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 36 العـدد رقم –آفاق العلم 

  سـمكـة بمحـرك بخـاري
ألصـقت بھ رؤوس قـدمتھ وفي میة ـمكـة مصـنع مـن األلیاف الزجـاجول ھـذا القـطار الذي تم تـركیب مجـسم لرأس س طً مـترا ھـو21
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، تـنامجـلنرحـب بكـم في ھـذا العـدد الجـدید مـن 
 التي اخـترناھا فـیھموضـوعات ال ونـرجـو أن تـلقى

  .ورضـاكـمتحـسانـكم اسـ
  

العـنصر الذي المـلف الرئیسـي في ھـذا العـدد ھـو 
تسـبب في تدعـیم مـفـھـوم الثـروة عـلى مـر 
العـصـور، وسـاھـم في جـعـل عـملیات التعـامل 
ًالتجـاري وتبـادل الخـدمات أمـرا أكـثر سـھـولة وفي 

 إال أنھ رغـم ذلك كان العـنصر الذي؛ مـتناول الجـمیع
ًتسـبب في وقوع العـدید من النزاعـات، ابـتداءا 
ًبمسـتوى العـائـلة الواحـدة وانتھاءا بالمـستوى 

لدولي، وھـي نزاعـات أدت في حـاالت عـدة إلى ا
كـافة مـراحـل قمع واحـتالل وتعـذیب وآالم، وفي 

المال : "سـفك الدماءخـلق أسـباب لتبریر التـاریخ إلى 
  ).19صفحـة ( "تاریخـھ ومشـكالتـھ

  

مـلفان آخـران یبحـثان في عـالم التطـور 
 )أو نتـوقع( في التكـنولوجـي؛ مـا حـقـقناه ومـا نرغب

أین وصـل مجال الذكـاء : "تحـقیقھ في المسـتقبل
" مـتى سـنحقق ذلك؟" و)8صفحـة  ("االصـطناعي

  .)22صفحـة (
  

أن لدینا كـذلك ملف آخـر یرتبط بعـالمنا العـربي؛ إذ 
عـلى وصـف األحـداث التي عـكـفوا ن یلكـثیرا

لفة بثوارت اإلنـترنت تشـھدھا دول عـربیة مخـت
 مـا مـدى صحـة ھـذا الوصـف؟ ...والفیسـبوك

  ).27صفحـة  ("؟ثورات إلكترونیة... الربیع العـربي"
  

  .إضـافة إلى المـزید من المقاالت واألخـبار األخـرى
  

  .نتمنى لكم قراءة ممتعة و مفیدة
                        

             

  رـریـرئیس التح - وضـإیاد أبو ع                                           
      eyad_abuawad@sci-prospects.com    

 

  كلمة العـدد
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لوزارة البیئة األسـترالیة أن أحـد نتائج ارتفاع أكـد بحـث قام بھ فـریق مـن شـعبة القطـب الجـنوبي التابعة 
فحـسب تاس ... یؤدي إلى تحـول البحـار والمحیـطات إلى عـامل إضـافي یفـاقم المشـكلةدرجات الحـرارة 

من كـمیة ثاني أكسـید الكـربون % 30فان أومین قائد فریق البحـث، المحیطات تمتص وتحـتفـظ بنحـو 
إلنسـان وھـو ما یسـاھـم في الحـد بعض الشيء من اآلثـار السـلبیة الفـوریة التي الناتجـة عـن نشـاطـات ا

یطات تقوم ببث الكمیات التي ًال أن ھذه العملیة ال تسـتمر طویال، إذ أن البحار والمحإ... یواجـھـھا الكـوكـب
  ا الغـالف المائي األرضيبھث أن الفترة التي یحتفـظ ده فریق البحـما وج...  بعد حینتم تجـمیعھـا في الجـو

  
   
  
   
   

  
  
  
  
   

   في الجـوCO2حـتى المحیطات تبث 

  
 

 تحـمیك من السرطان... الشمس
 
 

  ًوفـقا لدراسـات مخـتلفة، كـان آخـرھا بحث قام بھ أسـتاذ عـلم األورام في جـامعة سانت جـورج البریطانیة

بأن التعـرض ألشـعـة الشـمس لفـترات طـویلة ، فإن الفكـرة السـائدة المتعـلقة  دالغـلیشسآنغـوالبروفیسـور 
البحـث یؤكـد أن نـتـیجة التعـرض ألشـعة ... یؤدي إلى اإلصـابة بسـرطان الجـلد ھـي فكـرة خـاطـئة

 ألنھا؛  الظـروف الالزمة للوقایة مـن السـرطانوفـر لإلنـسانًالشـمس معـاكـسة تمـامـا لھـذا الرأي؛ فـھـي ت
  ... القادر على مقاومة أنواع مخـتلفة من السـرطانDفـیتامـین  حـثھ عـلى إنـتاجاعـد الجـسم وتتسـ

وھذه النتیجة تماثل أخـرى توصل 
إلیھا باحـثون من جـامعـة لیدز 
كانت أكـدت أن انخفاض مستویات 
ھـذا الفیتامین یعـد من األسـباب 
الرئیسیة لإلصابة بسرطان 

البحث یصل إلى أن ... الجـلد
تخـویف الناس على مدى عقود 

س، أدى من التعرض للشـم
بصورة أو بأخـرى إلى ارتفاع 
 .معـدالت اإلصابة بھذا السـرطان

بھـذا الغـاز ھي أقـل مـن 
إذا عـلمنا و.. . عـام200
اإلنسان بدأ في بث أن 

الغـاز بیرة من ھـذا كمیات ك
في الجـو ابتداء مـن الثـورة 
الصـناعـیة، سـنعرف أن 
الفـترة المـتبقیة لھـذا لیسـت 
طـویلة، وعـند حـدوثھا 
سـترتفع درجـات الحـرارة 

 .بصـورة كـبیرة ومفاجـئة

، طالیةإیـو بریطانیة تینفي دراسـ
تـعــاطـي مـاء أن ــلـعــد الـوج

ترك آثار الكـوكـایین یؤدي إلى 
في جـسم تغـیرات كـبیرة وسـلبیة 
ـفض كـمیة خأنھ ی، إذ اإلنـسان

الدمـاغ، المادة الرمـادیة في 
جـعـل الفـرد غـیر قادر عـلى وی

 اتخـاذ قـرارات في أي أمـر
  في الفص أحـدثھاتغـییراتل

ًووفقا للباحـثة ... الجـبھي للدماغ

كارین إیرش من معـھد عـلم 
األعـصاب السـریري والسـلوكي 

فھـذا في جامعة كامبریدج،  
لى فقدان ًاألمر یؤدي تدریجـیا إ

القدرة على االنتباه والتركـیز، 
إضافة إلى التأثیر على منطقة 

ما یؤدي مركزیة داخل الدماغ 
إلى ظھـور تغـییرات في آلیة 
الشـعور بالمتعة والتنسـیق 

أما مؤسسة ... الحـركي
غـابرییلي موناستیریو اإلیطالیة 
فقد وجـدت أن تعاطي ھـذا 
المخـدر یؤدي إلى التسبب 

في أنسـجـھ القـلب ال بأضـرار 
تظـھـر إال عـندما یكـون وقـت 

  .التدخـل والعـالج قـد فات



                                                                                                                                                
Page 4 www.sci-prospects.com August – September 2011 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 أخبار علمیة
 

OF SCIENCE 

  قریدس ضـخـم
  

  "تشـیرو"آخـر وجـبة لـ
  

أعـضائھ الداخـلیة؛ وھـو مـا 
 سنوات من 5مكـن العـلماء، بعـد 

معـرفة ما كـان قـد الدراسة، مـن 
تناولھ في آخـر وجـباتھ، التي 
على األغـلب كانت قد قدمت لھ 

الوجبة ... من قـبل أحـد والدیھ
كانت سمكتین، أحـدھما سردین، 

 وساق وحـیوان زاحـف صـغیر،
ًسحلیة كانت ضـخمة جدا 

  .بالنسـبة لحـجـم معـدتھ

تو اإلیطالیة والذي كـان یعـیش فـي یفین بینقاطـعـةـلى بقایاه في مالدیناصـور تشـیرو الذي تـم العـثور ع
قـد یكـون ھ بعـض العـلماء یعـتقد أن...  مـالیین عـام، اخـتفى في ظـروف غـامضة110مـاضـیھا قـبل 

صـغـیر الدیناصـور ھـذا لم یتجـاوز طـولھ عـند ... تلك المنطقةالتي غـطت المـیاه في تعـرض للغـرق 
 غـرام، وكـان 200ة حـیاتھ القصـیرة بضـعة سـنتیمترات وعلى األغـلب لم یكـن وزنھ أكـثر مـن نھـای

سـبب حـفظ بقایا ھـذا الكائن ھـو ... Scipionyx Samniticusالعـلماء قـد أطـلقوا عـلیھ االسـم العـلمي 
   أدت إلى تمعـدن،األكـسجـین تعـرض لكـمیة مـن الرواسب والحـمأة التي غـطتھ بالكـامل، ومع غـیاب ـھأن
  

  
  

 
 1000 

بعـد تمـكن العـلماء العـاملون في 
 مـن بیرـدرونات الكـادم الھـمص

 من ذرات 38حـجـز 
-Antiالھـیدوجـین المـضاد 

Hydrogenألجـزاء من الثانیة  
في نوفـمبر المـاضي، ھـا ھـم 

 309جـز یعـلنون تمكـنھم مـن ح
مـن ذرات الھـیدوجین المضاد 
والحـفاظ عـلیھا مسـتقرة ألكـثر 

ھـذا وقت « ...  دقـیقة16مـن 
ًكاف تمـاما یمكـننا من البدء في 

ري ـ قال جـف »دراسـتھا
ھـانغست من جـامعـة آرھـوس 

لذي قاد ھـذه الدنماركیة وا
یأمـل العلماء . ..التجـربة العـلمیة

أن تمكـنھم ھـذه األبحـاث من 
اإلجـابة عن أسـئلة خـاصة 
باللحظات األولى التي تلت 
االنفجـار العـظیم وسـبب سـیادة 

في " العـادیة"ذرات المادة 
تشـكیل الكـون في حـین أخـذت 

ًالمادة المضـادة شـكال خـفیا ً.  
  

 طـولھ مـتر واحـد سـاد مـیاه ترسـ مف بحـريیوانـ لحأحـفوریاتثور على ـالعالمغـرب في شـرقي تم 
یرى العـلماء أن ھـذا الحـیوان یمـثل ... المحیطات والبحـار قـبل مالیـین السـنین من عـصر الدیناصـورات

ورغـم ... نعـرفھا الیوم التي  القشـریاتشـعبھحـلقة ھـامة في سـلسـلة التـطور البیولوجـي التي قـادت إلى 
أن النظـرة األولى تعـطي الفـكرة بأنھ یشـبھ القـریدس؛ إال أن أطرافھ بھـا أجـزاء مدبـبة كـالمسـامیر ولھ فـم 

ًاالعـتقاد الذي كـان سـائدا قـبل ھـذا االكـتشاف ھـو أن ھـذا النوع مـن الكـائـنات لم یصـل ... دائـري الشـكل

  ًوھـو عـموما مـا كان لیجـعـلھا األكـبر في العـصـر الكمـبري قـبل ما بین(ًـنـتیمترا  س65طـولھـا إلى أكثر 
)...  ملیون سـنة501 و 542

كـذلك تـدل المعـلومات التي 
وصـلتنا مـن ھـذه العـینة عـلى 
أن ھـذه الكـائـنات تمكـنت مـن 
البقـاء والحـیاة فـترة تـزید بنحـو 

 مـلیون سـنة بعـد العـصر 30
كـمبري؛ إال أن أحـفوریات ال

كـثیرة لم تصـلنا ألن األنسـجة 
اللینة تتحـلل قـبل أن تصل إلى 

  .مرحـلة التحـجـر

PROSPECTS 
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   من كـنھمتمـأعـلن عـلماء وكـالة نـاسـا 

العـثور على أدلة جـدیدة عـلى وجـود 
تـدفق للماء المالح عـلى الكـوكب 

األدلة جـاءت بعـد دراسـة ... حـمراأل
صـور التـقـطـتھا كـامیرا التصویر عـالیة 
الدقة المخـصصة للبحـث العـلمي 

)HiRISE (بة ـھا المركـالتي تسـتخـدم
Mars Reconnaissance Orbiter 

والتي تم وضـعھا في مدار حـول المریخ 
ًووفـقا للمعـلومات ... 2006في مـارس 

عـلماء، فـإن ھـذه التي توصل إلیھا ال
تخـتفي في فصـل الشـتاء وتعـود التدفـقات 

في النصـف الجـنوبي للظـھور في الربیع 
، حـیث من الكـوكب قرب خـط اإلسـتواء
جـد المـاء تسـمح درجـات الحـرارة بتوا

  .بحـالتھ السـائـلة
بسبب المسـافة التي تفصـل المریخ عـن 

قد الشمس كـان االعـتقاد ھـو أن الماء 
یوجـد عـلى جـارنا األقرب بحـالتھ 
المتجـمدة؛ إال أن ھـذا االكـتشـاف أكـد 

  ً.إمكـانیة وجـوده سـائـال
  

انطـلق من قاعدة كیب كانیفرال األمریكیة 
 الذي حـمل على متـنھ Atlas 5صـاروخ 

مسـبار جـونـو التابع لوكـالة نـاسـا 
والمتجـھ، في رحـلة طـویلة، نحـو أكـبر 

  .ب مجـموعـتنا الشـمسیة؛ المشـتريكـواكـ
المسـبار الذي تكـلف صـنعھ أكـثر من 
ملیار دوالر والذي تعـمل أجـھـزتھ 
باالعـتماد على الطـاقة الشـمسیة، سـیصـل 
إلى مـداره حـول الكـوكـب العـمالق 

مسـتقـبل « ... 2016بحـلول العـام 
اسـتكـشاف الفـضاء سـیضم أدوات عـلمیة 

ـذه كـي تسـاعـدنا في الوصول متطـورة كـھ
إلى فـھـم أفضـل لمجـموعـتنا الشـمسیة 
ًوإلى الوصـول إلى مجـال یـتسع دائـما مـن 

كـالة الناسـا  قال مـدیر و »المواقع الصـعبة
  .تشـارلز بولدین

المـزودة د ـن بعـعأجـھـزة االسـتشـعار 
إلى المشـتري  بھـا مـركـبة جـونـو سـتوجـھ

 بقاتـطالیر من ـثـالكرھا لتخـترق بنظـ
رارة ـة الحـ ودرجھاـنـویـیاس تكـقوذلك ل
  .مـن الخـصائصركة وغیرھا ـوالح

  

  
  
  

  
  
  

أو (آثار سـلسلة مـن التوھـجات 
الشـمسیة بدأت في الوصـول ) االنفجـارات
  في الخـامس مـن أغـسـطسإلى األرض

كـانت ھـناك تحـذیرات مـن أن ذلك وقـد 
؛ بما في ذلك ؤثر في االتصـاالتقـد ی

خـدمات تحـدید المواقع الجغـرافیة 
وم أو  لیGPSباسـتخدام األقمار الصناعیة 

االنفجـارات التي شـھدناھـا عـلى ... أكثـر
سـطح الشـمس تم تصـنیفھا بالدرجـة 
الثـالثة عـلى مقـیاس تصـنیفھ األعـلى ھـو 

ئة ـیـالھیقـول مدیـر .. .الدرجـة الخـامسـة
الف ـطات والغـیـ للمح األمـریكـیةیةـومـالق
تـوم بوغـدان إن الشـمس تنـتقل  ويـالج

ھـدوء إلى مرحـلة أكثـر مـن مـرحـلة ال
ًنشـاطـا فیما یتعـلق بالتوھـجـات وإنـنا 

سـنشـھـد المـزید مـن ھـذه االنفـجـارات 
خـالل السـنوات الثـالث إلى الخـمس 

ھـذه األحـداث تؤدي إلى إرسـال ... القـادمة
موجـات إلكـترومغناطیسیة تضـرب 
المجـال المغناطیسي لكوكـبنا، وتؤثر عـلى 

