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حــدثــت عـنــد اإلن ـس ــان خ ــال ال ـقــرون
املاضية أهمها الـقــدرة على مقاومة
ً
بعض األمراض .فاملالريا مثال أبادت
ماليني البشر قبل تطوير العالجات
وقـبــل تـطــور آلـيــات املـقــاومــة الذاتية
ع ـنــد ال ـب ـش ــر .ك ــذل ــك ت ـش ـيــر ال ــدراس ــة
إلــى قــدرة اإلنسان على التأقلم على
العيش مع مستويات منخفضة من
األوكسجني في املناطق ذات االرتفاع
العالي ،وهــي ظاهرة حديثة نسبيًا
قياسًا إلى عمر التاريخ البشري مع
تنامي أعداد البشر في هذه املناطق،
مـمــا أدى إل ــى تـكـيــف أج ـســادهــم مع
العوامل الطبيعية املحيطة .وذهبت
إحــدى الــدراســات بعيدًا في محاولة
إليـ ـ ـج ـ ــاد ع ـ ــوام ـ ــل ج ـي ـن ـي ــة ل ـظ ــاه ــرة
انخفاض نسبة الوالدات عند الفئات
ذات الـتـعـلـيــم ال ـعــالــي وه ــي ظــاهــرة
م ـعــروفــة ول ـه ــا أس ـبــاب ـهــا الـحـيــاتـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .وركـ ـ ــزت ك ــذل ــك على
معدل عمر الخصوبة لــدى الفتيات
وهـ ــو م ــا ي ـم ـكــن أن يـ ـ ــؤدي طـبـيـعـيــا
وبيولوجيًا إلــى تأخير سن الــوالدة
وب ــال ـت ــال ــي ت ـخ ـف ـيــض ع ـ ــدد األوالد.
وقد وجدت الدراسة تغيرات جينية
م ـحــدودة مرتبطة بعمر الخصوبة
امل ـت ـجــه إلـ ــى االرت ـ ـفـ ــاع ل ـكــن بــوت ـيــرة
بطيئة جدًا مما ال يعطي أدلة قاطعة
عـلــى ح ـصــول ت ـطــور جـيـنــي نتيجة
ظــروف الحياة الحديثة رغــم وجــود
مؤشرات ذات داللة .ومما ال شك فيه
أن ظروف الحياة املعاصرة أدت إلى
ح ـصــول ت ـغ ـيــرات كـبـيــرة ف ــي أنـمــاط
الحركة وأنواع التغذية مع تضاعف
ك ـم ـي ــات ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول والـ ــدهـ ــون
املـسـتـهـلـكــة ف ــي األط ـع ـمــة الـســريـعــة،
ل ــذل ــك تـ ـح ــاول ال ـ ــدراس ـ ــات الـحــديـثــة
إي ـجــاد رواب ــط بــن ه ــذه املستجدات
الحياتية وبعض التغيرات الجينية
إال أن ه ــذا ال ـب ـحــث ال يـ ــزال ف ــي أول
الطريق.

عالمات التطور موجودة في
جسم كل إنسان
ال داع ــي للبحث بعيدًا عــن إثباتات
حـسـيــة لـنـظــريــة ال ـت ـطــور الـطـبـيـعــي،
فجسم اإلنسان يحوي الكثير منها.
كـ ــانـ ــت أجـ ـ ـس ـ ــاد أسـ ــاف ـ ـنـ ــا م ـج ـه ــزة
بــال ـعــديــد م ــن امل ـك ــون ــات واألعـ ـض ــاء
ذات الــوظــائــف امل ـحــددة ،ومــع انتفاء
الحاجة إليها أخــذت بالضمور ولم
ي ـبــق مـنـهــا إال آثـ ــار ص ـغ ـيــرة .يمكن
م ــاحـ ـظ ــة أوتـ ـ ـ ـ ــار ذراع ال ـ ـيـ ــد ال ـت ــي
تظهر فــوق الـشــرايــن ،وهــذه األوتــار
ال ح ــاج ــة لـ ـه ــا فـ ــي جـ ـس ــم اإلنـ ـس ــان
املعاصر حيث يمكن إزالتها من دون

