتغيير طرائق تفكيرهم في مجال سياسة 
العلم والتقانة باعتماد منطق منظوماتي للتجديد واالبتكار تلبية ملتطلبات البيئات االقتصادية والسياسية البازغة حتت تأثير عوملة االقتصاد 
واالنفجار املعرفي الذي يجتاح العالم حاليًا. لذلك رمبا يتوجب على احلكومة أن تسعى إلى إصالح وترقية قطاع العلم والتقانة وحتى إعادة 
هيكلته ضمن إطار عمل معني، يقود بالنتيجة إلى قيام منظومة وطنية للتعليم والتجديد واالبتكار في سورية بحيث تكون قادرة على إنتاج 

"تعليم أجود وأرخص وأسرع" وعلى إخراج ابتكار يؤدي إلى توليد قيم مضافة ومنافسة في حلقة اإلنتاج.
وباخلالصة ميكن القول بأن سيناريو االستمرار بالواقع الراهن للعلم والتقانة واالبتكار لن يؤدي إلى توليد قيم مضافة، وسوف يؤدي إلى 
تدهور تنموي رمبا يكون كارثيًا، حيث أظهر بعض الدراسات أن دخل الفرد الوسطي في نهاية العقدين القادمني لن يتجاوز الدخل احلالي مما 
يعني تدهور الوضع املعيشي خالل العقدين القادمني، وبالتالي ينبغي تغيير هذا السيناريو القامت للعلم والتقانة واالنتقال إلى سيناريو تنموي 
ذي طبيعة إسعافية واستنهاضية قائم على العلم والتقانة واالبتكار بسبب التحديات التي تفرضها الدينامية السريعة لألسواق العاملية املتجهة 
نحو اقتصاد املعرفة مرورًا باقتصاد معتمد على االستثمار في العلم والتقانة والذي يشكل رأس املال الفكري جوهره ولبه. في الواقع، إن 
الكيان الفيزيائي املولد لرأس املال الفكري وللمعرفة عمومًا، هو منظومة مؤسسات العلم والتقانة واالبتكار والتي أصبحت احملرك األساسي 

لالقتصاد اجلديد وغدت بالتالي اجلهة املفتاحية في حتقيق التنمية املستدامة. 

…QÉµàHG ÊÉãdGh …ó«°TôJ ÉªgóMCG ÚjRGƒàe øjQÉ°ùe ÈY q…õØb …ƒªæJ ¢Vƒ¡f ƒjQÉæ«°S

اآلن ونحن ندخل األلفية الثالثة، نرى أّن املعرفة تعّبد الطريق نحو التنمية الشاملة سواًء في الدول النامية أم املتقدمة، فاكتساب املعرفة 
وحتصيلها أصبح قيمة مهمة وغاية بحدِّ ذاتها من خالل ما ميكن تسميته مبنظومة العلم والتقانة واالبتكار (املنظومة الوطنية لالبتكار) والتي 
ميكن أن ُتعرف على النحو التالي: "أنها شبكة من املعاهد واملؤسسات العاملة في القطاعني اخلاص والعام والتي تتمحور نشاطاتها حول 
توطني وتعديل ونشر تقانات جديدة ومتتلك وسائل جديدة كالتنظيم واإلدارة والتمويل والتسويق والتعليم وعوامل أخرى إضافية". لقد أصبحت 
هذه املنظومة، وخاصة في اآلونة األخيرة، حجر الزاوية في أي سيناريو تنموي من سيناريوهات التنمية ألية دولة في العالم ومنها بالطبع 
سورية. ويعود السبب في ذلك، إلى أن املعرفة أو املورد اجلديد لإلنتاج، تضعف أهمية التنمية إن لم ترتبط بالعلم والتقانة واالبتكار أو إذا لم 
يجِر التركيز على كيفية توليد املعرفة بصورة دائمة ووضعها قيد االستعمال، وهذا ما يصُعب فعله إال عبر كيان يتمثل مبنظومة للعلم والتقانة 

واالبتكار، يتطلب قيامها اتخاذ اإلجراءات التالية:
إزاحة كل املعيقات التي حتول دون انبثاق اإلمكانيات الذاتية الكامنة داخل منظومة العلم والتقانة واالبتكار.  -

تفعيل العالقات بني املؤسسات الصناعية واحلكومية واألكادميية املكونة ملنظومة التعليم والتقانة واالبتكار في الدولة، وربطها ربطًا   -
عضويًا بحاجات العمالة املتغيرة واملتجددة عن طريق األخذ والعطاء املتكاملني واملتبادلني فيما بني هذه املؤسسات.

توفير الترتيبات والتنظيمات املؤسسية التي تساعد على منو هذه اإلمكانات اإلنسانية إلى أقصى حدودها.  -
-  تأمني التدفق املعرفي وإدارة عمليات توليد ونقل وحتاصص املعرفة ونشرها.

في هذا السياق، ميكن القول بأن منظومة العلم والتقانة واالبتكار أصبحت حاجة ضرورية وملّحة للدول، بهدف خدمة التنمية بصورة 
عامة، وذلك لثالثة أسباب رئيسية، هي:

إّن حترير التجارة والهبوط السريع لتكاليف اإلنتاج يحّرض سورية ودوًال مثلها على التنافس، وعلى نحو متزايد، مع الدول التي تتمتع   -
بتكاليف أخفض للعمل وبقوى عاملة أفضل تأهيًال وتعليمًا.

إّن التقانات اجلديدة والبازغة قد غّيرت عاملنا اليوم بأسرع مما كان عليه احلال سابقًا، وذلك من خالل ما نشهده حاليًا من تطويرات   -
متسارعة في تقانة املعلومات واالتصاالت، واملواد اجلديدة، والتقانة احليوية، واألنواع اجلديدة للوقود (مثل خاليا الوقود)، والتقانة 
النانوية البازغة، وسائر موجات التقانة ذات التأثير الكبير. لقد ولّدت التقانات العالية، والسيما البازغة منها، مجاالت جديدة من 
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التجديد واالبتكار وخلقت العديد من الفرص ملشاريع األعمال ذات املزايا التنافسية العالية.
إن ظاهرة االتصاالت في القرن احلادي والعشرين، التي جتري على مدار الساعة، أّدت إلى تغّيرات أسرع في ميول املستهلك وأذواقه،   -

وإلى انتشار حلظي أو آني لألفكار واملنتجات حول العالم.
تتجلى العوامل املذكورة آنفًا بأّن التطورات التقانية حتدث بسرعة وبإيقاع لم تشهد له البشرية مثيًال في التاريخ الصناعي، وبأّن الصناعة 
تواجه حاليًا حتديات جديدة متمحورة حول هاجس رفع معدالت التجديد واالبتكار ضمن أجواء تنافسية محمومة. ويتجلى هذا التنافس من 
خالل التحديات التي يواجهها أصحاب القرار وقادة الدول التي تدور حول االنتقال من التنافس محليًا على أعمال ذات تكاليف منخفضة إلى 
التنافس عامليًا على التجديد في األعمال واالبتكار فيها وبقيمة وحيدة. وتطلب هذه التحديات إنفاقات في عناصر مختلفة لبيئات األعمال، 
وكذلك ترقية استراتيجيات الشركات واملؤسسات، وخلق وتدعيم أنواع جديدة من التنظيمات والهيكليات املالئمة لتحريض عمليات التجديد 
أو عمليات االستثمار الناجح لألفكار اجلديدة وذلك عبر زج تقانات جديدة أو مشاريع جديدة تهدف فيما تهدف إلى إيجاد منتجات وخدمات 
أفضل وعمليات إنتاج جديدة ونظيفة وأكثر فعالية ومناذج عمل محسنة، ولعّل كل ذلك يصب في مصلحة املستهلك واألعمال واالقتصاد 
ككل. فبالنسبة للمستهلك، إنه ينظر إلى العلم والتقانة والتجديد واالبتكار كسباق يؤدي إلى تأمني بضائع ومنتجات ذات قيمة أفضل وجودة 
أعلى وخدمات أكثر مردودية وفعالية باإلضافة طبعًا إلى إيجاد منتجات جديدة متامًا وبالتالي مستوى حياة أفضل. أّما من حيث األعمال 
واملشاريع، فإن التجديد واالبتكار يقودان إلى منّو أفضل لها، إذ إّن املوظفني أو العاملني يجدون من خالل التجديد واالبتكار أعمالهم أكثر 
جذبًا، ويكسبون مهارات أفضل، ألنه في حال غياب التجديد أو االبتكار فإن ذلك سيؤدي إلى جمود العمل، وحتى فقدانه. أما فيما يتعلق 
باالقتصاد ككل، فإنه ينظر إلى االبتكار والتجديد كمفتاح أساسي لإلنتاج األغزر ولالزدهار األعظم الذي يصب في مصلحة اجلميع وفي 
مواجهة التحديات املستقبلية. وبناًء على ما تقدم يجب على أصحاب القرار أن يجدوا األساليب والطرق الالزمة لكسر الروابط بني النمو 
االقتصادي وانحسار املوارد، األمر الذي ُيعدُّ على درجة كبيرة من األهمية لكل قطاع اقتصادي، وبشقيه التصنيعي واخلدمي. واستنادًا إلى 
ما سبق، ولكي تكون سورية قادرة على التنافس دوليًا وليس فقط إقليميًا، فإنها حتتاج وبشدة إلى اعتماد العلم والتقانة واالبتكار كسياسة 
تنموية وذلك من خالل إيجاد أو ترقية منظومة للعلم والتقانة واالبتكار، مع العلم بأن كل هذا الطرح يستند إلى حقيقة أن التقدم في العلم 

والتقانة واالبتكار يوفر فرصًا كبرى لتحقيق التنمية املستدامة وذلك ضمن إطار سيناريو نهوض تنموي.
بناًء على ما سبق، قد يكون من املفيد أن تقوم سورية باعتماد سيناريو مزدوج للنهوض التنموي القفزوّي، يكون لبه أو جوهره منظومة 
وطنية للعلم والتقانة واالبتكار، ويتخذ شكل مسارين متوازيني على النحو التالي: األول، ميكن تسميته بالسيناريو الترشيدي للنهوض التنموي 
القفزوّي، والثاني هو سيناريو ابتكاري للنهوض التنموي القفزوّي. تدور مقاربة املسار األول أو السيناريو الترشيدي حول تهجني القطاعات 
االقتصادية املفتاحية كالزراعة والصناعة والسياحة وسائر اخلدمات بالتقانات العالية مثل االتصاالت واملعلوماتية والتقانة احليوية، وذلك 
بهدف زيادة اإلنتاجية ورفع سوية وجودة املنتج وحتسني فاعلية استثمار املوارد وبالتالي توليد قيم مضافة على مخرجات القطاعات املفتاحية 
املذكورة آنفًا وفق منهج ليبرالي يستفيد من التطور التقاني الكبير لتطوير هذه القطاعات وبحيث يؤدي ذلك إلى االنتقال إلى اقتصاد قائم على 
االستثمار في العلم والتقانة. أما املسار الثاني أو السيناريو االبتكاري، الذي يوازي السيناريو الترشيدي فتدور مقاربته حول توطني وتوليد 
التقانات العالية والبازغة، تلك التقانات القائمة على االبتكار واإلبداع الفكري والقدرة العقلية والتي ستكون مجاًال للمنافسة بني الدول كالتقانة 
احليوية وتقانة املعلوماتية واالتصاالت وتقانة الطاقة النظيفة واملتجددة وتقانة الطيران واملواد اجلديدة والتقانة النانوية وغيرها وبحيث يقود 
هذا السيناريو االبتكاري إلى االنتقال إلى اقتصاد قائم على املعرفة التي بدأت تظهر كمورد خامس لإلنتاج. هذا السيناريو املزدوج سوف 
ن على األرجح سورية من الدخول في حلزون اقتصادي تتزايد فيه القيمة املضافة على منتجاتها وبالتالي التمكن من التكيف مع البيئة  ميكِّ
التنافسية الشديدة التغير على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، مع األخذ بعني االعتبار أن النهوض التنموي القفزوّي ينبغي أن ينطلق من 
نه من  األهداف التنموية العامة للدولة إلقامة مجتمع تسوده الرفاهية والعدالة واألمن، وإقامة اقتصاد متنوع املوارد ذي قوة دفع ذاتية متكِّ
استمرارية النمو وتهدف إلى خير اإلنسان وترتكز على جهده. في هذا اإلطار، ميكن القول بأن حتقيق التنمية املستدامة كمفهوم حضاري 
شامل، يتطلب إيجاد األوعية واملؤسسات املالئمة، والقيادة الفاعلة احلكيمة، والتفكير اإلداري املنسجم مع أهداف وطموحات التنمية من 
حيث توجهاتها االقتصادية واالجتماعية، واالهتمام بالتنمية اإلدارية من خالل أجهزة إدارية مركزية لالنتقال باملجتمع القائم إلى مجتمع ما 

بعد احلداثة.
بالنسبة للسيناريو الترشيدي، ميكن جتسيده والتعبير عنه مبقاربة يطلق عليها تسمية "توليف أو تهجني التقانة حيث ُيصار إلى ربط 
تقانات تقليدية سائدة بالتقانات العالية (كتلك املتصلة بتقانة االتصاالت واملعلوماتية والنظم اخلبيرة أو التقانة احليوية) وذلك بهدف زيادة 
اإلنتاجية أو رفع نوعية املنتج أو حتسني فاعلية استثمار املوارد، أو لهدف يجمع هذه اخلصائص كلها أو بعضها معًا. ومن األمثلة العملية 
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على ذلك في العالم النامي:
- استخدام املعاجلات الصغرية (امليكروية) في عمليات التحكم الرقمي بآالت تشغيل املعادن وذلك كبديل عن شراء جتهيزات تأسيسية 

جديدة.
- استخدام أنظمة خبيرة متطورة ورخيصة الثمن في ضبط عمليات التجفيف لبعض املواد الغذائية مثل أوراق الدخان أو الشاي وذلك 

بغرض رفع مستوى اجلودة وبالتالي زيادة سعر السوق.
- استخدام تقانات زراعة األنسجة واالستنساخ واالستنسال والتحوير الوراثي في الزراعة لتسريع معدل تكاثر النباتات أو إكسابها 

