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) في الصـورة(یـمكـن للزنـبور األخـضـر 
ـاغ صـرصـار اجـراء عـملیة جـراحـیة عـلى دم

أو ما علمـتنا أفالم ( حـي –لیـحـولـھ الى میـت 
  .)Zombieالسـینما أن نسـمیھ 
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 كلمة العـدد
 ونتـمنى "آفاق العلم"نرحب بكـم في عـددنا ھـذا من 

ضوعات التي اخترناھا فیھ أن یالقي محـتواه والمو
  .اعجـابكم

  
شـھدت األسابیع القلیلة الماضیة العـدید من اإلنجازات 

 في المجـال العـلمي بحـقول مخـتلفة والتطـورات
مـنھ؛ لعـل أبرزھا كان بدء العـمل في مسـرع 
الجـسـیمات األكبر في العـالم على الحـدود 
السـویسریة الفرنسـیة ثم العـطل الذي تسـبب في وقفھ 

ھـذا ھـو .. .وفي خـیبة أمل كـبیرة في الوسـط العـلمي
ـث عـن اآللة التي تبح"محـور البحـث في مقـال 

  ".أصـل الكـون
  
  

مقـال آخـر یبحـث في مـوضـوع یصـاحـبنا في 
قـداتـنا وفي نظـرتـنا الى ـنا الیومیة وفي معـتـحـیات

  ."مـن أین جـاء الشـر؟: "أحـداث العـالم
  
  

اضـافة الى العـدید من الموضوعات واألخـبار 
  .األخـرى

  
  
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                            
  رـریـرئیس التح - وضـإیاد أبو ع     

      eyad_abuawad@sci-prospects.com    
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 لیـس فـقـط فیـما یـتـعـلق  السـیطـرة عـلى سـوق اإلنـترنـتبحـث غـوغـل فيرغـم نجـاح محـرك ال
 بل في مجـاالت أخـرى كالبرید اإللكـتروني واألخـبار ـدمونبعـملیات البحـث التـي یقوم بھـا المسـتخ

  حـة التيوغـیرھا، فـھـناك رغـبة مـن العـدیدین في الحـصـول عـلى جـزء مھـما كـان صـغـیرًا مـن المسـا
  

 منافس جـدید لغوغل

  
  تأكید وجود المـاء على المریخ   
  توصـلت دراسـة قـام بھـا

 Dukeباحـثون مـن جـامعـتي 
األمریكـیـة و زیـوریـخ 
السـویسـریة الى أن حـجـم 
الدمـاغ ارتـبط خـالل مـراحـل 

ول ـطـبة ـولوجـیـطـور البـیـالت
 28 بعـد دراسـتـھـم لـ ...العـمر
 من الرئیسـیات نـوعـًا

Primates)  مـن بـینـھـم
، وجـدوا أنھـم طـوروا )اناإلنـسـ

أدمغـة كـبیـرة لـتـمكـنھـم مـن 
  .البـقـاء في ظـروف صـعـبة

  

بفـضـل األدمغـة الكـبـیرة، 
تـمكـنـت ھـذه األنـواع مـن 
اكـتـشاف طـرق جـدیـدة 
للحـصـول عـلى الطـعـام، 
للھـروب مـن الحـیـوانـات 

تـبادل المعـارف لرسـة، وـالمفـت
 مـن  آخـریـن أفـرادمع

كـل ھـذا للـتـمكـن ... نوعـھـم
مـن التـفـرغ للـتـكـاثـر والعـنایـة 

  .بالصـغـار بشـكـل أفـضـل
  

 فـقـد تـم وكـنـتیجة لھـذا... الكـوكـب
تـمدیـد الفـتـرة المـفـترض أن یعـمل 
خـاللھـا فـیـنـیكس عـلى المـریخ، إال 
أن العـلمـاء یعـتـقـدون أن احـتـمالـیة 
اسـتمـراره في العـمل بعـد انتـھـاء 
فصـل الشـتاء عـلى القـطب الشـمالي 

فـھـو قـد ال یـتـمكـن ... متـدنـیة جـدًا
مـن مواجـھة درجـات الحـرارة 

  .فـضـة ھـناكالمنـخـ

 المـوجـود Phoenixسـبار األمـریكـي فـیـنـیكـس كـشـفت التحـالیـل المخـبـریة التـي تـمـت عـلى مـتـن المـ
للكـوكـب األحـمرعـن وجـود المـاء في عـینة من رمـال تـم اسـتخـراجـھا مـن عـمق عـند القـطب الشـمالي 

والمـرحـلة المـقـبلة ھـي بـال شـك ... خـمسـة سـنـتیمرات تحـت السـطح بواسـطة الذراع اآللیة للمـسبار
مـع أن العـدید مـن المؤشـرات تـؤكـد ھـذه .. .أو مـاضـیھالبحـث عـن آثـار للحـیاة في حـاضـر المـریخ 

 وجـود كـائـنات حـیة بـدائـیة عـلى أدلـة عـلى أیـة  حـتى اآلناإلحـتمالیـة، إال أنـھ لـم یـتـم العـثـور
  لى سـطح عـ مـن رؤیـة ثـلوج تتـساقطحـدث آخـر كـان تـمكـن المسـبار... عـلى المـریخ) كالبكـتـیریا(
  

الجـدید في .. .یتحـكـم بھـا غـوغـل
األمـر أن مـنافسـھ الجـدید لیس 

سة محـرك غـریبًا عـنھ، فمؤسـِ
ظ ـ تلفوالتي (Cuilالبحـث الجـدید 

Coolكـانت مـن )  أو كـُول
  ...العـاملین في شـركـة غـوغـل

 Anna Patterson أنا باترسـون 
في الواقع ھـي مـن قـامـت بإنـتاج 

 Indexingنظـام الفـھـرسـة 
Systemالخـاص بغـوغـل  ...

د ـیمكـنكم تـفـقد المحـرك الجـدی
  :عـلى العـنوان

www.cuil.com  

مجـموعة مـن صــغـار 
مع : مور مدغـشـقـرلیـ

التـطـور اكـتسـب دماغـًا 
  .أكـبر

… 
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http://www.cuil.com
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 الدانـماركـیة تـم نشـرھـا Syddansk Universitet باحـثـون في جـامعـة وفـقـًا لنـتـائج دراسـة قـام بـھـا
، فـإن الرھـبان الذیـن كـانوا یعـمـلون عـلى نسـخ Journal of Archaeological Scienceفي مجـلة 

  قـبـئ تعـرضـھـم لكـمیات كـبیرة مـن مـادة الزكـانوا یموتون بسـبـبالكـتب في مـنـتصـف األلفـیة المـاضـیة 

تـم اكـتـشاف مجـموعـة مـن 
المعـابد الحـجـریة واألھـرامـات 

 كـھـفًا تحـت األرض 14في 
في شـبھ ) ھـا تحـت المـاءبعض(

 في Yucatánجـزیـرة 
ویعـتـقـد عـلمـاء ... المكـسـیك

اآلثـار أن ھـذه اإلنشـاءات تعـود 
ارة المـایا وأن بـنـاءھـا الى حـضـ

دات ـجـاء بوحـي مـن المعـتـق
  الدیـنیة والتي كـانت تـؤكـد عـددًا

.  

 بـوابـة المایا السـفلیة

  
  

أكـد بحـث حـدیث قـام بھـا 
 Alexanderألیكـساندر جـونـز 

Jones مـن معـھـد دراسـات 
العـالم القـدیم في نیـویورك  أن 

نـھ كـان الكـمـبـیـوتر مـا یعـتـقد أ
األول في التـاریخ البشـري، 
والذي تـم العـثـور عـلیھ في 

 عـند شـواطـئ 1901العـام 
جـزیرة كـریـت، تـم انـشـاؤه في 
القـرن األول قـبل المـیـالد في 

  .جـزیـرة صـقـلیة
  

جـھـاز الكـمـبـیوتر البـدائـي ھـذا 
 Antikytheraوالمـسـمى 

Mechanismـسـتـخـدم  كـان ی
مـن قـبل اإلغـریق والرومـان 

ات ـركـاب حـسـم لحفي القـد
  .بـواكـالك

  

یحـتوي ھـذا الجـھـاز عـلى 
دوالیـب وتـروس مـن المـمـكن 
مـقارنـتـھـا بمـا كـان مسـتخـدمـًا 
في صـنـاعـة السـاعـات في 

  .القـرن الثـامـن عـشـر
  
  

  سـمھم كان الحـبر... الناسخـون
  

 رئیس Guillermo de Andaیقـول غویلیرمو دي أندا ... لحـقائـق الخـاصـة بالحـیاة بعـد المـوتمـن ا
ً  لمعـتق دات ـفریق البحـث في الموقع أن ھـذه الكـھـوف قـد تـكـون بـوابات لعـوالم أخـرى مرتـبطة، وفـقا

  . بالظـالم والخـوف والوحـوش،المایا
ت ھـذه الكـھـوف أن أقـدم مـا تـم العـثـور عـلیھ ھـو إنـاء یعـود الى قال العـاملـون عـلى فحـص مـوجـودا

 فـترة بـین العـامینألف وتسـعـمائة عـام مـضى إضـافة الى تـماثـیل وأعـمدة یعـود تاریخ صـنعـھـا الى ال
  . للمـیالد850- 750

  
  

التـي احـتواھـا أحـد األحـبار التي كـانـت 
   .مـسـتخـدمة في الكـتـابة؛ األحـمر

  

رشـاة ـكـانت العـادة، عـلى األرجـح، لعـق ف"
الكـتابـة قـبل البدء في العـمل لسـنـّھـا وجـعـلھـا 

  .یـؤكـد البحـث المـنشـور" أكـثر حـدة
  

 القـدمـاء یعـتـقد المخـتـصـون أن الكـتـبة
اسـتخـرجـوا اللـون األحـمر مـن احـدى خـامات 

 Cinnabar رـفـالزنجالزئبـق والمسـماة 
 كبریت الزئبقالمـكونة بشـكل رئیسي مـن مـادة 

Mercury sulfide والتي یكـون لونھـا 
  .ضـاربًا الى الحـمرة
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 التـمسـاح اإلمبراطـوري

  
  
  
  
  
  
    

م ھـو آخـر األجـرام التي تـ دون ذیـل ـًاالكـویكـب الجـدید الذي یمـكـن اعـتباره مـذنب
  اإلسـم الذي تـم اعـطاؤه لـھ ھـو... اكـتـشـافھـا في مجـموعـتنا الشـمسـیة

SQ372 2006 ... یبعـد ھـذا الكـویكـب عـن األرض مـسافة ثـالثـة ملـیارات
یـدور حـول الشـمس مـرة .. ).أي أنـھ أقـرب الى الشـمـس مـن نـبـتـون(كـیلـومـتر 

 سـنة تـكـون أبعـد مسـافة بیـنھ وبـین األرض خـالل ھـذه الرحـلة 22 500كـل 
ویعـتقـد العـلمـاء أنـھ قـد جـاء مـن داخـل غـیمة أورت ... مـلیار كـیلـومـتر 241

Oort Cloudالموجـودة في طـوق على مسـافة سـنة ضـوئـیة واحـدة مـن الشـمس .  
  

الخـوف بتـسـبب یحـجـم ھـذا الوحـش المرعـب ... ؛ تـمسـاح ضـخـمSarcosuchus Imperatorإنـھ ... وحـش عـمالق مـن قـبل التـاریخ
دراك المعـنى الحـقـیقـي لھـذه المـقایـیس، عـلیـنا إل.. . مـتـرًا و وزنـھ ثـمانـیة أطـنان12والتعـرق إذا بـدأنـا في تخـیـل اإللـتقاء بھ؛ بـلغ طـولھ 

 مـترًا 6.3الذي یـبـلغ طـولـھ ) Saltwater Crocodileأو (معـرفـة أن أضـخـم تمـساح مـوجـود الیـوم في العـالم ھـو تـمسـاح المـیاه المـالحـة 
  . طـنـًا1.3ووزنـھ ال یـتجـاوز 

ھـذه المعـلومات تـوصـل إلیـھـا عـالم ...  سـنـتـیمـترًا15ـنة وكـان طـول أسـنانـھ یصـل الى  مـالیـین س110عـاش ھـذا الحـیوان قـبل 
 تـم العـثـور  بعـد دراسـتھ لجـمـجـمة ھـذا التـمسـاح اضـافة الى أجـزاء مـن عـظـامـھPaul C. Serenoالمـسـتحـاثـات األمریـكـي بول سـیریـنو 

إال أن ھـذا لـیس كـل شـيء؛ فـقـد وجـد سـیـرینو أدلـة تـؤكـد أن ھـذا العـمـالق كـان ... Ténéréـن صـحـراء  في الجـزء النـیجـیري معـلیھـا
  ). عـامًا60 و 50بین (یعـیش لعـشـرات السـنیـن 

  .بـنـیة مـترًا؛ أي طـول رجـل بالغ متـوسـط ال1.78جـدیـر بالذكـر أن طـول جـمجـتھ وحـدھـا بـلغ 
  

ورة تـخـیل فـیھـا صـ
الرسـام مـواجـھـة بـین 
التمسـاح اإلمـبراطـوري 
و نوع مـن 
الدیـناصـورات عـاش في 

 الحـقـبة ذاتھـا یـسـمى
S u c h o m i m u s 
T e n e r e n s i s  

  
  في الصـورة الصـغـیرة

یمكـنكم مقـارنـة حـجـم 
  .التـمسـاح باإلنسـان
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  مـدیـنة الكریـستال
 األعـوام لوسـیـظـھـر في العـاصـمة الروسـیة مـوسـكـو عـلى بعـد ثـمانـیة كـیلومـترات من الكـرمـلیـن خـالفي العـالم سـیكـون البـنـاء األكـبر   

 .الخـمـسة القـادمـة
  .Norman Fosterاسـم ھـذا المـبـنى سـیكـون جـزیـرة الكـریسـتال وسـیحـمل تـوقـیع المھـندس المعـماري اإلنجـلیزي نورمـان فـوسـتر 

ً  كـاألبراج التـي كـنا نـراھـا ونـقـ  قـصص الرأ عـنھـا عـندمـا كـنا أطـفاًال فيیـشـبھ المـبنى، كـما كـشف عـن تصـمـیمھ فـوسـتر، برجـًا فـاتـنا
 مـتـرًا وسـیـتحـدر مـنھـا ھـیـكل لولـبي مـن الفـوالذ 450سیـصـل ارتـفاع قـمـة المـبنـى الى ... األمیرة الصـغـیرة الخـیالیة كـسـندریال أو

" البـنـتاغـون"أي أكـبر مـن مـبـنى وزارة الدفـاع األمریكـیة  ( مـلیون مـتر مـربع2.5والزجـاج لیصـل عـنـد قـاعـدتـھ الى بـنـاء یغـطـي مسـاحـة 
  ).بأربع مـرات