ً
أية تأثيرات تذكر ،وهو فعال ما يقوم
به الجراحون عندما يحتاجون إلى
زرعـهــا فــي أمــاكــن أخــرى مــن الجسم.
وج ــدت ه ــذه األوتـ ــار عـنــد الـكــائـنــات
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـت ـع ـم ــل يـ ــدي ـ ـهـ ــا ل ـل ـت ـع ـلــق
ب ــاألشـ ـج ــار وال ـت ـن ـق ــل ف ـي ـم ــا بـيـنـهــا
بمرونة وخفة ،وهو سبب وجودها
األصلي .مع تطور اإلنسان إلى كائن
يمشي على قدمني وال يستعمل يديه
لتلك املـهـمــات ،انتفت مهمة األوت ــار
وصـ ـغ ــر ح ـج ـم ـهــا وصـ ـ ــار وج ــوده ــا
هــامـشـيــا ال نــاحـظــه إال إذا قصدنا
مراقبته بفعل فضولنا.
كــذلــك األمـ ــر بــالـنـسـبــة إل ــى عـضــات
األذن ـ ــن ،إذ ال زال ــت ه ــذه الـعـضــات
موجودة عند اإلنسان لكنها صغيرة
وضعيفة وال تستطيع تحريك األذن
ب ـس ـبــب عـ ــدم ال ـح ــاج ــة إل ـي ـهــا ال ـي ــوم.
يمكن مالحظة هــذه الخاصية عند
مـعـظــم ال ـح ـي ــوان ــات ال ـت ــي تستطيع

من معالم التطور
الحاصل في الجينات
البشرية هي القدرة
على هضم الالكتوز
عند البالغين
ت ـح ــري ــك أذنـ ـيـ ـه ــا ل ــرص ــد األص ـ ـ ــوات
بشكل ال إرادي.
أمـ ــا ال ـع ـم ــود ال ـف ـق ــري ،ف ـهــو يـنـتـهــي
بفقرتني كانتا تشكالن فــي السابق
ً
ذيال يمتد بشكل أطول عند األسالف
ولم يعد موجودًا اليوم عند اإلنسان
رغ ــم أن أول ــى فـقــراتــه مــا زال ــت هناك
دون أي وظ ـي ـفــة ب ـيــولــوج ـيــة تــذكــر.
ومــن الـظــواهــر األخ ــرى الـتــي ترتبط
بــال ـت ـطــور ه ــي ظ ــاه ــرة وقـ ــوف شعر
الجسم عند شعور البرد أو الخوف،
وهــو تمامًا مــا تـقــوم بــه الحيوانات
ذات الشعر الكثيف إذ تطلق وبرها
إمــا للتدفئة أو إلظـهــار قوتها وكبر
جسدها عند استشعار الخطر .مع
زوال ه ــذا ال ـش ـعــر ال ـك ـث ـيــف ،ل ــم يعد
هـ ـن ــاك ح ــاج ــة لـ ـه ــذه الـ ـظ ــاه ــرة عـنــد
اإلنسان ،إال أنه ال يزال يحمل بعض
جيناتها فيتفاعل الجسم ال إرادي ــا
وتـنـقـبــض الـعـضــات الــدقـيـقــة تحت
ال ـج ـلــد لـيـقــف ش ـعــر ال ـج ـســم رغ ــم أن

تشارلز داروين
ولــد تشارلز داروي ــن في مثل هــذه األيــام من
عــام  1809وت ــرك اخـتـصــاص الـطــب ّ
ليكرس
وقـتــه لــدراســة األن ــواع الـبـيــولــوجـيــة والطبيعة
ن ـظــريــا وتـطـبـيـقـيــا ح ـيــث ج ــال ف ــي ع ـشــرات
الــدول حــول العالم ملراقبة ودراســة الفصائل
واألن ـ ــواع فـيـهــا .تـ ّ
ـوصــل بـعــد س ـنــوات طويلة
إلــى تطوير نظرية التطور الطبيعي وتشعب
األنــواع عن أصــول سابقة مشتركة ،وأن هذا
التطور حصل عن أصل مشترك مع تباينات
في طرق تطورها .وتمكن دارويــن من إثبات
أن الصراع من أجل البقاء الذي يؤدي إلى فناء
األضعف وبقاء األنسب في الظروف القاهرة
هو العملية التي يحصل من خاللها التطور.
ت ـس ـمــى هـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة ب ــاالن ـت ـق ــاء الـطـبـيـعــي،
وتعتبر نتائجه على األنواع مماثلة "لالنتقاء
االصـطـنــاعــي" الـتــي تستعمل لـتـطــويــر أن ــواع
مـعـيـنــة مــن خ ــال ال ـت ــزاوج املـخـطــط للقضاء
على صفات معينة وتطوير صفات أخــرى.
إال أن االنتقاء الطبيعي يحصل ضمن ظروف
قهرية وعشوائية ويــؤدي إلى حــدوث قفزات
نوعية في مراحل تاريخية معينة.

