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  طرائف إخـباریة
 

 النشـوء واإلرتقاء –نظـریة التـطـور 
  

 خـرى كـاألرضكـواكـب أ
 
  یـون جـدیـدة عـلى الكـونعـ
  

  روبوط بلمسة بشـریة 
  

تـم عـرض ھـذا الروبـوط المـتـطـور مؤخـرًا في 
اسـم ھـذا الرجـل اآللي ھـو . ..المملكـة المـتحـدة

Berti وقـد تـم تصـمیمھ مـن قـبل Bristol 
Robotics Laboratory and Elumotion 

وھـي شركـة مقـرھـا مـدیـنة باث متخـصصة في 
  .مجـال الروبوطات

تـم صـنع ھـذا الرجـل اآللي لیحـاكـي تحـركات 
اإلنـسان ولدراسـة التـفاعـل بین البشـر ورجـال 

وقـد تمت ... ن یماثـلونھم في بعـض الصـفاتآلیی
برمجـة ھـذه اآللة لتـشـارك كـذلك في لعـبة 

  .الشـھـیرة"  المقـص– الورق –الحـجر "
وقـد تمكن زوار متحـف العـلوم بـلندن من 
التـفاعـل مع ھـذا الرجـل اآللي وسـماعـھ یلقي 

یـذكـر أن تـكـلفة صـنع ... كـلمة أمام الحـضـور
Berti بلغـت مـئـتي ألف جـنیھ اسـترلیني.  
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 كلمة العـدد
" آفاق العلم"نرحب بكـم في ھـذا العـدد الجـدیـد من 

ونتـمنى أن یالقي محـتواه والموضوعات التي 
  .اخترناھا فیھ إعجـابكم

  
طـالمـا حـاول اإلنسـان أن یصـل إلى إدراك مـتكـامل 

فـقد عـمل عـلى وضـع ... حـول مفـھـوم الزمـن
وحـدات یمكـن بواسـتطـھا قیـاس الوقـت وتقـسـیم 
الیـوم والعـام إلى أجـزاء یسـتطـیع اسـتخـدامھـا 
لتـنـظیـم حـیاتھ وعـملھ ولمـساعـدتھ في رحـلة 

لكـن، ما ھـو الزمـن فعـًال؟ ومـا ھـي ... الحـیاة
حـاول المعـاني التي وصـلنا إلیھـا حـولھ؟ ھـذا مـا ن

  .اإلجـابة عـنھ في ملفـنا الرئیسي لھـذا العـدد
  

في مجـتمعـاتـنا، ھـناك فـھـم خـاطيء لنظـریة 
الحـقـیقـة أن ... النشـوء واالرتقـاء لصاحـبھا داروین

للكـثـیرین قـناعـة مسـبقـة حـولھـا لكـن دون أن 
لھـذا ارتـأیـنا أن ... یكـون لھـم معـرفـة شـاملة بھـا

لفـًا مـتـكامًال عـنھـا نوضـح فیھ أسـسـھـا نقـدم م
  .وتاریخـھـا

  
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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أمـریكـا یجـول أنحـاء لم یـزد حـجـمھ عـن حـجـم الدجـاجـة كـان آكل للحـوم دیـناصـور م اكـتـشـاف تـ
مـن جـامعـة البـاحـثـین  مـن فـریقإلـیھ ؛ ھـذا مـا تـوصـل  مـلیون عـام75بل أكـثـر مـن الشـمـالیـة قـ

   یعـتـبرHesperonychus elizabethaeالحـیوان، الذي أعـطـي االسـم العـلمـي ... كـالغـاري الكـنـدیة
  

 لكـن... غـیر الحـجـمصـ

  
الروبوت العـاِلم... آدم     
 یـرًا، أصـبح بمقـدورنـا رؤیـةأخـ 

الوجـھ الحـقـیقـي لملكـة 
فـرعـونـیة شـھـیرة وذلك بعـد 
اسـتخـدام تكـنـولوجـیا المسـح 

  بــــوســـمحـــقـي الـــطـبــال
CT Scan. ..د تـم قـفـ

لوجـھ قـناع جـیري  اسـتخـدام
 نحـتاسـتخـدامھ لنـفـرتـیتي تـم 

 3300 قـبل أكـثـر مـن ـھاوجـھ
ـان قـد اكـتـشـف في كعـام و
 ومع ھـذه ،اآلن.. .1912العـام 

المعـلومـات الجـدیـدة، وجـد 
العـلمـاء أن الفـنانـین في ذاك 
الزمـن كـانـوا یقـومـون 
بـتغـطـیة التجـاعـید والعـیوب 

قـیة في وجـوه المـلوك الخـل
  .م عـلى أكـمل صـورةـرھاإلظـھ

الذي تـمـكـن مـن صـنع ھـذه اآللـة  قریـالفـ
 Ross King   روس كـینغ، بـقـیادةالمـعـجـزة

 جـامعـة فيمن كـلیة عـلوم الكـمبـیوتر 
Aberystwyth Universityة البـریطـانـی ،

مـقال عـن ھـذا اإلنجـاز العـظـیم في قـام بـنشـر 
  .Scienceمجـلة 

ي ، إال أنـنآدم ھـو مجـرد نـموذج ابـتـدائـي”
 عشـرة إلى عـشـریـن عـامًا،  خـاللأعـتـقد أنـھ
المـماثـلة لھ سـتـكـون قـد انـتشـرت في الروبوتـات 

 “رات العـلمیـة في أنخـاء العـالممعـظـم المخـتب
  .أكـد كـیـنغ

... مـئـات التجـارب التـي تـتـطـلب التـكـرارزمـیل لھـم بمـقـدوره القـیام بصـنع مكـن العـلمـاء أخـیرًا مـن تـ
الروبوت الذي أطـلق عـلـیھ اسـم آدم ھـو اآللـة األولـى في التـاریخ التـي تـمكـنـت من التـوصـل إلى 

... ائـرفي خـالیـا الخـمـتـشـاف عـدد مـن الجـیـنات فـقـد تـمكـن مـن التـوصـل إلى اكـ... معـارف جـدیـدة
  .لیـس ھـذا فـقـط، بـل إن آدم قـادر عـلى التخـطـیط لعـدد مـن التجـارب اإلضـافـیة بھـدف إثـبات فرضـیاتھ

  

تـم اكـتـشـافھ في لى اإلطـالق الذي عـغـر صـاأل
نـیـك  اتـاثـتحـم المسـالع... تـلك القـارة
  ھـذا یـقـول إنNick Longrichلونغـریـتـش 

یـرفـع و محـدودیـة معـارفـنا حـتى اآلن یـؤكـد
احـتـمالیـة العـثـور عـلى حـیوانات أصـغـر 

  .كـانت تعـیـش في تـلك الحـقـبة
 ھـذا ات المتـوفـرة تشـیر إلى أن طـوللومالمعـ

وأنـھ  سـنـتیـمتـرًا تـقـریـبًا 50 كـان الحـیوان
كـة عـلى سـاقـیھ كـان سـریع الحـر

أسـنانـھ الحـادة أھـلـتـھ كـي ... الخـلفـیـتـین
وكـان یتغـذى عـلى صـیادًا مـاھـرًا یكـون 

الحـشرات، الثـدیـیات، البرمـائـیات، وعـلى 
  .صـغـار الدیـناصـورات األخـرى

 
 

ناع الجـیري قـال
) إلى الیـمین(

وصـور المـسح 
إلى (المقطـعي 
  .)األسـفل
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 Lawrence  معـملـق مـن عـلماء الفـیزیاء الفـلكـیة فيقـام بـتـطـویره فـری  لـیزر)أو مسـدس (ھـازجـ
Livermore National Laboratoryاصـطـیاد"یكـي یھـدف إلى تـمـكیـن الجـمیع مـن  األمـر "

ـد ھـو مكـافحـة مـرض سـالح الجـدیلھـدف الرئیـسي مـن ھـذا الا... تـلو األخـرىالبعـوض واحـدة 
ول ـذي عـمل عـلى تصـنیع ھـذا الجـھـاز یـق قـائـد الفـریـق الJordin Kareر ـجـوردین كـی... المـالریـا

  .إنـھ قـادر عـلى تحـدیـد مـوقـع كـل بعـوضـة والقـضـاء عـلیـھـا

ن أكـدت دراسـة أجـریت في عـدد م
اء ـرطان في أنحـمراكز عالج الس

 345الوالیات المتحدة وشـملت 
لى ـ یعانون السرطان وعمریضًا

ین بأدیان ـنـك الموت أن المؤمـوش
لى ـباء عـلفة یحـثون األطـمخـت
یًال ـون كـفـام بأي شـيء یكـالقـی

  

 یرغـبون في الحـیاة... المؤمنون

  
  

، فـضـل بـرنـامج كـمـبـیـوتـربـ
إمكـانـنا اآلن االسـتـماع ب
 معـزوفـات عـلى آلة موسـیقـیةل

 Epigonioتـسـمـى وتـریة 
بل ـاسـتـخـدمھـا اإلغـریق قـ

  .أكـثـر مـن ألفـي عـام
ذا كـان اإلنجـاز الـذي تـوصـل ھـ

 مـشروعالإلیـھ البـاحـثـون مـن 
   ASTRA اإلیـطالي

)Ancient instruments  
Sound / Tembre 
Reconstruction 

Application(.  
الموسـیـقـیة مـن نـوع اآللة 
Сither ن وتـرًاأربعـولھـا و 

وكـانـت قـد وصـفـت في 
  .مخـطـوطـات قـدیـمـة
 30محـاكـاة للتـمكـن مـن إعـادة 

ثـانـیة مـن الموسـیقـى التـي تـم 
دام عـزفـھـا في القـدم باسـتخـ

ھـذه اآللة، تـطـلب األمر أربـع 
مـن عـمل أجـھـزة سـاعـات 

ـتـین كـمـبیوتـر في شـبك
  .ـتـیـنـیجـامع

  

  اللیزر... للتخـلص مـن البعـوض
  

  .ینـنـیر المؤمـوذلك بالمقارنة بغ، تربـتھم قد اقھاء حـیاـد انتـروا بأن موعـیاتھم إذا شـعـحقاذ ـبإن
دات ـھم، یقـبل المرضى من ذوي المعـتقـیاتـمن ح یرـبوع األخـ القائـمون عـلى البحـث أنھ في األسووجـد
یاتھم، وعـددھم في ھـذا السـیاق یزیـد ثالث ـالة حـدف إطـھـفة بـتـلـقي عالجـات مكـثالراسـخـة یة ـنـالدی

  .ینـنـؤمـیر المـمرات عن غ
ن ـیـنـؤمـإن الم"رطان ـحة السـافـر لمكـبرا فاـسة دانـمن مؤس Andrea Phillipsس ـیبـیلـدریا فـوقال أن

  وقـوعلون فيـأمـیألنـھم فاء أو ـم الشـھـد یمنحـأن الرب ققـادھـم بـاعـت بسـبـبوى ـ األقـاتتارون العالجـیخ
ھا ـیـیھم فـقـبـتتي ـترة الـالل الفـ خعـالجالعـلمـاء إلى ل ـوصـتـأن یـك إلھـیة تنجـیـھـم مـن المـرض، زةـمعج
  ".یاةـید الحـلى قـعدویـة القـویة األ
  

 بـیل غـیـتس، روع، المـمول مـنالمشـ
ترمـي مـشـاریع ھـو واحـد مـن عـدة 

 بصـورة إلى القضـاء عـلى المـالریا
مـن األفـكـار األخـرى ... كـامـلة

تـلك الخـاصة بخـلق ھـناك لغـیـتس 
حـیث ال بعـوض یـتم تعـدیـلھ جـیـنیـًا ب

مع مـرور عـدد مـن ، یـنـقـل المـرض و
، یتـمكـن مـن أن یـقـضـي السـنوات

سـبب ـتـعـلى الحـشـرات الحـالیة التي ت
  .بقـتل المالیـین سـنویًا
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 إنفلونزا الخـنازیر

  
  
  
  
  
  
    

 التـابع لوكـالة الفضـاء Chandra X-rayائـي صـورة إلتـقـطـھـا التـلسـكـوب الفـضـ
 سـنة ضـوئـیة باألشـعـة 150 لسـدیـم یقـع عـلى بـعـد NASAاألمـریكـیة 

... تظـھـر الصـورة مـا یـبدو كـید بشـریـة تحـاول الوصـول إلى األعـلى.. .السـیـنیـة
ار قـوي ظـھـر حـدیثـًا العـلمـاء یـؤكـدون أن ھـذا التـشـكـل النـادر سـبـبھ وجـود بولسـ

البولسـار ھـو نجـم نـیوتـروني یدور حـول ... PSR B1509-5اسـمھ ) نسـبـیـًا(
مـا نـفـسھ بسـرعـة كـبیرة ویـقـوم بإصـدار طـاقـة إلى منـطقة الفضـاء المحـیط بھ 

  .السـماویـة" الـید"أدى عـلى األغـلب إلى ظـھـور ھـذه 
  

الحـقـیقـة أنھا لیسـت ... ا جـدیدةبعـد إنـفـلونـزا الطـیور، ھـا نحـن نواجـھ إنفلونـز
ھـو الذي یـتسـبب بإصـابة الخـنازیـر ) H1N1(نوعـًا جـدیـدًا؛ فھـذا الفـیروس 

باإلنـفـلونـزا إال أن مـا حـدث ھـو ظـھـور سـاللة جـدیدة مـنھ قـادرة عـلى إصـابة 
  .مـن شـخـص آلخـر) العـدوى(اإلنسـان وعـلى نـقـل نـفـسـھـا 

حـالي، وبالرغـم مـن انـتشـار المرض في عـدة دول، ال یـدعـو للقـلق الوضـع ال
الشـدیـد، فالعـالجـات الموجـودة الیـوم قـادرة عـلى مـواجـھـتھ إذا مـا تـم البـدء في 

أعـراض المرض ال ... ذلك في المراحـل األولى مـن انتـقـال العـدوى إلى اإلنسـان
درجـة حـرارة مـرتـفـعـة، نعـاس، فـقـدان :  دیـةتخـتـلف عـن اإلنـفـلونـزا العـا

مـن األعـراض األخـرى التي ظـھـرت عـلى بعـض مـن ... للشـھـیة وسـعـال
  .، تـقـیؤ، وإسـھـال الحـلق، غـثـیانألمأصـیبوا بالمـرض نجـد الزكـام، 

ـیًا في حـالة تحـول المرض إلى وبـاء، فـالدول الغـربـیة وتـلك المـتـقـدمة صـناع
المشـكـلة ... وضـعـت خـطـطًا صـحـیة كـفـیلة بمـواجـھـتھ وعـالج المصـابـین

خـرة والفـقـیرة حـیث مسـتوى العـنایـة الطـبیة  الدول المـتأالحـقـیقـیة تـكـمـن في
  .منخـفـض وھـذا مـا أدى إلى وقـوع  أعـداد كـبـیرة من الوفـیات في المكـسـیك

  

  دـیـ
  فی

  السماء
  

 إنفلونزا بشـریة إنفلونزا الخـنازیر  إنفلونزا الطیور

  یني التدریجيـیر الجـیـالتغ
Antigentic Drift  

  سـاللة جـدیدة  طـفرات صـغـیرة

 یني المفاجىءـیر الجـیـالتغ
Antigenti Shift  

  :فـیروس اإلنفلونزا یحـوي مادة جـینیة مـن

 البشـر الخـنازیر   الطیور

  جـدیدة سـاللة

... من الخـنازیـر إلى اإلنسـان
  ثـم من إنـسان إلى آخـر

   كـائـن یوجـد فـیروس إنفلونـزا خـاص بھلكـل

  یمكـن للفـیروس أن یتغـیر تدریجـیًا أو بصـورة مفاجـئة

   قادر على احـتواء جـینات فیروسیة خـاصة باألنواع الثـالثةالخـنزیر
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 Mars 500مھـمة العـد التـنازلي لبـدء 
  