حـالت ومـسـیحـتوي ھـذا المبـنى الضـخـم عـلى ثـالثـة آالف غـرفـة فـنـدقـیة، تسـعـمائـة شـقـة، مـدرسـة، مـتحـف، صـالة سـیـنـما، مسـارح، 
  .قـت ذاتـھ ألف زائـر في الو30تجـاریـة مخـتـلفـة لخـدمـة 

لحـاجـة الى أي  تـوفـیر اكـتـفـاء ذاتـي مـن الطـاقة دون اضـمنسـتـكـون جـزیـرة الكـریـسـتال مغـطـاة بألـواح شـمـسـیة وتـوربـیـنات ھـوائـیة ت
  .مصـدر خـارجـي

  .  ملـیـارات دوالر4: الكـلفـة النـھـائـیة للمشـروع
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  ؟لمـاذا ال یخـتلط صـفار البیض ببیاضـھ 
المح أو ما یعـرف بصـفار البیض ھـو نـواة خـلیة البـیضـة 

 تـطـور الجـنین وھـو مـحـمي بغـالف تكـون وظـیفـتھ ومكـان
حـفـظ المـادة المغـذیة داخـلھ وتعـمل عـلى مـنع اخـتالط المح 

  .زاللـبالببـیاض البیض أو مـا یعـرف 
في حـقـیقـة الوضـع، المح یشـكـل المـادة الغـذائـیة الرئیسـیة 

 ، مـن%52للجـنـین و ھـو مـكـون مـن المـاء بـنسـبة 
مـن ، و%29، من الدھـون بنـسبة %17البروتـین بنـسـبة 

  %.2 بنسـبة یدـاریتونـكالسـكـر والمعـادن والفـیـتامـینات وال

  

  ماذا كـان عـنوان
  أول صـفحة انترنت؟

 CERN في مـنظـمة World Wide Webتـم اخـتراع الـ 
أول عـنوان انتـرنت في التـاریخ ... 1989في جـنیف عـام 

 والذي info.cern.ch وأول موقع كـان Webو أول خـادم 
یاء الجـسـیمات في فـیز یزال ھـو عـنوان موقع مخـتبر ال

صـدرت في ) في الصـورة(أول صـفحـة انتـرنت ... جـنیف
   وكـان عـنوانھا1990الخامس والعـشـرین من دیسـمبر عام 

 
http://info.cern.ch/hypertext/WWW/ 

TheProject.html 
ـة حـتوت الصـفحا   

على معـلومات عـن 
  یةـوتـة العـنكبـالشـبك

  .WWWالعـالمیة 
ھذا العنوان یوصـلك 
الیوم الى موقع 

CERN.  

  ؟نجـم في الكـون مـتى سـیـموت آخـر 
عـلى تـكـونـت النجـوم األولى في الكـون بعـد مـا یقـارب المـلیون عـام 

في ...  مـلیار عـام13.7 الذي حـدث قـبل Big Bangاإلنـفـجـار العـظـیم 
تـلك الحـقـبة، تشـكـلت أیضـًا الثـقـوب السـوداء األولى التي قامـت 

 محـیطـة نفـسـھـا بسحـب مـن )ھـاالتي كـانت حـول(النجـوم " تالعابـ"بـ
مـنذ ذلك الوقـت، نشـأت مـلیارات ... الغـاز ذات حـرارة شـدیدة اإلرتـفاع

الحـقـبة الحـالیة تشـھـد والدة و وجـود ... النجـوم، ثـم تطـورت ومـاتت
  ".حـقـبة النجـوم"عـدد كـبیر من النجـوم مـا دفع الفـلكـیین الى تسـمیتـھـا بـ 

ـقـبة سـتـسـتمر حـتى تتحـول جـمیع النجـوم الى أقـزام بیضـاء ھـذه الح
White dwarfs  أو بولسـارPulsarsسـیكـون...  أو ثـقـوب سـوداء  

  

   ھي اللغـةما
  األسـھـل تعـلـمھـا؟

خـر خـاص مـن الصـعـب تحـدید اللغـة المحـتویة عـلى نـظام قـواعـدي وآ
ببناء الجـمل وآخـر صـوتي أكـثـر سـھـولة للتعـلم مـقـارنـة باللغـات 

عـامل مھـم یـحـكـم درجـة السـھـولة أو الصـعـوبة ... األخـرى في العـالم
فـبالطـبع مـن ... في تـعـلم لغـة جـدیدة ھـو قـرب أسـاسھـا مـن اللغـة األم

سـبانـیة أو الفـرنسـیة مـع أن قـواعـد األسـھـل عـلى إیطـالي تعـلم اللغـة اإل
اللغـة اإلنجـلیزیة أسـھـل فیـما یـتـعلق بالقـواعـد والمصـطـلحـات 

مـا یـتوجـب مـعـرفـتھ أن أي طـفـل عـمره ثـالث سـنوات ... المسـتخـدمة
یعـرف بصـورة أسـاسـیة اسـتخـدام مفـردات وقـواعـد اللغـة التي یتحـدثـھـا 

  ن جـانـب آخـر سـیكـون من الصـعـب عـلى أي شـخـصمـ... والداه

الغـالف المحـیط بالمح ھـو 
یق عـبارة عـن غـشاء رقـ

المع وضـارب الى الصـفرة 
یسـمح للمـاء بالدخـول إال أنھ 
یمنع المحـلول الرطب 

.. .الداخـلي مـن الخـروج
سـم 2.5  المحیذكـر أن قـطر

  .في حـالة بیـضـة الدجـاجـة

عـمر الكـون حـینھـا 
 ألف ملیار عام 100

وسـتموت بھـذا آخـر 
... النجـوم المـتـبقـیة

وبعـد ذلك سـوف 
تـلك األجسـام " تـتـبخر"

  .المـتبقیة أیضًا
    

اإلنجـلیزیة یتحدث 
تـعـلم الصـینـیة أو 

بالطـبع .. .العـربیة
تعـلم لغـة جـدیدة 
أسـھل كـلما صـغـر 

  .عـمر المـتعـلم

http://www.sci-prospects.com
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 غـیوم كـثـیفـة
تتـشـكل ھـذه الغـیـوم عـندما یتحـرك 
الھـواء البـارد القـادم من األراضـي 
المـتجـمدة بإتجـاه البحـر مـا یـؤدي الى 

رطـب الذي یكـون خـفـض حـرارة الھـواء ال
وتدریجـیًا بإنخـفاض ... أقـل برودة نسـبـیًا

درجـة الحـرارة، فإن المـاء المكـون 
للھـواء الرطـب یـبدأ بالتجـمد مكـونـًا ھـذه 

  .التشـكـیالت الضـخـمة من الغـیوم
الصـورة ھـنا لمـنطـقة بحـر بیرنج 

Bearing تم إلتـقاطـھـا بواسـطـة القـمر 
 التـابـع لوكـالة Terra الصـناعـي 

  . الفضـاء األمریكـیة
  

 األرض الى وجهةم
األقـمار الصـناعـیة المحـیطة باألرض من جـمیع اإلتجـاھـات تـقـوم،  

بعـض ... ودون تـوقـف، بإرسـال صـور لمـواقع جـغـرافـیة مخـتـلفة
ھـذه الصـور تـلتـقـطھ الكـامـیرات البصـریة المعـروفة، أمـا البعـض 

 تظھـر لـنا Filtersر فیـلتـقط بإسـتخـدام مرشحـات خـاصة اآلخـ
  .تفـاصـیل لم یكـن من الممكـن رؤیـتھـا في المـاضي

  

 عـيون
 األرض الى موجهة 

 

 عـيون
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 رفـروع النھـ
مـا یبدو ھـنا كـشرایین داخـل كائـن حـي ھـو منطـقة الدلـتا 
لنھـر كـولورادو في خـلیج كـالیفـورنیا بالوالیات المتحـدة 
والذي یتـفرع كـجـذور األشجـار في المنطـقة الرمـلیة 

ھـذه الفـروع تحـول مـا یقـارب مـلیوني فـدان ... المحـیطـة
ب قـادمًة من األخـدود الى أھـوار بـما تحـملھ من رواسـ

  ).Grand Canyon(العـظیـم 
  

  حـركة مـائـیة ضـخـمة
یـتـوقع العـلماء ... شـالالت نیاجارا

أن یـنـتـھي ھـذا المشـھـد الطـبیعي 
...  ألف عـام25بشـكل كـامل خـالل 

تشـیر المعـلومات التي حـصـل 
ھـا العـلماء أن میـاه الشـالل عـلی

 مـترًا في 102تراجـعـت بـما یعـادل 
... 1927 و 1842الفـتـرة بـین 

كـمیة المیاه الجاریة لتكـوین ھـذه 
 مـتـر 64 498الشالالت والـبالغـة 

مكعـب في الثانیة تكـفي لتغـطیة 
حاجة دولة بحـجم قـطـر لمیاه 

  .الشـرب لعـشـرین عامًا
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  ثـقـب في األرض
یصـل عـمقـھ ...  في البـیروToquepalaمنجـم 

الى ثـالثة آالف مـتر وتـصـل مسـاحة الفـتحـة التي 
  .لومترًا كـی6.5یـشـكـلھا الى 

من ھـذا المنجـم، یـتـم اسـتـخراج النحـاس والفـضـة 
والذھـب بشكـل رئیسي ویعـتـبر مـن أضـخـم 

  .المـناجـم في العـالم
الصـورة إلتـقـطھـا رواد الفضـاء عـلى مـتن 
المحـطـة الفـضـائـیة الدولیة في الثاني والعشـرین 

  . 2007من سـبـتـمبر 
  
  

  بقـعـة سـوداء في التـبت
Dagze Co ھـي احـدى أكـبر البحـیرات التـبت 

  . كـیلومترًا مربعـًا260حـیث تـبـلغ مسـاحـتـھـا 
من الممكـن، في ھذه الصـورة، رؤیـة الدوائـر 
المحـیطة بالبحـیرة نفـسـھـا والتي تشـیر الى 

وجـیة السـابقة والتي تؤكـد أن الحـقـب الجـیول
مسـاحـة البحـیرة كـانت أكـبر ممـا ھـي عـلیھ 

  .الیـوم بكـثـیر
یعـزو عـدد من العـلماء ھـذا التـقـلص في 
مسـاحـة البحـیرة وكـمیة المیاه الى ظاھرة 

  .اإلحـترار العـالمي
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  عـاصـفة في الصـحـراء
عـواصـف الرمـال والغـبار تتـكـون عـادةً  في المـناطق 

إذا مـا ... الجـافة والتي تكـون فیھا النـباتات قـلیلة
كـانت سـرعة الریاح كـبیرة، فإنھا تحـمل ذرات الغـبار 

  .والسـماءلتـكـون غالفًا بـین األرض 
ھـذه الصـورة لعـاصـفة في صـحراء جـوراب شمال 

  .تشـاد الواقعـة في وسـط القـارة اإلفـریقیة
  

  كـارثـة بـیـئـیة
بین افریقیا وجزیرة مدغشـقر، توجـد منـطقة مائـیة تسـمى قـناة 

 كـیلومترًا ویـتراوح 1 700موزامبـیق یبـلغ طـولھا حـوالي 
یصـب في ھـذه ...  كیلومـتر1000 و 400عـرضـھـا بـین 

ي الطـم)... بیـتسـیبوكا(المنـطقة نھـر مدغشـقر الرئیسي 
المحـمول من قـبل ھـذا النھـر أدى الى انشـاء جـزر صـغـیرة من 

والتعدیالت الجغرافیة التي سـببھا ھذا األمر تؤدي الى ... الرمال
وقوع كارثة بیـئیة في الجـزیرة؛ فقطع األشـجار المتواصـل في 
غابات الجـزیرة سـرع ظـھـور آثار عـملیة التعـریة والرواسب 

  . الى تدمیـر الطبیعة في ھذه المنطقةالتي تؤدي تدریجیًا
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لمـاذا یـتصـرف اإلنسـان في بعـض األحـیان بصـورة فاضـلة 
وأخـالقـیة وفي حـاالت آخـرى یكـون قادرًا عـلى ارتكـاب أفظـع 

إلجـابة الجـرائـم؟ سـؤال حـاولت المدارس الفكـریة والدیـنیة ا
  .عـلیھ مـنذ بـدء التـاریخ
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 قـام باحـتجـاز  الذيدس النمسـاوي جـوزیف فریتزلـلمھـناقصـة 
، أو قـصـة زلھو مـنـابـنـتھ واغـتصابھـا لما یقارب الربع قرن في قـب

السـیدة األمریكیـة تشـایـنا أرنـولد التي قامـت بقـتـل طـفـلتھـا 
الرضـیعة بوضـعـھا في فـرن المایكـرویف، وقـصص الحـروب 

أمـام كـل ھـذه ... والتعـذیـب التـي تغـطـي كـافة أرجـاء األرض
مـا ھـو : القـصص، تـتـبادر الى الذھـن أسـئـلة في غـایة األھـمیة

لشـر؟ لمـاذا ھـو مـوجـود؟ ھـل اإلنـسـان شـریـر الى ھـذا الحـد؟ ا
  ولمـاذا؟

بعـض ... اإلجـابات مخـتـلفة، لكـنـھا لیـسـت مقـنعـة دائـمًا
، یـرون أن الشـر ھـو مـجـرد الجـھـل وعـدم  الفـالسـفة، كـسـقـراط

ـیغـل، أما بالنـسـبة آلخـرین كـھ... القـدرة عـلى فـھـم ماھـیة الخـیر
فالشـر ھـو الوجـھ اآلخـر للخـیـر، وجـھ ال مفـر مـنھ وال بـدیـل 

أدیـان كـثـیرة، عـلى الجـانب اآلخـر، تـتـحـدث عـن الشـر ... عـنھ
إنـھ : المطـلق الذي ھـو فـوق العـالم الطـبیعـي الذي نعـرفـھ

إال أن رجـال الدین یتحـدثـون عـن اإللـھ العـادل ... الشـیطـان
لرحـیم واللطـیف، لكـنھـم یخـتلفـون عـندما یتـم التوجـھ إلیـھـم وا

لمـاذا یوجـد ھـذا الشـیطـان؟ لمـاذا لم یـترك اإللـھ الكـون : بالسـؤال
 Epicurusالفـیلسـوف اإلغـریقي أبیقـور خـیرًا بالمطـلق؟    

قام بوضع معـضـلة ال تـزال قائـمة حـتى ) ل المیالدـ قب324-270(
الرب، إما أن یكـون راغـبًا في إزالة الشـر «: حـول ھـذا الشأناآلن 

لكـنھ ال یسـتطـیع، أو أنھ یسـتطـیع لكـنھ ال یـریـد، أو أنھ ال یریـد 
إذا كان یریـد وال یسـتطیع، فھـو عـاجـز؛ إال أن ... وال یسـتطـیع

  وإذا كان یسـتطـیع وال یـریـد فھـو... ھـذا لیس من مواصـفات الرب
   

الخـیر والشـر المجـسـدان في : یعـیشـون معـًا
) دكتور جـیكل ومسـتر ھـاید(شـخـصـیتین مخـتـلفـتین 

 روبرت ھـكذا وصـف ... یعـیشـون في شـخـص واحـد
  .  النـزاع األخـالقيونـنسـفـتیـس سـلوی

.  