ال حاجة وال وظيفة لــه ســوى ذاكــرة
جينية ورث ـنــاهــا عــن أس ــاف كــانــوا
يحتاجون استعماله.

أخطاء شائعة في فهم نظرية
التطور الطبيعي
ت ـث ـي ــر نـ ـظ ــري ــة ال ـ ـت ـ ـطـ ــور ال ـط ـب ـي ـعــي
انـقـســامــا ح ــادًا فــي الـ ــرأي ال ـعــام بني
م ــؤي ــد ومـ ـ ـع ـ ــارض .يـ ـع ــود ذل ـ ــك إل ــى
مفاهيم خاطئة ســائــدة حولها رغم
أنـهــا نظرية علمية تتضمن قوانني
وافتراضات تم اختبارها وقياسها
واعتماد استنتاجاتها في األوساط
الـعـلـمـيــة ،تـمــامــا كـنـظــريــة الـجــاذبـيــة
أو الـنـظــريــة الكهرومغنطيسية في
ال ـف ـي ــزي ــاء ،أي أن ـه ــا ن ـظ ــري ــة عـلـمـيــة
موثوقة تمامًا كالنظريات العلمية
األخرى.
وم ــن امل ـه ــم اإلشـ ـ ــارة إل ــى أن نـظــريــة
التطور ال تقول إن جد اإلنسان األكبر
كان قردًا ،بل تشير الدراسات إلى أن

للقرود وللبشر سلف مشترك لكنه
تطور باتجاهات مختلفة فنتج عن
إح ــدى امل ـســارات الـتـطـ ّ
ـوريــة اإلنـســان
ال ـ ــذك ـ ــي ،وعـ ـ ــن مـ ـس ــار آخـ ـ ــر الـ ـق ــرود
ولذلك تعتبر هذه الحيوانات األقرب
ً
تـكــويـنــا وش ـك ــا لــإن ـســان الـحــديــث.
ومـ ـ ــن ركـ ــائـ ــز نـ ـظ ــري ــة الـ ـتـ ـط ــور هــي
عملية االن ـت ـقــاء الـطـبـيـعــي (natural
)selection؛ علمًا أن االنتقاء الطبيعي
ال يـحـصــل مــن أج ــل األف ـضــل بــل هو
عـمـلـيــة ان ـت ـقــاء ع ـشــوائــي م ــن ضمن
اإلمكانات املوجودة واملتوفرة والتي
ي ـن ـق ــرض أض ـع ـف ـهــا ف ــي ظ ــل ظ ــروف
مـعـيـنــة عـشــوائـيــة مــرتـبـطــة بـعــوامــل
خارجية ليبقى ما يستطيع التكيف
تحت هــذه ال ـظــروف املستجدة دون
هدف محدد .ولو كان ذلك صحيحًا
الكتسب اإلنسان في تطوره إمكانية
"البناء الضوئي" (،)photosynthesis
ول ـ ـكـ ــان ب ــاس ـت ـط ــاع ـت ــه عـ ـن ــد ش ـع ــور
الجوع أن يقف تحت ضــوء الشمس

كي يحصل على حاجياته من الطاقة
ت ـمــامــا كــال ـن ـبــات والن ـت ـف ــت املـجــاعــة
وال ـ ـف ـ ـقـ ــر ،أو لـ ـك ــان ط ـ ـ ـ ّـور إمـ ـك ــان ــات
أخ ــرى مـفـيــدة نـجــدهــا ل ــدى كــائـنــات
ع ــدي ــدة غ ـيــر اإلن ـ ـسـ ــان .وال ـت ـط ــور ال
يحصل فقط على مستوى األن ــواع،
ب ــل ع ـلــى م ـس ـتــوى ك ــل م ــن األع ـض ــاء
والوظائف البيولوجية .على سبيل
امل ـث ــال ،ت ـط ــورت ال ـعــن الـبـشــريــة من
أعضاء بصرية أقل تطورًا موجودة
ومنتشرة عند الكثير من الكائنات
مـثــل الـخــايــا العصبية الـتــي تتيح
للرخويات تمييز الليل عــن النهار.
وف ــق ه ــذا املـفـهــوم وه ــذه املـعـطـيــات،
نـظــريــة ال ـت ـطــور تـنـحـصــر وظيفتها
ف ــي تـفـسـيــر ال ـت ـغ ـي ــرات ف ــي األن ـ ــواع
م ــع مـ ــرور ال ــزم ــن وال تـسـعــى لبحث
مــا سبقها .وتــؤكــد علوم الجينيات
الحديثة صحة هــذه التغيرات التي
ت ـح ـص ــل عـ ـل ــى امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى ال ـج ـي ـنــي
أساسًا.

