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انـعــــــشـــت هـجـــمــــــــات فــــــــايــــــــروســــــــات
املعلـومــاتيـة املـتكــررة مع ظهـور أربعـة
فـايروسات كبرى ادت الـى انهيار مئات
اآلالف مـن الكـومـبيـوتــرات يف العــالم
مـطــاردة املهــاجـمني الــذيـن يحــاولــون
كعـــــــادتهـــم يف شهــــــر آب مـــن كل عــــــام
الــتـحـــــــدث عــن أنـفـــــسـهــم مــن خـالل
االشــارة الـــى سيـطــرتهـم علــى اجملــال
الـــتقــنــي وحـــــســبــمـــــــا قـــــــال )مــيـكـــــــو
هيـبونـني( مديـر مركـز البحث املـضاد
للـفيــروســات يف الـشــركــة الـفنـلنــديــة
)فاسكيور( فـان عام )2001( يعد أسوأ
عــام يف تـــاريخ الفـيــروســـات لكـن عــام
)2003( بــدا هــو االخــر قــد وصل الــى
املــسـتـــوى نفــسه ففـي غـضــون اسـبــوع
واحـــد فقـط مـن ذلـك العـــام شهـــدنـــا
ظهـــور فـــايـــروســـات كـبـــرى اسـتـــدعـت
تقنيات جـديدة للقضـاء عليها، وهدد
الفـــــايـــــروس )ســـــوبـك  –ف( األكــثـــــر
شيوعاً الـذي اصاب مائة ملـيون بريد
الكـتــرونـي، هــدد االنـتــرنـيـت بــاحــدى
اكــبـــــر الـهجــمـــــات الــتــي شـــنهـــــا يـــــوم
اجلمعة الثاني والـعشرين من آب عام
2003 عند السـاعة السابعـة بالتوقيت
العــاملي  (GMT)أي عنــد التـاسعـة
بتـوقـيت بـاريــس ولم يـر آخــرون ذلك
الـهجــــوم اال خــطــــورة ممـكـنــــة، ويعــــد

تاريخها
ازدهــرت ثقــافــات الـشــوكــوالتــة االولــى وسـط
غــابـــات اميــركــا الــوسـطــى املـشـبعــة بــالـبخــار.
فقـبل حـــوالـي ال600 سـنـــة قـبل املـيالد كـــانـت
اقـوام املـايـانــز تطحـن سنفـات اشجـار الكـاكـاو
احمللـيـــة لـتـصـنع شـــرابـــا مقـــدســـا.  –شـــديـــد
املـــــرارة- وهـــــو الــــشـــــراب الـــــذي اشـــتقــت مـــنه
الــشـــوكـــوالتـــة الـتـي نعــــرفهـــا الـيــــوم بجـمـيع
انواعهـا التي التعد وال حتصـى. حتى وان كنا
بـــالكــاد نــشعــر بـطعـمهــا. نـشـــرت رغبــة شــرب
الكـاكـاو  بـثبـات عبـر املـنطقـة من مـرتفعـاتهـا

الى غاباتها.
كــان املـتعــارف علـيه يف ذلك الــوقت هــو شــرب
الكـــاكـــاو يف جـــرعـــة قـــويـــة املـــذاق علـــى االقل
بــالنــسبــة الــى الــذوق احلــديث يـضــاف الـيهــا
الـفلـفل والــتـــــــوابل االخــــــرى. اخــــــذت اقــــــوام
االزتـكس هـذه العـادة مـن جيـرانهم واصـبحت
الـشـوكـوالتـة اســاسيـة القـتصــاد االميـريكـيني
امليـسـو  حـيث كـانت تـستخـدم حبـوب الكـاكـاو
كـــــالعــملــــة عـنــــدهـم. ويــــزيـنـــــون بهــــا جــــدران
معـابـدهم ويقـدمـوهـا ك"غـذاء االلهـة"  –كـان
الكــاكـــاو يحـتـل مكــانـــة مهـمـــة يف مجـتـمعــات

القدماء.
وحتى قبل قـدوم الكونكـوستادورز كـان الكاكاو
قــد اصـبح الـشــراب االفخــر يف العـــالم. جـلب
كـرستـوفـر كـولـومبـوس كـيســاً من حبــوب نبتـة
الكـاكــاو معه ليـسعـد به اصـدقـاءه فيـردينـانـد
وايـــــزابــيال يف اســبـــــانــيـــــا. ولــم تــصـل شحــنـــــة
جتــاريــة مـنه اال بعــد مـــايقـــارب القــرن حـيـث
وصلــت يـــــابــــســـــة اشــبــيلــيـــــة يف .1875 فـــضل
االسبان ان يـشربـوا الكاكـاو مخلوطـا بالـسكر
والقرفـة واجلوز الـطيب والفـصوص ويف ذلك
الـوقت  كانـت املستعمـرات االسبانيـة املتجددة

