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بأقالمهم

بقلم

علي الحسيني

*

أنا واإلسرائيلي وجهًا لوجه
كان ذلك يف حزيران العام  1982عندما ناداين احد الضباط
االرسائيليني من عىل ظهر دبابة "املريكافا" يك اصعد اليه ،وذلك يف
الحي بني مثلثنا املفضل ،ملعب
اثناء تنقيل مع مجموعة من صبية ّ
النجمة ـ مدينة املالهي ـ والنادي الريايض .اذكر يومها انني مل اكن
قد تجاوزت الثانية عرشة من عمري.
مكسة" :انت يا
عاد وكرر الضابط االرسائييل نداءه يل بلكنة عربية ّ
اشقر تعال هون" .شعرت لحظتها بخوف يتسلل اىل داخيل من امرين:
االول من الدبابة نفسها ومن االسلحة التي كانوا يحملونها ،والثاين من
املظهر الخارجي للضابط الذي يفوق عدد الدبابات رعبا حيث كانت
تنترش بشكل مرتاص بني الطريق التي تفصل ّ
الحمم العسكري عن
مطعم "المب هاوس" يف منطقة املنارة حيث كان يقع منزلنا.
هي لحظات مل اشعر اال وانا إىل جانب الضابط يف اعىل نقطة
مراقبة وذلك قياسا مع حجمي الصغري .سألني عن اسمي وعائلتي
ومدرستي ،ثم تد ّرج باسئلته اىل ان وضعني بني خيارين ال ثالث
لهام :من تحب اكرث ،امني ام بشري؟ ليتابع اسئلته الخبيثة وليضعني
هذه املرة بني خيارات ثالثة :من تحب اكرث ،محمد ،املسيح ،موىس؟
هنا راحت املناقشة تدور حول موىس الذي مل اكن سمعت به قط،
ومبا ان اجابتي قد رست عىل اختياري ملحمد واملسيح الذي كنت
من عشاق قراءة قصة "املعلم" التي تروي سرية حياته الجزء الذي
يسأل فيه تلميذه بطرس عن سبب تشكيكه خالل محاولته امليش
عىل املاء ،راح يحدثني الضابط عن فضائل موىس واهميته .لكنه عبثا
كان يحاول اقناعي بتغيري رأيي.
شعر دايفيد الضابط ان معركته معي خارسة ،وان اقناعي ليس باالمر

السهل ال يف السياسة وال يف الدين ،ومن اجل ابداء حسن نية من
عدو عجز عن تحقيق خرق ما حتى مع ولد صغري ،بادر اىل اعطايئ
مجموعة من حلوى الشوكوال واملربيات تشبه يف شكلها مرهم الدواء
باالضافة اىل علبة معدنية متوسطة الحجم يف داخلها بودرة لصنع
الرشاب بنكهة الفريز .اذكر يومها كيف ارتعبت امي وجارتنا التي
كانت تزورنا ،خشية ان تكون الحلوى مفخخة.
مسافة زمنية غري بعيدة كانت فصلت بني طعم الحلوى التي اعطاين
اياها الضابط االرسائييل ،وبني اللحظة التي اضطررنا فيها اىل مغادرة
منزلنا يف بريوت يف اتجاه الجنوب بعد ايام عىل رمي الطائرات
االرسائيلية فوق احياء العاصمة اوراقا كانت تحذر فيها السكان من
البقاء يف بيوتهم .اسئلة كثرية راودتني خالل رحلة استغرقت ساعات
طويلة ،ابزرها "طيبة" الضابط املغلفة بالخبث واملكر والتي بدأت
بحلوى وانتهت بطردنا من منزلنا.
يف الجنوب تكرر األمر .لكن هذه املرة مع والدي الذي اختطفته
دورية ارسائيلية عىل طريق الجنوب خالل عودته من عمله يف
بريوت .ساعات طويلة مرت يف حينه كأنها دهر اىل ان اطلت دورية
عسكرية يف منتصف الليل بقيادة ضابط يدعى داوود راح يعتذر
لنا عن الخطأ "غري املتعمد" وان الحكاية مجرد تشابه يف االسامء وان
جيش بالده مستعد لتقديم االعتذار وتعويضنا اي عطل ورضر .لكن
الرضر آنذاك بالنسبة ايل ،كان وقع منذ ُأجربت عىل ترك صبية الحي
واالبتعاد عن "مثلثي" املفضل.
* صحايف