  .الخـاصة باالتصـاالت المتطـورةأدواتنا 
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  ًیمكن إلثنین لیسا توأمـا أن یكون لھماھـل 
  ؟الحمض النووي ذاتھ

  

... ً زوجـا23 منظم في كروموسومات مرتبة في DNAالحـمض النووي 
عـند انتاج خـلیة الحیوان المنوي، ینقسم جـینوم األب إلى جـزئین بحیث 

، والشيء ذاتھ 23من األزواج الـ یكون في كل حیوان كروموسوم واحد 
وعندما یندمج اإلثنان لتكوین جـنین، یكون ... یحدث في بویضة األم

ًالجینوم الناتج مكون عشـوائیا من نصف كروموسومات األب ونصف 

لھذا من الممكن أن یكون لتوأم من الجنس نفسھ ... كروموسومات األم
  ، لكن احتمال وقوع ذلكاالختیار ذاتھ من الكروموسومات) ذكر أو أنثى(
  

  ؟ كیف ستصبح الھواتف المحمولة أذكى في المستقبل
ً توفـر الھـواتف الذكیة قریبا إمكانیات اللعب باستخـدام سـوف

ذه ـ وسـتضم ھHigh Definitionتكنولوجـیات العـرض فائقة الدقة 
 یسـمح بمشـاھدة األفـالم Video Projectorاألجھـزة عـارض فیدیو 
تكـنولوجـیات ... ان أو عـلى شـاشات خـاصةأو اللعـب عـلى الجـدر

أخـرى یتم العـمل عـلى تطـویرھا أكـثر ھـي تلك الخـاصة بالتعـرف 
عـلى المسـتخـدم عن طـریق بصـمة اإلصـبع أو العـین، وھـي تقـنیات 

 وتھـدف إلى الحـؤول بدأ اسـتخدامھا بالفعـل لكـن لیس بشـكل واسـع بعـد
 اإلبالغ عن السارق إذا حاول استخدام دون وقوع السـرقات، وإلى

من المتوقع كذلك أن تحـل ھـذه الھواتف محـل العـدید من ... الھاتف
 Acer Iconia Tabأنظر ( كالكمبیوترات ؛األجھـزة التي نسـتخدمھا الیوم

W500 و Motorola ATRIX في صـفحة HiTechكـذلك... ) في ھذا العـدد 
 أدوات سـتتحـول ھـواتفنا إلى

للتحـكم ببقیة األجـھزة 
المنزلیة كالتلفزیون والغسـالة 
وفـتح أو إغـالق السـتائر 

  .وغـیرھا
  

وحـتى مع ...  تریلیون70 من 1ھـو 
وجـود االختیار نفسھ من 
الكروموسومات، فقد تكون ھناك 

.. .تغیرات في الجـینات الفردیة ذاتھا
إن لم (دید الصـعوبة لھذا فاألمر شـ

بین التوائم ) نقل شبھ مستحیل
، فما بالك Identical المتشابھة

  !باألشخاص الذین ال صلة بینھم
  
  

  خـالیا الحشـراتھـل 
  ؟ أصغـر من خـالیا الثدییات

الخـالیا توجـد بمقاییس مخـتلفة، أكـبرھا الخـالیا العصـبیة التي 
تمـتد من الدماغ حـتى أبعـد األجـزاء من الجـسم كخـلیة 

 النوع من الخـالیا ومن ھـذا المـنطلق، سـیكـون ھـذا... واحـدة
أكـبر في الثـدییـات مـنھ في الحـشرات لسبب بسـیط ھـو أن 

لكـن أصغـر الخـالیا في جسـم ... ًالحـشرات أصـغـر حـجـما
 الموجـودة Granule Cellsاإلنسـان ھـي الخـالیا الحـبیبیة 

؛ في حـین أن ) ملم0.004( میكرون 4في المخـیخ بطـول 
  . أكـبر مـن ذلكمعـظم خـالیا الحـشرات

  

  

   ؟لماذا تحـدث العصـور الجـلیدیة
وة ـقـف... بسبب تأثـیر الكـواكـب األخـرى على األرض

نا وتؤدي إلى إمـالة محـوره، غـیر شـكل مدار كوكـب تاجـاذبیتھ
وبتغـییر ... ما یغـیر مقـدار أشـعة الشـمس التي تصـلنا

مسـتویات الحـرارة عـلى ارتفـاعـات مخـتلفة، فإن ذلك یؤثـر 
مواصـفات ، أحـد مشـكلي عـلى كـمیات الجـلید القـطبي

أول مـن توصـل إلى فـھـم مبـدئي حـول ... العـصور الجـلیدیة
ـرة كـان الفـلكي اإلنجـلیزي جـون ھیرشـیل عـام ھـذه الظـاھ

 أعـاد العـالم الصـربي میلوتین 1920، ثم في عـام 1830
میالنكـوفـیتش تقـدیم فـكرة تأثـیر الكـواكب في ھـذه المسـألة 
  ًموضـحا أن ھـناك دورات لذلك التأثـیر تصـل في أوقات معـینة

إلى أقصاھا في حـین یكون في 
... أخـرى في أدنى مسـتویاتھ

العصور الجـلیدیة تسـتمر عادة 
 ألف 100  لفترات تصل إلى 

رھا كان قـد انتھى ـ    عـام، آخ
  . ألف عـام11قبل 
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ًلـقـد حـقـق اإلنسـان تـقـدمـا كـبیرا في مجـال الروبوتـیة واآلالت الذكـیة  ً
ـن الممكـن تحـقـیق مـزید لكـن، ھـل م... خـالل العـقـود الـقـلیلة المـاضـیة

البحـث ف... نعـم: مـن اإلنجـازات الھـامـة في ھـذا المجـال؟ البعـض یقـول
والھـدف ھـو بـناء آالت ذكـیة، ذاتیة الحـركة وقادرة ... العـلمي ال یـتـوقف

  .أي بكـلمات أخـرى، مـثلنا نحـن... على االعـتماد عـلى نفـسھـا
  

  

" العـقـول"في أقـل مـن مئـة عـام، تطـورت 
اإللكـترونـیة لتـتحـول مـن مجـرد أدوات مسـاعـدة 

ومـن ... لإلنسـان إلى بـدائـل عـنھ في مجـاالت عـدة
ـول إلى شـرائح ، تحـولت تـلك العـقضـخـمةصـنادیق 

رقـیقة وصـغـیرة في رأس روبـوت قـادر عـلى 
لكـن ھـل سـتحـصل الروبوتات عـلى ذكـاء ... المـشي

  كـذكـائـنا؟

  أين وصـل
  مـجــــال

 Page 7 
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عـالم الروبوتـیة، كـما نعـرفـھ 
الیوم وكـما نـتصـور أن یكـون في 
المسـتقـبل، یعـتمد بشـكل كـبیر 
عـلى مـا قـدمـھ لـنا العـدید مـن 

... ميـلـــعــل الاــیــاب الخــــتـك
وأھـمـھـم، مـن دون شـك، ھـو 

الذي وضـع مـا إسـحـق آسـیموف 
بات یعـرف بالقـوانـین الثـالثـة 
للروبوتات والذي حـولت أعـمال 
لھ إلى أفـالم سـینمائـیة حـقـقـت 

ًنجـاحـا كـبیرا ً.  

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

في أحـد مشـاھـد فـیلم من خـمسیـنیات القـرن المـاضي، العـائـلة مجـتمعة عـلى طـاولة العـشاء، وفي 
یخـرج روبرت مـن المطـبخ، ویحـضـر لھ "... ًد كـوبا مـن المـاءأریـ: "لحـظة مـا یقول الطـفل كـریس

روبرت ال یـالحـظ ھـذه وكـریس ال یشـكر روبـرت؛ ...  إلى مكـانھالمـاء، ثـم یعـود بسـرعة وصـمت
ًھـكذا تخـیل صـناع األفـالم قـبل سـتین عـامـا مـا سـتكـون ... المسـألة، فـھـو بال مشـاعـر؛ ھـو روبوت

إال أن الواقع الذي تخـیلوه لم یتحـقـق؛ فمـن یحـضـر كـوب المـاء الیوم، في العـام ...  األمـور الیـومعـلیھ
لكـن بإمكـان األم أن تقـوم بذلك وھـي تصـور العـائـلة ...  لكـریس ھـو عـلى األغـلب والدتھ،2011

ث إلى جـد كـریس وجـدتھ حـیث ھـما باسـتخـدام ھـاتفـھـا الذكـي المـتصل باإلنـترنت كـي تـبث مـا یحـد
ال یمـتلك أحـد الیوم روبوت بوظـیفة ... أخـرى) أو دولة( عـن طـریق برنامج مـا في مـدیـنة ھیراقـبان

ر المـنزل أو كبیر الخـدم، إال أن عـالمـنا یضـم الكـثـیر مـن األمـثـلة التي تدل عـلى اعـتمادنا عـلى بمـد
طـائـرات تحـلق وتھـبط معـتمدة بصـورة كـبیرة عـلى الطـیار اآللي فالآالت وأجـھـزة ذكـیة؛ 

Autopilot تقـوم بأداء – مـن الكـمبیوترات إلى األجـھـزة المـنزلیة –، وجـمعـینا نسـتخـدم أدوات 
إلى الكـثـیر مـن " الذكـاء"لھـذا، نحـن نـضـیف صـفة ... وظـائـف معـینة بشـكل أفضـل مـما نقـوم بھ نحـن

   أو البطاقة الذكـیةSmartphone" الھـاتف الذكـي"تـلك األجـھـزة واألدوات؛ فـنحـن نقـول 
Smart Card ... وھـل عـلیـنا الخـوف مـن أن یفـوق ًلكـن ھـل تـتصـف ھـذه األجـھـزة فـعـال بالذكـاء؟

  ذكـاؤھـا قـدراتـنا نحـن؟
  

  الدالئل األوىل
 بطـل عـلى من الفـوز في الجـولة األولى من لعـبة شـطرنج Deep Blue، تمـكن الكـمبیوتر 1996عـام 

العـالم آنذاك غـاري كاسـباروف، إال أنھ عـاد لیخـسـر في الجـوالت التالیة، لیكـتب فـالسـفة العـلوم أن 
  لكـن الضـربة القاضـیة جـاءت في العـام... قـدرات اآللة غـیر قادرة عـلى قھـر صـانعـھا ومصـممھا

  

 تـمـكن مـن الفـوز، وبفـارق كـبیر، عـلى منافسـیھ البشـر IBMجـھـاز واتسـون الذي صـنعـتھ شـركـة 
الجـھـاز الذي تم وصـفھ من قـبل الشـركة ...  األمریكي الشـھیر التـلفـزیونيJeopardyضـمن برنامج 

أي ( غـیغابایت 500، قادر على معـالجة "سؤال وجواب"المصـنعـة بأنھ كـمبیوتر متخصص بعـملیات الـ 
الجـھاز یعـمل باالعـتماد على برمجـیات تـم إنشـاؤھا بواسـطة لغة .. .في الثانیة) ما یعـادل ملیون كـتاب

C++ و برنامج ،DeepQA ونظـام تشـغـیل SUSE Linux Enterprise Server 11.  

 )1254 - 1912 (آالن تـورینغ
یعـد وعـالم ریاضـیات إنجـلیزي 

... أحـد مؤسسي عـلم الحـاسـوب
قـام بوضـع اخـتبار ھـدفھ تـقـییم 

ة مـا فـیما یـتعـلق ـقـدرات آل
ـقـلیدھا بالذكـاء وإمكـانیة ت

إذ كـان عـلى ... لسـلوك اإلنسـان
ـخص مـا التحـاور باللغة ش

العـادیة مـع آلة عـلى جـانب ومع 
ر دون ـرجـل على الجـانب اآلخ

وإن لم یتمكن ... معرفة أیھما آلي
الشخـص من تحـدید اآللة، تكـون 

  .قـد نجـحـت في االمـتحان
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ھـل مـن الممكـن اعـتـبار محـرك 
ًالبحـث غـوغـل ذكـیا؟ فـھـو یفـھـم 
ما نـرید البحـث عـنھ ویقـدم لـنا 
... ًالنـتائج المطـلوبة، غـالبا

قـوم فـكـل مـا ی... ال: اإلجـابة ھـي
) یرهوغـ( محـرك البحـث ھـذا بھ

ھـو مطـابقة الكـلمات أو الرمـوز 
المطـلوبة مع كـم ھـائـل مـن 
البـیانات الموجـودة في بنك 

 فـلیس مـنوبھـذا، ... معـلوماتھ
  ."یفـكر" القول إنھ الممكـن

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

وھـذا أضـاف ...  نسـخـتھ المطـورة كاسـباروف في مباراة ثانیـة فيDeep Blueالي، عـندما ھـزم التـ
... عـلى مـن تلك الخـاصة باإلنسـانآلالت إلى مستویات ذكـاء أخـوف الكـثیرین من أن تصـل اإلى 

حتى الطـفل الصـغـیر یدرك أنھ عـندما یتعـلق األمـر بقـدرات الحـساب، فإن أي آلة حـاسـبة یمكـنھا أن  «
 »ً االشـطرنج لعـبة معـقدة، إال أنھ مـن الممكـن حـلھا ریاضـی... تحـقـق نـتائج أفضـل مـن العـقل البشـري

وني ّـوسـیك... Deep Blue التي أنـتجـت جـھـازي IBMوني الباحـث في شـركة  ّیقـول روبرتو سـیكـ
ر ـ؛ وھـو الجـھاز الذي تمـكن في فـبرایWatsonھـو أحـد المبرمجـین ضـمن فـریق عـمل الكـمبیوتر 

وقـد بلغـت ...  التلفـزیونیةJeopardyفي لعـبة " البشـر"مـن العـام الجـاري مـن الفوز عـلى مـنافسـیھ 
ًبراعـة واتسـون في ھـذه اللعـبة حـدا دفـع البعـض إلى االعـتقاد بأنـھ یمـتـلك ذكـاءا  وھـو ... ً"حـقـیقـیا"ً

لقـد بـدا  «: Deep Blue عـندما قال عـن اعـتقاد عـبر عـنھ كاسـباروف بعـد مـباراتھ أمام الكـمبیوتر
  .» ، وكـأنھ یفـھـم نوایاي"خـاصبحـدسـھ ال"یخـتار وكـأنـھ 

  

  أوهـام؟
ال  « ؛حـتى مـع ارتـفاع قـدرات إجـراء العـملیات الحـسابیة ومعـالجـتھا، فـما نـراه اآلن ال یـمـثـل الذكـاء

 یوضـح » یوجـد ذكـاء في إجـراء الحـساب؛ ومـنھ مـن غـیر الممكـن الحـصـول عـلى أفـكار بھـا إبـداع
فالكـمبیوتر یـقوم بتحـلیل ... ي األفـكار التي تجـعلنا نفـترض حـصول عـملیة االخـتیاروھـ «ّسـیكـوني، 

ر ـكـافة الخـیارات بمـقدار الدقـة ذاتھ، في حـین أن اإلنسـان یعـرف كـیفـیة التخـلي عـن الخـیارات غـی
ك ھـو عـملیة إیـقاف السـیارة أحـد األمثـلة عـلى ذل... » وھـذا ھـو أسـاس الذكـاء... المفـیدة عـلى الفـور

في موقع بین سـیارتـین؛ إذ أن نظـرة واحـدة مـن السـائق تكـفي لمعـرفة مـا إذا كـانت المسـافة المتوفرة 
 التي تم Self-Parking Systems، في حـین أن أفـضل األنظـمة اآللیة تـھسـیار بینھما كـافیة لوقـف

  ًاى الحـصول عـلى معـلومات غـایة في الدقـة وھـي تضـیع وقـتتحـتاج إلتزوید سـیارات حـدیثة بھـا 
  