صفات مرغوبة وذلك عن طريق استخدام التقانة احليوية.
القيمة املضافة من أجل تدعيم املوارد  إلى تدعيم مفهوم  العالية،  بالتقانات  التقليدية  التقانات  ومن جهة أخرى، تهدف مقاربة تهجني 
الطبيعية احمللية. وفي هذا السياق، قام العديد من البلدان النامية بتطوير استراتيجيات معينة إلضفاء قيمة أكبر على مواردها الطبيعية 
قبل تصديرها. ففي سورية، قد تسنح الفرصة لتنفيذ هذه الفكرة وذلك من خالل استنباط برنامج منهجي لرفع سوية املواد اخلام احمللية 
الستخدامها كبدائل عن املواد اخلام املستوردة واملستخدمة حاليًا في تغذية مشاريع تقوم على التقانات املستوردة. نضرب على ذلك املثالني 

التاليني:
املثال األول: يستورد امللح العادي املنقى بسعر باهظ، الستعماله في تركيب أمالح إعادة اإلماهة التي ُتعطى عن طريق الفم للمصابني 
باإلسهال. لعله من املؤكد ضرورة وجود جهة ما في سورية قادرة على القيام بإنتاج امللح املنقى محليًا دون احلاجة إلى استيراده وبتكاليف 

أخفض بكثير.
املثال الثاني: تستورد سورية ما يقارب من خمسني مليون قارورة زجاجية سنويًا الستخدامها عبوات لألدوية، وال شك أن الفرصة سانحة 

إلنتاج زجاج ذي مزايا طبية في سورية.
ومع أن كال املثالني قد يبدو غير مهم نسبيًا، فمن املفيد إجراء استطالع يرمي إلى الوقوف على ماهية املواد اخلام التي تستوردها سورية 
وبأي كميات وما الذي ميكن استبداله منها مبواد محلية. إن من شأن نتائج مثل ذلك االستطالع الكشف عن عدد من جوانب رفع سوية 

املوارد احمللية، من خالل توظيف تقانة تقليدية جاهزة أو تقانة مهجنة تبعًا ملا تفرضه احلاجة.
هذا ومن أجل مزيد من اإليضاح ، ميكن أن نأخذ محور تهجني قطاع الزراعة بالتقانات العالية التالية:

Nanobiotechnology التقانة احليوية النانوية l
Food Safety and Security تقانات األمن واألمان الغذائي l

Food Processing تقانة معاجلة األغذية l
Food properties تقانة تطوير خصائص الغذاء l

Bioinformatics تقانة املعلوماتية احليوية l
Food Microbiology تقانة ميكروبيولوجيا الطعام l

وهناك قطاعات اقتصادية أخرى، ميكن أن تخضع لعملية التهجني هذه مثل الصناعات الكيميائية وقطاع املعادن واخلامات والنسيج 
والسياحة والصناعات الثقافية والصناعة الدوائية حيث ال مجال هنا لتفصيلها وشرحها.

أما بالنسبة للسيناريو االبتكاري، فنسوق األفكار السريعة التالية التي نعتقد أنها تساعد على شرح مبررات اعتماده:
في مجاالت  وذلك  املاضية،  الثالثني  األعوام  التي حدثت خالل  الهائلة  للتقدمات  نتيجة  تقانية شاملة،  ثورة  داخل  العالم حاليًا  يعيش 
التقانة احليوية والتقانة النانوية وتقانة املواد وتقانة االتصاالت واملعلومات. لقد حصلت هذه التقدمات في الواقع، بتسارع كبير، مما جعل 
االحتماالت قوية بحدوث تغيرات جذرية في كافة مناحي احلياة. كما أن سياق هذه التطورات يدل على أن آثارها ستكون خالل العقدين 
القادمني أكثر جالًء وعمقًا، بحيث نستطيع القول أن تقانات العام 2025 الناجتة عن مختلف املنظومات العلمية سوف حتول نوعية احلياة 
البشرية ومتدد أمدها وتغير أوجه العمل والصناعة وبالتالي سوف تؤدي إلى نشوء قوى اقتصادية وسياسية جديدة على املسرح العاملي. 
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م ما ميكن أن تقدمه التقانة له من خالل إخضاعها للتطبيق والتداول.  ولعل معظم الناس ال يعي حقيقة التقانة بذاتها إال أنه يستطيع تفهُّ
فنحن نرى في هذا السياق، وبشكل متزايد كيف أن العديد من التطبيقات يتطلب دمج الكثير من التقانات للحصول على منتجات معينة 
أو تطبيقات محددة. ونستطيع أن نضرب مثًال على ذلك أن املقاربات اجلديدة في التعامل مع الطاقة الشمسية تقوم على استعمال اللدائن 
واملواد احليوية أو البيولوجية واجلزيئات النانوية. كما أن آخر نظم تنقية املياه تستعمل أغشية نانوية مع مواد محرضة ومنشطة حيويًا. 
وميكن القول بأن تطبيقات كهذه، رمبا تساعد على بروز مشكالت كبرى تواجهها األمم بأشكال مختلفة مثل املاء والطعام والصحة والتنمية 
االقتصادية والبيئة وقطاعات حرجة عديدة. إذن ليس بالضرورة أن تكون هذه املشكالت بنفس احلدة لكل الدول حتى العام 2025، فهناك 
دول قادرة على استيعاب اإلسقاطات التقانية وأخرى غير قادرة بدرجات مختلفة وكلُّ ذلك يعود إلى مستوى كفاءة القدرات البشرية املوجودة 
في األمة. لذلك ُيعتبر توفر القدرات البشرية شرطًا ضروريًا للتعامل وبأشكال مختلفة مع التطبيقات املعقدة للتقانة من هذه األشكال. وقد 
يلجأ بلد ما إلى توطني تطبيقات التقانة من خالل االعتماد على جهوده الذاتية في البحث والتطوير أو على جهود نقل التقانة أو تعاون دولي 
في البحث والتطوير، أو رمبا يلجأ هذا البلد أو ذاك إلى استحضار التقانة املتوافرة جتاريًا أو املوجودة على الرف. لكن يجب اإلشارة إلى 
أْن العديد من البلدان لم يستكمل البنية التحتية الضرورية أو املواد الضرورية في األعوام اخلمسة عشر املاضية لفعل شكل من أشكال 
التعامل مع تطبيقات الثورة التقانية القائمة حاليًا. وينبغي القول في هذا السياق بأن قدرة بلد على اكتساب التقانة ال يعني بالضرورة أنه 
مساٍو لقدرته على توظيفها، مع أن القيام بالبحث العلمي أو استيراد الدراية التقانية يشكل خطوة أولى، إال أن التوطني الناجح يتعلق أيضًا 
باحملفزات داخل البلد نفسه واملتمثلة بتشجيع االبتكار وتذليل العقبات التي تقف في دربه. وهكذا فإن طبيعة احملفزات أو الدافعات واملعوقات 
تعكس إلى حدٍّ كبير الكمون الفيزيائي والبشري واملؤسسي للدولة وكذلك تظهر أهمية املوارد املالية والبيئات التمكينية فيها من سياسية 
وثقافية واجتماعية. لذلك يلعب كلُّ واحد من هذه العوامل جزءًا معينًا في حتديد قدرة األمة على وضع التطبيقات اجلديدة للتقانة بني أيدي 
املستخدمني وجتعلهم يحتضنونها ويدعمون استخدامها الواسع عبر الزمن. لهذه األسباب مجتمعة، ميكن القول بأن البلدان املختلفة سوف 

تتمايز بعضها عن بعض وفقًا لقدرتها على استخدام التطبيقات التقانية حلّل املشكالت التي تواجهها.
كمثال على ذلك، ميكن أن نعرض توطني التقانات التالية وما تتيحه من فرص:

1- التقانة احليوية بغية حتقيق األهداف التالية:
جعل التقانة احليوية أحد عوامل بناء اقتصاد اكتفاء ذاتي وتوزيع عادل للدخل.   ο

املساهمة في توفير رعاية صحية أفضل وأجود.  ο
ο  املساهمة في توفير غذاٍء كاٍف وبكلفة منخفضة.

تنمية منظومة موارد بشرية كفؤة.  ο
توليد مناخ أعمال جديد في الصناعة يعتمد على منتجات التقانة احليوية.  ο

املساهمة في احلفاظ على البيئة وإنتاج طاقة نظيفة.  ο
2- صناعة الطيران والفضاء، ُيعتبر توطينها حيويًا لألسباب التالية:

تساهم بشكل كبير في النمو املستدام.  v
ُينظر إليها كوعاء حلضن تقانات عالية وحرجة ومهارات مفتاحية.  v

متثل دافعًا قويًا للتقدم التقاني.  v
تقّدم مساهمة جوهرية في قضايا األمن والدفاع.  v

تساهم في بناء رأس مال بشري علمي وتقاني رفيع املستوى.  v
3- قطاع االتصاالت واملعلوماتية في سورية، ميكن أن يشتمل على التوجهات التالية:
التشبيك الالسلكي، البث الالسلكي متعدد الوسائط (صوت وفيديو وبيانات).  -

أمن املعلومات والنظم املعلوماتية والشبكات واألدوات املرافقة كالتعمية والبطاقات الذكية.  -
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اإللكترونية  كالصيرفة  متطورة  تقانات  على  تعتمد  التي  اخلدمات  من  مجموعة  تتيح  التي  وتطبيقاتها  الشخصية  الذكية  الطرفيات   -
احملمولة والبطاقة الصحية اإللكترونية واملالحة مبعونة األقمار الصناعية ونظم املعلومات اجلغرافية.

التعلم اإللكتروني E-Learning (مهم جدًا لالرتقاء مبنظومة التعليم).  -
.OSS= Open Source Software برمجيات املصادر املفتوحة  -

.Grid Computing احلوسبة بواسطة التشبيك الفعال  -
معاجلة اللغات الطبيعية-الذكاء الصنعي وتطبيقاتها كالتعرف على الكالم والترجمة اآللية والتخاطب بني اإلنسان واآللة باللغة العربية   -

بالتعاون مع الدول العربية وجامعة الدول العربية.
.CAD, CAM, CAE :التصميم والتصنيع مبعونة احلاسوب  -

الطب املمارس عن بعد Telemedicine مثل: نظم املعلومات في املشافي-العناية الطبية عن بعد وحتى التعاون اجلراحي عن بعد.   -
رياضيات األرض Geomatics (مثل احللول املبنية على منظومات املعلومات اجلغرافية GIS ومنظومات دعم القرار ومنظومة حتديد   -

.(GPS املواقع العاملية
.RFID الهوية الالسلكية -

لألنظمة  الرئيس  العصب  تقنياته  من  يجعل  كاإلنسان مما  تفكر  أو  تتصرف  أنظمة  بناء  علم  بأنه  وُيعرف  وتطبيقاته،  الصنعي  الذكاء   -4
والبرمجيات احلديثة وخاصة في تطبيقات األعمال اإللكترونية.

5- توطني تقانة اإللكترونيات والبصريات.

6- تقانة الطاقة النووية والطاقة املتجددة.

q…hõØ≤dG …ƒªæàdG ¢Vƒ¡ædG ƒjQÉæ«°S äÉjó–

 إّن ما مييز القرن احلادي والعشرين هو طبيعة وخطورة التحديات التي تتصدى لها بلدان العالم النامي ومنها بالطبع سورية. فالتحوالت 
احلضارية الكبرى، االقتصادية والتقانية والثقافية واملجتمعية، التي ما فتئت تتوالى في صور مبهرة في العقدين األخيرين، شأنها شأن 
معارك احلرب والقتال، ال ينتج عنها في العادة منفعة لكل األطراف. فلقد استفادت من ذلك، عبر دورات التاريخ املختلفة وحتى نهاية القرن 
العشرين، املجموعات والبلدان واألمم التي هيأتها هياكلها املجتمعية لتسخير العلم والتقانة لصاحلها في خدمة مصاحلها وحتقيق أهدافها. 
والتقانة  العلم  التاريخ في  أقل استعدادًا لالستجابة ملتغيرات دورات  أو اختفت، ألنها كانت  لذلك، جند جماعات وحتى أممًا قد خسرت 

واالبتكار.
ميكن القول أيضًا بأن التحدي األكبر في مجمله هو صمود سورية وسط تنافسية امتالك املعرفة والتقانة، والتخلص من األشكال التقليدية 
لالنغالق على الذات أو التنمية من خالل مناذج محصنة جتاه ما يحدث في بيئات العالم احلالي وأسواقه البازغة والتي يشكل مجموعها 
عالم ما بعد التصنيع أو احلداثة. هذا، وتدور في هذه البيئات اجلديدة في عالم "ما بعد التصنيع واحلداثة" توجهات هذا السيناريو التنموي 

القفزوّيّ حول ما يلي:

التعامل الدقيق: امليكروي والنانوي مع املواد ومكوناتها وهيكليات بنائها وفهم كيفية تشّكل خصائصها وإمكانية استبدال املكونات في 
التوصل إلى نفس اخلصائص.

عدم فرض ذكاء بعينه أو مفهوم بعينه للرشاد أو حل وحيد، من خالل فرض حل معني من بني جملة احللول التقانية، تعبيرًا عن احترام   -
اآلخر وسعيًا لتقصي الفائدة وتنوع الثقافات.

االهتمام باستكشاف دوائر املنطق البيولوجية في الذكاء البشري وفي احلاسبات امليكروية الوراثية في اجلينوم البشري وغير البشري   -
وإعادة كتابة تاريخ احلياة (ومستقبل بعض منها كتاريخ أو كمصير)، مع توقع أثر كل ذلك في الثقافة والنظم احلياتية واألخالقية.
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- االتصال البشري عن بعد ومن مداخل جديدة ومتنوعة في نقل الفكر وفي ممارسة النشاط والصراع وفي إدارة اإلنتاج واإلبداع 
العلمي النظري.

- امليل للتصغير والنمنمة في األنظمة والتجهيزات ووسائل التحكم، ويبدو أنه ميل النتشار التقانة واحلفاظ على الطاقة واملوارد والتقليل 
من امللوثات في أحيان أخرى.