  الخـفاش مصـاص الدمـاء
في الواقـع معـطاء لغـیره من أبناء 

  .نوعھ، إال أنھ رمـز للشـر
  
  

  بارت سـیمـبـسون
یصـل بھ األمـر حـتى الى احـراق 

  .ربطـة عـنق والـده
  
  

  دارث فیـدار
یجـسـد " حـرب النجـوم"في 

  .ریرالنـموذج األصـلي للشـ
  
  

  لیكـس لوثـر
المجـرم ورجـل األعـمال الذكـي 

  .المعـادي لسـوبرمان
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ھـذه ترجـمة الكـتابة عـلى بوابـة : العـمل یحـررك
المعـسـكر بحـد ... "أوشـفـیتـز"معـسكـر اإلعـتقال النازي 
  .ذاتـھ تحـول الى رمـز للشـر

  

ومع طـول المـدة التي استغـرقـھا ... مـا ھـو الشـر؟ سـؤال حـاول اإلنسـان ایجـاد اجـابات لھ عـلى مر العـصـور
  .البحـث في ماھـیتـھ، فاإلجـابة النھـائیـة ال زالت بعـیدة

كان یؤكد أن اإلنسـان ھـو عـبارة عـما تمثـلھ )  قبل المیالد399-470(    الفـیلسـوف اإلغـریقي سقـراط 
روحـھ؛ أي ما یمثـلھ منطـقھ و وعـیھ؛ لھـذا فال داعي لھـذا اللھـاث المتواصل والمتشـنج وراء المـتع 

المعـرفة و ... الخـیر یمكـن الوصـول إلیھ عـن طـریق العـنایة بالروح... كـل ھـذه مسـارات مزیفة... والثـروات
ومن ھـذا التـفسـیر قـدم ... وحـدھـا قادرة عـلى جـعـل الروح وفـق طـبیعـتھا األسـاسیة الخـیـّرة والكـاملة

فـمن یقـترف أمورًا شـریرة، یقـوم ... سقـراط الوعي والمعـرفة عـلى أنھـما فضـیلة في حـین أن الجـھـل رذیـلة
  .ر؛ لھـذا ھـو ضـحـیة الجـھـلبذلك ألنھ في حـقیقة األمر یتجـاھـل الخـی

قدم األمور بنفس أسـلوب )  قبل المیالد551ولد في الصـین عام  (Master Kung    كونفوشیوس أو 
  .فقد سـاند فكـرة أن اإلنسـان خـّیر بطـبعھ وأن الشـر ینـتج عـن الجـھـل... سقـراط تقریبًا

لھـذا فالخـیر وفـقًا لھـذه النـظـرة تحـول ... نھ قـادم من الرب    الكـتب المقـدسـة تقـدم النـظام األخـالقي عـلى أ
  .أمـا الشـر فھـو ارتكـاب اآلثـام؛ أي مخـالفة التعـالیم الدیـنیة... الى طـاعـة األوامر اإللھـیة

  

إذا كان ال ... لیـس خـّیرًا؛ وھـذا عـكـس مواصـفات الرب تمامًا
یریـد وال یسـتـطیع، فھـو عـاجـز ولیس خـیرًا، أي أنھ لیس رب 

 فلمـاذا الشـر أمـا إذا كـان یـریـد ویسـتـطیع،... على اإلطـالق
  .»موجـود إذا؟

  تعـریف الشـر المـتوافق علـیھ بـین الجـمیع ھـو أنھ نقـیض الخـیر؛
  أما البحـث عـما...                  أي أنـھ كـل مـا ال یـرغـبھ أحـد

ً  من ھـذا فسـیدخـلنـا في خـالفات                      ھـو أكـثر دقـة
  فـمع أنـنا: مثـال القـتـل  لمـاذا؟ فـلـنأخـذ...                  معـقـدة

                     جـمیعًا نعـتـبره تـمثـیالً  فـعـلیـًا للشـر؛ إال أنـھ 
                         كـان ضـروریًا لوضـع حـد لطـموحـات 

  كـذلك فالعـدیـد من...                           ھـتـلر المجـنونـة مثًال
   

األدیـان تعـتـبر القـتـل النـاتج عـن الحـروب سـبیـالً  لنـشـر الخـیر 
یـبیة في الدیـن كالجـھـاد في الدیـن اإلسـالمي، والحـروب الصـل(

  ).المسـیحـي وغـیرھـا
أو السـلوك (الیـوم، عـلماء اإلجـتماع والنـفـس واإلیـثـولوجـیا 

والتطـور البیولوجـي یعـملـون عـلى دراسـة الشــر ) الحـیواني
بصـورة أكـثـر واقـعـیة دون أن یـتـوقعـوا الوصـول الى تعـریف 

الطـب ... ى سـبب وجـودهبـل مـن أجـل التـوصـل ال... كـلي شـامل
تـمـكـن مـن اخـبارنـا أن أشـكـاالً  عـدیدة من التـصـرفات العـنـیـفـة 

عـالم ... مـن المـمـكـن عـزوھـا الى حـاالت مرضـیة نفـسـیة
 مـن معـھـد ماكـس Eibl Eibesfeldtاإلیـثـولوجـیا النـمسـاوي 

یرى " ـریةاإلیثـولوجـیا البش"بالنـك ومؤسـس الفـرع العـلمي 
الخـیر والشـر، اإلیثـار واألنـانـیة كـتصـرفات غـریـزیة في 
اإلنسـان كانـت نـتـاجــًا للتـطـور البیـولوجـي خـالل مـالیـین 

وھـو صـراع مـسـتمر بیـن غـریزة التـمـلك والدفـاع عـن : السـنین
لذلك اإلنسـان مـن جـانب وبـین ) Territory(المجـال الحـیوي 

  .ة التـعـاون مع اآلخـرین مـن جـانب آخـرغـریـز
  
  
  

  

  ؟لمـاذا یوجـد اإلیثـار
 Stevan Harnadیقـول البروفـیسـور سـتـیـفان ھـارنـاد 
 كـي یكـون اإلیثـار «: البـاحـث في جـامعـة كـیبك في مـونتریال 

كـالماء (موجـودًا، یجـب أن تكـون الحـاجـات األسـاسیـة لإلنسـان 
لھـذا فاألفـراد في ... »مشـبعة ) لمسـكـن والجـنسوالطـعـام وا

مجـتـمعـات الدول األوروبـیة الشـمـالیة، حـیث ھـناك توزیع عـادل 
للـثروة وھـناك ظروف رفاھـیة أفضـل، ال یعـانون من الظـلم 

في حـین أنھ في الدول التـي تشـح فیـھـا ... وھـناك شـر أقـل
   الكـثـافة السـكانیة، یكـونالمصـادر والثـروات وتزیـد فیھـا

  
  دء التاريخ وحـتى اليـومـمـنـذ ب: وم الشـرهمـفـ

  

  أبیـقـور 
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و وفـقـــًا لمـا ... فیھـا ظـلم  أكـثر وجـرائـم أكـثر وانعـدام للمسـاواة
 القـبـیلة المكـونـة مـن عـدة «: 1851كـتـبھ تشـارلـز دارویـن عـام 

 بشـكل مـتبـادل أفـراد مسـتعـدین لتـقـدیم العـون لبعـضـھـم البعـض
والتضـحــیة بأنـفـسـھـم مـن أجـل المصـلحـة العـامة، سـتـكـون 

إذًا فـإن عـمـلیة اإلخـتـیار ... » مـنـتـصرة على بقـیة القـبائـل
 تـفـضـل بـقـاء واسـتـمراریة كـل Natural Selectionالطـبیعـي 

ن قـرروا عـلى أفـراد آخـری) و سـاللـتھ(عـضـو مـن تـلك القـبـیلة 
  العـیش بشـكل مـنـفـرد 

  
  
  
  

  

  وجـھـات نـظـر
ھـل مـن الممكـن القـول أن الشـر مـسـألة نسـبیـة؟ مـن یـرتكـب 

... أعـماًال شـریـرة قـد یؤمـن بأن مـا قـام بـھ ھـو الخـیر بعـیـنھ
البعـض قـد یرفـض ھـذه الفـكـرة؛ لكـن إذا أخـذنا عـددًا مـن 

عـندمـا :   الموضـوع، فسـتـتـضـح صـحـتھاألمـثـلة حـول ھـذا
وقـعـت أحـداث الحـادي عـشـر مـن سـبـتـمبـر، وصـم الغـرب مـا 

إال أن المسـؤولیـن عـن ... حـدث بأنـھ عـمل نـاتـج عـن شـر مطـلق
 أنـھم یـقـومـون بعـمل سـامٍ  سیـوصـلھـم الى اتـلك الجـریـمة، آمـنـو

لوالیات المـتـحـدة في العـراق ومـا قـامـت بھ ا... الجـنة
وأفـغـانسـتان، یعـتـقد الغـرب بـأنـھ یجـلب الخـیر لمـواطـني تلك 

إال أن آخـرین یـرون ما حـدث في ... الدول ولمواطـني العـالم
سـجـن أبـو غـریب وعـملـیات القـتل واإلخـتـطاف والفـلـتـان 

  .األمـني كـلھـا نـتـاج للشـر المـطـلق
األحـیان حـتى الشـخـص نفـسـة أو المجـمـوعة ذاتھـا في بعـض 

التـي قـامـت بإرتـكـاب شـر مـا، تـعـود بعـد ذلك لـتـتـسـاءل عـن 
المـنطـق الذي جـعـلھـا تـرتكـبھ معـتـقـدة أنـھ كـان خـیرًا وقـت 

  .ارتكـابـھ
  

 معـرفـة الحـد الذي یمكـن أن یصـلھ أي شـخـص في فعـًال كـان
ارتـكـاب أعـمال شـریرة ضـمن طاعـتھ لألوامر التي یتلقـاھـا من 

كـان عـلى المشـاركـین اإلسـتماع الى أسئلة توجـھ ... سـلطـة عـلیا
معـزولة عـن (الى أشخـاص موجـودین في غـرفة مجـاورة 

ص إال أنھ كـان بإمكـانھـم سـماع غـرفـتھم لذلك فھـم لم یروا األشـخا
في حـالة تقـدیم شخـص مـا ... ثم اإلسـتماع الى اجـاباتھـم) صـوتھـم

اجـابة خـاطـئة، توجـب عـلى المتـطوع أن یقـوم بضـربھ بتـیار 
كـھـربائي تتصـاعـد قـوتھ مع زیادة عـدد اإلجـابات الخـاطـئـة حـتى 

عیـن اسـتـمعـوا لصـراخ ومع أن المتطـو...  فولت420تصـل الى 
الذي كـان (األشـخـاص الذین تعـرضـوا للتـیار الكـھـربائي 

مصـطـنعًا، فالحـقـیقة أنھم لم یكـونوا موصولین بالكابالت 
فـقـد واصـل المتطـوعون زیادة التیار حـتى وصلوا في ) الكھـربائـیة

وا ھؤالء األشخـاص لم یكـون... بعض الحـاالت الى الحـد األقصـى
أشـرارًا؛ بل ھـم، كـكـثـیرین غـیرھـم ینـفـذون األوامر دون تفكـیـر 

  .بالعـواقـب
  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 


، قـام العـالم 1963عـام 

النفـساني سـتـانـلي مـیلغـرام 
Stanley Milgram بنشـر 

إعـالن في الجـریدة الیـومـیة 
طـالبًا عـددًا من المـتطوعین 
لتجـربة عـلمیة خـاصة بالفھـم 

  مـا أراده مـیلغـرام... واإلدراك

    األدیان حـولت التـفكـیر في العـالم الى جـزئین، فبـدًال مـن البحـث في الخـیر والشـر ومصـدرھـما 
یھ ونتـائجـھـما ھـنا في عـالمـنا ھـذا، تحـول التـفكـیر الى مـا ھـو موجـود في ھـذه الحـیاة ومـا سـیترتب عـل

ھـو الجـنة، في حـین أن ) ال زماني وال مكاني(فالخـیر سـتتم مجـازاتھ بموقع أبـدي ... في الحـیاة التـالیـة
  .الشـر سـتـتـم معـاقـبـتھ بمـوقع مضـاد للجـنة في مواصـفاتھـا؛ جـھـنم

اإلغـریقـي القـدیم وعـن     الفـلسـفة الحـدیثـة بحـثـت أیضـًا في معـنى الخـیر والشـر بعـیدًا عـن الفـكـر 
فالمدرسـة الفـلسفـیة ... اإلسـالمیة-المسـیحـیة-الفـكـر الدیـني الذي عـملت عـلى نشـره المفـاھـیم الیھـودیة

وحـتى ھـنري سیـدجـویك ) 1832-1748(ابتـداء بـجـیریمي بیـنثام ) Utilitarianismأو (النفـعـیة 
 وبقـدر فع العامـنـي الـھامھ فـدار إسـقـ من خـیـّرًا اعـتـمادًا عـلى تـقول أن عـمـًال مـا یكـو) 1838-1900(

  .مـا یجـلب مـن سـعـادة ألكـبر عـدد مـن النـاس
یـرى أن ) 1831-1770(ھـیجـیل ... تـجـد للشـر تبـریـرات خـاصـة بھ) Idealism(    الفـلسـفة المثـالیة 

فـلو كـان الخـیر وحـده مـوجـودًا، فمـا الـذي ... ق بـوجـود الخـیرالـشـر ضـروري و ال بـدیـل عـنھ فیـما یتـعـل
و إال ببسـاطـة ... سـیتـوجـب عـلیھ مـواجـھـتھ واإلنتـصـار عـلیھ؟ لذا یجـب أن یكـون الشـر موجـودًا

  .سـتـكـون كـل صـفحـات الكـتب عـبارة عـن أوراق بیضـاء
  
  
  

لـجـون سـتیوارت مـی  
   النفعـیةمن رواد الفلسفة
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  معـتـقـدات عن الشـر
 أسـتاذ عـلم Roy Baumeisterیقـول الدكـتـور روي بومیـسـتـر 

مـا یـتوجـب عـلیـنا معـرفـتھ أوًال  «:  النـفس في جـامعـة فـلوریدا
ادریـن عـلى ارتـكـاب أمـور قـد یـراھـا آخـرون ھـو أننـا جـمیعـًا قـ

فھـذا یعـتـمد عـلى الظـروف ... شـریرة، وحـشـیة، و عـنیـفة
  .» المحـیطة التـي تسـمح لـنا بتـفـسیر األحـداث

ھـناك أمـور كـثـیرة یسـود اعـتـقاد بصـحـتھـا في حـین أنھـا غـیر 
ـیحـًا أن مـن یرتكـب  لیس صـح-1:  وھـذا عـدد مـنھـا... صـحـیحـة