قطاع خاص
تضاف الى الفروع الـ  69في لبنان.
مسيرتها فــي تقديم الخدمات
كما لفت إلــى أن "املجموعة تابعت
ً
للعمالء ،مجاراة للعصر ووفـ ًـاء لشعار
املالية واإللكترونية املميزة ّ
املصرف "دائمًا بقربك" .كما بشر طربيه املوظفني "بإقرار جمعية
املصارف نظام االستشفاء للمتقاعدين في القطاع املصرفي".

 53000دوالر من بنك بيبلوس
لجمعيات لبنانية

االعتماد اللبناني ّ
يكرم موظفيه
ّ
المتفوقين

ع ـق ــدت م ـج ـمــوعــة االع ـت ـم ــاد ّال ـل ـب ـنــانــي حـفـلـهــا ال ـس ـن ــوي ب ـتــاريــخ
 2017/1/21والــذي ضم املوظفني كافة واملديرين الوافدين من كل
ّ
اللبنانية ،إضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة .تخلل الحفل
املناطق
تكريم املتفوقني من املوظفني في مختلف إدارات املصرف وفروعه،
وعرض لفيلم وثائقي تناول إنجازات عام  ،2016اضافة الى تكريم
الفائزين بمسابقة التصوير الفوتوغرافي الفني لالعتماد اللبناني
التي تمحورت حول موضوع "األضواء والظالل".
في املناسبة ،قال رئيس مجلس اإلدارة ،املدير العام في مجموعة
االعـتـمــاد الـلـبـنــانــي ،ج ــوزف طــربـيــه إن "امل ـصــرف مستمر في
التطور والتقدم رغم الظروف الداخلية واإلقليمية الصعبة التي
طبعت عــام  ،2016حيث تـطـ ّـورت املجموعة وامـتـ ّـدت جذورها
الى الخارج نحو قبرص والبحرين والعراق والسنغال وكندا،

للسنة الخامسة على التوالي ،وفي إطار مبادرة بنك بيبلوس التي
تتمثل في إشراكه ّ
املوردين من زبائنه في عملية تقديم هدايا نهاية
السنة إلى املؤسسات والشركات الكبرى التي يتعامل معها ،بحيث
يقوم ّ
املوردون بحسم نسبة من أرباحهم على هذه الهدايا ،ويضيف
إليها البنك مبلغًا مساويًا ،لدعم جمعيات أهلية معينة ،قــدم بنك
بيبلوس خالل احتفال أقيم في مركزه الرئيسي في األشرفية هبة
بقيمة  53,000د.أ .موزعة على خمس جمعيات أهلية لبنانية.
فــي املـنــاسـبــة ،قــال نــائــب املــديــر الـعــام ومــديــر اإلدارة الـتـجــاريــة في
مجموعة بنك بيبلوس ف ــادي نـصــار "إن هــذه امل ـبــادرة تـصـ ّـب في
ّ
أولويات ممارستنا األخالقية لألعمال".
مــن جهتها ،قالت عضو لجنة السيدات لدعم جمعية "أنــت أخــي"،
إحــدى الجمعيات التي تلقت تبرعًا كــارال ت ــادروس ،إن "هــذا النوع
مــن امل ـبــادرات يجب أن يصبح نموذجًا ُيحتذى فــي لبنان ،بما أن
الجمعيات األهلية تعتمد بشكل كبير على كرم القطاع الخاص".
وقد شارك في مبادرة بنك بيبلوس لهذا العام امل ـ ّ
ـوردونVintage:
WineCellar،Les Caves de Taillevent، The Malt Gallery،
Vincenti& Sonsو.Patchi

مسابقة إنفينيتي
فورموال 1
لقيادة سيارة
ّ

اختتمت شركة إنفينيتي حملة مشوقة منح بموجبها  8سائقني من
منطقة الشرق األوسط فرصة قيادة سيارة فورموال 1في فالنسيا
في إسبانيا .من أجل املشاركة في املسابقة ،وجب على العمالء في
املنطقة التقدم بطلب الحصول على اختبار لقيادة سيارة إنفينيتي
 ،Q50ومن ثم اللجوء الى سحب لألسماء التي استوفت الشروط
املطلوبة.
أمــا الـفــائــز ال ــذي مثل لـبـنــان ،فـكــان سليم غــزالــي مــن خــال شركة
رسامني ـ يونس للسيارات ( )Rymcoالوكيل املعتمد لسيارات
إنفينيتي في لبنان.