حتفر مزارع الكاكاو يف العالم اجلديد.
كـان االنـكليــز اقل وعيــا لالمكــانيــة التجـاريـة
لهـــذه الـــسلعـــة. حـيـث قـــامـــوا عـنـــدمـــا اســـرت
سفنهم احلربية سفينة االسبان باضرام النار
يف حمـولة حبـوب الكاكـاو ظنا مـنهم انها روث

تـبني عـمليـات املـسح، يف البلـدان املـتطـورة، بـان اآلبـاء مـا
زالـوا يفضلـون احلصـول علـى صبي بـدال مـن صبيـة. من
احـد األسباب القدمية التي تعتبر األوالد رحمة كبيرة هو
إنهم كـانـوا يعـدون مصـدراً اقـتصـاديــاً أفضل آلبـائـهم عنـد
الكبــر. لكن الـوقت قـد حـان بـالنـسبـة إلـى اآلبــاء للتـفكيـر

مجددا. فقـد تكون الفتيـات أفضل استثمـارا. فالفتيـات يحصلن
علــى درجــات أفـضـل من األوالد يف املــدارس، و يف معـظم الـبلــدان
ـاملـتـطــورة تـتفــوق الـطــالـبــات علــى الــطالب مـن حـيـث العــدد يف ـ ـ ـ ـ ـ

ـــرت الـــدراســـات احلـــديـثـــة حـــول )الــشـفق( يف غـّي
املشتـري وزحل معتقـدات العلمـاء بشـأن الطـريقة
التي تشكلـت بها اكبر العروض الضـوئية. وكما هو
حـال الـشفق يف كـوكب االرض، فـان الـشمـس تلعب
دورا مهمـا. والـشفق هـو عبـارة عن مـوجـات غـريبـة
واشــرعــة مـتمــايلــة من الـضــوء تتــشكل، يف كــوكب
االرض، من الـتفــاعـل بني اجلـسـيمــات املــشحــونــة
املـتــدفقــة يف تـيــار مـبـتعــد عـن الــشـمــس، وتعــرف
ـــالـــريـــاح الــشـمــسـيـــة، والـــذرات واجلـــزيـئـــات يف ب
الــطــبقـــات الـعلـيـــا لـغالف كـــوكـب االرض اجلـــوي
والــتــي تــضـعف فــيهــــا طــبقــــة املــــاغــنــتـــــوسفــيــــر

magnetosphere).(
يف النـصف الـشمـالـي للكــرة االرضيـة تـسمـى هـذه
aurora( الـظــاهــرة الـضــوئـيــة اورورا بــوريلــســس
 (borealisesاو )الضيـاء الشـمالـي(، يف النصف
aurora( اجلنــوبي تــسمــى اورورا اوستــراليـسـس
 (australisesاو )الـضيــاء اجلنــوبي(. ان طـبقــة
املـاغـنتـوسـفيـر هـي درع غيـر مـرئـي يحـمي االرض
من الــريــاح الــشمــسيــة وانــواع اخــرى مـن االشعــاع
والـتــي ميكـن لهــا ان حتــرق االقـمــار الــصـنــاعـيــة
واالجهــزة االلـكتــرونيــة احلـســاســة. ويـتكــون هــذا
الــدرع مـن خــطـــوط احلقـل املغـنــاطـيــسـي الــذي
يـنبـثق من الـقطـبني علـى شـكل كعكـة تقع االرض

يف وسطها.
ان شـدة اضـاءة الـشفق علـى املـشتـري تـزيـد مبئـات
املرات عن مثيلها على االرض، ولكن العلماء كانوا
يعتقـدون -حلد االن- ان الرياح الشـمسية كان لها
تـأثيـر قـليل علـى )استعـراض املـشتـري الضـوئي(.
وبـدال من ذلك، فقد سـاد االعتقاد انـه يتشكل من
املواد املـنبثقـة عن قـمر املـشتـري البـركانـي املسـمى
)إيو  (Ioلتتـحرك بـعنف يف طبـقة املـاغنتـوسفـير
للكـوكـب، والتي بـدروهـا تــدور بسـرعـة عـاليـة حـول

الكوكب. 
طريقة اخرى لتشكيل الشفق

ان القمـر )إيو( هو اجلسـم البركاني االكثـر نشاطا
يف اجملـمــوعــة الــشـمــسـيــة. وهــو يـنفـث تـيــارا مـن
الكـبــريـت وثــانـي اوكــسـيـــد الكـبــريـت يف الفـضــاء
مبعـدل حوالي طـن واحد يف الثـانية، مكـونا غـيمة
غـازية ضـخمة، هـي مبثابـة ذَنَب القمـر وهو يـسعى
يف مـــداره حـــول املــشـتـــري. اجلـــزء الـــداخلـي مـن
الـطـبقــة املغـنــاطـيــسـيــة الــدوارة حــول املــشـتــري
يـحتــوي علــى مــواد بــشكل مــزيج غــازي حــار، من
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الفـنـــــزويلـي الـنــــادر الـتـي يـبـيـعهــــا صـــــانع
شوكوالتة فرنسي غامض.