الرقمنة أي االنتقال إلى النظم الرقمية التي تسمح بجودة أكبر وانتشار أوسع وبتجميع األجهزة واخلدمات العديدة في مكان واحد،   -
باإلضافة إلى حتقيق املزيد من الدقة في املعايرة وإدخال تغيرات واسعة ورمبا جذرية على أمناط احلياة وعالقات اإلنتاج وقواه. كما 

تعطي الرقمنة لألمن القومي حصانة من خالل الربط الشبكي.
االستخدام الواسع للحاسبات كجزء من امللكات والتفكير اخلاص ومتطلبات السرعة في معاجلة وحتليل املعلومات وفي تطوير العلم   -

والتقانة واللغات املناسبة للمستقبل وحتويل جزء من هذه احلاسبات إلى معاجلات ميكروية وروبوطية.
انتشار وتطور حقل تقانة احملاكاة والذكاء الصنعي والنظم اخلبيرة.  -

لقد مّهدت ومتهد هذه التوجهات التقانية البازغة، لبدايات تبلور حضارة تقوم على مفاهيم وغايات جديدة في دميومة التنمية االقتصادية 
واإلنسانية، وعلى فهم جديد لدور املعرفة في التقدم واإلنتاج وثقافة جديدة في هذه احلضارة، حيث يلوح في أفقها مالمح أن البقاء واألمن 
"لألسرع واألعرف". إنها ثقافة يتالشى فيها كل شيء من املسافة والزمن نتيجة لثورة االتصال البشري. هذه املقولة حول البقاء لألسرع، 
ليست مقولة يطرحها رجال االقتصاد فقط، بل يطرحها غيرهم أيضًا. فمن يعمل في مجال التقانة احليوية، أو في سائر التقانات العالية، يعلم 
أن الكثير منشور ومتاح فعليًا للجميع، لكن األرباح تذهب لألسرع ابتكارًا. ال شك أن هناك فجوة عميقة تفصل بني منظومة العلم والتقانة 
السورية واملنظومات العاملية املتربعة على قمة العلم والتقانة وليس هناك سبيل سوى أن نقفز، ألن الذي يتوقف في الطريق سوف ُيسحق وأن 
حالة السكون والتوقف هي بداية النهاية. ولعل ذلك يشكل السيناريو النهضوي التنموي أو الذي ينبغي اتباعه في التعامل مع منظومة العلم 
والتقانة واالبتكار والذي يفترض به إن يؤدي إلى صوغ "عقل سوري جديد ملجتمع سوري جديد" في توليده ألفكار جديدة كليًا وغير مسبوقة 

في حل مشكالت بعينها وفي اعتزازه بهوية تعطي لفكره التميز والتنافس في تطوير املعرفة واحللول واملقدرة على املنافسة.
لكن سيناريو النهوض التنموي القفزوّيّ الثنائي املسار بشقيه الترشيدي واالبتكاري، سيواجه جملة من التحديات الكبرى من جراء 

التعامل مع التقانات العالية والبازغة تهجينًا وتوطينًا والتي ميكن أن نلخصها وفق احملاور الرئيسة التالية:
l حتقيق التزامنية في كافة العمليات بتطبيق الهندسة املتزامنة، بحيث تنفذ نشاطات التخطيط والتطوير والتنفيذ بشكل متواٍز بدًال من 
األسلوب التسلسلي املتبع حاليًا. يكمن الهدف من وراء وضع مفهوم وتصميم وإنتاج املنتجات واخلدمات التي يجب أن تكون متزامنة 
قدر اإلمكان في تخفيض زمن وصول املنتج إلى السوق، وتشجيع التجديد واالبتكار، وحتسني اجلودة. سوف ُحتدث الهندسة املتزامنة 
ثورة في الطرق التي يتفاعل بها األشخاص على كافة املستويات في الشركات واملؤسسات. لذلك سوف نرى أن "العمل اجلماعي" هو 
كلمة تستخدم من أجل وصف هذه التفاعالت، بالرغم من أنها غير قادرة على توصيف عالقات املستقبل بشكل دقيق نظرًا الحتمال 

تفاعل القوى العاملة في كافة جوانب أعمالها من خالل الشبكات احلاسوبية التفاعلية.
l مكاملة املوارد البشرية والتقانية بقصد حتسني أداء القوى العاملة ورضاها، وكذلك تطوير التقانات التي حتسن املساهمات الفكرية 
لألشخاص في عملهم من جهة، وتقوم بتزويدهم باملعلومات وامتالك قدرات التنسيق الضرورية حللقة التوريد الكاملة، كما تساعدهم 
على اتخاذ قرارات مبنية على املعلومات في وجه املجهول من جهة أخرى. بناًء على ذلك من املتوقع خالل السنوات القادمة أن يخضع 
الصناعيون لضغوطات تنافسية كبيرة بهدف تكييف منتجاتهم مع متطلبات السوق املتقلبة وهذا ما يفرض على األفراد وفرق العمل 
أن يتمتعوا بسرعة احلركة للسيطرة على التقانة واالستفادة منها مبرور الوقت. هذا ولتحقيق ذلك، يجب على املؤسسات الناجحة أن 
تقوم بتعليم عمالها كيف يأخذون بعني االعتبار، كًال من الزمن والتقانة كتحديات لإلنتاجية، وبالتالي يجب عليهم وعلى كافة املستويات، 
أن يكونوا على اطالع واسع فيما يتعلق منتجاتهم واألسواق والزبائن والعمليات املستخدمة في صناعتها والطريقة التي جتري بها 

أعمالهم التجارية.
l حتويل حلظي للمعلومات املستحصلة من تشكيلة واسعة من املصادر إلى معرفة مجدية بهدف صنع قرارات فّعالة. ويقترح بعض 
الدراسات، أنه يجب على املصنِّعني أن يتوزعوا حول العالم لتلبية احتياجات الزبون بشكل اقتصادي، وهذا ما يتطلب أن تكون القوى 
العاملة معوملة وغير متمركزة في مكان ما، مما يزيد احلاجة إلى اتصاالت سريعة ودقيقة وذات جودة عالية وشفافة الختالفات اللغة 
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والثقافة، ألن العوملة تستلزم عبور احلدود الوطنية. باإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن ُيصار إلى تدريب العمال بسرعة وغالبًا ما يتم ذلك 
على مسافة كبيرة من مصادر توافر املعرفة واخلبرات، مما يعني أننا سنرى قيام واضمحالل شركات وحتالفات كاستجابة للتغييرات 

السريعة في شروط األعمال التجارية.
تشكيل  على  املؤسسة  بقدرة  وتتمثل  املتغيرة  والفرص  لالحتياجات  كاستجابة  سريع  بشكل  واملؤسسات  الشركات  هيكلة  إعادة   l
حتالفات معقدة مع مؤسسات أخرى بسرعة كبيرة. وفي الواقع، يعود السبب في نشوء هذا التحدي إلى االستجابة وبسرعة إلى 
الفرص واالحتياجات املتغيرة للزبون، وإلى فرص السوق املتغيرة أيضًا والتطورات البازغة في العمليات واإلنتاج، وتقانة االتصاالت 

واملعلوماتية.
l تطوير عمليات التجديد واالبتكار مع التركيز على تصغير أحجام املنتجات ومننمتها. ويعود السبب في نشوء هذا التحدي إلى أن تقانة 
املعلوماتية واالتصاالت والتحكم وسائر التطبيقات في األعمال املتقدمة قد قادت، وبشكل كبير، التقدم األهم في التصنيع واإلنتاج 
خالل الربع األخير من القرن املاضي. ومن املتوقع أن يكون للتقدم في التحكم بالعمليات والهياكل امليكروية ذات املقاسات األقل من 
امليكرون والتحليل والكشف عن األسرار البيولوجية والكيميائية في الطبيعة، األثر الساحق على الفهم املستقبلي للعمليات والتركيب 
الكيميائي، مما يؤدي إلى طرق جديدة ومثيرة في صناعة ونسخ مجموعة واسعة من املنتجات وتنميتها وتضيعها. وعلى األرجح سوف 
تتوسع عمليات التجديد واالبتكار لتشمل كافة نواحي التصنيع واإلنتاج، وكذلك سوف تقود تقانات االختراق في قطاعات معينة من 
األعمال إلى تغييرات في الطرق التي يصعب توقعها. ففي التقانة النانوية والتقانة احليوية، وّفر التقدم في العلوم األساسية أسسًا 

للتصورات اخلاصة بالتجديد واالبتكار التي ميكن وصفها "بقفزة كبرى أو بخرق كبير" أو بالثورة الرابعة التقانية. 
ُيضاف إلى التحديات املذكورة أنفًا حتديات أخرى، ميكن وصفها بتحديات إعادة هندسة القدرات البشرية واملجتمعية في سورية والتي 

ميكن تلخيصها على النحو التالي:
1- حتديات ال بد أن يواجهها التعليم العالي في بناء مناذج جديدة من القدرات والتي ُتطرح باألسئلة التالية:

كيف ميكن جعل اجلامعات املقامة وفق أساليب عمل تقليدية، مؤسسات تعليم ذات منظومات بينية (مبعنى حقلنة التعليم العالي باجلمع   o
بني التخصصات لتلبية االحتياجات املطلوبة في األسواق)؟

كيف ميكن إعداد أساتذة متعددي املنظومات؟  o
كيف ميكن إنتاج مادة تعليمية تتمتع بالفاعلية واجلاذبية؟  o

كيف ميكن نشر الوعي على شكل معلومات بني الناس؟  o
كيف ميكن حقن القضايا البيئية في املساقات الدرسية املختلفة؟  o

2- حتديات جتاه بناء وتطوير مناذج جديدة من القدرات املجتمعية والتي ُتطرح باألفكار التالية:
l مقدرة على املساهمات الفّعالة في املشاريع للقطاع اخلاص والقطاع األهلي في إطار الشراكة مع الدولة.

l مقدرة على العمل في بيئة معوملة ذات تغير تقاني سريع، وميكن تركيز أهمها في:
o مقدرة على التحكم بعملية العبور إلى اقتصاٍد أكثر ليبرالية.

o مقدرة على االستفادة من االستثمار األجنبي املباشر.
o مقدرة على إدارة التقانة والتعامل معها والسيطرة عليها.

l مقدرة على العبور إلى اقتصاد السوق.
l مقدرة على إدارة التقانة والتعامل معها.

3- حتديات جتاه بناء وتطوير قدرات مؤسسية تطرحها األفكار التالية:
l مقدرة على العمل في الالمركزية والتنمية من القاعدة إلى القمة.
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l مقدرة رشيدة على بناء مؤسسات إلدارة االقتصاد.
l مقدرة على بناء مؤسسات مجتمعية فعالة مشاركة.

l مقدرة على بناء مؤسسات لدعم املوارد البيئية.
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في الواقع، يتطلب حتقيق سيناريو النهوض التنموي القفزوي بفرعيه الترشيدي واالبتكاري املقترحني في هذه العجالة، تبني مبادرة على 
شكل خطة عمل قفزوي تبرز فيها وبوضوح تام األولويات ومحاور العمل جلميع اجلهات املعنية في مجال البحث والتطوير في سورية من 
هيئات علمية بحثية وقطاعات إنتاجية وخدمية. ينبغي أن تسترشد اخلطة بشراكة قوية ونشطة بني القطاعني العام واخلاص وتؤسس لثقافة 
البحث والتطوير الناكرة للذات. من هنا، يجب السعي إلى تبني نهج منظوماتي للعلم والتقانة واالبتكار، وعليه ينبغي أن تكون خطة العمل 
القفزوي قادرة على حتريض قيام منظومة سورية للعلم والتقانة واالبتكار، تساعد على إيجاد حلول لعدد من العوامل املتعلقة بتطوير ثقافة 

االبتكار، والتي تشتمل على ما يلي:
املعرفة وبشكل أساسي من خالل  توليد  األمد في  الطويل  التقاني عن طريق االستثمار  والتطوير  العلمي  للبحث  قوية  قاعدة  بناء   -1

استثمارات في القطاع العام واخلاص. 
الثروة (ينبغي أن يتم حتديد مثل هذه املجاالت حسب  2- استثمارات في بحوث مركزة في مجاالت استراتيجية وموجهة نحو توليد 

االحتياجات، والقدرات، واإلمكانيات).
3- املوارد البشرية املؤهلة تأهيًال عاليًا من أجل تفعيل اقتصاد املعرفة، والتي أصبحت أكثر أهمية من املوارد املادية والطبيعية.

4- توفر البنى التحتية للبحوث الوطنية.
5- إقامة شراكة فّعالة بني اجلامعات والقطاع اخلاص.

6- بناء شبكات إقليمية ووطنية ودولية مع ارتباطات بينية قوية.
7- تأسيس بنية حتتية معلوماتية ومناذج معرفية حديثة.

8- تصميم آليات دعم فّعالة ومناسبة للشركات القائمة على ثقافة االبتكار، مبا في ذلك الدعم املالي.
9- التركيز على نقل التقانة، واألعمال احلرة مع مجموعة متنوعة من األدوات والطرق املرنة بهدف تقليل فجوة االبتكار.

