
 
 
 
 
 
 

      رفة للجمیعـلوم والمعـلة العـمج                                                                          
                                                                                                            

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    

                 
  أغـرب مـبان
 يف العـامل

  
February – March 2012 

 

   أشـياء10
 غـريت التاريـخ

  السـرب
 البشـري

  مهمة جدیدة
  إلی المریخ 
 

  مهمة جدیدة
  إلی المریخ 
 



                                                                                                                                                
Page 1 www.sci-prospects.com February – March 2012 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  األبواب الثـابـتة 

  
            3 ......... علميةأخـبار 

  
  5 ..... سـؤال و جـواب

  
HiTech .......... 30  

 

      2012 مـارس –ايـر فـ 

6  
 
10  

  
14  
 
20  
  
26  

  

  أغـرب مـبان يف العـامل
 

   أشـياء غـريت التـاريخ10
 

  مهـمة جـديدة إىل املـريخ
 

  غـرائـب األديان
 

  السـرب البشـري
 

 محتويات العـدد

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 38 العـدد رقم –آفاق العلم 

امل العـنكبوتيات املتحـجـرة يف جـامعـة مانشـسـتر متكـن ديفـيد بيين عـ
الذي يبلغ طـوله ميلليمتراً (هـذا العـنكـبوت  " تشـريح"الربيطـانية مـن 

دون احلـاجـة إىل تقـطيع )  مليون عـام50واحـداً والذي عـاش قـبل 
العـملية ... الكـهرمان الذي كـان حمـفـوظاً داخـله طـوال ذلك الزمـن

ـتخـدام جـهـاز تصـوير طـبقي فائق الدقـة؛ وهـو جـهـاز تـمت باس
 بدالً Xيسـمـح بتشـريح العـيـنة إىل شـرائح رقـيقة باسـتخدام أشـعة 

هـذه التقـنية تنـتـج صـوراً ثالثـية األبعـاد ... مـن اسـتخـدام املشـرط
  .ميكـن دراسـتها مـن أي زاوية أو مقـطع
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  .یھاـدره فـارة الى مصـاإلش
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دخل عامنـا السـابع معكـم راجـني أن تكـون اـلة قد أصـبحت متثـل ن
ا هـذا كـي لكـم مصـدر املعـارف والعـلوم الذي كـنا قـد بـدأنا مشـروعـن

  .نقـدمه لكـم
  

يف هـذا العـدد، جتـدون العـديد من املقـاالت اليت مت اخـتيارهـا 
لتتماشـى مـع العـصر الذي حنـياه؛ عصـر التطـور والتغـري 

وقـد عـملنا عـلى تنويع املوضـوعات وحـقوهلا آمـلني يف .. .املتواصـالن
  .أن تثـري اهـتمام اجلـميع باخـتالف جمـاالم

  

املقـال الرئيسـي يف عـددنا هـذا هـو اخلـاص مبهـمة جـديدة إىل جـارنا 
فـرغم تواصل عـمل أحـد اجلـوالني املرخيـيني حىت ... األحـمر؛ املـريخ

اآلن عـلى سـطحه، فإن جـواالً جـديداً؛ أكـرب حـجـماً وأكـثر تقـدماً من 
  ).14صفحـة ( الناحـية التكـنولوجـية، يف طـريقه إليه

  

يتـساءل الكـثريون عـن أهـم اإلجنـازات العـلمية يف التـاريخ؛ اإلجنـازات 
اليت فـتحـت الباب عـلى مصـراعيه أمام كـافة أوجـه االخـتراعات 
واالكـتشافات اليت أوصـلتنا إىل فـهم احلـياة والكون بالصـورة اليت 

 أشـياء 10"إجابة هـذا السـؤال موجـودة يف مقال ... حنـن عـليها اآلن
  ).10صفحـة  ("غـريت التاريخ

  

نبحـث يف طـقوس غـريـبة ميارسـها أتـباع أديان عـدة يف يف مـلف آخـر، 
طـقوس قد يرى فيها من ال يؤمـن بتـلك الديانات أمـراً ... عـاملـنا

  ).20صفحـة (خـارجـاً عـن املـألوف 
  

  .من املقاالت واألخـبار األخـرىعـدد آخـر إضـافة إىل 
  

  .نتمىن لكم قراءة ممتعة و مفيدة
                        

             

  ريرـرئيس التح -  إياد أبو عـوض                                
                 eyad_abuawad@sci-prospects.com  

  كلمة العـدد



                                                                                                                                                
Page 3 www.sci-prospects.com February – March 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

عة ـامـ جببعـد دراسـات معـمقة قام ـا عـلماء يف جمـال البـيولوجـيا ومهـندسـون، إضـافة إىل طـالب
 السـحايل تسـتـخدم ذيوهلا بأن تـبقـيها مرتفـعـة وذلك ، مت التـأكـد مـن أنليـورنيا يف بريكـيفـالـك

وكـنتـيجة هلـذه الدراسـة، قام ... حلـفظ توازا خـالل القـفـز ومـن أجـل إبقـاء الرأس باجتـاه األعـلى
الفـريق بتصـميم روبـوت يسـتخـدم جـزء مبـوضـع الذيل للسـحـلية للحـفاظ عـلى التـوازن خـالل 

 اًـ أو هبوطها صعوداًـلو ذيتـؤرجـحايل ـحـالسأن رنا للمرة األوىل ـهـأظ « ...رتفـع إىل آخـرالقـفـز مـن مـ
يا ـولوجـتاذ البيـأس فـُل  روبرت البحـثفريق قال قائد »توازـا ظ م، وحفـسـ اجلالتـفاف للحـؤول دون

  هذا الدراسة إىل تصميمليه من  الذي حـصلنا عهامـاإللأن يوصـلنا ح ـ املرجمن « ،باجلـامعـة امليةـكـالت
  

  كنماذج مثالية للروبوت... سـحايل

  
 

 أقمار صناعية خاصة باهلاكرز
 
 

 

واللذان من شـأما احلـد من 
حـرية التعـبري عـن الرأي 
وتقييد الكـثري من النشـاطات 

وع ـاملوض... على شبكة اإلنترنت
ع ـع عـدداً من املواقـنفسـه دف

 Wikipediaالشـهرية، مثل 
 وغـريمها، إىل وقـف Googleو

 سـاعـة 24خـدماا ملدة 
احـتجـاجـاً عـلى طـرح مـثل 

  .تـلك القوانيـن

 كـوكـبنا دعـا خمـترق الكـمبيوتر والناشط السـياسي نيك فار إىل ضـرورة وضـع أقـمار صـناعية حـول
فار قال يف مؤمتـر لالتصاالت يف برلني ... ملنع احلـكومات من فـرض رقـابة مـن أي نوع عـلى اإلنـترنت

إننا حبـاجـة إىل نظـام مكـون مـن عـدد مـن األقـمار الصـناعـية باإلضـافة إىل قواعـد أرضـية 
رار املطروحـان أمام الكـونغـرس سـبب هـذه الدعـوة هـو مشـروعـا القـ... للمراقـبة واالتصـاالت

  )PIPA( أو Protect IP Actو ) SOPA(أو  Stop Online Piracy Actاألمريكي واملعـروفان باسم 

 أفـضل اذـنقإث وـروبوتات حب
 عن ة، فضالًـثر مرونـأكو

قـدرة مـتطورة فيما  امـتالكـها
اد الكيميائية وف املـشـكيتعـلق ب

 واملخاطر البيولوجية أو النووية
دلل ـتج ـائـتـالن... »ةـرعـبس

عـلى أن بعـض كـذلك 
الديناصورات استخدمت نفس 

  .األسلوب خـالل احلـركة
.  

 متكـن التلسـكوب الفـضائي
 التـابع لوكـالة الفـضاء كـبلر

مـن اكـتشاف األمـريكية 
 أبعـادمها ينيرـكوكـبني صـخ

قريبـة جـداً من تلك اخلـاصة 
 أطـلق عـليهـما اسـمي بأرضـنا

Kepler-20eو    Kepler-20f 
يدوران حـول جنـم يبعـد عـنا 

أحـد .. . سـنة ضـوئـية950
الكوكـبني يدور حول جنـمه مرة 
كل سـتة أيام أرضـية واآلخـر 

 يومـاً 19يتمم دورته كل 
جـم، داً من النوكـالمها قريب ج

 يمـا جيـعل سـطحـيهما شـديد
إال أن العـثور عـلى ... احلرارة

كـواكـب حبـجم األرض يدلل 
عـلى أن كوكـبنا ليـس 

ي ـه فـفاتـاستثنائـياً مبواص
  .ونـالك
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  توأمان يف مدار حول القمرمسباران 

  !!!صاحل للشـرب... بابضـ
مة أكثر ـأنظتطـوير على   من معـهد ماسـاتشـوستس للتكـنولوجـياينيـريكـثني األمـفريق من الباحمل يعـ

الفـائدة .. .)صباحالضباب (لسـدمي ن الضباب واـ م الصـاحل للشـربءاـمراج الـتخـاس  فـييةـعالـف
عـاين نقصـاً يف مـياه الشـرب؛ لكـن ليس هـذا  اليت تمـعالـعلى دول التعود ـسالرئيسـية من هـذا اـهود 

الفـكرة احملـورية يف هـذا األمـر ليسـت جـديدة؛ إذ أوضـح .. . كـذلكالغربسـيسـتفـيد منه فحـسب، بل 
ـثيف قطـرات وتك وحـجـزها أن املطـلوب هـو االسـتفادة من الرطـوبة  شـريرانغ تشهاتريرئيس الفـريق

  األسـلوب األفضـل  هيذهه" بابمصـائد الض"ووفـقاً للعـلماء، ... املـاء للحـصول عـلى كـميات أكـثر فأكـثر
  

  
  

 
 2013 

تخدام أقوى كـامريا رقمية باسـ
 )يلـسـابك ميغ1 400(امل ـعيف ال

د ـــرصـمـة بــصاـــخـوال
Pan-STARRS ،يف هـاواي 

 مـن رؤيـة  العـلماءمتـكن
الضـوء الباهـت القـادم مـن 

ي ـاً فـب مل يكـن معـروفـمـذن
عـندما كـان يبعـد عـنا  السـابق

مليار كـيلومـتر بني أكـثر مـن 
  ...ـلـوزحتري ـمـداري املشـ

ـان كـويكـبات، كل مـا رأيناه ك« 
باسـتثناء هـذا اجلـرم الذي كان 

ريتشـارد ، قال » مثـرياً للشـكوك
الذي شـارك يف وينسـكوت 

 مـارسيف ... اكـتشاف املـذنب
  اجلـديد سيكون املذنب2013

C/2011 L4 أقـرب إليـنا مـن 
كـوكـب عـطارد؛ أذ سيبعد عـنا 

،  مليون كـيلومـتر48مسـافة 
 مسوباقـترابـه أكـثر مـن الشـ

كـميات أكـرب من تبخر سـت
اجلـليد اخلاص به، ما سيجعـله 

ابتداء مرئـياً بالـعـني املـجـردة 
 ,غـروب الـشمستوقـيت من 

PROSPECTS 

العـامل اربة اجلـفاف يف دول حملـ
؛ إذ افـريقيا يف ، خبـاصةالثـالث

 سـتكون أقـل مـن اأن تكـلفـته
فر اآلبار تلك اخلـاصة حبـ

أو متـديد األنابـيب رتوازيـة اإل
اليت تنـقل املـاء مـن الواحـات 

دن واليـنابيع املنعـزلة إىل املـ
ـه كـما أن...  املأهـولةراكـزوالـم

سـيسهم يف احلـد من بث غازات 
  .الدفيئة اخلـضراء يف اجلـو

وصـال إىل مـداريهـما حـول القـمر،  Grail B و Grail Aن املسبارين  إوكالة الفضاء االمريكيةت الـق
تقارب أربعة ماليـني  فيهـا مسـافة ـاقطـع ف الشهرـهر ونصـشأ ثالثة غـرقت حنـواستوذلك بعـد رحـلة 

الذي تشـكل قـبل باطن القمر ـوار أغسرب اهلـدف الرئيسـي من هـذا املشـروع العـلمي هـو ... كـيلومـتر
إن القـمر ال  مـاريـا زوبـِر قالت مةـهـ املة علىـرفـاملشلمية ـالعاملسـؤولة .. .عـام اتمليار 4أكـثر مـن 

عـرف أكـثر عـن كـوكـب املـريخ مقارنـة مع مـا نعـرفه عـن تـابع أنـنا نيزال غـامضـاً بالنسـبة لنا، إذ 
  و اخـتصار للكـلماتا هميهاذبية؛ إذ أن امساص باجلـب األسـاسي يف حبـث املـسبارين خـاجلـان... كـوكـبنا

Gravity Recovery And 
Interior Laboratory... 

