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مسلما سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد )رحمه اهلل( أطلس الكويت

أطلس الكويت
رائد علوم الصحراء في العالم أصدر باالش���تراك مع 
مجموعة متخصصة من العلميني الكويتيني وبطلب من 
مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.علي الشمالن، 
اطلس الكويت والذي جاء نتيجة دراسة 4 سنوات لآلثار 
البيئي���ة حلرب حترير الكويت عبر اس���تخدام الصور 

الفضائية عن طريق األقمار الصناعية الدولية.
وكشفت دراسة االطلس عن تضاريس مهمة لم تكن 
معروفة عند العلماء من قبل واشتمل على تقسيم جغرافية 
الكويت بتحديد صفات املناطق الكويتية املختلفة إضافة 
إلى املنطقة الساحلية واجلزر الكويتية، موضحا احتواء 

االطلسي ايضا على قوائم مبصادر املعلومات ومصادر 
الصور، اضافة الى كش���ف بالعلماء الذين ش���اركوا في 
كتاب���ة املعلوم���ات العلمية الدقيقة ف���ي كل من جامعة 
الكويت ومعهد الكويت لألبحاث العلمية ووزارة النفط 

ومؤسسات اخرى.
كما توصل ال���ى ان الكويت تعتب���ر دلتا لنهر قدمي 
وبطريق���ة جيولوجية علمية تؤكد أن األرض الكويتية 
عبارة عن مسار جاف لهذا النهر الواصل بني جبال احلجاز 
ويس���ير في مجرى في غرب اجلزيرة العربية ويستمر 

حتى املنطقة الشرقية ووادي الباطن.

مع الرئيس األميركي السابق جورج بوش 

في األمم املتحدة مع الرئيس املصري الراحل أنور السادات

األهرام وأبوالهول هبة الصحراء
كتب املؤرخ اإلغريقي هيرودوت في 450 قبل امليالد ان 
»مصر هبة النيل« لكن د.ف���اروق الباز مدير مركز ابحاث 
الفضاء في جامعة بوسطن يضيف ان »االهرام وابوالهول« 

هبة الصحراء.
وتدل نتائج ابحاث د.الب���از على ان االهرام وابوالهول 
بنيت على غرار اش���كال طبيعية في الصحراء الغربية في 
مصر، ويرى ان الفكر في هذه االشكال وصل الى وادي النيل 
مع اناس عاش���وا في شمال افريقيا قبل ان يطاردهم قحط 
شديد منذ 5000 عام، ولذلك لعبوا دورا جوهريا في نشأة 

احلضارة املصرية القدمية.
ويوضح د.الباز في بحث نشر في مجلة »اآلثار« االميركية 
ان التفاعل والتالحم والتزاوج بني فالحي ضفاف النيل وبدو 
الصحراء الكبرى اشعلت شرارة احلضارة في مصر القدمية 
وكانت س���ببا في تخليد آثارها، فمع ان االراضي الواقعة 
غرب نهر النيل تعتبر اكثر مناطق العالم جفافا في الوقت 
احلاض���ر، لكنها متتعت مبناخ ممط���ر معتدل في املاضي 
ودورات مناخية ممطرة تلتها احقاب جافة طوال 300.000 
عام مضت واستمرت آخر حقبة ممطرة من 11.000 إلى 5.000 
سنة في املاضي، اثبت ذلك الكشف عن العديد من مسارات 
األنهار القدمية التي أوضحتها صور الرادارات من الفضاء 
حيث ان موجات الرادار تستطيع اختراق الرمال وتوضيح 
ما يوجد حتتها من التضاريس حيث اوضحت االودية اجلافة 
التي كانت تس���ري فيها مياه االنهار في قدمي الزمن، كذلك 
تزخر املنطقة ببقايا النباتات وقشر بيض النعام واالدوات 

احلجرية التي استخدمها انسان ما قبل التاريخ.
ويش���ير د.الباز إلى ان اجلفاف الذي تتصف به اراضي 
غرب النيل بدأ منذ 5.000 عام تزامن مع انبعاث احلضارة 
املصرية القدمية ويرجح ان هجرة البدو من االراضي القاحلة 
الى وادي النيل ومزج ثقافتهم مع من عاش���وا على ضفافه 

كانت عوامل اساسية في ازدهار اولى حضارات العالم.