 يتطلب أيضًا حتقيق سيناريو النهوض التنموي القفزوي مبساريه الترشيدي واالبتكاري، إيجاد حلول سياسية إلعادة هيكلة األنشطة 
االستثمارية املبعثرة للبحث والتطوير في مختلف القطاعات االقتصادية، وحتسني قدرات رأس املال البشري، باإلضافة إلى تعزيز البيئة 
التشريعية احملرضة على االبتكار. وكذلك ُيعدُّ من الضروري، وقبل كل شيء، العمل على تغيير عقلية املجتمع وتعزيز ثقافة االبتكار من خالل 

إقامة شبكات قوية وجهود تعاونية بني القطاعني العام واخلاص. 
وكذلك يجب على املقاربة املنظوماتية للعلم والتقانة واالبتكار السورية أن تركز على إقامة شراكات بني الصناعة واملخابر واملعاهد الداعمة 
لتسريع بحوث التقانة وتطويرها ونشرها، بواسطة التعاون والتنسيق مع الصناعة وذلك بهدف اعتماد اجتاهات البحث والتطوير املستقبلي 

وتنفيذه بشكل مشترك في سورية.
م العديد من املزايا  وعلى كل حال، فإن تقدم الشراكة بني القطاعني العام واخلاص على جميع املستويات؛ احمللية والوطنية والعاملية، يقدِّ
والفوائد التي ينبغي أن تكون الركائز املهمة في بناء منظومة العلم والتقانة واالبتكار السورية وترقيتها. نبدأ بالقول، بأنها تعزز استثمار 
القطاع اخلاص في مجاالت البحث والتطوير، وتخفض من التكاليف واملخاطر، وتوفر إمكانية الوصول إلى برامج البحث والتطوير املتواصلة، 
واخلبرة والتسهيالت. كما جتعل القطاع اخلاص ينخرط في حتديد األولويات الوطنية، وبالتالي يزيد هذا اجلهد من الفعالية التي ميكن 
حتقيقها باألموال احلكومية املخصصة للبحث والتطوير. ويؤدي ذلك إلى جعل جميع املشاركني في عمليات البحث والتطوير يساهمون في 
تطوير قدرة سورية على بناء اقتصاد أكثر تنافسية في عالم تتزايد فيه املنافسة. لذلك، ينبغي أن تكون هناك مبادرة إلنشاء منتدى لالبتكار 
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وبحيث يكون بيتًا جامعًا للهيئات العلمية البحثية (ولتكن الهيئة العليا للبحث العلمي احملدثة مؤخرًا أو أية جهة أخرى) من ممثلني من القطاعني 
العام واخلاص على حدٍّ سواء، لرسم خريطة طريق البحث والتطوير وجتميع املوارد واخلبرات، وتقاسم املخاطر والتكاليف، وتأمني جناح 

املشاريع الكبيرة العامة واخلاصة. 
باإلضافة إلى ذلك، فإن تشجيع إنشاء شبكات البحث والتطوير بني الصناعيني ومؤسسات البحث واجلامعات من خالل إنشاء منظومة 
للتعاون (نظام افتراضي للمعلومات اخلاصة بالبحث العلمي) في مرحلة البحث والتطوير واملنافسة في مرحلة اإلنتاج الالحقة، سوف يؤدي 
إلى الرفاه االجتماعي األمثل. وميكن للقرارات السياسية التغلب على أية عقبات قد تعيق هذه املبادرات البناءة عن طريق اعتماد نظم فّعالة 

ومنح احلوافز، وتوفير الدعم واحلماية الالحقة حلقوق امللكية الفكرية. 
أضف إلى ذلك، أن الربط بني جميع أصحاب املصلحة في منظومة العلم والتقانة واالبتكار والعاملني فيها عن طريق نظام اتصاالت حديث 
وشبكات البحث ذات سرعات العالية والواسعة النطاق سوف يسمح للباحثني في احلكومة، واجلامعات، والقطاع اخلاص بالوصول بسرعة 

إلى عالم االبتكار وجتميع املعلومات، واملصادر، والشركاء في املشروع.
اإلنساني  البعد  أن  إلى  ذلك  في  السبب  ويعود  السورية،  االبتكار  منظومة  إلقامة  األساسية  الدعامة  هي  االبتكار  ثقافة  تشجيع  إن 
واالجتماعي لالبتكار ال يقل أهمية عن بعده التقاني. وبعبارة أخرى، فإن، أية ثقافة فعالة لالبتكار ال تتطلب وجوب توفر جملة كافية من 
التقانات اجلديدة، وبيئة قانونية ومالية وتنظيمية لتنشئة العبني جدد في السوق وذلك بهدف استخدامهم، بل وكذلك يجب أن تتوافر للصناعات 
السورية إمكانية الوصول إلى مجموعات كافية من األشخاص من ذوي املواهب التجارية؛ وأفراد ذوي مهارات فنية وإدارية متقدمة من صنف 

الذين يقدمون حلوًال قابلة للتنفيذ ومستعدين لتحمل املخاطر والتصدي لها. 
وبناًء على ذلك ميكن القول بأن ظهور األفكار واملنتجات وأساليب اإلنتاج اجلديدة وانتشارها، يتطلب وجود عملية متواصلة من "التدمير 
اخلالق" ألن التغير التقاني املتسارع يولي األهمية األكبر إلى أحدث املهارات التقانية في سوق العمل، وكذلك إلى املعرفة إلى املستويات 
العالية من املشاركة واملسؤولية. إذن، يجب أن تنص خطة العمل القفزوي أيضًا على تعديل مضمون املناهج وطرق التدريس في جميع 

مستويات نظام التعليم بهدف تعزيز ثقافة ريادة األعمال االبتكارية. 
وهكذا، ينبغي االعتراف وبشكل واضح بالدور احملوري للموارد البشرية في سيناريو النهوض التنموي القفزوي املقترح في هذه الدراسة، 
وبالتالي ينبغي أن تضع هذه اخلطة بالدرجة األولى مسألة "تعزيز ثقافة االبتكار" (أي معاجلة قضايا التعليم والتدريب، وسهولة تنقل األفراد 
العلميني والفنيني، وإدارة االبتكار على جميع املستويات)؛ وذلك قبل األولويات الرئيسية األخرى "خلق بيئة باعثة على االبتكار" و"توجيه البحث 

نحو االبتكار".
في هذا السياق، ينبغي أن تتضمن منظومة العلم والتقانة واالبتكار كافة العوامل املهّمة ذات الصلة بالبيئة احمليطة املؤثرة على تطوير 
االبتكارات، ونشرها واستخدامها. ويجب على سورية بهذا الصدد، تطوير تشريعات حقوق امللكية الفكرية مبا يتفق مع مستوى منظمة 
التجارة العاملية لتوفير فرص متكافئة على الصعيد العاملي في مجال البحث والتطوير في سورية. كما ينبغي أن تنسجم هذه التشريعات 
مع التطورات املرتبطة بالتقانات البازغة واخلاصة مبجتمع املعرفة، فضًال عن وجوب استكمالها بتشريعات أخرى متعلقة بحماية التصميم 

واختراعات املبتكرين.
هذا، وبغية زيادة إمكانية احلصول على األموال املخصصة للبحث والتطوير، ينبغي على احلكومة أيضًا أن تطور أسلوب إدارة متويل 
الدعم احلكومي للبحث العلمي والتطوير التقاني، وال سيما بالنسبة للصناعة واألكادمييني، وحتسني الصالت بني مجموعات البحث ورأس 
املال  رأس  لتوجيه  اجلهود  من  املزيد  وبذل  واملستثمرين،  للمساهمني  اإلرشاد  وخدمات  املعلومات  توفير  من خالل  املجازف خاصًة  املال 

"الصبور" نحو االستثمار املجازف وحتسني احلوافز الضريبية لالستثمار في البحث والتطوير.
ويجب على الدولة أيضًا أن تتحمل املسؤولية عن إقامة اتصاالت مع هيئات البحث العلمي الدولية لزيادة إمكانية الوصول إلى صناديق 
أموال البحث واالبتكار واإلمكانات املتوفرة في اخلارج، مما يساعد القطاع اخلاص على تعزيز املهارات. ونذكر في هذا الصدد، أنه ميكن 
لسورية أن تفاوض على اتفاقية للبحث والتطوير مع االحتاد األوربي أسوة بالدول األخرى، التي يتمكن فيها الباحثون من املشاركة الكاملة 

في احتادات مختلفة ألنشطة البحث واحلصول على مبالغ أكبر من األموال املتاحة.
سوف يظهر في املدى القريب جدًا، أنه ال بد من توجيه البحوث نحو االبتكار وتركيزها في هذا املضمار، وهذا ما سوف تدركه الشركات 
الحقًا حينما تضطر إلى االستثمار بشكل مباشر أو غير مباشر في املعرفة اجلديدة، سواًء إذا ما كانت ترغب بأن تكون قائدة للصناعة، أو 
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ملجرد البقاء، ذلك ألن التنافس بني الشركات سوف يعتمد بصورة رئيسة على تطوير العناصر املهّمة في عملية االبتكار. وبناًء على ذلك، ميكن 
القول بأن لنجاح الشركات التي تشارك في عملية االبتكار تأثيرًا مهّمًا على قدرتها التنافسية، وبالتالي ينبغي على الشركات توجيه جهودها 
نحو تعزيز قدرتها على اكتساب معارف جديدة وتوطني تقانات عالية وبازغة. وفي الواقع، ميكن حتقيق ذلك من خالل توفير الدعم للشركات 
من خالل ائتمانات االبتكار الضريبية وتقدمي املساعدة التقانية لها وخاصة للشركات الصغيرة واملتوسطة. ونذكر على سبيل املثال، أنه ميكن 
تأسيس برنامج املساعدات اخلاصة بالبحوث الصناعية من أجل تقدمي املشورة ومتويل محدود لكنه موجه نحو البحث والتطوير ملساعدة 
الشركات الصغيرة التي تشكل اجلزء األكبر من االقتصاد السوري وذلك بهدف متكينها من الوصول إلى التقانات وتطبيقها من أجل حتسني 
وضعها التنافسي. كما أنه ُيكتفى بتعزيز تعزيز البرامج القائمة في سورية حاليًا عبر زيادة متويلها فحسب، بل وباقتراح مبادرات جديدة 
لتقدمي املشورة وتوجيه األعمال التكميلية والتصدي ملرحلة ما قبل التسويق في تطوير املنتجات أيضًا. وإلى ذلك، يجب أن تلعب معاهد البحث 
والتطوير الوطنية دورًا رئيسيًا في تطوير التقانة وتخصيص جزء كبير من أموالها في هذا املضمار، وأن تكون قادرة على تقدمي خدمات الدعم 

التقاني وخاصة لصالح املؤسسات الصغيرة واملتوسطة من أجل زيادة قدرتها التنافسية في تلبية احتياجات السوق. 
وباإلضافة إلى ذلك، فإن جذب الشركات املتعددة اجلنسيات لالستثمار في سورية سيساعد على اكتساب معرفة جديدة ألن هذه الشركات 
عادة ما تعتبر مصدرًا مهّمًا لنقل التقانة وحتريض االبتكار وبناء قدرات البحث والتطوير. كما ميكن استخدام التعاقد واالستعانة مبصادر 
خارجية لتسهيل عملية نقل التقانة، ويساعد أيضًا على خفض التكاليف واملخاطر، وبذلك تنتفي احلاجة لضرورة حصول سورية على قدرات 
تقانية بضربة واحدة شاملة. هذا، وينبغي على الدولة أن تلعب أيضًا دورًا رئيسًا في تعزيز تنمية التجمعات الصناعية والتقانية أو األقطاب 

العلمية والتقانية على الصعيد الوطني كأساس خللق اقتصاد قائم على املعرفة. 
العلم والتقانة واالبتكار السورية على  وفيما يتعلق مبسألة تطوير منتجات وخدمات ذات قيم مضافة عالية، ال بد أن تعتمد منظومة 
تأسيس قدرات صميمية في مجاالت التقانة العالية الرئيسية وذلك من خالل اعتماد مبادرة على شكل مشروع برنامج وطني للبحث والتطوير. 
وينبغي لهذا املشروع أن يعمل مبثابة محفز على تعزيز قدرة سورية في مجال البحث والتطوير وهذا ما سوف يتيح للجامعات تعيني باحثني 
بدًال من معلمني للقيام بنشر أفكار جديدة وبحوث تطبيقية من خالل البحوث املوجهة نحو احتياجات الصناعة والتنمية عمومًا. وأخيرًا، يجب 
أن تشارك في هذا املشروع الوطني كافة الهيئات العلمية البحثية السورية وسائر القطاعات اإلنتاجية واخلدمية بناًء على قاعدة نشر ثقافة 
التنافس التعاوني في البحث والتطوير والتي ُتعتبر منصة صلبة بني هذه اجلهات وجامعًا مشتركًا لها. وسوف يساعد النجاح في حتديد 
املشروع الوطني السوري للبحث والتطوير وتنفيذه على تالفي اآلثار الضارة الناجمة عن هجرة العقول واجتذاب املواهب وإعادتها إلى سورية 

q .وبالتالي قيام منظومة سورية للعلوم والتقانة واالبتكار
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هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم البيولوجيا 
اجلزيئية والتقانة احليوية.
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h�K�
درست  تأثيرات املمرض Mycosphaerella graminicola املسبب ملرض التبقع السبتوري 
في محتوى ونوعية بروتينات التخزين في القمح. أجري البحث احلقلي مبقارنة قطع جتريبية 
ملقحة صنعيًا وأخرى غير ملقحة باملرض. اســتخدم في هــذا البحث 21 صنفًا من القمح 
السوري: 11 صنفًا منها مــن النوع الطري (Triticum aestivum L) و10 من النوع القاســي 
قابلية  عالية في مستويات  فروقات  النتائج وجــود  (T. turgidum var durum Desf). أظهرت 

اإلصابة (احلساسية) وذلك بني األصناف، وقسمت تبعًا لذلك إلى أربع مجموعات: مقاومة، 
أيضًا  النتائج  أظهرت  (احلساسية).  القابلية  وعالية  القابلية  متوسطة  املقاومة،  متوسطة 
أية  القابلية لإلصابة. على  لدى األصناف شديدة  البروتيني  انخفاضًا معنويًا في احملتوى 
.A-PAGEو SDS-PAGE حال، لم يؤثر املرض في نوعية البروتني وذلك عند استخدام تقنيتي

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ مــرض التبقـــــع الســـــبتوري، نبــــــات القمـــح، بـروتــــني، املمـــرض  
.A-PAGE و SDS-PAGE ،Mycosphaerella graminicola

Cereal Research Communications 2007:ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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اإلشعاع
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h�K�
جرى تعريض وجبات جاهزة محلية الصنع، برك، للجرع 0 و 2 و 4 و 6 كيلوغراي من 
أشعة غاما. ّمت تخزين العّينات املعاجلة وغير املعاجلة باألشعة في البّراد على درجة حرارة 
تراوحت بني 1 و 4 مO. وّمت، بعد التشعيع مباشرة، تقدير احلمولة امليكروبية وتنفيذ التحاليل 
 6 ملدة  التي استمرت  التخزين  فترة  الكيميائية، وأعيدت هذه االختبارات أسبوعيًا، وخالل 
وذلك خالل أسبوع من  التقومي احلسي  وتنفيذ  املكونات األساسية  تقدير  ّمت  أسابيع. كما 
التشعيع. أشارت نتائج تقدير املكونات األساسية للبرك إلى عدم وجود تأثير معنوي لألشعة 
على محتوى البرك من الرطوبة والبروتني والدهن. لقد خفَّضت أشعة غاما احلمولة امليكروبية 
كانت اجلرعة  البرك. حيث  تخزين  فترة  أطالت  الكوليفورم واخلمائر، كما  الكلية ومجموعة 
D 456 و510 غراي 

10
اإلشعاعية الالزمة خلفض احلمولة امليكروبية دورة لوغاريتمية واحدة 

الدهن  وبيروكسيد  الكلية  احلموضة  بتقدير  التتالي.  على  وااليكوالي  الساملونيال  مليكروبي 
للتعبير عن الطزاجة، فقد كانت القيم  والقواعد اآلزوتية الطيارة والتي اختيرت كمؤشرات 
املقيسة لهذة املؤشرات ضمن احلدود املقبولة وخالل مراحل التخزين التي استمرت ملدة 1 
و 3 و 6 أسابيع بدرجة حرارة تخزين قدرها 1-4 مO وللعّينات املعاجلة باجلرع 2 و 4 و 6 
كيلوغراي على التتالي. وأظهرت نتائج التقومي احلسي عدم وجود فروق معنوية بني العّينات 

املعاجلة أو غير املعاجلة باألشعة.
»�WO�U�H*« �ULKJ∫ برك، تشعيع، حمولة ميكروبية، تبريد، تقومي حسي.