عـمل املسـباران الفـعلي لن يبدأ 
مـاريـا ... قـبل شهـر مـارس

ال ـمـن عابارـاملس« :قالتزوبـِر 
لتهما ـالل رحـ خةمتازـ مصـورةب

راء االختبارات على ـجإوقـاما ب
ها على ـدرتـيد قـدات وتأكـاملع
  .» يةـلمـدافها العـهأقيق ـحت
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  ؟ هل تصل النساء إىل حالة اجلفاف أسرع من الرجال
 لدى الرجل، ووزن %60، مقارنة بنسـبة %55 نسبة املاء يف جـسم املرأة

هذا يعين أن ...  يف املعـدل%15النسـاء يقل عن وزن الرجال بنحـو 
أضف إىل ذلك ... ء كـغ من املا11النسـاء يبدأن أساساً بكمية أقل بـ 

 وجدت أنه عند حدوث كونيتيكت جبامعة 2010أن دراسـة متت عام 
حالة بسيطة من اجلفاف بأن يكون هناك نقصان مبستوى املاء بنسبة 

، فإن نتائج امتحانات النساء اخلاصة بالتركيز  تتدىن مقارنة 1.5%
  لكن هذه ليست الكلمة األخرية؛ إذ وجدت دراسة... بالوضع الطبيعي

يف العام ذاته أن   
تعـرق املرأة خـالل 
التـمـارين الريـاضـية 
يـبدأ عـند وصـول 
حرارة جـسمها درجة 
أعلى مقـارنة بتلك 
اخلاصة بالرجل، ما 
يسمح هلا حبفظ 
  .كـمية أكرب من املاء

اليت ) OCSE(وفقاً ملنظمة التعاون والتطوير االقتصادي 
 دولة، فإن 30قامت بدراسة حول هذا املوضوع شـملت فيه 

 8أكثر من ( دقيقة 530شـعوب مشال أوروبا ينامون حنو 
يف املركز الثاين حـلت الواليات املتحدة ... يف اليوم) ساعات

ا مث نيوزيالندا، يف حـني أن تليهـا إسـباني)  دقيقة518(
الدراسـة وجـدت أن مـن يـنامـون فـترة أقصـر من اجلـميع 

من جـانب آخر، أكدت دراسات ... هـم الكـوريون اجلـنوبيون
 ساعات يومياً له آثار إجيـابية على الصحة 8 أو 7أن النوم 

 إذا كـان النوم ملـرة واحـدة مسـتمرة خـصوصاًبشـكل عام، 
  .طعدون تق

  

 عامة فإن خـلية األمر يعتمد على نوع النحلة؛ لكن بصورة
 ألف 225 ألف حنلة حتط على قرابة 30حنل؛ ا حنـو 

 إىل 20زهرة يف اليوم الواحـد؛ تنتج يف العام الواحـد ما بني 
إنطالقاً من هذه املعلومة، فإن حنل ...  كـغ من العـسل30

 زهـرة، وفـي حـالـة 2 737 500خـلية واحـدة جيـب أن يزور 
   زهـرة؛ مـا82 125 000يـهـا زيارة النحلة منفردة فسيكـون عل

 حنـلة واحـدة لن أن  
تكون قادرة على إنتاج 
كيلوغرام من العـسل 

هلـذا، يف حـالة ... أبداً
النحـل كما يف غـريه، 
فمن املـنطقي القـول إن 
العـمل الفردي غـري 
مفـيـد، وفـي االحتـاد 

  .قـوة
  

  ماذا لو اخـتفى كوكـب من اموعة الشمسية؟
  

  ؟ أي الشـعوب تنام أكـثر

  كم عدد الزهور اليت يتوجب على النحل

لو اخـتفى كوكب الزهرة سيعاين مدار األرض حول الشمس بعـض 
يف ) نبتون وبلوتو(التغـريات، وهـذا سـيحدث كذلك للكواكب اخلـارجية 

إال أن التغـريات سـتكون بسـيطة ولن ... حـلحـالة اخـتفاء املشـتري أو ز
أما إذا اخـتفى املريخ أو عـطارد، فلن تكـون هـناك آثار ... نشـعـر ـا

لكن هـل من املمكـن أن خيـتفي كـوكـب ... تذكر؛ بسبب صـغرهـما
فـقد يضـرب كـويكـب ضـخم ... نعـم: بالفعـل؟ رمبا تكـون اإلجـابة

يف املـاضي السـحيق لكـوكـبنا تعـرضت األرض ... أحـد الكواكـب ويدمره
ملـثل ذلك التصـادم، وهو مـا أدى إىل انقـسام جـزء من الكـوكـب حتـول 

الزهرة تعـرض غـالباً ألمر مشـابه؛ وهـو ما ... فيما بعـد ليصـبح القـمر
  .يفـسر دورانه بعكس عقارب السـاعة، خبـالف بقية كواكب جمـموعـتنا

  ؟ زيارا إلنتاج كيلوغرام من العسل
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املكتبة املركزية يف مدينة ؛ هـذه هـي عـناوين الكـتب اليت تشـكل واجـهـة "الرجـل اخلـفي"مـروراً بـ، " مدينتنيقصـة" إىل "سيد اخلوامت"من 
وقـد مت إجـراء اسـتفـتاء يف املـدينة ، 2004عام ـم افـتتاح هـذه املكـتبة يف املبىن ذي التصـميم الفـريد من نوعـه يف ت.. . بوالية ميسـوريكنساس

تـم  مليون دوالر، 50 امع بأكمله أكثر من ـة بـناءلفـكبلغـت تـ.. .الخـتيار عـناوين الكـتب اليت سـتظـهـر عـلى احلـائـط اخلـارجي للبناية
  .اصـام واخلـعـالقطاعني المبشـاركـة  ـهـاليـموتـ

... هـناك الكـثري من املـباين الضـخـمة واجلـميلة يف أماكن خمـتـلفة مـن العـامل
لـكـن هـناك كـذلك منشـآت أراد أصـحاـا أو مصـمـموهـا أن تـكـون فـريدة مـن 

هـذه صـور أكـثرها غـرابة واسـتحـقاقاً ... ال يكـون هلـا مثـيل يف العـاملنوعـها، أو أ
  .لإلعـجـاب والتـقـدير
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أين ميكـن لرئيس رابطة املراحيض العاملية 
World Toilet Association أن يعيش؟ 

من الواضـح أنه جيب أن يعيش يف مـرتل على 
هـذا هـو مــا فـعـلـه ... شـكـل مـرحــاض

Sim Jae-duckامللقب بالسـيد مرحاض   
)Mr. Toilet ( والذي كان من اهتماماته

 الصـرف الرئيسية ترويج ضـرورة توفـري
الصحي يف دول العامل الفـقرية؛ ملا لذلك من 

عند وفاة ... دور يف الوقاية من األمراض
، مت حتـويل املبىن 2009صاحب البيت عام 

إىل متحف للمراحيض؛ اليت تعـد من أهم 
  .يف كل بيت" املقاعد"

ديف لونغابريغر صاحب شـركة ... سلة جـميلة للخـروج يف نزهـة عائـلية
Longaberger Company عندما فكر يف منتصـف "السـالل" لتصنيع ،

تسعـينيات القـرن املاضي ببـناء مقـر جـديد لشـركـته يف مدينة نيوآرك 
بوالية أوهـايو وجـد أن األنـسب هـو أن يصـور املـبىن جمـال عـمل الشـركة 

؛ Basket Buildingاليت ميثـلها؛ لذلك قام بإنشـاء ما أطـلق عليه اسـم 
  . آالف متر مربع9وهـو مـكون من سـبعة طـوابق تضـم مكاتب مساحـتها الكلية 

 يقـع يف حـي ساثـورن Robot Buildingمـبىن الروبوت 
هـذه البناية، اليت أنشـأت ... بالعـاصـمة التايلندية بانكـوك

 من تصـميم املهـندس املعـماري سامسيت 1986يف العـام 
 Unitedجومساي ويوجـد فيهـا املقر الرئيسـي لبنك 

Overseas Bankطـابقـاً وبلغـت 20هـي مكـونة مـن ، و 
  . مـاليني دوالر10تكلفة بنائـها 
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يف بـناية البيانو، كـيف ميكـنك الصـعـود 
ـاطة، عـليك إىل الطـوابق العـليا؟ ببس

هـذه ... اسـتخـدام مصـعـد آلة الكـمان
البنـاية املوسـيقـية الشـكل مت إنشـاؤهـا يف 

... 2007حمـافظـة أو هـوي الصـينية عـام 
أرادت احلـكـومة احملـلية بـناء شـيء ممـيز 

يف ... لتحـويله إىل نقـطة جـذب سـياحـي
داخل املـبىن معـرض دائـم للمـناطق 

  .اجلـميلة يف احملـافظـةالطـبيعية 

 يقع يف املنطـقة Crooked Houseالبـيت األعـوج 
التجـارية يف مـدينة سوبوت البولنـدية وقد صـممه 

تينسكي زاليسكي الذي كـان ملهـمه الفـنان املهـندس زو
البولندي جـان مارسـني تزانسري صـاحب الرسـومات 

املبىن يف ... والقصص اخليالية اخلـاصة باألطـفال
الصـورة يبدو بالفعـل وكأنه قـد جـاء من حـكايات 

  .األطـفال، وهـو يف الواقع مـركـز كـبري للتسـوق

 هـو االسـم Dancing Houseالبيـت الراقـص 
الذي أطـلق على هـذا املـبىن يف وسـط العـاصـمة 

تصـميم املبىن يعـود للمهـندسني ... التشـيكية براغ
التشـيكي فـالدو ميلونيتش والكـندي فرانك غـيهري، 

اسـم ... 1996 و 1994وقـد مت بـناؤه بني عـامي 
 نسـبة إىل Fred&Gingerـىن األصـلي كان املب

... أسطـوريت الرقص فريد اسـتري وجـينجر روجـر
 لوحـاً اسـمنتياً بأطـوال 99مت بناؤه باسـتخـدام 

املبىن يضـم العـديد من ... وأشـكـال خمـتلفة
الشـركات املتعددة اجلنسـيات، إضـافة إىل مطـعـم 

