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بـحسب افتراض توماس مايلوند األستاذ
ـتخـصص في حتـليل الـبيـانات احلـيوية ا

ارك. بجامعة آرهوس بالد
وسـيـتعـ على الـبـشر الـتكـيف مع مـتغـير
جـديــد يـتـمـثل في ازدحـام بــيـئـتـهم بـبـشـر
ـا ح كـان البشـر يعـتمدون آخـرين. وقد
عـلى الـصيـد والـتقـاط الـثمـار كـانت دائرة
اتــصــالــهم الــيــومي بــغــيــرهم من الــبــشـر
مـحـدودة ويـعـتـقـد مايـلـونـد أن الـبـشـر قد
يـتـطـورون بشـكل يـسـاعدهم عـلى الـتـعامل
مع هـذا الـتغـير. فـقد تـتـطور لـديهم الـقدرة
عـلى تذكـر عدد أكـبر من أسـماء غـيرهم من
الـبـشـر.وهـنـا تبـرز أهـمـيـة الـتكـنـولـوجـيا
ويــقــول مــايــلــونــد: "زرع جــسم غــريب في
الـدمــاغ سـيـكـون من شـأنه مـسـاعـدتـنـا في
االحـتفاظ بأسماء عدد أكبر من البشر. وقد
ـســؤولـة عن أمــكـنــنـا حتــديـد اجلــيـنــات ا
تــطـور الـدمـاغ بـطــريـقـة تـســاعـد في تـذكـر
األسـمـاء وقـد نـعدل أيـضـا تـلك اجلـيـنات
كن وهـو أمر يـبدو كخـيال عـلمي ولـكنه 

علميا في الوقت الراهن".
ويـضـيف: "وقد نـستـطـيع زرع جيـنات رغم
أنـنا ال نقدر حتى اآلن على تفعيلها ولكننا
في سـبيلنا إلى ذلك وإن تـطلب األمر كثيرا
ــــعـــرفـــة مـن الـــتـــجــــارب".ويـــضــــيف أن ا
الـبـيـولـوجـيـة مـتـوافـرة بـالـفـعل وبـقي أن

طلوبة لتفعيلها. نتوصل إلى التقنية ا
وفـي الـوقت الــراهن تــزرع بـعض األدوات
أو األجــهـــزة خــارج اجلــسم ومــنــهــا زرع
جــهــاز لـــتــنــظــيم ضــربــات الــقــلب أو زرع
ا مستقبال تُزرع أشياء أخرى مـفصل ور
لــتـحـســ قـدرات الـشـخـص كـأن يـتـوسع
مـجـال زراعات الـدمـاغ فضال عن إضـافات
أخـرى ظاهرة كزرع ع اصطناعية مزودة
ـكـنـهـا الـتـقـاط ألـوان وتـرددات بـكـامـيـرا 

بصرية مختلفة.
وكـثيرا ما سمعنا عن إمكان انتقاء جينات
سـتقبـل ولدى العـلمـاء اليوم الـوليـد في ا
الـتـقـنيـة الـتي تـمكـنـهم من تـعديل جـيـنات
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ـستـقبل كـيف سـيكـون شكل أحـفـادنا في ا
الـبـعـيـد? هل سـيـكـونـون بـشـرا يـسـتـمدون
قـوتــهم من إضـافـات إلـكـتـرونـيـة مـتـطـورة
تـشملـها أجسـادهم? وهل ستعـود أطرافهم
لــلـنـمـو إن بـتــرت أو شـاخت وهل تـصـبح
عــيـونــهم مــثل الـكــامـيــرات كـمــا نـرى في

قصص اخليال العلمي?
هل يـتحول البشر إلى هـج ب الطبيعي
والـصـنـاعي? هل نـصـبح أصـغـر حـجـما أم
أطـول قامة? وهل نصـبح كائنـات نحيلة أم
سمينة وهل تتغير قواسم الوجه لدينا أو

تتخذ بشرتنا لونا آخر?
طـبعا ال سـبيل للـتيقن من اإلجـابة عن مثل
ـــكــنـــنـــا اخلــروج هـــذه األســـئــلـــة لـــكن 
بــافــتــراضــات بـالــعــودة مــلــيـون عــام إلى

الوراء لنرى كيف كان البشر آنئذ.
ـعروف بـدايـة لم يـكـن "اإلنـسان الـعـاقـل" ا
عـلمـيا بـاسم "هومـو سابـيان" قـد ظهـر قبل
مــلـيـون عــام بل كـانت هــنـاك عـلى األرجح
بـضـعـة أنـواع بـشـريـة مـخـتـلـفـة مـنـهـا مـا
يـعـرف بـ"إنـسـان هـايدلـبـرغ" الـذي جـمـعته
قــــواسم مــــشـــتــــركـــة بــــكل من "اإلنــــســـان
ــنــتـصـب" واإلنـســان احلــديث وإن كـان ا
أكــثـــر بــدائــيـــة من "إنــســان نـــيــانــدرتــال"
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وفـي حقب الحقة أي قـبل عشرة آالف عام
طـرأت تـغـيرات ضـخـمـة تـع عـلى الـبـشر
الـتـكـيف مـعـهـا. فـقـد أدى انـتـشـار الـزراعة
وتـوافر الغذاء إلى مشكـالت صحية أعاننا
الــعــلم عــلى حــلـهــا كــعالج داء الــســكـري

. باستخدام اإلنسول
وبـالنسبة للمظهر اخلارجي أصبح البشر
أكــثـر بــدانـة وزاد طـول الــقـامــة في بـعض

ناطق. ا
ا نتطور بـحيث نصبح أصغر ومن ثـم فر
حـجـما حـتى تـوفـر أجسـادنـا الطـاقـة التي
حتــتـاج إلـيـهـا فـي عـالم مـكـتـظ بـالـسـكـان