.Acta Alimentaria 2007:ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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ُدرس استخدام أفالم من البولي فينيل كلوريد (PVC) املطلية بأخضر املالكيت كمقاييس 
بني اجلرعة  ارتباط خطية  الضوئية. وجدت عالقة  املطيافية  باستخدام  عالية  إشعاعية  جلرع 
املمتصة واالمتصاصية النسبية في مجال اجلرعة 0-25 ك غراي عند طول موجي nm 628. وجد 
أن معدل اجلرعة ودرجة حرارة التشعيع وثخانة الفلم وكثافة الصباغ ال تؤثر على االستجابة. 
نوقش تأثير مدة اخلزن وزمن ما بعد التشعيع في الظالم وحتت الضوء على فعالية مقياس 

اجلرعة.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ بولي فينيل كلوريد، أشعة غاما، أخضر املالكيت، مقياس اجلرعة.
  

.Radiation Physics and Chemistry,2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 ≈∏Y óªà©ŸG á«dÉ©dG á«YÉ©°TE’G áYô÷G ¢SÉ«≤e
â«μdÉŸG ô°†NCÉH »∏£ŸG ójQƒ∏c π«æ«a ‹ƒÑdG

…ô«°ü≤dG ¿hQÉg ,ôgÉ°†dG Üô©j ,¿É£b Qòæe .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم تكنولوجيا 

اإلشعاع.
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 ájQGô◊G äÉfhÎædG ≥aóàd ΩÉ¶àf’G ΩóY πeÉY ójó–
 åëÑdG πYÉØŸ á«∏NGódG ™«©°ûàdG ádƒ°ùÑc ‘ …QƒëŸG

ô°ùæe

ôªY ¿É°ùM ,…RÉZ ∫É°†f ,ÜÉ£N º°SÉb .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الهندسة النووية.

h�K�

WIMSD، للمفاعل 
4
استخدم منوذج نتروني ثالثي األبعاد، باستخدام الكودين CITATION و

السوري منسر (MNSR) حلساب عامل عدم االنتظام لتدفق النترونات احلرارية احملوري في 
نحاسي  سلك  استخدم   .%4 مساوية  احملسوبة  النتيجة  وكانت  الداخلية  التشعيع  كبسولة 
النتيجة  للمقارنة مع  الداخلية  التشعيع  العامل في كبسولة  لهذا  لقياس معامل عدم االنتظام 
احملسوبة وكانت القيمة املقيسة مساوية 5%. ّمت احلصول على توافق جيد بني النتائج احلسابية 

واملقيسة.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ منسر، معامل عدم االنتظام، كبسولة التشعيع.

  

.Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, A 2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة
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Éª`°T º`°üà©e ,º`fÉ`Z OÉ`jEG .O

هيئة الطاقة الذّرية السورية – قسم البيولوجيا 
اجلزيئية والتقانة احليوية.

 AÉ°ùØæN Iô°ûM Qƒ£J ‘ (UVC) áæjDƒŸG ÒZ á©°TC’G ÒKCÉJ
Trogoderma granarium Everts IôHÉÿG

h�K�
لركائز مقنعة  التنميش احملكوم باالنتثار  الورقة عرض طريقة جديدة حملاكاة  يتم في هذه 
بشكل دوري. هذه الطريقة هي تطوير لنموذج معدٍّ سابقًا حملاكاة اإلمناء السطحي االنتقائي. 
يسمح التطوير املقترح مبحاكاة التنميش اجلانبي حتت أطراف القناع وهو الشيء الذي لم يكن 

ممكنًا في النموذج األصلي.
يتم بداية في الطريقة املقترحة حساب توزع التركيز حمللول التنميش على املناطق غير املقنعة 
من سطح الركازة. بعد ذلك، وفي اخلطوة الثانية، يتم إجراء عملية انتثار افتراضي مع اعتبار 
التوزع احملسوب سابقًا مصدرًا لالنتثار. تتمثل نتيجة احملاكاة عبر أحد اخلطوط التي تساوي 

التركيز الذي ُحتدد قيمته عبر عملية تتالءم مع نتيجة جتريبية.
»�WO�U�H*« �ULKJ∫ محاكاة التنميش، تنميش محكوم باالنتثار.

  Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering 2007.:ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

Oƒë°T ø°ùëe .O

هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم اخلدمات العلمية.

  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007   

h�K�
ُعرِّضت أطوار مختلفة من خنفساء اخلابرة Trogoderma granarium لألشعة فوق البنفسجية 
(UVC) وذلك بهدف تقدير تأثير هذه األشعة على كل طور من أطوار احلشرة وتقدير دورها في 

كسر حلقة تطور خنفساء اخلابرة.
 ُعرِّضت بيوض ذات أعمار 0 (حديثة الفقس)، و24 و48 ساعة ألشعة UVC بشدة إشعاعية 
ت جرعات تعادل 3 دقائق (56.52 جول سم-2) و8 دقائق (150.72 جول  0.02± 31.4 واط م-2. أدَّ

سم-2) و12 دقيقة (226.08 جول سم-2) إلى موت البيوض املعرَّضة جميعها في حني كانت نسبة 
الفقس لدى بيوض الشاهد 96.6%. وازداد املوت لدى اليرقات املشّععة باألشعة فوق البنفسجية 
(UVC) طردًا مع ازدياد اجلرعة، في حني تناسب، املوت عكسًا مع عمر اليرقات املشّععة من 

أجل كل جرعة مطبقة من أشعة UVC. وعليه فعند جرعة 56.52 جول سم-2، كانت نسبة املوت 
لدى اليرقات املشّععة 98.3% و93.3% و83.3%، وكانت نسبة احلشرات الكاملة 1.7% و %6.7 
و11.7% لليرقات املشّععة بأعمار 1-9 و 10-18 و 19-27 يومًا، على التتالي. كما سجلت نتائج 
مشابهة من أجل اجلرعات 150.72 و226.08 جول سم-2 من أشعة UVC مع مالحظة زيادة في 
تأثير  كان  الكاملة.  احلشرات  ظهور  نسبة  في  ونقصان  املشّععة  لليرقات  الكلي  املوت  نسبة 
تشعيع عذارى بأعمار 0 و24 و48 ساعة بجرعات من األشعة فوق البنفسجية متناسبًا عكسًا مع 
أعمار العذارى عند تشعيعها. وعليه، فعند جرعة 56.52 جول سم-2 كانت نسبة العذارى امليتة 
91.7% و 71.7% و 73.3%، وكانت نسبة ظهور احلشرات الكاملة من هذه العذارى املشّععة %0 

و3.3% و1.7% من أجل عذارى بأعمار 0 و24 و48 ساعة عند التشعيع، على التتالي. كانت نسبة 
ظهور احلشرات الكاملة املشوهة 25% عند تعريض عذارى بعمر 24 و48 ساعة للجرعة املذكورة 
أعاله. لم يالحظ ظهور أي حشرات كاملة عند تشعيع عذارى بجرعة 225.08 جول سم-2 وكانت 
نسبة موت العذارى 98.3% و96.7% و78.3% وكانت نسبة ظهور احلشرات املشوهة 1.7% و%3.3 

و7.21%  عند تعريض العذارى لهذه اجلرعة بأعمار 0 و24 و48 ساعة، على التتالي.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ خنفساء اخلابرة Trogoderma granarium، حساسية، أشعة فوق بنفسجية.

 Journal of Stored Products Research 2006 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

QÉãàf’ÉH ΩƒμëŸG ¢û«ªæàdG IÉcÉfi
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h�K�
السوري، جرى  منسر  ملفاعل  التشغيلية  امليزات  تغيير  من  احملتملة  الفوائد  تقييم  بهدف   
التحقق من مختلف نظم التبريد املمكنة. ّمت تطوير منوذج هيدروحراري مفصل لتحليل املفاعل 
باملقطع  يحيط  املفاعل  حوض  في  مساعد  تبريد  نظام  تركيب  أن  التحليل  أظهر  وقد  منسر. 
السفلي لوعائه ميكنه أن يتغلب بشكل كبير على استهالك فائض التفاعلية الناجم عن معامل 
درجة احلرارة السالب للتفاعلية، وبالتالي يطول الزمن األعظم لتشغيل املفاعل. ومقارنة بالبيانات 
أثناء كل من احلالة  لتحليل سلوك مفاعل منسر  املقترح  النموذج  ثبتت صحة  فقد  التجريبية، 

املستقرة والشروط العابرة.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ منسر، إطالة زمن التشغيل، تقييم، مفاعيل التبريد، هيدروحراري.
  

.Progress in Nuclear Energy 2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 …Qƒ°ùdG ô¨°üŸG ÊhÎædG ™ÑæŸG πYÉØe ójÈJ π«YÉØe º««≤J
»ª¶YC’G ¬∏«¨°ûJ øeR ádÉWEG á«¨H (ô°ùæe)

»Ñ∏ëdG ó«Mh ,¢ù«ªN º«gGôHEG .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الهندسة النووية.

h�K�

Ar-O البعيدة املثارة في منظومة 
2
 ّمتت دراسة الكثافة النسبية لذّرة األكسجني في بالزما 

انفراغ املهبط املجوف عند تواتر راديوي MHz 13.56 وضغط منخفض. أجريت القياسات عند 
ضغط ثابت يساوي mbar 0.05، وعند استطاعة راديوية 200 واط وعند ثالث مسافات محورية 
للسوية  النسبية  الكثافة  حددت  االنفراغ.  منبع  مخرج  تقع حتت  البالزما  حجرة  في  مختلفة 
األرضية لـ O من نسبة شدتي اخلطني O(844.6 nm) وAr(750.4 nm) وذلك باستخدام مطيافية 
مسبر  قياسات  باستخدام   O

2
+ وكثافة  اإللكترونية  احلرارة  درجة  قيست  الضوئي.  اإلصدار 

Ar-O، مضافًا إليها قياسات كل من املطيافية 
2
النغمور املزدوج. أظهرت الدراسة احلركية لبالزما 

ومسبر النغمور، أن آلية اإلنتاج الرئيسي للسوية املثارة O(3p3P) هي اإلثارة املباشرة بالصدم 
اإللكتروني. ّمت احلصول على قيمة عظمى للكثافة النسبية للسوية األرضية لـ O وباملقابل قيمة 
O. وجد أن كثافة O العظمى في املنطقة البعيدة أعلى 

2
/Ar: 60/40 من أجل النسبة O

2
صغرى لـ +

بـ 4.5 مرات منها عند مخرج املنبع.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫  انفراغات املهبط املجوف الراديوية، حركية البالزما، مطيافية اإلصدار، 
مسبر النغمور املزدوج، تفكك األكسجني.  

.Vacuum 2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 §¨°†dG á°†ØîæŸG Ió«©ÑdG Ar-O2 ÉeRÓÑ∏d á«°ü«î°ûJ á°SGQO
O IqQòd á«Ñ°ùædG áaÉãμdG :HCD-L 300 áeƒ¶æe ‘ IóqdƒŸG

±Góf Qòæe .O ,Ωƒ∏°S ô≤°U .O
هيئة الطاقة الذرية السورية، قسم الفيزياء.
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•ƒ«∏°T Ö«ÑM ,º«gGôHE’G ≈°Sƒe.O
هيئة الطاقة الذّرية السورية – قسم الكيمياء.
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ÉHBG õjõ©dG óÑY  ,…ô°üªdG ó«©°S óªëe .O
هيئة الطاقة الذّرية السورية – قسم الوقاية واألمان.

h�K�

رِّي اليورانيوم (VI) من 0.1 مول/لتر DEHPA/dodecane باستخدام تراكيز مختلفة من  ُعِّ
حمض الفسفور. ُدرست العوامل املؤثرة وخاصة تركيز حمض الفسفور املستخدم للتعرية 
مجال  في  املعرَّى  العضوي  للطور  احلمراء  األشعة حتت  طيوف  ُدرست  احلرارة.  ودرجة 
اليورانيوم  تعرية  على  السابقة  العوامل  أثر  لتمثيل   P=O االمتطاطية  االهتزازية  الرابطة 
ومقارنتها بطرق التحليل التقليدية. بّينت النتائج أن تركيز محلول التعرية فّعال ضمن املجال 
P عند درجة حرارة ثابتة وأن تأثير درجة احلرارة والنسبة املئوية الوزنية 

2
O

5
5-18% وزنًا من 

P حمللول التعرية املناسبني للحصول على معامل توزع التعرية املطلوب.
2
O

5

الفسفور،  حمض  هكسيل  إيثيل  ثنائي-2-  حمراء،  أشعة حتت  يورانيوم،   ∫WO�U�H*«  �ULKJ�«
تعرية. 

Periodica polytechnica & Chemical Engineering 2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

 øe Ωƒ«fGQƒ«dG ájô©J ‘ IôKDƒŸG πeGƒ©dG π«∏–
 π«∏ëàdG ¥ôWh FTIR ΩGóîà°SÉH DEHPA/dodecane

iôNC’G ájó«∏≤àdG

h�K�

قامت هيئة الطاقة الذّرية السورية وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذّرية العربية بإجراء اختبار 
لتربة ملوثة جرى جمعها من إحدى   (NORM) لتعيني املواد املشّعة الطبيعية  األداء األول 
بحيرات التبخير الضحلة األكثر تلوثًا بالنظائر املشّعة املوجودة في حقول النفط السورية. 
جرى حتضير العّينة وتوصيفها وتوثيقها وفق إجراء قياسي معتمد، وأرسلت العّينات إلى 
مختبرات ثماني دول عربية هي الكويت ومصر واليمن وتونس واألردن والسعودية وليبيا 
إضافة إلى سورية. جرى تقييم النتائج وفق ثالثة معايير إحصائية وهي اختبار Z  واختبار 
U واالنحياز النسبي املئوي، واستخدمت هذه الطرائق اإلحصائية لتقييم أداء كل مختبر، 
باإلضافة إلى التقييم الكلّي من أجل كل نكليد مشع. وتبّني بنتيجة هذا التقييم أن %57 
226 و228 على  الراديوم  لنظيري  والدقة  النتائج حّققت كًال من معيار الصحة  و86% من 

الترتيب واللذين يعتبران أكثر النظائر أهمية في الصناعة النفطية.