  .فـرنسي راق
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 زلزال إذا أردمت جتـربة الشـعـور حبـدوث
 على مقياس رخيـتر، أو إذا أردمت 6قوته 

الدخـول يف عـامل مقـلوب رأسـاً عـلى 
أليس يف بالد "عـقب كـما يف قـصة 

، أو إذا أردمت الشـعـور بالرعـب "العـجائب
الذي تسـببه رؤية جدران مرتلكم تنهـار 
وأنتم داخـله؛ إذاً عـليكم الذهـاب يف 

 وهـو Wonderworksجولة داخـل 
البيت املقـلوب الذي يعـد أحـد النقاط 
الرئيسية للجـذب السـياحي يف أورالندو 

  .بوالية فلوريدا

، هـي مـن تصـميم املهـندس املعـماري بييت بلوم ومت إـاء Cubic Housesالبيـوت املكـعـبة، أو 
وقـد مت اخـتيار موقعـها يف نقـطـة التـقاء عـدة طـرق للمشـاة يف وسـط ... 1984بـنائها يف العـام 

كل بيت مقـسم إىل ...  بـيتاً مكعـباً مسـتقال32ًهـذا البناء مكـون مـن ...  اهلـولنديةمدينة روتردام
يف حـني يشـكل الـثالـث مسـاحـة ... ثـالثة طـوابق، الطـابق األول لقضـاء النهـار والثـاين لقضـاء الليل

  .إضـافية ميكـن اسـتخـدامها وفق احلـاجـة
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 ـتـاريـخرت الــيـغ
  أشـياء10

من منوذج الكـون الذي وضـعه كـبلر، إىل تفـاحـة نـيوتن، ومن بطارية 
 إىل تلسـكوب هـابل، وصـوالً إىل الواقـع ثـالثـي األبعـاد اخلـاص افـولت

ا يلـي األمـور اليت غـريت معـارفـنا، بالتصوير التجـسيمي؛ إليكـم فـيم
  .املرتـبطة بالكـون وحبـياتـنا حنـن، خـالل القـرون اخلـمسة املـاضـية

هـي "  هواء مضخةيفجتربة على طري "
 واليت 1768اللوحـة اليت تعـود إىل العـام 

الرسم يظـهر .. .رسـمها الفنان جـوزيف رايت
فيلسـوف متجـول يعرض أمام العـامة أداة 

ها خـلق الفراغ روبرت بويل واليت ميكن
  ).Pneumatic Vacuum(اهلـوائي أو 
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مداري زحـل واملشـتري وأنه بني املريخ واملشـتري يوجـد 
لكـن رغم ذلك، فـقد أوصـلته دراسـاته حـول حـركة ... هـرم

سـت دائرية بل كـوكب املريخ إىل أن مدارات الكواكـب لي
لـم يعـر العـلماء هـذا االكـتشاف أي ... بيضـوية أو إهـليجية

اهـتمام إال بعـد عـقود، عـندما كـان كـبلر قـد توفـي؛ إذ متت 
مراقـبة مـرور عـطارد أمـام الشـمس، متـامـاً كـما كـان 

  .العـبقري األملـاين قـد تـنبأ
  

  مضـخة اهلـواء: جناح روبرت بويل األكـرب
الصورة (يف أكـثر اللوحـات العـلمية الربيطـانية شـهـرة 

يظهـر فيلسوف يف مالبس حـمراء يشـرح ) الرئيسية للمقال
يضـع ... ـموعة من النـاس طـريقة عـمل مضـخـة اهلـواء

إحـدى يديه على صـنبور خـاص باألداة املذكـورة؛ صـنبور 
ود داخـل اإلناء يعـين فتحـه أو إغالقه حـياة الطـري  املوجـ

هذه اآللة تـم اختراعها قبل مئة عام ... الزجاجي أو موته
  وكانت هذه األداة شـيئاً... مـن قبل روبرت بويل وروبرت هـوك
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منوذج الكون  وفق 
  يوهانس كبلر

كبلر كان مؤمناً بأن 
الكون عبارة عن آلة 
موسيقية متناسقة، وأنه 
بني مدارات الكواكب 
توجد أشكال هندسية 
تامة؛ فمثالً اعتقد 
  بوجـود مكـعـب بني

   

جديداً متاماً، إذ أمكـنها خـلق 
حالة غري طبيعية وهي 

يف وقت رسم اللوحة، ... الفراغ
مثلت املضخة رمـز التكـنولوجـيا 
املتطـورة، وردود فعل املشاهدين 
يف اللوحـة متثل ردود الناس 

شكل على التطور التكنولوجي ب
:  عام حىت يومـنا هـذا

  .االهتمام، التفاؤل، واخلـوف
  
  

الـذي كـان مـؤلـفـاً مـن عـيدان 
   لـتـنـفـيذ دوارة تسـتخـدم

  هـولةالعمليات احلـسابية بسـ
  وأصــبـح   هـذا   االخــتـراع
  مـعـروفـاً باسم عـيدان نابيري

  إذ أن األمثن(أو عـظـام نابـيري 
  كـانـت  تلك  املصـنـوعــة  مـن

  ). العـظـام أو  الـعـاج
  

مبسـاعدة هـذا املرصـد ... Quadrantربع حمـيط الدائـرة 
د من النجـوم، متكن براهي من توثيق معـلومات حـول أكـرب عـد

ورغم أنه كان مقتنعاً بأن الشـمس تدور حـول األرض، فـقد 
اسـتخدم غـاليليو نتائج رصـده لتأكـيد أن كوكبنا ليس ثابـتاً 

  . وأنه يدور حول جنـمه
  

   احلـاسـبةرييجون نابآلـة 
عاىن الناس الكثري عندما مت االنـتقال من نظام األعداد 

اد العربـية، إذ أن حتـويل الرومـانية إىل نظـام األعـد
اليت كـانـت أسـاسـاً معـقـدة يف النظـام (العـملـيات احلـسـابـية 

إىل أخـرى موازية وفـق اجلـديد أصـبح عـملـية ) القـديـم
بعد ... مـرهـقـة وأدت إىل الوقوع يف العديد من األخـطاء

أربـعـة قـرون مـن دخـول األرقـام العـربـية إىل أوروبا، يف 
القـرن الســابع عـشـر قـام الرياضـي االسكـتـلـندي جـون 
  نابـيري  باخـتراع مـا يـمـكـن وصـفـه باألبـاكـوس املـتـطـور

   

اخلاص حائط براهـي 
  لرصد الفلكيبا

كي كان الفلكي الدامنار
الشهـري تاخيـو براهي 
فخـوراً ـذه األداة اليت 
هي عبارة عن ربع دائرة 
يبلغ ارتفاعهـا حنـو مترين 
ومت تصـميمـهـا ملراقـبة 
حتـركات النجـوم يف القـبة 

يف الرسم ...  السـماوية
 يظهـر براهي نفـسه داخـل
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 العـلمية اإلجنـليزية وقع اخـتياره عـلى اـالت... بونابارت
للتعـريف باخـتراعـه العـبقري اجلـديد الذي تـم اعـتـباره 

الغـريب ... مصـدراً جـديداً للطـاقة الكـهـربائـية؛ البطـارية
يف املـوضوع أن فـولتـا نفـسه كـان يقـوم بالتـأكـد مـن وجـود 
التـيار الكـهـربائي أو عدم وجـوده بيديه العـاريـتني، ويف 

وكـان يصـف الصـعـقات اليت كان ... ـاالت أخـرى بلسـانهح
؛ "احلـيوانية"يتعـرض هلـا بالربهـان عـلى وجـود الكـهرباء 

كـالنـوع الذي مت رصـده يف كـائـنات كـثـعـبان البحـر أو يف 
مـن أهـم مـا عـرف عـن فـولـتا ... انقـباض سيقان الضـفادع

ـيك بأحبـاث خـصومـه وأنه أنه كـان يعـمل بال هـوادة للتشـك
  .كـان يقـوم بعـرض أدلة صـلبة عـلى نتائج أحبـاثـه

  

      حـدث له يف ذلك اليوم املشـهـود قـبل 
       حنـو سـتني عـامـاً؛ إذ كـتب أنه كـان 
       جـالسـاً مسـتنداً إىل جـذع شـجـرة 

ملـاذا، عـندمـا  «:             يراقـب ويفـكـر
                   تسـقـط تفـاحـة، فـإنـهـا 
                   تسـقـط دائمـاً بشـكـل 

  »                     عـمـودي باجتـاه األرض؟ 
 ملـاذا ال «                      وتســـاءل    

                   تتحـرك بشـكل جـانيب أو 
     صـعوداً إىل األعـلى، بل              

                 تسـقـط دائـماً حنـو األرض؟ 
                   بالتأكـيد هـناك سـبب، إذا

  »...                 األرض جـذبت التـفاحـة،
                بالنسـبة لنـيوتن وغـريه، 
                التفاحـة ترمـز إىل البحـث 

      عن الفـردوس املنشـود؛ يف          
            إشـارة إىل قصـة آدم وحـواء 
           وتناوهلـما التفاحة احملـرمة أو 
          فاكهـة شـجـرة املعـرفة كـما سـمتها 

إذ أنه بعد ...         ثـقافات خمـتلفة
      اخـتفاء تلك التفاحـة أللفـيات عـدة، 

ت للظـهـور مـجدداً يف رمـزية     فـقد عـاد
     خـاصة باملعـرفة البشـرية ورفـض 

وهلـذا ...          قـبول الواقـع دون فـهـمه
  .اكتسـبت أهـمية خـاصة يف تارخيـنا

  

 أنـبوب كـروكـس
، قـام الفـيزيائي اإلجنـليزي ويليام كروكـس 1870فـي عـام 

بعـرض هـذا األنـبوب الكـهربائي التوهـجي عـلى جمـمـوعـة 
مــا يـحـتويه األنبوب لـم يكـن أكـثر مـن غــاز ... مـن العـلـماء

الـتوهـج ... يف ضغـط منخـفض جداً وقطبني كهربائيني
ألخـضـر اللون الذي ظـهر خـالل التجربة دلل عـلى وجود ا

يف البداية اعتقد كروكـس أن ما انتجه ... تدفق مـن اجلسيمات
  ...Spiritualism األرواحيةكان دليالً على صحة ديانـتـه؛ 

  
  

يف حـقـيـقـة األمـر، 
األبـحـاث الـتـالـيـة 
أثـبتت أن تـلك األشـعة 
الغـامضـة اليت نـتجـت 
عـن أنـبوبه كـانت 

  .إلكـترونات
  

 بطارية فولـتـا
ــي الفـيـزيـائــي اإليــطــــال

أليسـاندرو فولـتا كان باحـثاً 
بارعـاً، وقـد أنـشــأ سـمـعـة 
عـالـمـية لنـفـسـه بفـضـل 
عـالقـاتـه مـع الـعـديـد مـن 
الـعـلـماء يف أوروبا وبفـضـل 
  قسـمـه بالـوالء لـنابلـيون

  

  تفاحـة إسـحق نيـوتـن
رغـم تضـارب اآلراء حـول حـقـيقة هـذا احلـدث، إال أن ما 
يـتفق عـليه اجلـميع هـو أن قصـة سـقوط تـفاحـة مـن 

يزياء اإلجنـليزي الشـهـري إسـحـق شـجرة أمام عـامل الفـ
نـيوتـن كانـت الشـرارة الىت دفعـته للوصـول إىل إدراك 

وـذه ... مفـهـوم اجلـاذبية ووضـعـه نظـرية اجلـذب العـام
الرواية فإن صـورة التـفاحـة اليت تسـقـط أمام شـخص يظـهر 