لذین الرواد السـتة ا. 1
سـیكون عـلیھم قضـاء 

 أیام في 105فـترة 
  .نموذج لمركـبة فضـاء

  
غـرفة اجـتماع الرواد . 2

التي سـیـقومون فیھا 
بالتواصـل بشكل مباشـر 

  .مع بعـضـھم البعـض
  
غـرفة الطـعـام، أو . 3

المطـبخ، الذي سـیتناول 
فیھ الرواد وجـباتھـم 

  .یومیًا
  
الحـمام الذي . 4

   .جـمیعسـیسـتخـدمھ ال

- 

- 

ـماة  المرحـلة الثـانـیة مـن التجـربـة المس– أربعـة روس وفرنسـي وألمانـي –بـدأ سـتة مـتـطـوعـون 
Mars 500ـتابعـھا وكـالة الفضـاء الروسـیة بالتعـاون مـع أكـادیـمیة العـلوم الروسـیةتـنـظـمھـا و والتـي ت 

  النفـسـیة التير الرحـلةاالتجـربة تھـدف وبصـورة رئیـسـیة إلى دراسـة آثـ... و وكـالة الفضـاء األوروبـیة
  .د نھـایـة العـقـد القـادم باتجـاه الكـوكـب األحـمرمـن المفـترض أن یـقـوم بھـا طـاقـم مـن الروا

  

  أیام بصـورة معـزولة بالكـامل عـن العـالم الخـارجـي105في المرحـلة الحـالیـة سـیقـضـي الرواد 
 دقـیـقة 20بـتـأخـیر قـدره ( مـركـز القـیادة عیة مــباسـتـثـناء الرسـائـل اإللكـترونیة و المكـالمات الھـاتـف

أسـبوعـیـن في المرحـلة األولى من التجـربة نھـایة  في حـین قـضـى سـتة مـتـطـوعـون ،) كل اتجـاهفي
الھـدف النھـائـي لھـذه المرحـلة الثـالثة والتي سـتـتم في أكـتوبر مـن العـام الحـالي تشـكل ... 2007العـام 

رة الالزمـة للوصـول إلى المـریخ وھي الفـت( یوم 700 – 520ھـو التمكـن مـن قضـاء و التجـربـة 
داخـل ھـذا النـموذج الـذي تـم إنشـاؤه ) وإنجـاز المھـام المطـلوبة عـلى سـطحـھ ثـم العـودة إلى األرض

.. .لى المریخالتي سـتـنـقل الرواد إیة ـائـضـفالبة ـكـلة المرلیحـاكـي بصـورة كـامعي ـیـبـم الطـجـبالح
  . وعـشـرین سـاعـة دون تـوقـفعـلى مـدى أربع" االفـتراضـیین الـرواد"سـتـتم مـراقـبة 

وھـي المـدة الالزمة للوصـول إلى ( یومًا 250رحـلة الثـالثـة، سـتحـاكي التجـربة مـا یعـادل خـالل الم
ا  المـتطـوعـون بعـمل جـمیع المھـام التي سـیـتوجـب عـلى الرواد الفـعـلیین أداءھـھـایقـوم خـالل) المریخ

في نـموذج محـاكـاة موقع عـلى ( یـومـًا عـلى سـطح الكـوكـب األحـمر 30خـالل الرحـلة، ثـم قضـاء 
  ).وھـي المـدة الالزمة للعـودة مـن المریخ( یومـًا 240، ثـم قضـاء )أرض المریخ

  

  . مـلیـون دوالر15مـن المـتوقع أن تـتجـاوز تـكـالیـف ھـذه التجـربة  

1  

2  

3  

4  
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  ؟إلى مـتى تتذكـر الحـیوانات أمرًا ما
فـبعض أنواع طـیر ... في حـاالت عـدیدة، لفـترات طـویلة

Corvidae یـقـوم بـدفـن احـتیاطـیات الغـذاء في مخـابئ 
... ف، ثـم یعـثـر عـلیھـا وقـت الحـاجـة في الشـتاءبالصـی

كـذلك تتـمكـن أنـواع مـن الطـیور المھـاجـرة من العـثـور 
شـاشـھـا في عـلى فـروع األشـجـار التي أقـامـت عـلیھا أعـ

  .ـةسـم السـابـقاالمو
  أحـداثًا صـغـاره رؤیـةذاكـرة الفـیل یضـرب فـیھـا المـثل، فـ

  

  

  ما ھـو الحـیوان األكثـر قوة وجـلدًا؟
 الذي یسـمى Tardigradeھـو، مـن دون شـك، حـیوان الـ 

 1.5 – 0.1یـتراوح طـولھ بـین ... كـذلك بـدب المـاء
یوجـد أكـثر مـن ألف نوع مـنھ یعـیش في جـمیع ... ملیمترًا

...  مـن أعـماق المحـیطات إلى قـمم الھـمالیا–أنحـاء األرض 
یمكـنھ البقـاء على قـید الحـیاة في درجـات حـرارة تـتراوح 

یـمكـنـھ البقـاء عـشـر ...  مئـویة151+ و 272 –بـین 
یمكـنھ مـقـاومـة ضـغـط ... سـنوات دون الحـاجـة إلى المـاء

عـادل سـت مـرات وھـو ی( ضـغـط جـوي 6000یـصـل إلى 
ویمكـنھ كـذلك البقـاء في فـراغ )... الضـغـط في أعـماق البحـر

  .الفـضـاء الخـارجي
  

  ؟ما ھـو الكـمبیوتر األسرع في العـالم
 الشخـصیة الكرتونـیة مـعـلى اس (Roadrunnerر إنھ السـوبر كـمبیوت

یون ملیار لمیام بانھ القبإمكـ... ھ بتصنیعIBMركـة  الذي قامت ش)ھـیرةالش
 AMDالج عم 6,948بیوتر یستخـدم الكـم ،یةعـملیة حـسابیة في الثـان

، ھا البعـض موصـولة ببعـضIBM PowerXCellالج  مع12,960و
، ًاربع مًا متر577ة تل مساحویحیة زانة معـدن خ288ة في أجـزاؤه مجـمع

از موجـود في ھـذا الجـھـ... كیلوغرام ألف 226لغ وزنھ اإلجمالي یب
  .وـیكـ في نیو میكسLos Alamos National Laboratoryمخـتبر 

  

  لماذا كانت حـیوانات ما قبل التاریخ
  بتـلك الضـخـامـة؟

تـطور الكائـنات الحـیة یـنحـو باسـتمرار باتجـاه زیادة الحـجـم عـلى مـر 
 Cope’s Ruleالحـقب الجـیولوجـیة؛ وھـذا المبـدأ یـسمى بـقاعـدة كـوب 

فالكائنات المخـتلفة ومنھا اإلنسـان كـبر ... نسـبة إلى اسـم عـالم أمریكي
حـجـمھـا خـالل تطـورھـا على مـر الزمـن فالضـخامة لھا فوائـدھا فیما 

إال أن الحـیوانات ... صول على الغـذاءـفس والحـیتعلق بالدفاع عن الن
  فة إلى أن دورتـھـاالضـخـمة تحـتاج إلى كـمیات كـبیرة من الغـذاء، إضـا

مأسـاویـة، كـمـقـتل الوالدین 
مـثـًال، یـؤدي إلى 
اضـطـرابھـا طـوال فـترة 

التي قـد تـمـتد (حـیاتـھـا 
أمـا فـیما )... سـبعـین عـامًا

یـتـعـلق بالقـطـط والكـالب، 
تـبار ذاكـرتـھا فـیمـكـنـنا اخـ

كـل یوم خـصوصًا ما 
  .یـرتـبط بالطـعـام واللعـب

یة تصـبح أطـول، مـا اإلنجـابـ
یجـعلھـا غـیر قادرة على التـأقـلم 
مع التغـیرات البیـئـیة بسـرعـة 
ویعـرض أعـدادًا كـبیرة مـنھا إلى 

 ھـذا عـادة مـا یـقـود ...الموت
الحـیوانـات إلى الضـخـامـة بشـكـل 
كـبیر قـبل وصـولھـا إلى 

في حـین أن ... االنـقراض
  .رالحـیوانات الصغـیرة تسـتم
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في جـمیع أنحـاء العـالم، تـقـع أحـداث  
غـریبة؛ بعـضـھا مضـحـك ألنـھ غـیر 

في الصـفحـات التـالیة ... مـتوقع
... سـتجـدون عـددًا من ھـذه القصـص

  .وعـلیكم الحـكم بأنـفسـكم
  

  أرانب تغـزو الطریق السریع
  

 بعـد حـادث –) ھـنغاریا(بودابست 
مروري بین شـاحـنتین كانت 
إحـداھـما محـملة بخـمسة آالف أرنب 

 الموصل بین M1طـریق عـلى 
بودابست وفـیینا، انتشـرت األرانب 

وبعـد جـھد ... على طـول الشـارع
كـبیر من قـبل رجـال الشرطة ورجـال 

 أرنب 4400االطـفاء، تم اسـترجـاع 
أما المئـة ... 500في حـین نـفق 

  .المـتبقیة، فـقد تمكـنت من الفـرار
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ال یتـنـاول أي )  عامًا58( مایكـل ویرنـر –) بریطانیا(لـندن 

  .طـعـام مـنـذ سـت سـنوات؛ ومع ھـذا یـتـمتع بصـحـة جـیدة
یعـتمد في حـیاتھ عـلى شـرب القـھـوة وعـصائـر الفـواكـھ 

ة جـامعـیة في الكـیـمیاء ویـعـلق ھـو حـاصـل عـلى درجـ... والمـاء
  .عـلى ھـذا المـوضـوع بالقـول إنھ یفـعـل ھـذا حـبًا في حـسـمھ

  

  
 بـعـدما قـام أحـد الركـاب باسـتـعـمال فـرامـل –) الھـند(بیـھـار 

 في كـل مقـطـورة، وبـدًال مـن انـتظـار وجـودة عـادةً الطـوارئ الم
ـمس سـاعـات، قـام مئـة مـن قـطار آخـر مـا قـد یـسـتغـرق خ

الركـاب بـدفـع القـطـار حـتى أوصـلوه إلى أقـرب نـقـطـة وصـل 
  .ومـن ھـناك تـمـكن القـطـار مـن التحـرك مجـددًا... كـھـربائـیة

  

  
تـتـحـدث )  عامًا76( جـایاینا بـیوراھـینغ –) تـایـلند(ناراثـینوات 

 وفي طـربق عـودتھـا 1982في عـام ... اللغـة المـالیـزیة فـقـط
مـن مـالیـزیا ركـبت بـاصًا معـتـقـدة أنھ مـتـوجـھ إلى ناراثـینوات 

حـیث اللغـة المسـتـعـملة ) وھـي المحـافـظـة التي قـدمت منـھـا(
 لكـن بوصـول البـاص إلى وجـھـتھ ...ھـناك ھـي المالیـزیة

كـبت باصـًا فـر... النھـائـیة، وجـدت نـفـسـھـا في شـمال بانكـوك
)  كـم شـمال العـاصمة900(آخـرًا، لتجـد نـفـسـھـا في تشـیانغ ماي 

وعـاشـت ھـناك مشـردة خـمس سـنوات قـبل أن یـتم إیواؤھا في 
  .مـلجـأ قـصـت عـلى العـاملین فیھ قصـتھـا فأوصـلوھـا إلى بـیـتھـا

  

  سـریر بعـجالت
  عـلى الطریق السـریع

  

 بعـدما سـار –) إسـبانیا(نارون 
مسـافة ثـالثة كـیلومترات، تمكـن 

... رجـال الشـرطـة مـن إیقـافھ
 عـامًا، 42أنـتونیو، البالغ من العـمر 
من % 95مصـاب بشـلل فیما نـسبتھ 

" مـتن"جـسمھ، كـان یسـیر على 
ور یسـمح لھ سـریره المـزود بمـوتـ

بالتـحـرك متحـكمًا بھ باسـتخـدام 
الرجـل كان نـزیًال في مركـز .. .فمھ

سان بیدرو الطـبي، وقـد خـرج 
إال أنھ ھـذه المرة ... كـعادتھ للتـنزه

ذھـب بعـیدًا ولم یعـرف طـریق 
  .العـودة

  ھـل ھـذه رائـحـة جـثة في الشـقة؟
  

نة، نوافـذ مغـلقة  رائحـة نـتـ–) ألمانیا(كایزرسالوتیرن 
مـنذ أیام، صـندوق البرید ممتـليء بالرسائل وال یوجـد 

ولخـوفھـم مـن كـونھ مـیتًا، ... أي أثـر لصـاحب الشـقة
 وصـول دلكـن بعـ... قـام جـیرانـھ باالتـصال بالشـرطـة

رجـال األمن، وجـدوا صـاحـب الشـقة نائـمًا عـلى 
 الكـریھة، فـقد كـانت أما ما تـسبب بالرائحـة... السـریر

جـواربھ ومـالبسـھ الداخـلیة المتسـخـة والتي كانت 
  .مـلقاة في جـمیع أنحـاء البیت

فعـادت بعـد خـمس ... ركـبت الباص الخـطأ

 القـطار یـتوقف؟ لیسـت مشـكلة عـلى اإلطـالق

 ال یتناول الطعام منذ ست سنوات
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أنـواع كـثـیرة مـن األسـماك صـغـیرة الحـجـم تتـحـرك بشـكـل جـماعي 
ھـذا بشـكـل أسـاسي آلیة ... لـتـماثـل في حـركـتھـا كـائـن بحـري كـبیر

  .دفاعـیة

  السـائق أعـمى.. .احـذر
  

 كان یـقود السـیارة بسـرعة –) إسـبانیا(برشـلونة 
السـاعـة عـندما التـقط الرادار سرعـتھ وتم تصـویر /كـم154

 بعـد 1996دومینغـو میـریـنو، أعـمى منذ العـام ... السـیارة
إصـابتھ في حـادث مـروري، فـسر مـا قـام بھ أمام القـاضي 

دید إلى قـیادة السـیارة؛ لھـذا طـلب من بأنـھ شـعـر بحـنین شـ
ق مـسـتقـیم كـان زوجـتھ أن تسـمح لھ بالقـیادة عـلى طـری

 دور زوجـتھ، فقـد كـان أن تخـبره عـندما أما... یـذكـره
  .ود لتعـدیل اتجـاه المـسـیرـیـتوجـب عـلیھ تـحـریك المـق

ھـبوط اضطراري 
  سببھ غازات

  

 أجـبرت –واشنطن 
وط ـطـرة للخـائـط

یة في ـویة األمریكـالج
ن ـنطـن واشـلة مـرح
بوط ـلى الھعى داالس إل

فیل ـاضطراریا في ناش
بسبب مشـكلة في معـدة 
سـیدة كانت عـلى 

المشكلة كانت ... متـنھا
تؤدي إلى خـروج ریـح 

ذات رائحة ) اتغاز(
 لتغـطیة ...كریھـة منھـا

الروائح، كانت السـیدة 
تـقوم بإشـعال عـیدان 
كبریت ما أخـاف 
الركاب وأدى إلى إنھـاء 
الرحـلة مـن قـبل قائد 

  .الطـائـرة

  سـماد حـیواني" إیـداع"ویـقوم بـ.. یدخـل البـنـك
  

بعـد اقـتحـام البـاب الزجـاجـي لبـنك  –) إیطالیا(میالنو 
Banco di Brescia أبریل، قـام الرجـل 25 في سـاحـة 

 عامًا بتغـطـیة مكـاتـب البـنك بروث 50البالغ من العـمر 
ما دفـعھ إلى ذلك كـان فشـل مطـعـمھ وإغـالقھ .. .حـیواني

تـقـدیم قرض كان بإمكانھ " المحـظـوظ"بـعـد أن رفض البـنك 
  .ـاذ المـطـعـم من اإلفـالسإنق

  
 مـارغـریت واغـنر تحـملت ألمـًا في رأسـھـا –) ألمـانیا(برلین 

السـبب كـان ... خـمسـة وخـمسـین عـامًانـزیفـًا متكـررًا في أنفـھـا و
ق قـلم رصـاص لرأسـھا إثـر وقـوعـھـا عـندما كـان عـمرھـا اخـترا