ــرحــة) الــذي يــتــنــاول قــصــة طــائــر ا
بــطـريـق يـعــيش في الـقــارة الـقــطـبــيـة
اجلـنوبية هو أحد األفالم التي يفضل

جنله مشاهدتها.
وعـندما سألـناه عما إذا كـان هو نفسه
يــســتــمــتع بــاحلــيــاة في "فــيـاس الس
: إيـسترياس" رد علينا بالقول ضاحكاً

"أجل ولكن ألنني القائد!".
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ألـــفــارادو لــيس وحـــده في هــذا األمــر
عـلى أي حـال فـهنـاك آخـرون يعـمـلون
ـنــطــقــة مع شــركـاء ويــعــيــشـون فـي ا
حـيـاتـهم مثل طـبـيب الـقاعـدة اجلـوية
الـتشـيلـية. وال يُـنصح الـنسـاء باحلمل
ن تـخـدم في القـاعدة هـنـا- على األقل 
ـسـتـعـمرة - ألن الـعـسـكـريـة في هـذه ا
حـدوثه يـنطـوي عـلى مخـاطـرة صحـية
ا تـكون "فياس الس كـبيرة للـغاية.ور
إيـسترياس" هي أكثر منطقة على وجه
األرض تــتـيح لك الـفـرصـة لـكي جتـرب
ـط احلــيـــاة الـــســـائــد عـــلى كـــواكب
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مهـما بـلغت قـوة الهجـمة لـطمس احلقـوق  فإنـها ستـفشل  فـاحلقوق
ـتـيقـضـة  هي قـضيـة حـيـاة  فلـيس هـناك في عـنـد الشـعـوب احلـية ا
االرض شــعــبــا يـــقــبل اخلــنــوع  إال اولــئك الــذيـن تــربــو عــلى الــذيل

واستالم االوامر من السيد .  
شـئوم  وسـبعون فـشعب فلـسلـط طـيلة مـائة عـام على وعـد بلفـور ا
عاما على النكبة لم يستـك عن النضال  ولم يضعف امام التهديد 
ولم يتنازل عن احلقوق  هذه احلقائق التاريخية   هذه احلقائق كان
ـتـحـدة االمـريـكـيـة ومـعـهـا اسـرائـيل قـراءتـهـا يـتـوجب عـلى الـواليـات ا
ومعـرفـتـهـا جـيـدا. فـصـفـقة الـقـرن الـتي يـلـوح بـهـا الـرئـيس االمـريكي
تـرامـب  وتـتـفـاعل مـعـهـا اسـرائـيل  هي واحـدة من الـصـفـقـات الـتي
سبقتهـا وفشلت  فلو اجـمعت كل الدنيا وضـعف من كان يتصور انه
قــادر اخلـــروج مـن بــ الـــصـــفـــوف ولي عـــنق الـــشـــعب  فـــإنـــهـــمــا
اليسـتطيـعان اجبـار الفلـسطيـن قيـادة ومقاومـة على الرضـوخ وقبول

مااليقبله الشعب . 
اضي واحلاضـر ومن له اتصال بنضاالت هذه حقائق تاريـخية في ا
الفلسطينـي ولعل من يتعرف على غزة  البـد له أن يستذكر جيفارا
ـناضل من قـيادات اجلـبهة غزة في الـسبـيعـينات والـثمـانيـنات  هذا ا
الـشعـبيـة لتـحـرير فـلسـط في غـزة قـد اوجع االسرائـليـ واوقع بهم
ــلـحــمي يـذكــرنــا تـمــامـا بــالـهــجـوم خـســائـر مــهـمــة  هـذا الــكــفـاح ا
قـاومة في خانـيونس مؤخرا االستخـباراتي العـسكري الفـاشل ضد ا
وساد . لـقد حاول وراح نتـيجـته قادة وجنـود اسرائـيل مـهم مـن ا
العرب في مؤتمـر القمة الذي عـقد في بيروت عام اثـن وثمانون طرح
مشـروعا شـامال لفك االشـتبـاك وحتقيـق تسويـة شامـلة  هـو مشروع
ـلك عـبـد الـلـة بن عـبـد الـعـزيـز  الـذي يـرتـكـز عـلى الـسالم ـرحـوم ا ا
الشـامل مقـابل االنسحـاب االسرائـيلي الشـامل من االراضي العـربية
والفلـسطيـنية الـتي احتلت عام الـف تسعمـائة وستـة وتسعون  إال إن
ـاطل ومعه الـكـيان االسـرائـيـلي رفضه  أو بـاالحـرى ظل حـتى االن 

االدارة االمريكية في القبول به . 
إن أي جـهـة عــربـيـة وفـلـســطـيـنـيـة رسـمــيـة أو كـيـانـيــة  تـتـخـطى هـذا
ــشـروع وتــلــتف عــلى مــبــادئه وشـروطـه وتـذهـب مع صـفــقــة الــقـرن ا

وقف العربي .  الترامبية هي بالضرورة خروج عن ا
لك عبد شروع ا وقف العربـي الرسمي التزاما  إن العودة لتجذير ا
الـله  وانـسجـامـا مع الـنضـال الـباسل لـلـشعـب الفـلـسطـيـني في عدم
ـســتـويــات وخـاصــة الـتــعـامالت الـتــعــامل مع اسـرائــيل عــلى كـافــة ا
ـطـلــوب من الـعـرب االقـتــصـاديـة والــريـاضـيــة وغـيـرهــا هـو الـشــرط ا

الرسمي . 
ـكنه ابـدا ان يكـون صديقـا أو حلـيفا ألي فاسـرائيل كـيان عدواني ال

نطقة العربية .   طرف في ا
كنها أن إن من يتصور إن الـعالقات مع قادة هذا الـكيان العـدواني 
ـنـطـقـة هـو واهم حـتـما . يـحـلـحل أزمـة الـصـراع الـقـائم بـ شعـوب ا
فـاصـرار االسرائـلـيـ علـى االحتالل يـجب ان يـقـابله اصـرارا عـربـيا

قاومة. فلسطينيا على ا
ـقاومـة هو مشـروعا اخالقـيا وطـنيا عـروبيـا انسـانيا فال  فمـشروع ا
سـبـيل غـيـره  أمـام عـدو تـوسـعي احـتاللي  فـمن يـضـعف أمـام عدو

ـسـلح وفي الصـمود قـاومة تـرهـقه في الرد ا بـاتت ا
هو كمن يضيع بوصلة الـتوجه . فهذه غزة ومعها
ن يريـد احلقوق  الضـفة الغـربيـة دليــــال اكيـدا 
وعـــسـى أن تـــعي اجلــــامــــــعـــة الـــعـــــــربـــيـــة ذلك

وتنهــــض .