وز عـليه انشـغاله بالتـفكـري يف شـأن مـا حتـولت إىل أحـد رمـ
القصـة احلـقـيقـية كـتبها لـنا نـيوتن ... العـبقـرية العـلمـية

  نـفـســه بـعــد أن أصـبح مسـنـاً، وذلك عـندما كـتب عـما
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يف ذلك الوقت، كان جـيمس واتسـون وفرانسـيس ... األحبـاث
وىل حنـو حـل أكـرب ألغـاز كـريك قد اختـذا اخلـطوات األ

وعـندما وصـلت إىل واتسـون ... العـلم حـىت ذلك الوقـت
الصـورة اليت التقـطتها فرانكـلني، رأى عـلى الفـور الشـكل 
اللوليب املزدوج، لتبدأ بعـد ذلك مـرحـلة طـويلة ومرهـقة مـن 

نـتائج عـملـهـما مت نشـرها يف جمـالت ... الدراسـة والتحـليل
لمية خمـتلفة؛ إذ أن مـا اكـتشفاه كـان أسـاس الوراثـة عـ

البيولوجـي، هـرم اجلـينات الذي يكـون يف جمـموعـه احلـمض 
  .DNAالنـووي أو الـ 

  

 الذي نيفيلهلم رونتغ؛ زوجـة العـامل الشـهـري نيرونتغالسـيدة 
كـان جيـري جتـارب للتحـقق مـن طـبيعة ومضـات غـريبة كان 

 للتعـبري عـن حـريته Xـتار اسـم وقـد اخ... قد الحـظهـا
بشـأن األشـعة املكـتشفة، حـىت طـلب من زوجـته؛ أنـا بريثا، أن 

عـند رؤيتها صـورة يدها، ... تعـترض مسـار األشـعة بيدها
  .قالت أن مـا يظـهر يف الصـورة هـو  موتـهـا

  

 خـامت السـيدة
 رونتـغـني

  

ـرت العـادة أن ينال هـل ج
أفراد من عـائالت العـلماء 
شـهرة ؟ يف أغـلب احلـاالت 
ال، لكـن الندرة ال تعـين 

فالصـورة ... الغـياب التام
إىل اليمني تعـد األوىل اليت 

، Xتـم التقـاطهـا بأشـعـة 
  ومـا حـفـظـته كـان خـاتـم

،  

 تلسـكوب إدوين هـابل
قـلة هـم من ميكـنهـم تأكـيد ارتكـاب العـامل ألربت أينشـتني 

 فـقد ...ألخـطاء، مـنهـم الفلكـي األمريكي إدوين هـابل
اسـتخدم هـابل نتائج أحبـاث عاملة الرياضـيات والفلك 
األمريكية هـنرييتا ليفـيت اليت قالت إنـه مـن املمكـن 
اسـتخـدام الضـوء القادم من النجـوم لتحـديد املسـافة اليت 

وباسـتخدامه لتلك النتائج أثـبت أن الكـون ... تفصـلنا عـنها
هـابل ...  بعضـها البعـضيتوسـع وأن اـرات تـبتعـد عـن

اكـتشف أنه كلما كانت اـرة أبعد عـنا، سـتكون سرعتها يف 
ليس هـذا فحـسب، بل أثـبت ... التحـرك بعـيداً عـنا أكـرب

  .كـذلك أن للكـون بداية جـاءت مـع االنفجـار العـظيم
  

صـورة التقطتها 
  روزاليند فرانكلني

فـي بدايـة مخسـينيات 
القرن املاضي، عـندما 

امت العـاملة الربيطانية ق
روزالـيـنـد فرانـكـلـيـن 
بالتقـاط هـذه الصـورة 
بأشـعة إكـس، قررت 
  حفظهـا للقيام مبزيد من

دينيس غـابور، عـامل يهـودي هنغـاري اضـطر للفـرار إىل 
؛ 1947بريطانيا كـان أول مـن فـكر يف التصـوير اـسم عـام 

ن الرؤيـة ثالثـية األبعـاد جلـسم مـا ميكـن تسـجـيلها إذ أكـد أ
بشـكل دائـم وأنـه مـن املمكـن رؤيـتها جمـدداً باسـتخدام النوع 

لسـنوات ... ذاتـه مـن الضـوء الذي مت اسـتخدامه سـابقـاً
تاليـة، راوحـت األحبـاث مكـاـا نظـرياً ودون حتـقـيق أي 

 الذي تـم فيه اخـتراع 1960م نـتائج عـملية تذكـر، حـىت عـا
أجـهـزة تسـتخـدم الليـزر؛ الذي يعـد األكـثر نقـاًء بني أنواع 

  .3Dالضـوء املعـروفة لإلنسـان، والذي مسح بالتصوير الـ 
  

وير اـسمالتص  
مـن الصـعب طباعـتها 
على الورق كـما هـو 
احلال مع الصـور 
العـادية، إذ أا متثل 
أكثر من صـورة وأكـثر 

... مـن زاوية للرؤية
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 على Opportunity و Spiritان بعـد النجـاحـات اليت حـقـقها اجلـواالن املـرخييـ
 واملهـمة العـلمية املتواصلة حـىت اآلن 2004سـطح الكـوكـب األحـمر مـنذ عـام 

، فإن وكالة الفضـاء )2010بعـد توقف سبرييت عـن العـمل عام (ألوبورتيونييت 
 اليت Mars Science Laboratory تريد املـزيد من مهـمة NASAاألمريكية 

واليت سـتبدأ حـال هـبوطه على ") فضـول"أي  (Curiosity اجلـوال سـيقوم بتنفيذها
  .املـريخ يف شـهر أغـسطس القـادم

  

  مهمة جدیدة
  إلی المریخ 
 

  مة جدیدةمه
  إلی المریخ 
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 باجتاه ATLAS 5صـاروخ عـلى مـتـن  Curiosityإطـالق جـوال 
 Mars Science(املـريخ ضـمن مهمة املعـمل العلـمي املرخيي 

Lab ...( اجلـوال اجلـديد عـبارة عـن آلة ضـخـمة؛ إذ يصـل
وهـو ...  مـترا2.2ًيلوغـرام وارتـفاعـه إىل  كـ900وزنـه إىل 

ومبخـترب ) الكامـريات(مـزود بعـدد كـبري من آالت التصـوير 
كـي يتم  صخـرة ميـكـن إطـالقـها حنـويزر ـعة لـأشجـيولوجـي وب

ديد مكـوناتـها عـن طـريـق حتـلـيل الـمـواد ـحتبعـد ذلك 
البحـث يف عـدد من : املهـمة الرئيـسية للجـوال... املـتبخـرة

  روفـوظأياة ـ احلدعـممواتية لاملواقع عـلى املـريخ عـن ظـروف 

األخـبار احملـزنة اخلاصة بتوقف اجلـوال سـبرييت عـن العـمل 
بعد سـنوات مـن العـمل والبحـث املـضـين واليت شـكلت مبعـية 

 )الذي ما زال يـتابع مـهـمته حـىت اآلن(يونييت تـوأمه أوبورتـ
 كـانت الدافـع إجنـازاً عـظـيماً للعـلم والعـلماء يف كـل مكـان،

الرئيسـي للكـثـريين كـي يقـومـوا باملطـالبة بإرسـال جـوال آخـر؛ 
أكـرب حـجـماً، أكـثر تطـوراً فـيما حيـمله مـن معـدات 

...  من اجلـوالني السـابقـنيتكـنولوجـية، وأسـرع يف حـركـته
وهـذا تـحـديداً مـا بـدأته وكـالة الـناسـا يف السـاعة العـاشـرة 

  ؛ إذ تـم نوفـمرب املـاضـي26ودقـيقـتني مـن صـباح يوم السـبت 
  

  

 Page 15 
 

 قاموا بابتـكار رافـعة NASAعـلمـاء وكالة الفضـاء األمريكية 
 إلعـطاء اجلـوال املرخيي Sky Craneخـاصة أطـلقوا عليها اسـم 

  .اجلـديد هـبوطـاً هـادئـاً وسلـساً
 

  اهلـبوط عـلى املـريخ
 

   نوفـمرب املـاضي26اإلطالق تـم يف 
 

  احلمولة انفصـلت بعد
   دقيقة38

الرحـلة باجتاه املريخ 
ستتواصل لتسـعة أشهر 

 570تقطع فيها مسافة 
  مليون كيلومتر

 

دخـول الغالف اجلـوي 
  2012طس أغس: للمريخ

  نفصـال الدرع الواقي من احلـرارةا
 

  اجلـوال والرافـعة ينفصـالن
 

اثات الصاروخية للرافعة تبدأ النف
  عملها إلبطاء اهلـبوط

  بروز اجلـوال من الرافعـة
 

إنزال اجلـوال إىل سـطـح 
  اًاملريخ تدرجيـي

 Curiosity ـياجلـوال املرخي
 

  تاريخ اجلواالت املرخيية
 

Sojourner, 1997  
 

Spirit, 2004 - 2010  
 

Curiosity 

   February – March 2012            www.sci-prospects.com 
 

اهلـبوط ومالمسة سطح الكوكب األحـمر 
   دقائق من دخول غالفه اجلـوي6.5بعد 

Opportunity, 2004 -   
 

  اآلن
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خـاصة حبـياة سـبق وكـانت " سـجالت"حـفظ ادرة على قـ
  .موجـودة على الكـوكـب يف املـاضي

  

  قصـة حـياة املـريخ
ريوسـييت سـيتوج برنـاجمـاً ناجـحـاً عـمره خـمسة عـشر كـو

فـقد كـان كـل مسـبار ... عـاماً تـم خـالهلـا اسـتكـشاف الكـوكـب
يتحـرك يف مـدار حـول املـريخ وكـل جـوال تـم إرسـاله إليه مـنذ 

 يبحـث عـن إجـابة لألسـئلة نفـسـهـا؛ وكـل مـهمة 1996عـام 
ـا يف حـل جـزء مـن األحـجـية؛ مـنذ مـىت ناجـحة كـان هلـا دوره

كـان هـناك مـاء سـائل عـلى سـطح املـريخ؟ كـم كانت كـمـيته 
وكـم مـن الوقـت بقـي؟ مـن أين أتـى وأين انـتهى به األمـر؟ وهـل 
كـانت فـترة وجـوده كـافية حلـد سـمح للحـياة بالنشـوء 

  والتطـور؟
واليت شـملت أربعـة (سـابقة بالبـناء عـلى نـتائج املهـمات ال

مسـبارات يف مدارات حـول الكـوكـب األحـمر وجـوالني إضـافة 
  واليت أكـدت أن املـاء) إىل مركـبة هـبطت قرب قطـبه الشـمايل

  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

Mastcam  
  كامريا الصاري

  ذراع آلية
 

الطفـلة اليت ... كالرا مـا
تبلغ الثانية عشـرة مـن 
عـمـرهـا مـن مـديـنـة 
لينيـكــســا بــواليــة 
كنسـاس، هي اليت قـامت 
بإرســال اقـتـراحـهـا 
اخلـاص باســم اجلـوال 

"Curiosity " وذلك يف
 9ها مسـابقة شـارك فـي

آالف طـالـب تراوحـت 
 18 و 5أعـمـارهـم بني 

يف الصورة تظهر ... عـاماً
 خالل 2009كـالرا عـام 

زيارـا إىل املعمل الذي 
  .مت فيه تصنيع اجلـوال

 