  ...دائـمـًا برغبـتھ و بصـورة مـتعـمدة أمورًا شـریرة یفـعـل ذلك

OF SCIENCE 
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أما بالنسـبة للمتـسبب ... ربـما یـبدو األمـر ھـكـذا بالنسـبة للضـحـیة
 لیـس -2. بالشـر، فھـناك دائـمًا عـذر مقـبول ومبـرر منطـقي

صحـیحـًا أن ھـناك من یرتكـب أمـورًا شریرة لمجـرد شعـوره 
فھـناك دائـمـًا سـبب یدعـوه لذلك لیس ھـو حـب ... بمتعـة ارتكـابھـا
... ضـحـیة الشـر لیسـت دائـمًا بریـئـة وخـیـّرة - 3. الشـر بحـد ذاتـھ

ففـي حـاالت كـثـیرة الضحـیة ترتكـب أمورًا تؤدي بالطـرف اآلخـر 
الى ردة فعـل شـریرة؛ وتجـعـلھ مقـتـنعـًا تمـامـًا بأن مـا یقـوم بھ لـھ 

  الشـر لیس حـكـرًا عـلى اإلنسـان كـما تـدعـي - 4. مـا یبـرره
  .بعـض المعـتـقـدات؛ فـھـو مـوجـود في المملكـة الحـیوانیة أیضًا

  
  وجـھ الشـر

  

األدیان التوحـیدیة الثـالثـة تـقـول أن 
الشـیطـان كـان من المـالئـكة قـبل أن یتـمرد 

وفـقًا لھـذه ... على اللـھ فیـُطـرد من الجـنة
لخـیر النظـرة، في بدایـة الكـون كـان ھـناك ا

   .الكـثـیرون ال یتـفـقون وھـذا الرأي... فقـط
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  لمـاذا الشـر؟
كـل ... ال یـوجـد أي شـخـص یرى نفـسھ شـریرًا عـلى اإلطـالق

قـام بھـا لوجـود ) مـن وجـھـة نظـرك(مـن یـرتـكـب شـرورًا 
وفـقـًا لرؤیـة )... مـن وجـھـة نظـره(أسـباب مشـروعـة ومنـطقـیة 

 Albertنفـس في جـامعـة سـتانفـورد ألبـرت بانـدورا أسـتاذ عـلم ال
Bandura ربـما یكـون السـبب ھـو أن القـواعـد األخـالقـیة لدى ،

اإلنسـان لیسـت ثـابـتة وعـمیقة في داخـلھ كـما نعـتـقـد؛ یعـود ھـذا 
األمـر عـلى األغـلب الى أنـھ في المـاضي اضـطـر إلرتـكـاب 

اعھ من أجل الـبقـاء عـلى قـید الحـیاة؛ أعـمال مـریعـة في صـر
  .متجـاھـًال تـلك القـواعـد

مـن جـانـب آخـر، ومـن أجـل البـقـاء أیضـًا، فـقـد كـان ضـروریًا 
اظـھـار العـدو بمـواصـفات الشـریـر وذلك لتحـریـك المشـاعـر 
المـزروعة داخـلنـا والتـي ترغـب بشـدة في أن نـكـون خـیـّریـن 

وإلظـھـار ... ـندمـا نـتـوجـھ الى الحـرب لقـتـل اآلخـریـنحـتى ع
العـدو بتـلك الصـورة، فھـناك حـاجـة الى آلة دعـائـیة تحـرك 

  .مشـاعـر أفـراد القـبیلة، المـدیـنة، أو الدولة
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  شـیطـان بشـري
المھـندس النمسـاوي جـوزیف 

قـام )  عامًا73(فریتزل 
باحـتجـاز ابـنـتھ واغـتصابھـا 
لما یقارب الربع قرن في قـبو 

نـتیجـة لھـذه ... مـنزلھ
الشـرور أنجـبت ابـنـتھ سـتة 
أطـفال، قام ھـو بإلقاء جـثة 

ـنزل بعـد أحـدھم في موقـد الم
  .وفاتھ مباشـرة

  "عـصـري"تعـذیـب 
  

سـجـین  في سـجـن أبو غـریب،
عـراقي مغـطى الرأس ومـوصـولة 

مع كل ... بأسـالك كھـربائـیةیداه 
وصـلھ اإلنسـان من حضـارة وعـلم، 
كیف یمكن تفـسـیر مـثل ھـذه 

  الشـرور؟

  في حـقـیقة األمر، قـد تـكـون ھـذه الروایات المخـتلفة حـول 
ل الشـر و منـبعـھ الرئیسي مجـرد أسـلوب ابـتـدعـھ      أصـ

التي ال (       اإلنسـان مع بـدء تاریخـھ لیرمـي مسـؤولیـة أفعـالھ 
          یرضـى ضـمیره عـنھـا عـندما ینـظر إلى 

عـلى قـوة ُسفـلیة سـمـاھـا بالشـیطـان أو )              مـرآة نفـسـھ
  .ریـت أو وسـاوس العـالم اآلخـر                العـفا

                   لكـن مـا یـتـوجـب عـلى اإلنسـان فـعـلھ ھـو 
                      البـدء بتحـمـل نتـائج أفعـالھ بنفـسـھ و النـظـر 
                         الى اآلخـرین كـأفراد مماثـلین لـھ، مھـما 

    اخـتـلـفـت أفكـارھـم ومعـتقداتھـم                         
  .                               وتاریخـھـم ولغـتـھـم

   

  قصـة األخـالقـیات
  

خالل الملیون وخمسـمائة ألف عـام 
الماضـي، تطـور مفـھـوم األخـالق 
الذي كـان یعـتـمده اإلنسـان في 
تنـظـیم حـیاتھ وعـالقتھ ببـیـئـتھ 

فـمن النظـرة ... وبالمحـیطین بھ
لفـردیة، تطـورت المفاھـیم الى تلك ا

العـائـلیة، ثم تـلك الخـاصـة 
خـالل ... بالمجـتـمع، ثـم الدولة

 ألـف األخـیرة، بدأت 35السـنوات الـ 
الخـیارات الثـقافـیة في التدخـل أیضـًا 

  .في المفاھـیم األخـالقـیة
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كـویكـب قـد یعـمل العـلماء دون توقف كي یتمكـنوا من حـساب مسـار 
أطـلق ... 2036یتسـبب بدمـار كـبیر إذا مـا اصطـدم باألرض في العـام 

حـرك في الفضـاء  وھـو یتApophisعـلى الكـویكـب اسـم أبوفـیس 
  مـنالمخـتصـون یحـذرون... رة كـیلومـترات في الثـانـیةبسـرعة عشـ

بمئة أن مـا قـد یتـسـبب بـھ اصـطـدام مـن ھـذا النـوع سـیـكـون أكـبر 
 تـم التينـوویـة القـنـبلة ال الدمـار الذي تسـببت بـھمـن ألف مـرة 

  .العـالمیـة الثـانـیة عـلى ھـیروشـیما في نھـایة الحـرب ـاإلقاؤھ
فسـیـكون معـرفـة إذا مـا كـان اللقـاء مع كـوكـبنا محـتـومًا، ل ـھإال أن

  .عـلیـنا اإلنـتظـار عـشـرة أعـوام أخـرى
  

 النيزك املدمر النيزك املدمر
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 Walter Alvarezفي نھـایة السـبعـیـنات، والـتـر ألفـاریـز 
الجـیولوجـي من جـامعـة كـالیـفـورنیا في بیركـلي، بالتعـاون مع 

وجـود نوبـل في الفـیزیاء، اكـتـشـف والده الحـاصـل عـلى جـائـزة 
مصـنوعـات ایطـالیة أثـریة من الصـلصـال؛ ھـذه مـادة معـینة في 

وھـو معـدن نادر : المصـنوعـات كـانت غـنیة بعـنـصـر اإلیریدیوم
العـنصـر ذاتـھ .. .یصـل عـادة من النـیازك أو من الغـبار الكـوني

ـیة بـین حـقـبتي العـصـر تـم اكـتـشـافھ في الطـبقـة الجـیولوج
و العـصـر الثـلثـي )  ملیون عـام65 – 144قـبل (الطـباشـیري 

أي الفـتـرة التـي انـقـرضـت فیـھـا )  مـلیون عـام1.8 – 65قـبل (
الحـین بـدأت الفـرضـیات حـول مـا ومـنذ ذلك ... الدیـناصـورات

م من قـبل یـمـكـن أن یحـدث في حـالة وجـود تھـدید جـدید الیـو
كـویـكـب قـریب من األرض قـد یـتـحـول الى نـیـزك یصـطـدم 

  .بكـوكـبنا ومـا سـیتـبع ذلك مـن آثـار قـد تـكـون مـدمـرة
الحـقـیقـة ھـي أن الكـویكـبات تخـترق الغـالف الجـوي لألرض 

إال أن معـظـمھـا صـغـیر الحـجـم مـا یجـعـلھ یتـبخـر ... بإسـتـمرار
لھ الى سـطـحـھـا أو أن ال یـكـون ذي أثـر كـبیر فـال قـبل وصـو

یـُرصـد أو أن یكـون كـبیرًا بعـض الشـيء إال أنـھ یسـقـط في 
  .صـحـراء أو في منـطـقة غـیر مأھـولة فال یـالحـظـھ أحـد

 في كـافة أرجـاء  عـالم فـلك400الیـوم ھـناك أكـثـر مـن 
  التـي تسـمىن األرض األرض یـرصـدون األجـسـام القـریبة م
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  أفـالم سـیـنمائـیة
  

) Meteor) 1979فـیـلم 
بطـولة شـون كـونوري وناتالي 

تتعـاون الوالیات ... وود
لمتحدة مع اإلتحاد السـوفیاتي ا

السابق لتدمیر الكویكب 
Orpheus باستخـدام أنظـمة 
  .صـاروخـیة

  
  
  
  

 Deep Impact فـیـلم
بطـولة روبرت دوفال ) 1998(

على ... ومورغان فریمان
العالم التحرك لتدمیر كویكب 

Wolf-Biederman الذي 
 كیلومترًا قبل 11یبلغ قطره 

  .اصطدامھ باألرض
  
  

 Armageddon فـیـلم
بطولة بروس ویلیس ) 1998(

وكالة الفضاء ... ولیف تایلور
األمریكیة ترسل مجموعة من 
المتخصصین في حـفر اآلبار 
لزرع قنبلة نوویة في كویكب 

  . قبل اصطدامھ باألرض
  
  

  خـطـر فـي طـریقـھ إلیـنا
  

الصـورة، كـما تخـیـلـھـا الرسـام، تضـع كـویكـبًا في طـریقـھ الى 
خطـر مـثـل ھـذا سـیـتـطلب تعـاون جـمیع دول العـالم . ..األرض

  .ھواجـھـتـواسـتـخـدام أكـثر التـكـنولوجیات تطـورًا لم
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Near Earth Objects ... إال أن العـون الكـبیر لھـم یصـل مـن
ـویلة كـل لیـلة في رصـد ھـواة الفـلك الذیـن یقـضـون سـاعـات ط

أمـا األنـظـمة التي تسـتخـدم لھـذا ... º360السـماء بـتغـطـیة 
 في نیـو میكـسـیكـو والذي طـوره معـھـد Linearالغـرض، فھـنـاك 

ماسـاتشـوسـتس للتكـنولوجـیا بدعـم من النـاسـا وسـالح الجـو 
األمریكي والذي تـمكـن مـن اكـتشـاف أكـثـر مـن ألفي جـرم قـریب 

وھـناك ...  ألف كـویكـب226من األرض إضـافة الى ما یقـارب 
ـویكـب في العـام  ك400 الذي اكـتشـف أكـثر مـن NEATأیضـًا 

 Loneos و Spacewatchثـم ھـناك ... الحـالي فـقـط
  . في أریـزوناا وكـلھـCatalina Sky Surveyو
  

لكـن ھـذا ال ... امكـانـیة وقـوع اصـطـدام مـدمـر باألرض مـتـدنیـة
یعـني أنـھ بإمكـانـنا اإلسـترخـاء وتـنـاسـي المـوضوع بأكـمـلھ؛ 

قـد یـؤدي الى بضـع عـشـرات مـن األمـتار نـیـزك یبـلغ قـطـره ف
طـرھا عـدة كـیلومـترات ولو سـقـط في ـخسـائر في منـطقـة ق

.. .مـنـطـقـة مكـتـظـة بالسـكـان فـسـیـتسـبب بقـتـل  المالییـن
اإلحـتـمالیـة تـنـخـفـض كـلمـا تحـدثـنا عـن نـیـازك أكـبر حـجـمًا؛ 

ومـتر واحـد أو أكـثـر یحـدث مـرة نـیـزك یـبلغ قـطره كـیلفسـقـوط 
 وقـوع مـثـل ھـذا الحـدث سـیؤدي الى إال أن...  ألف عـام500كـل 

  .كـوارث عـلى مسـتـوى الكـوكـب كـلھ

  أفكـار أكـثر فاعـلیة
  

العـلماء في مؤسـسة 
SpaceWorks Engineering 

قاموا بتصـمیم في الوالیات المتحدة 
  ھـذه المنظـومة المسماة

Modular Asteroid 
Deflection Mission 

Ejector Node   
  ) MADMEN(أو 

 یةروبوطمركبات والمكـونة من 
مزودة بالطاقة النوویة تقـوم 

باخـتراق سـطح الكـویكب ما یؤدي 
الى دفـعھ وتغـییر خـط مـساره عن 

  .كوكـب األرض

  نھـایة البشـریة
م باألرض قـد ـب ضخـدام كویكـطـاص
میع ـریة في جـیر البشؤدي الى تدمـی

  .اء الكوكبـأرج
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 مـن مـرصـد Sergei Barabanovالفـلكـي سیـرغي باربانوف 
Zvenigorod Observatory قـرب مـوسـكو یقـول أن 

 سـتـأتي في Apophis الحـرجـة فیـما یـتـعـلق بكـویكـب اللحـظـة
 عـنـدمـا سـیـمر قـریـبًا جـدًا مـن األرض حـتى أنـھ 2029العـام 

نتـائج ھـذا المـرور ... سـیكـون باإلمـكـان رؤیـتھ بالعـین المجـردة
دم سـتـخـبرنا بشـكـل أكـثـر دقـة عـمـا إذا كـان الكـویكـب سـیـصـط

  .2036ا في العـام بكـوكـبـن
لكـن مـا ھـي الطـرق التـي یجـب عـلى اإلنسـان اتخـاذھـا للدفـاع 

  عـن وجـوده وبقـائـھ أمـام ھـذا الخـطـر؟
 العـدید ھـنـاك العـدیـد مـن المـقـترحـات، ربـما نـكـون قـد رأیـنا