قـالَ: "فيمـا مضـى كـان MARS FREAKا
امـــا الـيـــوم فـــأَرى احلـــانـــاتَ ملـــا هــي علــيهـــا: :

املشمّعات الكبيرة لعالمِ احللوى.
أقـسمـتُ لنفـسي أَنْ ال أَتْـركَ سـوطَ جـوزةِ آخـرِ

أَو كرمية البيض اخرى تعْبرشفاهَي."

رفـضت يف 2003 احملـكمــة االوروبيـة
دعوى مـن االسبان وااليطاليني ضد
املـنتجـات البـريطـانيـة كــالشـوكـوالتـة

لـقلـــة نــسـبــــة الكـــاكـــاو فـيهــــا وارتفـــاع نــسـب
الدهون النباتية. لكن االوقات تتغير.

حـيث ان بــول ريتـشــاردســون مــؤلف امللــذات:
رجل نــــاكــــر للــــذات يــبحـث عـن اجــــود انــــواع
الـــشــــوكــــوالتــــة يــــديـــــر ظهــــره يف الـــطلــيعــــة
للــشـــوكـــوالتـــة بــــاحللـيــب مفــضـال للـمــــزيج

املــسـتلـمـني احملـظــوظـنيِ اخلـمــســة  لـتــذكــرة
ذهـبـيــــة - كـتــــرخـيـــص مجّــــانــي للــتَجَــــوُّل يف
مـصــنعَ رجلِ األعـمـــال الــشـــوكـــوالتـيِ الـــرائعِ
لــويلـي وانكـا. إنّ اجلـولــةَ يف احلقـيقـة حـيلـة
دبـرت مِن قِبل التاجرِ املـنعزلِ إلخْتياَر وريثِه.
حيث كان يستبعـد كل طفل طماع فاسد  من
املـنـصـب ولـم يـتـبق غـيـــر تــشـــارلـي العـطـــوف
الفقـيــر الـــذي يهـــون علــى والـــديه احملـبـني .
مـــثل شـــــــوكـــــــوالتـــــــة حـــــــولــت روايـــــــة مـــصـــنع
الــشــوكــوالتــة الـــى فلـم اخـــرجه مــؤخــرا تـيـم
بـيرتـن من بطـولة جـوني ديب الـذي مثل دور

صانع احللويات الغريب.
يف لــــورا ايـــسـكــــوفــيل كـمــــا يف املــــاءِ مــن اجل
الشـوكـوالتهِ، تَعُـودُ فـاكهـةَ شجـرةِ الكـاكـاو إلـى

اصولِهـا األمريكيـة الوسطـى. جتري
احـــداثهـــا يف وقـت مـن
القـــــرنِ حــيــث كـــــانــت
املـكـــسـيـك  يف حــــالــــة
ثـورة تواجهُ فيها شابةَ
حــدودَ طمـوحِ اجملـتمعِ
لـهـــــــا مـــن خـالل وســــطِ

الغذاءِ والطبخ.
مبَزج الواقعيةِ السحريةِ
بــــالـــــوصَفــــاتِ الـــــواقعـيــــة
تتغلب الـبطلة علـى حبها
الفــاشلِ لـصـــاحب مــزرعــة
مجــــاور بـنـتـــــائج مــــسلـيــــة

جداً.

املوجة اجلديدة
متتلئ رفـوف اليوم بـاختيارات عـديدة عنـدما
يتعلق االمـر بــالشـوكـوالتـة.  مـن " العصـارات
املـملـــوءة" بـــالـــسكـــر والـبـنـــدق واحللـــوى الـــى
املذاق املـر الداكن التي يستعيـد بفرح مشاعر
اللغة االزتية للقرن الرابع عشر. التي تتمتع
بحـصـــادهـــا االخالقـي وفـــائـــدتهـــا الــصحـيـــة

وقدرتها على حتسني املزاج. 

تـلـك الــتــي تـعـجــن الكــثـــــــر مــن 72 ســـــــاعـــــــة
وارخصهـا تلك التـي تعجن اربع مـرات فقط.
تفـرق خرز العجـانة جـزيئـات السـكر والكـاكاو
ممــــــا يـجعـلهــم غــيــــــر قـــــــابلـــني للــتــمــيــيــــــز-
تـأثيـر"الذوبـان يف الفم". الـشوكـوالتة جـاهزة
اآلن لـدخول مـرحلة انـتاجهـا االخيـرة. حيث
ميـكــن الـــتعـــــــرف علـــيهــــــا، يــبــــــدو ســـطـحهــــــا
اخلــــارجـي مـبـقعــــا واملـــــزيج مــتفـتـتــــاً قـــــابالً
للـتحـطـم اكـثــر مـن الكــســـر بقـضـمـــة سهلــة.
واالن حتــدث عمـليــة خلـط ثــانيــة حيـث تهــز
الــشــوكــوالتــة وتــذاب وتـبــرد ومـن ثـم تــسخـن
ثـانيـة. ممـا يـزيل القـطع غيـر املـرغـوب فيهـا.
وميـكـن ان تــضــــاف مـكــــونــــات اخــــرى يف هــــذه
املـــرحلـــة كـــالفــــواكه والفــسـتق والـــزجنـبـيل و
تــصب الـشــوكــوالتــة يف قــوالـب حيـث تتــشكل

وتصبح جاهزة لالكل.