ركـزي لـلمـرحـلة اإلعـدادية هـذا الـعام كـانت صـادمة نـتـائج القـبـول ا
عدالت الـعالية لم تـنصفهم الـوزارة فأقل معدل  فالطلـبة من ذوي ا
ئة  وما دونه قليال ظهرت قبوله في كلـيات الصيـدلة مثال هو 97¨1با
ـعـاهـد الطـبـيـة فـهل يـعقـل أن طالـبـا حـقق مـعدل 97 اسـمـاؤهم في ا

ئة يقبل في معهد.?!  با
فروض أن يقبل في كـلية الهندسة كـخيار بديل أدنى استنادا اليس ا
ــتـسـبب فـي هـذا اخلـلل الــكـبــيـر هل هـو الى مـعــدله الـعــالي.? فـمَنْ ا
ـركـزي مــتـمـثال بـوزارة الــتـعـلـيم الـطـالب أم من وضـع آلـيـة الـقــبـول ا

العالي والبحث العلمي.?! 
ئة  على مَنْ وضع آلية التقد وبالتأكيد فان اللوم يقع بنسبة 100با
ركزي¨ وهي آليـة مُتَّـبعة مُـنذ عـقود وظـلت كما في استـمارة الـقبـول ا
تكررة في كل عام هي عليه بالرغم من مساوئها الكـثيرة وأخطائها ا
فـهي حتـدد للـطـلـبـة عـدد الـكـلـيـات التـي يرغـب التـقـد الـيـهـا لـكـنـها

عاهد.!  تشترط عليه اضافة عدد من ا
والـطالب هـنا مـلزم بـدقة الـتعـليـمات التـي تشـترطهـا الوزارة عـند ملء
االسـتـمـارة فـهو ال يـدرك الـكـلـية الـتي سـيـظـهـر قبـوله فـيـهـا وال حتى
الـكـلـيـات األدنى التي تـقع ضـمن حـدود مـعـدله وبـالتـالي يـجـد نـفسه
ـشروطـة مـقـدمـا ال بسـبب خـيـاراته الـتي يـؤهله ضحـيـة الـتـعلـيـمـات ا

عاهد.  معدله للقبول في كليات أخرى كخيار أدنى وليس ا
وهـنا ال بـد من مطـالبـة وزارة التعـليم الـعالي والـبحـث العلـمي بتـحمل
ـا يـتـيح الـعـدالة ـط االستـمـارة اإللـكـتـرونيـة  سـؤولـيـة في تـغـيـير  ا
قـامرة في جلـميـع الطـلبـة دون إدخـال الطـالب في مـتاهـة الـتخـمـ وا
ـكن عـمـلـيا مـستـقـبـله وانـتـظار مـا سـتـسـفـر عنه الـقـرعـة ويـقـينـا ال 
ـعـاهـد كـون هـذا االمـر لـلـطـالب أن يـخـتـار جـمـيـع الـكـلـيـات وجـمـيع ا
صعب جدا عليه¨ لكن هناك الكثير من احللول البسيطة والناجحة في
وضوع من بـينها هو أن يـختار تخـصصا بدالً من اختـيار كلية هذا ا
ضـمن جـامـعـة مـعـيـنـة بـحد ذاتـهـا والـتـسـلـسالت الـتـي يخـتـارهـا هي
للتخصصات الراغب للدراسة فيها ويؤخِّر ويقدم فيها حسب الرغبة¨
ومـا نـحـتـاجـه من الـطـالب من مــعـلـومـات في هـذه احلــالـة هـو حتـديـد
عاهـد الراغب بالدراسة فيها دون تسلسل االختصاصـات للكليات وا
صـيـدلة¨ حتـديـد اجلـامـعـة "طب بـشـري¨ كـلـيـة هـنـدسة¨ طب أسـنان¨ 
معـهـد طبي¨ علـوم فيـزياء¨ "...ثم يـحدد الـطـالب تسـلـسل احملافـظات
الـراغب بالـدراسة فـيها ولـه إمكـانية حـذف أي محـافظـة بسـبب ظرفه
واخـيراً يـحدد الـطالب تـسلـسل اجلامـعات الـراغب في الدراسـة فيـها

"بغداد¨ النهرين.
كـمـا ويــتم تـعـريف الــطـالب بـاحملــافـظـات واألقـضــيـة الـتي فــيـهـا هـذه
التـخصصـات لكي يكـون اختيـاره موجهـاً للراغـب بعدم االبـتعاد عن
كن تغـيير بعض التفاصيل االخرى رقعة جغرافية معينة¨ وبالتأكيد 
لـلــوصـول إلى احلل األمــثل ثم يــقـوم الـطــالب بــعـمل هــذه اخلـطـوات
الـثالث بـشكل مـسـتقل لـكل خـطـوة عن االخرى ويـقـوم برنـامج بـسيط
جدا بتـركيب خيارات الـطالب بتقـنية بسـيطة أيضاً ومـن ثم اختيار ما
هو االفـضل باالعـتمـاد على معـدله بشـكل اساس ويـتم اختيـار الكـلية
عـطـيات واجلـامـعة واحملـافـظة بـشـكل أمـ تمـامـا للـطـالب بنـاء عـلى ا
الـتي قدمـها الـطالب وهـنا يـتم ضـمان عـدم قبـول الطـالب في "معـهد"