...  في األفـالم السـیـنمـائـیة المعـروفـة حـول ھـذا المـوضـوعمـنھـا
صـواریخ نـوویـة تـنـفـجـر قـرب شـھـرھـا بالطـبع اسـتخـدام أ

تـوجـیھ الضـربة ... الكـویكـب مـا سـیؤدي بـھ الى تغـییر مسـاره
بشكـل مبـاشـر للكـویكـب؟ معـظـم العـلمـاء ال یحـبذون ھـذا ألن 
ذلك سـیـفرض اسـتخـدام قـنـبلة نـوویة ذات أبعـاد ضـخـمة جـدًا 

اقـتـراح أحـدث ھـو ... ك لـیسـت معـروفة لـنا بالكـاملوتـداعیـات ذل
 SpaceWorksالذي صـمـمـتھ مؤسـسـة  MADMENمشـروع 

Engineering) في الصـفحـة السـابقـة.(  
المـوضـوع الملح اآلن ھـو ضـرورة اتـفـاق دول العـالم التي تمـتـلك 

ن التصـرف برامجـًا فضـائـیة عـلى نظـام دفـاعي مـوحـد یمـكـنـنا م
فـورًا حـال اكـتشـاف خـطر محـتـمل؛ في حـین أن مـا لـدیـنا الیـوم 

ثـم البـدء في ھـو عـمـلیة رصـد وانـتـظـار إلكـتـشـاف خـطر مؤكـد 
  الفعـال قـد یـكـون مـوعـد التصـرف  بھـذالكـن... التـفـكـیر
  .قـد فـاتـنا

  اصطدام ممـیت
نیزك یبلغ قطره بضع 
عشـرات من األمتار 
لن یتسبب في أضـرار 
اذا وقع في الصحـراء 
لكنھ قد یتسبب 
بمالیین القتـلى اذا 
وقع في مركز مدینة 

أما اذا كان ... كبیرة
قطره كیلومتر واحـد 
أو أكـثر، فـقد یتـسـبب 

كـوراث في جـمیع ب
  .أرجـاء الكـوكـب

  

  شاھد من الماضي
  الفوھـة المسـماة

The Barringer 
Meteor Crater 

 شـاھـد ...في أریزونا
على أن اصطدام 

 باألرض أمر كویكـبات
  .من الممكـن وقوعـھ

  

  حـجـم الدمـار
 مـلیون عـام 65.5أكـثر من ألرض قـبل النـیـزك الذي اصـطدم با

  .، عـلى األغـلب، بالقضـاء عـلى الدیـناصـوراتتسـبب
  

  مصـر القـدیـمة
كان اإللـھ 

Apophis  ھـو
روح الشـر 
كان ... والدمـار

عبارة عـن كائـن 
 على شـكل رـریـش

ر ـبـتـُیعو... أفعـى
دو ـع وأصل الظالم

لھـذا .. .ھ النورـإل
فاإلسـم مـناسب 

للكویكب الذي قـد 
یتـسبب بدمار كـبیر 

اذا اصـطدم 
عام باألرض 
2036.  
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أصـبحت عـملیة نقـل األخـبار أمرًا 
طـبیعـیًا ننـتظـره و، في بعـض 

إال أن بعـض ... األحـیان، نـتوقعـھ
 األخـبار التي تتـناقـلھا أحـیانًا وسـائـل
اإلعـالم غـریب؛ وفي حـاالت معـینة، 

لكـن، ومع ذلك، ... یصـعـب تصـدیقـھ
نجـد الصـحـف والمجـالت تتـناقـلھ 

حـقـیقي أم ال؟ ال أحـد ... باسـتمرار
  .یعـرف ذلك

  

  ةأخـبار مجـنون

  مروحـیة أسـقـطـتھا
  كـرة غولف

 طـائرة مروحـیة من – الفلبـین
 تابعـة لسالح Uh-1hطـراز 

الجـو الفـلبیني وتعـود الى فـترة 
حـرب فـیـتنام أجـبرت عـلى 
الھـبوط اإلضـطراري على جـزیرة 

كانت المروحیة تقـوم ... مینداناو
بالطـیران فـوق ملعـب للغـولف 

 كـرة بھـا" غـدرت"عـندما 
... غـولف واصـطـدمت بمروحـتـھا

بعـد الھـبوط كـانت آثار ضـربة 
الغـولف واضـحـة على مراوح 

  .الطـائـرة
  1999یـولیـو 
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  لسـان
  طـویل جـدًا

 لم یـكـن األمـر مـرتـبطـاًَ – الصـین
بتجـمـیلھ بقـدر مـا كـان مـرتبـطـًا بقـدرتھ 

 ھـي Liu Yuxue… على آداء وظـیفـتھ
ـة عـشرة مـن فـتاة صـینـیة تـبلغ السـادس

عـمرھـا اضـطـرت الى التوجـھ الى طـبیب 
متـخـصص لیقـوم بتـقـصـیر لسـانھـأ الذي، 
كـما كـانت تـقـول، كـان یسـبب لھـا 
مشـكالت كـثـیرة في اآلكـل والنطـق 

 13كـان لسـانھـا یمـتد ... السـلیم
كـانت كـلفة ... سـنتمیترًا خـارج الفـم

  .ر أمریكي دوال2500العـملیة حـوالي 
  

  1996سـبتـمبر 

یقـود السـیارة وسـمكة قرش تعـض 
  على سـاقھ

 خالل قیامھ بھوایة السباحة – أسـترالیا
شـمال مدینة سـیدني، قامت سـمكة قرش یبلغ 

یمترًا بعـض سـاق السباح ولم  سـنت60طولھا 
لھـذا، غـادر الماء وتوجـھ الى ... تتركھـا

سیارتھ حیث قادھا حتى وصل الى نادي 
الغـطاسـین الذین قاموا على الفور بسـكب ماء 
غـیر مالح على السـمكة من نوع 

Wobbegong ما دفعھا الى ترك ساقھ 
المخـتصون یؤكدون أن ھـذا .. على الفور
 أمتار 3رش قد یصل طولھ الى النوع من الق

إال أنھ لیس من أكلة اللحوم، ومع ذلك 
  .فعـضـتھ قویة جـدًا

2004فبرایر   

  أخـبار مجـنونة

  أخـبار مجـنونة
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   ساعات5ملتصـق بمقـعـد الحـمام لـ 
 بقـي أحـد زبائن فرع مطـعـم ماكـدونالدز – بریطانیا

 بلـندن ملتصـقًا بمقـعـد Knightsbridgeالواقع في 
مرحـاض المطـعـم خـمس سـاعـات بعـد أن قـام أحـد 

 ...یة المقـعـد بغـراء شـدید اإللتصـاقالمشـاغـبین بتغـط
تطـلب األمر خـمسـة من رجـال اإلطـفاء ورجـلي 

 28شـرطة لنـقـل غاري فوكـسلي البالغ من العمر 
عامًا الى المسـتـشـفى وھو ال یزال ملتصـقًا بالمقعـد، 
ثـم ممرضـین اثنین في قسـم الطواريء بالمسـتشـفى 

اإلصابة التي تسـبب لفـصـلھ عن المقعـد وعالجھ من 
  .بھ اإللتصاق والغـراء

1996نوفمبر   
  

  أخـبار مجـنونة

  أخـبار مجـنونة

www.sci-prospects.com 
 

  أخـبار مجـنونة

  الكـلب یطـلق النار على الصـیاد
 بعـد تمـكـنھ من اصـابة األرنـب، یقـوم – إیطالیا

لصـیاد بوضـع بـنـدقـیـتھ على األرض ویتجـھ الى ا
في ذات الوقت، ... المكـان الذي سـقـط فـیھ األرنب

جـاء كـلبھ راكـضـًا بقـصد اللحـاق بھ، فیخـطو فـوق 
البـندقـیة و یحـرك الزنـد مطـلقًا رصـاصـة تصـیب 

  .الصـیاد في سـاقھ
ـفى تم نقـل الصـیاد عـلى مـتن طائرة مروحـیة الى مش

  .وتم اإلعـالن عـن أن حـالتھ متوسـطة... قـریب
  

1999سبتمبر   
  

  العمـال یقومون بتدمیر المنزل
 سـیدة كـبیرة في السـن تسـتعـین بعـدد من – بریطانیا

كـان یتـوجـب ... العـمال إلسـتبدال القرمید أعلى منزلھا
 ھـوائـي التلفـزیون، ولرغـبتھم في على العـمال إزالة

انھـاء العـمل بسـرعـة، قـاموا بربط القضـیب المعـدني 
وبالقوة ... الذي یحـمل الھـوائي الى سیـارتھـم

القـصوى، اطـلقـوا السـیارة لیفـاجـؤوا بالمـنزل ینھـار 
عـندما حـدث ذلك، كـانت السـیدة ... بشـكل كـامل

Beatrice Ball) 70تقـوم بجـلي األطـباق ) عـامًا 
  .في المطـبخ

  
1986فبرایر   

  

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 25 www.sci-prospects.com September - October  2008 

       
 

          
  
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 
 


 

مسـرع الجـسـیمات األكـبر في العـالم، رغم 
تعـطـلھ بعـد انطـالقھ بنجـاح بـدایـة سـبتـمبر، 
إال أنـھ ال یـزال أمـل العـلمـاء في كـشـف 
أسـرار الكـون مـنذ اللحـظات األولـى لوالدتـھ 

  .یـوموحـتى الصـورة التي نعـرفھ بھـا ال
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تـم عـلى اإلطـالق األداة العـلمیة األكـثر تعـقـیدًا 
اإلنـتھـاء من انشـائھـا وتم اخـتبارھـا بصـورة 

یأمـل العـلمـاء في أن توصـلنا ... أولـیة
النـتائج التـي سـنحـصل علـیھا مـن 

 أو LHCرات التي سـتتم في المسـرع اإلخـتبا
Large Hadron Collider الى فھـم 

القـوانیـن والحـقـائـق التـي ال زلـنا نجـھـلھـا عـن 
  .الكـون

تـطـلب العـمل لبـناء ھـذا المـسرع والمـصادم 
فـقـد ... للجـسـیمات أكـثر مـن عـشر سـنوات

كـان المشـروع قـد تـم المـصـادقـة عـلیھ في 
مـبلغ سـتة  وتـم تخـصـیص 1996ـام الع

یعـتقـد أن المـبلغ زاد عـن (ملیـارات یورو لھ 
  ).ذلك خـالل عـمـلیات اإلنشـاء

المسـرع مكـون مـن عـدة مجـسـات للجـسـیمات 
وفي أسـاسـھ یقـع األنـبـوب الدائـري الثـنائي 

 كـیلومـترًا والذي تـم 27الذي یبـلغ طـولھ الكـلي 
ر ـھ لتـقـترب جـدًا من الصـفخـفـض حـرارت

)...  تحـت الصـفـر المئـويº273.15(المطـلق 
ھـذه البـرودة الشـدیدة مطـلوبـة لـتـمكـین 
المغـناطـیـسات الفـائـقة التـوصـیل 

Superconducting Magnets والبـالغ 
ى ـؤدي الـل مـا سـیـعـمـ مـن ال1 232عـددھـا 

ـمئـة وثـمانـین انـتاج حـقـل مـغـناطـیسي أكـبر ب
مـرة مقـارنـة بـذلك الخـاص باألرض مـا 
سـیبقـي حـزم الجـسـیمات في مـسارھـا الدائـري 

 بسـرعة تـصـل الى  متحـركـةداخـل األنـبوب
  .من سـرعة الضـوء% 99.999999

  
الھـدف الجـوھـري مـن ھـذا الجـھـاز الضـخـم 
یة سـیكـون فـھـم طـبیعـة المـادة واألسـس الرئیس

المرحـلة األولى مـن ... المـبنـي وفـقـھـا الكـون
ھـذا الطـریق الطـویل نحـو فـھـم الكـون تـمت 
بـدایـة شـھـر سـبـتـمـبر؛ حـیث تـم اطـالق 
حـزمـة من الجـسـیمات األولیة دون الذریة 

Subatomic في المسـرع  وھـي البروتـونـات
  .أعـالهوجـعـلھـا تـتـحـرك بالسـرعـة المـذكـورة 

  

المسـرع وتشـغـیلھ أكـثر من یشـارك في انشـاء 
 دولة ثـمـانـین آالف عـالم ومھـندس مـن سـبعـة

اضـافة الى مئـات الجـامعـات والمخـتبرات 
راغـبة في عـمل تجـارب فیـزیائیة خـاصة ال

  .بأبحـاثھـا
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أخـرى مـن أمـا المـرحـلة الثـانـیة؛ وھـي اطـالق حـزمـات 
البروتـونـات باإلتجـاه المعـاكـس لألولى مـا سـیؤدي الى تصـادمھـا 

 بسـبب عـطـل لم تـتـمھـذه المرحـلة ...  اطـالق طـاقـةوبالتـالي الى
... ھفـني في المـسرع أعـلن عـنھ بعـد أسـبوع مـن تـشـغـیـل

  .اسـتـئـناف العـمل في المسـرع سـیتـم في ربیع العـام القـادم
مـا یـرمي إلیـھ العـلمـاء بصـورة رئیسـیة ھـو الكـشـف عـن جـسـیم 
ال زال نظـریًا حـتى اآلن وعـلى أسـاسـھ یـمكـن فـھـم الكـتـلة 

ھـذا الجـسـیم كـان العـالم البـریـطـاني بـیتر ... بصـورة أعـمق
 1964قـد تـوقـع وجـوده في العـام  Peter Higgsھـیجـز 

 إال أننـا لم Higgs Bosonـم بوزون ھـیجـز وأطـلق عـلیھ اس
 ووفـقـًا للفـیزیائـي البریطـاني... نـتـمكـن مـن رصـده حـتى اآلن

 لـن LHC، فـمـسـرع Stephen Hawkingسـتـیفـن ھـوكـنغ 
 لـسـبب یـراه ضـروریًا یـتـمكـن مـن الكـشـف عـن ھـذا الجـسـیم

ن األمر سـیكـون مثـیرًا  أعـتـقد أ«إلسـتـمرار التـطـور العـلمي 
  »أكـثـر في حـالة أن ال نـتـمـكـن مـن العـثـور عـلى جـسـیم ھـیجـز 

 ھـذا سـیشـیر الى أن أمـرًا مـا لیس صـحـیحـًا مـا «یقـول ھـوكـنج؛ 
وكـمـا أكـد ھـوكـنغ، فـإن ... » .سـیدفعـنا الى التـفـكـیر أكـثر
 مقارنة بغیره من ات أربع مـرالمسـرع سـیـزید كـم الطـاقـة

 سـیمكـنـنا مـن دراسـة التـفـاعـالت بـین مـا  وھـوالمسـرعات
 الجـسـیمات؛ مـا سـیـسمح لـنا بإكـتـشـاف جـسـیمات مـتـماثـلة

Supersymmetric المعـروفـة لـنا مصـاحـبة للجـسـیمات 
ة سـیزید عشـر ـاقـم الطـدون أن كـمع أن علماء آخرین یؤك(