 Terminatorسـلسـلة أفـالم 
)1984 ،1991 ،2003 ،

تعـتمد في حـبكـتھا ) 2009
 الرئیسـیة عـلى فـكـرة أن شـبكة

 تكـتسـبسالكـمـبیوترات العـالمـیة 
 مواصـفات تضـم في المسـتـقـبل

بیـئة الوعـي الذاتي والوعـي بال
ًرارا ــذ قــخـ، وتـتــةطــیـحـمالـ
... ًاـعــیـمـنا جــیــاء عـلـضــبالق

المـسـألة المـركـزیة في العـدید 
 يمن روایات الخـیال العـلمي ھـ
كـاء الخـوف مـن نـتائج تطـور الذ

االصـطـناعـي ومـا سـیجلـبھ ذلك 
  .للبشـریة كـكـل

 الـتي قـامـت بالتحـرك Roombaإعـادة تـمثـیل لمسـار حـركـة المكنسـة الروبوتیة 
مـن الواضـح أنھـا كـانـت تتحـرك بـصـورة غـیر ... ًذاتـیـا لتـنـظیف أرضـیة الغـرفة

ي سـتكـون حـركـتھ منظـمة ولن یعـید المـرور في ، بعـكس اإلنسـان الذمـنھـجـةمـ
  .الـنقـاط ذاتھـا أكـثر مـن مـرة، إذا لم یتـطلب أمـر محـدد ذلك
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 الذي MuuSocioلروبـوت ا
ة ــركــھ شـعــیـصـنـت بتــامـقـ

Systec Akazawa ،الیـابانـیة 
ـبیـرة تشـبھ إلى حـد لھ عـین ك

وقـد ... العـین البشــریة" مـقـلق"
م ھـذه اآللـة لتسـھـیل ـیـم تصـمـت

عـملیة االتصـال والتواصـل بـین 
ي ـ وھـ...بـیــبـالمـریض والط

ى ـرف عـلـعــتـمـزودة بإمكـانـیة ال
یة ـنولوجـتكالنیة ـقـتاألصـوات وبال
وت ـــاة الصـاكـحـمـالخـاصـة ب

ة ـعـالجـیة مـلـ وعـمريــشـالب
ـق، إضـافة إلى القـدرة عـلى ـالنط
س ـیـل... وهـرف عـلى الوجــعــالت

ة ـالـب، بل أنـھ في حـــسـحـھـذا ف
ذا ـة ھــ رؤیجــالة مــاقــإع

بدأ في ـیـھـو ســالروبوت، ف
یسـتعـید ـز والحـركـة حـتى القـف

  .الرؤیـة أمامـھمجـال 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

لھـذا اعـتمد بعض ... لیس بالقصـیر لجـمعـھا، ثم إذا كـانت الظـروف مثـالیة تـبدأ محـاولة إیقـاف السـیارة
في  GPSوتـلك المعـتمدة عـلى إرشـادات األقمار الصـناعـیة واللیزریة  الباحـثـین على التقـنیات البصـریة

   ).الصـورة باألسـفل(ذاتـیة الحـركة تم اسـتخدامھا في سیارات إنشـاء أنـظـمة 
  

  وحـده ال يكـفي... قل الذكـيالعـ
 لكـن إذا كـانت  في بیـئة معـینة،الوجـودالبعض یصـف أي كـائن بالذكـاء في حـالة تمكـنھ مـن مواصـلة 

امل مركـبة أو معـقدة، فمن الطـبیعي أن یكـون ذلك البیـئة نـفسـھا بسـیطة وال تحـتوي عـلى أي عـو
 iRobotمن إنتاج شـركة  (Roomba المكـنسة الروبوتـیة مـثال عـلى ذلك،... الكـائـن ذا ذكـاء متـدن

ندما یشـارف شحـن بطـاریـتھا عـلى النفـاد ؛ فـھي تتحـرك وتتجـنب العـوائـق المحـیطة وعـ)األمریكیة
ھـي بذلك تقـوم بكل ما تمت برمجـتھا للقـیام بھ؛ وأولویاتھا حسـب ... تعـود إلى القـاعدة إلعـادة الشـحـن

تلك البرمجـة ھـي تنـظـیف كـل بقـعة في الغـرفة وعـدم السـماح بالوصول إلى مسـتوى صـفر في 
یـقول جـورجـیو مـیتا ... عـدد من الباحـثـین، اآللة الذكـیة بحـاجـة إلى جـسـدًلكـن وفـقـا ل... البطـاریة

ذكـاء آلة مـا لیس ھـو قدرتھا عـلى اسـتخدام القوانین  «أسـتاذ الروبوتـیة في جـامعـة جـنوا اإلیطالیة 
مـیتا یعـد . ..» ًالموضوعة للتعاطي مع رمـوز معـینة؛ فالقوانین والرموز حـددھا المبرمجـون أساسـا

 الذي أنشئ عـلى ھـیئة ولد صـغـیر قادر على i-Cubالمسـؤول الرئیسي عـن مشـروع الروبوت 
كـرة حـمراء اللون یحـاول ) كامیرتان(فـلو رأت عـیناه : التفـاعـل مـع المؤثـرات الخـارجیة المعـقدة

ً قـادرة عـلى الطـبخ مثـال، نصـنع آلةإذا أردنا أن ... اإلمسـاك بھـا ویخـتار أي یـد یجـب أن تقـوم بذلك

ًفإنھـا سـتكون بحـاجـة إلى ھـیكـلیة أكـثر تعـقـیدا، مقـارنة بعـمل المكـنسة الكـھربائیة رومبا؛ إذ سـیتوجـب 

عـلینا تصـمیم آلة تضـم أطـراف قـادرة عـلى تجـھـیز المقادیر المطلوبة، إشـعال النار بالفـرن، تحـدید 
أما إذا كـنا نتحـدث عن رجـل آلي قادر على التـفكـیر والتحـرك والشعـور ... إلخ... طـلوبةكـمیة الملح الم

ًفـالعـملیة أكـثر تعـقـیدا مـما ) أي المنافسـة(بالفـرح واأللم والرغـبة بالتطـور الذاتي مقارنة بغـیره 

  .نـتصـور والعـمل ال زال في خـطواتھ األولى في ھـذا الشـأن
  

ًثـلة عـلى سـیارات ذكـیة قادرة عـلى الحـركة ذاتـیا باالعـتماد عـلى أم
سیارة إلى الیمین ...  وكـامیرات ومجـسات لیزر وغـیرھاGPSتكـنولوجـیات 

قام بتجـھیزھا فریق من جـامعة بارما اإلیطـالیة، تمكنت مـن قطع المسافة بین 
نغاریا، روسیا، ًمن دون سائق مرورا بھ)  ألف كم13(إیطالیا والصین 

 إحـدى سیارات غـوغـل التي تمكنت من إلى األعلى... أوكـرانیا وكازاخـستان
  .ًالتحـرك ذاتـیا في سان فرانسـیسكو
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  اللغـة
المفردات إذا نظرنا إلى القدرات اللغـویة؛ أي التعـرف عـلى 

فعل أم اسـم، فاعل أم مفعول بھ، حـرف جـر أو (وتحـدید نوعھا 
 بربط كل الكـلمات ومقارنتھا ثم التوصل إلى المعنى) أداة تعریف

بكـم كـبیر مـن الجـمل التي تسـمح لھـا بالتوصل إلى تفـسیر الجـملة 
 حـیث... ، فإن اآللة ال تـزال مـتأخـرة مقـارنة باإلنسـانالمسـموعة

أن المسـألة تتجاوز المفردات والمعنى الحـرفي للكلمات 
المسـتخدمة، إضـافة إلى أنـنا نسـتعـمل المفردات ذاتھا في إطـار 
ًمعـین لتعـني أمـرا آخـر عـندما نسـتعـملھا في إطـار أو ظـرف 

مخـتلف، كـما أن تعـبیرات الوجـھ ونبرة الصـوت تضـیف إلى 
المـیزة األھـم واألقوى لآلالت ... ـاملةالمعـنى أو تغـیره بصـورة ك

والتي تجـعلھا مـتفوقة بصـورة كـبیرة عـلى البشـر ھـي قاعـدة 
 عـند الحـاجـة   محـتواھـاأن تصـنفالبیانات الھـائـلة التي یمكـنھا 

 مھـما كـانت أن تخـزنھا وتسـتخـدمھا السـترجاع أي معـلومةو
ھـذا المجـال خـالل نصـف لكـن التطـور الكـبیر في .. .صـغـیرة

  قـرن فـقط، یبشـر بأن تجـاوز ھـذه العـقـبات
ًلیـس أمـرا صـعـبا، ولن یتطـلب عـلى ً  

  ً.األغـلب أن ننتظـر طویال
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لقد تطـلب األمر ألفـیات عـدة 
قـبل أن یتمكـن اإلنسـان من 
تطـویر قـدرات النطـق وخـلق 

اآلالت ... اللغـات وتعـلمـھا
بدأت تعـلم ھـذه اللغـات مـنذ 
نحـو نصـف قـرن فـقط؛ إال 

نـھـا تمـكـنت مـن تحـقـیق أ
ھـل ... العـدید من اإلنجـازات

سیكـون بمـقدور كـمبیوتر ذكي 
الفـھـم بصـورة تـفـوق قـدرة 

  عـقولنا نحـن؟

الخـوف الذي عـبرت عـنھ العـدید من روایات الخـیال العـلمي تظـھره ھـذه 
ھـل عـلیـنا الخـوف مـن إمكـانـیة أن تـرى فیـنا ... الصـورة بشـكل جـلي

  ًاآلالت الذكـیة تھـدیدا یـجـب القضـاء عـلیھ؟
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  للمـوت في الفضـاء
  طـرقـأسـوأ ال

ًالسـفر في الفضـاء یعـد حـلمـا للكـثـیرین، فأفـالم الخـیال العـلمي طـالمـا 
لكـن الفضـاء یضـم ... صـورتھ كـمغـامرة یتوجـب عـلى الجـمیع خـوضـھا

  .مخـاطـر عـدیدة ال یـرغـب أحـد في مواجـھـتھا؛ نـقدم لكـم ھـنا أھـمھـا

 Page 12 
 

  August – September  2011        www.sci-prospects.com 
 

  للمـوت في الفضـاء

  ؟؟؟؟البـرد
آخـر مـا یـتوجـب عـلیك التفـكیر بھ ھـو الموت مـن البرد 
في حـالة تعـرضـك لبـیـئة الفـضاء الخـارجـي من دون بزة 

مـا سـیحـدث في ھـذه الحـالة لن یكـون أن إذ ... خـاصة
انخـفاض درجـة حـرارة جـسـمك بصـورة كـبیرة 

مـا سـیحـصل ھـو فومـفاجـئة كـما تـصوره بعـض األفـالم؛ 
ًأن جـسـدك سـیبقى دافـئـا، إال أن المشـكـلة ھـي تبخـر 

 بفـعـل غـیاب  بسـرعـةالسـوائـل عـلى لسـانك وفي أنـفك
... مـا سـیؤدي إلى تجـمدھـما وتصـلبـھـماوھـو الضـغـط 

إال أنھ عـند وصـولك إلى تـلك الحـالة، المشـكلة األھـم 
التي تواجـھـك سـتكون غـیاب األكسـجـین؛ وھـو مـا 

  . لكن دافـئة...سـیـتركك جـثة ھـامـدة
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  القـتل
لذلك ال تسـتغـرب احـتـمال أن یحـاول زمـیل لك ... المشـكالت النـفـسیة ھـي مسـألة یـتوجـب توخـي الحـذر مـنھا خـالل الرحـالت الفـضـائـیة

ـاقـم المركـبة الفضـائـیة أن یقـتلك، فحـالة التـوتـر التي یتسـبب بھـا وجـود مجـموعة من األشـخاص في أماكـن صـغـیرة ومغـلقة في ط
، ھـما نشـوب نـزاع أو خـالف بین رائـدي فـضاءلقة في بعـض األحـیان؛ فرغـم احـتمال لفـترات طـویلة قـد تـتـطور إلى مـراحـل مـقـ

مـثال عـلى ... ًبران عـلى البقـاء وجـھا لوجـھ وعـلى التعـامل مع بعضـھـما؛ وھـو مـا قـد یؤدي إلى تدھـور العـالقة بینھـما مجـسیكونان
معـزولة مثـل ( ًمكـتفیة ذاتیـا كان من المفـترض أن تكـون  ضـمت ثمانـیة أشـخاص و التيBiosphere 2ذلك وقع في مسـتعـمرة 
ورغـم أن )... زود نفسـھا باألكـسجین والمـاء والطعـام كـي تمـثل ما سـتكون عـلیھ المسـتعمرات على المـریخالدفـیـئة الخـضراء وتـ

 كـل مـنھما أي قطـعـتأعـضـاء الفـریق كـانوا أصـدقاء قـبل بدء المھـمة؛ إال أن الخـالفات بیـنھم أدت إلى انقسـامھـم إلى مجـموعـتین 
ـن ھـل مـن الممكـن أن یصـل األمـر إلى حـد القـتل؟ من الصعـب اإلجـابة بصـورة قاطـعـة؛ لھـذا فالتـصـور لك... عـالقة لھـا باألخـرى

  .یر ما یـمكـننا اعـتباره ھـوایة تسـعده ویشـغـل بھـا نـفسـھتوفخـصـیة لكـل رائـد فضـاء وـمن خـلق مسـاحـة شالخـاص برحـالت كـھذه یتض

  االحـتراق مع غـياب اجلـاذبية
 خـالل تجـارب سـبقت عـملیة اإلطـالق 1و ل، تـوفي ثـالثة مـن رواد أبول1967عـام 

اإلغـالق وذلك الندالع حـریق انتشـر بسـرعة كـبیرة داخـل الكـابـینة المحـكمة 

النار تشـتعـل بصـورة مخـتـلفة في حـالة غـیاب الجـاذبیة ... والغـنیة باألكسـجـین
فالھـواء السـاخـن ال یـصـعـد إلى أعـلى ما یعـني أنك عـما نعـھـده ھـنا عـلى األرض؛ 

النـار قـد تنتـشر بشـكل لن تشـاھـد أي ألسـنة لھـب كـبیرة كـما نعـرف عـادة؛ إال أن 

قد تلوث وئ، وخـفي بعـض الشـيء، بین األجـھـزة واألدوات القابلة لالشـتعال، ھـاد

  .الھـواء وتعـرض المھـمة برمـتھـا للخـطـر
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  النسف مبسـدس إشـعاعي
األول، ما احـتمال لقـاء حـضارة ذكـیة من خـارج : إمكـانیة أن یتعـرض رائـد فضـاء لھـذا الخـطر من قـبل كـائـن فضـائـي یعـتمد عـلى عـاملین

إجـابة السـؤال األول ال زالت مدار بحـث، إال أن معـظـم الدالئـل تشـیر إلى أن كوكـبنا نزعـة قـتالیة؟ األرض؟ وما احـتمال أن یكـون أفـرادھا ذا 

عـملیة التـطـور وعـوامـلھا وبوجـود تلك الظـروف، مـن الطـبیعي أن نعـتقد أن ... لیس الوحـید في المجـرة فیما یتعـلق بدعـم ظـروف الحـیاة
لكن إذا وجـدت حـضارة ... ً مـا زال أمـرا غـیر مؤكـدذكـیة) أو أنواع(نشـوء نـوع ؛ إال أن ـور كائـنات معـقدةسـتؤدي في أي مكان إلى ظـھ

ًذكـیة قـربنا في المجـرة، فمن المتوقع أن تكـون أكـثر تطـورا مـنا تكـنولوجـیا، وللوصـول إلى مـرحـلة تم كـن تلك الكائـنات الذكـیة مـن ً

لكـن یـبقى احـتمال أن یـقـتل رائـد فـضاء ...  أن یعـني أنھا ال تتصـف بالعـنف؛ وإال سـتكون قد دمـرت نفـسھا بالحـروبزیارتنا، فھـذا یجـب

ًمن قـبل كـائـن فضـائي أمـرا بعـیدا ً.  
  