بعد اجملموعة الطبية مباشرة إلّا إذا كانت رغبته تشير الى ذلك. 
ـكنـة وعـلـيه فنـحن نـنـاشد وهـذا احلل هـو من بـ مجـمـوعـة حلـول 
تبعـة في القبول وزارة التعـليم العالي والـبحث العـلمي بتغـيير اآلليـة ا
ـركــزي بل وتـشـجــيع الـطـلــبـة لـلــتـوجه إلى اجملـمــوعـات الـهــنـدسـيـة ا
والعـلـمـيـة وكـافـة الـتـخـصـصـات االخـرى كـبـديل أدنى بـعـد اجملـمـوعة
ـركـزيـة الـطـبـيـة وشـمـول نـسـبـة من بــعض الـكـلـيـات في الـتـعـيـيـنـات ا
ــعـدالت الــعــالـيــة إلـيــهـا وخــلق مــبـدعــ في هـذه الســتـقــطـاب ذوي ا

التخصصات ال في تخصص واحد.

وبــالـتـالي قــد يـطــرأ الـتـبــاين عـلى أسـاس
جغرافي".

نوال في والبد أن األمور لن تسير بنفس ا
تحدة ملكة ا كـافة أنحاء العالم لكن فـي ا
ـنــاطق الـريــفـيــة أقل تــنـوعـا مــثال تـعــد ا
وتـعـود أصـول سـكانـهـا ألمـد طـويل لـنفس
ــنـاطق ــنــاطق مــقــارنـة بــســكــان ا تــلك ا
احلــضــريــة الــتي تــضم نــســبــا أكـبــر من

الوافدين من مناطق أخرى من العالم.
وتـخـتـلف مـعـدالت اإلجنـاب بـ مـجـمـوعة
سـكانية وأخرى فالسكان في أفريقيا مثال
يــتــزايــدون بــســرعــة وبــالــتــالي تــنــتــشــر
جـيناتـهم أكثر عـلى مستـوى العالم بـينما
أصــحــاب الـــبــشــرة الــفــاحتــة يــتــزايــدون
ـعـدالت أقل ومن ثم يـتـكهن هـودجـسون

أن تزداد بشرة العالم اسمرارا.
ـــؤكـــد أن الـــبـــشـــرة ويـــقـــول: "مـن شـــبه ا
ي الــســمــراء تـزداد عــلى الــصــعــيــد الــعـا
مـقـارنـة بـالبـشـرة الـفـاحتة. ومـن ثم أتوقع
ــتــوسط بـعــد عـدة أن يــكـون الــبــشـر في ا

األجــنــة لـــكن األمــر مــثــيــر لــلــجــدل وإذا
مـضيـنا قدمـا فليس مـعروفـا كيف ستـسير

األمور بعد ذلك.
لـكن مـايلـوند يـعـتقـد أن النـظـرة قد تـتغـير
مـسـتـقـبال حـتى قد يُـعـد عـدم إجـراء بعض
التعديالت اجلينية أمرا غير أخالقي وفي
هـــذا اإلطـــار قـــد يـــخـــتـــار الـــنـــاس مالمح
أوالدهم فــيـتـشـكل األبـنـاء بـحـسب رغـبـات

والديهم.
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ــا تــســيـر ويــضــيف مــايــلــونــد قــائال: "ر
األمــور عـلـى سـبــيل انـتــقــاء الـصــفـات في
البشر كما نقوم بعمليات تهج الكالب".
ــكن أن وبـــعــيــدا عن االفــتـــراضــات هل 
نـستـقرأ من التـوجهـات السكـانيـة الكيـفية

التي قد يبدو عليها البشر مستقبال?
يـقـول جـيـسون إيه هـودجـسـون احملـاضر
ــتـعــلـقــة بـاألنــظـمـة ــجـال الــتـحــديـات ا
ا ـكن التـكـهن بدقـة  الـبـيئـية: "قـطـعا ال 
سـيـحدث بـعد مـليـون عام ولـكن إذا قربـنا
ــبــاشـر فــسـيــكـون ــسـتــقـبل ا ــدة إلى ا ا
ــكــنــا عـبــر حتــلــيل الــبــيــنـات الــتــكــهن 
احلـيوية والـدمج ب ما نعـرفه عن التنوع
ـــــــاط الــــــتـــــــغــــــيــــــر اجلــــــيـــــــني اآلن وأ

وغرافي". الد
والـيوم تتوافـر لدى العلـماء عينـات جينية
لــتـسـلـسل كـامـل لـلـجـيـنــوم من الـبـشـر من
مـختلف أنحاء العالم وبات علماء الوراثة

أفضل فهما للتنوع اجليني للسكان.
ـكـننـا الـتـكهن تـمـاما بـالـكـيفـيـة التي وال 
ســيـســيـر عـلــيـهــا الـتــنـوع اجلـيــني ولـكن
ـجال حتـليل الـبيـانات احلـيوية الـعلـماء 
ـوغـرافـيـة يـســتـنـدون إلى الـتـغـيـرات الـد

الستنباط النتائج.
ويـتوقع هودجسون تبايـنا أكثر ب سكان
ـناطق الريفـية واحلضريـة ويقول: "كافة ا
ـــدن الــــهـــجـــرات تــــأتي من الــــريف إلى ا
وبـالتالي يتوقع زيادة الـتنوع اجليني ب