اآلن ھـي بصـحـة جـیدة، فـقـد تـمكن ... أربع سـنوات فـقـط
مـن رأسھا )  سـم8الذي بلغ طـولھ (األطـباء مـن إخـراج القـلم 

  .بعـملیة جـراحـیة
  

  
سـیدة روسـیة وضعـت مـولودة یبلغ وزنھـا  –) روسـیا(ألتاي 
الطـفـلة، التي جـاءت إلى العـالم بعـملیة ... لوغرام كـی7.75

اسـمھـا كـیارا وتـفـوقت بوزنھا ھـذا عـلى جـمیع قـیصـریة، 
والذین لم یقـل وزنھـم عـند الوالدة عـن ) 11عـددھم (إخـوتـھا 

مـن األطـفال المسـجلین في كـتاب غـینیس ... خـمسة كـیلوغـرامات
 في إیطالیا وكـان 1955احـد ولد عـام لألرقام القـیاسـیة، ھـناك و

  . كـیلوغـرام10.2وزنھ 
  
  
  
  
  
  
  
  

في رأسـھـا... قـلم رصـاص  

إال أنھا تعـادل توأمًا... مولودة جـدیدة  
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فـسرت لـنا كـیف أنھ من الممكـن تـطور  نظرية التطـور
أنظـمة حـیة معـقـدة مـن بـدایـات بسـیطـة 

إال أنھـا أشـعـلت كـذلك مواجـھـة ... جـدًا
كـبیرة بیـن المـؤسـسـتـین العـلمـیة 

  .والدیـنـیة
  

 النشـوء واالرتقاء
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عـام " أصـل األنـواع"الفـرضـیة التي وضـعـھا داروین حـول التطـور في كـتابھ 
 التـي تـثـبـتدلة نصـف عـددًا كـبیرًا جـدًا من األل قـرن و وجـدت خـال1859

ومع أن بعـض اآللیـات الرئیسـیة التي یعـمل وفـقـھـا التـطـور ال تـزال ... صـحـتھـا
محـل نـقـاش بیـن العـلمـاء، فاألغـلبـیة السـاحـقة في الوسـط العـلمي تـقـبل النـظـریة 

 تـفـسـیر الكـیـفـیة التي تـتـحـول فـیھا الكـائـنات الحـیة.. .كـحـقـیـقـة عـلمـیة مثـبـتة
  . خـالل مـالیـین السـنین یعـتـمد عـلى العـوامـل التـالیـةوتـتـبـدل

  

  نـتـقـاء اال   
      الطـبـیـعـی

ن طـویل أو قـصـیر وفـقـًا ـكـل كـائـن حـي مـن أي نـوع قـادر عـلى الحـیاة لـزم
...  ظـروف البـیـئة المحـیطـة بھمـعـیھ قـادرًا عـلى التـأقـلم یكـون فلألسـلوب الذي 

إذا كـان جـسـمھ قادرًا عـلى مقـاومـة األمـراض، وكـان قـادرًا عـلى العـثـور عـلى 
غـذائـھ وعـلى التھـرب مـن أعـدائـھ الطـبیعـیین؛ فـسـیكـون قادرًا عـلى الحـیاة لفـترة 

 في الحـیاة لعـدة أجـیال، فـسـیـطـور  نوعـھـمروھـكـذا، كـلمـا اسـت... أطـول
أسـنان حـادة أكـثـر، : قـاءـفائـدة لھ فـیما یتـعـلق بالـبمـواصـفات جـسـدیة أكـثـر 

في الطـبیعـة، ... حـاسة شـم أقـوى وغـیرھـابـصـر أكـثـر حـدة، أطـراف أطـول، 
ً  عـلى التكـاثـر؛ مـا ـ قرـكـلمـا عـاش فـرد مـا زمـنًا أطـول، كـلمـا كـان أكـث درة

لصـفات یـني مـن خـالل صـغـاره وخـصوصًا اھ الجـسـیؤدي إلى أن یـبـث إرثـ
ض كـمقاومة األمـرا(المتعـلقة بالقـدرات اإلیجـابیـة التـي اكـتـسـبھـا خـالل حـیاتھ 

 األفـضـل ھـذه العـمـلیة التـي تشـمل اخـتـیار الجـیـنات.. ).وامـتالك األسـنان الحـادة
ھـي جـوھـر مـبـدأ االنـتـقـاء الطـبـیـعي الذي ) وبالتـالي الصـفات األكـثـر تـطـورًا(

خـالل عـشـرات المـالیـین مـن (یعـمـل عـلى عـدد كـبـیر جـدًا مـن األفـراد؛ وھـكـذا 
... یجـعـل مـن الممكـن أن یحـصـل نـوع معـین عـلى صـفات جـدیـدة مفـیدة) السـنـین

  . في بعـض الحـاالت یجـعـل مـن الممكـن ظـھـور أنواع جـدیدةو

بمقـارنـة جـناح طـیر 
بـذراع اإلنـسـان، من 

الممـكـن العـثـور 
عـلى عـدد مـن 

األمـور المتشـابھـة 
مع أن األسـالف 
المشـتركـین بین 
 –الطـیور والبشـر 

 بعـیدون –زواحـف ال
جـدًا من الناحـیة 

  .الزمـنیة

ال كـان نوعـًا انسـانـیًا منفـصـًال عـن تالنیـاندر
وقـد اخـتـفـى تـمامـًا قـبل مـا ... اإلنسـان الحـدیث

  . ألف عـام30یقـارب 

  التـصـنـيف
  جـدولة الطـبـيـعـة

  
  

نظـریة التـطـور مـدیـنة بشـكل ضـخـم لجـھـود عـلمـاء 
البیـولوجـیا الذیـن قـامـوا بـتـصـنـیـف األعـداد الكـبیرة 

أحـد أشـھـر ... مـن الكـائـنات الحـیة عـلى كـوكـبـنا
لعـالم السـویـدي ھـذه التـصـنـیفـات قـام بوضـعـھـا ا

 Carolus Linnaeus وسـیـنـوس لیـارولـك
الذي قـام بتـرتـیـب جـمیع األحـیاء ) 1707-1778(

وفـقـًا لنـظـام ھـرمـي؛ حـیث تكـون الكـائـنات مـصـنـفة 
وھـناك (أوًال حـسب المملكـة التـي تـنـتـمي إلیھـا 

) خـمس ممالك منھـا الحـیوانات، النـباتـات والفـطریات
ثم الشـعـبة، الطـبـقـة، الرتـبة، العـائـلة، الجـنس، ثم 

حـیث یضـم العـنصران األخـیران في ھـذا ... النـوع
التصـنـیف معـرفًا محـددًا كـما ھـو الحـال مـع ھـومو 

 في حـالة اإلنسـان Homo Sapiensسابـینس 
تـم تـقـدیم عـدد مـن التعـدیـالت عـلى ھـذا ... الحـدیـث

ام؛ كـذلك المرتـبط باالعـتـبارات الجـیـنیة، إال أن النظـ
  .النظـام األسـاسي للیـنـیوس لم یتـغـیر

كـان 
أرسـطو 
أول من 
وضع 

تـصـنیفـًا 
للكائـنات 
  الحـیة
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تـم العـثـور على أجـزاء مخـتـلفة من أنواع عـاشـت في المـاضي لھـا 
أي بـین اإلنسـان الحـدیث وكـائـنات أقـل تطـورًا؛ : مواصـفات بـیـنیة

  .ما یـؤكـد ما جـاء بھ تشـارلز داروین في نـظـریـتھ

   جـیـمس أشـر1650
James Ussher  

مع حـسـاباتھ المعـتمدة ... أسـقـف أیرلندي
عـلى معـلومات الكـتاب المقـدس، وجـد أن 
جـمیع الكـائـنات الحـیة جـاءت إلى الوجـود 

  . قـبل المیـالد4004عـام 

  جـورج كـوفـییھ 1795
Georges Cuvier  

فسر ما تم العـثـور عـلیھ من مستحاثات 
مخـتلفة بالقـول إنھا تعـني وقوع كـوارث 

ما یعـني، وفق ... متعـددة بعـد طـوفان نوح
رأیھ، أنھ كانت ھـناك عـملیات خـلق مخـتلفة 

  . سـبقت األخـیرة التي نعیش نتاجـھا الیوم

  اروینإرازمـوس د 1801
Erasmus Darwin  

جـد تشـارلز داروین وضـع فرضـیة مفـادھـا 
أن لجـمیع الكـائـنات الحـیة جـد واحـد 

  .مشـترك

   بابـتست المارك- جـان1810
Baptiste Lamarck-Jean  

: أطـلق فكـرة توارث الصـفات المكـتسـبة
التحـسـینات التي یصـل إلیھ فرد ما خالل 

  .حـیاتھ تـمر إلى األجـیال الالحـقـة

   تشـارلز الیل1830
Charles Lyell  

والذي " أسس الجـیولوجیا"قام بنشـر كـتاب 
أكـد فـیھ أن األرض مـرت بحـالة مـسـتمرة 

  .مـن التحـوالت

   تشـارلز داروین1859
Charles Darwin  

وشـرح " أصـل األنـواع"قام بنشـر كـتابھ 
ـات الرئیسـیة للتطـور الذي اسـتـمر اآللی

  .عـشـرات المالیـین من السـنین

 قام كل من رونالد فیشر و سیوول رایت بتأسـیس ما 1930
التي توفـق ما یتم اكـتشـافھ " دةالدراوینیة الجـدی"سمیاه بـ 

  .بواسطة عـلم الجـیـنات مع أسـس نظـریة تشـارلز داروین

  اإلرث    
  ین    الجـیـ

لو افـتـرضـنا أن االنـتـقاء الطـبیـعي ھـو العـامل الوحـید في ھـذه العـملیة، 
فسـیعـني ھـذا أن جـمیع الكـائـنات سـتـتطـور دون تـوقـف حـتى یـتم 

؛ فالمواصـفات ـیةالوصـول إلى حـالة تجـانس بین جـمیع الكـائـنات الح
األفضـل سـتـتحـول، مع مرور الزمن، إلى المواصـفات التي یمتـلكـھـا 

إال فـیما یتعـلق بالتـأقـلم مع (ھـذا سـتـتوقف عـملیة التطـور وب... الجـمیع
كـیف یمكـننا إذًا تفـسـیر ھـذا التـنوع الكـبیر في )... التغـیرات المـناخـیة

  الكائـنات الحـیة؟ 
، وبشـكل خـاص الـداروینیـون الجـدد الیوم، یـرون أن جـزًء كـبیرًا داروین

في كـل مـرة یـتم ... مـن ھـذه العـملیة یعـتـمد عـلى الطـفـرات الجـیـنیة
تـكون ھـناك عـملیة نسـخ لإلرث الجـیني بكـامـلھ في فیھـا إنـتاج الحـیاة، 

ـیني بـین فـردین كـما في حـالة انـقـسـام الخـلیة أو عـملیة مـزج لإلرث الج
وفي حـالة المـزج بین إرثـیـن جـیـنـیین قـد تقـع ... حـالة التـزاوج الجـنسي

  .وأخـطاء النسـخ ھـذه تسـمى طـفـرات... بعـض األخـطاء خـالل العـلمیة
  

  خـطـوة.. خـطـوة: النظـرية
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، اكـتـشف عـالم 1860في عـام 
المسـتحـاثات األلماني البارع كـریـسـتیان 

 Christian von Meyerفـون مـیـیر 
أحـفـور في الرواسب الكلسـیة جـنوب 
ألمانیـا وبـھ قـدم للعـلم أحـد أشـھـر األدلـة 

مسـتحـاث ال... عـلى عـمل التـطـور
   انقـرضكـائـنالمكـتشـف كـان لریشـة 

  

 ھـذه الطـفرات تـؤدي إلى ظـھـور اخـتـالفات في جـسـد المـولود
كـظھـور إصـبع إضـافي في كـل مـن یـدیھ أو أن یكـون أطـول مـن 

بب ھـذه االخـتالفات في جـعـل في معـظـم الحـاالت تـتـسـ... والدیـھ
حـیاة القـادم الجـدید أكـثر صـعـوبة ولھـذا قـد تـؤدي غـالبًا إلى 

  .تـھ وبالتـالي تـمـنعھ مـن نـقـل إرثـھ الجـیـني إلى جـیل جـدیـدوفا
  

... قـد تكـون تـلك االخـتالفـات مـفـیدةلكـن في بعـض الحـاالت، 
سـتـضـیف شـیـئـًا إیجـابـیًا إلى وعـند حـدوث ھـذا األمـر، فإنھـا 

المـولود مـا یـجـعـلھ قـادرًا عـلى مواجـھـة تحـدیـات الحـیاة بصـورة 
ما یعـنـي أنـھ سـیحـیا لیـتـزاوج ویـنـقـل إرثـھ الجـیـني ... أفضـل

  .إلى أجـیال قـادمـة
  

أنـواع كـثـیرة مـن األسـماك صـغـیرة 
الحـجـم تتـحـرك بشـكـل جـماعي 
لـتـماثـل في حـركـتھـا كـائـن بحـري 

ھـذا بشـكـل أسـاسي آلیة ... كـبیر
  .دفاعـیة

  مراقـبة التطـور خـالل عـمله
  

عـمل التطـور لیس محـددًا فـقط بالماضي السـحـیق، وھـذا ما 
 Biston Betularia الفلفلیةیمكن مالحـظتھ من حـالة العـثة 

التي كانت منتـشـرة في انجـلترا قبل الثـورة الصـناعـیة وكان 
أما مع نھایة القرن ... النوع األكـثر انتشـارًا ذا لون فاتح مرقـط

التفـسـیر ... التاسع عشـر فـقـد انتشـر النوع ذو اللون األسـود
العـلمي ھـو أن العـثة السـوداء كانت قادرة عـلى تجـنـب 

ھا من الطـیور حـیث كـانت تبقى عـلى الشـجر الذي تحـول أعداء
لونھ إلى السـواد بفـعـل التـلوث الناتج عـن المصـانع ما سـمح 
لھـذا النوع بالبقـاء وفـقًا لقـاعـدة االنـتـقاء الطـبیعي التي 
أسـست لھـا نظـریة داروین، في حـین أن الطـیور كانت قادرة 

ومع ... لبیضـاء بسھـولة والتھـامھاعلى تحـدید مكـان العـثة ا
المصادقة عـلى قوانـین تراقـب مسـتویات التـلوث في بریطانیـا 
في خـمسـینیات القـرن المـاضي، عـادت العـثة الفاتحـة اللـون 

  .إلى الظـھـور تدریجـیًا

... مـنذ فـترة طـویـلة جـدًا وكـان بحـجـم الغـراب تـقـریـبًا
ة أجـزاء ھـذا الكـائـن تـم العـثـور عـلیھـا في العـام بقـی

 عـلیھ وھـو Archaeopteryxالتـالي، وتـم إطـالق اسـم 
وقـد أكـد مـؤیـدو "... الریشة القـدیمة"مـا یعـني بالیونانیة 

نظـریة داروین وقـتھـا أن ھـذا دلـیل عـلى أن الطـیور 
تـطورت خـالل الحـقـب الزمـنیة المخـتـلفة عـن حـیوانات 

البرھـان النھـائي جـاء خـالل األعـوام العـشـرین ... أخـرى
  احـثون أنیث وجـد البـاألخیرة ح

  ھـذا الكائـن ھـو بالتـأكـید
  النـموذج البـدائـي للطـیور

  كـما نعـرفـھـا الیـوم
  
  

Archaeopteryx أو 
ھـو " الریشـة القـدیمة"

أحـد األدلة المؤكـدة عـلى 
تـطور الطـیور عبـر التـاریخ 

  .الطـبیعي

  الطـيور األوىل يف التـاريخ
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إذا قـمت بنـقـل مجـموعة مـن الكـرات بصـورة ... كـبیرة
عـشـوائـیة ووضـعـتھا في سـلة أصـغـر؛ فنـسـبة الكـرات ذات 
اللون األحـمر مـثـًال سـتـخـتلف عـما كـانت عـلیھ في السـلة 