  تعـطل املركبة
أن تتعـطل بك السـیارة، فھـذا أمر من الممكن حـدوثھ، وكـل ما عـلیك عـملھ ھـو االتصـال برقم 

خاص بخـدمة السـیارات كـي یتم إرسال كھربائي أو میكانیكي لیصـلح عـطل الھاتف ال

أما إذا تعـطلت مركـبتك الفضـائـیة، فأنت وحـید ولن یمكنك ... وتواصل المسـیر... السـیارة

 عـلى سـطح القـمر، وقـع أمـر مـا 11فلنفـترض أنھ بعـد ھـبوط أبوللو ... العـودة إلى األرض
وصـلھما إلى ترونغ وباز آلدرین المـفـترض أن تحـرك مركبة نـیل آرمسـ متعـطلتسـبب في 

الذي كان ینتظرھما في المركبة (المركـبة المداریة، فما كـان سـیتوجـب عـلى مایكل كـولنز 

ورغـم ... ًفعـلھ ھـو العـودة وحـیدا إلى األرض وترك آرمسـترونغ وآلدرین على القـمر) المداریة

 في حـالة تعـطل شيء ما؛ Backupًدائما بطریقة تكـفل وجـود أنظمة بدیلة تصـمیم المركبات 

ًفإن الرحـالت الفضـائیة تـبقى أمرا خـطرا جـدا ً ویكـفي توقف شيء ما عن العـمل كي تجـد ... ً
ًنفـسك وحـیدا منـفصـال عـن كـوكبك، وبانـتظار أن یصل مخـزونك من األكسـجین إلى نھـایتھ ً.  
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  االجنـراف بعيداً
ًإذا فقدت السـیطرة خـالل السـیر في الفضـاء أو تحـركت بعیدا عن 

المركـبة، فإن مـا نعـرفھ ھـو أنك سـتواصل التحـرك في االتجـاه ذاتھ، أي 

مـا یعـني أنك سـتموت مع نـفاد ... ًبعـیدا عـن المركـبة، إلى األبـد

من عـمل أي شـيء سـوى مشـاھدة المركـبة وھـي األكسـجین ولن تتمكن 
لكن لنفتـرض )... في الواقع أنت الذي تبتعـد عنھا(ًتـبتعـد عـنك تدریجـیا 

أنك كنت خـارج المركـبة للقـیام بإصـالحـات، وعـندما انجـرفت عـنھا 

، ربما سـیتمكن قانون نیوتن مـن كنت تمسـك في یدك مـفك براغي

لیك عملھ ھـو رمـي المفك بأقصى قوتك باالتجاه كل ما عـ... إنقـاذك

ًوابدأ عـملیة الرمي انطـالقـا من نقـطـة الورك؛ مركز (المعاكس للمركبة 

ھـذه العـملیة سـتوفر عـملیة دفع معاكس التجـاه عـملیة ... )جـسمك

  .الرمي، وھـو ما قـد یعـیدك إلى مركـبتك

  مرض كـوين
، أو أن مـرض غـریبإحـدى القصص المفضلة في أفـالم الخـیال العـلمي ھـي وصـول رائـد الفضـاء إلى كـوكـب مـا، لتـنـتقل إلیھ عـدوى 

ًكـائـنا دقـیـقا یتـسـبب في انتـشـار وباء فضـائـي قاتل یدمـتعـود مركـبة فضـائـیة لتـنقل  ًوفـقـا لألبحـاث األخـیرة، فإن ... ر اإلنسـانـیةً

في  في المریخ أو السـھـول الرمـلیةكـائـنات حـیة دقـیقـة قـد تكـون موجـودة في مـواقع محـددة في مجـموعـتنا الشـمسـیة، كـبعـض 

  ط بیولوجـي بـین تـلكـب، عـدم وجـود رابـلى األغـللكـن المسـألة األھـم ھـي، ع)... ريـار المشـتـمـأحـد أقـ(أوروبا السـائـل في ط ـیـمحـال

  الذي  Species Barrier؛ وھـذا ھـو مـا یـخـلق مــا یســمى بحـاجـز األنـواع الحــیة  )اإلنسـان(ف ـسـم المضـیـالكـائـنات وبـین الج

  ـنات دقـیقة تطـورت وفـق ظـروف مخـالفة لتـلكیمنع بعـض األمـراض من االنـتقال مـن أنواع حـیوانـیة إلى اإلنـسان، فـما بالك بكائ
  !على كـوكـبنا وببیولوجـیا ال تـمت بصـلة إلى البیولوجـیا الخـاصة بالكائـنات الحـیة على األرض

  

  إشـعاعـات
یـنة تسـمى األشـعة الكـونـیة؛ وھـي جـسـیمات دون ذریة ـليء بتـدفق ھـائـل مـن أشـعة مـؤخـارج إطـار الغـالف الجـوي لكـوكـبنا، الكـون م

ھـذه األشـعة تعـد ... تم إطـالقھا وتسـریعھا بفعـل أحـداث تـتسـم بالعـنف مصـدرھا الشـمس أو نجـوم انفجـرت في كـافة أنحـاء مجـرتـنا

ًخـطرا حـقـیقـیا عـلى الخـالیا الحـیة، وقـ   د یتسـبب التعـرض لھـا بمشـكالت تتـراوح بـین اإلصـابة بالسـرطـان في مـراحـل مـتأخـرة مـنً

  حـتى اآلن، تشـكل ھـذه األشـعة أحـد أھـم المخـاطـر التي ال تـزال)... متالزمة اإلشعاع الحادةأو (التسـمم اإلشـعـاعـي          العـمر وحـتى 

  األفكـار المطـروحـة تتـضـمن...  برحـالت فـضـائـیة طـویلة؛ مثل تـلك الخـاصة بالوصـول إلى المریخ            تـؤخـر برامج خـاصـة
  مـلجـأ صـغـیر الحـجـم محـكـم اإلغـالق وسـمیك بدرجـة كـافـیة، وربما یكـون محـاط بكـمیات المـاء الخـاصة بالمـركبة أو            وجـود 

  .وفي كـل األحـوال، النـتیجـة لیسـت مـؤكـدة... المتصاص األشـعة) وقود المركـبة(ن خـزان الھـیدروجـی          ب
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في تـاریخ البشـریة المدون، تـدور الكثـیر من القصص واألحـداث حـولھ 
، مغـامرات تھـدف للحـصول ومواجـھات حـروب وتحـالفات، جـرائم ؛وبسـببھ

تصور وجـوھھ كـثیرة؛ ... و للتخـلي عـنھ؛ إنھ المـالـعـلیھ وفلسـفات تـدع
 في الكـتب المقدسة هذكرجـاء ... في أحـیان أخـرى الشـرفي أحـیان الخـیر و

ورغـم تعـدد أشـكالھ عـلى مـر العـصـور، فـقد ... وتحـدث عـنھ المفـكرون
  .ًكـان الحـصول عـلیھ ھـدفـا مـن األھـداف التي یسـعى وراءھـا اإلنـسان
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مـن الطـبیعي لنا الیوم التفـكـیر في المـال كـوسـیلة تسـمح لـنا بالحـصول عـلى كـل 
ـیش حـیاة كـریمة وتحـقـیق احـتـیاجـاتنا الیومیـة وتـلك التي توفـر لـنا إمكـانـیة الع

والصـورة األولى التي نـتخـیلھـا عـند الحـدیث عـن ... كـل، أو معـظـم، أحـالمـنا
ھـذا األمـر ھـو النـقـود، سـواء المعـدنیة أو الورقـیة، التي نحـملھـا في جـیوبـنا أو 

موح لنا البطـاقات البالسـتیكیة التي یمكـننا رصـیدنا البنكـي، أو المبلغ المسـ
اسـتدانـتھ مـن البنـك، مـن اسـتخـدامھا لشـراء مـا نحـن بحـاجـة إلـیھ، أو ببسـاطـة 

  .مـا نـرید امـتالكـھ بـدافع حـب التـملك ال أكـثر
ًلكـن المسـألة أكـثر تعـقـیدا مـما تـبدو عـلیھ؛ فـمن الجـوانـب التـاریخـیة والفلسـفـیة 

في كـل مـن تـلك الجـوانب، و... تـمـثل بھـا المـالوالدیـنیة، ھـناك وجـوه عـدة یـ
ھـناك آراء وأفـكار مـتضاربة فیما بیـنھا؛ إذ أنھ في حـین تشـجـع ثـقافات معـینة 
عـلى العـمل بجـد للحـصـول عـلى كـم أكـبر مـن المـال لما یوفـره مـن اسـتقرار، 

مـا قـد یجـلبھ مـن عـناء ومـا ھـناك تعـالیم تـدعـو إلى التخـلي عـنھ والزھـد فـیھ ل
  .قـد یتسـبب فیھ مـن شـقاء

  
  الرؤية الدينية

ًـلى الحـیاة بعـیدا عـن البوذیة تؤكد أن الطریق السـلیم ھـو ذلك الذي یحـض ع

 یؤكد في أحـد  مؤسـس ھـذه المـدرسة الدینیة الفلسفـیةاذوتاما بوـغ... المـال
 أمـا ؤدي إلى الثروة المادیة،ـ الذي یالمسارو ـ ھًاواحد «أحـادیثـھ الشـھـیرة أن 

 كـليالة السالم الـحرفانا ھـي یالن... » نیرفاناالالذي یؤدي إلى و ـھفر ـاآلخالمسـار 
تـم فـیھا الوصـول إلى مرحـلة الخـلو أو التحـرر مـن للروح، وھي الحالة التي ی

 الجـشـع ھـو أسـاس ًوفـقا للفكـر البوذي،.. . والغضب وأي معاناة أخرىالتلھف
ن بشـكل كـامل للتأمـل والتعـبد یالمعـاناة اإلنسـانـیة؛ لھـذا نجـد الرھـبان مـتفـرغـ

وال یعـیرون أي اھـتمام للمـال وال یفـكـرون في األسـلوب الذي یتوجـب اتـباعـھ 
ذاء للتـمكـن مـن شـراء الطـعـام، إذ أن تابعـي ھـذه الدیانة یزودونھـم بالمـاء والغـ

  .ویقـدمون لھم كـل مـا ھـم بحـاجـة إلیھ
  

  تـاريخ النـقـود
   

  المقایضة
  

ھـو تبادل البضائع والخـدمات و
لمنفعة مشتركة، وھـو نظام یعـود 

ف من على األغـلب إلى عشـرات اآلال
وھـو ما اتبعھ البشـر فـیما ... السـنین

... یعـد الیوم البدیل للنظـام المـالي
ومع ذلك، فھـناك العـدید من األمـثـلة 
عـلى اسـتمرار بعـض أشكـال 

   .أسـلوب المقـایضـة حـتى اآلن

  ).م. ق6000-9000 (ـاشـیةالم
  

 حـولبر التاریخ وـعكانت یة ـالماش
ل ـنام واإلبـاألغوالعالم تشمل األبقار 

ذج امـن ال تعـد أحـدھيووغیرھا، 
؛ وربـما تكـون لمالل ىاألول

اء ، جـمع ظھور الزراعةو ...أقـدمھا
بوب ـدام الحـ استخًاأیض

كأسـلوب  والخضـروات وغـیرھا
دید من ـ للمقایضة في العمعـتمد
  .الثقافات

  ).م. ق1200 (صـدفال
ـھ من األصـداف دامـ استخ ما تـمأول
 تـلك الخـاصة برخـویات تكـان
ع في المیاه ـلى نطاق واسـع نتشرةمـ

  یطین الھادئـلة في المحـالضح
دید من ـدمت العـتخـ اسیا،ًـتاریخ. ..ینـفي الصوكـان ، والھندي  

منتصف حـتى  (ریبـت قـتى وقـ، وحمـالصدف كالتمعات ـالمج
 ناطـقًكـان استخـدامھا مستمرا في بعـض م) القـرن العـشرین

ثر ـو العملة األكـدف ھـالصكن القـول إن لھذا مـن المم.. .أفریقیا
  .رىاستعـمالھا أكثر من أي عملة أخل اطوالتي  في التاریخارا انتش

   األولىنـقـود المعـدنـیةال
  ).م. ق1000(

  
أول أنواع النـقود المعـدنیة ظھـر في 

، ريـجـر الحـصـفي نھایة العالصـین 
 من البرونز ًـانعـصوكـان م

.. .النقود المستدیرةإصدار وفي وقـت الحـق، بـدأ ... والنحاس  
، یةـاسـادن األسـ من المع كـانت تـصـنعینیةـالصمعـدنـیة العـمالت ال

 یجـعـل مـن الممكـنوي على ثقوب ـتـتحكـانـت  ما ًباـالـوغ
  .لسلةكـسً اـا معـھـعـوض

 ھـي كـانت إنجـلترا
إحـدى الدول الرئیسـة 
التي سـاھـمت في وضـع 
العـدیـد مـن األسـس 
المالیة واالقـتصادیة التي 
أوصـلتنا إلى النظـام 
العـالمي الذي نعـرفھ 

  .الـیوم
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الدیانة الیھـودیة، بدورھـا تـؤكـد في تعـالیـمھـا أن قـیمة اإلنسـان لیسـت في ما 
ي مـا ھـو إال حـارس وال عـالقة لھـا بمـقـدار ثروتـھ، وأن الرجـل الثـریـملك 

 صـالح لـادامھـتخـاس عـلى األمـوال ومـا یـتوجـب عـلیھ القـیام بھ ھـو ائـتمنھ الرب
 عطاءكـذلك نجـد أن اإلنسـان مكـلف بإ.. .یةـنـات الدیـالدراسعـم دراء وـقـالف

  . السنوي الصافيـھ من دخل%10الفـقـراء مـا نسـبـتھ 
  

ظـھـور مـنذ بـدایـة مضـطربة مـع المـال كـانت بالنـسبة للمسـیحـیة، العـالقة 
ھ مقـابل ثـالثـین فـقـد خـان یـھـوذا المسـیح وباعـ... المـالمح األولى للدیانة نفـسھـا

ً؛ وھـو مـا أعـطى المـال، بصـورتھ المطـلقة، طـابعـا فـیھ قـطـعة مـن الفضـة

شـيء مـن الالأخـالقـیة ومـن السـلبیة التي باتـت مرتبطة باألشـخـاص الذین 
ثـم إن ھـناك مـقولة المسـیح ... یفـضلون جـمع المـال كـغـایة ولیس كوسـیلة

وت ـملك ثـريل ـر من أن یدخـب إبرة أیسـقـمل من ثـ جر أن یـم«:  الشـھـیرة
ًلكـن ھـذه التعـالیم التي تركھا مؤسس الدیانة لم تلق آذانا صـاغـیة لدى .. .» ربال

أتـباعـھا؛ إذ أنـنا نرى الیـوم الثـراء الفـاحـش للكـنائـس المخـتلفة حـول العـالم، مـن 
  .یة إلى غـیرھـماالكـنیسـة األرثوذكـسیة إلى الكـاثولیكـ

  

فـقد ذمـت مكـتـنزي األمـوال، وحـضـت على أمـا فـیما یتعـلق بالدیانـة اإلسـالمـیة، 
ومـن أركـان الدیانة الزكـاة، التي تعـني ... مسـاعـدة الفـقـراء وإطـعـام المحـتاجـین

مـن صـافي الدخـل السـنوي للفـرد لصـالح الفـقراء % 2.5وجـوب إخـراج 
ًوبما یشـبھ النظـرة الیھـودیة، فاإلسـالم یعـد اإلنـسان مسـتخـلفا ... ینوالمعـوز

كذلك نجـد أن الدیانة ...  واسـتخـدامھ وإنفـاقـھ في التصـرف بالمـالربلل
ذ مناإلسـالمیة تطـلب من اإلنسـان أن  َّ یر حمیدة ـ آثار غ؛ لما لھ مـنرـقـلف ایتعو

ض الجـماعـات مـن المسـلمین التي وھـناك بع... وسلوكھالفـرد على شخصیة 
زھد ارتأت أن الزھـد في ھـذه الحـیاة ھـو الطـریق األمـثل، وھـو مـا یسـمى 

وھـو ... رةـورغبوا في اآلخصـورة كـلیة دنیا بـوا عن الـعـالنساك الذین انقط
  .ًأسـلوب اتـبعھ أیضـا بعـض أتـباع الدیانـة المسـیحـیة عـلى مـر العـصـور