دن بـينـما يـقل بـ سكـان الريف. سـكـان ا

ا هم عليه اليوم". أجيال أكثر اسمرارا 
ومــاذا عن الـفــضـاء? هل ســيـنــتـهي احلـال
ـريخ? ولـو حدث ذلك بـالـبـشـر الستـعـمـار ا
فـكيف سـيتطـور اإلنسـان في بيئـة الكوكب
اجلــديـــد? فــمع وجــود جــاذبـــيــة أقل عــلى
ـريخ قـد يـتـغـيـر شـكل الـعـضالت سـطـح ا
ــا تــطـول أذرعــنـا بــاجلــسم الـبــشـري ور
وسـيقانـنا. وفي بيئـة أكثر بـرودة تشبه ما
كـانت عـلـيـه األرض في الـعـصـر اجلـلـيدي
هل يــصــبح اإلنـســان مـشــعــرا أكـثــر حـتى
يتسنى له االحتفاظ بحرارة اجلسم مثلما

كان احلال مع "إنسان نياندرتال"?
في احلــقـيـقـة نـحن ال نـعـرف لـكن الـتـنـوع
اجلــيــني بــ الــبـشــر يــزداد بــكل تــأكــيـد
يـا تطرأ تـقريبا ويـقول هودجـسون إنه عا
طــفــرتــان جـديــدتــان لـكـل واحـد من الـ3,5
مـليار زوج قاعدي في اجلينوم البشري كل
ـستـبـعد عـام وهـو أمـر مذهل يـجـعل من ا
أن نــظل عـلى نـفـس الـصـورة بـعــد مـلـيـون

سنة.

بينها.
فـي بـــعـض األمـــاكـن من الــــصـــعب أال
تــصل إلى أنــفك رائـحــة كـريــهـة تــمـثل
مـزيجاً من روائح العادم وتلك الروائح
الناجمة عن استخدام مراحيض تُجمع
فـيها الفضالت في خزانات بدالً من أن
تـمـر من خـاللهـا إلـى فتـحـة في األرض
أو إلـى شــبــكــةٍ من شــبــكــات الــصــرف

الصحي.
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لـكن األمر يختلف كثيراً بداخل األبنية
الــتي جتـد األجـواء فـيــهـا وقـد سـادهـا

الدفء واحلفاوة والترحيب.
فـــعـــلى اجلـــدران تـــتـــراص تـــذكــارات
ـكـان ســابـقـاً سـواء ن زاروا ا وصــور 
كـأشــخـاص أو كـمـشـاركـ في بـعـثـات
عـلمية بل ستجد أيضاً لوحة تذكارية
تـشير إلى زيـارة قام بهـا عالم الـفيزياء

الشهير الراحل ستيفن هوكينغ.
ويــبــلغ مــتــوسط درجــة احلـرارة خالل
مـخـتـلف شـهـور الـعـام في "فـياس الس
إيـسـتـريـاس"  2.3 درجـة مـئـويـة حتت
الـصفر ( 27.8 درجـة فهرنهايت) وهو
مـا يـجعل الـطـقس هنـاك أكـثر دفـئاً في
واقـع األمــر مــنـه في الــبـــر الــرئـــيــسي

للقارة القطبية اجلنوبية نفسها.
ومن بـ من التقـيناهم هنـاك سيرخيو
كـوبيـليـوس ألفارادو وهـو قائـد قاعدة
تــابـعـة لـلــسالح اجلـوي الـتــشـيـلي في
ـنـطـقـة حتـمل اسم الـرئـيس إدواردو ا
فـراي.ويعيش ألـفارادو في "فياس الس
إيـسترياس" مع زوجته وابنه منذ أكثر
. وبــيــنــمــا تــعــود الــزوجــة من عــامــ
واالبـن ب احلـ واآلخـر إلى تـشـيلي
ستعمرة يفضل الرجل البقاء في تلك ا

البشرية طوال الوقت.
وال يـخفي ألفارادو أن الطقس هناك قد
يـكون قاسياً في بعض األحيان. ويقول
في هـذا الـشـأن: "لم تـتـسن لـنـا مـغادرة
مــنـزلــنـا ألســابـيع خـالل هـذا الــشـتـاء
عــنــدمــا تــدنت درجــة احلـرارة إلى 47

درجةً مئويةً حتت الصفر".
رغـم ذلك يـــقـــول ألــــفـــارادو إن أســـرته
تـــتــكــيـف مع الــوضـع بل وتــســـتــمــتع
ـغـامرة اإلقـامة في مـنطـقة مـثل هذه
إلـى حد أن فـيـلم "هابي فـيـيت" (األقدام
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إذا زرت الــقـارة الــقـطــبـيــة اجلـنــوبـيـة
"أنـتـارتـيـكـا" سـتـجـد هـنـاك مـسـتـعـمرة
بــشـريــة تـضم مــدرسـة ومــكـتـب بـريـد

نازل كذلك. وعددا من ا
ـسـتعـمـرة البـشـرية وال تـخـتلـف هذه ا
عن غـيرها من األماكن الـتي تصل فيها
درجـات احلـرارة إلى مـا حتـت الـصـفر
بـاستثـناء أن األسر الراغـبة في اإلقامة
ــــســــتــــعــــمــــرة تُــــلـــزم أوالً فـي هـــذه ا

باخلضوع جلراحة من نوع ما.
مــــرحــــبــــاً بــــكم إذن فـي "فــــيـــاس الس
إيـستـرياس" الـتي تُعـرف باإلجنـليـزية
بـاسم "بـلـدة الـنـجـوم". ولـلـتـعـرف عـلى
ـكان تـخيل قـيمـ في هذا ا مـشاعـر ا
مـــثالً أنه تــوجب عـــلــيك أنت وأســرتك
اســـتــئـــصــال الــزائـــدة الــدوديـــة قــبل

العودة لإلقامة في موطنكم األصلي.
ن يرغبون في هذا هو اخليار الوحيد 
ـستعمرة دة طويـلة في تلك ا اإلقـامة 
نطقة تمثل حـتى األطفال منهم فهذه ا
إحــدى الـــبــقــاع الــقــلـــيــلــة في الــقــارة
الـقـطبـيـة اجلنـوبـية الـتي تـضم سكـاناً
يــقــيـمــون فـيــهــا لـســنــوات طـويــلـة ال