 سـیـشـكلووجـود ھـذه الجـسـیمات المـصـاحـبة ... )مـرات
 String Theory شـدید األھـمـیة لنـظـریة األوتار ًاتأكـید
كـون ھـذه الجـسـیمات ھـي المكـون للمـادة المـظـلمـة وقـد ت

مـن األمـور .. .التـي تمـسـك المجـرات مع بعـضـھـا البعـض
األخـرى التي یتـوقـع العـلمـاء التوصـل الى فـھـم أوسـع 

المـادة الجـاذبـیة، الطـاقـة المـظـلمة، : حـول طـبیعـتھا
  . والسـفر في الزمـن.  .یة في الكـونـضادة، األبعاد اإلضافالم
  

المسـرع الواقـع على الحـدود بین فرنسـا وسـویسرا 
 دائـریین داخـل نفـق یحـتوي عـلى أنبـوبین متوازیین

 كـیلومترًا على أعـماق 27یبلغ طـول كل منھـما 
  . متـرًا تحـت سـطح األرض175 و50تتـراوح بین 

غـرفة التحـكم الرئیسیة  في األسـفل الى الیـمین 
  .LHCبمسـرع 

 سیبحـث ATLASمكـتشـف أو مجـس الجـسـیمات 
عـن اكـتشـافات جـدیدة خـالل تصـادمات البروتونات 

من األمور ... جـدًاوالتي ستكـون ذات طـاقة عـالیة 
التي سـیستخـدم من أجـلھا البحـث عـن أصـل الكـتلة، 
األبعـاد اإلضـافیة في الكـون، الثـقـوب السـوداء 

  .المیكروسكوبیة، واألدلة على وجـود المادة المظـلمة
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كـیف یمكـن أن یعـمل 
  ؟السـفر في الزمـن

الزمكان عـبارة عـن سـطح 
منبسـط وعـندما یـتم 

) أو جـعـلھ منحـني(تقویسھ 
فإنـھ من الممكن خـلق نفق 

 یصـل Wormholeدودي 
جـزء من الزمكان بجـزء 

 مـا سـیمكـننا من ؛رآخ
التحـرك الى األمام والى 

  .الخـلف في الزمـن
،  )Doctor Who(في 

احـد مسـلسـالت الخـیال 
العـلمي، كـان ھـناك 
صـندوق، كـالذي في 
الصـورة، یسـمى 

TARDIS)  أوTime 
And Relative 
Dimensions In 

Space ( یـتم استخـدامھ
لإلنتقـال من نقـطة ما في 

  .ى نقـطة أخـرىالزمكان ال

: نا منھـرجـد خـنا قـق الذي كـودة الى النفـالع
ھـو وضـع یجـب أن یـتكرر دائـمًا بنـفس 
الطـریقة؛ اذا مـا أردنا تجـنب خـلق ظـواھـر 

ھـذا مـا نعـرفھ .. .Paradoxesمتناقضـة 
حـسب المعـلومات المـتوفرة لنـا حـتى 

  .اللحـظة

  المـسـتـقـبـل  المـاضـي

الزمكان المنحـني 
  خـارج النـفق الدودي

  دودينـفق 
  المسـتـقـبل

  الحـاضـر

  منحـنى مغـلق شبیھ بالزمن

  بـوابـۀ الـزمـن
...  العـلمي، ومـن قـبلھـم آینشـتـین، تخـیلوا ھـذا األمـركـتاب الخـیال

وفـقـًا : ًا قـریبأصـبح" عـام السـفـر في الزمـن"عـام الصـفـر؛ أي 
 Igor Volovich  إیغـور فـولوفیـتش؛إلثـنـین من العـلمـاء الروس

من معـھـد سـتیكـلوف  Irina Aref'evaفـییفا یو إریـنا أر
، العـام الذي سیـبدأ فیـھ العـمل في ـوللریاضیـات في مـوسك

فـبدء تسـریع الجـسـیمات وصـدمھـا ...  ھـو عـام الصـفـرLHCالـ 
في المسـرع قـد یـؤدي الى فـتـح طـریق زمكانـیة مخـتـصرة تسـمح 
ألشـخـاص من المسـتقـبل بإسـتـخـدامھ للوصـول إلیـنا أو إلرسـال 

فـرضـیة، إال أن لھـا أسـاس ومع جـرأة ھـذه ال... رسـائـل لـنا
، الطـاقـة التـي فحـسـب مـا أعـلن فـولوفیـتش و أریفـییفا... نـظـري

 مـع أنـھـا سـتـكون صـغـیرة –سـتـنـتج عـن تصـادم الجـسـیمات 
) فھي تعـادل الطـاقـة الالزمـة لطـیران بعـوضـة(بصـورة مـطـلقـة 

جـدًا مـا سـیـسـمح  إال أنـھا سـتـكون مـركـزة بشـكل كـبیر –
وھـو ... بحـدوث تشـوھـات زمـكـانـیة كـما تـتـنـبأ نظـریة النـسـبیة

أول مـن تـوقـع وجـود ھـذا .. .مـا یعـرف بإسـم النـفـق الدودي
 وكـان اإلعـتـقاد 1935النفـق كـان آینـشـتین و روزین في العـام 

  ـا یراه العـلمـاء مبامكـانیة اسـتـخـدامھ للتـنـقل في الفضـاء؛ أمـا
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ربما ... » .ٍ بـل قـد تكـون واقعـة القـتـل قـد تـمـت في كـون مـواز
سـنحـتاج الى مسـافر من المسـتـقـبل أو الى رسـالة تـم إرسـالھـا 
  .مـن المسـتقبل كـي نـتـوصـل الى قـول نھـائي في ھـذا المـوضـوع

كـون ممـكـنًا وصـول رجـل مـن ھـل سـی: لكـن قـد یتـسـائل البعـض
فاألنـفاق ... المسـتـقـبل حـال بدء المـسـرع عـملھ؟ اإلجـابة ال

... الدودیـة التـي سـتخـلق سـتكـون صـغـیرة جـدًا وغـیر مسـتـقرة
ن ـلكـن رسـالة مـن المسـتـقـبل قـد تصـلـنا عـلى صـورة سـلسلة م

 قـدراتنا في ھـذا تـشـرح لـنا كـیفیة تـطـویرقـد الفوتونات 
كـیـف سـیعـرف رجـال المسـتـقـبل أنھ یـتـوجـب ... الجـانب

عـلیـھـم إرسـال المعـلومات بعـد بدء عـمل المسـرع؟ ھـم یعـرفـون 
ذلك أكـثر مـنا جـمیعـًا؛ فاألمـر بالنسـبة لھـم أصـبح تاریخـًا 

ثت فكـما تعـرف أنت تاریخ وساعة میالدك ألنھـا حـد.. .مـوثـقًا
  .وعـد بـدء المسـرعوُوثقـت في مـاضیك؛ فـھـم یعـرفـون م

  

  .أنھ یمكـن اسـتخـدامھ للتـنقـل في الزمن أیضـًاالیـوم فھـو 
ھـنـاك حـد واحـد فـیما یتـعـلق بالسـفـر في الزمـن باتجـاه المـاضي؛ 

ء أو خـلق النـفـق من المسـتـحـیل الوصـول الى لحـظـة تـسـبق بـنـا
لكـن كـیف )... 2009ربـیع : في حـالتـنا ھـذه(الدودي نـفـسھ 

سـنعـرف إذا انـتـقـل جـسـیم أو أكـثر في الزمـن؟  العـمـلیة ریاضـیة 
بحـتـة؛ مـا یجـب أن یـنـتج عـن عـمـلیة تصـادم جـسـیمات بعـضـھـا 

الذي لك ـذ لًامـسـاویـیجـب أن یكـون جـسـیمات من طـاقـة وببعـض 
إذا نـقـصـت الكـمـیة النـاتجـة، فـھـذا ...  التجـربةابـتـدأت بھ

سـیـعـني أن عـددًا مـن الجـسـیمات غـادر عـالمـنا باتجـاه نقطـة مـا 
في المـاضي أو المسـتقـبل عـن طـریق أحـد األنـفـاق الدودیـة التـي 

  .تـم خـلقـھـا خـالل التجـربـة
لفـعـل صـنـع آلـة زمـن كـھـذه تـسـمح لـنـا لكـن إذا أمـكـن با

بالتـنـقـل بـین المـاضي والمسـتـقـبل فسـنـفـتـح البـاب أمـا الظـواھـر 
 مـن 1أنـظر العـدد رقـم ( كـظـاھـرة الجـد المـتـناقضـةالمـتـناقضـة 

وجـب ـإال أن أریفـییـفا تـقـول إنـھ ال یـت... )"السـفـر في الزمـن"المجـلة 
قـبل توصـلـنا الى لیـنا البحـث عـن اجـابات لھـذه األسـئـلة اآلن عـ

قـادرة عـلى ) أكـثـر تطـورًا من النظـریـة النسـبیـة(نـظـریـة جـدیـدة 
 لیس «...  كـان السـفـر في الزمـن ممـكـنًا وكـیف ماتفـسـیر إذا

 لدهواضـروریًا أن یكـون مسـتـحـیًال للمسـافـر في الزمـن أن یقـتل 
 » لحـل الظـاھـرة المـتـنـاقضـة عـدد مـن العـلمـاء قــترحكـما ی

قـد یجـد المسـافـر في الزمـن أن قـتل والده  لـن فـ «تـقـول أریفـییـفا 
  ... قـبل سـفرهیغـیر شـیئـًا في األحـداث التي وقعـت

  

مـمـر زمـكـاني افـتراضـي یسـمح لحـضـارة 
قـادمـة مـن المسـتقـبل باإلتصـال 

ھـل سـیصـبح ھـذا ممكـنًا مع ... بحـضـارتـنا
   العـام المقـبل؟LHCـغـیل الـ اعـادة تش

  

آلة الزمن قـد تصـبح 
أمـرًا ممكـنًا حـیث 
سـیكون واقعـیًا التوجھ 
الى أي نقطة في 
المسـتقبل أو ربما 
دة العـودة لمشـاھـ

التاریخ خـالل حـدوثھ 
  .وربما أیضًا تغـییره
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یـبة مـنـتشـرة بصـورة كـبیرة على شـبكـة اإلنـترنت قصـة غـر
  جـون تـیتـور... وربـما یـمكـننا ربطـھـا بالمـقـال السـابق

John Titor  جـندي قـامت الحـكـومة األمریكـیة بإرسـالھ مـن
 2000و  1975 الى المـاضي مـرتـین؛ عـامي 2036العـام 

 Forums اإلنـترنت ظـھـر في أحـد مـنـتدیات... ؟في آلـة زمـن
بطـل؟ كـذاب؟ ... وبدأ بسـرد مـا سـیحـدث لـنا في مسـتـقـبلـنا

  .مجـنون؟ مـن یعـرف
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أنا في ... 2036 مرحـبًا، أنا مسـافـر في الزمـن، جـئت من العـام <<
 IBMر ـطریق العـودة الى زمـني بعـد أن قـمت باسـتعـادة جـھـاز كـمبیوت

الة ھـذه الرسـ... Timetravel_0 التـوقـیع >> 1975 من العـام 5100
 عـلى موقـع 2000المقـتضـبة ظـھـرت في الثـاني من نوفـمبر عـام 

إال ...  أحـدا ولم یصـدقـھwww.timetravelinstitute.comاإلنـترنـت 
جـون ): كـما قال(وقـدم نفسـھ باسـمھ الحـقـیقي عـاد بعـد ذلك   صاحـبھاأن

حـسب مـا ... ھثم بـدأ بـتـوفـیر تفـاصـیل اضـافیة عـن نـفـسـ... تـیـتور
 بوالیـة فـلوریـدا Tampaأخـبرنا، تـیـتـور مـن مـوالید مـدیـنة تـامـبا 

، والتي قـام بھـا 2036مھـمـتھ في العـام ... 1998بالوالیات المـتحـدة عـام 
 عـامًا جـاءت إلسـتعـادة نـموذج لجـھـاز كـمـبیوتر اخـتـفى مـنذ 38وعـمره 
، Unix ،APLن بمقـدوره ترجـمة لغـات ھـذا الجـھـاز كـا... عـقـود

وھـو أمر ھـام؛ ألن أنظـمة ...  مـن احـداھـا الى األخـرىBasicو
 في Bug سـتواجـھ مشـكلة Unixالكـمـبیوتر المسـتخـدمة لنظـام التشـغـیل 

 في العـام المذكـور سـیعـود الى Unixھـذا صـحـیح، فـ  (2038العام 
لمـاذا عـاد تـیـتور للظـھـور في العـام )... الجـتھ إذا لم تـتم معـ1901تـاریخ 
  أو، قـام بوقـفـة 1975؟ قـال أنھ بعـد أن حـصل عـلى الجـھـاز عـام 2000

  

  سـافر في الزمـنالم
فرضـیات، آثـار، وإعادة تمثیل 

  لألحـداث
  

الصـورة ... لم یـتمكن أحـد من رؤیة جـون تـیتور
أعـاله ھي إعـادة تمثـیل لشـكـلھ وفـقـًا للمـواصـفات 

إضـافة للرسـم الذي قـدمھ آللـة ... التـي وصـلتنا منـھ
سـیارة ، التـي تم تركـیبھـا في صـندوق )1(الزمـن 

Corvette في الصـورة ) 2 (1966 مودیل عـام
تـیـتور جـندي أتـى من العـام .. .)3(قـرب بـنـدقـیـتھ 

 إلسـتعـادة 1975 في مھـمة الى العـام 2036
یصـل بعـد ذلك الى العـام )... IBM) 4كـمـبیوتر 

، یقـابل والده ویقـابل نـفـسـھ عـندمـا كـان 2000
  .)5(عـمره سـنـتـین 

یظـھـر ألول مـرة في مـنـتدى عـلى شـبكـة اإلنـترنـت 
 سـتـنـدلع 2015ویسـرد للجـمـیع أنـھ في العـام 
حـرب سـتـقـوم ... حـرب عـالمیـة ثـالثـة مـدمـرة

  فـیھـا باسـتـخـدام أســلحـةالـدول المـتحـاربة 
  ).6 (ذریـة

  

1

2

3

4

56

6
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  أدلـة مشـكـوك في صـحـتھـا
من األدلة التي قـدمـھا تـیـتور تـوجـد صـورة 

یوجـد ) تـمت اعـادة تمـثـیلھا في ھـذا الرسـم(
فیـھـا شـعـاع لـیزر تـم تقـویسـھ بسـبب 

النـاتـج عـن التشـوه في مجـال الجـاذبیة 
  .ثـقـوب سـوداء

وفـقًا لقـصـة تــیتور، فـقد تم تصـنیع آلة 
الزمن التي اسـتخـدمھا من قـبل شـركة 

General Electric في العـام 
 وقد تم تركـیبھا في صـندوق 2034

 حـمراء Corvette Cabrioسـیارة 
وفقـًا لتـیتور ... كـالتي في الصـورة

مكنھا السـفر الى المسـتقبل والى فاآللة ی
أما ما ھـو ...  عـامًا60المـاضـي بحـد 

أكثر من ذلك فیتسبب في أن تـكـون 
  .اآللة غـیر مسـتقرة وخـطـرة

بعـد ظـھـور كـتاباتھ على 
اإلنـترنت، اسـتفاد أشـخـاص من 
قـصـتھ لبیع منتجـات مخـتلفة مـثل 

  .T-Shirtھـذا الـ 

أراد .. . قـبل العـودة الى زمـنھ2000العـام قصـیرة في اسـتراحـة 
ـذه الوقـفة التمكـن مـن حـضـور أحـداث مشـكلة تـیـتور مـن ھ

 وھـناك مـن Y2Kالقـرن الحـاسـوبیة أو ما اصـطلح عـلى تسـمیتھ 
... یعـتـقـد أنھ ھـو مـن حـل المشـكلة قـبل وقـوع الكـارثـة في العـالم

أراد التـوجـھ الى فـلوریـدا حـیث عـاش : ثـم كـان ھـناك ھـدف آخـر
  .فـقـطعـمره في ذلك التـاریخ عـامان والداه وحـیث كـان 

تخـبرنا جـمیع قصـص الخـیال العـلمي أن اإلتصـال المباشـر مع 
إال أن ... نفسـك في زمـن آخـر لیس أمـراًَ جـیدًا عـلى اإلطـالق

تـیـتور تـمكـن مـن تجـاوز كـل ھـذه المشـكـالت باإلعـتمـاد عـلى 
مـاذا " مـن المجـلة 14 العـدد رقـم أنـظر(نـظـریـة األكـوان المتـوازیـة 

أن السـفـر الى  حـیث أنـھ كـان یـؤكـد )"یوجـد فیـما وارء الكـون؟
المـاضـي ال یؤدي الى تغـییره بـل أن مسـار السـفر یوصـلك الى 

ك بھـذا تصـل الى ـ أي أن؛خـط آخـر مـواز للمـاضي الذي تـركـتھ
سـمى بالكـون المـوازي كـون مـطابق لذلك الذي تركـتھ أو مـا ی

Parallel Universe.  
  