  
  
  
  
  
  
   

  
  
   

  
  

  2 -  تـاريخ النـقـود
   

  نـقود معـدنـیة أحـدث
  ).م. ق500(

  

 طعـأول قتـم صـنع ین، ـخارج الص
ت الشـكل ثم سـرعان ما أخـذ... نـقـدیة مـن كـتل من الفـضة   

سـك بصـور آلھـة أو مـلوك  وأصـبحت تالدائـري الذي نعـرفھ اآلن
ًظھـرت ھـذه النقـود أوال ... عـلیھا لضـمان قـیمتھا وأنھا حـقـیقیة

لوب تصـنیعھا ، إال أن أسـ)جـزء مـن تـركیا الحـدیثة(في لیدیا 
ل اإلغـریق والفـرس والمقـدونـیین، قـبل أن یصـ نـقـلھ عـلى الفـور

وفـي ھـذه المرحـلة، تم تصـنیع ... إلى اإلمبراطـوریة الرومانـیة
   .النقـود مـن البرونـز والفـضـة والذھـب

  نـقود جـلدیـة
  ).م. ق118(

  
اسـتخـدمت النقـود الجـلدیة  في 
الصـین عـلى شـكل  قطـع قیاسـھا 

ًمربعـا مـن جـلد ً سـنتـیمترا 30نحـو 
   

  
  

لذلك ... الخـارجـیة للقـطـع مـلونـةلحـدود األیل األبیـض وتكـون ا
 كـثـیرون أن ھـذه ھـي الصـورة األولـى مـن األوراق یرى

  .النـقـدیـة

  نـقود ورقـیة
  ) م806(

  

أول ظھور للنقود الورقیة كان في الصـین 
حـیث اسـتمر اسـتعمالھا خـمسة عـقود، قـبل 
أن تنتشـر بشـكل كـبیر؛ ما أدى إلى 
انخـفاض قـیمتھا وبالتـالي إلى تضـخـم 

 تـوقف 1455ثم في بدایات عـام ... مالي
اسـتعـمال النـقود الورقـیة في الصـین وبقـي 

قـبل أن تظـھر كـذلك لمئات من السـنین، 
  .ھـذه النـقود  في أوروبا

  معیار الذھب الدولي
  ) م1816(

تـم إعـالن الذھـب كـمعـیار القـیمة 
وفي ذاك ... القـیاسـي في إنجـلترا

الوقـت، صـدرت إرشادات محـددة 
تكـفل الحـؤول دون إنتاج كـمیات 
  كـبیرة من األوراق النقـدیة التي

  .تتـمثل قـیمتھا بالذھـب؛ كـي ال یؤدي ذلك إلى حـدوث تضـخـم  
األوراق النقـدیة كانت مسـتخدمة في دول أوروبیة عـدة قـبل ذلك، 

  . بالذھـبإال أن ھـذه كـانت المرة األولى التي تربط قـیمتھا 
  
  

األوراق المالیة بحـد ذاتھـا بال 
  .قـیمة؛ إال أنـھا تـمـثل الثـروة
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  3 -  تـاريخ النـقـود
   

  معیار الذھب الدولينھـایـة 
  ) م1930(

  
الكساد الكبیر في ثالثینیات القرن 
الماضي كان اإلشارة األوضح على 

. ..الذھـب الدوليبدایة النھایة لمعیار 
  المعیاردیل  تم تعفي الوالیات المتحدة

وخـفض سـعـر الذھـب؛ وھـو مـا یعـد الخـطوة األولى في فـصل   
 ذلك؛ معـیار الذھـب األوروبي انـتھى بعـد... العـالقة بـین األمـرین

  .دي الدوليـیم النقـظـنـتـیدات الـقـبدأت تعبھـذا و

  بطـاقـة التسـلیف
  ) م1958(

  
بطاقة التسـلیف، بشـكلھا الذي نعرفھ 
الیوم، ظـھرت في نھـایة خـمسیـنیات 
  القـرن المـاضـي، ومعـھا نـشأت

فكـرة االسـتعـاضة عـن حـمل نـقـد ورقـي أو معـدنـي بامـتـالك   
بدیـل صـغـیر الحـجـم قـادر عـلى تقـلیص مـخـاطـر خـسارة مـالیة 

ـھا، فھـناك البطـاقات الیوم تخـتـلف في أنـواع... ًكـبیـرة مـثـال
  .التسـلیف وبطـاقـات الدفع اآللي وغـیرھـا

  ًوغـدا... الیـوم
  

ھـناك أسـالیب جـدیدة في نـقـل 
ًاألمـوال؛ وذلك اعـتمادا عـلى مـا 
... وفـرتھ التكـنولوجـیا الحـدیثة

لكـتروني بدأ مع انتشـار فالنقد اإل
اإلنـترنت، وعـھـد مجـال االتصـاالت 

 Near Fieldالقـریبة 
Communication بـدأ في 

الوصـول إلیـنا الیوم، وھـو یمكـن 
أجـھـزة الھـاتف المحـمول من أن 
  . تحـل محـل بطاقات التسـلیف والنقـد

  عـودة نظـام قـدیم
ربـما الفـترة المـقـبلة سـتشـھـد 

ـمة تكـنولوجـیة ًتعـایشـا بـین أنـظ
في الواقـع، ... وأخـرى تـقـلیـدیة

ھـناك بعـض مواقع اإلنـترنت التي 
  توفـر خـدمة مقایضـة بضـائـع قدیمة

 یسـمح للمسـتخـدمین Swap.comأو صـغـیرة الحـجـم؛ فمـوقع   
في ... بتبادل أو بیع أقراص مدمجة أو كـتب أو ألعاب كـمبیوتر

 للمسـتخدم بتبادل آالت أو Giftflow.orgحـین یسـمح موقع 
  .أدوات یملكھا مع آخـرین یملكون ما ھـو بحـاجـة إلیھ

  السياسية-فلسـفية الالرؤى
اعـتبارات فـلسفـیة عـدة نشأت عـلى مـر العـصـور حـول مفـھـوم المـال وطـریقة 

الماركسـي نشـأت المدرسة الشـیوعیة التي ألغـت فمـن الفـكر ... التـعـامل معـھ
لكیة ا لخـاصة وكـان أسـاسھا العـمل عـلى مسـاواة الجـمیع في كـل شـيء بمـا في المُ

وعـلى الجـانب اآلخـر، ھـناك ... ذلك الدخـل المـالي والمقـتنیات الشـخـصیة
اصة أو مملوكة ـیة خـكـملعـبارة عـن تاج ـائل اإلنـ وسالرأسـمالیة التي جـعـلت

رض ـالععـامال ر وـوق الحـالسلي، ووفق النظام الرأسـما... ركاتـشمؤسـسات ول
وفي المدرسـتین ... وتحدید األسعار توزیعل لي المحـددات الوحـیدة ھـلبـوالط

السـابقـتین، یرى كـثیرون أن عـوامل تخـالف الطـبیعة البشـریة في الشـیوعیة، 
ًوتخـالف أسس العـدالة االجـتماعـیة في الرأسـمالیة، جـعلت مـن المثالین أسـلوبا 

ولذلك، نشـأت المدرسة االشـتراكیة التي ... ًخـاطئـا في التعـامل مع المـال والثـروة
یتـقاسم فـیھا الجـانبـان؛ الفرد والدولة، امـتالك وسـائل اإلنـتاج والخدمات 

لكـن النظـرة إلى المـال وصـلت ... ویتشـاركـان في إدراتھا واالستفادة من عـوائدھا
  حـیث أن بعـض في بعض المدارس الفكریة، ًإلى مـراحل أكـثر تطرفا

  

اسـتخـدام العـمـالت الورقـیة مع استـمرار 
في جـمیع أرجـاء العـالم، فإن أشـكال 
أخـرى مـن النقـد بـدأت في االنتشـار مع 
وصـول تكـنولوجـیات اإلنـترنت وتوفـیر 

  ً.البضـائع والخـدمات إلكـترونـیا

  قيمة املـال
  

یقة ھـي أنھ أمام الحـقـ... یعـتقد الكـثیرون أن األثـریاء ال یفـكرون في شيء سوى المـال
وكـما ... ًأقـل حـظا من ھـم النقـود، وجـد الباحـثون أن نشـاط دماغ األثـریاء أبـطأ منھ لدى

، فإدراك قـیمة األمـوال ھـي أمـر نسـبي اتعـلمـنا مـن بـیل غـیتس ووارین بافـیت وغـیرھـم
 اإلنـسان مـن یخـتـلف مـن شـخـص آلخـر وینخـفض مسـتواه مـع ازدیاد مـا یمـتـلكـھ

 وزمالؤه في جـامعـة Philippe Toblerًووفـقا لدراسـة قـام بھـا فـیلیب تـوبلر ... مـبالغ
ً مـتطـوعـا من طـالب الجـامعـة ینـتمون لمسـتویات اجـتماعـیة 14كـامـبریدج بمشـاركـة 

، يـیسـناطـلمغین اـیفي بالرنـویر الوظـنیة التصـتقمـخـتلفة وباسـتخـدام ) وبالتالي مـالیة(
 عـمال بأالمرتبطة )فیما یتعلق باألنشـطة الدماغـیة (ردة فعـل األثـریاءوجـد الباحـثون أن 

إال ... ً مـن المـال كـانت أبطـا مـقارنة باألفـراد غـیر األثـریاءتؤدي إلى كسـب مبالغ معـینة
 عـندما أعـلن بیل غـیتس أن اإلجـابة العـملیة القاطـعـة جـاءت مـن األثریاء أنفـسـھم؛ وذلك

   أنھـم قـرروا التخـلي عـن نصــف ثـرواتـھـم لألعــمـالووارین بافـیت وآخـرون
وقـد انضـم إلـیھم العـشرات مـن ... الخـیریة  

أصـحاب الملیارات في الوالیات المتحـدة 
السـبب الحـقـیقي لھـذا التعـھـد ھـو ... وخـارجـھا

أن المـال یفـقـد أي قـیمة لھ عـندما تـتـجـاوز 
شـراء تـم ًعـیـنا، فبعـد أن یًممـتلكات اإلنسـان حـدا م

 ویصـبح بمقـدوره القـیام بكل ه الفـردكـل مـا یرید
  .ما یشـاء، المبالغ الفائـضة تصـبح بال أي معـنى
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األنظمة إسقاط الدولة و ینادون بضـرورة Anarchistsالالسـلطویین 
 یات تطوعیةـمعـجوبأن تحـل محـلھا ) بما فـیھا العمالت(المالیة 

إشباع ب ما یتعـلقرد الحریة فیـل فـك یكـون فـیھا لمجالس عمالیةو
  .احتیاجاتھ

وكـما ھـو الحـال مـع كـل مـا شـكل أسس الحـضارات عـلى مر 
التـاریخ، فإن االخـتالفات بین وجـھـات النظـر وبـین العـقائـد 

 الطـبیعة التي سـتبقى سـائـدة بـین البشـر في يوالمعـتقدات ھـ
  .وربمـا إلى األبـد... المـسـتقبل

  

النـقود أخـذت أشـكاال ً مخـتلفة عـلى مـر العـصـور، مـن 
...  إلى المعـادن وانـتھاء باألوراقاألصـداف إلى المـاشـیة

  .واألسـالیب مرشـحـة للتطـور والتـبدل بصـورة مـستمرة

یكیة لیس لھـا مـا البعـض یرى أن األوراق النـقـدیة األمر
لذلك، قام ... یدعـمھا؛ وھـو مـا یجـعـلھا بال أیة قـیمة فعـلیة

  .الفـنان ھـنا بتصـویرھا كـورق توالیت

  هـل يغرينا املال؟
  

ر الفـوز بمبلغ كـبیر من المال أو الحصـول عـلى ترقـیة ترفـع ھـل یغـی
مستوى الدخـل بصـورة ملموسـة طـریقة تعـامل اإلنسـان مع اآلخـرین 
واألسـلوب الذي ینـظر وفـقھ إلى الحـیاة؟ ھـذا السـؤال تبادر إلى ذھـن 

دما كاثـلین فـوس أسـتاذة عـلم النـفس في جـامعة مینیسـوتا األمریكیة عـن
ـلى ترقـیة في عـملھا ووجـدت أنھا تـوقفت عـن االتصـال  حصـلت ع

  ا لطــلـب المساعـدة في تـنـفـیذ بعـض األعـمال؛ إذ أن ـبأصـدقـائـھ
  ارتفاع دخـلھا سـمـح لـھـا باسـتـئجار حـرفیـیـن متخـصـصین ألداء

  جـربة شـارك فـیھـاـتـإثر ذلك، قامت ب... تلك األعـمال مقابل أجـر
  عـدد مـن الطـالب توصـلت إلى نـتـیجـة مـفـادھـا أن أثـر الـمـال
  یكـون عـلى مسـتـوى الالوعـي ویـؤدي إلى أن یكـون اإلنـسـان
  أقـل اجـتـماعـیة في عـالقـاتـھ باآلخـریـن إذ أن وفــرة الـنـقـود
ـلى تـنـفـیذ مـا یـرید دون الحـاجـة   تجـعـلھ یؤمـن بأنـھ قـادر ع

  الفیلسـوف األمریكي جاكوب نیدیلمان... ن أحـداعدة ممسإلى 
  امـتالك كـم كـبـیـر مـن المـال ھـو كالمـخـدرات؛ فـھـو« : یـقول

ك ـوھـو یقـنع. .. في الوقـت ذاتھ)الدوخـة (یجـعـلك تشـعـر بالقـوة والدوار
ـلى مـا یرام ... فالمال ھـو العـظـمة والسـلطة والجـمال... بأن كـل شـيء ع

ًالمال ھـو الحـب والعـالقات؛ ولدیة قـوة رائـعة تجـمع النـاس معـا، وكـذلك 
  .» تفـرقـھـم

  
  

   املـالقـالوا يف
الطریق الوحـید لعـدم التفـكـیر في المـال، ھو أن یكون لدیك الكـثیر 

   مؤلفة وكاتبة أمریكیة–إدیث وارتون               .مـنھ

  .ًإذا أردت معـرفة قـیمة المال، حـاول اقتراض بعضا منھ
   سیاسي وعالم أمریكي–بنجامین فرانكـلین          

  .ختفي في النھایةی إلى أن ،د إلى یدمال من یالالتمویل ھو فن تمریر 

   رجـل أعـمال أمریكي–روبرت سارنوف          

  . أن المال ال یجلب لي السـعادةفرصـة ألثـبتكل ما أطـلبھ ھـو 

   ممثل كومیدي وكاتب أمریكي–سـبایك میلیغان               

  .ما فائـدة السـعادة؟ ھـي ال یمكـنھا أن تجـلب لي المـال

   كومیدي وعازف بریطاني–ھـنري ینغمان                    

البنك ھـو المكان الذي سیقرضك المال إذا تمكنت من إثبات أنك لست 

   كـومیدي أمریكي–بوب ھـوب             .ھیلإبحـاجة 

ًعـندما كـنت صغیرا، كنت أعـتقد أن المال ھو أھم شيء في الحیاة، 

  .لحیاةرف أنھ األھم في اـاآلن وقد كـبرت، أنا أع

   مؤلف مسرحي وروائي إیرلندي–أوسكار وایلد              

الشخص الذي قال إن المال ال یشتري السعادة، لم یعـرف المكان 

   ممثـلة أمریكیة–بو دیریك              .المناسب للتسـوق

ًالكثیر من الناس ینـفقون أمواال لم یجـنوھا بعـد لشـراء ما ھـم لیسـوا 

  .یثـیروا إعجاب أشخاص ھـم ال یحبونھمبحـاجـة لھ، كـي 

   ممثل أمریكي–ویل سـمیث               
  



                                                                                                                                                
Page 21 www.sci-prospects.com August – September 2011 

 
 

         
 
 
 

  
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

  مىت سـنحقق ذلك؟

عـلى مـدى عـقـود، قـدم لـنا كـتاب الخـیال العـلمـي ومخـرجـو أفـالم ھـولـیوود 
ًوغـیرھـا رؤى مـتعـددة وصـورا رائـعـة حـول مـا سـیكـون عـلـیھ واقـع حـیاتـنا 