ضيف العدد

بقلم الدكتور

خضر الحلبي

*

لبنان بدأ إبتكار فكرة تكنولوج ّية
للقضاء على كورونا
عىل الرغم من الخسائر التي سببها فريوس كورونا ،وبعدما فرضت
االزمة عىل االنسان عامليا فرتة من الحجر الصحي اعتمد خاللها بشكل
كبري عىل تقنيات العمل والدراسة من بعد ،ال بد لنا االن من التصويب
عىل ابتكارات بارشت املختربات العمل عليها كمحاولة منها لتخفيف
االصابات ،وبدأ التسابق العلمي يف ما بينها اليجاد لقاحات جديدة
تسجلها الدول العظمى انجازا ينقذ البرشية من هذا الوباء اللئيم.
لنبتعد االن من الروتينيات واالرشادات الصحية املعتمدة وقائيا التي
اصبحت معروفة عند الجميع ،ولنصوب عىل ابتكار قد بدأ فعليا يف
لبنان بفكرة تكنولوجية علمية ،نستطيع عربها الحد من االصابات
ومواجهة كورونا بخطة بيوفيزيائية يتم عربها منع تفاقم الحاالت
املرضية التي تعرضت لفريوس كورونا ولرمبا القضاء عليه .اننا وعرب
الرنني مثال ،ميكننا جعل النظام الفيزيايئ يهتز باقىص شدة .فعندما
يتعرض النظام لرتددات معينة فاننا نسميها برتددات الرنني ،متاما كام
يحدث يف ظاهرة الكأس الزجاجية عندما نسلط عىل الزجاج موجة
صوتية مساوية لرتدده الطبيعي ستؤدي اىل تكرس الكأس .الفكرة هنا
تكمن يف ان الفريوس سيتحطم مبجرد تعرضه ولفرتة زمنية محددة اىل
ترددات مساوية لرتدداته ليتحطم كام تحطمت الكأس.
هناك اختالف كبري بني الفريوسات والبكترييا من الناحية البيولوجية.
فالفريوسات ليست كائنات حية وال ميكننا القضاء عليها بواسطة
املضادات الحيوية .يبلغ حجم البكرتيا ( 0.001ملليمرت) بينام يرتاوح
حجم الفريوسات ( 30اىل  450نانومرتا) ،ويتكون الرتكيب البنيوي
لفريوس كورونا من غشاء بروتيني يبلغ قطره ( 200 - 50نانومرت)،
ويغلف يف داخله الحمض النووي الخاص الريبوزي بالفريوس
( .،)RNAوكبقية الفريوسات التاجية يتكون الفريوس من اربعة انواع
من الربوتينات البنيوية تساهم يف تكوين هيكل جسم الفريوس،
منها الربوتني ( )Sالذي يعرف بربوتني الحسكة الذي يشكل النتوءات
الشوكية املوجودة عىل سطح الفريوس ومتنحه الشكل التاجي املميز.

حددت االبحاث الجديدة رياضيا الرتددات التي ميكن ان تهتز بها
الفريوسات البسيطة حتى املوت .ويعد كوفيد  19 -ذا ذبذبات
منخفضة يف بنية هيكلية مغلقة لحقل حيوي كهرومغناطييس حيث
ان تردد الرنني يف مجاله الحيوي من  2حتى  7هريتز ،وذلك بحسب
ما ورد يف بحث نرش يف املجلة االمريكية للطب املخربي .واكد الفيزيايئ
اوتو سانيك من جامعة والية اريزونا "اذا متكنا من اخرتاق القرشة
باالهتزازات امليكانيكية ،ميكننا عندها تعطيل الفريوس" ،حيث طور
وتلميذه اريك ديكام طريقة لحساب الحركة االهتزازية لكل ذرة يف
غالف الفريوس التي مكنتهم اخريا من تحديد ترددات الرنني االدىن
له .واكد سانيك ان الخاليا الطبيعية ال ينبغي ان تتأثر باشعة الليزر او
املوجات الصوتية او الرتددات الكهرومغناطيسية القاتلة للفريوسات،
الن تردداتها الرنينية اقل بكثري من تلك الخاصة بالفريوسات .من غري
املحتمل ان تطور الفريوسات مقاومتها لالهتزاز امليكانييك كام تفعل
مع االدوية ،وستكون هذه العالجات اكرث امانا للمرىض من بعض
االدوية املضادة للفريوسات التي لها اثار جانبية سيئة.
هناك دول تدرس فعليا التقنيات الجديدة املضادة للفريوسات ،منها
تشمل التقنيات التي يتوقع ان تكون مجدية ،كالكاممات الطبية
القاتلة للفريوسات واالشعة فوق البنفسجية وانظمة للكشف عن
الفريوسات التي تعمل بأشعة مكونة من ذرات ناشطة كهربائيا.
ومن هذه الدول اململكة املتحدة .لقد تم رشح هذه التقنية يف وزارة
الصحة اللبنانية منذ االيام االوىل لظهور الفريوس يف لبنان املعتمدة
عىل ابحاث ودراسات منشورة علميا ،ما ميكن من خاللها تفجري
فريوس كورونا .ومن املؤكد ان هذه التقنية ستساهم يف العالج .لكن
ويالالسف ،مل تتلق االهتامم لبنانيا بل اصبحت قيد التطبيق يف معظم
الدول كفرنسا والصني.
* باحث يف العلوم الطبية والتكنولوجية
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