املتحدة االميركية.
التحق مبؤسسة ايتك عام 1982 قام د.الباز 
بتأسيس وادارة مركز دراسات االرض والكواكب 
في املتح����ف الوطني للج����و والفضاء مبعهد 
سميثسونيان بواشنطن، وعمل باالضافة الى 
ذلك مستشارا علميا للرئيس السادات ما بني 1978 
و1981 حيث كلفه مبهمة اختيار اماكن صحراوية 
تصلح القامة مشروعات عمرانية جديدة، وقد 
شرح بطريقة علمية دقيقة كيفية االستفادة من 
املوارد الطبيعية لبلده مصر، ودعا الى اهمية 
دراسة املياه اجلوفية، والتي يهدر منها الكثير 
في البحار واحمليطات دون اس����تخدام، وطبق 
التكنولوجيا الفضائية لدراستها ودراسة مسارات 

البحيرات الناضبة.
منذ عام 1967 الى عام 1972 عمل مبعامل بل 
بواشنطن كمش����رف على التخطيط للدراسات 

القمرية واستكشاف سطح القمر.
ودرس د.الباز 4322 صورة للقمر على مدار 
ثالثة اشهر كاملة وتوصل الى معلومات متميزة 
ليكتشف ان هناك ما يقرب من 16 مكانا يصلح 
للهبوط فوق القمر، وفي املؤمتر الذي حضره 
ع����رض ما توصل اليه ليذهل احلاضرين حتى 
ان احدهم قال: اكتش����فت اآلن اننا كنا ال نعرف 

شيئا عن القمر.
كما اش����ترك الباز في تقييم برنامج الوكالة 
الوطنية للطيران والفضاء )ناس����ا( للرحالت 
املدارية للقم����ر، باالضافة ال����ى عضويته في 
املجموعات العلمية العداد رحالت ابوللو على 
سطح القمر، وشغل منصب سكرتير جلنة اختيار 
مواقع هبوط سفن برنامج ابوللو على سطح 
القمر، ورئيسا لفريق تدريبات رواد الفضاء في 
العلوم عامة وتصوير القمر خصوصا، ومنصب 
رئيس ابحاث التجارب اخلاصة باملراقبات االرضية 
من الفضاء والتصوير وذلك في مشروع الرحلة 
الفضائية املش����تركة ابوللو � سويوز في عام 
1975، كما قام د.الباز بتدريس علم اجليولوجيا 
في جامعات اس����يوط مبصر من عام 1958 إلى 
1960 وميزوري بأميركا من عام 1963 الى 1964 
وهايدلبرج في املانيا من عام 1964 – 1965، وفي 
عام 1986 انضم الى جامعة بوسطن وطور نظام 
استخدام االستشعار عن بعد في اكتشاف بعد 

اآلثار املصرية.

مؤلفات عديدة

كت����ب د.الباز 12 كتابا، منه����ا »ابوللو فوق 
القمر« الصح����راء واالراض����ي اجلافة، »حرب 
اخلليج والبيئة« »اطلس لصور االقمار الصناعية 
للكويت«، ويش����ارك في املجلس االستشاري 
لعدة مجالت علمية عاملية، كتب مقاالت عديدة، 
ومتت لقاءات كثيرة عن قصة حياته وصلت الى 
االربعني منها، »النجوم املصرية في السماء«، 
»م����ن االهرام الى القم����ر«، »الفتى الفالح فوق 

القمر« وغيرها.
انتخب د.الباز كعضو، او مبعوث او رئيس 
ملا يقرب من 40 من املعاهد واملجالس واللجان، 
منها انتخاب����ه مبعوثا الكادميية العالم الثالث 
للعلوم TWAS عام 1985، واصبح من مجلسها 
االستشاري عام 1997، وعضوا في مجلس العلوم 
والتكنولوجيا الفضائية ورئيسا ملؤسسة احلفاظ 
على اآلثار املصرية، وعضوا في املركز الدولي 