األهمية الثقافية
كان الـقدمـاء يحتفلـون بالـشوكـوالتة كـرابط
بـالقـوى الــروحيـة الـعليـا- بـوابـة الـى االلهـة.
وكان هـذا احد االسبـاب التي جعلت الكـنيسة

تعاملها بشك كبير. 
لكـن فكــرةَ انهـــا ميكـن أَن تغـيــر بـطــريقــة مــا
الـــذي يـتـنـــاولهـــا او يـــرتـبـط  بـــاي صلـــة بهـــا
اسـتمــرت بــسيـطــرتهــا القــويــة علـــى اخليــال

الشعبي. 
استـخدمـت جون هـارييـز احللـوى كتـشبيه يف
روايتهـا احملبـوبة شـوكوالتـة. حيث تقـول انها
"ليست عـميالً للمتعـة او حتى االغـراء لكنها
اداة للـتغـيـــر ومحفــز يــشفـي اجلــروح ويقــرب
االحـبــــاء اخلجـــولـني مـن بعــضهـم ويحـــرض
االطفــــال للـتـمــــرد علـــى آبــــائهـم والـــزوجـــات

احملطمات للبحث عن استقالليتهن."
وقـبل اربعــة عقــود عــرض رولــد دال يف روايـته
جـارلـي ومعمل الـشـوكـوالتــة نظـرة اخـرى من
القـوى التحـويليـة لهـذه املـادة الـداكنـة. حيث
ان جــــارلـي بــــاكـيـت،هــــو ولـــــد صغـيــــر حـــسـن
الـــــسلـــــوك مِــنْ خـلفــيــــــةِ فقــيـــــرةِ وهـــــو أحـــــد

بقـر. لـكن حـاملـا احـتلت الـشـوكـوالتـة مــوطئ
قــدم يف اوروبــا انـتــشــر اسـتعـمــالهــا بــســرعــة.
حــيــث اســـــر بـــــارزوا لــنـــــدن وبـــــاريــــس  ورومـــــا
وزيـــوريخ وبــروكــسل واحـــد تلــو االخــر بـطعـم
هـذا املـشـروب الغــريب. ولقــد انتـشـرت عـائـدة

عبر االطلسي الى مستعمرات فيرجينيا.
افـتـتح اف ال كــالـيـيــر يف اوروبــا يف ســويــســرا
سنة 1819 اول معمـل لشرب الشـوكوالتة. ويف
نـفس تلك احلقبـة تطور بـيض الفصح االول
رغم ان الرجل االنكليزي جوزيف فري افتتح
اول  حـانـة شـوكـوالتــة يف .1847 ازال التجـدد
الـصنــاعي مــرارة الكــاكــاو ببـطئ وكــان صنــاع
احللـــويـــات الــســـويــســـريـــون اول مـن اضـــافـــوا
احللـيــب للـخلـيــط يف .1875 دمــــرت ثقــــافــــة
املـيسو االميريكني بوصول االوروبيني وبالكاد

تعرفوا على طعم هبتهم الفريدة للعالم.

اإلنتاج
حتصــد حبـوب الكـاكــاو من الـسنفــات وتتـرك
مع لــبهــــا يف صـنــــاديق لـتــتخـمــــر ملــــا يقــــارب
االســبـــــوع. ومــن ثـــم يجـففـــــون يف الــــشــمــــس
لـيـمـنع تقــولـبهــا قـبل تعـــرضهـــا للـتحـمـيـص
والــــطحـــن. بعــــــد ذلـك يــتــم الــــضغــــط علــــــى
احلبـوب وتعــريضهـا للحـرارة الـى ان ينـفصل
دهن الـكاكـاو عن مـسحوق الـشوكـوالتة املـركز

الذي يجفف الحقا ليكون مسحوقا.
يعـاد بعـد هـذا الـفصل املـادتـان الـى بعـضهمـا
بــاالضــافــة الــى نــسـب مخـتلفــة مـن الـــسكــر
واحللــيــب ومـــــسحــــــوق احللــيـــب والفـــــانـــيال.
وميـكن ان تـضـاف الـصـويــا كمـسـتحـلب.كـلمـا
كـان مـسحـوق الكـاكـاو املـستخـدم يف العـمليـة
اعلى تكون الـشوكوالتة اغمق واقوى. تختلف
نسب زبـدة مواد الكـاكاو الـصلبة مـن ثلث الى