  .واقـع تطـغـى عـلیھ تـكـنولوجـیات جـدیـدة... لفي المسـتـقـب
لكـن وبالعـودة إلى حـیاتـنا الحـالیـة، نجـد أنـھ لیـس بمـقـدور البیروقـراطـیة 

لھـذا مـن ... ومشـكالت التـمـویل مـواكـبة خـیال اإلنسـان وقـدرتـھ عـلى اإلبـداع
 ولمـاذا لم نحـصـل ...الضـروري البحـث في مصـیر أھـم تـلك التكـنولوجـیات

   السـیارة الطـائـرة؟: حـتى اآلن عـلى أكـثـرھـا بدیـھـیة
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  بال سـائق …سـيارة

ًإال أن السـیارة التي مـن المـتوقـع أن تصـل األسـواق قـریبـا ھـي تـلك المصـنعة مـن قـبل ... نذ عـقـودمصـمـمو السـیارات الطـائرة لم یـتـوقـفوا عـن العـمل مـ
، فھي عـندما Roadable Aircraftطـائـرة القـادرة عـلى التحـرك في الشـارع مـركـبة ال التي تصـف مـنـتجـھا الجـدید بالTerrafugiaالشـركة األمـریكـیة 

...  ألف دوالر250ًحـالیـا ھـو ) Transitionالمسـماة (سـعـر بـیع ھـذه المـركـبة ... الھـبوط وطـي أجـنحـتھا قـیادتھا عـلى األرض تقـوم بیرید السـائق
قـیادة مركـبة طـائـرة مـن ، فـھـو بحـاجـة إلى رخـصة "عـادیة"المشـكلة مع ھـذه المركـبة أنھـا، إضـافة إلى ضـرورة أن تكـون بحـوزة سـائـقـھا رخـصة قـیادة 

ـلى تصـریح مـن قـبل وكـاالت الطـیران المسـؤولة في كـل دولة... نوع ما وحـتى مـع تجـاوز ھـاتـین المسـألـتـین، ... كـذلك یجـب أن تحـوز المـركـبة ذاتـھـا ع
فـقـواعـد الطـیران الحـالیة ... في األجـواء" المـرور"لتـنـظیـم حـركـة رة تـبقى قضـیة الحـفـاظ عـلى أمـن المـرور في السـماء؛ بمعـنى أنھ سـتكـون ھـناك ضـرو

ـلى نـقـطة في تجـمع سـكـني أكـثـر مـن ألف قـدم   قـدم مـن شـخـص أو 500أو أكـثر مـن )  أمـتار305نحـو (تمـنع أي مـركـبة طـائـرة مـن االقـتراب مـن أع
  .مـركـبة أو مـبنى في مـنـطـقة مـفـتوحـة

ً السـیارة واقـعـا؟ التكـنـولوجـیا مـوجـودة بالفعـل اآلن، المشـكـلة ھـي في ضـرورة أن تـتـمكـن التشـریعـات والقـوانـین مـن اللحـاق همـتى سـتصـبح ھذ
  .2100ھـو العـام الذي یتـوقع الخـبراء أن تـتـحـول ھـذه المـركـبات إلى وسـیلة نـقـل كسـیارات الیـوم ... بالتـكـنولوجـیا

  

  السـيارة الطـائرة

ـما سـیتوجـب مـنع البشـر من القـیادة في عـني أنھ ربمـا ی شـخـص في العـالم كـل عـام في حـوادث السـیارات؟  مـلیون1.2قـتل ـ یُلذلك... اإلنسـان سـائق سـيء
لالسـتعاضـة عـنھم بسـیارات قادرة عـلى قـیادة نفسـھـا باسـتقـاللیة؛ وھـو مـا سـیؤدي إلى التخـفـیف مـن أزمـات المـرور، زیادة الكـفاءة في المسـتقـبل 

ل عـمل المـساحـات ـّبمجـسات للمـاء عـلى زجـاجھـا األمـامـي والخـلفي، مـا یفـعـالفـعـل بًحـالیـا، ھـناك سـیارات مـزودة ... اسـتھـالك الوقـود، وحـمایـتنا نحـن
ت نـادرة ... ًآلیـا، وھـناك سـیارات تـسـتخـدم الفـرامـل فـور تمـكـن مجـساتـھـا مـن توقـع حـدوث اصـطـدام إال أن السـیارات المسـتـقـلة في كـل شـيء ال زاـل

 عـشرات اآلالف من الكـیلومـترات في تحـركت) Toyota Priusمن طـراز (سـت ًـھا بدأت بالظـھـور فـعـلیا، فـسـیارات غـوغـل البعـض الشـيء؛ إال أن
 لتحـدید مكـان التحـرك عـلى الخـریطـة واالبتعـاد عـن GPSرادارات وأجـھـزة وسـان فـرانسـیسكـو مـن دون سـائـق باسـتخـدام مجـموعـة كـامـیرات 

الخـبراء یؤكـدون أن اسـتعـمال مـثل ھـذه السـیارات في المسـتـقـبل ... وھـذه لم تـكـن التـجـربة الوحـیدة، فـھـناك أمـثـلة كـذلك في ألمـانـیا وإیطـالیا... زدحـاماال
ـلب تغـیـیر أنظـمة السـیر وقـوانـینھ، فـمـن الممكـن مـثـال تـزوید إشـارات المـرور بأجـھـز ة إرسـال رادیـویة تـبث إشـارة تعـني أن الضـوء أحـمر ًال یـتط

 التعـرف عـلى المشـاة في الشـارع، والتمـكن مـن تحـدید نـیة كـل مـنھم؛ يالمشـكلة الوحـیدة في ھـذا الشـأن ھـ...  تـتـوقـف في نـقـطة محـددةكيللسـیارات 
   ؟انـوني؛ فـي حـالة وقـوع مـشـكلة مـا، مـن المسـؤول؟ مـالك السـیارة أم مصـنعـھـاالجـانب اآلخـر ق... ًكمـن یـرید أن یقـطـع الشـارع مـثـال

ـلقة  السـیارةه ھذمـتى سـتصـبح في فسـتظـھر شـبھ ذاتـیة الحـركة المـركـبات أما ال...  سـنوات10خـالل ) كـالمطـارات والمـصانع(ً واقـعـا؟ في األماكن المغ
  .ً عـامـا مـن اآلن30 إلى 20 بالكـامل فـعـلى األغـلب لن نـراھـا قـبل في حـین أن السـیارات الذاتیـة... ً عـاما15الشـوارع السـریعـة خـالل 
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  في المنزل …الروبوت

النـاتج سـیكون ... بعـاد مع التـلفـزیون الثـالثي األSecond Life وفي عـالم Xbox Kinectتخـیل أن نـتـمكـن مـن دمـج التكـنـولوجـیا المسـتخـدمة في لعـبة 
ً یـتم اسـتخـدامـھا حـالیـا مـن قـبل عـدد مـن الخـبراء في مجـال الواقـع Kinectفي الحـقـیقـة أن تكـنولوجـیا ... الواقع االفـتراضـي بكـافة عـناصـره

  .Hologramsاالفـتراضـي والتـصـویر المجـسـم 
نـفـیذھـا في العاصـمة البریطـانـیة؛ إذ كـان أحـد الممـثـلین العـامـلین عـلى خشـبة المسـرح مجـرد صـورة ھـناك تجـارب في التـمـثـیل المـسرحـي تـم تـ

ًفي المـسـتقـبل القـریب قـد تكـون أنـت تشـارك في مبـاراة مع لیونیـل میسـي مثـال وتـمرر لھ الكـرة وأنت في ... تجـسـیمیة لمـمـثل یؤدي الدور من برشـلونة
كـذلك سـیكون للواقع االفــتراضي والصـور التجسـیمیة دور كـبیر فیـما یـتعـلق ... ك في حـین أنـھ في أحـد المـالعـب العـالمیة في أي مـدیـنة في العـالمبیـتـ

  .Videoconferencingوسـتجـلب فـوائـد كـثـیرة في عـالم االجـتـماعـات المرئـیة عـن بعـد ) األرضـیة والفضـائـیة(بالسـیاحـة 
مـن ھـذه األمـور أن یشـعـر ... مـا الذي یؤخـر ھـذه التكـنولوجـیا؟ بعـض النـواقـص الثانـویة؛ إال أنھا ضـروریة في جـعل المسـتخـدم یصـدق مـا یعـیشھ

  . وجـوده في العـالم االفـتراضي؛ ولیس فـقط أن یراهالشـخص بحـدوث شـيء ما لھ خـالل
ًجـسـیمیة والواقـع االفـتراضي أمـرا طـبیعـیا في حـیاتـنا؟ فـي حـالة اسـتمرار وصـول الدعـم المـالي المطـلوب لھـذا المجـال، فـمن مـتى سـتصـبح الصـور الت ً

َالممكـن أن نـرى عـالمـا افـتراضـیا متـكـامال خـالل  ً   ً. سـیسـتغرق عـقودابشكل كـامل فیھ) بجـانب البصـر(إال أن عـمل الحـواس األخـرى ...  أعـوام5 – 3ً
  

  الصور التجـسيمية

حـتى ... المرضـىوللعـنایـة بالمسـنـین ) روبوتیة(ارتفـاع معـدالت األعـمار في العـدید من الدول المـتقـدمة یعـني أن الحـاجـة سـتزداد إلى عـناصـر آلیة 
الروبوتـیة، كـما یسـمیھا البعـض، بـدأت بالفـعـل، ولو بشـكـل بدائـي، فـالمكـنسـة " الثـورة"... لتـالمـیذ قـد نحـتاج لتـزویـدھم بمعـلمـین آلیـین في المـسـتقـبلا

في عـدد مـن المسـتشـفـیات ) األدویـة(لطـبیة یقـوم بفـرز الوصـفات ا" صـیدالنـي" دخـلت سـتة مـالیـین بـیت في العـالم، وھـناك روبوت Roombaاآللـیة 
وھـناك روبوتات تبـقى بصـحـبة أطـفال وعـجائـز حـتى ال البریطـانـیة مـا أدى إلى تـقـلیص الوقـت الالزم لتـوزیع األدویة عـلى المرضى بمعـدل النصـف، 

ھـل سـیفـھم الرجـل اآللي عـما " تعـجـبني ھـذه اللعـبة: "مـا إلى لعـبة معـینة وقـالًھـناك مشـكالت بالطـبع، فـمـثـال إذا نظـر شـخـص ... یشـعـروا بالوحـدة
 ال یـزال یمـثل مشـكلة؛ فـإذا كـان أمـام Visual Recognitionالتعـرف البصـري یـدور الحـدیث بمـالحـظة الشـيء المـتوجـھـة إلیھ عـینا الشـخـص؟ 

ًأن مـا یراه مركـب مـن جسـمین منـفصـلین؟ ھـناك أیضـا الجـانـب ن بإمكـانـنا التأكـد مـن قـدرتھ عـلى تمـیـیز  كـیف سـیكو،الروبوت كـأس عـلى طـاولة
ـلفـتھ أكـبر مـن تكـلفة سـیارة جـدید   .ةًاالقـتصادي؛ فـلكـي أمـتلك روبوتا یخـدمـني في المـنزل في جـلب الطـعـام إلي وفي تنـظـیف وتـرتـیب البـیت سـتكون تـك

ًمـتى سـتصـبح الروبوتات أمـرا طـبیعـیا في بـیوتـنا ًمـثـال، ومن الممكـن أن " الجـراح"الیـوم ھـناك روبوتات یـتم تصـنـیعـھا لغـایات محـددة، فـھـناك الروبوت  ؟ً
" الممرض"ي أعـمال البـناء واإلنشـاءات أو الروبوت ًنـرى قـریـبا روبوتات ذات خـاصـیة محـددة تـنـتشـر حـولـنا؛ كـالرجـل اآللي الذي سـیتم اسـتخـدامھ ف

، كـالتي نشـاھـدھا لكـن الروبوتات متعـددة الخـصـائـص ذات الذكـاء المماثـل لذكـاء اإلنسـان... الذي سـیقدم الطـعام إلى المـرضى في غـرفـھـم بالمسـتشـفیات
  .2100ربـما في ... في األفـالم، تحـتاج لوقـت طـویل
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دول العـالم بسـبب ارتـفاع أسـعار النـفـط، ومع العـلم بأن الوقـود الحـفـري یعـد مـن األسـباب الرئیسـیة وراء في الوقـت الذي تعـاني فـیھ اقتـصادات العـدید مـن 
، فإن األعـین بـدأت تتحـول إلى مـصادر أخـرى ظـاھـرة التغـیر المـناخـي، وبعـد مـا رأیـناه في الیـابان مـن كـارثة طـبیعـیة تحـولت إلى مـأسـاة نـوویة

عـام % 19بلغ ) شـمس، ریاح، كـتلة حـیویة، طـاقة حـیویة، وغـیرھا(وفق المعـلومات المـتوفرة، اسـتخـدام العـالم كـكـل لمصـادر الطـاقة المتجـددة ... ـاقةللط
 یةـناخـیرات المـیة للتغـدولـة النـاللج من مخـتصي 120 في مـایو المـاضـي تـم نشـر بحـث أكد فـیھ ... وقـد ازداد بشـكل ملحـوظ مـنذ ذلك الوقـت2008

...  إذا تـم دعـمھا مـن قبل السـیاسـات العـامـة2050بحـلول % 80التابعـة لألمم المتحـدة أنـھ من الممكـن أن تصـل نسـبة اسـتخـدام المصادر المتجـددة إلى 
ـلفة الطـاقة الشـمسـیة وتـلك المعـتمدة عـ لكـن ال یوجـد حـل سـحـري لھـذه المسـألة، فالتـقـدم في مجـال الطـاقة ... لى الریاحالتحـدي األكـبر الیوم ھـو خـفـض تك

 ینومـالجعـلم دم في ـقـالتسـیقـدم لـنا على سبیل المثال، ف.. .یةـاسـلوم األسـ العحـقـولعـلى تحـقـیق المـزید مـن اإلنجـازات في ز ـرتكفي المسـتـقـبل سـوف ی
لم ـعً، فـالمضـي قـدمـا في األبحـاث الخـاصـة بوفي غضون ذلك.. .مقاومة للجفافوأكـثـر لطاقة ً زراعـیة أقـل احـتـیاجـا ل محاصیلخـلقیة ـفـیـ أفضل لكًماـھـف
  . الخـاصة بالطـاقة الشـمسـیة الخالیا الضوئیة وتكنولوجیا البطاریات تطـویرالتقدم فيًممكـنا ل ـجعسـینانو ـیا الـنولوجـواد وتكـمـال
ـتى سـتصـبح الطـاقة المتجـددة البـدیل الحـقـیقي للوقود الحـفـري؟ اسـتخـدام النـفـط والغـاز الطـبیعي والفـحـم انتشـر بشـكل كـبیر خـالل الحـقـبة المـاضـیة م

  .2100قل بشكل كامل إلى الطاقة النظیفة بحـلول لذا من المـتوقع أن ننـت... السـبب األول انتھـى والثـاني على وشك... انخـفاض أسـعارھم، ووفـرتھـم: لسـببین
  

  اقة النـظيفةالط

العـلمـاء یحـاولون القـیام بجـعل أشـعـة الضـوء تنحـني حـول جـسـم مـا باسـتخـدام مـواد تعـمل عـلى تغـییر سـرعة الضـوء واتجـاھـھ بمجـرد أن تصـدم أشـعتھ 
نتائج  ( السـویسـريEcole Polytechnique Fédéraleًأمـر ثـبت إمكـانـیة تحـقـیقھ وفـقا للباحـثـین في معـھـد زیادة سـرعة الضـوء أو تـقـلیصـھا ... بھـا