للفيزياء االكادميية في اليونسكو.
واختير مبعوثا لالكادميية االفريقية للعلوم، 
زميل االكادميية االسالمية للعلوم بباكستان، 
وعضوا مؤسسا في االكادميية العربية للعلوم 
بلبنان، ورئيس����ا للجمعي����ة العربية البحاث 

الصحراء.
حصل د.الباز على ما يقرب من 31 جائزة، منها: 
جائزة اجناز ابوللو، امليدالية املميزة للعلوم، 
جائ����زة تدريب فريق العمل من ناس����ا، جائزة 
فريق علم القمريات، جائ����زة فريق العمل في 
مشروع ابوللو االميركي � السوفييتي، جائزة 
ميري����ت من الدرجة االولى م����ن الرئيس انور 
السادات، جائزة الباب الذهبي من املعهد الدولي 
في بوسطن، االبن املميز من محافظة الدقهلية، 
وقد سميت مدرس����ته االبتدائية باسمه، وهو 
ضمن مجلس امناء اجلمعية اجليولوجية في 
اميركا، املركز املصري للدراسات االقتصادية، 
مجلس العالقات املصرية � االميركية، وقد انشأت 
اجلمعية اجليولوجية في اميركا جائزة سنوية 
باسمه اطلق عليها جائزة فاروق الباز البحاث 

الصحراء.
كما تبلغ اوراقه العلمية املنشورة ما يقرب 
من 540 ورقة علمية، س����واء قام بها وحيدا او 
مبشاركة اخرين، ويشرف على العديد من رسائل 

الدكتوراه.

يتساءل عن 7000 
سنة حضارة ويقول 
ملاذا ال تظهر علينا 
مل����اذا ل����م نتطور 
وبقينا اسرى التغني 
املجيد؟  باملاض����ي 
مصر بنظ����ره هي 
قلب العالم العربي 
وعندم����ا تص����اب 
يصاب العالم العربي 
كله. وتكمن املشكلة 
في مصر في انه منذ 
الثورة ونحن  قيام 
نهتم بإقامة املؤسسات 
التي ستقوم احلكومة 
فيها بإصالح كل شيء 
في البلد، حتى نظافة 
الشوارع أمام منازلنا 
ال نريد أن نتحمل 
 . . ليتها و مس����ؤ
الناس  املش����كلة أن 
بالغ����ت في االعتماد عل����ى احلكومة � 
استقالت من املس����ؤولية وألقتها بالكامل على 
غيرها وتفرغت للشكوى فقط معنى ذلك أننا 
فقدنا املسؤولية حتى مسؤوليتنا الشخصية 

وهذا يعني اننا صرنا نربي اوالدنا على ذلك.
ينتقد اس����لوب التربية الذي يقمع محوالت 
االبناء لكي يكونوا انفسهم ويستخلص العبرة 
قائال: »ركزنا على إقامة املؤسس����ات ونس����ينا 
بناء الفرد.. اإلنس����ان. وهذا ما نحتاجه فعال.. 

ان نبني البشر«.

تراجع البحث العلمي

يتحسر على ضياع هيبة العلماء في عاملنا 
العربي ويعتبر ان هيبة العلم انخفضت ولم يعد 
هناك احترام للبحث العلمي مقابل احترام املال 
على حساب أي شيء آخر، فليست هناك بحوث 
علمية حقيقية في العالم العربي تنافس بقوة 
وبراءات اختراع حقيقية تلفت االنظار.. فما زال 
البحث العلمي بنظره حكرا على الدول األوروبية 
وأميركا والدول املتقدمة وذلك بسبب حكومات 
ال متلك الكفاءة واغلبية صامتة ال تش����ارك في 

نهضة املجتمعات العربية نهضة حقيقية.
مصر بالنسبة إليه متلك ثروة بشرية كبرى 
لكن معاناتها تنصب على قلة املوارد بينما يجد 
العكس صحيحا في دول اخلليج لتصبح النتيجة 
ضياع قطار القنبلة الذرية العربية بينما وصلت 

اليها دول مثل الهند وباكستان وايران.
اال انه يرجع اجلزء االساسي من املشكلة في 
عاملنا العربي الى التعليم وتدهوره فال اصالح 
عن����ده في اي مجال اال باص����الح حال التعليم 

قبل كل شيء.