في % 27إذا كـانت نسـبة الكـرات الحـمراء ھـي ... األصـلیة
في % 33أو % 24لكـبیرة، فالنسـبة ستـخـتلف وقـد تكـون السـلة ا

ومـن الجـیـنات المخـتـلفة، حـتى بنسـب ... السـلة الصـغـیرة
ھـذه الظـاھـرة تسـمى ... بسـیطة، تـظـھـر اخـتـالفات مـتـفاوتة

   .Genetic driftأو االنحـراف الجـیني 
  

  تـأثـیر    ال
  بـیـئـی    ال

 یعـتـقـد أن توارث الصـفات بابـتست المارك -جـانكـان العـالم 
ملخـص ھـذه الفـكـرة ھـو أن مـا یـتم ... المكـتسـبة أمـر مـؤكـد

تـوریثـھ لألبـناء لیس المواصـفات التي تحـددھـا الجـینـات فـقـط ؛ 
  .بـل أیضـًا تـلك التي تحـددھـا البـیـئة أو الثـقـافـة

ھـذه الفـكـرة؛ أمـا اآلن فـقـد لفـترة طـویلة، رفـض الدارویـنیـون 
عـدة أبحـاث أنھ مـن الممكـن أن یـتم توریـث الصـفات أكـدت 

فمـا ثـبـت ھـو أنـھ تـوجـد ھـناك تغـیرات ال تحـدث ... المكـتسـبة
بصـورة عـشـوائـیة؛ بـل أنھـا ظـھـرت بسـبـب تأثـیرات بـیـئـیة 

  .دفعـتـھـا إلى الظـھـورمعـینـة 
  

  ۀالعـزل    
      الجـغرافیۀ

لـسـنوات عـدة بعـد دارویـن، كـان االعـتـقاد السـائـد ھـو أن نوعـًا 
جـدیـدًا قـد یظـھـر نـتـیجـة تغـیـرات بطـیـئة وتـدریجـیة تطـرأ عـلى 

إال أن عـلمـاء حـقـل الوراثـة الجـیـنیة ... وان ماــیحجـینات 
 مـثـل ثـیودوسـیوس Population Geneticsللشـعـوب 

ایـر ـ إرنسـت م وTheodosius Dobzhanskyدوبجـانسـكي  
Ernst Mayr  و ھـیو باتـرسـون Hugh Patterson وجـدوا 

ون ـسـتـكأنـھ لخـلق نـوع حـیوانـي جـدیـد فإن فـترة مـن العـزلة 
تـبـقـى مجـموعـة مـن أفـراد العـمـلیة تحـدث عـندما ... مـطـلوبة

معـزولـة بفـعـل حـاجـز جـغـرافـي كأن تـفـصـل مـیاه نـوع مـا 
عـن بقـیـتـھا أو البحـر جـزًء من المنـطـقة التي كـان یعـیش فـیـھـا 

 تحـول ذلك الجـزء إلى جـزیرة أو أن تـتـمدد رمـال الصـحـراء
ومـن الطـبیعـي أن تسـتـمر المجـموعة الذي ... لتغـزو مـنـطـقة مـا

تـم عـزلھـا في التـبـدل والتغـیر؛ إال أن تـطـورھـا سـیـكـون 
ي انـفـصلت عـنـھ جـغـرافـیًا ألن البـیـئة قـد النـوع الذمخـتـلفـًا عـن 

تكـون مخـتـلفـة وبشـكل رئـیـسـي، ألن نـقـطة االنـطالق لإلرث 
األمـر مشـابھ إلى حـد .. .الجـیني لتـلك المجـموعة سـتـكون مخـتـلفة

  الموجـودة في سـلـة) الجـینات(مـا لمجـموعة مـن الكـرات المـلونة 
  

ف عـالم  اكـتـش1924في العـام 
 )ان اآلثاريـاإلنسلم ـأو ع(یا ـوجـرلـثـوأنـالبالی

 جـمجـمة Raymond Dartد دارت ـریمـون
 الذي كـان أول Tuang Child مـا سـمي بـ

تـم العـثـور عـلیھ سـلف من أسـالف اإلنسـان یـ
في افـریقـیا، حـیث عـاش في فـترة مـا قـبل 

وكـان ھـذا ... ملیونین ونصـف الملیـون عـام
 من أول دلیل عـلى أن قـصة اإلنسـان بـدأت

  .القـارة السـوداء
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وكـبنا عـبر بسـبب الدقـة التي وصـفت بھـا تطـور الحـیاة عـلى كـ
التـاریخ، أصـبحـت نـظـریة داروین أحـد األسـس التي یعـتـمد 
عـلیھـا لیس فـقـط عـلماء األحـیاء والتـاریخ الطـبیعي؛ بـل حـقـول 

ففـي مجـال الكـمـبیوتر، تـم ... لوم واألبحـاثمخـتلفة من العـ
 فیـما Evolutionary Algorithmsاسـتخـدام مـا یـسـمى 

كـذلك ھـناك اعـتـماد كـبـیر ... النـتقـاء الصـناعي مـثـًالیـتـعلق با
في مجـال عـلم الفـلك عـلى األفكـار الدراویـنیة فیما یتعـلق بحـیاة 

أما عـلم الفـیزیاء الفـلكیـة، فـھو یعـتـمد عـلى ... النجـوم والمجـرات
لتـوصـل إلى حـقـائق حـول أصـل الكـون، اذات األفكـار في 

...  تكـون المجـموعة الشـمسیة والكـواكـب ومنھـا األرضوكـیفـیة
ھـناك أیضـًا تـالزم واضـح بـین التطـور وكـل مـن العـلوم 

  .الكـیمائـیة والفـیزیائـیة وعـلم االجـتـماع
أخـیرًا، نـظـریة داروین لیـست جـامدة كـما یعـتـقد البعـض؛ فـقـد 

 الماضـیة؛ إال أنھـا ھـي أیضـاًَ عـلى مـدى السـنوات" تـطورت"
  .دائـمًا أثـبـتـت أن أسـسـھـا صـحـیحـة

  

نظـریة التطـور لداروین ومـا تحـملھ من أفكـار حـول 
تطـور جـمیع األحـیاء خـالل ملیارات السـنین، بما فـي ذلك 
تطـور اإلنـسـان عـن كـائـنات دنـیا؛ كـل ھـذا أدى إلى 

خـصوصًا الیھـودیة (تصـادم ال مـفـر مـنھ مـع األدیان 
ـمل كـتـبھا المقـدسـة التي تح) والمسـیحـیة واإلسـالم

فوفـقًا لھـذه الدیانات، ... روایات حـول الخـلق وبـدء الحـیاة
خـلق اللـھ اإلنسـان والكـون وكـل شـيء حـي في سـتة أیام 

في الروایتین المسیحیة والیھـودیة، اللـھ خـلق اإلنسـان (
عـلى صورتھ في الیوم السـادس ثم خـلد إلى الراحة في 

وقـد أدى ھـذا التصـادم إلى رفض )... الیوم السـابـع
المؤسـسـات المعـنیة بتـمثـیل ھـذه األدیان لنـظریة التطـور 
وحـثـھا للحـكـومات والمؤسـسات التعـلیمـیة عـلى حـظر 
تداولھـا أو عـلى تقـدیمـھا بصـورة شـدیـدة السـلبیة لتـنفـیر 

  .المـتلقین منھا
مـثـبـتة لنظـریة داروین لكـن مع اسـتـمرار ظھـور األدلـة ال

خـالل العـقـود الماضـیة، كـانـت ھـناك حـاجـة إلى تغـییر 
أسـلوب التعـامل معـھـا؛ لھـذا ظـھـرت مـدارس دیـنـیة 

ال ) ومنھا اإلنـسـان(تـؤكـد أن تطـور الكـائـنات الحـیة 
یتعـارض مع الكـتب المقـدسة؛ حـیث یمكـن اعـتـبار ما 

بھـذا التصـور، فمـن الممكـن ... المعـنىجـاء فـیھا مجـازي 
أن تـكـون عـملیة الخـلق قـد اسـتـغـرقت مالیین السـنین 

وقـد دفع ھـذا بابا الفاتـیكان السـابق یوحـنا ... بالفعـل
بولس الثـاني إلى اإلعـتراف بصـحـة النظـریة مؤكـدًا ھـو 

  .اآلخر عـدم تعـارضـھـا بالكـامل مع الروایات الدیـنیة
ومع ھـذا، تـبقى أكـثریة المـؤمـنـین باألدیان الثـالثة 
رافضـة بصـورة أو بأخـرى للنظـریة بغـض النـظـر عـن 

  .األدلة والبراھـیـن

یرى البعـض أن تطـور 
بین البیـئـتین اإلنـسان 

البـریة والمـائـیة كـان 
سـیؤدي إلى خـلق 

كالتي في (صـفات 
تسـاعـده ) الصـورة

على الحـركـة برشـاقة 
وسـرعـة أكـبر تحـت 

مع الحـفـاظ ... المـاء
عـلى المـواصـفات 
األخـرى الضـروریة 
لبقـاءه أیضـًا عـلى 

  .الیابسـة
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بالتأكید ... ـدید مـن رافضي نظـریة داروینمـا فائـدة نـصف عـین؟ ھـذا ما یقـولھ الع
 متحـجرة لھ؛ ذلك ألن العـین مكونة من مستحـاثاتالعـین لغـز یصـعب الحـصول على 

إال أنھ وضعھـا كـنقطة اخـتبار ... لم تكـن لدى داروین إجابة... مادة لیست صلبة
ا العـین سـیكون لنظریتھ؛ فـقد قال أن من سـیتمكن من شرح الكیفیة التي تطورت وفقـھ

البیولوجیون تمكـنوا من تحـدید تلك الكـیفیة ... قـد تمكـن كذلك من إثبات نظریـتھ
ة ابتداء بتلك الكـائـنات بدراسة كائـنات حـیة تمتـلك نطاق واسع مـن األنظـمة البصـری

قاط التي لھـا نظـام بـدائـي حـساس للضـوء فقـط وانتھـاء بأنـظـمة بھـا العـدید من النـ
عـلم الجـینات أكـد لنا أن ھـذه العـملیة ... السـلبیة في الرؤیة كـالنظـام البصـري البشـري

 ألف 40( ألف جـیل 40ممكـنة؛ حـیث یـكـفي تطـور عـین سـمكة مثـًال لما ال یـزید عـن 
  . كـي تصـل إلى عـین قادرة عـلى تـركیز صـورة ما) سـنة

أنـواع كـثـیرة مـن 
األسـماك صـغـیرة 
الحـجـم تتـحـرك بشـكـل 
جـماعي لـتـماثـل في 
حـركـتھـا كـائـن بحـري 

 ھـذا بشـكـل ...كـبیر
  .أسـاسي آلیة دفاعـیة

فـدون ظھـور صـفات جـدیدة، لن یكـون ھـناك أي شـيء یمكـن ... ول مكـونات االنـتقاء الطـبیعيالتـنوع ھـو أ
ھـذه الطـفرات تأتي عـادة ... الصـفات الجـدیدة تظھـر بسـبب حـدوث طـفرات... لالنتـقاء الطـبیعي أن یخـتار منھ

 یتعـلق بھـذه الطـفرات، فـقد تعـتمد في فیما... DNAبسـبب وقـوع أخـطاء خـالل عـملیة نسـخ الحـمض النووي 
بكلمات أخـرى، قـد تظـھر طـفرات معـینة لكـنھا لیست ذات ... اسـتمراریتھـا أو في انتشـارھـا عـلى عـامل الحـظ

  .فائـدة حـقـیقـیة أو وظـیفة إیجابـیة للكائـن الحـي إال أن الحـظ یلعـب دورًا في نـقـلھـا إلى األجـیال القـادمة
نـتـقاء الطـبیعي ھـو الذي یحـدد الصـفات المفـضـلة والتي سیـتم نقـلھـا من اآلباء إلى األبنـاء فیما یعـرف اال

داروین لم یعرف كیف تتحـرك ھـذه العـملیة ألن علم الجـینات والحـمض النووي لم ... بالصـفات الموروثة
المعـلومات التي ... ات تـنـتقل عـلى شـكل جـیناتنحـن نعرف اآلن أن ھـذه الصـف... یكونان معروفان في زمـنھ

  .DNAتحـتویھا الجـینات تكـون محـفوظـة في الـ 

الیـوم، وبفـضل أسـلوب التأریخ بالكربون المشع، نعـرف بصـورة مؤكـدة أن عمر األرض ھـو 
 ملیون 400عمـرھا حوالي لكن في زمن داروین، كان االعتـقاد أن ...  ملیار سنة تقـریبًا4.55

عـندما قام ) في الصـورة(ا اللورد كالفـین ل إلیھــھـذه كانت النتیجـة التي توص... سنة فقـط
بحسـاب الزمن الذي تحـتاجھ كرة منصـھـرة بحـجـم األرض كي تـبرد وتصـل إلى درجـة الحـرارة 

ھـذه النتـیجة كـانت سـیـئة جـدًا لداروین ألنھ كـان یدرك أن مسـار التطـور یحـتاج إلى ... الحـالیة
  . كـي یتحـققفـترة زمـنیة أطـول بكـثیر من ھـذا

اآلن نعـرف أن حـسابات كـالفـین كانت غـیر صحـیحـة على اإلطـالق؛ فعـمر األرض الفعـلي 
  .یعـطي الفـرصـة للتطـور البیولوجـي للحـدوث وفـقـًا لنـظریة داروین

  مـا لم یعرفـه داروین
  مـن أين تأيت الصـفات اجلـديدة وكيف يـتم توريثهـا؟ 

  كـيف تـطورت العـني؟

  بشـر؟مـن أين جـاء ال
نسـان في لحـظـة عـلى شـكلھ كـانت الرؤیة الوحـیدة السـاریة قـبل نشـر داروین لنظـریتھ ھـي أن اللـھ خـلق اإل

لم تكـن ھـناك مسـتحـاثات كـثـیرة معـروفة وقـتھـا تـثـبت أن أسـالف البشـر كـانوا یتشـاركـون مع ... الحـالي
لكـن الكـشف " أصـل األنواع"ال اكـتـُشـف قـبل نشـر كـتاب النیاندرت... د بـبعـض المواصـفاتبعـض أنواع القـرو
لنعـرف أنھ كـان أحـد أفراد الھـومو إیركتـوس ) في الصـورة (1891ـور عـلى رجـل جـافا عـام الكـبیر كان بالعـث
  .یًا عـلى قصـة نشـوء اإلنسـانتعـرف تـدریجـونـبدأ بـذلك بال

ومع أن العـلماء مسـتمرون ... اآلن یوجـد لـدیـنا سـجـل أحـفـوري جـید یعـود بـنا خـمسـة أو سـتة مالیـین سـنة
لبحـث عـن أسـباب التغـیرات التي طـرأت عـلى اإلنسـان بفعـل االنـتقاء الطـبیعي؛ إال أنھ لدیـنا سـجـل لجـزء في ا

وباسـتخـدام أسلوب الـتأریخ بالكربون المشـع تمكـنا من تحـدید الزمن . ..كـبیر جـدًا مـن خـطـوات تـلك التغـیرات
  .الذي حـدثـت فیھ التغـیرات

  كـم عـمر األرض ؟
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في حـالة تمكـنھا من (مھـمة عـلمیة قادرة 
) العـثـور عـلى ما تم إرسـالھـا مـن أجـلھ

عـلى تغـیـیر الطـریـقـة التي نـرى بھـا الكـون 
تـنفـیذ عـملیة البحـث ... ومـوضـعـنا فـیھ

سـتـقع عـلى عـاتـق مـسـبار فـضـائـي یحـمل 
 تـاریخ اسـم أحـد أشـھـر العـلمـاء في

  .ـبلرِك: البشـریة
  

 كواكب أخرى
 كاألرض

ي ـائـضـوب الفـكـسیلـالق التـم إطـت
 Delta 2اروخ ـن صـ على متكـبلر
ارس  السـادس من مـةـمعـ الجیـوم