منـطقة هـبوط اجلـوال 
Curiosity على سـطح املريخ؛ 

 Gale Craterفـوهة غـيل 
اليت أكـدت معـلومات األقمار 
الصـناعية اليت تدور حـول 
الكـوكب األحـمر أن هـناك 
مواد فيها تطـلب تشـكلها 

  .وجـود املـاء
 

REMS  
  حمطة املراقبة
  البيئية للجوال

ChemCam  
  الكيمياء والكامريا

RUHF  
  UHF هـوائي

MMRTG  
  مصدر الطاقة

  حيتوي على–النووية 

 البلوتونيوم
  كغم من ثاين أكسيد4.8

 عـالي هـوائي
 الكـسـب

DAN 
  معامل االرتداد اإلشعاعي

  للنيوترونات 

 منظومة احلركة

  كاشف اإلشعاعات
RAD  

  كامريا تصوير
MARDI  

  اهلبوط
 5ى جزء حيتوي عل

Turret  

 أدوات منها آلة للحفر
 وفرشاة وكامريا بصرية

 Xوأخرى بأشعة 
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عـلى األغـلب كـان مـوجـوداً يف مـاضي الكـوكـب، بل أنه قـد ال 
يـزال موجـوداً حتـت سـطح املـريخ حـىت اآلن؛ فإن مـهـمة 

   .ـهااجلـوال اجلـديد خمـتـلفة نوعـاً مـا عـما سـبق
  

 Curiosityمهـمة 
مل يـتم تصـميم كـوريوسـييت كـي يقوم بالبحـث عـن احلـياة 
  ذاـا؛ ألنه حـىت إذا أردنا البحـث عـن مسـتحاثات عـمرها

 مـليارات عـام يف صـخـور الكـوكب الذي نعيش عـليه فإن ذلك 3
... سـيكون عـملية تشـبه البحـث عـن إبرة يف كـومـة قـش

ن احلـياة وعدم العـثور عـليها، كـما حـدث مـع والبحـث عـ
مـركبيت فايكـنغ، لن ميـكـنـّنا مـن معـرفة مـا إذا كانت احلـياة 

لذلك صـُمم اجلـوال كي ... قـد وجـدت يف ماضـي الكـوكب أم ال
يقـوم بدراسـة الصـخـور ملعـرفة طـبيعة البـيـئة اليت كـانت 

ر، ومـا إذا كـانت املكـونات سـائـدة يف وقت تشـكل تلك الصـخـو
) كاملـاء، مصـدر الطـاقة، واملواد العـضوية(الالزمـة للحـياة 

وبفضـل املعـلومات ... موجـودة وكـم مـن الوقـت اسـتمر وجـودهـا
اليت وصـلتـنا مـن املسـبارات اليت تـدور حـول املـريخ، فإن 

ت يف وقـت كـوريوسـييت سـيتمكن من العـثور عـلى صـخـور تكـونـ
العـملية املعـقدة بالطبع ... كـان فـيه مـاء عـلى سـطح الكـوكـب

سـتكون حمـاولة العـثور عـلى مـواد عـضـوية؛ إذ أن املـاء يعـترب 
مـا يتبقى هـو انـتظار ... مثاليـاً إلزالة آثـار احلـياة نفسـها

  .وصـول اجلـوال وبـدئه يف إرسـال املعـلومات إىل األرض
  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

يؤكـد عـدد من العـلماء أن املـواد اليت سـتسـتخـدم 
لبـناء املنشـآت األوىل عـلى املـريخ، مـثل الطـوب، 

... سـيتم احلـصول عـليها من الكـوكب األحـمر نفـسه
ـارنا غـين املعـلومـات املـتوفـرة تشـري إىل أن ج

باملعـادن؛ ليس هـذا فحـسب، بل به كـميات كـبرية من 
اجلـليد اليت ميكـن اسـتخـدامها للحـصول عـلى مـاء 

  .الشـرب والري الزراعـي
 

غـالبية يف الوسـط العـلمي هـي أن إرسـال مركبـات وجـواالت إىل الفـكرة الرئيسـية لدى ال
املـريخ جيـب أن يكـون اخلـطوة األوىل لدراسـة البيئة املرخيـية وحتـديد املصادر الطبيعية 

إذ أن اهلـدف األسـاسي هـو ... املتوفرة واملواقع املناسبة السـتقبال رواد فـضاء يف املسـتقبل
  .كـون نواة مـدن واسـعة تعـيش فيها أعداد كـبرية من الناسبـناء مسـتعـمرات ت
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الشـكل؛ أسـطوانة قطـرها مثانية أمـتار وارتفاعـها أحـد عشر 
 اليت Mars Societyمتراً؛ هذه هي الصورة اليت وضعتها منظمة 

أعـضاء ... قامت ببـناء نـماذج ملثـل تلك القواعـد شـمايل كـندا
ومون اآلن بتصـميم منوذج لقاعـدة مكـونة مـن ثالثـة املـنظـمة يق

  .طـوابق ميكـنها اسـتضافة سـتة رواد لعـامـني
  

املهـمـتان املطـلوب إجنـازهـما حـال إنشـاء القـاعـدة هـما إنـتاج 
للمهـمة األوىل يقـترح العـلماء ... الغـذاء واحلـصول عـلى الوقود

ات بيـئة ممـاثـلة لتـلك إنشـاء بيـوت خـضـراء تقـدم للنبات
املوجـودة عـلى األرض، أو إنـتاج نـباتات معـدلة جـينياً ميكـنها 

أما للوقـود، فإن ... احلـياة مع وجـود األشـعة فوق البنفـسجـية
 الذي ميكن أن حيدث بني Sabatierاملطـلوب هـو تـفاعل 

هـيدروجني جيلب من األرض وثاين أكـسيد الكـربون من الغـالف 
املاء ميكن ... اجلـوي للمريخ، ما سـيؤدي إىل إنـتاج مـيثان ومـاء

حتـليله إىل هيدروجـني وأكـسجني؛ اهلـيدروجـني يعاد اسـتخدامه 
... يف العـملية واألكـسجني يسـتعـمل حلـرق امليـثان يف احملـركات

لكن هـذه العـملية تتطـلب كـماً كـبرياً مـن الطـاقة؛ لذلك جيـب 
... طة طاقة نووية صـغـرية احلـجم مـن األرضجـلب حمـ

اهلـدف النهـائي من كـل هـذا هـو ـيـئة الظـروف على املريخ 
جلـعلها مـالئـمة إلنشـاء مسـتعـمرات يبدأ فيها اإلنـسان عصـراً 

 .باجتـاه الكـواكـب ورمبا أبعـد منهـا... جـديداً مـن التـوسـع
  

  عـصـر جـديـد
ف اخلـيال العـلمي الشـهري آرثـر سي ، قام مؤل1951يف عـام 

؛ كـانت مـن "رمـال املـريخ"كالرك بكـتابة قصة قصـرية عـنواا 
... أوىل احملـاوالت اخلـاصة بوصـف اسـتعـمار الكـوكـب األحـمر

اليوم يؤكـد عـلماء كـثر أن االنـطالق يف رحـالت مأهـولة حنـو 
ملشـكالت الكـوكـب األقرب إلينا تـأخـر ليس بسـبب ا

التكـنولوجـية بل بسـبب غـياب اإلرادة السـياسـية؛ هـذا هـو رأي 
فادمي ريغالوف أسـتاذ قـسم دراسات الفضـاء يف جـامعة نورث 
داكوتا الذي توقع أن يهـبط أول رواد على سطح املريخ حبـلول 

لكـن مـاذا عـن أول رحـلة مأهـولة إىل ... منتصف القـرن احلـايل
ي الكـاتب األيرلندي واخلـبري يف ـب؟ بريان هـارفذلك الكـوكـ

 يف الرحـلة األوىل، سيقضـي «: شـؤون عـلوم الفضـاء يقـول
 رحـلة العـودة إىل ، ما يعـين أن يوماً عـلى سطح املريخ30الرواد 

بعـض العـلماء ... » يوم 200األرض لن تسـتغـرق أكـثر مـن 
 عـملية التأسـيس إلنـشاء يقـترحـون أن تبـدأ مع الرحـلة األوىل

بل أن هـناك مـن يقول إن مـدة الرحـلة ... قاعـدة دائـمة هـناك
وصـعـوبتها يتطـلبان أن تكـون فـترة اإلقـامة عـلى املـريخ 

 يوم، يتم خـالهلا إنشاء قاعدة أولية؛ 500طـويلة؛ كأن تصـل إىل 
،  Prefabricatedعـلى األغـلب سـتكون مـن النوع اـهز مسـبقاً 

  بسـيطة  وستكون– غـري مأهـولة –سـيتم نقـلـها يف رحـلة سـابقة 
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 سـتكون حتـت قـباب؛ وذلك حلـماية الرواد من املسـتعـمرات األوىل عـلى املريخ
داخل املسـتعمرات ستكون هـناك بـنايات ومنـازل، وقد ... اإلشـعاعات والربد

يتمكن سـكاا من الوصـول إىل االكـتفاء الذايت فيما يتعـلق باحـتياجام؛ 
  .وذلك باسـتخدام الزراعة والتعـدين
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  يبدو حـقيـقياً
فـبعد أن سـرب اجلـواالن ... هـناك مشـهـد جـديد عـلى الكـوكـب األحـمر

 خـالل األعـوام السبعة املـاضـية Opportunity و Spiritاملـرخيـيان 
أغـواره، تأتيـنا هـذه الصـورة اليت يـبدو أا لـكـائن شـبه بشـري يسـري عـلى 

ـيقة هـي أن ما نراه يف الصـورة ال يتجـاوز كـونه خـداعاً احلـق,,, سـطح الكـوكب
لكن رغم ذلك، ... بصـرياً تسـبب به الضـوء ووجـود شـكل لبنية جـيولوجية ما

فقد حتـولت الصـورة إىل مركـز اهـتمام صـيادي قصص املركبات الفضـائية 
  .واملؤمنيـن بنظرية املؤامرة" UFO"اـهولة 

 

  مشـاهـد غـريبة
، والوجـه الشـهري، هـناك )ى الصفحةالصورة أعل(بعـد قـصة الكائن على املريخ 

  .أشـجـار... من يعـتقد اآلن بأن ما تظـهره الصـورة إىل اليسـار هـو
عـلى سـطح الكـوكـب األحـمر؟ يف هذه احلـالة أيضـاً، " غـابة"ما الذي تفـعله 

احلـكاية تتلخص يف خـداع بصـري؛ فاخلطوط القامتة اليت نراها نتجـت عـن 
سـاقطها عـن كـثباا، وهـي ظـاهرة حتـدث يف أوقات حمـددة اجنـراف رمال وت

من السـنة عـندما ترتفع درجات احلـرارة؛ ما يؤدي إىل ذوبان طبقة ثاين 
  .أكسـيد الكـربون اليت كانت متجـمدة وكانت تغـطي طبقة الكثبان الرملية

 

   للفضـولمعلومات مثیرة
 

  اللون خمـتلـف
 Mars Reconnaissance Orbiterيف هـذه الصـورة اليت التقطـها املسـبار 

سـبب ... يبدو لون املـريخ أزرقاً بدالً من اللون األحـمر الذي ارتبـط به دائمـاً
لتشـكيل اللونـي هـو جمـموعة من األخـاديد والرواسـب اليت تقوم هـذا ا

... األرض يف هـذه الفـوهـة املوجـودة يف النـصـف الشـمايل للمـريخ" حـرث"بـ
شري إىل وجود تاملنخفضات الضحلة يف واقع األمر   أنض العلماءـهن بعـيتك