  رـوتـیـتؤات تـنـبـ
  

 2000كـما روى لـنـا قـصـتھ، حـیاة تـیـتور قـبل عـودتـھ الى العـام 
ً  عـالمـیة ثـالثـة... لم تكـن سـھـلة  اسـتـُخـدمت فـقـد عـاش حـربا

 وأدت الى 2015 مـارس 12  فيانـدلعـت ذریـةفـیھـا األسـلحـة ال
الى إزالـة مـدن بأكـملھـا ارات شـخـص إضـافة ـتـل ثـالثة ملـیمق

 سـتؤدي الى تعـتـیم ذریـةاإلنـفجـارات ال... عـن وجـھ األرض
 بإسـم الشـتاء یـعـرفالسـماء حـاجـبة ضـوء الشـمس فیـما 

المـیاه سـتصـبح مـلوثـة، النـاجـون سـیـنـتقـلون الى .. .النـووي
أمـا ... معـدالت العـمریة بشـكـل واضـحاألریاف وسـتنخـفض ال

حـیث  رـالخـدمـات الصـحـیة فـسـیتدنى مسـتواھـا الى حـد كـبی
سـیقـتصـر دور األطـباء عـلى معـالجـة اإلصـابات والكـسـور 

  .لمـساعدة في عـمـلیات الوالدةوا
  في المـسـتقـبل، عـلى كـل حـال، كـما قال تـیتور، التطـور العـلمـي

  

لـن یـتوقـف؛ فاإلنـترنـت سـیسـتمر وسـیتحـول الى أسـلوب 
اإلتصـاالت والتـرفـیھ الوحـید حـیث لن توجـد ھـناك صـاالت 

مـا یـمكـن أن یطـمئـننا ... للسـینما ولن یكـون ھـناك بـث تـلفـزیوني
بع في كـل ھـذه القـصـة ھـو أن تـنـبؤاتھ الخـاصة بالسـنوات السـ

 أكـد أن اإلنـتخـابات األمـریكـیة في قـدق؛ فــالمـاضـیة لم تـتـحـق
 سـتعـقـبھـا حـالة من اإلضـطـرابات المدنـیة التي 2004العـام 

وھـو أیضـًا تـنبأ بأنھ لـن ... 2008تصـل الى اإلنفجـار في العـام 
  وأخـبرنـا أیضـًا أن الرئیس2004یكـون ھـناك أولمبـیاد بعـد عـام 

  .سـیكون سـیدة) 2000بعـد العـام (القـادم للوالیات المـتحـدة 
مع كـل ھـذه األدلة التي تثـبت زیـف ادعاءات ھـذا الشـخـص، إال 

  . سـاحـرة– وبال شـك –أن قـصـتھ 
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   ملـیارات شـخـص، إال 6نحـن 
 عـلى الدوامبیـننا یـزداد مـا أن 

؛ فـنحـن عـلى ھـو التـنـظـیم
إتصـال مسـتمر عـن طـریق 

 نحـن نـتـحـول... ـترنـتاإلن
 الى كـائـن شـیـئًا فشـیئ

ربـما مـثل النـمل أو ... واحـد
  .سـرب واحـدالمـثـل 
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العـدیـد ... ؛ فـعـنـصر الفـردیة الشـخـصـیة مـتوطـن فیھاإلنـسان
مـن الفـالسـفة یـرون أنـھـا صـفة وجـدت مـع اإلنسـان مـنذ بـدء 
ء التـاریخ؛ إال أنـھـا لم تـمـنعـھ مـن تكـوین شـبكـات جـماعـیة ابـتدا

بالتجـمعـات السـكـانـیة لتـكوین قرى ومـدن ثـم دول، مـرورًا 
بالتجـمعـات ذات الطـبیـعـة العـمالیة؛ كـاألعـداد الـتي تم جـمعـھـا 

 سـور الصـین العـظـیم، وانـتھـاء بـتـكـویـنھ لبـناء األھـرامـات أو
سـان لقـد اعـتـمد اإلن.. .شـبكـات اجـتماعـیة عـلى اإلنـترنـت الیـوم

ـریق طـوال تاریخـھ عـلى نـقـل المعـلومـات والخـبرات عـن ط
الكـتابة والنـقـل الشـفـھي، إال أنھ لم تـمر أیة حـقـبة تـاریخـیة 

وصـلت سـابقـة كـان تـناقـل المعـلومـات فـیھـا بسـرعـة الیـوم التي 
في حـركـتھـا الى سـرعـة الضـوء؛ فھـذه ھـي السـرعة التي 

بھـا صـور البـث التـلفـزیوني المـباشـر، والرسـائل تـتحـرك 
اإللكـترونـیة، والدردشـات باسـتخـدام برمجـیات التحـدث اللحـظـي، 

لكـن ھـل كـل ھـذا التـقدم في ... والصـوت بـین ھـاتـفـین محـمولیـن
الحـقـیـقة أن سـرعة نقـل اإلتـصـاالت یجـعـلـنا أكـثـر ذكـاءًَ؟ 

یر مفـاھـیـم كـثـیرة، فـسـرعـة حـركـتھـا یجـعـل غـتالمعـلومـة 
امـكـانـیة اسـتـقـبالھـا ومعـالجـتھـا أسـرع وربـما أكـثـر فـاعـلیة مـن 

ألن ھـذه الـسـرعـة ... انـتظـار أیام أو أسـابیع أو أشـھـرإلسـتقـبالھـا
تعـطـي لإلنـسـان الفـرصـة في اسـتـیعـاب كـم أكـبر مـن 

  . فـترة حـیاتـھ القصـیرة نسـبیًاالمعـلومات في

 24ھـناك فـرد یـقـوم في ھـذه اللحـظـة باسـتھـالك جـزء من الـ 
ومـیًا، ھـو بحـاجـة إلیـھـا مـلیار لـیتر مـن المـاء التي یـسـتھـلكـھا ی

 ألف مـلیار لـیـتر 12كـي یبقـى عـلى قـید الحـیاة، اضـافة الى الـ 
... التـي یـسـتخـدمھـا إلنـتاج المـواد الغـذائـیة التي تـشـبع جـوعـھ

 مـلیار طـن من الحـجـارة 40ھـذا الفـرد قـادر عـلى تحـریـك 
لھ الریاح فـي جـمیع أنحـاء  مـرة مـما تـفـعـ40أكثـر بـ (ـنویًا س

بـراج اضـافة الى بـنى ھـو األلـبناء البیـوت، الجـسـور، ) األرض
دمـاغـھ مـكـون ... في العـمل" دمـاغـھ"بحـاجـة إلیـھـا لـیسـتمـر 

 2.21 مـلیون كـمبـیوتـر، 845 مـلیون نـقـطة انـترنـت، 435مـن 
 مـلیار خـط 1.3مـن  في ھـواتـفھ المحـمولة، وSIMمـلیار بطـاقـة 
كـل ھـذا یشـكـل، بصـورة أو بأخـرى، نـظـامًا ... ھـاتـفي أرضـي

عـصـبیًا فـائـق السـرعـة یجـعـلھ، وفـقًا للكـثـیریـن، ذي ذكـاء 
... ھـو فـرد نعـرفـھ كـلنـا ألنـنا جـمیعـًا نشـكـل جـزًء مـنھ... خـارق

 واألسـتاذ في جـامعـة وھـو الفـرد الـذي قـال الفـیلسـوف الفـرنسـي
أنـھ یـتـمتـع بـذكـاء  Pierre Lévyبییـر لیفي  VIIIباریس 
  .جـمـاعـي

 

الـنـمل، النحـل، بعـض أنـواع األسـماك، حـتى بعـض الثـدییـات 
تتـصـرف كـكـائـن واحـد، وھـي اجـتماعـیة عـلى وجـھ الحـصـر، 

احـتماالتھـا في وقـد طـورت ھـذا األسـلوب خـالل تطـورھـا لـتزیـد 
إال أن األمر مخـتـلف بعـض الشـيء عـندما نتـحـدث عـن ... البقـاء

  
أنـواع كـثـیرة مـن األسـماك صـغـیرة الحـجـم تتـحـرك بشـكـل جـماعي لـتـماثـل 

  . بشـكـل أسـاسي آلیة دفاعـیةذاھـ... في حـركـتھـا كـائـن بحـري كـبیر
 شـكلتأفراد ھـذا النوع ... بیت نمـل أبیض

  . مجـتمعًا شـدید التعـقـیدنشئنًا جـماعـیًا یكـائـ
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ا في مـرحـلة ال سـابق لھـا ما نعـرفـھ أنـنا دخـلـن)... في الصـورة(
حـلة من الممكـن أن توصـلنا الى تكـوین الرجـل رفي تاریخـنا، م

ا زء فیھ بقـیة أجـزاءه ویتبادل معـھالواحـد القـوي الذي یدرك كل جـ
المعـلومات؛ مـا سـیشـكل مـرحـلة تـطـور تـفـوق بمواصـفاتھـا 

  .جـمیع مـراحل التـطور البیولوجـي التي مـرت عـلینا سـابقـًا
  

مـن أھـم األمثـلة عـلى الوعـي الجـماعـي الذي بـدأت شـبكـة 
 Wikipediaاإلنـترنت في تشـكـیلھ نجـد الموسـوعـة المجـانـیة 

ـیة بواسـطـة مسـتخـدمي اإلنـترنـت والتي تتـشـكل بـصـورة یـوم
أنفـسـھـم والتي یـسـتـفـید مـن محـتویاتھـا المـسـتخـدمین أیضـًا وھـي 
مـا یـمـكـنـنا اعـتـباره النـمـوذج األولي لذاكـرة الرجـل الواحـد 

  .القـوي الذي نشـكلھ نحـن البشـر مجـتـمعـین
 ھـذه العـالقة البشـریة ھـنـاك أفـكـار مخـتـلفـة حـول كـیفـیة تـطـویر

مع شـبكـة اإلنـتـرنـت بصـورة أعـمق؛ فـماذا لو تـمكـنا في 
 ؟كـافة محـتویات أدمغـتـنا الى اإلنـتـرنـت" تحـمیـل"المسـتـقـبل مـن 

بھـذا نكـون قـد حـقـقـنا ھـدفـین في غـایة األھـمیة؛ أولھـما أن 
ـسـتمر في یألمـور سـأفـكـارنا ومعـلومـاتـنا و، ربـما، إدراكـنا ل

واإلسـتـفادة بصـورة " الدوران"ـمكـنـنا مـن یالتـطـور والنـمو ل
... مسـتمرة مـما یـتـم نشـره وعـملھ وتطـویره عـلى اإلنـترنـت

أنـنـا  قـد اكـتـسـبا الخـلود؛ فـمع الھـدف الثـانـي ھـو أنـنا سـنكـون
نـا سـتـسـمر بصـورة سـنـموت جـسـدیًا، إال أن أفـكـارنا وشـخـصـیات

  .رقـمیة الى األبـد
ھـناك أیـضـًا مـن یـرغـب في صـنع جـھـاز كـمـبیـوتر یحـاكـي في 

 عـلوم الكـمـبیوتر، ھفـرغـم كـل مـا وصـلت... عـملھ الدمـاغ البشـري
إال أن الدمـاغ ھـو أرقـى آلة مفـكرة ومـدركـة نعـرفـھـا في 

  عـمل عـلى محـاكـاة دمـاغ بـدائـيلھذا ھناك مـن بـدأ ال... الكـون
  

ائـیلي ھـنري یقـوم البـاحـث اإلسـر
 بدراسـة Henry Markramماركـرام 

نظام یمكـنھ محـاكـاة عـمل دماغ جـرذ 
دراسـتھ ھـذه والتي ... على الكـمبـیوتر

 Lausanneیقـوم بھـا في معـھد 
Polytechnic في سـویسـرا تھـدف 

الى خـلق نظـام رقـمي ممـاثـل لدماغ 
  .الجـرذ بشـكل كـامل

الة التي الصـورة ھـنا تـمثـل الحـ
 خـلیة 10 000:  ھـوصـلتھـا دراسـات

عـصـبیة رقـمیة متـصلة جـمیعـھا فیـما 
 مـلیون وصـلة عـصـبیة 30ـ بـینھـا ب

Synapses)  وھي المسـؤولة عـن
  ).نقـل المعـلومات بین الخـالیا

الخـطوة : التـاریخاآللة الجـماعـیة األكـبر في 
القـادمـة في التطور البشـري التكـنولوجـي 
سـتكـون في خـلق آلة حـاسوبیة مفـكرة تعـتمد 
على اإلنترنت وعـلى كافة تكنولوجیات اإلتصال 
المسـتخدمة الیوم وھـي التي سـتعـتمد عـلیھا 