ألسابيع أو لعدة أشهر.
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ويــشـكل اســتـئـصــال الـزائــدة الـدوديـة
إجـراء احـتـرازيـاً ضـروريـاً لـهـذا الـعدد
ن يقيـمون لـفترة الـقلـيل من النـاس 
طــويـلـة في "فـيــاس الس إيـسـتـريـاس"
نـظراً إلى أن أقـرب مسـتشـفى كبـير في
هـذه البقعة يـقع على بعد أكثر من ألف
) عــلى كــيـــلــومــتــر (نــحــو  625 مـــيالً
ـوجـات اجلـلـيـدية اجلـانب اآلخـر مـن ا
ــــتــــجــــمــــد ــــوجــــودة فـي احملــــيط ا ا

اجلنوبي.
ــكــان ســوى عــدد وال يــوجـــد في ذلك ا
ـقـيـمـ ولـيس من قـلـيل مـن األطبـاء ا

بينهم أي جراح متخصص.
ـستـعـمرة الـبـشريـة نـحو وتـضم تـلك ا
شـخصٍ غالـبيـتهـم علـماء وأفراد 100
مـن الـــسـالح اجلـــوي الــــتــــشـــيــــلي أو
ن الــقــوات الــبــحـريــة لــهــذا الــبـلــد 
يــقـيــمـون هــنـاك بـالــتـنــاوب. ولـكن من
ـهــامٍ أطــول أمـداً حلــسـاب يُــكــلـفــون 
اجلـيش الـتشـيلي يُـؤْثِرُون في غـالبـية

األحيان جلب أسرهم لإلقامة معهم.
ويــعــني ذلك وجــود مــدرسـة صــغــيـرة
ومـكـتب بـريـد ومـصـرف وغـيـر ذلك من
ــرافق األسـاســيـة. ولـكن كــيف تـبـدو ا
احلـيـاة بـالـنـسـبـة لـلـمـقـيـمـ في هـذه

نطقة? ا
لـلـتـعـرف على إجـابـة هـذا الـسؤال زار
فــريق من "بي بـي سي فـيــوتـشــر" تـلك
الـــبـــقـــعـــة في وقت ســـابق مـن الـــعــام

اجلاري.
ــنـطــقـة ســتـجـد ولــدى وصـولك إلى ا
الفـتـة تـرحـيب وعـمـودا يـحـمل أسـهـما
تـشيـر إلى مدن تقع عـلى بعد كـبير من
"فــيـاس الس إيـســتـريـاس" مــا يُـذكـرك
ـدى بعد الشُقَـة بينك وب احلضارة
اإلنــسـانـيــة عـبـر كــلـمــات من قـبـيـــــل

:  17501كم". "بك
ومن مـكانـنا عـلى مقـاعد كـانت من قبل
مـخـصـصـة خلـدمـات اإلسـعـاف بداخل
طـائـرة نقل عـسكـرية ضـخمـة من طراز
"لـوكـهـيـد سي  130هـيـركـيـولـيـز" كان
بـوسعنـا رؤية ما يـبدو شريـطاً أرضيا
مـكسـواً باحلصى تـهبط فيه الـطائرات
ثل الـطريق نـطقـة و الـواصلـة إلى ا
الــرئـيــسي لـلــدخـول إلــيـهــا واخلـروج

منها.
قـبل ذلك وخالل رحـلتـنا اجلويـة التي
بــدأت في أقــصى جــنــوب تــشـيــلي لم
ــــقــــدورنــــا أن نــــرى من خالل يــــكـن 
ـليـئـة بـاخلدوش الـنـوافـذ الصـغـيـرة ا
لــلــطـائــرة ســوى رقــعـة فــســيــحـة من
ظلم البارد تمـتد على مسافة احملـيط ا
ـرء ـكن أن يــلـقى ا مــئـات األمـيــال و
فــــيـــهــــا حـــتــــفه فـي غـــضــــون دقـــائق

معدودات.
وعــــــنــــــدمــــــا زار فــــــريـق "بي بـي سي
ـنـطـقــة في يـنـايـر/كـانـون فـيــوتـشـر" ا
ـاضي ضـربت وجوهـنـا فور الـثـاني ا
اخلــروج مـن بــاب الــطــائــرة مــبــاشـرة
ـرء خالل حــبـات الــبَـرَد الــتي يـراهــا ا
الـــنــهـــار في أيـــام الــصـــيف بــالـــقــارة

القطبية اجلنوبية.
ــرافق بــالــقــرب مــنّــا رأيــنـا مــبــاني ا
ــوجـودة في "فـيـاس الس األســاسـيـة ا
إيـــســتـــريــاس" وهي تـــنــتـــصب عــلى
صـخرة ضـخمة وتـمتـد األنابيب فـيما

أخرى دون أن تغادر كوكبنا.
كــمـا أنـهــا الـبـقـعــة الـتي جتــول فـيـهـا
طـيــور الـبـطـريق - الـتي لم يـصـطـدهـا
بــشــري قط - هــنــا وهــنـاك دون أدنى
شعور باخلوف.ومن على مبعدة تبدو
كــنــيــسـة روســيــة من مــنــطـقــة تــعــلـو
الـقـاعدة الـتـشيـليـة الـعسـكـرية. ويـدير
هـــذه الــكــنـــيــســة - الــتـي حتــمل اسم
"الـــثــالـــوث األقــدس" - قــســـاوســة من

الروس األرثوذكس.
ـنطقـة سوى جتـهيزات وال يـوجد في ا
طـبية أساسـية ال تكفي إال لـلتعامل مع
ــرضــيــة الــبــســيــطــة. ولـذا احلــاالت ا
يـتـوجب نـقـل أي حـاالت أكـثـر خـطورة

جواً إلى أقرب مستشفى.
كـانت أشـعـة الـشـمس في اسـتـقـبـالـنا
عــنـدمـا حـطت الـطــائـرة "لـوكـهـيـد سي
هـيـركيـوليـز" علـى البـر الرئـيسي 130
في تــشــيـلي لــدى عـودتــنـا إلى هــنـاك.
وبـينـما كنـا نستـقل احلافـلة في طريق
دن الـعـودة إلى بونـتا أريـناس آخـر ا