اكثر من %70.
ميكـن ان تبـدأ االن عـمليــة العجـن. العجـانـة
هي عـبارة عن حاويـة مملوءة باخلـرز املعدنية
تـستخدم لـطحن املزيج الـسائل وحتـويله الى
عـجينـة طـريـة. واغلـى انــواع الشـوكـوالتـة هي

 (le port 8998)رضاعة مضادات
الفــايــروســات القــادرة بـصــورة كــاملــة
على اجتثاث فايروس )سوبك  –ف(.
لقـد جاء )سـوبك –ف( بعـد االنتـشار
الـــســــريـع لفــــايــــروس )لــــوف ســــان( أو
)بـالســــتـــــــــــر( عــــن طـــــــــــريـق مـــــــــــواقـع
االنترنيت هـذه املرة وليـس عن طريق
البـريـد االلـكتـرونـي، ويف )11( من آب
عـــــــــــــام )2003( ظـهـــــــــــــر فـــــــــــــايـــــــــــــروس

 (welchia)الذي يسمى احياناً
)نــاشي( واخـذ بــاالنتـشـار يف )18( آب
وكـــــان هـــــذا االخــيـــــر ميـــثل فـــــرادة يف
البـحث عـن الكــومـبيــوتــرات املـصــابــة
بفــــــايــــــروس )لــــــوف ســــــان( مـــن اجل
اصالحهـا ممـا يـدعـونـا الـى احلــديث
عــن )فــــــايــــــروس طــيــب( لـكــن عــنــــــد
تطـبيقه فـانه ادى الـى ارهــاق شبكـات
املـعلـــومــــات الكـبـيـــرة وبـــالـتـــالـي الـــى
انهــيــــــارهــــــا مـــثل شــبـكــــــات شــــــركــــــات

 (ABB)وشبكات كندا اجلوية أو
شبكـات املالحة البحـرية االميـركية أو
شبكـات املاريـنز االمـيركـي، ويف معظم
احلــــــــــــــاالت فــــــــــــــان واضــعــــــي هــــــــــــــذه
الفايروسات يبحثـون بالدرجة االولى
عــن اعــتـــــراف اجــتــمـــــاعــي بهــم، وعــن
اشـبـــــاع النـــــاهـم كـمـــــا يقـــــول )مـــــارك
بالنـشـار( ولهـذا الـسـبب فـان شهـر آب
من كل عام يغـص بالفايـروسات حيث
يشهـد اكبـر جتمع عـاملـي للمهـاجمني
مــــــــــــثــــل جتــــــــــــمــــع  (Dcpcom)يف
الــواليــات  املـتحـــدة االميـــركيــة الــذي
طــــــــــــرحــــت خـاللـه الـعــــــــــــديــــــــــــد مــــن
التحـديـات. ان شـركـة مــايكـروســوفت
الـتــي تعــمل 90% مـن كــــومـبـيــــوتــــرات
الـعــــــــالـــم عـلــــــــى وفـق مـــنــــطـقـهــــــــا ال
 (windows)هي الهدف الرئيس

لهـــــذه الفــــايــــروســــات واغـنــــى مـكـتـب
الــتـحقـــيقــــــات الفــيـــــدرالـــي والقــــســم
االمـــنـــي الـفــــــــرنــــــســـي  (Dst)خـالل
االعوام املـاضية نشاطـاتهم يف مراقبة
املهـاجمـني من خالل جتـنيـد عنـاصـر
تـعـــمـل عـلــــــــى تـعــــــــديـل الـــبــــــــرامـج أو

تغييرها.
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يف الـواليـات املتحـدة االميـركيـة وكنـدا
وكــــوريــــا اجلـنــــوبـيــــة، ويـبــــدو ان هــــذه
األجهـزة كومـبيوتـرات محليـة مرتبـطة
بــــاالنـتــــرنـيـت عـبــــر اتــصــــال مـن نــــوع

 (Apsl)كما اكد الكسندر دورانت
املديـر العام لشركة )ف- سكيور( الفرع
الفـرنــسي واخـذت عـشــرات اآلالف من
الــكــــــــومـــبـــيــــــــوتــــــــرات الـــتـــي أصـــيـــبـــت
بـالفـايروس )سـوبك- ف( انطالقـاً من
هذه األجهزة العشـرين عنوان انترنيت
لتحمـيل برنـامج كلفـت بتنفيـذه ولكن
بفضل التقـدم يف عالم التـشفير امكن
فــك رمـــــــــوز الـفـــــــــايـــــــــروس وكـــــــــان مـــن
الـضـــروري حتـــذيـــر املــسـتخـــدمـني وان
هذا التحيـر املصنف عنـد املستوى )1(
اعلـى املسـتويـات حسب تـصنيف شـركة
)ف- ســكــــيـــــــــــور( قـــــــــــد وصـفـه بـعــــــض
املــصـمـمـني بــــانه قــــد يـكــــون حتــــذيــــراً
سـابقــاً ألوانه بقلـيل فهـؤالء اليـزالـون
يــدرســون الـتهــديــد الــذي ميــثله هــذا
الفــــايــــروس ويقــــولــــون ثـمــــة خــطــــورة
محـتملـة لـكننـا ال نعـرف عنهـا الـشيء
الكثير، وهذا مـا اعترف به ايضاً مارك
بالنـشـار، مـديـر اخملـتبــر االوربي تــربنـا
مـيكـور، ويـتفق جـميع املـصمـمني علـى
الـطلـب مـن مــديــري الــشـبكــة بـــاغالق
املنـطق املعـني  الـذي يـطلق علـيه اسم