 كـیب دةـاعـقمن وذلك  2009
  .والیة فلوریدابویة ـ الجكانـیفـرال

 كواكب أخرى
 كاألرض
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  نـواقـي م
  أشـعـة الشـمس

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

ضـاء األمریكـیة ـفي أول مھـمة مـن نوعـھـا، قـامت وكـالة الف
NASAـث في الزوایـا البعـیدة مـن  بإطـالق مسـبار فضـائـي سـیبح

 حـیث ؛عـن كـواكـب مشـابھـة لألرض" درب التـبانـھ"مجـرتـنا 
یھ األعـین بصـورة المرة األولى التي یـتم فیـھا توجـسـتكـون ھـذه 
  .خـارج نطـاق مجـموعـتـنا الشـمسـیةمحـددة للنـظـر 

 سـتـعـمل عـلىس ـمـالش، ومـن مـدارھـا حـول بةـمركـذه الـھ
 نسـبة إلى ناـبـكوكمـمـاثـلة لمـوقـع ع ـب في مواقـكاوـاف كـشـتـاك

ال ؛ مـا یعـني تـلك الموجـودة في نطـاق منـطقـة موقعـھ من الشـمس
؛ مـا درجـة الحـرارة فیـھا شـدیدة االرتـفاع أو االنخـفاضون ـكتـ

كـون  یقـدیسـمح للمـاء بصـورتھ السـائـلة بالتـواجـد عـلیھا وبالتـالي 
  .عـامًال في نشـوء الحـیاة عـلى تلك الكـواكـب

  

إلى مـداره،  وب كـبـلرـسكیقـبـیل إطـالق الصـاروخ الذي حـمل التـل
مة ـھـذه مـھ « اـاسفي النـؤول ـ المسEd Weiler رـلـإد وایقـال 
فحسـب، فـھـي تـواجـھ إحـدى  یةـثـمة بحـمھلیـس ألنـھـا یة، ـتاریخ

سـیة التي طـرحـھـا اإلنـسـان والتي كـانت جـزًء مـن األسـئـلة األسـا
شـیفـرتـنا الجـیـنیة مـنذ الوقـت الذي نـظـر فیھ الرجـل األول أو 

 »ھـل نحـن لوحـدنا؟ :  السـؤالإلى السـماء طـارحـًاالمرأة أألولى 
معـقـدة تتـركـز مة ـمھفـیذ ـتـندید ـسكوب الجیلـالتسـیـترتـب عـلى 

 یراقـب فـیھا اءـدة في الفضـنقطة واحإلى " ـظـرهن"في توجـیھ 
الث ـدة ثـ لمCygnus-Lyra region ألف نجـم في التجـمع 100

 في األرضتشـارك ب ـواكـن كـع السـنة بحـثـًا  ونصفسـنوات
  .مواصـفاتھـا

عـلى  حـتى اآلن، وبالرغـم من وجـود بعـض الدالئـل اإلیجـابـیة
 –یاة ـحـتـمـكـن مـن العـثـور عـلى سـطـح المـریخ، فـنحـن لم ن

  ـة عـلى أي من كـواكـب المجـموع–مـھـما كـانـت بـدائـیة 

نشئ أفراد ھـذا النوع تشـكل كـائـنًا جـماعـیًا ی... بیت نمـل أبیض
أفراد ھـذا النوع تشـكل ... بیت نمـل أبیض مجـتمعًا شـدید التعـقـید

  .كـائـنًا جـماعـیًا ینشئ مجـتمعًا شـدید التعـقـید

سـكوب الفضـائي ی یمكـن للتلفي األعلى
كـبلر أن یحـدد وجـود كوكب ما یدور حـول 
نجـم بعـید بمقارنة مدى توھجـھ خـالل 

بوجـود كوكب یدور ... فترات مختـلفة
ف التوھـج عـندما تلحـول النجـم، سـیخـ

، عـنھ )1( بعیدًا عـن نجـمھ یكون الكوكب
عـندما یتوسـط الكوكب مدى الرؤیة بین 

، وعـندما )2) (التلسكوب(النجـم والمراقب 
  .)3(یكون عـند حافة النجـم 

  

 الفـلكي األلماني یوھانز كـبلر إلى الیسـار
ع ـن وضـكان أول م)... 1630 – 1571(
ب ـواكـة الكـركـحوصـفت  التي قوانینال

  .حول الشمس

  ألواح
   شـمسـیة

  مـتـتـبع
  النجـوم

جـھـاز 
  الكـسبھـوائـي عـالي   الدفـع

High Gain Antenna 

سـكـوب یالتـل
الفـضـائـي كـبلر خـالل 
مـرحـلـتین مخـتـلفـتین 
مـن تجـھـیزه للعـمل 
في معـامل شـركة 

Ball Aerospace 
& 

Technologies 
Corp   

في بولدار بوالیة 
  كولورادو

حـول نجـم معـین ) Habitable Zone(في علم الفـلك، المنطقة الصالحة للحـیاة 
... ھي المنطقـة التي تكون فیھا الظـروف مناسبة لنشـوء واستمرار الحـیاة

  . واألقمار في ھذه المنطقة ھي المرشحـة ألن یكـون بھـا حـیاةالكواكب

  نجـوم مماثلة
  للشـمس

  نجـوم أكـبر
  من الشـمس

  غرنجـوم أصـ
  من الشـمس

المناطق باللون األخـضر ھـي 
  Habitable Zonesالـ  

1  2  3  
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ـنـیة تـسـمح لـنا بالبحـث عـن ومـع عـدم وجـود تـق… الشـمسـیة
الحـیاة خـارج مجـموعـتنا، كـانت ھـناك درجـة كـبیرة مـن اإلحـباط 

إال أن ھـذا تغـیـر عـندما تـمكـن العـالم … في الوسـط العـلمي
مـن اكـتشـاف  1995ام ـع Michael Meyerل مـایر ـمایك
م ـول النجـح في مـدار "Pegasus B5"ب ـوكـكال
یاس ـقمـایر تـمكـن مـن ھـذا األمر بواسـطـة ... "سوـاسـبیج"
ون ذلك الكـوكـب عـلى النجـم ددثھا ـاذبیة التي یحـیرات الجـأثـت

مـئات تشاف ـام اكـباب أمـتح الـفوھـذا مباشرة، بصـورة تھ ـرؤی
  .الكـواكـب مـنذ ذلك الوقـت وحـتى یومـنا ھـذا

 

یام بـھ ھـو اسـتخـدام أداة األمـر الجـدید الذي یـمكـن لـكـبلر القـ
 تـي تطـرأ عـلى تـوھـجات الـیاس االختالفـقخـاصـة تـسـمح لـھ ب

الضـوء مـا أمـام النجـم، ب ـكوـكرور ؛ فعـند مـومـوء النجـض
 وإن بنسـبة صـغیـرة – یتغـیر وبـكـة التلیسـدسـعالواصـل إلى 

  . فـقـطتروناتـباإللك اسـقـت حـیـث أنـھا –جـدًا 
 

   األمر بالقـولبلرـ كمـشـروعون، مدیر ـیمس فانسـجوضـح یـ
لى ـرة عـیـ صغلو قـمـنا بـتـوجـیھ ھـذا التـلسـكـوب نحـو بـلدة «
وء ـد الضـرصإمكـانـھ ون بـیكـل، فسـیـالل اللـح األرض خـطـس
  .» دويـباح یـمصـذي یصـدره ال
  

 یمس فانسونـج
مدیر مشروع كبلر في وكالة 

 الفضاء األمریكیة
 

مھمة كـبلر ھـي األولى ”
لى العثور للناسا القادرة ع

ابھة ـب مشـواكـلى كـع
وم ـول نجـدور حـ تضلألر
 في رةـرى في المجـأخ

قة التي نسـمیھـا ـالمنط
  “یاةـالمنطقة القابلة للح

 باتریشا بوید
من فریق العلماء القائمین على 
برنامح كبلر في وكالة الفضاء 

 األمریكیة
 

طوة ـ خبلر ھيـمھمة ك”
ألمام فیما إلى امة ـضخ

یتعلق باإلجابة على 
ما ھو مكاننا في : سؤالال

  “؟الكون

ب ـقـد تـكون ھـناك كـواك
ضـن ـثـیرة جـدًا تحـتـك

واقع ــیاة في مـالح
  .ناـفة مـن مجـرتــمخـتـل
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خـالل السـنوات األربعـین القـادمـة سـنشـھـد 
سـكـوبات یبـدء عـمـل العـدیـد مـن التـل

المـتـطـورة التـي سـتـتـفـوق عـلى كـل مـا تـم 
  .انشـاؤه في العـقـود المـاضـیة

  
البحـث عـن إجـابات أكـثـر دقـة لكـل ھـدفـھـا؟ 

مـا ھـو مـوجـود في الكـون ومعـرفـة المـزید 
  .حـول نشـأتـھ وتطـوره

    
  

 
 

OF SCIENCE 
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The James Webb 
Space Telescope 

 
إال أن ھـابل كـان ...  تلسكـوب ھـابلیراه البعـض خـلیفـة

قادرًا عـلى مـشـاھـدة الكـون المرئـي إضـافة إلى التصـویر 
بما فـوق البـنـفسـجـي، في حـین أن تـلسـكـوب جـیمس ویـب 
الفضـائي سـیكـون قادرًا عـلى التـصـویر كـذلك باألشـعـة 

ء ال  الحـمراء؛ مـا یعـني أنھ سیـتـمكن مـن رؤیـة أشـیاتحـت
أن تراھـا إذا كـانت ) مـثـل ھـابل(سـكوبات یتـسـتـطیع تـل

  . على سـبیل المثـال كـونيمخـفـیة وراء غـبار
الفـلكـیون في معـھـد الـتـلیسـكوب الفـضـائـي العـلمي في 

بـدأوا تخـطـیطـھم إلطـالق ھـذا ) ماریالنـد(بالـتیـمور 
ھـابـل إلى  أي قـبل إطـالق – 1989المسـبار في العـام 
 وسـیـتم إرسـالھ إلى الفضـاء في العـام –الفضـاء بعـام واحـد 

  . سـنة مـن وضـع األفـكـار األولى لھ24؛ أي بعـد 2013
 أن تصـمـیمھ تغـیر عـدة مـرات خـالل األعـوام الماضـیة، مع

دراسـة جـمیع األوجـھ غـیر : فإن ھـدفـھ األسـاسي لم یتـغـیر
للقـیام بھـذا العـمل، ... ة بـتـاریخ الكـونالمرئـیة المرتـبطـ
سـكوب یرغـب في أن ی الخـاص بھـذا التـللمـاءكـان فـریق العـ

إال أنھ ال یـوجـد )  مـترًا6.5(یكـون قـطـر طـبـقھ كـبیرًا 
صـاروخ قادر عـلى حـمل طـبق بھـذه المقـاییس؛ لھـذا قـرر 

تم فـتحـھ الفـریق صـنع طـبـق یمكـن طـیـھ ومـن ثـم یـ
  .بالكـامل عـندما یصـل إلى المـدار

  2009 ینایر 1   عـدد- Natureمنـقـول بـتصـرف عـن مجـلة 

  

JWST  
  2013:  موعـد إطـالقـھ

   مـلیـار دوالر4.5:  تـكـلفـتھ
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Large Synopti  
Survey Telescope 

ال ـرسسـكـوب إیسـیكـون بإمكـان ھـذا التـل
ق ـضون دقائـت في غـترنـنإلالى ـرات عـذیـتح
 غـریب أو غـیر متعـرف عـلیھيء ـة شـن رؤیـم

عـندما یكـتمل، سـیكون ھـذا جـزء ... ماءـفي الس
 شـبكـة مـن التـلیسـكوبات الروبوطـیة مـن

الموزعـة عـلى نـصـفي الكـرة األرضیة 
وسـیـكون بإمكـان ھـذه ... الشـمالي والجـنوبـي

تـم اكـتـشـافھـا سـكوبات مـراقـبة أجـسام یالتـل
إضافة ... كـباتــویـوبرنوفا والكـ كـالسـ،ثـًاـحـدی

  .إلى مسـح مجـرة درب التـبانـة بالكـامل

European Extremely Large 
Telescope  

  

 متـرًا، سـیكـون 42قـطـره الذي سـیصـل إلى بـ
دراسـة مـا لم یتـمكـن سـكـوب یبمـقـدور ھـذا التـل

؛ "ھـابل"سـكوب الفضـائـي یحـتى مـن دراسـتھ التـل
ـیـتـمكـن مـن دراسـة األغـلفة الجـویـة  سإذ أنـھ

... للكـواكـب خـارج نـطاق مجـموعـتـنا الشـمسـیة
كـذلك سـیسـتـخـدم العـلمـاء ھـذا المـرصـد لدراسـة 
النجـوم األقـدم في الكـون وذلك للوصـول إلى رقـم 

، أقـرب مـا یـكون إلى الدقـة حـول عـمر الكـون
تـقـد أنـھ ثـقـب أسـود وسـیـقـومون بدراسـة مـا یعـ

  .عـمالق في مـركـز مجـرتـنا
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LSST  
  2015: بـدئھ العـملموعـد 
  دوالر مـلیون 390:  تـكـلفـتھ

E-ELT  
  2016: موعـد بـدئھ العـمل

   مـلیـار دوالر1.4:  تـكـلفـتھ

http://www.sci-prospects.com


                                                                                                                                                
Page 23 www.sci-prospects.com May - June  2009 

 
 

  عیون جـدیدة عـلى الكـون       
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

أنـھـا مھـمة في غـایـة الخـطـورة، فھـي سـتـوفـر لعـلمـاء الفـلك 
والفـیزیاء الفـلكـیة إمكـانـیة البحـث والدراسـة عـلى مـدى السـنوات 

ـتـكـون لدیـھـم أداة مـا یعـنـي أنـھ س... الخـمس أو العـشـر القـادمـة
 التلیسكـوبین الفضـائیین األوروبیین ھـیرشیل إذا مـا تـم إضـافة(

وبالنـك الذین تـم إرسـالھـما إلى مدار حـول األرض في مـنـتصف 
أنظـر المقال  –سـكوب الفـضـائي كـبلر ی التـلومـایو الجـاري 

وصـل إلیـھ للوصـول إلى حـقـائـق تـفـوق كـل مـا تـم التـ )السـابق
عـلى .. .مـنـذ بـدء عـصـر االكـتـشـافات الفـلكـیة حـتى الیـوم

 Allen Telescopeالجـانـب اآلخـر، إذا عـرفـنا أن نظـام 
Array كوبًا سی تـل350 في والیـة كـالیـفـورنـیا المكـون مـن

ـن إشـارات قـد تـصـلـنا مـن رادیـویـًا قـد بـدأ بالفـعـل في البحـث ع
رات ذكـیة في مجـرتـنا، فسـیكـون بـوسـعـنا إدراك الصـورة احـض

 خـالل سـنـوات قـادریـن صـبحبكـافـة تـفـاصـیـلھـا؛ وھـي أنـنـا سـنـ
... تى الیـومة لـنا حعـلى تغـطـیة كـل نـقـاط البحـث المعـروفـ

ى فـتـح الباب أمام وربـما توصـلـنا إلى إجابات محددة سـیؤدي إل
  .تى اآلن، تـصور ماھـیـتھـادة ال یمكـنـنا، حتساؤالت جدی

  

سـكـوبات التـي اسـتخـدمـت خـالل القـرون األربـعـة المـاضـیة یالتـل
 بغـالیـلیو وحـتى اآلن لم تـتـوقـف عـنـد حـد؛ فـالعـلمـاء ابـتـداًء

یعـرفـون أن البحـث في زوایـا الكـون البعـیـدة یتـطـلب وجـود 
لـذلك فمشـاریـع ...  أو غـیـرھـاأدوات سـواء بصـریـة أو رادیـویـة