أدوات اإلخـفاء موجـودة بالفـعل الیوم، إال أنھا لوقت .. .) أغـسطـس مـن العـام المـاضي22 عـدد Applied Physics Lettersالبحـث نشـرت في مجـلة 
ُـادرة عـلى إخـفاء مـا ھـو أكـبر مـن عــشر عـرض شـعـرة إنسـان، لكـن ھـذا العـام تمكـن عـلماء من جـامعـة برمنـغـھام البریطـانیة مـن إخـفاء قـریب لم تكـن ق

ي الضـوء حـول ما یـقع  وھـي تقـوم بثـنCalcite باسـتخـدام منشـور مـن مـادة كـریسـتال تـنشـأ بشـكل طـبیعي تسـمى كـالسـیات Paper Clipمشـبك ورق 
أكـبر بعشـرین مـرة مـن الجـسم الذي من المـفـترض أن حـتى اآلن، یجـب أن یكـون حـجـم رداء اإلخـفاء الكـریسـتالي ھـذا ... تحـتھا بصـورة تخـفـیھ بالكـامل

؛ إال أن مـا تـمكـنت ھـذه المـواد مـن ًصـمیم رداء إخـفاء أصـغـر حـجـمالذلك یعـتقـد بعـض العـلماء أن المـواد االصـطـناعـیة قـد تكـون السـبیل إلى ت... یخـفـیھ
  .ًیة أسـاسـا مـن قـبل اإلنسـانًإخـفائـھ كـان مرتـبطـا بضـوء ذي أطـوال موجـات غـیر مـرئـ

ًمـتى سـیصـبح رداء اإلخـفاء أمـرا طـبیعـیا في حـیاتـنا؟  مرئي لإلنسـان سـتبدأ في الظـھـور، وفـق التوقعـات، خـالل المواد التي سـتسـتخـدم في مجـال الضـوء الً
ـلى إخـفاء أشـیاء بحـجـم جـسم اإلنـسـان فـقـد یسـتـغـرق عـشـرات السـنـینأمـا ...  سـنوات5   .جـعـلھا قـادرة ع
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والذي تـدور " بال حـدود "Limitlessلقد شـاھـد الكثـیر منا فـیلم 
ي مجـال القـدرات قـصتھ حـول قـرص طـبي لھ فـوائـد خـیالیة ف

أنـنا بدأنا نشـھـد لكـن ھـل ھـذا ممكـن بالفعـل؟ الحـقـیقة ... العـقـلیة
رمونات ـالھبتالعب ـالبعـض األدویة التـي تعـمل عـلى ظھـور 

یة ـظـالقة اللفـاغ لتحسین الذاكرة والطـبیة في الدمـالت العصـوالناق
ـالب الذین یبحـثون عـن وھـناك أعـداد مـتزایـدة مـن الط.. .یزـتركـوال

  .مـثـل ھـذه األقـراص للحـصـول عـلى نـتائج أفـضل في االمتحـانات
راؤھا على ـیمكن شیوجـد على األقـل اثـنان مـن ھـذه العـقاقـیر الطـبیة، 

المشـكلة الوحـیدة .. .یةـابـ إیج ذھـنیةھا آثارـأن ل، ثـبت شبكة االنترنت
صل عـلى رخـص المنظـمات الطـبیة ھـي أن ھـذه العـقاقـیر لم تحـ

ـلى المـدى ال طـویل ال تزال والصـحیة الوطـنیة ما یعـني أن آثـارھـا ع
  .غـیر مـعـروفـة

ًمـتى سـیصـبح قـرص الذكـاء متوفـرا للجـمیع؟ مـن الممكـن أنھ وخـالل 
ـلى أقـراص تحـســن قـدرات  ّالعـقود المـقـبلة أن تحـتوي أي صـیدلیة ع

عـلى األغـلب ... نـتباه بشـكل عـاموالكتابة والحساب أو االإلبداع ا
  .2025سـتصـبح ھـذه األقـراص في مـتـناول الجـیمع بحـلول 

  

  قرص الذكاء

ورغـم أن البعض یعـتقـد أن ھـذه ... ًنقـلھا مـن مكان آلخـر ثـم إعـادة تركـیبھا تمـاما كـما كـانت في السـابقذرات جـسـمك و" تـفـكـیك"الـنـقل اآلني یتطـلب 
، إال أن ًافالعـلماء حـتى اآلن لم یتمكـنوا من نـقل أنفـسـھم أو أي ذرات آنـی... الفـكرة لم تتـجـاوز حـدود الخـیال العـلمي، إال أنـنا نحـقق إنجـازات معـقـولة فیھـا

العـملیة ال تتـم بنـقل جسـیم ما ... Quantum Teleportation ")أو الكـوانتي (النـقـل اآلني الكـمـي"نوا مـنھ ھـو نـقل المعـلومات؛ وھـو مـا یسـمى ما تمكـ
ھـنا ... ً كـیلومـترا إلى فوتون آخـر16بفـوتون نحـو  مرتبطة ال والخصـائصمن مكان آلخـر؛ فـفي بحـث صـیني تم تـنـفـیذه العـام الماضي، تم نـقل المعـلومات

ھـذا بالطـبع لن یحـسن وسـائل المواصـالت )... Entangled(ًتـبرز مزایا العـالم الكـوانـتي فبین الفـوتـونـین ال یوجـد أي اتصـال؛ إال أنـھما مـتشابكین كـمیا 
ًني، لكـن سـتكون لھ اسـتخدامات عـدة في مجـال التشـفیر مـثال، فالمعـلومات التي تـنقل بھـذه الطـریقة كـما ھـو الحـال مـع ما نـتصوره بالفعـل عـن النـقل اآل

ما یـتوقـعھ العـلماء اآلن ھـو زیادة المسـافة التي یمكن فـیھا تنـفیذ عـملة النـقل اآلني الكوانـتي بشـكل كـبیر خـالل ... یسـتحـیل التنصـت عـلیھا أو اعـتراضھا
الغـیغابایتات لنسـخ جـمیع ذرات الجـسم البشري ھـو ملیارات الملیارات مـن  ر ھـذا األملكـن مـاذا عـن نـقل إنسـان بالكـامل؟ مـا سـیتطـلبھ... عـقـدین القـادمـینال

  .الشـخص األصـلي" قـتل"ھذه العـملیة سـتعـني ونـقل معـلوماتھـا إلى مكـان آخـر حـیث توجـد نسـخة عـن ذلك الجـسم تنـتظر المعـلومات المـنقولة، إال أن 
ًمـتى سـیصـبح النـقل اآلني أمـرا طـبیعـیا؟ لیس قـبل العام  ً2500.  

  

د ـسم في قرص واحـتاجھا الجـیحالتي ذائیة ـناصر الغـمیع العـجأن تعـبأ 
طوط ـجنود في الخالرواد الفضاء أو ًا لیـثالـ مً سـیكون أمـراصغیر
یش الجفي حـقـیقة األمـر، ھـناك معـلومات تؤكـد أن ... األمامیة

 عـلى مـشروع یھـدف إلى جـعـل 2004 في العـام میركي كان یعملاأل
ـلى الحـفاظ عـلى مسـتوى أدائـھم  لمدة تصل إلى الجـنود قادرین ع

ھـذا .. ."التقلیدیة" راریةـعرات الحـذ أي من السـمسة أیام من دون أخـخ
تاج المشـروع انتھى عـلى األغلب، لكـن العـلماء منكـبون اآلن عـلى إنـ

أطـعـمة تكـون الفوائد الغـذائـیة فیـھا مضاعـفة وتـزال مـنھا أیة 
كما في بعض الوجـبات (مـواصـفات قـد تؤدي إلى مشـكالت صـحیة 

وھـناك عـمل متواصل لالسـتفادة مـن تكـنولوجـیا النـانو )... السـریعة
 لكـن ھـذه األبحـاث تتـطلب أن تالزمھا دراسـات... في ھـذا المجـال

  .ـلة األمـدخـاصة باآلثـار طـوی
 ، األطـعمةًمـتى سـتصـبح أقـراص الغـذاء متوفـرة للجـمیع؟ غـالبا

النانویة سـتصل خـالل عـشر سـنوات، إال أن األقـراص الخـاصة 
 50ًبخـفض احـتمال اإلصـابة بالسـرطان مـثال فـنحـن لن نراھـا قـبل 

  ً.تاج إلى دراسات طـویلة جـدا سـنة؛ ألن آثارھا الجـانبـیة تحـ60إلى 
  

  أقراص بديلة للطعام
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مـاذا كـان ... الثـورات في تونس ومصـر ولیبـیا وسـوریة والبحـرین والیـمن
دور التكـنولوجـیا في تفـجـیرھا؟ وكـیف تمكـن الثـوار في تلك الدول مـن 

 بأسـلوب لم یكـن األفـكـاراسـتخـدام أدوات العـصـر للتواصـل والتـنـظیم ونشـر 
؟ واألھـم مـن ذلك كـلھ، ھـل كـانت  فـقـطت قـلیلةًقابـال للتحـقـیق قـبل سـنوا

الثـورات تكـنولوجـیة أم أنـھا كـانت لـتقع حـتى في حـالة غـیاب مـا تـوفـره لنـا 
  شـبكة اإلنـترنت الیـوم؟
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 مشـھد جـدید أتى من شـوارع مدن عربیة عدة، شـباب وشـابات
 لیتم بعد ن بكـامیرات ھواتفھم المحـمولة،ی مسـلحـیخرجون للتظـاھر

ًعـلى شـبكة اإلنـترنت فورا، ذلك نشـر الصور وتسجیالت الفـیدیو 
لكـن لمـاذا اآلن؟ ... ومعھا آخـر األخـبار عـن األوضاع في بالدھم

اإلنترنت في النشاط السیاسي بمعھد الخـبیرة في مجال دور 
 مسـتویات إن ارتفاع تـقول مریم أوراغأوكسـفورد لإلنترنت 

التعـلیم واإلحباط بسبب غـیاب فرص العـمل وتوفر إمكانیات 
في العالم  «ًمتفجرا؛ ً مزیجـا شـكـلت االتصال اإللكترونیة، كلھا

ت عـمر  اإلسالمي، لدینا قسـم كـبیر مـن المجـتمع تحـ-العربي
الثالثین، والكثیر من ھـؤالء لدیھم درجات جامعیة إال أنھم عاطلون 

 ...» اإلنترنت تحول إلى جـزء مـن حیاتھم الیومیة ... عن العمل
لكن في كل حالة، كانت ھـناك شـرارة أخـرجـت العمالق من 
قمقمھ؛ في تونس كان مقـتل البوعزیزي وفي مصر مقـتل خالد 

 مـا دفع اآلالف للخـروج إلى الشـوارع ھـيھذه الشـرارة سعید، 
الحـوار ... ھم للوضع القائم ومطالبتھم بالتغـییررفضـللتعـبیر عـن 

حـول ھـذه التحـركات والدعوات للمشاركة فیھا تمـت عـن طـریق 
 أو Twitter أو Facebookاإلنـترنت؛ سـواء باسـتخدام 

زیزي المواطنین في تونس، دفع موت البوع... المدونات أو غـیرھا
إلى تنظیم مظاھرات عـمت كافة المدن، وانتھت بفرار الرئیس زین 

  . ینایر14العابدین بن علي في 
خـالل المظاھرات التي عـمت المدن المصـریة، الحـكومة المصـریة    

وھذه الفـتاة ... أوقـفت خـدمات اإلنـترنت في جـمیع أنحـاء البـالد
  مـن یخـاف مـن تویـتر؟: تسـأل

في مصـر، أدى نشر تسجیالت مصورة لخالد سعید وآثار التعذیب 
 إلى تنظیم Youtubeوالضرب بادیة على جـثتھ عن طریق موقع 

الرد ...  ینایر25مظاھرات حـاشدة شھدتھا مدن رئیسیة یوم 
ًالحكومي جاء عـنیفا ومدمرا لوا إال أن المصریین واص... ً

فجـاءت محـاوالت السـلطات عـزل المتظاھـرین ... مظاھراتھم
وتجـمید سبل اتصـالھم عـن طـریق وقـف عـمل مواقع التواصل 
االجـتماعي األجـنبیة والعـربیة؛ حـتى وصـل األمر إلى قطع كافة 

بما في ذلك الرسائل (في البالد خـدمات اإلنترنت والھاتف المحمول 
 تحـولت إلى أسلوب سریع وفعال في نقل ت كان التيSMSالنصیة 

 مصـر ھـي نقطة المسألة لم تكن بسـیطة؛ إذ أن... )المعلومات
وصل فیما یتعلق بخطوط اإلنترنت بین جـنوب شرق آسـیا وغـرب 

 SEA-ME-WE 3 أوروبا عـن طـریق كابل ألیاف بصـریة اسمھ
المحیط یمـتد من الھند والصین في قاع  ألف كیلومتر 39یبلغ طولھ 

.. .الھندي باتجاه قناة السـویس وحـتى مقاطعة كورنوال البریطانیة
ومع كل ھـذا، قررت حكومة القاھـرة قطع جمیع االتصاالت 

ورغم الظلمة ...  والعـالم الخـارجياإللكترونیة بین مصر
 اإللكترونیة التي أرادھا نظام مبارك، فالظلمة التامة كانت مستحیلة؛

ًیوفر اإلجابات دائما، ت ووسـائل االتصاالت عصر اإلنترنإذ أن 

سرعان ما قام مـزودون لخدمات اإلنترنت و... مھما كانت معقدة
في فرنسا والسـوید وغیرھما بتوفیر أرقام ھاتفیة مجانیة یمكن 
للمصریین االتصال بھا للربط باإلنترنت عن طریق خطوط الھاتف 

 قدیمة بعض الشيء  التي تعدDialupاألرضیة باستخدام تكنولوجیا 
وبطیئة للغایة؛ إال أنھا كانت وسیلة مقبولة لتبادل النصوص 

 الموجود على 2كذلك كان ھناك القـمر الصناعي الثریا ... المكتوبة
  ّ ألف كیلومتر وھـو ما مكـن مالك أي ھاتف یعمل35ارتـفاع 
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ل  للوصدامھ كمودمـتخـیة من اسـبتكنولوجـیا األقمار الصناع
قبل أن ھـذا  ...ھا لھذه الغایـةاستعمالباإلنترنت، رغم ارتفاع أسعار 

یبدأ البعض بإدخال لواقط أقمار صناعیة خاصة بخدمات اإلنترنت 
ثم ظھـرت خـدمات الرسائل الصوتیة التي وفرتھا .. .إلى البالد

 ما سـمح Google التابعة لـ SayNow  وTwitterمواقع 
یة باالتصال بأرقام معینة وترك رسـالة لمسـتخدمي الھواتف األرض

وھو ما ترك ... صوتیة مسجلة لیتم نشرھا على المواقع المعـنیة
ًالباب مفتوحـا أمام المواطنین كي یواصـلوا تنظیم تحركاتھم 

واسـتالم المعلومات الخاصة بتطورات األوضاع في مناطق مختلفة 
الذي أرادتھ لكن رغم انقطاع وسـائل االتصـاالت ... من البالد

الحـكومة، فعـالم ثورة المعلومات كان یسـمح لآلالف بتسـجیل 
باسـتخدام كامیـرات ھـواتفھم المحـمولة؛ ) صور وفیدیو(األحـداث 

ما سـمح للبعض باالحـتفاظ بالتسـجیالت ونشـرھا حالما سـنحت 
حـتى أن المتظاھرین في میدان التحریر بالقاھـرة ... الفـرصـة

ء مركز إعالمي صـغیر مكون من خـیمتین لجمع قرروا إنشـا
ًالتسـجیالت التي جـاء بھا زمالؤھم، ووفقا ألحـد مسـؤولي ذلك 

 غـیغابایت في السـاعات 75المركز تمكن المشاركون فیھ من جمع 
  .القلیلة األولى من العـمل

أمر مشـابھ یحـدث في سوریا حـتى اآلن، إذ أن السـلطات تقطع 
صـال عن المدن التي تقع تحـت الحصـار وتحت كافة وسائل االت

وقع ھـجـمات قوات األمن والجـیش، لھذا یقوم المواطـنون باستخدام 
ھـواتفھم لتسـجیل الوقائع ثم یقومون بنقل بطاقات الذاكرة إلى 
ًالحدود مع األردن جـنوبا أو مع تركیا شـماال لیسـلموھا إلى  ً