الفايروس )سوبك- ف( الضخم جداً
ومـن نـــوع الـــدودة والـــذي يـتــضــــاعف
باستخـدامه عناويـن بريديـة موجودة
داخل الكــومـبيــوتــرات الـتي يــصيـبهــا
من اسـرع الفـايـروســات انتـشـاراً علـى
االطالق لم يـشهـد عــالم املعلـومـاتيـة
مــــــثــلــه اطــالقـــــــــــــــاً فـــــــــــــــاذا اصـــــــــــــــاب
الكــومـبيــوتــرات ال يــشلهــا حـسـب بل
يبطئ الشبكـات بشكل كبيـر جداً وقد
يؤدي الـى وقف خـدماتـها بـاستـخدام
تقنيـات  (Spam)وهي رسـائل غيـر
مـطلــوبــة وال تــسـتــدعـي انـتـبــاه احــد
ويبــدو ان فــايــروس )ســوبك- ف( اراد
خلـق مفــــاجــــأة اضــــافـيــــة كـمــــا حــــذر
املــــصـــمـــم الـفـــنـلـــنــــــــدي يف مــــــــذكــــــــرة
حتــذيــريــة جــداً اشــار الــى ان جـمـيع
الكـــومـبـيـــوتـــرات املــصـــابــــة دخلـت يف
املـرحلــة الثــانيـة يــوم  اجلمعـة 22 آب
2003 واســــــــتـــخـــــــــــــــــــــدمــــــــت هـــــــــــــــــــــذه
الكـومـبيـوتـرات الـسـاعـات الـذريــة من
(code) اجل ان يتـزامن تنـشيط الـ
يف العــــالـم كـله يف الــــوقــت نفــــسه أي
عـنـــد الــســــابعـــة بـــالـتـــوقـيـت العـــاملـي
وارتـبــطـت الــــدودة عـنــــدهــــا بــــاجهــــزة
مجــــــدولــــــة يف ال (code)املــــــشفــــــر
بـالفـايـروس، وكـانت القـائمـة حتتـوي
عـلى عـناويـن عشـرين جـهازاً مـوجوداً
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)سوبك -ف( اخطر فايروسات املعلومات واكثرها قدرة
(Sobig virus) عىل التخفي

ترجمة/ زينب محمد 

وقــد وجــدوا ارتبــاطــا
قـويا بـني شدة الـرياح
الــشـمــسـيـــة وسلــوك
الــشفق عـنــد قـطـبـي
املــــــشــتــــــــري. يـقــــــــول
نيكـولـز ان هـذا يعـني
ــيــــــة ان هــنــــــاك عــمـل
مــشـــابهــة ملـــا يجــري
ــــى كــــوكــب االرض عل
مــســؤولــة عـن بعــض
شـفق هـــذا الـكـــوكـب.
ســوف يقــوم نـيكــولــز
بعـــــرض مـــــا تــــــوصل
الـــيـه يف اجـــتـــمـــــــــــاع
وطـني للجـمعيـة املـلكيـة لـلفلك املقـرر يف نيـسـان.
ويف نفـس هــذا اللقــاء ســوف تقــوم ســارة بــادمــان،
وهـي ايضــا من جـامعــة ليـسـستــر، بتقــدمي نتـائج
تـــظهـــــر ان الـــــريـــــاح الــــشــمــــســيـــــة تـلعــب دورا يف
االسـتعراضـات الضـوئيـة لزحل ايـضا. وقـد وجدت
بـادمـان، بــاستخـدام خلـيط مـشـابه مـن معلـومـات
هــابل وكـاسـينـي كمــا فعل فــريق نـيكـولــز، ان شفق
زحل هـو نتـيجة جـمع طاقـة االنطـالق االنفجاري
لـلريـاح الشـمسـية خـالل الزمـن، والتي تـراكمت يف