ث سـكوبـات المـتـطورة مسـتـمرة خـالل السـنـوات القـادمـة حـییالتـل
ضـائـیة ـوكـاالت الفھـا عـدد مـن الـلى تصـمیـمـھـا وانشـائیقـوم ع

حـول العـالم للبحـث فـي أسـئـلة لم یتـخـیـل الفـلكـیون حـتى وجـود 
ھـا وفـقـًا للتـكـنولوجـیا التـي كـانت مـتـوفـرة ـنطـریـقـة لإلجـابة ع

 James Webbسـكـوبا یفتـل.. . عـقـود مـن الزمـنـةقـبل بضـع
Space Telescope  و The Square Kilometre Array 

سـیـسـتخـدمـا األشـعـة تحـت الحـمـراء لسـبر أسـرار الكـون 
 Large Synoptic Surveyأمـا ... الخـفـیة مـنـذ لحـظـة بـدئـھ

Telescopeو European Extremely Large 
Telescope فـسـیـمـكـنا العـلمـاء مـن دراسـة أبعـد المجـرات 

التـي تھـدف " أتـالنـتیس"واآلن مع مھـمة المكـوك الفضـائي .. .اعـن
  ، ورغـم"ھـابـل"إلى تحـدیـث وإصـالح التـلیسـكـوب الفـضـائي 

  

The Square Kilometre Array  
  

 األطـباق الصـغـیرة مـن المـتوقع اسـتخـدام آالف
في أسـترالیـا أو جـنوب التـي سـیتم نشـرھـا 

عـلى قطـعـة أرض مسـاحـتـھا تـبلغ أفـریقـیا 
كـیلومـتر مـربع لتـصـبح قـدرتـھـا مجـتـمعـة تـفـوق 

سـكوب یبخـمسـین مـرة تلك الخـاصـة بأي تـل
سـیسـتخـدم ھـذا المرصـد ... رادیـوي عـلى األرض

تـبارات خـاصة بـتـوقـعـات نـسبـیة للقـیام باخـ
آیـنشـتـین، ولدراسـة المـادة والطـاقـة المظـلمـتین، 

بتـاریخ وللبحـث بصـورة أكـثـر تعـمـقًا فیما یـتعـلق 
ولدراسـة مـا یعـرف ... المغـناطـیسـیة في الكـون

 ألف 300مـا بیـن (بالعـصـور المظـلمـة للكـون 
  .)نفـجـار العـظـیمعـام ومـلیار عـام بعـد اال
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SKA  
  2020: موعـد بـدئھ العـمل

   مـلیـار دوالر1.5:  ـكـلفـتھت
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ـا نأشـیاء حـفـظـھـا لأشـخـاص و
غـرائـب، بعـضـھـا ... الزمـن

مخـیف، وبعـضـھـا اآلخـر 
احـتـفـظ بلغـز ظـھـوره وھـویتھ 

... حـتى وقـت قصـیر مضـى
 ..إلیـكـم بعـضـھا

  صـرخـة التـاریخ
  

ھذه ... ارت مونكـدفوكـأنھـا أصـل لوحـة الصـرخـة إل
 المعـروضة في متحـف الوطـن في مـدیـنة المـومیاء
تعـود إلى حـضـارة الـتشـاتشـوبایاس لـیما 

Chachapoyas800 منـذ العـام  التي عـاشـت 
أقـام ...  الیـوم بالبـیـرومعـروفـة في المـنطـقة الللمـیالد

یرا ـیـبال سـعات جـفـمرتشـعـب ھـذه الحـضـارة عـلى 
 نةـصـدن المحـ المباني والمقـام بـبـناءیث ـیة، حـمالـالش

محـاربـي "حـیـث كـانـت تعـرف مـناطـقھ بأراضي 
قـبل أن یقـوم شـعـب اإلنـكا بغـزوھـم وذلك " السـحـاب

  .قـبل وصـول اإلسـبان
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  "مقـطـوع مـن شجـرة"
  

Ötzi تـم ... المسـكـین؛ وحـید في ھـذا العـالم
عـند لید ـالجفي  1991اكـتشـاف جـثـتھ عـام 

الیـوم ... ن النمسا وایطالیاـیـبالمـنطـقة الحـدودیة 
لى إمي ـتـین؛ فـقـد كـان "ورثـة"لـھ قـد ال یـكـون 

ان ـاإلنس(نوع فـرعي مـن الھـوموسابـیـنس 
ھـو اآلن مـنـقـرض أو، عـلى األقـل، نادر ) ثـدیـالح
ض ـمـیل الحـال تحـت عـنھفـشـكھـذا مـا ... جـدًا

سـابقـة یة ـرضـت فـضـدحیـدة والتي دـووي الجـنـال
لعـصـر  اـيیأوروبمـن أسـالف  كـانـت تـقـول بأنھ

ھـذا الرجـل ال یعـود لفـترة زمـنـیة بعـیدة .. .الحـدیث
  . سنة5000 جـدًا؛ فـقـد عـاش قـبل

  قـناع مـن الماضـي
  

 تـانوشفكـمـنقار النسـر،  فـأن، تانبیرـ كوتانن زرقانایـع
كـانوا ار ـعلماء اآلثرآه عـدد مـن ھذا ما  ...ـتـانرقیق

إنـھ . ..روـیـبالي فـالنا ـوكـا بـواكھـموقع یعـملون في 
وربـما كـبیرة في السـن بعـض یلة ـمـرأة جـوجھ ام
مي إلى ـتـع، ینـ، في الواقزيـنائـجالناع ـقھـذا ال.. .الشـيء

 تـ سنة مض1300ع تاریخھا الى ـیرج مرأةالمومیاء 
أطـلق عـلى  ...تھـا بشـكل جـید جـدًابقـیت عـلى حـال

 كـانت إحـدى أفـراد... "ناعـیدة القـس"م ـاسالمـومـیاء 
رو قبل ـیـبالرت في ـ التي ازدھWari واري الـحـضـارة

وعـلى اآلغـلب .. . میالدي1100و   600، ما بین اـكـناإل
  . في مجـتـمعـھالیاـقة العـبـالطكـانت ھـذه السـیدة مـن 

  
  

  في أفـالم الرعـبكـما 
  

ما .. ـومیـاءات غـموضـًا في التـاریـخحـدى أكـثـر المإ
حـدة مـن لم تـكـن واجـعـلھا تـتـحـول إلى ھـذه الصـورة 

ل اأحـویـبدو فـعـًال أن ... الشـعـائـر الجـنائـزیة بـل الطـقس
ة ـقـوھي منط –مقـبرة الـتي دفـن فـیھـا الطـقـس في ال

ھـي  – یكـسـ المكفيو ـواتـواناخـغقـریـبة مـن لیة ـبـج
التي عـملت عـلى تجـفـیفـھا حـتى قـبل أن تصـل إلى حـالة 

 جـثـة 100في المكـان ذاتـھ، تـم العـثـور عـلى ... التعـفـن
في الصـورة مـع " السـید المتجـعـد"أخـرى، فـقـد تـوفي 

 إثـر انتشـار وباء الكـولیـرا مـا دفـع 1833اآلخـرین عـام 
النـاس إلى دفـنـھـم بسـرعـة خـوفـًا مـن تعـرضـھـم 

یعـتـقد كـذلك أن بعـض مـن تم ... لإلصـابة بالعـدوى
  .دفـنھـم كـانوا ال یزالون على قـید الحـیاة
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  حـذاء قـدیم جـدًا
قـبل المیالد  3500ریون في ـالمصكـان 

دم في الرمل ـالقیقـومون بوضـع بصـمة 
 یـصـنعـون من جـدائل، ثم بـالرط

یاسـاتھ  في قًا مطـابق نعـًالالبردى
 معـظـم الحضـارات ...لقـیاسات البصـمة

 خـاصة بھـا قالقـدیمة كـان لھـا طـر
  .فیما یتعـلق بصـنع األحـذیة

أما الحـذاء في الصـورة، فقـد تـم 
العـثـور عـلیھ في مقـبرة قـدیـمة في 

وھـو ) سـوریا الحـدیثة(مـدینة تـدمـر 
  . عـام2000یعـود لطـفـلة عـاشت قـبل 

  

  كـمبـیوتـر أثـري
آلة حـاسـبة فـلكیة معـقـدة قـادرة عـلى تحـدیـد 

مس ـة الشـركـبع حـتـ تشـمسي،مواعـید الكـسوف ال
قیاس منحـنى  و النجـمیة،وعاتـمـ المجضـمن

ھـذا ما یـقـوم بھ جـھاز .. .حـركة القـمر ومراحـلھ
) في الصـورة (Antikytheraآلیة أنـتیكـیثـیرا 

والذي عـثر عـلیھ في بدایـة القـرن المـاضي في قاع 
  .سـم نفـسـھحـر أمام الجـزیرة التي تحـمل االالب
  

  رحـلة إلى العـصـور الوسـطى
الموسـتانج ھـي مملكـة قـدیمة وغـیر معـروفة في 

یش النـاس الیوم كـما عـاشـوا قـبل ـفیـھا یع... النیـبال
مئـات السـنین؛ بال كـھرباء أو تلفـون أو أي شـيء آخـر 

لمملكـة  كـانت زیارة ھـذه ا1922حـتى عـام ... ممـاثـل
جـغـرافیًا وثقـافیـًا، تشـكل ھـذه ... ممـنوعـًا قانـونًا

حـیطان المـنازل واألدیـرة ... المملكـة جـزًء مـن التـبت
  .التـبـتـیة مـزیـنة برسـومات مثـل الرسـم في الصـورة

  بقـدم السـماء
... قـبة السـماویةلمـثـیل نعـرفھ في التـاریخ لدم تـو أقـذا ھـھ

قـرص "وفقـًا للخـبراء، ھـذه الصـفیحـة البرونـزیة المسـماة 
ـسـبة إلى اسم المدیـنة األلمـانـیة التي عـثـر عـلى ن" نـیـبرا

...  قـبل المیالد1600الصـفیحـة بقـربھـا، تم صـنعـھا عـام 
ویعـتقد ... عـلیھا یوجـد رسـم للشـمس، للقـمر، وللنجـوم

... البعـض أن ھـذه الصـفـیحة ھـي تـقـویـم فـلكـي محـمـول
  .ھـذا االكـتشـافیذكـر أن بعـض العـلماء یشـكك في صـحـة 
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 دليل المستخدم
ـرد وھـم؟ ھـل بـدأ مع ھـل ھـو البعـد الرابع أم مج

   كـان موجـودًا دائـمًا؟أمالكـون 
كـیف نتـعـامل مع الزمـن أو ... وفي تجـاربنا الیومـیة

الشـركـات والمصـانع بعـض  تـقـوم لمـاذاالوقـت؟ 
 اسـتغـالل الوقـت؟ ھـل مـن أجـلبتغـییر أنظـمة العـمل 

 خـرىأب أداء مھـمة مـا سـتبدل أن ن دائـمًاھـو أمر جـید
؟ ومـا ھـو تأثـیر العـوامل المخـتلفة في لـتوفـیر الوقت

  المجـتمع فیما یتـعـلق بإدراكـنا لمفـھـوم الوقـت؟
  

  ھـل ھـو البعـد الرابع أم مجـرد وھـم؟ ھـل بـدأ مع
  

كـیف نتـعـامل مع الزمـن أو ... وفي تجـاربنا الیومـیة
الوقـت؟ لمـاذا تـقـوم بعـض الشـركـات والمصـانع 

ـل اسـتغـالل الوقـت؟ ھـل بتغـییر أنظـمة العـمل مـن أج
ھـو أمر جـید دائـمًا أن نسـتبدل أداء مھـمة مـا بأخـرى 
لـتوفـیر الوقت؟ ومـا ھـو تأثـیر العـوامل المخـتلفة في 

  المجـتمع فیما یتـعـلق بإدراكـنا لمفـھـوم الوقـت؟
  

  الكـون أم كـان موجـودًا دائـمًا؟
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قام عـالم النـفس األمریكي ألبرت سـتیوارت قـبل بضـعـة أعـوام، 
Albert Stuart إغـالق مجـموعة مـن فـیھـا تـم  بعـمل تجـربة

والیة فیـالدلفـیا في غـرف معـزولة تـم فـیـھا وضـع  بالمـتطـوعـین
سـاعـات ال تعـمل بالصـورة العـادیـة؛ في بعـض الغـرف كـانـت 
تتحـرك بشـكل أسـرع مـن الطـبیعـي وفي بعـضـھـا اآلخـر بشـكل 

ـتـطـوعـون أن التجـربة العـلمیـة التي بالطبـع، لم یعـرف الم... أبـطأ
... تـم إقـحـامھـم فـیھـا تتـعـلق باإلدراك النـفـسي لمفـھـوم الوقـت

ومع أن األمر كـان غـریـبًا بعض الشـيء، إال أن المراقـبـین وجـدوا 
أن األشـخـاص یقـومـون بأداء نشـاطـاتھـم المعـتادة بصـورة 

فوظـائـفـھـم الذھـنـیة تأقـلمـت ... ـیرطـبیعـیة دون أن یدركـوا أي تغ
سـواء كـان مسـرعـًا أو (عـلى الفـور مع إیـقـاع الزمـن الجـدید 

یـرتـبط  أن إدراك جـریان الوقـت أثـبتسـتـیوارت .. ).مبـطـئـًا
بصـورة وثـیـقـة مـع مسـألة الھـویـة الشـخـصـیة لإلنـسـان ومع 

ن بأسـلوب مشـابھ لما یحـدث مع  وھـما عـامالن یـتـطـوراثـقـافـتھ
اللغـة، وبالتـالي الوقـت لیس بالضـرورة مـرتـبط بالسـاعـة 

... البـبولوجـیة الداخـلیـة لإلنسـان والتـي تـنـظـم نـشـاطـاتھ الحـیویة
فاإلنـسـان قـام بخـلق سـاعـة ذاتـیة مـنـذ بـدء التـاریـخ اعـتمادًا عـلى 

  .ـھظـواھـر طـبیـعـیة محـیطة ب
  

    عـامـليثـريأتـ    
   والعـمر    احلـرارة

دراسـات أخـرى، ابـتـداًء بتـلك التي قـام بـھـا عـالم البـیولوجـیا 
  في ثالثـیـنیات القـرن المـاضي،Lecomte du Noüyالفـرنسـي 

وجـدت أن ارتـفاعـًا بسـیطـًا في درجـة حـرارة الجـسـم یـؤدي إلى 
وقـد تـمت إعـادة التجـربة عـلى .. .تغـییر اإلدراك بالوقـت

ـددة، مجـموعـات مـن النـمل والنحـل التي تـأكـل في أوقـات مح
أن ھـذه الحـشـرات بـدأت في وعـند رفـع درجـة الحـرارة، لـوحـظ 

  .تـرك مسـاحـات زمـنـیة أقـصـر بیـن الوجـبة واألخـرى
لوقـت كـذلك فـقـد وجـدت أبحـاث مخـتـلفـة أن إدراك طـول ا

یخـتلف مـن فـرد آلخـر، فالوقـت یـمر بصـورة أسـرع بالنـسـبة إلى 
عـلماء ... الطـفـل فـي حـین أنـھ یـتـبـاطـأ كـلمـا زاد عـمر اإلنـسـان

النـفس یؤكـدون أن ھـذا مـجـرد خـدعـة مـرتبـطة بالذاكـرة؛ 
  لة أوفالدمـاغ یـقـوم عـادة بإلـغـاء الذكـریات الخـاصـة بأحـداث ممـ

حـیاتـنا الیومیـة التي نكـون فیـھـا أسـلوب ـقًا لبعـض العـلماء، وف
كون من العـوامل التي أدت محـاطـین بالسـاعـات في كـل مكـان قـد ی

  .وقـتإدراكـنا الطـبیعي للإلى تغـییر 

بعـض األعـمال تتـطـلب مـنا التحـرك بـسرعة كـبیرة 
االت نـصـل إلى وضـع وفي العـدید من الحـ... جـدًا