  .وية احلاليةبسبب الظروف اجلجـليد اخـتفى ... يف ماضي الكـوكـباجلليد 
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  غـرائب األديان  غـرائب األديان
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اإلميان الديين يف عمـق معـناه يعـين تصـديق مـا ال يوجـد دليل مـادي عـليه، 
من هذا املـنطـلق، مـن الطـبيعي أن جنـد يف األديان طـقوسـاً ... واالعـتقاد به

فبالنـسبة ملـن ال "... غـريبة"وشـعائـر أقل مـا ميكـن وصـفـهـا به هـو أـا 
يؤمـن مبعـتقد ديـين معـني، أمـور عدة ضـمن اإلطـار العـقائـدي لذلك املعـتقـد 

بل أنـه يف حـاالت كـثرية، يـبدو ... الديـين تكـون خـارج حـدود املـنطـق السـليم
ـد وعـند هـذا األمـر، ال تـوج... أا ختـالف أبسـط قـواعـد التـفكـري  السـوي

  .اسـتثناءات؛ إذ أنه ينطـبق على اجلـميع
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  )Exorcism(طـرد األرواح الشـريرة 
  الكاثوليكية الرومانية: الديانة
  يف أحناء العامل املؤمن بالكاثوليكية: املكان
، مساعدوهم، "مدربون"طـاردو أرواح : ناركواملش

                     الشخص الذي يعتقد أنه ممسوس باألرواح
  

طـرد األرواح هـو أحـد أكـثـر الطـقوس إثـارة للجـدل يف 
تـنـفيذه مسـموح فـقط ... سـجل الكـنيسـة الكـاثوليـكـية

، وكـل حـالة جيـب أن تـدرس بشـكل "مـدربـني"قـسـاوسـة ل
فـردي ومفـصـل قـبل املـوافقـة عـليها مـن قـبل املطـران 

  .املخـتص
دليالً جـديداً ومنقحـاً ان ـيكـفاتـدر الـ أص،1999 عـاميف 

ها من قبل ـدامـتخـاس؛ وذلك كـي يـتم طقوس طرد االرواحل
ع ـمن مقطمكـونة " اإلرشـادات"هـذه .. .اثوليكـكالقساوسة ال

... يةـاثوليكـة الكـنيسـمية للكـوس الرسـقـف الطـصيد ـواح
قـبل هـذا الدليل اجلـديد، كـانت التعليمات اخلـاصة ـذا 

وفـقاً لإلرشـادات .. .1614الطـقس الديين تعـود إىل العـام 
اجلـديدة، جيـب أن يـتم تأكـيد احلـالة بواسـطة تقـارير 

ال يعـاين مـن أية أمـراض " املمـسـوس" توضـح أن طـبية
نفـسية أو عـصـبية أو عـضوية، وذلك قـبل أن تعـمل الكـنيسة 
بنفـسها عـلى التثـبت مـن أن عـفـريتـاً أو مـالكـاً مـتمرداً أو 
شـيطانـاً دخـل جـسد الشـخص حمـل البحـث؛ وذلك عـن 

مور املرتبطة طـريق مالحـظة نفـور لديه مـن اهللا أو األ
بالدين، أو أن يظهر قوى خـارقة كـاالرتفاع عن سطح األرض، 

  .أو أن يتحـدث لغة غـري مفهومة، رمبـا بصـوت غـريب
  

  )Conclave( اجمـمع اختيار الباب
  الكاثوليكية الرومانية: الديانة
  الفاتيكان: املكان

  )120: احلـد األعـلى(الكرادلة فقط : املشاركون
  

أحـد أكـثر الطـقوس الدينية غـموضاً يف تاريخ الكنيسـة، وهـو 
... ةحيـدث عند وفاة بابا الكـنيسة الرومانية الكاثوليكي

 يوماً بعد وفاته، كل كرادلة الكنائس 20 إىل 15خـالل 
يف العـامل حيضـرون إىل ) Cardinals(الكاثوليكية 

، يتوجـه بعد قداس يف كاتدرائية القديس بطرس... الفاتيكان
الذين كان عمرهم وقت وفاة (أولئك الذين حيق هلم االنتخـاب 

ع يف كنيسـة لالجـتما) البابا مل يتجاوز الثمانني عـاماً
حيـظر جـلب اهلواتف احملـمولة وأجـهـزة ... سـيسـتينا

الكـمبيوتر أو أية أجـهزة إليكـترونية إىل الكـنيسة، ويقوم 
 احلرس السويسريخـرباء من شـرطة الفاتيكان أو 

)Schweizergarde ( بتفتيش املوقـع للتـأكـد من عـدم وجـود
دون القسـم اخلاص بعد دخول الكرادلة، يؤ... أجـهزة تنصـت

مث يتم ... باحلـفاظ على سرية ما حيـدث خـالل االجـتماع
وحـىت انـتخـاب بابا جـديد، مينع عـلى أي من ... إغـالق الباب

أطـول جمـمع الخـتيار البابا يف ... املشـاركني مغـادرة الكنيسـة
تـاريخ الكنيسـة حـدث يف القرن الثالث عشـر؛ إذ اسـتمر 

يف حـني كـان أقصر جمـمع هو ...  أشـهر ويومنيعـامني وتسعة
...  واسـتمر حنـو عـشرين سـاعـة1939ذلك الذي حـدث عـام 

ع ـال مـر أي اتصـظـح ي،ةـرادلـري للكـاع السـمـتـالل االجـخ
فزيون ـلـة والتـف واإلذاعـحـ الص؛ إذ أن يـارجـم اخلـالـعـال

  .، سـتكون كـلها ممـنوعـةترنتـواإلن
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  )Mahākāla (قتال املاهاكاال
  البوذيـة: الديانة
  يف كافة أرجاء العامل البوذي : املكان
  مدرب القتال والتلميذ: ناركواملش

  

أتـباع هذه الشـعـائر مـن املـفـترض أن يصـبحـوا املدافـعني 
ال ليس كائـناً عـطوفاً؛ فـلونـه إهلـهـم ماكاهـا... عـن البوذية

وهـو ما يـرمز يف بعـض األحـيان إىل عـدم وجـود لون (أسـود 
وفـي وجـهـه هـناك ثالث عـيون جـاحـظة ) عـلى اإلطالق

وخمـيفة، لديه سـتة أذرع وحيـمل سـاطوراً وفـنجاناً مصـنوعـاً 
مـن جـمجـمة مـليء بالدم، وعـلى رأسـه تـاج مـن سـت 

ومـن اخـتصاص ... اخـتصاصـه املـوت والدمـار... مجـماجـ
املشـاركـني يف هـذا الطـقس الدخـول يف حـلقات دراسـية 

هـناك رهـبان بوذيـون كـرسـوا حـياتـهـم ... خـاصة بالقـتال
وألجـيال ... للقـتال دفـاعـاً عـن معـتقداتـهـم آلالف السـنني

بل ـعلى جـبين امل "اولنيـدير ش" يف أماكـن خمـتلفة مـثل
اخـتار الرهـبان تعـليم املنـضـمني  ،نيـي الصـ ف"انـونغ شـس"

يف العـادة تـدوم ... اجلـدد فنـوناً قـتالية مـثل الكـونغ فـو
 عـامـاً يطـغـى 15فـترة التـدريب زمـناً طـويالً قـد يـصل إىل 

 متريـناً، قـبل أن يـتمكـن التالميـذ 170عـليها تعـلم وإتـقان 
الذي يكون يف العـادة ... من الوصـول إىل االخـتبار النهـائي

  .امـتحاناً يف غـاية اخلـطورة، وقـد يصل إىل حـد املوت
  

 ضد النفـسلدفاع عن ا أهـمية هذه التدريبات هي التمكن مـن
  .اج واألديرةـجـاحلة مـهاجالذين طاملا عـكفوا على مـاللصوص 

  

  )Retreat(اخلـلوة الروحـية 
  املسـيحية: الديانة
  ويفضل يف األديـرة ... يف أي مكان: املكان
  املسـيحيون: ناركواملش

  

ـامل التمارين الروحـية تعـد إحـدى التجـارب التـأملية يف ع
Exercitia Spiritualia 1556-1491( ألغناتيوس لويوال (

بشـكل عـام، يتوجـب عـلى الراغـب يف ... "اليسوعية"مؤسس 
اخلـلوة أن يعيش يف مـكـان معـزول ملـدة شـهر وخيـضع لنـظام 
يومي رهـباين يؤدي خـالله دعاء وقداسـاً كـل سـاعة وينغمس 

 عـليه كـذلك إجـراء حـوار يومي مـع شـخص ...يف الصـلوات
، أو البقـاء يف "مدرب"يعـترب الدليل الروحـاين الذي هـو راهـب 

أسـاس هـذه العـملية مرتبط بالرغـبة يف ... صـمت تام
  .التفـكر يف املسـيح، حـياته، مـوته وقيامته، آالمـه وجتـاربه

ة هـناك نوع مـن اخلـلوة الروحـية خـاص باملسـيحي
ويتطـلب قول جـملة " ابتهال املسـيح"األرثوذكسـية يسـمى 

العـملية جيـب أن تسـري وفـق "... مينـيح ارحـوع املسـالرب يس"
أسـوب حمـدد حبـيث يتم تكـرار اجلـملة بوترية تـتوافـق مـع 
التنـفس مثـالً أو مـع اخلـطوات خـالل املشـي، عـلى أن تتـم 

تم فيـها قول االبتهال حـىت يصـل زيادة عـدد املـرات اليت ي
  .  ألف مـرة يف اليوم الواحـد12الشـخص إىل تكـراره 
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  )Kalachakra(كاالتشاكرا 
  البوذيـة التـبـتية: الديانة
  يف كافة أرجاء العامل البوذي: املكان
  البوذيـون: ناركواملش

  

م طـقوس كـاالتشـاكـرا تعـود إىل أسـطورة عـمرها ألف عـا
 يف جـبال Shambalaتتحـدث عـن ممـلكـة شـامـباال 

بالد السـالم "اهلـمااليا، واليت يعـين اسـمهـا بالسـنسـكريـتية 
تـنقل لنا أن مـن يعـيش يف تلك اململكـة األساطري "... واهلـدوء
يوجـد يف قاموسـه  وال ،سعادة بوحيـيا قلب صاف يكـون ذا

 دةـديـشامباال م سـكان  أعـمار...ملعاناةمعـىن لكـلمة ا
وصـحـتهـم ممـتازة ولديهم ثروات كـثرية وقصـورهم مـكسـوة 

لديهم  وغـزيرة لروحاينايف اجلـانب هم ـمعارفو بالذهـب
لكن، رغـم كـل هـذا احلـديث عـن ... ةـدمـقـتـ متكنولوجـيا

إذ أنه يف ... السـالم واحملـبة، هـناك جـانب مظـلم للقـصــة
 مـن هـذه الطـقوس، واليت حيـرم كـشـفـها أجـزاء سـرية

حتـت طـائـلة العـقوبات املـؤملـة، هـناك حـديث عـن حـرب 
اليهـود (عـاملية مقدسـة بني البوذيـني وغـري البوذيني 

؛ احلـرب سـتقع وفق هـذه النصـوص )واملسـلمني واملسـيحيني
، خـالل بضـع مـئات مـن السـنني، وسـيتوجـب عـلى البوذيني

كـما تشـدد تلك النصـوص، احلـصول عـلى أسـلحة مـدمـرة 
فائـقـة القـوة واسـتخـدامهـا بال رحـمة أو شـفـقة ضـد 