احلقل املغناطيسي للكوكب.  
حل اللغز القدمي

ان النتائج اجلديدة من فريق نيكولز ميكن لها ان
تسـاعد يف توضيح سـبب كون املشتـري اعلى حرارة
بـشـكل ملحــوظ عمــا ينـبغـي ان يكــون علـيه. وهــو
الـلغــز الــذي حـيــر الـعلـمــاء لـعقــود عـــدة. يقــول
نـيكــولــز: "نحـن نعلـم ان درجــة حــرارة االرض هـي
ـــالـنــسـبـــة علـــى مـــا هــي علــيه بــسـبـب مـــوقـعهـــا ب
للــشمـس، وان املــريخ ابــرد مـنهــا، كمــا ان املــشتــري
يجـب ان يكــون اكثــر بــرودة. ولكـنه ادفــأ قـليـال من
املتوقع، حيث انه يبعث طاقـة اكثر مما يستلم من
اشعـاعـات الــشمـس". ويـعتقـد نـيكـولــز ان الطـاقـة
الواصلـة الى الكـوكب عن طـريق الريـاح الشمـسية
هي مـسؤولـة جزئـيا عـن عدم الـتوازن. ويـقول: "ان
هـذا هو مصـدر للطـاقة لم يـتم اخذه يف احلـسبان
عنـدمـا حـاول العلمـاء حسـاب درجـة احلـرارة التي

يجب ان يكون عليها املشتري". 
ان هــذه املكـتــشفــات تــســاعــد يف فهـم لغــز واحــد،
ولـكنهــا تطـرح لغـزا اخـر. فـالـشفق علـى املـشتـري
يبـدو على شكل مجـموعة اشكـال بيضويـة متحدة
املـراكـز يف قطـبي الكـوكب. وقـد وجـد البـاحثـون ان
حلقة الشفق البيضوية اخلارجية، والتي يجب ان
ال تتـأثر بالـرياح الشـمسية، تـصبح اكثر شـدة كلما
ازدادت شدة تـدفق الريـاح الشـمسيـة، وهو معـاكس
متـامـا ملــا تتـنبـأ به هـذه الـنظـريـة. يقـول نـيكـولـز:
"نعتقـد ان احللقـة البيـضويـة للـشفق يف املشـتري
يجب ان تكـون معتـمة حيـنما تـشتد ضـربة الـرياح
الــشمــسيــة، ولكـننــا نــرى انهــا يف احلقـيقــة تــزداد
اشـراقا، وهو مـا يعارض كلـيا حدسـنا ونحن جنهل

السبب يف ذلك".

Space.com /عن موقع
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اجلـسيمـات املشحـونـة
وااللكتـرونـات، تـسمـى
plasma).( الـبالزمــا
حـينمـا تتـالمس املـواد
الـتـي يـلفــظهـــا )إيـــو(
مـع هـــــــذه الــبـالزمـــــــا،
فــانهــا تتــأين وتـصـبح
بــــــــــدورهــــــــــا بـالزمــــــــــا.
ويوضح ذلك جوناثان
نــيكــولــز مـن جــامعــة
ــــالقـــول: لـيــســسـتـــر ب
ـــتـحــــــــــول "حــــــــــاملــــــــــا ت
اجلسيمات الى بالزما
فـانهـا تـستـشعـر فجـأة

احلقل املغنـاطـيسـي للمـشتـري والـذي يـدور حـول
نفسه بسرعة اكبر بكثير". 

ان هذه العملية مسؤولة عن بعض ظواهر الشفق
البـراق املالحـظ علـى املـشتـري، ولكـن ليـس كلهـا.
يعكف نـيكـولــز وزمالؤه علـى مقـارنــة الصـور الـتي
التقـطهــا التلـسكـوب هـابل ) (Hubbleبـاالشعـة
فـوق الـبنفــسجيـة لـشفق املـشتـري مـع القيـاسـات
املــتــــزامــنــــة الــتــي جــمعــتهــــا املــــركــبــــة كــــاســيــنــي
) (Cassiniللرياح الشمسية حينما مرّت سفينة
الفـضــاء تـلك قـــرب الكــوكـب العـمالق يف كــانــون

االول 2000 وكانون الثاني .2001
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    ما رّس االستعراضات الضوئية الكربى
يف املجموعة الشمسية؟

ترجمة: عالء خالد غزالة

احلـال يف عـام .1965 فقـد مت التعـويـض عن الـزيـادة وقـت العمل
خــارج الـبـيـت عـن طــريـق تخفـيـض ســاعــات العـمل يف الـبـيـت- و