»�WO�U�H*« �ULKJ∫ راديوم - 226، تربة، عّينة مرجعية، اختبار األداء التحليلي، صناعة نفطية.

.Accreditation & Quality Assurance  2007 :ُنشرت ورقة البحث هذه في مجلة

  مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007   

 á«©«Ñ£dG á q©°ûŸG OGƒŸG Ú«©àd ∫hC’G AGOC’G QÉÑàNG
§ØædG ∫ƒ≤M øe áKƒ∏e áHôJ áæ q«Y ‘
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qzU��« iO�Ë œ« ÒbFÐ WOzU*« �UM ÒOF�« w� U²OÐË UH�√ �«—bB* w ÒKJ�« ◊UAM�« 5OF²� WI¹dÞ —U³²š«

                                                                      د. محمد سعيد املصري، عامر نشواتي، بشرى العاقل، سامر سعيد
                                                                                          قسم الوقاية واألمان  

                                                                                                 هيئة الطاقة الذّرية - ص. ب 6091 - دمشق- سورية

h�K�
اعُتمدت في هذا العمل طريقة لتعيني النشاط الكلّي ملصدرات ألفا وبيتا في العّينات املائية بعّداد وميض الّسائل. تقوم الطريقة على تبخير 
 Wallac200 مل من العّينة املائية حتى 20 مل ومزج 8 مل منها مع مزيج الوّماض املناسب ثم القياس بجهاز عّداد وميض الّسائل من نوع

 Winspectral 1414، وقد بلغ احلّد األدنى للكشف بهذه الطريقة DPM0.33 من أجل إجمالي مصدرات ألفا وDPM  1.3 من أجل إجمالي 

مصدرات بيتا، أما حّد الثقة اخلاص بتكرارية الطريقة فقد بلغ من أجل إجمالي ألفا (DPM 2.32±) و(DPM 1.41±) من أجل إجمالي بيتا، 
.±1.11 DPM 2.19±  ومن أجل بيتا  DPM وكان حّد الثقة لقابلية اإلعادة من أجل ألفا

تتصف الطريقة بسهولة حتضير العّينات للقياس وإمكانية قياس عدد كبير من العّينات. باإلضافة إلى ذلك، فقد جرى حتليل بعض العّينات 
احلقيقية واملعيارية بهذه الطريقة ودلّت النتائج على دّقة الطريقة وقابلية استخدامها في حتليل عّينات مائية مختلفة.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ عّداد وميض الّسائل، إجمالي مصدرات ألفا، إجمالي مصدرات بيتا، عّينات مائية.

◊ تقرير مختصر عن دراسة علمية مخبرية ُأجنزت في قسم الوقاية واألمان - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

á«ª∏Y ôjQÉ≤J äÉ°üî∏e

  Cr4+:YAG W³DI²�*« WODšö�« …—uK³�« w� —«b�ù«Ë ’UB²�ô« w²OKLF� W¹œbF�« �UÐU�(«
ÃUł“≠ÂuO�œuO½ —eOKÐ Wšu�C*«

                                                                           د. بشار عبد الغني 
                                                                                        قسم اخلدمات العلمية - هيئة الطاقة الذّرية - ص. ب 6091 - دمشق - سورية

                                                                            مصطفى حمادي 
                                                                                                                 قسم الفيزياء - هيئة الطاقة الذّرية - ص. ب 6091 - دمشق - سورية

h�K�
 Cr املتوضعة بداخل التجويف الليزري 

4+ :YAG ّمت في هذا العمل تطوير منوذج رياضي يصف عملية اإلصدار الديناميكي في البلورة
 Cr دور أداة ملفتاح اجلودة املنفعل وعمليات الليزرة  μm, 1.4 μm 1.062 نتيجة 

4+ :YAG كماصٍّ قابل لإلشباع صلٍب مستقطٍب. تلعب البلورة
ضخها بنبضتني. يصف النموذج السلوك الزمني للتفاعل املتبادل بني نبضة ليزر الضخ مع حالة االستقطاب املتغيرة واملاص املستقطب.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫  منذجة، إصدار ديناميكي، بلّورة مستقطبة Cr 4+ :YAG، نيودميوم-زجاج.

◊ تقرير مختصر عن دراسة علمية حاسوبية ُأجنزت في قسم اخلدمات العلمية، قسم الفيزياء - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية
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مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007

á«ª∏Y ôjQÉ≤J äÉ°üî∏e

 ÂuO¦OK�« �UJOKOÝ ÃUł“ s� WM ÒOŽ lOMBð 
UN�«uš WÝ«—œË

                                                                                                     د. رفيع جبرة 
                                                                                              قسم الفيزياء، املعهد العالي للبحوث والدراسات العلمية

                                                                                      سراج يوسف
                                                                                                 قسم اخلدمات الفنية، هيئة الطاقة الذّرية، ص. ب 6091، دمشق، سورية

   
h�K�

ّمت في هذا العمل حتضير عّينات من زجاج سيليكات الليثيوم ودراسة تأثير املعاجلة احلرارية على تشّكل النوى من حيث السرعة واحلجم. 
وبالتالي حتّول الزجاج من شكله الالبلوري إلى الشكل البلوري السيراميكي، ودراسة اخلواص احلرارية للزجاج والسيراميك الناجتني. 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ زجاج، سيليكات الليثيوم، تبلور.

◊  تقرير مختصر عن دراسة علمية مخبرية ُأجنزت في قسم اخلدمات الفنية – هيئة الطاقة الذّرية السورية. 

 bCM*« Í—uK³�« ¡U/ù« …U�U×�                                                                             
—U¦²½ôUÐ ÂuJ;«                                                                                          

                                                                                                               د. محسن شحود
                                                                                قسم اخلدمات العلمية - هيئة الطاقة الذّرية - ص. ب. 6091 - دمشق - سورية

     
h�K�

ّمت في هذا العمل تطوير طريقة حملاكاة اإلمناء البلوري على سطح مغطى جزئيًا بقناع ال تنمو املادة البلورية عليه.
تنقسم هذه الطريقة إلى مرحلتني. يتم في املرحلة األولى حساب تركيز املادة النامية فوق السطح غير املقنع وذلك باالعتماد على طريقة 
مطورة في املراجع العلمية. يتم في املرحلة الثانية تنفيذ عملية انتثار من السطح املكشوف يكون فيها مصدر االنتثار هو التركيز الذي ّمت 

حسابه في املرحلة األولى.
تتكون النتيجة النهائية لعملية اإلمناء من اخلط املعّبر عن أحد التراكيز الثابتة (Iso-concentration line)  لعملية االنتثار في املرحلة 

الثانية.
ّمتت دراسة تأثير الوسطاء املستعملة في منوذج احملاكاة على نتيجة احملاكاة املتمثلة في شكل الطبقة النامية وامتدادها اجلانبي على 

سطح القناع وسماكتها في منتصف املنطقة املكشوفة وسماكتها العظمى بالقرب من حرف القناع.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫  إمناء بلوري انتقائي، انتثار، محاكاة.

◊ تقرير مختصر عن دراسة علمية حاسوبية أجنزت في قسم اخلدمات العلمية – هيئة الطاقة الذّرية السورية.

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية
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 WOŽUFýù« W'UF*« W²9√ Z�U½dÐ                 
ÍËuM�« VD�« e�d� w�               

                                                                                        أسامة أجنق، إيفا البحرة، د. محمد حسان خريطة
                                                                                             قسم الوقاية واألمان- هيئة الطاقة الذّرية - ص . ب6091 - دمشق - سورية   

 
h�K�

 Delphi هو عبارة عن برنامج يستخدم في أمتتة املعاجلة اإلشعاعية في مركز الطب النووي، وقد ُكتب بلغة البرمجة NMC برنامج
 .Network لني ضمن أنظمة الشبكات احلاسوبية 6 ضمن بيئة Windows XP، وميكن أن يستعمل هذا البرنامج من قبل عدد من املشغِّ
ينجز هذا البرنامج احلسابات الضرورية لتحديد زمن املعاجلة اإلشعاعية على أجهزة الكوبالت 60- ويقوم بتخزين املعلومات اخلاصة بكّل 
مريض على حدة وكذلك إظهار جداول إحصائية للحاالت املعاجلة تبعًا حلالة العضو املعالج أو احملافظة التي يتبع لها املريض وكذلك تبعًا 

للجنس والعمر.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ معاجلة إشعاعية- كوبالت 60-.

◊ تقرير مختصر عن دراسة علمية حاسوبية أجنزت في قسم الوقاية واألمان - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

ÍuIM�« l ÒMB²�« d�Ž �«—–UMð       
                                                                                             

                                                                                                           د. خالد احملمد، فاطمة الشيخ                            
                                                                                                                                  قسم الطب اإلشعاعي، دائرة البيولوجيا الطبية    
                                                                                                                               هيئة الطاقة الذّرية - ص . ب6091 - دمشق - سورية

h�K�
تناذرات عسر التصّنع النقوي (MDS) هي مجموعة من االضطرابات الدموية التي تتميز بانتشار مستعمرات نسيلية خلاليا 
نقي العظم اجلذعية تقود إلى تكّون دم غير فّعال. إن تشخيص تناذرات عسر التصّنع النقوي هو عملية سريرية إمراضية تنجز 
الدراسات  وإجراء  بعناية،  احمليطي  والدم  العظم  نقي  وبفحص  الدقيقة،  واحمليطية  والعائلية  السريرية  القصة  على  باحلصول 
 RARS الوراثية اخللوية. ينبغي األخذ بعني االعتبار االستعداد الوراثي أو القصة العائلية عند األطفال واليافعني وخاصة في حالة
ومتالزمة الصبغي 7 املفرد عند األطفال.  تعتمد قرارات املعاجلة بصورٍة أوليٍة على حّدة ندرة اخلاليا وتعداد األرومة في نقي 

العظم والدم احمليطي.
 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫تناذرات عسر التصّنع النقوي، فقر الدم، تكّون نقوي شاذ، متالزمة الصبغي 7 املفرد عند األطفال.

◊ تقرير مختصر عن دراسة علمية مكتبية أجنزت في قسم الطب اإلشعاعي - هيئة الطاقة الذّرية السورية.

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية
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مجلة عالم الذّرة العدد 112 (تشرين الثاني/كانون األول) 2007

á«ª∏Y ôjQÉ≤J äÉ°üî∏e

Y×³�« qŽUH� VK� �UH�«u� iFÐ vKŽ 99Mo ÂuOM¹b³O�u*« ÃU²½≈ dOŁQð WÝ«—œ
                                                                                    DARE-P …U�U;« WG� Â«b	²ÝUÐ

                                                                                     د. إبراهيم خميس، حامت عزالدين
                                                                                قسم الهندسة النووية، هيئة الطاقة الذّرية - ص.ب.6091، دمشق، سورية

h�K�
جرى في هذه الدراسة البحث في أسس إنتاج املوليبدينيوم بطريقة تشعيع أهداف من اليورانيوم املخصب 235U(n,f) → 99Mo ودراسة 
تأثير بعض العوامل املؤثرة كالتدفق النتروني وزمن التشعيع واإلغناء، وّمت التوصل إلى أن إنتاج املوليبدينيوم يتطلب مفاعالت ذات تدفق 
نترونيٍّ عاٍل، كما أن زيادة التدفق النتروني تؤدي إلى زيادة نشاطية 99Mo وخاصة عند تدفقات أعلى من 1014، كما رأينا أن لزمن التشعيع 

عامًال إيجابيًا وآخر سلبيًا على النشاطية، وبالتالي يجب حتديد الزمن األمثل.
ّمتت منذجة املعادالت التفاضلية املعبرة عن إنتاج 99Mo لدراسة العوامل املؤثرة على إنتاج 99Mo  وخاصة تأثير التدفق النتروني وزمن 

التشعيع، إضافة إلى حساب كمية البلوتونيوم الناجتة عن التشعيع عند تخفيض نسبة اإلغناء.
 0.3773 [Ci/gU235]  99 في مفاعل منسر، حيث ميكن أن تصل النشاطية النوعية للموليبدينيوم إلىMo كما ّمتت دراسة إمكانية إنتاج
. ومن أجل الوصول إلى نشاطية 5000 كوري أسبوعيًا في مفاعل مستقبلي وجدنا أنه يجب أن يتوفر فيه 8 مواقع تشعيع ويعمل عند تدفق 

.5 [gU235] نتروني 1014 وبوجود أهداف يحوي كلٌّ منها
إن عمليات احلساب واحملاكاة جرت باستخدام لغة احملاكاة DARE-P التي جرى حتسينها وتطويرها في قسم الهندسة النووية، حيث 

تتمتع هذه اللغة بسهولة االستخدام ومرونة النمذجة.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ لغة احملاكاة، إنتاج املوليبدينيوم، تدفق نتروني، زمن التشعيع، نشاطية نوعية.

◊  تقرير مختصر عن دراسة علمية حاسوبية ُأجنزت في قسم الهندسة النووية – هيئة الطاقة الذّرية السورية. 

ÍËuM�« dŁ_« ný«u� pŠ “UNł lOMBðË rOLBð

                                                                                          د. رياض شويكاني
                                                                                          قسم الوقاية واألمان  - هيئة الطاقة الذّرية - ص. ب. 6091 - دمشق - سورية 

                                                                                                                            
h�K�

جرى في هذا العمل تصميم وبناء جهاز لتطوير اآلثار املسجلة على كواشف األثر النووي بالطريقة الكيميائية، حيث ميّكن اجلهاز اجلديد 
من إجراء عملية التطوير لعدد كبير من الكواشف بآن واحد (حوالي 200 كاشف). ومن مزايا هذا اجلهاز أنه يحافظ على درجة احلرارة 
ثابتة تقريبًا (± درجة مئوية واحدة) خالل عملية تطوير اآلثار التي متتد بضع ساعات، كذلك يّتصف اجلهاز بالقدرة على حركة دوران ذات 

اجتاهني مما يؤدي إلى توفير الوقت وإلى نتائج أفضل. 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ حك كيميائي، حمام حك، درجة حرارة، تطوير اآلثار، كواشف األثر النووي.