  ".الربابرة اهلـمجـيني"جـحـافل 
طـقـوس الكاالتشـاكرا انـتقـلت كـذلك إىل الغـرب بفـعـل 
الداالي المـا الرابع عـشر والذي يعـترب زعـيم البوذيني 

، وهـو مـا جـلب له العـديد مـن االنـتقادات، خـصوصاً التـبتيـني
أنه يقـدم نفسـه دائـماً للعـامل كـرسـول للسـالم واحملـبة 

يم ـالـعـر من تـآخجـانب ... والتعـايش بني الشـعـوب
، وهـو مـا ةـغايـبية للـلـة سـريقـرأة بطـف املـاكرا يصـكاالتش

ا خـالل كـلمـة له يف دفع الداالي المـا إىل االعـتذار عـنه
  . 1999واليـة إلينويز األمـريكية يف عـام 

إن (أين تقـع مملكة شـامباال حتـديداً : السـؤال املهـم هـنا هـو
 الذي ما زال موضـغالأن سـابق االي الما ؟ كتـب د)وجـدت

؛ وذلك مقصوداملقدسة  يف النصوص يكتـنف موقعها اجلـغرايف 
لذين اج ـمـهـصفهم بالن مـن وعـيو خمفية عن ئهـابقاإل
  . على العاملالسـيطرة يـدونير
     February – March 2012            www.sci-prospects.com 
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  )Phowa(تأمـل املـوت 
  البوذيـة التـبـتية: الديانة
   أديرة منهـج اجلـوهـرة البوذي:املكان
  بوذيون خمـتارون: ناركواملش

يـتم التعـامل مع هـذه الطـقوس بغـاية السـرية، لدرجـة 
فباسـتخـدام ... تصـل إىل كـوا خمـيفة للبعـض نوعـاً ما

تقـنيات معـينة، وبنـاء عـلى تعـليمـات وإشـراف معـلمني 
يف هـذا اـال، خمـتصـني يرغـبون يف إثـبات كـفاءم 

وبالنيابة عـن املـتويف كـجزء من الطـقوس اجلـنائزية، ميكـن 
يف حلـظة املـوت ـدف نـقل وعـي " الفـووا"تطـبيق أسـلوب 

وذلك بفتح ثقب (الشـخص املنتظر وفاته أو امليت بالفعـل 
مبـاشـرة إىل جمـال بوذي يـخـتاره ) صـغري يف أعـلى رأسه

 يـتجـنب املـيت جتـارب كـثرية غـري وبعـمل ذلك،... هـو
اـاالت البوذية هـي أراض تعـرف ... مرغـوبة بعـد وفـاته

عـالمة ...  وهـي خـاصة ببوذاPure Landsبالطاهـرة 
النـجاح يف هـذه العـملية هـي خـروج قطـرة دم واحـدة 

  .اجلرح ببعض األعشـاب/صـغرية، يتم بعـدها إغالق الثقب
  )الرقص الصويف(رقـص سـماع   

   املنهج الصويف–اإلسـالم : الديانة
   تركيا، ومجيع املراكز الصوفية –كونيا  :املكان
  أتباع الطريقة الصوفية: ناركواملش

  

يتم الذي ويبدأون الرقص  عةـر واسـنانيـت شـدراويدي اليرت
 تأملـوال بعـكس اجتاه عقارب السـاعة سـول النفـالدوران حب

 لسـاعات طويلة يف بعـض األحـيان،  والذكرلتعميق عبادة اهللا
بسـبب احلـركة ... ل إىل مرحلة الكمالدف الوصووذلك 

: الدائـرية املتواصـلة وإيقاع دق الطـبول والصـيحات احمليطة
، فإن الراقـصني يصـلون إىل ما يعـرف حبـالة "اهللا حي"

غـموض رقـصات الدراويش مصـدره كـذلك عدم ... النشـوة
دراويش ... وجـود دورات تعـليمية أو تدريبية خـاصة ا

 Howlingالرفاعـية معـروفون يف الغـرب باسـم الطريقة 

Dervishes) وذلك بسـبب ارتفاع ) الدراويش الصارخون
تنبع شـهرة الرفاعـيني ... أصـواـم خـالل تالوم الذكـر

بأنه عـند وصـوهلـم حـالة النشـوة، فإـم ال يـبالون ـائـياً 
ـمل دخـول باألمل، بل هـناك مـن يؤكـد أـم قادرون عـلى حت

  .املسـامري والسـيوف يف حلـمهـم
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  نـقـاط مـتشـاـة
  

م التضـارب الظـاهري بيـن معـتقدات فـي أديان عـدة، هـناك العـديد مـن الشـعـائر والطـقوس اليت تتشـابه يف نـقـاط خمـتلفة، رغ
أي السـفر إىل بقـعة جـغرافـية معـينة يف توقـيت حمـدد مـن (ففـكرة احلـج مثـالً ... تـلك األديان واألسـس اإليـمانية اليت حتـكـمها

س ـل رجـ من كواهرـيتطـانج لهـي فـكرة مـوجـودة يف العـديد من الديانات؛ كاهلـندوسية اليت حيـج أتباعها إىل ـر الغ) كـل عـام
األمـر ...  بعـد أدائـه شـعائر احلـج إىل ذلك النهـرقيـيـقـهر احلـالطـة الـ إىل حرجـع أنه يـن اهلندوسي يعـتقداملؤم؛ إذ أن رـوش

الدعـاء أو و مل النذور وعـ ئط املبكى للصالة وتقدمي الطلباتاآلالف من اليهود إىل حاينطـبق كـذلك على الديانة اليهـودية؛ إذ يسـافر 
أما بالنسـبة للمسـلمني، فغـاية احلـج إىل مكـة هي أيضاً التطـهر والدعـاء والصـالة، ... ارة احلائطـجـبني ح ووضعها األدعيةكتابة 

ن كـذلك، بدأوا املسـيحيو"... هـدته أمـيوم ولـ كعـجر"حـيث أن احلـج يكفر الذنوب، وقد نقل يف حديث نبوي أن من قام بفريضة احلـج 
أوالً باحلـج إىل األمـاكن املقـدسة يف بـيت حلـم والقـدس، ثـم أضـافـوا عـلى ذلك زيارة الفـاتيكان والصـالة هـناك طـلباً لرحـمة اهللا 

ي طـلباً واألمـر مل يتـوقف عـند ذلك احلـد، إذ أصـبحت مواقع كـثرية نـقاط جـذب للحـجاج مـن أتباع الدين املسـيح... ومغـفرته
  .للشـفـاء مـن األمراض أو للدعـاء والتطـهـر مـن ذنوب املـاضي

  

  2008 - أفغـانسـتان –عـاشـوراء 
رى ـوم ذكـو يـيعة هـوراء عند الشـيوم عاش

ني بن علي بن ـسـقتل احلم مؤملـة هـي وةحزين
... اويةـعـبن ميش يزيد ـيد جـالب بـأيب ط

رى ـللذك، ريةـشـين عـيعة اإلثـند الشـع
م ـاء واللطـالبكبون ـومـ يق؛ إذاصةـعائر خـش

 وكذلك ...دثـزن على ما حـتعبرياً عن احل
يقوم ني؛ إذ ـسـتل احلـقـثة مادـيتم متثيل ح

اة ـ مواسئهـماـدمالة ـإسأي (ض بالتطبري ـالبع
 عـدد من املشـاركـنيوم ـما يقـ، ك)نيـسـللح
  . والسـيوفلـالسـهم بالسـفسأنرب ـبض

  2010 -  ستراليا أ– صلب املسيح
تسـبب تنـظيم حـدث إعادة متثيل مشـهـد صـلب 
املسـيح يف فيكتوريا بالكثري من النقـد واهلـجوم 
بسبب دمويته واملظـاهر الوحـشية اليت قدمها، 

تـتم ... ى إىل تدخـل الشـرطة لوقـفهمـا أد
إعـادة متثيل املشـهد سـنوياً بصورة حـقيقية يف 
دول عـدة مـنها الفلبني؛ إذ يقـبل عـدد من 
األفـراد بأن يصـلبوا حـقاً كـما يؤمـنون بأنه مت 

  . صـلب املسـيح قـبل أكـثر مـن ألفـي عـام
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  الســرب

هـذه ... اد قـوةيف االحتـ: حـكـمة قـدمية تـناقـلتها األجـيال عـرب العـصـور
اجلـملة طـاملـا مكـنت اـتمعات من حتـقـيق نـتائج كان يعـتقد بأا مـستحيلة يف 

لكـن عـصر املعـلومات الذي ... البداية؛ كاألهـرامات وسـور الصـني العـظـيم وغـريها
نعـيشه الـيوم أعـطى لتـلك احلـكـمة معـان جـديدة؛ إذ أنه ليس من الضـروري أن 

االحتـاد بالتجـمع العـددي وحـده، فقـد أصـبح ممكـناً حتـقيق أهـداف يكون 
  .عـن طـريق الدخـول يف حتـالفات على شـبكة اإلنـترنت" جـماعية"

... سـرب بشـري يالحـق سـمكة قـرش
بالنسـبة للحـيوانات، كـما هـو للبشـر، 
االحتـاد يسـمح بتحـقيق أمـور مسـتحيلة 

  .لألفـراد
 

  البشــــرى  يـ
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مـن األفضـل وصـفـه بأنـه ... بتنظـيمها والتحـضـري لـهـا
... ؛ أو فـرد له مواصـفات متفوقة وخـاصة جـداً"سـوبر- فـرد"

فهـو قادر على التـفكـري والتواصل بسـرعة الضـوء، 
وباسـتطاعته الوصـول يف الوقت نفسه إىل رئيس دولة وإىل 

وبإمكانه إقناع اجلـميع .. .عـامل فـقري مت فصـله من عـمله
بآرائه وضـمهم إىل حتـركاته بأن يعرض عليهم بالصوت 
والصـورة ما حيدث يف كافة أحناء العـامل بشـكل مباشر؛ فذلك 
الفرد مكـون مـن ماليني األشخاص الذين حتولوا، بفضل 
اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي، إىل ما ميكـن أن نسـميه 

وكـما هـو احلـال تـمامـاً مـع األسـماك "... يالسـرب البشـر"بـ
أو الطـيور؛ فالسـرب ينـتج قـوة تـفوق بكـثري جمـموع قوى 

الرئيس أوباما يعرف متامـاً مدى ... األفـراد املنضـوين حتـته
  قـدرة هـذا الفـرد؛ فـقد جتـنب احلـاجـة إىل الدعـم املـايل

  

بيض كأول يصل باراك أوباما إىل البيت األ: 2009 يناير 20
الرئيس التونسـي : 2011 يناير 14... رئيس أمريكـي أسـود

... زين العابدين بن علي يفر من البالد بعد ثـورة الشـعب ضـده
إعالن تنحي الرئيس املصري حـسـين : 2001 فرباير 11

 أبريل 21... مبارك بعد مظاهرات عـمت كافة املدن املصرية
سـم وائل غـنيم ضـمن  األمريكية تضع اTimeجمـلة : 2011

 مايو 15... قائـمة األشـخاص األكـثر تأثـرياً يف العامل
تنطـلق مظاهرات يف مدينة مدريد احـتجاجاً على : 2011

... القرارات السـياسية واالقتـصادية للحـكـومة اإلسـبانـية
معمر القذافـي يلقى حتفه بعد ثورة الشعب : 2011 أكـتوبر 20