نقصان وقت الفراغ و وقت نوم اقل. 
عالم املرأة

من الــواضح أنه يف بلـدان مـثل اليـابـان، أملــانيـا و ايـطــاليـا، الـتي
تعــاني جـميعــا من مـشــاكل انخفـاض عـدد الـسكـان، تكـون أعـداد
الـنــســاء الالتـي يعـملـن اقـل بكـثـيــر ممــا هــو احلــال يف أمــريكــا،
ناهيك عن الـسويد. فلو ان قوة مشـاركة املرأة يف تلك البلدان قد
ارتفع إلــى مــستــويــات أمــريكــا، فــان ذلك قــد يـســاعــد يف تعــزيــز
معـدالت منـو تلـك البلـدان. وبـاملقــابل، يف البلـدان النـاميـة حـيث
يكــون احـتمــال الـتحــاق الفـتيــات بــاملــدارس اقـل من األوالد، فــان
االستثمار يف التعلـيم قد يعطي مردودات اقتصـادية و اجتماعية
كبيرة. لـيس الن النسـاء املتعلمات سـيكونن أكثـر إنتاجـا فحسب،
بل ألنهـن سيقــدمن أطفـاال أفـضل مـن حيـث التــربيـة و الـصحـة
البـدنيـة.  كمـا إن وجود املـزيد مـن النسـاء يف احلكومـة قد يـدعم
الـنمــو االقتـصـادي: فـالـدراســات تبـني ان النـســاء أكثــر ميال إلـى
صـرف النقـود علـى حتسـني الصحـة، التـعليم، الـبنيـة التحتـية و
الفقـر و اقل ميال الـى تبـذيـرهـا علـى الـدبـابـات و القنـابل. وعـادة
مــا يقــال بــان علــى املــرأة ان تـعمـل ضعف الــرجل كـي ينـظــر لهــا
بـأنهـا تعـادل النـصف منه. حلـسـن احلظ فــان ذلك ليـس بـاألمـر

العسير.
عن/ االيكونومست  
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العمالقـني اجلديـدين، الـصني و الهنـد. و إذا أضفنـا قيمـة العمل
املـنــزلـي و تــربـيــة األطفــال، فــان مـن احملـتـمـل ان تكــون الـنــســاء
مـســؤوالت عن نـصـف اإلنتــاج العــاملـي فقـط. صـحيـح إن النـســاء
مــازلـن يحــصلـن علــى رواتـب اقل و ال يـــرتقـي اال الـقلـيل مـنهـن
املـنــاصـب العلـيــا يف الــشــركــات، و لكـن، عـنــد اضـمحالل املــواقف
املنحـازة خالل السنـوات القادمـة سيكـون أمام النـساء مجـال اكبر
لتعـزيز إنتـاجيتـهن- و مدخـوالتهن. كمـا ينبغـي على احلكـومات،
أيضـا، إن تـستغل اإلمكـانيـات الكـامنـة عنـد املـرأة. فـاملـرأة تتـشكـى
)وهـذا حـق( من قــرون من االسـتغـالل. و مع ذلك، بــالنــسبـة إلـى
عالم االقتصـاد، لم يتم بعد استغالل املرأة مبـا فيه الكفاية: فهن
يـشكلـن أكبــر مصــدر لم يـتم اسـتغالله بـشكل صـحيح؛ إن إدخـال
املزيد منهن إلـى العمل ميثل جزءاً من احلل للعـديد من املشاكل
االقـتصـاديــة، بضـمنهـا انخفـاض عـدد الـسكـان و الفقـر. يخـشـى
الـبعـض مـن أن دخــول املــزيــد مـن الـنــســاء إلــى العـمل بــدال مـن
االهـتمــام بــرعــايــة أطفــالهـن سيــدعم الــدخـل اإلجمــالـي و لكـنه
ســيخـلق مــشــــاكل اجـتـمـــاعـيـــة أخـــرى، مـثـل معـــدالت اإلجنـــاب
املنخـفضــة. ومع ذلك فـان معـدالت الــوالدة يف البلــدان املتقـدمـة
حـيث يكـون عـدد الـنسـوة الالتي يـعملن، مـثل السـويـد و الـواليـات
املتحـدة، أعلـى مما هـو يف اليـابان و ايـطالـيا، حـيث تبقـى النـساء
يف الـبـيــوت. و يخــشــى آخــرون مـن أن دخــول الـنــســاء إلــى العـمل
املدفـوع الثمن قـد يأتـي على حسـاب األطفال. إال إن الـدليل على
ذلك هـو شيء مـرتبـك. فعلى سـبيل املثـال، وجدت دراسـة من قبل
ســوزان بـيــانــشـي مـن جــامعــة مــريالنــد ان األمهــات ميـضـني ذات
الــوقت، كـمعــدل، علــى تــربيــة األطفــال يف عــام 2003 مثـلمــا كــان
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اجلـــامعـــات. و يف بـــريــطـــانـيـــا
هنـالك نساء أكثـر من الرجال
ممـن يــدرسـن الـطـب. كـمــا إن
هنـالك احـتمـاالً كـبيـراً يف أن
تقـــــدم الــنـــســـــاء نــصــيحـــــة
سلـيـمـــة السـتـثـمـــار أمـــوال
اآلبـاء: تبني عـمليــات املسح
املــيـــــــدانــي ان الــنـــــســـــــاء يـحـــصـلــن
باستـمرار على مـدخوالت مالـية أعلى ممـا يحصل عليه
الــرجــال. إضــافــة إلــى ذلك، فــان الــزيــادة يف تــوظــيف العـنـصــر
النـســوي يف البلــدان الغـنيـة قـد كـان احلـافـز الــرئيـس للـنمـو يف
العقـود الـقليلـة املـاضيـة. فلقـد كــان نصـيب تـلك النـسـوة يف منـو
النــاجت اإلجمــالي الـدولـي اكبــر من كل مـن التقـنيـة اجلـديـدة او
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