رحلة النجاح

ولد في 1 من يناير 1938 وحصل على شهادة 
البكالوريوس )كيمياء جيولوجيا( في عام 1958 

من جامعة عني شمس مبصر.
ونال شهادة الدكتوراه في عام 1964 وتخصص 
في اجليولوجيا االقتصادية وشغل د.فاروق الباز 
منصب مدير مركز تطبيقات االستش����عار عن 
بعد في جامعة بوسطن في بوسطن بالواليات 

عندما يعود املرء من س�فر او رحلة فعادة ما يشحن معه هدايا وكماليات واجهزة، اال فاروق الباز الذي شحن معه 
س عليها الطلبة، فالعلم بنظره هو اساس التقدم والرقي،  بعد عودته الى مصر من اميركا اربعة اطنان من الصخور ليدرِّ
واالنسان الذي يعمل بعزم ووالء بقدر استطاعته سينجح في حياته واالهم للنجاح عنده ان يحترم االنسان نفسه ويثق 
فيها وال يأتي ذلك اال بتحصيل اكبر قدر من العلم. دخل فاروق الباز تاريخ ناس�ا من اوس�ع ابوابه، واوكلت له مهمتان 
رئيسيتان في اول رحلة لهبوط االنسان على سطح القمر، االولى هي اختيار مواقع الهبوط، والثانية هي تدريب طاقم 

رواد الفضاء على وصف القمر بطريقة جيولوجية علمية، وجمع العينات.

السير الذاتية CV الى مراكز 
العمل، الى ان عثر صدفة على اعالن من وكالة 
الفضاء االميركية )ناسا( يطلب موظفني لقسم 
جيولوجيا القمر. ويقول: على الرغم من أنني 
لم أكن أعرف  ش����يئا عن القمر او عن ناسا أو 
ع����ن الفضاء، اال انني ذهبت الجراء املقابلة مع 
احد املسؤولني عن التوظيف. وشرح لي طبيعة 
العمل الذي يقضي بتس����لم التقارير من كبار 
العلماء اجليولوجيني وتلخيصها وارسالها اليهم. 
ويضيف: وبعد حضور عدة اجتماعات كنت فيها 
مستمعا إلى املسؤولني الذين كانوا يتحدثون 
عن القمر وفوهته ومنخفضاته وجباله وسطحه 
وهمهم االساسي كان يرتكز على اختيار املكان 
األفضل للهبوط على سطح القمر. ويتابع: قررت 
أن اطلع بنفسي على تلك املعلومات من ارشيف 
الصور الذي التقطته مركبة لونر اوربيتر وعددها 
4322 صورة استغرق جمعها وتبويبها اكثر من 
ثالثة اشهر. الى ان حصلت على معلومات وافية 
حتدد 16 مكانا آمنا لهب����وط املركبة الفضائية 
على س����طح القمر. وعرضتها امام املسؤولني 
الذي����ن بادر احدهم الى الق����ول: ان الباز علمنا 
درسا كبيرا يستحق الشكر عليه. من هنا كانت 
نقطة التحول الكبرى في حياته املهنية حيث 
اصبح بنظرهم مرجعا ومستشارا في كل شأن 
جيولوج����ي وعضوا في جلن����ة اختيار مواقع 
الهبوط على القمر التي تضم مجموعة من الرواد 
والعلماء واملهندسني واملوجلني مبشروع ابوللو 

قمة االهداف الفضائية.

بناء البشر

تزعج����ه الطريقة التي يتعام����ل بها بعض 
املسلمني مع الدين ومبالغتهم في االهتمام بصورة 
االسالم في العالم ويتعجب حني يقابله من يفرح 
فرحا بالغا الن واحدا من رواد الفضاء اس����لم 
ويقول له هذا نصر لصورة االسالم.. ويتساءل 
هل االس����الم ينتظر ان يس����لم هذا الرجل لكي 
يكون دينا جيدا.. فهو يثق في ان االسالم دين 

حق ولو لم يعتنقه احد.