إیقـاف الزمـن أو إبطـائـھ أن نـتـمكـن مـن نأمـل فـیھ 
  . إنھـاء مـا بدأنـاهسـتـطـیعكـي ن
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الطـائرة  عـدة سـاعـات بسـرعـة تـقـل بعض الشـيء عـن جـزء 
م ـمـن مـلیون جـزء من سـرعـة الضـوء، وبھـبوط الطـائـرة، ت

كـانت عـلى مـتن الطـائـرة تـأخـرت بما السـاعـة التي اكـتـشاف أن 
 جـزء من الملیار من الثـانـیة مـقارنـة مـع السـاعـة 59یعـادل 

األخـرى؛ وھـو تمـامًا مع توقـعـھ الباحـثـون وفقـًا للحـسابات التي 
  .تمـت باسـتخـدام معـادالت آینـشـتین

  
  الوقـت من    
  ــبـذهـــــ    

مـر التـاریخ أنـھ مصـدر محـدود، فبالرغـم الوقـت أثـبـت لنـا عـلى 
ان لھ مقـدار معـین لكـل مـنا، ھـو مـن أنھ ال یـنـتھي بالمطـلق إال 

ومع كـل التطـورات التكـنولوجیـة التـي ... طـول فـترة حـیاة الفـرد
ابـتـدعـھا اإلنـسـان لتـوفـیر أوقـات إضـافـیة للحـیاة الشـخـصـیة 

ا یتعـلق بالسـفـر والتـنقـل بوجـود السیارات سـواء فیم(لإلنـسان 
) والطـائـرات أو بأداء المھـمات المعـقدة بوجـود الكـمبیوتر واآلالت

إال أنـنـا نجـد أن التحـركـات الیومیـة الطـویلة والمتعـبة، أن 
البروقـراطـیة التي نعـاني منـھا جـمیعًا، أن العـمل الذي طـالت 

ذ جـزًء كـبیرًا من الوقـت الذي كـان سـاعـاتھ، كـل ھـذا أخـ
بة األصـدقاء أو العـائـلة أو ـباإلمكـان تـوفـیره للحـدیث بصـح

  ب،ـاع بھـوایـاتـنا، أو لقـراءة الكـتـتدین المسـنـین، أو لالسـتمـالوال

الزمـن نـسبي، كـما أخـبرنا 
لھـذا تـمر بعـض ... آینـشـتـین

األحـداث بسـرعة، في حـین 
... تـمر أخـرى ببطء شـدید

وھـذا أحـد األسـباب التي 
ـاعـة لنـا تـبدو فیـھـا الس

... وكـأنـھـا ال تتحـرك أبـدًا
ونشـعـر أن الوقـت حـمل 

العـامل ... ثـقـیل ال یتحـرك
  .الفـاعـل ھـنا نفـسي

بكـافة " الھـامـة"مكـررة في حـین أنـھ یحـتـفـظ بالذكـریات 
ـداث وتجـارب جـدیـدة كـل یـوم فالطـفـل یمـر بـأح... تـفاصـیلھـا

وربمـا كـل سـاعـة، لھـذا عـندما یـسـتعـید الذكـریات المرتبـطة 
بأحـداث عـام مـا، تـكـون سـریعـة وأكـثر دیـنامـیـكیة مـقارنـة 
بأحـداث مـرت عـلى شـخـص مـسن لم تعـد ھـناك تجـارب جـدیـدة 

د ـ یـرى كـل حـدث جـدی؛ لھـذا فالمسـنلـیـمر بـھـا خـالل ذلك العـام
ل وممـتد حـیث قام دماغـھ بإلغـاء جـمیع ـكـحـدث طـوی" نادر"

   . خـالل العـام نفـسھاألحـداث المكـررة التي مـر بھـا
  

  نسبـية    
  ـنـزمـ    ال

بفـضـل آیـنشـتین، نعـرف اآلن، أو نعـتـقـد بأننـا نعـرف، أن الزمـن 
...  ویعـتمد عـلى نـظـام المـراقـبةمـرتـبط بصـورة وثـیقـة بالفـضـاء

ـنھا مشـاھـدة الحـدث أي أنـھ یتغـیر وفـقـًا للنـقـطـة التي یـتم م
وبكـلمات أخـرى، نـظـام المراقـبة ھـنا یعـنـي ... وحـسـاب الزمـن

وإلقـناع ... السـرعـة، فكـلمـا زادت السـرعـة كـلما تـباطـأ الزمـن
م تـنـفـیذ تجـربة في أكـتوبـر من عـام المشـككـین بھـذا المـبدأ، تـ

 حـیث قـامت مجـموعـة مـن الباحـثـین من جـامعـة 1971
واشـنطـن بوضـع سـاعـة سـیزیوم ذریـة في طـائـرة في حـین 

  حـلقـت... تركـت سـاعـة أخـرى مـطابقـة لھـا عـلى األرض
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 Ben Liebrand  وصـممھـكـذا تخـیـل
آلة الزمـن في فـیدیـو مـوسـیقـي تـم 

 Alan Parsonsتصـویره لفـرقـة 
Project 1999 االبریطـانـیة عـام .  

سـیارتـنا، ثـم عـنـدمـا یصـلنا الدور نـقـف في مـكـان مـا في  إلى
نـنـتـظـر ھـناك سـاكـنـین دون أن نسـتـفـید ... انـتـظار نھـایة عـملیة
كـذلك ھـناك مـنـتجـي برامج الكـمـبیوتر ... مـن الوقـت الضـائـع

الذیـن یقـومون ) كالھـواتـف المحـمولة(واألجـھـزة اإللكـترونـیة 
طـرح مـنـتجـاتھـم في األسـواق قـبل اسـتـكـمال اخـتـبارھـا ب

والنـتیـجـة ھـي ضـرورة إضـاعـة وقـت ... وفـحـضـھـا بالكـامل
مباشـرة طـویل جـدًا في الحـصول عـلى المعـلومات مـن الزبائـن 

أو عـن طـریق المـنـتدیات المتخـصصة عـلى اإلنـترنـت أو ربما 
لقضـائـیة التي یرفعـھـا مـسـتـخـدمون لعـدم عـن طـریق الدعـاوى ا

ھـكـذا، تـتم ... حـصـولھـم عـلى مـا تـم ادعـاؤه مـن قـبل المـنـتج
  .إضـاعـة المـزید مـن الوقـت الثـمـین للغـایة

  

  حــــلـول    
  مـبـتكرة    

دفـعـت البعـض إلى البحـث عـن الحـقـبة الجـنـونـیة التي نعـیـشـھـا 
ـیدة لمـن یـرغـب في تـوفـیر الوقـت لـنـفـسـھ ومـربحـة حـلول مـف

ھـناك مثـًال المحـالت الموجـودة عـلى ... لمـن یقـدم تـلك الحـلول
التي تمكـنـك من البحـث بسـھـولة  Online Storesاإلنـترنـت 

ویـتم تـوفـیر خـدمـة التـوصـیل إلى ... شـراءهعـما تـرید، ثـم 
كـذلك ھـناك الوكـاالت التـي ... ـفضـةالمـنازل برسـوم مـنخ

 ودون أن فـل بدفـع الفـواتـیر نـیابـة عـنك شـھـریًا دون تأخـیرـتتـك
تضـطـر أنـت للوقـوف في طـوابیر البـنوك أو المكـاتـب 

ھـناك كـذلك خـدمـات ... ل رسـوم معـقـولةـ مـقابالحـكـومیة، وذلك
ـنـظـیم أعـمالك وتحـدید جـدولك السـكرتاریا البـدیـلة التي تـقـوم بـت

دون الحـاجـة إلى مسـاعـدة مـباشـرة مـن مـوظـف سـیكون الیـومـي 
  .لتـوفـیر الوقـت... والكـثـیر الكـثـیر مـن األفـكار... مـكلفًا لك

  

لكـن لمـاذا یسـرقـون مـنا ... ةأو للریاضـة، أو للحـب، أو للصـحـ
لمـؤلفـھـا مایكل إندي ( Momo" مـومـو"الوقـت؟ وفـقـًا لروایة 

Michael Ende ( المشـكلة سـببھـا الرجـال ذوو المالبس
... الرمادیـة الذیـن یعـیشـون عـلى الوقـت المسـروق مـن اآلخـریـن

العـولمة "أما عـلماء النـفـس فـیرون أن المشـكـلة سـبـبـھـا 
فـبـنـقل الشـركـات والمصـانع مـن لسـوق العـمل؛ " االقـتصادیة

الدول الغـنـیة إلى الدول الفـقـیرة، انخـفـضـت األجـور والرواتـب 
... وازدادت سـاعـات العـمل المطـلوبة لتعـویض ذلك االنـخـفاض

كـذلك فھـناك مسـؤولیة تـقـع عـلى عـاتـقـنا نحـن، فـنحـن نشـتـت 
جـھـوداتـنا في اتجـاھـات مخـتلفة ونضـیع أوقات فـراغـنا في م

أمـثـلة؟ عـند التوجـھ إلى ... القـیام بما ھـو دون فائـدة لـنا أو لغـیرنا
مـركـز غـسـیل السـیارات لتـنـظیف مركـبـتنا، نعـتـقد أنـنا نوفـر 

الحـقـیقـة . ..سـناـفإذا مـا قـمنا بأداء المھـمة بأنوقـتًا كـنا سـنـضـیعـھ 
  ھـي أنـنا نضـیع الوقـت في طـابور االنـتظـار حـتى یصـل الدور
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  هـل سـنـتمكن من    
  من االنتصار عليـه؟    

بكـلمات أخـرى، ھـل سـنتمكـن یومًا من أن نصل إلى الخـلود؟ 
 في كـالیـفورنـیا Trans Timeھـناك مـن یعـتقـد ذلك؛ كـشـركـة 

خـدمة تجـمید اإلنـسان بمـجـرد وفـاتـھ وحـفـظـھ ھـكـذا التي تـقـدم 
قـة إلعـادتـھ إلى ـإلى أن یـتـمكـن العـلم من العـثـور عـلى طـری

  .الحـیاة
  

  مىت نشأ    
  الـزمــن؟    

  نشـأالزمـنیعتقد أن یـفن ھـوكـنغ یزیائـي اإلنجـلیزي الشھـیر سـتالفـ
أما الروسي إیـلیا ... Big Bangالنـفجـار العـظـیم عـند وقـوع ا

؛ 1977بریغـوجـین الذي حـصـل عـلى نـوبـل الكـیمیـاء في العـام 
فجـار؛ إال أنھ قبل ذلك االنوجودًا في الفراغ یرى أن الزمـن كـان مف

... كان في حالة كامنة في انـتـظارحدث كـذلك الخاص بوالدة الكـون
  .وده كـل شـيءسـبق في وجـن  أن الزمـینـریغـوجـذا، یرى بـلھ

  

  هل تفهم احليوانات    
  ؟مــرور الــوقــــــت    

وقـة مـن النـاحـیة ـتـفقـت ھـو وظـیفة میرى الباحـثـون أن إدراك الو
إال أنـھ تـمت ... العـقـلیة؛ لذلك ھـي خـاصـة باإلنسـان وحـده

ـربات القـلب، والتمـثـیل ضمـالحـظـة أنھ فـیما یـتـعـلق بالتـنـفـس، 
الغـذائي، فالحـیوانات الصـغـیرة تعـیش في نـظـام سـریع جـدًا 

طـبقـًا لھـذه المـالحـظـة، ... مـقارنـة مع الحـیوانات كـبیرة الحـجـم
 مـن –تسـاویان ) من القـوارض(سـنـتـان مـن حـیاة الھـمـسـتر 
   . مـن حـیاة اإلنسـان عـامًا70 –الناحـیة الذھـنـیة والسـیكولوجـیة 

  

  هـل هـو مـتدفـق    
  أم أنه جمرد وهم؟    

فـمنذ ، )أي اتجـاھـھ(بغـض النـظر عـن ظـاھرة سـھـم الوقـت 
أن رؤیـة ـلون ضآینشـتـین ومـن جـاء بعـده، الفـیزیائـیون یفـ

 ولیس األحـداث تـقـع في الزمـكـان الذي تـوجـد لھ أربعـة أبعـاد
یـتـفـق مع ھـذا الرأي ... ي نـقـطـة مـا مـن الزمـنأنھـا تـقـع ف

العـدیـد مـن الفـالسـفـة الذیـن یرون أن الزمـن مجـرد وھـم أو 
أما ... شـعـور وصـلنـا بسـبب الثـقافـة البشـریة التي سـبقـتـنا

 MITآخـرون، مـثـل الفـیزیائي والفـیلسـوف العـامل في جـامعـة 
   .الزمـن مجـرد أسـطـورةدیفـید بارك، فـیرون أن 

  

  سـنـتمـكنهـل     
  ؟مـن السـفر فيه    

السـفر في الزمـن یتطـلب الوصـول إلى سـرعـات تـقارب أو تـفـوق 
إال أن ... سـرعـة الضـوء، وھـو مـا تحـظـره قـوانـین آیـنشـتـین

ھـناك بعـض المتخـصـصـین الذین یرون أنـھ مـن الممكـن على 
 –  من المجـلةأنـظر المقال في العدد األول (إلى المـسـتـقـبلاألقـل السـفر 

  .)2005نوفمبر 
  



لزمـن ممـكـن؟ ر في اـالسـفھـل 
ط ـالم فـقحـتى اآلن، في األفـ

العـودة إلى "كـما في فـیلم 
   ".المسـتقـبل

أما وفـقًا للعـالم اإلنجـلیزي 
 Stephenسـتـیفن ھـوكـنغ 

Hawking فوالدة الزمـن ،
   .جـاءت مع والدة الكـون

 ینـوجـإیلیا بریغوفـقًا للعـالم 
Ilya Prigogine الحـائـز عـلى 
، 1977یمیاء عـام جـائـزة نـوبل في الكـ

الزمـن كـان موجـودًا قـبل االنفـجـار 
  .العـظـیم

أما وفـقًا للعـالم اإلنجـلیزي 
 Stephenسـتـیفن ھـوكـنغ 

Hawking فوالدة الزمـن ،
   .مع والدة الكـونجـاءت 
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 Solar (ةیـمســت عـاصـفة شما الذي سـیحـدث لو ضـرب
Strom (مـا یـتوقـعـھ العـلماء ھـو أن رض؟  جـدًا األـةقـوی

 ومـا 2012 مـن العـام وقـت مـاعـاصـفة مخـیـفة سـتـقع في 
 أن ھـو NASAوكـالة الفضـاء األمریـكیة یشـیر إلـیھ تـقـریـر ل

  .العـواقـب سـتـكـون مـدمـرة
  

 بشـريةهـالك ال هـالك البشـرية

  2009 مـارس 21  عـدد - New Scientistمنـقـول بـتصـرف عـن مجـلة 
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الحـجـم المـتوقع عاصـفة شـمسـیة ب
سـتؤدي إلى تـدمـیر شـبكات الطـاقـة 
الكـھـربائـیة وشـبكـات االتصـاالت 
بالكـامل في بعـض المـناطـق وإلى 
التسـبب بأضـرار كـبیرة فـیـھـا في 

  .مـناطـق أخـرى

 الذي Knowingفـیلم 
قـام ببطـولتـھ نـیكوالس 
كـیج یتـوقع فـناء 

وع ـالبشـریـة إثـر وقـ
ـیة ـــمسـة شـفـعـاصـ
  .مـدمـرة

خـالل ثـوان معـدودات، ... ، یغـطـي السـماء نـور قـوي جـدًا2012عـام 
والومیـض بصـورة متقـطـعـة ثـم تـبـدأ إنـارة األضـواء في الخـفـوت 

تـمر ... ثـم تـنـطـفئ األضـواء في كـل مـكان... تصـبح سـاطـعـة للحـظـات
دة لنجـد أن مالیـین البشـر قـد لقـوا مصـرعـھـم والبـنى التحـتـیة سـنة واحـ

ثم یعـلن الـبـنك الدولـي ... لعـدد مـن الدول المـتـطورة قـد دمـرت بالكـامل
في حـین تعـمل ... أن الوالیات المتحـدة األمریكـیة أصـبحـت دولـة نامـیة