الـواقعة في أقصى جنـوب تشيلي كان
الــلــون األخــضــر هــو أكــثــر مــا يــلــفت

االنتباه من حولنا.
ال غــــرابـــة فـي ذلك فــــمـــرأى الــــزهـــور
واألعــشـاب واألشـجــار مـشـهــد مـألـوف
لــغـالـبـيـة ســكـان كـوكـبــنـا ولـكن األمـر
ن يـقـطنـون "فـياس يـخـتـلف بالـنـسبـة 
ـن ينـسون درجات الس إيـستـرياس" 
األلـوان الـنابـضـة باحلـيـاة التي تـسود
الـبر الرئـيسي لتشـيلي بفـعل ما يغلب
ـنـاظر الـطـبـيـعـية عـلى الـتـضـاريس وا
احمليطة بهم من ألوان سوداء وبيضاء
ورمـادية.لكن بالرغم من أن الظروف قد
تـكـون قـاسيـة وصـعبـة في "فـياس الس
إيـسـتـريـاس" فـإن من يـعـيـشـون هـناك
لفترات طويلة يَخْبُرُون حياة فريدة من
نـوعها في أقصى طرف العالم من جهة
اجلـنوب وهي حياة لم تـسنح الفرصة
سـوى لقـليلٍ مـن البـشر أن يـعايـشوها.
رون بـكل ذلك وهم دون زائدةٍ لـكنـهم 
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كـمـا يُـنـظـر إلـيهـا عـادة كـنـذر لـلـموت
وهـي حتـوم حــول جـيـف احلـيــوانـات
ـيـتـة ومسـتـعـدة لتـنـشب مـناقـيـرها ا

فيها.
لــكــنــهــا ال تــســتــحق هــذه الــســمــعــة
الـسـيـئـة إذ أنـها تـقـدم لـنـا خـدمة في
غــايــة األهــمـيــة بــالــتــغــذي عـلـى تـلك
اجلـيف فـهي بـذلك حتـمـينـا من كـثـير
من األمـراض وتـوفـر عـلـيـنـا تـكـالـيف

تنظيف الطبيعة منها.
ومـع ذلك فــإن وجـــود هــذه الـــطــيــور
مــهـدد بـســبـبـنــا فـفي جــنـوب شـرقي
ـئة آسـيـا  الـقـضـاء عـلى  98 فـي ا
مـن هذه الـنـسـور بـصـورة تـامـة خالل

اضية. السنوات العشرين ا
فـكثير من أنواع النسور مثل النسور
بــيــضـاء الــظــهـر والــنــسـور طــويــلـة
ــنـقـار ــنـقـار والــنـسـور صــغـيـرة ا ا
والـنـسـر الـهـنـدي ونـسـر الـهـيـمـااليـا
الـصـغـير تـعـد اآلن رسـميـاً "في خـطر

محدق".
فـــأعــداد الــنـــســور بـــيــضــاء الـــظــهــر
تـــــراجـــــعت من  80 مـــــلــــيـــــون خالل
الـثـمانـينـيـات إلى عدة آالف فـقط هذه
األيـام أي بنسبة نقص تبلغ 99.9%

ئة. في ا
وأكــــثــــر أنــــواع الـــنــــســــور عــــرضـــة
لـإلنـقــراض هي "الــنــســور اخملــادعـة"
وهـي من نــســـور تـــعــرف في الـــعــادة

بـرؤوسـهـا الـصـلعـاء الـتي ال يـعـلـوها
ريش وهي ذات ريش داكن السواد.
وهــذا هــو الــنـوع الــذي تــراه يــلــتـهم
فـــريــــســـته بـــنـــهـم في أفالم الـــصـــور
ــتـــحــركــة. فــلــمـــاذا تــتــعــرض هــذه ا
اخملــلـوقـات لــلـمـوت في أســرابـهـا في

الهند ?
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الــسـبب غــالـبــاً هـو الــطب الـبــيـطـري
احلـديث. فالـنسور تـتغـذى على جيف
ـا يعـرضـها إلى زرعـة  حـيـوانـات ا
الـتــأثـر بـعـقـار يـتــسـبب لـهـا في فـشل
ــــيت. وذلك الــــعـــقــــار هـــو كــــلـــوي 
"ديـكـلـوفـيـنـاك" والـذي يـوصف طـبـيـاً

فاصل. للماشية لتخفيف ألم ا

وقــد اتــضح ذلـك عـام  2003 عــنــدمــا
كــانت هـنـاك أنـبــاء عن قـرب انـقـراض
الــنـسـور بــيـضـاء الــظـهـر وصــغـيـرة
ــنــقـــار والــهــنــديــة ألســبــاب غــيــر ا
مـعـروفة.بـعـد ذلك بعـام نـشر الـدكـتور
لـيـندسـاي أوكس البـاحث من جامـعة
واشـــنـــطن وبـــتـــمــويـل من صـــنــدوق
بـيـريـغرين تـقـريراً فـي مجـلـة نيـتـشر
يـبـرهن فـيه عـلى عالقة هـذه الـظـاهرة
بـــعــقــار ديـــكــلـــوفــيــنـــاك.وقــال: "هــذا
االكـــتـــشــاف مـــهم وهـــذه أول حـــالــة
مـعـروفة يـتـسبب فـيـها عـقـار طبي في