◊  تقرير مختصر عن عمل تقني أجنز في قسم الوقاية واألمان– هيئة الطاقة الذّرية السورية. 

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية
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HPLC   ?�« W½UI²Ð p�–Ë Wšu³D*« W¹uAM�« W¹cž_« w� bO�ö¹d�_« …œU� 5OFðË Í Òd%
                                                                                     د. غديـر زيزفـون، عدنـان عـودة

                                                                                       قسم الكيمياء - هيئة الطاقة الذّرية - ص.ب 6091 - دمشق - سورية
h�K�

تزداد نسبة األكريالميد املتشكل بطبخ األغذية الغنية بالكاربوهيدرات كلما ارتفعت درجة حرارة طبخها وزادت مدته. جرى وضع طريقة 
مناسبة لتعيني األكريالميد بتقانة الكروماتوغرافيا السائلة لتحليل عدد كبير من العّينات املختلفة، حيث بّينت النتائج أن األكريالميد يتشكل 
عندما تقلى البطاطا وكذلك تبّني أن األكريالميد يتشكل عند قلي الفروج حيث يقوم الشحم احليواني في هذه احلالة بدور النشاء في البطاطا 

في عملية تشكل األكريالميد .
وأخيرًا وجد أن اخلبز والكعك والبسكويت يحتوي كمية أقل من األكريالميد مقارنة باألطعمة السابقة. 

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ كروماتوغرافيا سائلة عالية األداء، مصيدة، مواد نشوية، أكريل أميد.

◊ تقرير مختصر عن بحث علمي أجنز في قسم الكيمياء – هيئة الطاقة الذّرية السورية.

X½d²½ù« vKŽ W¹—u��« W¹ Ò—c�« W�UD�« W¾O¼ l�u* w½Ëd²J�ù« Èu²;« …—«œ≈Ë rOLBð
                                                                                                            محمد مالذ البغدادي، د. عماد خضير          

                                                                                                              مكتب نظم املعلومات العلمية واإلدارية- 
                                                                                                                               هيئة الطاقة الذّرية - ص.ب 6091 - دمشق - سورية

h�K�
جرى في هذا العمل إعداد تصاميم صفحات موقع الهيئة على اإلنترنت www.aec.org.sy. كما جرى حتليل وتصميم احملتوى املعلوماتي 
للموقع مبا ينسجم مع سهولة العرض والتصفح والوصول والتحديث للمعلومات. اتبعت منهجية وظيفية في تصنيف احملتوى اإللكتروني بحيث 

أفردت صفحة لكلٍّ من األقسام واملكاتب واملنشآت العلمية والفعاليات اخلدمية واملخابر التحليلية والنشاطات الرقابية.
أدرجت ارتباطات حول "مطبوعات" الهيئة و"الورقات العلمية" املنشورة عامليًا للعاملني فيها و"البرامج الوطنية" املشاركة فيها و"الدورات 
التدريبية" التي تقيمها و"األخبار العلمية" وغيرها. جتري استضافة املوقع على مخّدمات هيئة الطاقة الذّرية املتصلة باإلنترنت وفق حزمة 
اتصال عرضها Mbps 2 من اجلمعية املعلوماتية السورية. وتعتمد املخّدمات أنظمة تشغيل Linux وضمن بيئة تخدمي Apache. وقد طور 
محتوى املوقع اإللكتروني باستخدام برمجيات php ونظم إدارة قواعد البيانات MySql ويستخدم تقنيات Flash ويشمل املوقع ما يقارب 
350 صفحة . تتوفر للموقع واجهات إدارة احملتوى عن بعد فيما يتعلق بإعداد احملتوى وحتديثه وإعداد األخبار العلمية وتعديلها وحفظ نسخ 

احتياطية عنها.
أخيرًا، أدرج في املوقع زاوية تعريفية باللغة اإلنكليزية وخدمات تصفح خارطة املوقع والبحث في محتوياته وإحصاءات زواره وتوزعهم 

اجلغرافي خالل العامني املاضيني منذ إطالق املوقع مطلع عام 2005.

»�WOŠU²H*« �ULKJ∫ موقع إنترنت، إدارة محتوى إلكتروني، منشآت علمية، دورات تدريبية، برامج وطنية، ورقات علمية، مطبوعات الهيئة.

◊ تقرير مختصر عن بحث علمي أجنز في مكتب نظم املعلومات – هيئة الطاقة الذّرية السورية.

http://serversmiso.aecs.sy مكتب نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية
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DESIGNING AND MANAGING 
AECS WEBSITE ELECTRONIC 

CONTENT

M. M. ALBAGHDADI, I. KHUDEIR 
Scientific & Management Information Systems 

Office, Atomic Energy Commission, P. O. Box 6091, 
Damascus, Syria 

This report the design, electronic and management 
aspects of the AECS website HYPERLINK “http://
www.aec.org.sy” www.aec.org.sy that was launched 
at the beginning of 2005. The design was based on 
functionality in terms of administrative or services 
to the scientific community. Dedicated pages were 
allocated to departments, DG offices, facilities, 
laboratories, services and regulatory activities. 
The output of AECS in terms of publications, 
handbooks, periodicals, training programs were 
also given special emphasis.

In order to achieve a dynamic outlook of the 
site, a corner dedicated to latest scientific news 
was implemented where newswire articles are 
translated into Arabic and made available to the 
general public in a short period of time. The site 
has a content search engine over some 350 pages 
at this time.

The site is hosted on AECS LAN with dedicated 
2 Mbps internet permanent link and real IP 
address. The hosting server is running Linux with 
Apache. Various software tools are in use in the 
design and content management including php, 
MySql, Javascript, and Flash.

Various on-line statistical indicators about 
the trends of the site usage, traffic ratings and 
popularity were implemented.

Key Words: website, electronic content 
management, facilities, training courses, national 
programs, papers, publications.
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also been analyzed. It was concluded that Mo-

production requires nuclear reactors having high 

neutron fluxes, and that raising the neutron flux 

results in increasing the Mo-activities especially at 

fluxes that are higher than 1014 n.cm-2.s-1. Time of 

irradiation was found to have adverse i.e. positive 

and negative effects on Mo activity. Therefore, the 

optimum irradiation time should be determined. 

The Mo-production was modeled through a set 

of differential equation with respect to time with 

aim to study the most influencing factors on Mo 

production, especially the effects of neutron flux 

and time of irradiation. In addition, the mass of 

plutonium produced during the irradiation of 

low enriched uranium has been evaluated.

An investigation as to whether 99Mo could be 

produced in the Syrian MNSR has been made. The 

result shows that a specific activity of 0.3773 Ci/g 

for 99Mo could be produced. In future, a nuclear 

research reactor having neutron flux of 1014 n.cm-

2.s-1 and 8 irradiation sites suitable for targets of 5 g 

of 235U could produce about 5000 Ci on a weekly.

Calculation and simulation have been achieved 

using the already developed DARE-P simulation 

language which was modified and improved in the 

Nuclear Engineering Department in the Atomic 

Energy Commission of Syria.

Key Words: Simulation language, Mo-

production, neutron flux, irradiating time, 

specific activity.

DESIGNING AND 
CONSTRUCTION AN ETCHING 

APPARATUS FOR NUCLEAR 
TRACK DETECTORS

R. SHWEIKANI
Department of Protection and SafetyAtomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

In this work, home made water bath for 

chemical etching of nuclear tracks on solids was 

designed and constructed. The new apparatus 

bath enables the processing of many detectors at 

the same time (about 200 detectors). One of the 

characteristics of this apparatus is maintaining 

a nearly fixed temperature (± 1°C) during the 

developing process of the tracks which last for 

a few hours. In addition, this apparatus has the 

possibility to rotate the detectors in two directions 

during the etching process as this will save in the 

etching time and produce better results.

Key Words: chemical etching, etching bath, 

temperature, etching process, nuclear track 

detectors.

DETERMINATION OF 
ACRYLAMIDE IN COOKED 

STARCH FOOD USING HPLC 
TECHNIQUE

G . ZAYZAFOON, A. ODEH 

Department of Chemistry, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

The percentage of acrylamide formed by 

cooking food enriched in carbohydrate increases 

by increasing the cooking temperature and time. 

A proper procedure for determining acrylamide 

by HPLC was found and used in analysis a large 

number of deferent samples. The results showed 

that acrylamide is formed when potato is fried. The 

amount of acrylamide increases with increasing 

the time of cooking which leads to higher 

temperatures of the cooking oil. Acrylamide is 

also formed by cooking chicken. In this case 

the cooked animal fat plays the rule of starch in 

potato. Finally food like bread, cakes and biscuits 

contain lesser amounts of acrylamide. 

 

Key Words: HPLC, cartridge, starch food, 

acrylamide.
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controlled selective epitaxial growth is presented. 

In this approach the concentration profile of the 

growing material at the mask free areas of the 

substrate surface is at first calculated. Afterwards, 

a virtual diffusion process with the calculated 

surface concentration as the diffusion source is 

performed. The simulation result is then presented 

through an iso-concentration line, whose value is 

determined by fitting to an experimental result. 

The influence of the fit parameters on the 

simulation result is investigated.

Key Words: selective growth, simulation, 

diffusion.

ATOMIZATION OF THE 
RADIOTHERAPY TREATMENT 

AT NUCLEAR MEDICINE 
CENTER

O. ANJAK, E. AL’BAHRA, M. H. KHARITA

Department of Protection and Safety, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

NMC Program for Atomization of the 

Radiotherapy Treatment at Nuclear Medicine 

Center. The program NMC written in Delphi 6. 

This program can be run under Windows XP as 

single and multi users.

Program makes all necessary and required 

calculations for treatment time for patient who is 

under radiotherapy treatment in Nuclear Medicine 

Center by using Co-60 Units. Also this program 

is perform statistical study for patients according 

to tumor type, Syrian City, sex, and age.

Data is stored on disk files and then whenever 

should be displayed. Statistical data is displayed 

on the screen or printed in reports.

Key Words: Radiotherapy treatment, Cobalt-60.

MYELODYSPLASTIC 
SYNDROMES

K. ALMOHAMAD, F. ALSHEIKH

Department of Radiation Medicine, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

Myelodysplastic syndromes (MDS) are a group 

of hematologic disorders characterized by clonal 

expansion of defective bone marrow stem cells 

leading to ineffective hematopoiesis. Diagnosis 

of MDS is clinicopathologic process, and is 

accomplished by obtaining proper and adequate 

clinical, family and environmental histories, 

careful peripheral blood and bone marrow 

examinations, and cytogenetic studies. The 

possibility of a genetic predisposition or familial 

occurrence should be considered in children 

and young adult, particularly with RARS and 

monosomy 7 in children. Treatment decisions are 

based primarily on the severity of the cytopenias 

and blast counts in the bone marrow and blood.

Key Words: Myelodysplastic syndromes (MDS), 

Anemia, Dysmyelopoiesis, Infantile monosomy 

7 (IMO7).

STUDY OF THE 99MO 
PRODUCTION EFFECT ON 

SOME OF RESEARCH REACTOR 
CORE SPECIFICATION USING 

DAREP

I. KHAMIS, H. EZZUDDIN

Department of Nuclear Engineering, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

In this study, the major basis of Mo- production 

using irradiation method for targets of enriched 

uranium is presented. Factors such as neutron flux, 

time of irradiation, and enrichment ration have 
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determine gross alpha and beta emitters in water 

samples using liquid scintillation counter. 200 

ml of water from each sample were evaporated 

to 20 ml and 8 ml of them were mixed with 12 

ml of the suitable cocktail to be measured by 

liquid scintillation counter Wallac Winspectral 
1414. The lower detection limit by this method 

(LDL) was 0.33 DPM for total alpha emitters 

and 1.3 DPM for total beta emitters. And the 

reproducibility limit was (± 2.32 DPM) and 

(±1.41 DPM) for total alpha and beta emitters 

respectively, and the repeatability limit was (±2.19 

DPM) and (± 1.11 DPM) for total alpha and beta 

emitters respectively.

The method is easy and fast because of the 

simple preparation steps and the large number of 

samples that can be measured at the same time. In 

addition, many real samples and standard samples 

were analyzed by the method and showed accurate 

results so it was concluded that the method can be 

used with various water samples.

Key Words: Liquid Scintillation Counter, total 

alpha emitters, total beta emitters, water samples.

NUMERICAL CALCULATIONS 
OF THE ABSORPTION AND 

OSCILLATION PROCESSES IN 
THE NONLINEAR POLARIZED 
CRYSTAL CR4+:YAG PUMPED BY 

NDGLASS LASER.

B. A. GHANI

Department of Scientific Services, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria 

 M. HAMMADI

Department of Physics, Atomic Energy Commission, 
P. O. Box 6091, Damascus, Syria

A mathematical model describing the dynamic 

emission of intracavity isotropic Cr4+:YAG 

polarized solid-state saturable absorber as a tool 

of dual Q-switching and lasing processes 1.06 

μm and 1.4 μm by double pumping pulse has 

been developed. This model describes the time 

evolution of interaction between the pumping 

laser pulse with a changed polarization state and 

the polarized absorber.

Key Words: Modeling, Dynamic emission, 

polarized Cr4+:YAG crystal, Nd- glass.

PREPARING AND STUDYING 
THE PROPERTIES OF SAMPLES 

OF Li2O2SiO2 GLASS

R. JABRA

Department of Physics, HIAST, Damascus, Syria
S. YOUSEF

Department of Technical Services, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

In This Study we have prepared samples 

of Li
2
O-2SiO

2
 glass. We study the thermal 

properties of this glass. and the Effect of differet 

high tempretures on nucleation rate and size.

Key Words: Li
2
O-2SiO

2
, glass, nucleation.