فـي مـن آثـار حـدث یبـعـد لتـعـابـان عـلىاالدول األوروبـیة والصـین والیـا
  .عـلى سـطح الشـمس...  مـلیون كـیـلومـتر150عـن األرض 

مع صـعـوبة تـصدیـق ھـذا، إال أنـھ بالفعـل مـا جـاء في تـقـریـر تـم 
صـدر عـن األكـادیـمیة و تـمویـلھ مـن قـبل وكـالة الفضـاء األمریكـیة

...  في یـنایـر المـاضي)NAS(الوطـنـیة للعـلوم في الوالیات المـتحـدة 
  دون عـلمـھاخـالل العـقـود القـلیـلة المـاضیـة، عـملت الحـضـارة الغـربـیة

بـكل مـا جـلبـتـھ إلى كـل شـعـوب األرض مـن اسـتخـدامات مـتـعـددة و(
التحـضـیر لمـا قـد یـؤدي إلى نھـایـة سـبل تـلك  عـلى )للتـكـنولوجـیا

كـرات : ـت البشـریة بأسـرھـا لخـطـر اسـتـثـنـائـيضالحـضـارة؛ فـقـد عـّر
ـة الكـھـربائـیة مـن البـالزمـا القـادمـة مـن الشـمس سـتـدمـرشـبكـات الطـاق

ھـذا السـیـناریو یـبـدو .. .والنـتـائج سـتـكـون كـارثـیة... عـلى كـوكـبـنا
 جـسـیمات – فـسـطح الشـمس عـبارة عـن كـتـلة مـن البـالزما... واقـعـیًا

 التـي یـتـمكـن بعـضـھـا مـن وقـت –مشـحـونـة ذات طـاقة عـالیة 
واإلنـطـالق إلى الفضـاء عـلى شـكل مـا یـسمـى ریـاح مـن اإلفـالت آلخـر
  ل ھـذه الریـاح كـرةــض األحـیان، تحـمـعـفي ب... سـیةـشـم
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 ھـو عـبارة عـن Solar Flare لسـان اللھـب الشـمسي
) الشـمس في حـالتـنا(انفجـار ضـخـم عـلى سـطـح النجـم 

یـؤدي إلى بـث كـمیات ھـائـلة مـن الطـاقة وھـو یـؤدي 
إلى رفـع درجـة حـرارة البـالزمـا بصـورة كـبیرة جـدًا 

رونات إلى مـا یـقارب وإلى تـسریع البروتونات واإللكـت
  لضــوء و ھــو  مـا  یـؤدي  إلى  إطـالقة اـرعــسـ

  وـوجـات الرادیمن م (اتالموجـ  واعمخـتلف أن
   واألشـعةXعـة ـأش)... اـــأشـعـة غـام إلى 

  ؤدي النـاتجـة قـد تـفـوق البنفسـجـیة
   وسـائـل االتصـاالتإلى  تعـطـل

  .الرادار وعـمـل
  

 

 في الكـیبـیك بكـنـدا عـندما بـقـي 1989 عـام في شـھر مـارس
إال أن ...  سـاعـات9سـتة مـالیـین شـخـص بـدون كـھـرباء لمـدة 

التـقـریـر الجـدید یشـیر إلى أن األمـور في المـرة القـادمـة سـتـكون 
المعـلومات التي اسـتـند إلیـھـا التـقـریـر جـاءت .. .أسـوأ بكـثـیر

حـدث  " بـ وعـرف1859ل وقع في العـام مـن حـدث مـمـاثـ
عـندما أدت عـاصـفة شـمسـیة إلى قـطع اتصـاالت " كـاریـنغـتـون

التـلغـراف في القارتـین األوروبـیة واألمریكیة الشـمالیـة وحـصـول 
تمـاسات كـھـربائـیة في أسـالكھـا مـا أدى إلى انـدالع حـرائق في 

ما الیـوم، فـلن تـكـون شـبكـات أ... مـناطـق مخـتلفة مـن العـالم
التـلغـراف ھـي المـتضـرر الحـقـیقـي؛ فشـبكات الكھـرباء واالقـمار 
الصـنـاعـیة واالتصـاالت السـلكـیة والالسـلكـیة ھـي التـي سـتـجـلب 

األضـرار الجـانـبیة .. .الدمـار الحـقـیقـي للجـنس البشـري
سـتـكـون االنـفالت األمـني  )ھـي األخـرى كـارثـیةو(المـتـوقـعـة 

بسـبب غـیاب السـلطـات الحـكـومـیة التي سـتـتوقف فعـالیـتـھـا 
  .بسـبب انـقـطاع الكـھرباء ووسـائـل اإلتـصـال

  

تقـدر بـمـلیار طـن مـن البـالزمـا؛ كـرة نـاریـة تعـرف باسـم 
... Coronal Mass Ejection "مسـلیل الشـتل إكـاث كـبعـان"

ذه الكـرات بالدرع المغـناطـیسي وإذا مـا اصـطـدمت إحـدى ھـ
  .لألرض، فالنـتـیجـة سـتـكون بالفعـل مـدمـرة

تـوغـل البـالزمـا في غـالفـنا الجـوي سـیؤدي إلى حـدوث تغـیرات 
سـریعـة في الحـقـل المغـناطـیسي للكـوكـب، وھـو مـا سـیؤدي 
بـدوره إلى تحـفـیز التـیارات في الكـابالت الطـویـلة لشـبكـات 
الطـاقـة الكـھـربائـیة التي لم یـتـم تصـمـیـمھـا للتعـامل مع مـثـل 

الخـطر األكـبر یـكـمن في ... ھـذه التـیـارات الكـھـربائـیة المـباشـرة
المحـوالت التـي تعـمل عـلى تحـویـل الفـولـتـیة مـن مـصـدرھـا إلى 

 المـسـتمـر التـیار... في المـنازل مـثـًالالفـولـتیة المـسـتخـدمـة 
المـتزایـد یـؤدي إلى خـلق مجـاالت مغـناطـیـسـیة تشـّبع القـلب 

؛ Transformer’s Magnetic Coreالمغـناطـیسي للمحـول 
یعـمل النـتیـجـة سـتـكون وجـود تـیار في أسـالك المحـول النحـاسـیة 

  وھـذا ھـو مـا حـدث... انصـھارھافـع حـرارتھـا بـسـرعـة وعـلى ر
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ال یوجـد لدیـنا .. . كائـن مثـیر للشـفقـةاإلنسان”
وأجـسامـنا مغـطـاة ... لدیـنا أسـنان صـغـیرة... مخـالب

معظمنا ال ....بطـبقة رقـیقة وحـساسـة مـن الجـلد
   “. في الخـارجأن یمشـي حـافیًایستطیع حتى 

  جـنود المسـتقبل
  من الخـیال  من الخـیال

  دانییل ویلسون
  خـبیر في مجال الروبوطـیة

  جـنود المسـتقبل
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مع التـطـورات الھـائـلة التـي حـقـقـھا اإلنـسان في المجـاالت 
 أسـلحـة أكـثـر دقـة ع خـصوصـًا مـا یتـعـلق بتـصـنیالعـسـكریة

وأشـد فـتـكـًا، إال أن ھـناك مشـكـلة أسـاسـیة ال تـزال تشـغـل 
أعـداد الجـنود : عـقـول القـادة العـسـكریـین في الدول المـتـقـدمـة

  .الذیـن یقـتـلون أو یتعـرضـون لإلصـابة خـالل المعـارك
لول، بـدأت المـنـظـمات الحـكـومـیة مـن أجـل الوصـول إلى حـ

تـقـدیـم المـزیـد مـن والخـاصـة بـتـنـفـیذ مشـاریع تھـدف إلى 
 الذي تعـمل CT2WSفمـشـروع ... عـوامـل البـقـاء للجـنود

وكـالة مشـاریع أبحـاث الدفاع المـتطـوراألمریكیة عـلى تطـویره 
DARPAإلى  والخـاص باإلنـذار المبكـر للجـنود یھـدف 

تحـمـیل صـور فـائـقـة الجـودة مـباشـرة إلى دمـاغ الجـندي 
  . في الدمـاغPrefrontal Cortexمتجـاوزة جـزء 

فـكـما في الصـور إلى ... إال أن ھـذا لیس ھـو المشـروع الوحـید
أو  (Exoskeletonالیـسار، سـیـتم تـوفـیـر مـا یـسـمى 

سـیكـون عـبارة عـن .. .يدللجـن) كـل العـظـمي الخـارجـيالھـی
وھـي ... یمكـنـھ ارتـداؤھـامضـادة للرصـاص بـدلة آلـیة 

سـتـمنحـھ قـوة جـسـدیة مـضـاعـفة ألداء مھـمات غـایـة في 
 حـیث سـتـقـدم ًا كـبیـرًا عـضـلیًاالصـعـوبة تـتطـلب مجـھـود

البـدلة الدعـم المطـلوب لحـمل أثـقال تـزید بعـشـرات المـرات 
كـذلك سـتـمكـنھ البـدلة مـن ...  یـسـتطـیع أي شـخـص حـملھعـما

أمـا اآلالت التـي سـتحـویـھـا ... الحـركـة بسـرعـة كـبیرة جـدًا
فسـتـكـون عـبارة عـن أجـھـزة مـسـح للمـنـاطـق التـي یقـوم 
بأداء وظـائـفھ فـیھـا أو التـي یتـوجـب عـلیـھ قـتـال العـدو 

 المفـترض أن یـتـمـكـن الجـنـدي مـن حـمـل كـذلك مـن... فـیھا
المـزید مـن األسـلحـة واألدوات خـالل العـمـلیات القـتـالیة 

طالع حـیث أنھ لـن یشـعـر بـتـلك األوزان وعـمـلـیات االسـتـ
فـي الوكـالة ـرغـب تمـن األمـور التـي ... بـفـضـل البـدلة

یة الطـیران للمـحـارب، ھـناك كـذلك تـوفـیر إمكـانـ ،تحـقـیـقـھا
وإن كـان لمسـافـات قصـیرة، وذلك إلعـطاءه إمكـانـیة الفـرار 

  .إذا وقـع في فـخ یـنـصـبھ لھ العـدو مـثـًال
بالطـبع، لیس مـن الصـعـب معـرفـة الھـدف الذي تـرغـب 

خـلق رجـل :  وغـیرھـا في الوصـول إلیھDARPAوكـالة 
تجـعـل ) الصـور إلى الیـمـین(ارقـًا یمـاثـل في قـدراتـھ بطـًال خـ

 كـافـةالجـندي األمریكـي مـتـفـوقًا دائـمـًا عـلى الجـمیع ومـن 
وبالتأكـید سـیكـون تـمكـن الجـیش األمریكي من ... الجـوانـب

الحـصـول عـلى أسـلحة كـھـذه خـالل السـنوات العـشـر القـادمـة 
  .ـقـبـلإشـارة واضـحـة إلى مـا سـیحـملھ المسـت
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Sony VAIO VGN-P11ZR/R 
جـھاز الكـمبیوتر األصـغـر حـجـمًا وصـل إلى األسواق 

 Intel Atom Z520معـالجھ ... بمواصـفات جـیدة جـدًا
... 2GBغ  تـبلRAM وبذاكـرة 1.33GHzبـسرعة 

، ویصـل 60GBیحـتوي على قرص صـلب حـجـمھ 
بھ إمكـانیة الوصـل ...  إنـش8قـیاس شـاشـتھ إلى 

كذلك ...  وعـن طـریق البلوتوثWiFiبالشـبكة الالسـلكیة 
 SD/MMCیحـتوي على قارئ بطاقات ذاكـرة من نوع 

یأتي الجـھاز مـزودًا بنظـام تشـغـیل ... MS-Proو 
Windows Vista Home Premium ... نقطة

واحـدة لیست في صالحـھ ھـي أن بطاریتھ توفر إمكانیة 
  .العـمل لما ال یتجـاوز السـاعـتین ونصف فقـط

شـركـة سـامسـونغ ھـي األخـرى تـنافـس في 
سـوق الھـواتف المحـمولة بھـذا الجـھـاز 

 إنـش وبھ 3.2یبـلغ قـیاس شـاشـتھ ... األنـیق
ض األفـقي إلى إمكانـیة التحـول من العـر

العـمودي والعـكس بصـورة تـلقائـیة بمجـرد 
یحـتوي ... تحـریك الجـھاز باإلتجـاه المطـلوب

 یمكـن زیادتھا 8GBعـلى ذاكرة حـجـمھا 
 بحـد أقصـى microSDباسـتخـدام بطاقة 

الكـامیرا الملحـقة بالجـھـاز ... 16GBھـو 
  میغابكـسیل ویقدم5كـثافـتھا الرقـمیة تـبلغ 

 وھـو WiFiإمكانـیة االتصـال الالسـلكي 
 .FMمـزود كـذلك برادیو 

  

Samsung 
i900 Omnia 

 یـقـدم LGجـھاز آخـر من شـركـة 
مواصـفات مقـبولة جـدًا مقـارنة بغـیره 
من أصـحاب األسـماء الكـبیرة في مجـال 

شـاشـتھ تـبلغ ... الھـواتـف المحـمولة
 إنـش وبھ إمكانـیة التحـول من 3

ى العـمودي والعـكس العـرض األفـقي إل
بصـورة تـلقائـیة بمجـرد تحـریك الجـھاز 

  .باإلتجـاه المطـلوب
  

 8GBیحـتوي عـلى ذاكرة حـجـمھا 
یمكـن زیادتھا باسـتخـدام بطاقة 

microSD 16 بحـد أقصـى ھـوGB.  
الكـامیرا الملحـقة بالجـھـاز كـثافـتھا 

وھذا ...  میغابكـسیل5الرقـمیة تـبلغ 
 إمكانـیة االتصـال الالسـلكي الھـاتف یوفر

WiFi واالستـماع إلى رادیو FM.  

LG Arena 
KM900  

 Toshibaھـذا الجـھـاز مـن شـركة 
 في تصـدره iPhoneیھـدف لمـنافسـة 

... مـبیعـات الھـواتف المحـمولة مؤخـرًا
 إنـش 4.1فبشـاشـتھ التي یبـلغ قـیاسـھـا 

ھـو مـتـفـوق بالفعـل عـلى جـھـاز شـركة 
Appleسـماكـتھ أقـل مـن ...  الشـھـیر

تھ الكـبرى ومفـاجـأ... سـنـتـیـمتر واحـد
ھـي من دون شـك في معـالجـھ الذي 

وھـو ... 1GHzتصـل سـرعـتھ إلى 
  یعـمل باالعـتماد على نظام تشـغـیل
Windows  Mobile  6.1   Pro.  

ومع كـل ھذه المواصفات المتفـوقة، 
فالجـھاز یحـتوي على كامیرا بكـثافة 

 میغابكـسیل ویقدم 3.2رقـمیة تصـل إلى 
 WiFiل الالسـلكي إمكانـیة االتصـا

ویمكـن زیادة حجـم الذاكرة فیھ 
  microSDباستخـدام بطاقة من نوع 

  .32GBبحـد أقصى ھـو 
  

Toshiba  
TG01  

ھــاتـف محـمـول أخـر بشـاشـة كـبـیرة 
تجـعـل تجـربة مشـاھـدة األفـالم )  إنـش3.8(

... وقراءة الكـتب اإللكـترونیة تجـربة ممـیزة
یعـمل الجـھـاز باالعـتماد على نظـام تـشـغـیل 

... Windows Mobile 6.1 Proو ھـ
 WiFiكـذلك فھـذا الجـھاز یوفـر خـدمة الـ 

ویحـتوي عـلى كامـیرا مـدمجـة تـبلغ 
  . میغابكـسیل3.2كـثافـتھـا الرقـمیة 

  
 ویوفـر FMالجـھاز مـزود كـذلك برادیو 

خـدمة تـحـدید المواقع الجـغـرافیة باسـتخـدام 
  .GPSالقـمر الصـناعـي 

  

Acer F900 
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