ضرر بيئي في منطقة شاسعة".
وتــأكــدت الــعالقــة أكــثــر بــ ظــاهـرة
نــفـوق الـنـسـور وبــ ذلك الـعـقـار في
 20 نــوفــمـــبــر/تــشــرين الــثــاني عــام
2005 عــنـدمـا وجـد الـقـرويـون نـسـراً
جـريـحاً مـن فصـيـلة نـسـور الهـيـماليا
في مـنـطـقـة كـولـو بـالـهـنـد.وقـد أخذوا
الــطــائــر إلى طــبــيـب بــيــطــري. وكـان
الــطــائـر يــعــاني من ســاق مـكــسـورة
ولــذلـك أعــطــاه الــطــبـــيب الــبــيــطــري
ديـكلوفينـاك لعالج الورم واأللم. وبعد

يوم فقط نفق النسر.
وكـان سـبب مـوته تـضـخـم في الـكـلـية
سـببه التسمم بعقـار ديكلوفيناك. وقد
أثــبـت فــريق الــدكــتــور أوكس وكــذلك
أثـبـتت فـيـمـا بـعـد دراسـات أخرى أنه
عـــنــدمــا يــأكـل الــنــســر حلـم مــاشــيــة
مـحــقـونـة بـذلك الـعـقـار فـإن الـتـأثـيـر

يكون قاتالً خالل أيام معدودة.
وفـي مـــــــــارس/آذار 2006 فــــــــــرضت
احلـــكـــومـــة الــهـــنـــديـــة حـــظــرا عـــلى
اســتـعـمــال عـقــار ديـكـلــوفـيــنـاك. وقـد

نــــصــــحت بــــعــــقـــار مــــشــــابه اســــمه
ميلوكسيكام كبديل آمن للنسور.

لكن عقار ديكلوفيناك أرخص ثمناً من
عقار ميلوكسيكام وال يزال استعماله
فـي الــهـــنــد قـــائــمـــاً. لــكـن األمــور في

حتسن ولو كان طفيفا.
فـقد أشارت دراسـة صدرت عام 2014
لـكـية حلـمـاية إلى تـقـريـر للـجـمعـيـة ا
الــطـيــور والـكــائـنـات األخــرى والـتي
ـاشـيـة فـي الـفـترة درست الـنـسـور وا
.2010 بـــــــــــــ عــــــــــــامـي  2006 و 
وتــوصــلت الــدراسـة إلى أنـه بـحــلـول
ـــاشـــيـــة عـــام  2009 تـــراجـع عـــدد ا
الــــنـــافــــقـــة الــــتي عــــوجلت بـــعــــقـــار

ئة. ديكلوفيناك بنسبة  49 في ا
لفـتة للـنظر هي أن وكـانت النـتيجـة ا
ـــرتــــبط بــــعـــقـــار مــــوت الـــنـــســــور ا
ديكلوفيناك انخفض أيضا بنسبة 65
ا يكون ذلك جهدا قليال ـئة. ور في ا

ومتأخرا.
—uOD « W¹ULŠ

ويـقـول دكتـور توبي جـاليـجان الـعالم
لـكيـة حلـمايـة الطـيور في اجلـمـعيـة ا
ـشارك في كتابـة الدراسة: "األخبار وا
ـطـمئـنـة هي أن استـخدام ـبـشرة وا ا
األطـباء البـيطريـ لعقـار ديكلـوفيناك
في الـهند قد انخفض بشكل كبير أما
األخبار السيئة فهي أن استخدام هذا

العقار لم يتوقف بشكل كامل".
ويـضـيف: "يـرجع هـذا إلى أن شـركات
صـناعة الدواء الهنديـة تقوم بتصنيع
عـقـار ديكـلوفـينـاك لالستـخدام اآلدمي
ــعــاجلـة في قــواريــر كــبــيــرة تــكــفـي 
ــاشـيـة وبــعض الـبـيــطـريـ ومالك ا

ــاشــيــة مــسـتــمــرون في اســتــخـدام ا
ديـكــلـوفـيـنـاك األرخص ثـمـنـاً بـدالً من
عــقــار مــيــلــوكــســيـكــام الــبــديل اآلمن
لـلـنسـور".وتلـعب الـنسـور دوراً بـيئـياً
حـيويا إذ أنها مـزودة بجهاز هضمي
كـنها يـحتوي عـلى أحماض خـاصة 
إذابــة مـــادة األنــثــراكس والــتــخــلص
مــنــهـا وكــذلك بــكــتـيــريــا الـكــولــيـرا

عوية. والسموم ا
وتـعد قدرة الـنسور عـلى التخلص من
اجلـيف والقضاء عـلى البكتـيريا التي
تـتـغذى عـليـهـا أمرا مـفيـدا لـلغـاية في
اشية بـلدان مثل الهند حيـث تعتبر ا
رصـــيـــداً قـــيـــمـــاً لـــلـــفالحـــ الـــذين
ويـــحـــتـــفـــظـــون بـــهـــا حـــتى تـــمـــوت

باألسباب الطبيعية.
ـقــبـول أكل حلـوم كــمـا أنه لــيس من ا
األبـــقــار فـي شــبه الـــقــارة الـــهــنـــديــة
ألسـبـاب دينـية ولـهـذا تلـعب النـسور
اشية دوراً حـيوياً في الـتخلص مـن ا

النافقة.
لــكن لم تــعــد هـنــاك أعـداد كــافــيـة من
الـطـيـور للـقـيـام بهـذا الـدور بـفعـالـية
ـتـرتـبـة عـلى ذلك في وتـعـد الـنـتـائج ا

غاية اخلطورة.
فـــهــنــاك نــحــو  65 مـــلــيــون رأس من
ــاشـــيــة تــنــفق فـي الــهــنــد كل عــام ا
ويــنـــبــغي أن يــتم الــتـــخــلص مــنــهــا
بطريقة صحيحة لكنها مكلفة أيضا.
ـعـركـة إلنـقـاذ هذه الـنـسـور سـتـكون ا
قــاسـيـة لـكن سـبـب تـنـاقص أعـدادهـا
واضـح اآلن واحلملة التي تهدف إلى
احلـفـاظ علـيهـا من االنقـراض تواصل

نشاطها بكل همة. ½c—∫ يُنظر إلى النسور عادة كنذر للموت