SIMULATION OF DIFFUSION 
CONTROLLED SELECTIVE 

EPITAXIAL GROWTH

M. CHAHOUD

Department of scientific services, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

A new approach to simulate the diffusion 
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ANALYSIS OF FACTORS 
AFFECTING URANIUM 

STRIPPING FROM DEHPA/
DODECANE USING FTIR AND 

OTHER CONVENTIONAL 
ANALYTICAL METHODS

M. ALIBRAHIM, H. SHLEWIT
Department of Chemistry, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

Uranium(VI) is stripped from 0.1 mol.l-1 DEHPA/
dodecane using different concentration of phosphoric 
acid. This study investigates the main operating 
variables, mainly phosphoric acid concentration 
used as a strip solution, and temperature. Infrared 
spectra of the stripped organic were investigated in 
region of P=O stretching vibration to represent the 
effect of the previous variables on uranium stripping 
and compared with other conventional analytical 
methods. Results showed that concentration of the 
strip solution is effective in the range of 5-18 wt% 
P2O5 at fixed temperature, and the temperature 
effect is less than the strip solution concentration 
effect by the factor of 1/6. Results obtained enable 
us to choose the suitable temperature and wt% 
P2O5 of the strip solution to evaluate the demanded 
stripping distribution ratio.

Key Words: uranium; infrared; DEHPA; 
stripping.

FIRST PROFICIENCY TEST FOR 
DETERMINATION OF NORM IN 

CONTAMINATED SOIL FROM 
THE OIL FIELD

M. S. ALMASRI, A. ABA

Department of Protection and Safety, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

The Syrian Atomic Energy Commission in 
cooperation with the Arabic Atomic Energy 
Agency (AAEA) has initiated the first proficiency 
test exercise for determination of NORM in 
contaminated soil from the oil field. The soil sample 
was collected from one of the highly radioactively 
contaminated lagoons with production water 
in the Syrian oilfields, prepared, characterized 
and certified according to a standard procedure. 
Samples were dispatched to laboratories from 
eight Arab countries, viz. Kuwait, Egypt, Yemen, 
Tunisia, Jordan, Kingdom of Saudi Arabia, Libya 
and Syria. The results were evaluated using three 
statistical criteria; viz. z-Score, the Utest score 
and the relative bias. These statistical methods 
were used to evaluate the performance of each 
laboratory in addition to the overall evaluation for 
each radionuclide. This evaluation has indicated 
that 57% and 86% of the results passed the criteria 
set for precision and accuracy applied for this test 
in relation to 226Ra and 228Ra, respectively. These 
two radionuclides are considered to be the most 
important radionuclides in the oil industry. 

Key Words: Radium-226, soil, reference 
material, proficiency test, oil Industry.

§ REPORTSREPORTS
METHOD VALIDATION TO 

DETERMINE TOTAL ALPHA 
BETA EMITTERS IN WATER 

SAMPLES USING LSC

M. S. ALMASRI, A. NASHAWATI, B. ALAKEL, 

S. SAAID
Department of Protection and Safety, Atomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

In this work a method was validated to 
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is presented. This approach is a modification of a 
model developed for the simulation of selective 
area growth. The suggested modification enables 
the simulation of the lateral etching profile 
underneath mask edges, which was not possible 
in the original model.

In this approach the concentration profile of 
the etching solution at the mask free areas of the 
substrate surface is first calculated. Afterwards in 
a second step, a virtual diffusion process with the 
calculated surface concentration as the diffusion 
source is performed. The simulation result 
(etching profile) is then represented as an iso-
concentration line, whose value is determined by 
fitting to an experimental result. 

Key Words: etching simulation, diffusion 
controlled etching.

ASSESSMENT OF COOLING 
EFFECTS ON EXTENDING THE 
MAXIMUM OPERATING TIME 
FOR THE SYRIAN MINIATURE 
NEUTRON SOURCE REACTOR 

I. KHAMIS, W. ALHALABI
Department of Nuclear Engineering, Atomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

Various schemes of cooling have been 
investigated for the purpose of assessing potential 
benefits on the operational characteristics of 
the Syrian MNSR reactor. A detailed thermal 
hydraulic model for the analysis of MNSR has 
been developed. The analysis shows that an 
auxiliary cooling system, installed in the pool 
which surrounds the lower section of the reactor 
vessel, will significantly offset the consumption 
of excess reactivity due to the negative reactivity 
temperature coefficient. Hence, the maximum 
operating time of the reactor is extended. 
Compared with experimental data, the suggested 
model proves to be valid for the analysis of MNSR 

behavior under both steady state and transient 
conditions. 

Key Words: MNSR; time extension; assessment; 
cooling effect; thermal hydraulic.

DIAGNOSTIC STUDY OF LOW
PRESSURE ARO2 REMOTE 

PLASMA GENERATED IN 
HCDL 300 SYSTEM: RELATIVE 

DENSITY OF O ATOM
S. SALOUM, M. NADDAF

Department of Physics, Atomic Energy Commission, 
P. O. Box 6091, Damascus, Syria

The relative density of O atom of Ar-O2 remote 
plasma excited in a low pressure 13.56 MHz hollow 
cathode discharge system has been investigated. The 
measurements were carried out at a total pressure 
of 0.05 mbar, radiofrequency (RF) power of 200 
W and at three different axial distances in the 
plasma chamber below the outlet of the discharge 
source. Using optical emission spectroscopy 
(OES), the relative density of O ground state was 
determined from intensity ratio of O(844.6 nm) 
and Ar(750.4 nm) lines. The electron temperature 
and O2

+ densities have been measured using double 
langmuir probe measurements. The kinetic study 
of Ar-O2 plasma, combined with both spectroscopy 
and langmuir probe measurements, revealed that 
the main production mechanism of the excited 
O(3p3P) is direct excitation by electron impact. A 
maximum of O ground state relative density and 
correspondingly a minimum of O2

+ density are 
obtained for the ratio O2/Ar: 60/40. The maximum 
O density in the remote zone is found to be 4.5 
times higher than at the outlet of source.

Key Words: RF hollow cathode discharges, 
plasma kinetics, emission spectroscopy; double 
langmuir probe, oxygen dissociation.
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DETERMINATION OF THE 
AXIAL THERMAL NEUTRON 

FLUX NONUNIFORM 
FACTOR IN THE MNSR INNER 

IRRADIATION CAPSULE

K. KHATTAB, N. GHAZI, H. OMAR 
Department of Nuclear Engineering, Atomic Energy 

Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

A 3-D neutronic model, using the WIMSD4 
and CITATION codes, for the Syrian Miniature 
Neutron Source Reactor (MNSR) is used to 
calculate the axial thermal neutron flux non-
uniform factor in the inner irradiation capsule. 
The calculated result is 4 %. A copper wire is used 
to measure the axial thermal neutron flux non-
uniform factor in the inner irradiation capsule 
to be compared with the calculated result. The 
measured result is 5%. Good agreement between 
the measured and calculated results is obtained. 

Key Words: MNSR, non-uniform factor, 
irradiation capsule.

EFFECT OF NONIONIZING 
RADIATION UVC ON 

THE DEVELOPMENT OF 
TROGODERMA GRANARIUM 

EVERTS

I. GHANEM, M. SHAMMA
Department of Radiation Technology, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

Various instars of khapra beetle Trogoderma 
granarium were exposed to ultra-violet rays 
(UVC) to assess their effect on each instar and 
their potential in breaking the developmental 
cycle of the khapra beetle.

Eggs aged zero (recently laid), 24 and 48 h 
were exposed to UVC at a radiation intensity 
of 31.4±0.02 Wm-2. Doses equivalent to 3 min 
(56.52 J cm-2), 8 min (150.72 J cm-2), and 12 min 
(226.08 J cm-2) resulted in death of all eggs, with 
a hatch of 96.6% in the control.

Mortality of UVC-irradiated larvae increased 
proportionally with increase in UVC dose, while, 
for each dose, mortality was inversely related to 
age of larvae at irradiation. Thus, at a UVC dose of 
56.52 J cm-2, larval mortality was 98.3%, 93.3% 
and 83.3% and adult emergence was 1.7%, 6.7% 
and 11.7% for 1–9, 10–18 and 19–27 day-old 
larvae, respectively. Similar effects were observed 
for UVC doses 150.72 and 226.08 J cm-2 with 
an increase in the overall mortality of larvae and a 
decrease in adult emergence. Effect of irradiation 
of 0, 24 and 48 h-old pupae with doses of UVC, 
was inversely related to age of pupae at irradiation. 
Thus, at 56.52 J cm-2, mortality as pupae was 
91.7%, 71.7% and 73.3% and adult emergence 
was 0%, 3.3% and 1.7% for 0, 24 and 48 h-
old pupae, respectively. Premature emergence of 
deformed adultoids was 25% when 24 and 48 
h-old pupae were irradiated with the above dose. 
At a dose of 225.08 52 J cm-2 there was no adult 
emergence. Death as pupae was 98.3%, 96.7% 
and 78.3% and premature emergence was 1.7%, 
3.3%, and 21.7% for pupae irradiated at 0, 24 
and 48 h-old, respectively.

Key Words: trogoderma granarium; 
susceptibility; ultra-violet radiation.

SIMULATION OF DIFFUSION 
CONTROLLED ETCHING

M. CHAHOUD

Department of scientific services, Atomic Energy 
Commission, P. O. Box 6091, Damascus, Syria

A new approach to simulate the diffusion 
controlled etching of periodically masked substrates 
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levels among cultivars which were subsequently 

divided into four groups: resistant, moderately 

resistant, moderately susceptible and highly 

susceptible. Results also showed that protein 

content decreased significantly in severely infected 

cultivars. However, the disease did not affect the 

protein quality using both A-PAGE and SDS-

PAGE techniques.

Key Words: septoria tritici blotch, wheat, 

protein, mycosphaerella graminicola, A-PAGE 

and SDS-PAGE.

EFFECT OF GAMMA 
IRRADIATION ON THE 

MICROBIAL LOAD, CHEMICAL 
AND SENSORY PROPERTIES OF 

BORAK: PREPARED CHILLED 
MEALS

M. ALBACHIR
Department of Radiation Technology, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

Locally prepared meals, borak, were treated 

with 0, 2, 4 and 6 kGy doses of gamma 

irradiation. Treated and untreated borak were 

kept in a refrigerator (1-4 °C). Microbiological 

and chemical analyses were performed on each 

treated sample immediately after processing, and 

weekly throughout storage period which lasted 

for 6 weeks. Sensory evaluation and proximate 

analysis were done within one week after 

irradiation. Results of the proximate analysis of 

borak showed that irradiation doses did not have 

a significant effect on moisture, protein and fat 

content of borak. Gamma irradiation decreased 

the total counts of mesophilic aerobic bacteria, 

total coliform and yeast and increased the shelf-

life of borak. The radiation doses required to 

reduce the microorganisms load one log cycle 

(D
10

) in borak were 456 and 510 Gy for the 

Salmonella spp and E. coli, respectively. The three 

chemical parameters, total acidity, lipid peroxide 

and volatile basic nitrogen, which were chosen 

as the indices of freshness, were all well within 

the acceptable limits for up to 1, 3 and 6 weeks 

at 1-4 °C for samples treated with 2, 4 and 6 

kGy, respectively. Sensory evaluation showed no 

significant differences between irradiated and 

non-irradiated samples.

Key Words: borak, irradiation, microbial load, 

refrigeration, sensory evaluation.

A HIGH DOSE DOSIMETER 
BASED POLYVINYL CHLORIDE 

DYED WITH MALACHITE GREEN

M. KATTAN, Y. DAHER, H. ALKASSIRI

Department of Radiation Technology, Atomic Energy 

Commission, P.O. Box 6091, Damascus, Syria

Polyvinyl chloride film (PVC) dyed 

with malachite green has been studied for 

high dose radiation dosimetry using visible 

spectrophotometry. A linear relationship between 

the relative absorbance and the absorbed dose at 

the wavelength 628 nm in the range of 0-125 

kGy was found. The effect of dose rate, irradiation 

temperature, film thickness and dye intensity were 

found not to influence the response. The effects 

of shelf-life and the post-irradiation storage in 

darkness and indirect daylight conditions on 

dosimetry performance were discussed.

Key Words: polyvinyl chloride, gamma 

radiation, malachite green, dosimetry.
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§ ARTICLESARTICLES

CRACKING A MATERIAL 
PROBLEM

R. SPATSCHEK, E. BRENER
From the institute for solid State Research, 

Forschungszentrum, Jüllich, Germany

Cracks occur on scales ranging from the atomic 
to the tectonic, and are the reason why materials 
fail. Traditionally the preserve of engineers, Robert 
Spatschek and Efim Brener explain how the rich 
dynamics of crack propagation is attracting the 
attention of physicists.

Key Words: cracks, tectonic crack, crack 
propagation, fracture mechanics.

THE QUANTUM SOLID THAT 
DEFIES EXPLANATION

M. CHALMERS
A features editor of Physics World

In 2004 researchers reported the first clear 
evidence for superfluidity in solid helium-4. 
However, Matthew Chalmers describes recent 
experimental and theoretical work that has 
brought the very existence of such a “supersolid” 
into question.

Key Words: supersolid, solid helium-4, 
superfluid, Bose-Einstein condensation (BEC).

INSTANT GOLD

P. MCKENNA
A science journalist based in Boston

Look in the right place and you’ll find deposits 

of the precious metal forming before your eyes.

Key Words: Gold deposits, Magmatic fluid, 
Hydrothermal systems, Traps, Sulpher volatiles.

COLD FUSION RIDES AGAIN

B. DAVISS
Is a science writer in new hampshire

Physicists scoff, but enthusiasts say they now 
have hard evidence that proves room temperature 
fusion is real.

Key Words: detector, co-deposition, electrolysis, 
Tracks.

§ PAPERSPAPERS
THE EFFECTS OF 

MYCOSPHAERELLA 
GRAMINICOLA INFECTION ON 

WHEAT PROTEIN CONTENT 
AND QUALITY

M.I.E. ARABI, M. JAWHAR, N. MIR ALI
Department of Molecular Biology and Biotechnology, 

Atomic Energy Commission, P. O. Box 6091, 

Damascus, Syria

The effects of Mycosphaerella graminicola, the 
causal agent of Septoria tritici blotch of wheat 
on the content and quality of storage proteins 
were studied. Field research was undertaken 
by comparing plots with and without artificial 
inoculation. Twenty-one Syrian cultivars, 11 
(Triticum aestivum L.) and 10 (T. turgidum 
var. durum Desf.) were used in this study. The 
results show high differences in the susceptibility 
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