اذن هو امللك الذي قاد رواد الفضاء االميركيني 
الى سطح القمر ودربهم على مواقع الهبوط حتى 
قال احدهم في رحلة ابوللو عندما وطأت قدماه 
سطح القمر: »اشعر اني جئت الى هنا من قبل بعد 

تدريبات امللك فاروق الباز« وارشاداته لي.
عندما وطأت قدما نيل ارمس����تروجن سطح 
القمر بعث برسالة الى االرض باللغة العربية 
تقديرا الستاذه الذي تولى تدريبه واصطحب 
معه بحسب مجلة »نصف الدنيا« ورقة مكتوبا 
عليها سورة الفاحتة ودعاء من فاروق الباز الى 

سطح القمر.

جراح مخ

لم يخطط ليصبح جيولوجيا ولم يكن يعلم 
ماذا تدرس كلية العلوم او قسم اجلولوجيا اذ 
كان حلمه االول ان يصبح طبيبا، وحتديدا جراح 
مخ خاصة انه كان يعشق االحياء واثبت تفوقه 
فيها وكان استاذ االحياء يقول عنه »الواد فاروق 
سيصبح جراحا عظيما« ليخيب آماله املجموع 
ال����ذي حصل عليه الذي ل����م يخوله لاللتحاق 

بكلية الطب.

االزهر الشريف

اولى الشخصيات التي تعلم منها في حياته 
والده الذي كان يحترم االنسان الذي ميلك املعرفة، 
وكان يؤمن بأن العمل عبادة، ويقول اذا امضى 
املرء يوما دون ان يتعب في عمله فهو لم يحلل 
رزقه، وكان والده � استاذا في االزهر الشريف � 
وكان الشيخ الشعراوي رحمه اهلل من تالمذته 
� لكنه لم يك����ن يترك العمل وقت صالة الظهر 
ليصلي جماعة.. بل كان يحرص على ان يلحق 
بالصالة ولكن بعد انتهاء العمل، وكان يقول »ربنا 
سيسامحني النه وقت الشغل وانا اتقاضى عليه 

راتبا.. معنى ذلك ان وقت العمل مقدس«.
اثرت في حياته كثيرا والدته تلك الس����يدة 
املصري����ة الريفية صاحبة الذكاء الفطري التي 
ساعدته على اتخاذ الكثير من القرارات املصيرية 
في حياته، هذا الى جانب اس����اتذته املصريني 
واالميركيني واالملان، كانوا مدرسني مخلصني ال 
هم لهم اال ان يوصلوا لهم اكبر قدر من العلم.. 
وتعلم حتى من اخوات����ه البنات ومازال حتى 

اليوم يتعلم من بناته وحفيداته.
هو ابن قرية طوخ وابن الشيخ االزهري من 
اسرة بسيطة احلال في الزقازيق وتنتمي اسرته 
الى مدينة الس����نبالوين في محافظة الدقهلية 
ذهب إلى أميركا ليحصل على درجة الدكتوراه 
ف����ي اجليولوجيا ثم عاد الى مصر الن الهجرة 
لم تكن يوما ضمن مخططاته فعينه كانت دائما 
على مصر لكن فرص العمل اجبرته على العودة 
مج����ددا إلى الواليات املتح����دة التي رجع إليها 

مرة أخرى.

أفضل الجيولوجيين

عندما وطأت قدماه أرض أميركا ايقن الباز 
ان الناس هناك لن يقبلوه او يحترموه أو حتى 
مينحوه فرصة عمل جيدة إال اذا كان احس����ن 
وافضل جيولوجييه����م وهو األمر الذي حتقق 
لتستقبله اميركا وحتتضنه كنابغة من نوابغ 

العالم التي ترعاهم دائما.
بدأت رحلته عندما تقدم خالل عام بعشرات 

فاروق الباز.. 
ح فوق القمر فالاّ

ملك الفضاء في إحدى محاضراته