  .الثـقافة البشـریة واألعـمال بكافة أنواعـھـا

 Independence Dayمشـھـد مـن فـیلم یوم اإلسـتقالل 
في مواجـھة غـزو من كائـنات غـیر أرضـیة ): 1996(

  .البشـر یتحـدون وكأنھـم رجـل واحـد
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العـواصف في المناطق اإلسـتوائـیة سـتصبح 
كون ینادرة، الصیف بالنسبة للدببة القـطبیة س

 سـتـكون  البحریةال نھـایة، إناث السـالحـفب
 كـلھـا أحـداث غـریـبةأكـثر من الذكـور،  

: ثـمـرتبطة بظاھرة تتطـلب المزید من البح
  .اإلحـترار العـالمي
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 Globalعـندما نـتحـدث عـن ظـاھـرة اإلحـترار العـالمي 
Warming فـإنـنا عـلى األغـلب نـتجـھ الى التـفـكـیر في الزیادة ،
لتـلك المـتـوقع حـدوثـھـا نـتیجـة في درجـات الحـرارة وة دالمضـطـر

 التـي تسـتـمر وسـائـل اإلعـالم المخـتـلفة في ائجالظـاھـرة، أو للنـتـ
إال أن ھـذه ... تـقـدیـمھـا لـنا في أخـبارھـا وبرامجـھـا الوثـائـقیـة

األمـور سـتجـلب ھـي أیـضـًا سـلسـلة مـن اآلثـار، العـجـیبة وغـیر 
بـدایة ایجـابیـًا، إال ومع أن بعـضـھـا قـد یـبدو في ال.. .المـتـوقـعـة

  .أنـھ في حـقـیقـة األمـر لیـس كـذلك
اآلثـار التـي یـرى العـلمـاء أنـھا قـد تصـیب العـالم ھـي عـوامل  

 Cynthiaتـقـول سـیـنثـیا روزینزویغ ... تـدق ناقـوس الخـطـر
Rosenzweig مـن مـركـز أبحـاث األنـظـمة المـناخـیة في 

 اإلرتفـاع في درجـات الحـرارة لھ «نـیویورك جـامعـة كـولومـبیا بـ
تأثـیر مـتزاید عـلى األنـظـمة الفـیزیائـیة والبیـولوجـیة عـلى 

العـالمة األمریكـیة جـمعـت في دراسـة ... » المسـتوى العـالمي
 حـول 1970أخـیرة لھـا نـتائج أبحـاث تـمت انـطـالقًا من العـام 

إلرتفاع في درجـة حـرارة میـاه  كـا–  نظـامًا فیـزیائـیًا829
وھـي  (Permafrostأو ذوبـان جـلید الـ  البحـیرات واألنھـار

الطـبقـة المتجـمدة دائـمًا والتي تغـطـي مسـاحـات واسـعـة في آسـیا 
و ـ كـفـترة نـم– نظـامًا بیـولوجـیـًا 28 800  و –وشـمال أوروبا 

  موعـات األسـماكالنـباتـات أو العـادات غـیر السـویة لمجـ
  

إذا اسـتمرت آثـار اإلحـترار العـالمي 
كـما ھـي الیـوم، وإذا تواصـل ذوبان 
الجـلید في أنحـاء مخـتـلفة من العـالم 
بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة، 

ما سـیكـون عـلیـنا التـفـكـیر في فـربـ
 للمـنازل جـدیـدةتـصـامـیم ھـندسـیة 
تصـامـیم ... والمنشـآت المخـتلفة

تأخـذ بعـیـن اإلعـتـبار توسـع 
الرقـعـة المـائـیة عـلى مسـتوى 

  .العـالم

  فيالنـتـائج كـانـت مدھـشـة؛...  –و الكـائـنات البحـریة الدقـیـقـة 
ـسـجـیـل تـغـیـرات  تـم تتھـا،من الحـاالت التي تـمت دراسـ% 90

تـعـزى لنـشـاطـات اإلنسـان، في حـین أن ) أو طـفـرات(بیـولوجـیة 
  .فـیما یـتعـلق بالطـفرات الفـیزیائـیة% 95النسـبة ھـي 

  
 األسـتاذ في جـامعـة Leif Kullmanاكـتـشف لیـف كـولمان 

Umeå السـنوات، عدد من السـویـدیة في دراسـة قـام بھـا أنـھ مـنذ 
بـاتـات تعـتـبر مـن النـوع الذي یـنـمو في المناطـق المـنخـفضـة نـ

... بـدأت في النـمو عـلى مـنـاطـق جـبـلیـة في شـمال أوروبـا
 دراسـة كـولمـان عـلى معـلومات تـم جـمعـھـا مـنـذ العـام تاعـتـمد
تـدریجـیًا ...  حـول مـئـتي مـنـطـقة جـبـلیة جـنوب السـویـد1915
الـبـلوط و الدردار و القـیـقـب بـدأ في التـسـلق باتجـاه قـمـة شـجـر 
یـقـول كـولمـان أنھ في نـفـس الوقـت الذي یـذوب فیـھ ... الجـبال

الجـلیـد یمكـنـنا مـشـاھـدة زیادة عـلو الحـد الفـاصـل بیـن نـباتـات 
ن في حـین أالمـناطـق المنـخـفـضة وتـلك التي تـنـمو عـلى الجـبال؛ 

أنـواع أخـرى من النـبـاتـات بـدأت في خـسـارة أراضـیھـا ألنـھـا 
 رتـفـعغـیر قـادرة عـلى الحـیاة في ظـروف یـزید فیھـا الجـفاف وتـ

ووفـقاً  للتـوقـعـات المـناخـیة المـرتبـطة ... فـیھا درجـات الحـرارة
 بمـا بظـاھـرة اإلحـترار العـالمي، فإن درجـات الحـرارة سـتـرتـفـع

  2100معـدلھ ثـالث درجـات مـئـویة بحـلول العـام 
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تـم تـوقـعـھـا مع رقـم تـلك الـتي حـدثـت بالفـعـل تـمكـن البـاحـثـون 
... مـن إثـبات صـحـة تـوقـعـاتـھم وصـحـة النـموذج نـفـسھ
 أن انـخـفاض عـدد العـواصـف، یـؤكـدون، یـبدو أنـھ أمـر جـید؛ إال

الحـقـائـق تـشـیر الى أن كـل واحـد مـن العـواصـف التـي سـتحـدث 
ویـمكـنـنا تخـیل مـا سـیجـلبـھ ذلك مـن ... سـتـكون أشـد وأقـوى

   .خـسائـر بشـریـة ومـادیـة
  

قـبل مـدة لیـسـت بطـویلة، كـانت ھـناك إنـذارات قـدمھـا عـلماء 
المي عـلى أفـراد الدب مخـتلفـون حـول تأثـیر اإلحـترار العـ
حـقـیقـیة و بالتـالي " أرق"القـطـبي الذي أصـبح یعـانـي مـن حـالة 

كـان یجـول في القـرى المحـیـطـة مـا تـسـبب في حـالة مـن التـوتـر 
 اضـافة الى تسرب مـادة یعـتقـد أنھـا الكـلور الى جـسده ،للسـكـان

ى تقـلیص حـجـم عـن طـریق الغـذاء مـا یؤدي تـدریجـیًا ال
في حـقـیقـة األمـر ھـناك العـدیـد مـن ... أعـضـائھ التـناسـلیة

الدراسـات حـول تـاثـیر التغـیرات المـناخـیة عـلى أنـواع مـخـتـلفـة 
؛ فـمثـًال یـوجـد نـوع مـن سـالحـف فـلوریدا حـیواناتمـن ال

ور عـلى ذكـر البحـریـة التـي تجـد إناثـھـا صـعـوبة بالغـة في العـثـ
السـبب؟ قـلة عـدد الذكـور، فالتعـداد الكـلي لھـذا النـوع : للتـزاوج

مـنھ ھـو مـن اإلنـاث مـقـارنـة مع نسـبة % 90یشـیر الى أن 
  .في بقـیة المـناطـق التي تعـیش فیـھـا ھـذه السـالحـف% 58الـ 
  

رات لیس فـقـط عـلى الحـیاة النـباتـیة مـا سـیـؤدي الى حـدوث تغـیـی
في المـرتفـعـات بـل أیـضـًا عـلى الحـشـرات والحـیوانـات التـي 
تـرتـبط حـیاتھـا بوجـود أشـجـار وأعـشـاب وأزھـار مـن أنـواع 

و حـول كـل ھـذا، یـؤكـد كـولمـان، أنـنـا ال نـمـتـلك .. .محـددة
لتـداعـیات التـي سـتـنـتج عـن المعـارف الكـافـیة إلدراك حـجـم ا

   .تـلك التغـیـیرات
  

ھـنا أیضـًا یـبدو أن ... األمـر ذاتـھ یـنـطـبق عـلى المـناطق المـداریة
 ركـزتـقـترح دراسـة قـام بھـا منـقـطـة البـدایـة ایجـابـیة؛ 

Geophysical Fluid Dynamics Laboratory في 
الحـالي سـتـتشـكل أعـاصـیر واشـنطـن أنـھ بحـلول نھـایة القـرن 

... وعـواصـف اسـتوائـیة أقـل في عـددھـا مـما ھـو معـروف اآلن
المـناخ والظـواھـر للتـمكـن مـن دراسـة العـالقة المعـقـدة بـین 

 Thomas Knutsonالجـویـة األكـثـر عـنـفًا، قـام البـاحـث 
نـموذج للـتـنـبؤ وزمـالؤه مـن المـركـز األمریكي المـذكـور بـإنشـاء 

بالتغـیرات المـتوقـعـة؛ إال أن الجـدید في ھـذا النـموذج ھـو أنـھ 
یأخـذ في الحـسـبان جـمیـع المتغـیرات المـؤثـرة التـي تـدخـل في 

بتطـبیـق ھـذا النـموذج ... تكـویـن العـواصـف في األطـلسـي
تسـجـیـلھـا معـلومـات الجـویـة والمـناخـیة التـي تـم الباسـتخـدام 

   المـاضـیة وبمقـارنـة رقـم العـواصـف التـي25خـالل السـنوات الـ 
  

ائـیة تحـل محـل طـیور الحـمام في مـیدان القـدیس مارك طـیور اسـتو
St Mark's Square في فـیـنیـسیا في إعـالن إلسـم تجـاري ألحـد 

" Global Warming Ready"اإلعـالن یقـول ... منتجي المالبس
أي مسـتعـدون لإلحـترار العالمي في اشـارة الى التغـیرات التي 

  .تي نعـرفـھـاسـتطـرأ على صـورة العـالم ال

التغـیرات التـي سـتطـرأ عـلى بـیـئة الدب القـطـبي سـتجـلب معـھـا 
فالحـر المـتـزایـد سـیؤدي .. .ظـروف قاسـیة جـدًا وفي عـدة اتجـاھـات

") األرق"أي أنـھ سـیـعـاني مـن (الى تـقـلیص فـترة البـیات الشـتوي 
بل أن ھـناك مشـكلة لیس ھـذا فـقـط ... أكـثر عـصـبیةوسـیجـعـلھ 

  .في التـزاوج والتـكـاثـرلھ صـعـوبة جـدیدة سـتشـكل 
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Samsung SGH-i740 

الھـاتف المحـمول الذكـي الجـدید من سـامسـونج یعـمل باإلعـتماد عـلى ھـذا 
  ـبـلغ سـرعـتھ ومعـالج تWindows Mobile Pro 6.1نظـام التشـغـیل 

 MHz 624 ... 2.8"تـبـلغ شـاشـتھ.  
 وأداة تحـدید المـواقـع الجـغـرافـیة باسـتخـدام FMیضـم ھـذا الجـھـاز رادیـو 

 GSM/EDGE اضـافة الى توفـیره تـكـنولوجـیا GPSاألقـمار الصـناعـیة 
 ...2.5Gباسـتخـدام شـبكـات اإلتصـال السریع من الجـیل الثـاني والنصـف 

یحـتوي الجـھـاز كـذلك عـلى كـامیـرا تصـویر بكـثافة رقـمیة تصـل الى 
ویمـكـن زیادة حـجـم سـعـة ذاكـرتھ بإسـتخـدام البطـاقـات مـن ...  میغـابكـسیل3

  .4GB بحـد أقصـى microSDنـوع 

Keepod Key  
 

حـیث یبلغ  األرق في العـالم؛ USBقرص ذاكـرة ھـذا ھـو 
 وضـعھ في ك یمـكـنوبطـاقة التسـلیف ھ حـجـم حـجـم

أتي بعـدة سـعـات ی.. .محـفـظة نقـودك دون أیـة مشـكـالت
 وھـو مضـاد للمـاء ویوفر امكانیة 8GB الى 1GBمن 

  .حمایة المعلومات سـواء بكـلمة سـر أو بتشـفیر خـاص
  

 Bionicقـامت شـركـة 
Power Inc. بتصـنیع ھـذا 

 ،یمكـنـكاز الذي الجـھـ
 انـتاج ،ربطھ عـلى سـاقـكب

طـاقـة مـن حـركـة المشـي 
مـا یسـاعـد عـلى شـحـن أي 
أجـھـزة نقـالة؛ كـالھـاتف 
المحـمول والحـاسـوب 
المحـمول أو أیة أجـھـزة 

 .أخـرى

Biomechanical Energy 
Harvester 

تـقول الشـركـة أن 
ة األنـیقـة ھـذه األدا

التي تأتي مـرفـقـة 
بغـطاء جـلدي 
صـنعـت بإسـتخـدام 
مـواد خـام وأیدي 
عـاملة ھـولندیة مئـة 

  .في المـئة
  

یل ـبدًال مـن اللجـوء الى تشـغ
جـھـاز الھـاتف أو الكـمبیوتر 

   إذا  للـتـأكـد مـما ولیـنـالمحـم
  وجـدـلمـنطـقة التي تكـانت ا

  بشـبكـة مغـطـاة  بھـا 
  یةـالالسـلك اإلتصـاالت 

WiFi،للربـط  باإلنـترنـت   
   ھـذا   یعـصـنـت   م ـ تـ  دـفـق

 لیوفر عـلیك T-Shirtالـ 
وعـلى مـن معـك عـناء 

فـبمجـرد مـروك في ... البحـث
 فإن WiFiمـنطـقة بھـا تغـطـیة 

في الصـورة على القـمیص تـبدأ 
اإلضـاءة المـتحركـة لتعـلمـك 

  .بوجـود التغـطـیة
األداة ھـنا تعـمل باإلعـتماد على 

 مـن تتـزود بالطـاقة ألة صـغـیرة
  .AAAثالثة بطـاریات 

MeMe 64GB  
USB stick 

 
ولنـدیة مـا تـدعـي أنـھ أرخـص  الھـVan Der Ledتـقـدم شـركـة 
  .  في العـالم64GB تـبـلغ سـعـتھ USBقرص ذاكـرة 

  

Wi-Fi  
Detector Shirt  

http://www.sci-prospects.com