  . عاما40ً استمر أكثر من اللييب ضد حكمه الذي
ما العـامل املشـترك بني األحـداث املذكورة أعـاله؟ إنه وجـود 

  فرد قام... فرد عمل من وراء الكواليس من أجل ضمان حدوثها
  

  
  

  املـصرية" السـمكة"
، كانت معـظم 2011 يناير 25مـن خـالل الثـورة يف مـصر، 

 الذي يقـدم Twitterاالتصـاالت بني الثـوار تـتم عـرب موقـع 
 الرسـم الذي يف... خـدمة للرسـائل الفورية عـلى شـبكة اإلنـترنت

وضـعه املتخـصص يف املعـلوماتية والكـمبيوتر كوفاس بوغـوتا 
Kovas Boguta تظـهر باللون األزرق الرسـائل باللغـة ،

هـناك شـخصيات ... االجنـليزية، وباألحـمر الرسـائل بالعـربية
  .بارزة يف الرسـم؛ مثل وائل غـنيم، كـانت تكـتب باللغـتني
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أنـتونيو باترو الذي حيمل شـهادات عـليا يف الطـب وعـلم 
حنو ذكاء "ب النفـس والرياضـيات واملؤلف املشـارك لكـتا

 من يولد يف عـامل رقمي «: ، فـيشـرح األمر بالقول"رقمي
بالفعل، أي عـامل تتوفر فيه اهلـواتف احملـمولة والذكية 
والكمبيوترات النقالة واللوحـية، من يولد يف هذا العـامل يكون 
لديه نوع خـاص من الذكاء؛ نوع يسمح ألشخاص أعمارهم 

املشاركة بكـتابة حبث واحـد  عاماً من 25 و 20تتراوح بني 
 Googleبصـورة متزامـنة، وذلك باسـتخـدام برجمـيات مثل

Docs ... لكن إذا أردنا أنا وزمالئي كتابة حبث ما، فسيكون
علينا االجـتماع، تنظيم العـمل فيما بيننا، واخـتيار شخص 
واحـد فقط للكتابة، وذلك باالعـتماد عـلى مالحظات مكتوبة 

االخـتالف بيننا وبينهم مشـابه لالخـتالف بني من ... من قبلنا
يتعلم لغـة ثانية ويتقنها وبني من يولد وتكون له أسـاسـاً أكثر 

  .؛ كـأن يكون لكل من والديه لغـة أوىل خمـتلفة»من لغة أم 
التطـور اهلـائل الذي شـهدناه يف األعـوام القليلة املاضية جـعل 

  تصـال دائـم مع اجلـميع؛ ليس معمن املمكن لنـا أن نكـون عـلى ا
  

مـن قـبل لوبيـات السـياسـة والنـفط خـالل حـملته 
االنتخـابية باالعـتماد على جمـتمع اإلنـترنت الذي قـدم له 
تربعـات فردية مببالغ بسـيطة ولكـن بعـدد كـبري من 

باولو فـِري، مدير مرصد وسـائل اإلعـالم اجلـديد ... شـاركنيامل
 بدأت شـبكة « بيكوكـا اإليطالية، يقـول -يف جـامعة مـيالنو 

 عـاماً بالوصـول إىل الناس، أوالً عن طـريق 15اإلنـترنت قـبل 
شـاشـات الكـمبيوتر، ثـم مسحـت األجـهزة احملـمولة بظـهور 

فرسالة يف ...  الشـبكات االجـتماعيةأنظمة اتصـال دائم عـرب
فيسـبوك أو تويـتر تصـل إىل أصدقائي وهـم يقومون بإعادة 
بثـها باجتـاه أصدقائهم ومعـارفهـم، لتنـتقل املعـلومة كـاملوجات 

ويؤكـد فـِري أن ... »الـيت تظـهر فـي املاء عـند رمـي صـخـرة 
ـرباء فـي تلك  مـن يصـنع هـذه االتصـاالت هـم الشـباب؛ اخل«

  أمـا الـنابـغـة األرجـنـتـيـين... »األنـظـمـة والتكـنولوجـيات 
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خـرب ينتشـر : يف اإلنترنت
 ألف 14ويصـل إىل أكـثر من 

شـخص على تويـتر، كـما وجـد 
باحـثون يف معـهد ماكـس بالنـك 

...  األملـانيةاربروكنـسدينة مب
البداية من القـرص األزرق يف 

واملعـلومة تنتشـر ... املركـز
  .بشـكل دائري
بالنسـبة للنـمـل : يف الطـبيعة

تـنـتـشــر أوامــر االنـطــالق 
مـن مـركـز مسـتـعـمرة " للصـيد"

إىل اخلـارج ) العــش(النـمـل 
وتصـل إىل الـمـاليني من أفـراد 

  .ـتعـمرة يف دقـائق قـليلةاملس
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أصدقاء أصدقائـنا كـذلك، عرب فيسبوك أصدقائنا فـحـسب، بل مع 
وـذه الطـريقة، وبسـبب معـارضة نظـام سـياسي ... ويوتيوب وغـريها

مثـالً، يتحـول مسـتخـدمو اإلنـترنت إىل سـرب بشـري ال قـائد أو 
قد يكـون هـناك منسـقون أو منظـمون كـثر ... حمـرك وحـيد له

وهذه ... وصـفه بالقـيادةلنشـاطات ذلك السـرب، لكـن ذلك ال ميكن 
األسـراب ال ختـتلف يف تصـرفاا عـن مثـيالا يف عـامل احلـيوانات؛ إذ 

عـندما يواجـه صـقر ) Sturnus Vulgaris(أن سـرب طـيور زرزور 
الشاهني يرص صفوفه ويتحرك بتناسق شـديد ملنع الصـقر من عـزل 

ـا رأيـناه خـالل وهـذا مشـابه مل... طـري بصورة منفردة وافتراسـه
املظـاهرات يف مـيدان التحـرير واملواجـهات مع رجـال أمن النظـام 

  .املـصري
  

أسـاس منظـومة السـرب البشـري هـو نقـل املعـلومات ونشـرها بأسـرع 
وبعـكس األسـراب احلـيوانية، فـقد مكـننا ... وقـت وألكـرب عـدد ممكـن

ـذه املسـألة دون االتـصال اجلـسدي الذكـاء املـتطور مـن التعـاطـي مع ه
املباشـر، فـقد قمنا بإنشـاء شـبكات كـمبيوترية سـمحـت لنـا بالتواصـل 
عـن بعـد وفـتحـت إمكـانـية احلـوار والتنـظـيم والتنسـيق للقـيام 

  .بأعـمال ال ميكـننا النجـاح فـيها بصـورة فـردية
  

بعد تنحي مبارك، انتشرت مظاهر الفرح : الصورة يف األعلى
على احملتجني يف ميدان التحرير؛ إذ يعرض أحدهم الصور 

اشة كمبيوتره املنقولة إخبارياً على اآلخرين من على ش
  .احملمول

كارل تيودور الوزير يف أملانيا، جمموعة من املتظاهرين ضد 
 بسبب نسخـه فقرات من مؤلفني آخرين يف رسالة تسوغوتنربغ

وقد جنـحـوا يف إجـباره على االسـتقالة يف ... الدكتوراة اخلاصة به
مستخدمو اإلنترنت كانوا وراء فضحه بالوثائق ... 2011مارس 
  .واألدلة

األجـزاء باللـون األحـمر مت نسـخـهـا 
األجـزاء باألخـضر أصلية ...  بالكامل

  .مل تنســخ مـن أي مؤلف آخـر
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Sony Tablet S 
  من نـوعـه، يعـمل بنـظـامل اجلـديد ـر اللوحـي ذو الشـكـهـذا الكـمبيوت
Android 3.1 إنـش 9.4، قـياس شـاشـته يـبلغ 3.2.1 ميـكن حتـديثه إىل 

 ميكـن 32GB أو 16GB حـجـم ذاكـرته الداخـلية ...تعـمل باللمس املتعـدد
 ال تـزيد سعـتها عـن SD cardزيادـا باسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة مـن نـوع 

32GB ... اجلـهـاز يعـمل باالعـتماد عـلى معـاجل مزدوجDual-Core  سـرعـته
1GHz وذاكرة عـشوائية RAM 1 تـبلغGB ... له كـامريتان؛ أمـامـية بكثافة

اجلـهاز مـزود ...  ميغابيكسـيل5 ميغابيكسيل، وخـلفية بـ 0.3رقـمية تبلغ 
  .Bluetooth، و WiFi ،GPSبتـقنيات 

PROSPECTS 
OF SCIENCE 

Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus 
ـثريون املـنافس احلـقيقي اجلـيل الثـاين مـن الكـمبيوتر اللوحـي األول لسـامسـونج والذي عـده الك

، فـي حـني أنه أخـف وزناً بعض ) إنش7(شـاشـته بقـيت كسـابقه ... األول iPadالوحـيد جلـهاز 
 ميكـن زيادـا باسـتخـدام بطـاقة 32GB أو 16GBحـجـم ذاكـرته الداخـلية ... الشـيء وأرق

ـزوداً بنظـام التشـغـيل يأيت م... 32GB ال تـزيد سعـتها عـن SD cardذاكـرة مـن نـوع 
Android 3.2 ويعمل باالعـتماد عـلى معـاجل مزدوج Dual-Core  1.2بسـرعةGHz وذاكرة 

 ميغابيكسيل، 2له كـامريتان؛ أمـامـية بكثافة رقـمية تبلغ .. .1GB تـبلغ RAMعـشوائية 
  .Bluetooth، و WiFi ،GPSاجلـهاز مـزود بتـقنيات ...  ميغابيكسـيل3وخـلفية بـ 

Viewsonic ViewPad 10e 
  السعـر املتواضع مقارنة بغـريه، يعـمل بنـظـامر اللوحـي ذو ـهـذا الكـمبيوت

Android 2.3.1 4 حـجـم ذاكـرته الداخـلية ... إنـش9.7، قـياس شـاشـته يـبلغGB فـقط 
.. .32GB ال تـزيد سعـتها عـن SD cardميكـن زيادـا باسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة مـن نـوع 

 تـبلغ RAM وذاكرة عـشوائية 1GHzاجلـهـاز يعـمل باالعـتماد عـلى معـاجل سـرعـته 
512MB ... اجلـهاز مـزود ...  ميغابيكسيل1.3له كـامريا واحـدة أمـامـية بكثافة رقـمية تبلغ

  .Bluetooth و WiFiبتـقنييت  
  

يعـمل ... جـهاز هـاتف ذكي مـتفوق يف مـواصـفاته... Google و Samsungثـمرة تعـاون شـركيت 
 حـجـم ذاكـرته ... إنـش تعـمل باللمس املتعـدد4.65، قـياس شـاشـته يـبلغ Android 4   بنـظـام 

 Dual-Core اجلـهـاز يعـمل باالعـتماد عـلى معـاجل مزدوج ... ال ميكـن زيادـا32GB    الداخـلية 
له كـامريتان؛ أمـامـية بكثافة رقـمية تبلغ ... 1GB تـبلغ RAM وذاكرة عـشوائية 1.2GHzسـرعـته       

  .Bluetooth، و WiFi ،GPSاجلـهاز مـزود بتـقنيات ... ميغابيكسـيل 5 ميغابيكسيل، وخـلفية بـ 1.3       



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
 القـراءة هی                         

 الخطـوة األولى
  نحـو التغـییر

  المـعـرفۀ قـادرة عـلى إیـصالـنا
  إلى أبعـد مـما نـتـخـیـل