  .ى شـبكة اإلنـترنتأشخـاص یقومون بنشـرھا على الفور عـل
لكن مع إتمـام عـملیات التنظیم وإیصال   

المعـلومات، فإن المظـاھرات یجـب أن 
تـتجـدد عـلى األرض؛ في شـوراع المـدن 
والبلدات التي یرید مواطـنوھا تغـییر 
الحـاضر وصـنع المسـتقبل المشـرق الذي 

لھـذا، فالعـمل الحـقـیقي ... مھیتمنون قدو
كان یـبدأ في الشـارع، بمشـاركة اآلالف 
وھـتافاتھـم والمطـبوعات التي كانوا 
یوزعـونھا بین بعـضـھم وعـلى 

مواجـھة قوات الشـرطة ... اآلخـرین
والجـیش لم تكـن تحـدث في عـالم 

على شـبكة اإلنـترنت، بل افـتراضـي 
  .البالدكـانت سـاحـتھا كـل أنحـاء 

  

TOR 
... ـض خـدمات اإلنـترنت قـبل حـدوثھبعالمعارضة المصـریة تأھـبت لقـطع 

اموا بتحـضـیر كـتیبات ، وقTORولتجـاوز إجـراءات الحـكـومة، اسـتخـدموا 
ھـذه األداة التي تـمت برمجـتھا في معـھد ... تشـرح طـریقة اسـتخـدامھ

أصـبحت الوسـیلة ) www.torproject.org(ماساتشـوسـتس للتكـنولوجـیا 
لمعرفة كیفیة عـمل ھـذه ... المفـضـلة للتغـلب عـلى وسـائل الرقابة اإللكـترونـیة

فة أنك عـندما تكـتب اسم موقع في متصفح اإلنترنت الذي ًاألداة، عـلینا أوال معـر
أو  (DNS فإن جـھازك یعـود إلى مرجعیة تسـمى twitter.comتسـتخدمھ، مثـل 

Domain Name Server ( تقـوم بتحـویل كـلمات عـنوان الموقع المطـلوب إلى
 ھـو Twitterبالنسـبة لـ  (IP Addressعـنوان رقمـي یسـمى 

 تلك الصـفحـة مـن بعـد ذلك یتم إرسـال طـلب باالتصـال إلى )199.59.148.10
المكـتوبة، مـنع الوصـول إلى عـناوین المواقع فإذا قامت الحكـومات ب.. .الموقع

ـتصل إلى الصـفحة العـنوان بالمتصـفح، ل في خـانة IPكـتابة أرقام الـ یمكـنك 
لممنوع ھـو العـنوان المكـتوب أما إذا كان ا... الرئیسـیة للموقع بال أي مشـكالت

والرقـمي، فبإمكانك الوصـول إلى الموقع عـن طـریق بروكـسي؛ أو موقع ثالث 
یمكـنك من داخـلھ الوصـول إلى المواقع التي تریدھا من دون أن یظـھر لألدوات 

مـن ھـذه (الحـكومیة أنك تتصـفحـھا، فبالنسـبة لھـا أنت في موقع البروكسـي 
اسـتخدام ثالثة  ھـو TORما یفعـلھ )... hidemyass.comالمواقع 

  .ًما یجـعـل إمكـانیة عـرقـلة عمـلیة التصـفح أمرا شـبھ مسـتحـیلوھـو بروكسـیات، 

ـتخـدامھـا من قـبل بعـض المتـظاھرین في مـصر حـتى المصـطـلحات التي تم اس
وتونس كـانت مرتبطة بالعـصـر اإللكتروني المعـلوماتي الذي نعـیشھ؛ مـثل 

  .ً التي تسـتعـمل دائـما في األلعـاب اإللكـترونیةGame Overاسـتخدام كـلمة 
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 أنھ في بعض الحـاالت، كـما ھـو واقع الذي نشـھده الیوم ھـووال
األمر مع نظـام القـذافي، المظاھرات السـلمیة لم تؤت أكلھـا، فھي 

 كافة قـتـللم تجـبر العـقـید عـلى التنحـي، حـتى أنھ أراد 
إلى حـمل السـالح وبدء المشـاركین فیھا؛ مـا دفع المحـتجـین 

  .معـركة ال تـزال مسـتمرة حـتى اآلن
الحـقـیقة أن المظاھـرات اتسـعـت وازداد عـدد المشـاركین فـیھا 

وھـم لم یبـدأوا ... بعـد قـطع خـدمات اإلنـترنت والھـاتف المحـمول
باحـتجـاجـاتھـم ألنھم قرروا القـیام بذلك مـن دون دافع؛ األحـوال 

الخـدمات  البطالة، تدني مسـتویات التعـلیم، : المتردیةاالقتصادیة
كـلھا أسـباب دفعـت جـیل ... یة البائـسة، الفسـاد، الظـلمـحالص

وھي ... الشـباب إلى رفض الواقع المفروض عـلیھم مـنذ عـقود
.. .مواجـھة عـناصر الشـرطة والجـیش المسـلحینالتي دفعـتھم إلى 

اإلجـابة عـلى السـؤال الرئیسي في وھـذا یجـعلنا نرى بوضـوح 
الشـعـب، ھـل كـان الربیع العـربي ثورة إلكـترونیة؟   : ھـذا المقال

... في كـل دولة،  ولیس التكـنولوجـیا ھـو من صـنع الثـورة
... فالمواقع اإلجـتماعـیة لم تكـن لتعـمل لوال المسـتخـدمین

غـاضـبین راغـبین في ذه الحـالة كانوا ثوارا ً   والمسـتخدمون في ھـ
 الحـركات التي ل عـن عـالقةًوھـذا أیضـا یجـعـلنا نتسـاء... التغـییر

لیس الفاصـل الزمني و... تدعي تمثیل الدین بعـصر التكـنولوجیا
ًطـویال عـن الوقت الذي خـرج فـیھ الرجـل الذي مثـل أعـلى سـلطة 

 في برنامج في ھـرم أكـبر تـلك الحـركات على شـاشات التلفزیون
 لیقول إنھ ال یعـرف كـیفیة اسـتخـدام اإلنـترنت وال ،حواري شھـیر

فما ... كـتابة البرید اإللكـتروني ولم یعـرف مـن كـان بیل غـیتس
عـالقة ھـؤالء بعصـر مكـن الشـباب من الثـورة عـلى واقعھم 
رغـبة في إعـادة بالدھم إلى مقدمة صف الحـضـارة؟ ولمـاذا یسـمح 

ھا وھـم رات وإدعـاء أنھـم ھـم مـن أطـلقؤالء بالقـفز عـلى الثـولھـ
   جـني ثمارھـا؟الذین یسـتحـقون

األشــخـاص   الـذیـن 
أطــلــقــوا   شـــرارة 
الـثـــورة فـي تـونس، 
وبعـد ذلك في مصــر، 
كـــانـوا  مـن  فـــئــة 

المتعـلم الذي الشـباب 
كـان یمـثـل الشـریحة 
األكـبـر فـیـما یـتعــلق 
بالـتعامل مع خـدمات 
اإلنـترنت والتي كانت 
قـادرة عـلى التـواصل 

   ً.إلكـترونیا

  أدوات التغـيـري

 SMSالرسـائـل النصـیة 
خـدمة یتم اسـتخـدامھا بنجـاح في جـمیع أنحـاء 

ھذه الخـدمة لیسـت بحـاجـة إلى الربط ... العـالم
باإلنـترنت، فـھـي تعـتمد بشـكل كـامل عـلى 

وقـد تم ... خـدمات شـركة الھـاتف المحـمول
اسـتخدام ھـذه األداة لتـبادل المعـلومات ونـقل 

خـبار وتنـظـیم التحـركات والتحـذیر من بعـض األ
  .المواقع التي یتعـرض فیھا المتظاھـرون للخـطر

 تـنـظـیمال
االتـفاق بصـورة مسـبقة عـلى مـوعـد ومـكان 
محـدد للتـظـاھـر سـمح بالتغـلب عـلى مشـكلة 

تحـدید الجـمعة ... انقـطاع وسـائـل االتصـال
ًیومـا النـطالق المظـاھـرات في میدان التحـریر 

كـذلك ... كـان أحـد األمثـلة الناجـحـة عـلى ذلك
ألوراق التي تضـمنت كـانت طـباعـة وتـوزیع ا

خـطط العـمل وأھـدافھ إحـدى أھـم الوسـائل في 
  .إشـراك األفـراد الذین ال یسـتخـدمون اإلنترنت

 العـالقات مع وسـائل اإلعـالم
لتي عـرفناھـا خـالل الكثـیر مـن الوجـوه ا

الثـورات العـربیة كـانت تعـمل قـبل انطـالق 
المظـاھرات للوصـول إلى الصـحفـیین األجـانب 
حـتى یمكـن الوثـوق بھـم واعـتبارھـم مـصادر 

والمراسـلون األجـانب ... صـادقة للمعـلومات
عـملوا خـالل األحـداث عـلى إیصـال أصـوات 

  .الناشـطـین إلى العـالم

تحة ـفورة كـانت من نـتاج العـقول المنـبالتـأكـید، الثـ
عـلى مـا یجـري في العـالم؛ عـقول أدركـت أن شـعوب 

 وأدركـت بالدھـا تحـیا في المـاضي بظـالمھ وتعـاسـتھ،
أن الدولة المدنیة الحـرة التي یعیش فیھا مواطـنوھا كـافة 
بمسـاواة وعـدل، ھـي الدولة التي یرغـبون في تأسـیسـھا 

لھـذا یـتوجـب عـلى الجـمیع الحـذر مـن .. .والحـیاة فیھا
التخـلف واالنقسـام عـدم انزالق بالدھم إلى فوضى 
عـلى مـن عـمل .. .والمواجـھة بین أبناء الوطـن الواحـد

إلسـقاط األنظمة البائدة أن یواصل العمل كي ال تسـقط 
  .البالد بید أنظمة مشابھة، شـكلھا فقط ھو المخـتلف

  

DIALUP 
معـظم أجـھـزة الكـمبیوتر مـزود بھـذه 

ـابل الھـاتـف یكـفـي وصـل ك... التكـنولوجـیا
بالجـھاز كـي یتمكـن من االتصـال برقم تـلفـون 
مـزود خـدمة اإلنـترنت وبالتـالي یجـعـلك 

Online ... الكمبیوترات الحـدیثة یمكـنھا
الربط باإلنـترنت عـن طـریق الوصـل مع 
الھواتف المحـمولة المزودة بخـدمة اإلنـترنت 

  . ًعـن طـریق البلوتوث مثـال
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إذا كـنت ال تـرغـب في حـمل جـھاز كـمـبیوتر معـك في جـمیع المحـاضرات أو 
الحـصص، لكـن رغـم ذلك تـرید مواكـبة العـصر؛ بأن تكـون لدیك نسـخـة رقـمیة من 

واجـدك في المدرسة أو كـافة مـالحـظاتك والمعـلومات التي تجـدھا مـفیدة خـالل ت
فھـو یوفـر لك إمكـانـیة ... الجـامعـة، فما عـلیك عـملھ ھـو الحـصـول عـلى ھـذا القـلم

في الوقـت ذاتـھ یقـوم بحـفـظ مـلف رقـمي و) بالصـورة التـقـلیدیة(الكـتابة بالحـبر 
ملف ونقـلھ وبعـد عـودتك إلى بیـتك، یمكـنك حـفـظ ال... یحـوى كـل مـا قـمت بكـتابتھ

 أو حـفظھ في ھـاتفك المحـمول أو Google Docs أو Evernoteامج نإلى بر
 . .iPadجـھاز 

 

Livescribe Echo 2GB 
 

Samsung Galaxy S II 
... 2011جـھاز یعـده الكـثیرون األفضـل في 

اد عـلى نظـام التشـغـیل فھـو یعـمل باالعـتم
Android 2.3 ومعـالج Dual Core 

 وذاكـرة عـشوائـیة تـبلغ 1.2GHzبسـرعة 
1GB ھـذا ...  إنش4.3 وشـاشـة قـیاسـھا

الھـاتف طـرح في األسـواق بنموذجـین األول 
 32GB والثاني 16GBبذاكـرة داخـلیة تـبلغ 

یمكـن زیادتـھما باسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة 
microSD 32 بحـد اقصـىGB ... یضـم

 8الجـھاز كـامیرتین؛ خـلفیة بكـثافة رقـمیة 
وھـو ...  میغابیكسـیل2میغابیكسـیل وأمـامـیة 

یقـدم للمسـتخـدم كافة التكـنولوجـیات 
 وخـدمة Bluetooth وWiFiالمـتوفرة؛ 

 تحـدید المواقع الجـغـرافیة باسـتخـدام األقمـار
 .FMًـا رادیو  وبھ أیضGPS الصـناعـیة  

Acer Iconia Tab W500  
ًدم كـافة مـیزات الكـمبیوتر اللوحـي مضـافـا إلیھـا ـھـذا الجـھاز یقـدم للمسـتخ

دة لوحـة المفاتیح ـام قاع باستعـمسـھـولة التعـامل مع جـھاز كـمبیوتر نـقال
 Windows 7شـغـیل ـام التـظــعـمل باالعـتماد عـلى نالجـھاز ی... المرفـقة بھ

Home Premium 32-bitج ـ بمعـالDual Core 1 بسـرعةGHz 
حـجم قرص الذاكـرة الصـلب فیھ ... 2GB تـبلغ RAMوبذاكـرة عـشوائیة 

 USB وھـو یضـم وصـلة ،SDزیادتھا باسـتخـدام بطاقة  یمكـن 32GBیبلغ 
لوحـة "ووصلتـین إضافیـتین في قـاعدتھ في وضـعھ اللوحـي المنفـصل 

) أمامیة وخـلفیة(بھ كامـیرتان  إنـش و10.1یبلغ قیاس شـاشـتھ "... المفاتیح
 WiFi مـیغابیكـسیل، ویوفـر تكـنولوجـیات 1.3كالھـما بكـثافة رقـمیة تـبلغ 

  .Bluetoothو

ش، ـ إن4ھـاتف ذكي یضـم أحـدث التـقـنیات؛ قیاس شـاشـتھ 
 یمكن زیادتھـا باسـتخـدام بطاقة 16GBذاكـرة داخـلیة تـبلغ 

microSD 32 بحـد أقصـىGBید المواقع ، بھ تـقـنیة تحـد
 WiFi وتقـنیتي GPSدام األقمـار الصـناعیة ـیة باسـتخـالجـغـراف

 5 تـبلغ  الخـلفیةالكـثافة الرقـمیة للكـامیرا... Bluetoothو
الجـھـاز یعـمل باالعـتماد عـلى نظـام التشـغـیل ... میغـابیكـسیل

Android 2.2وعـلى مـعـالج  Dual Core تـبلغ سـرعـتھ 
1GHzعـشوائـیة  وذاكـرة RAM 1 تبلغGB ... إال أن كـل ھـذه

لھ  فـكرة تـوفیر قاعـدة  بقـدرالمواصـفات لیسـت باالسـتثنـائـیة
 تشـبھ إلى أبعـد الحـدود جـھاز كـمبیوتر Lapdockتسـمى 
 11.5شـاشـة قیاسـھا ( بكـافة مكـوناتھ الخـارجـیة محـمول

قاعـدة توفر لك ھـذه ال)... USBإنـش، لوحـة مفاتـیح، ووصـلة 
  .إمكـانـیة فـتح كـافة مكـونات الھـاتف والتعـامل معھا بحـریة

  

Motorola ATRIX 

LG Optimus Black P970 
 ھـاتفـھا الجـدید بمواصفات LG شركة تقـدم

متفوقة في العـدید من میـزاتھ؛ فھـو یعـتمد 
 وشـاشـة Android 2.2على نظام التشـغـیل 

 2أمامیة ( إنش وكامیرتین 4بقیاس 
 وھـو ) میغابیكسـیل5میغابیكسیل وخـلفیة 
 Bluetooth وWiFiیجـمع تكـنولوجـیات 

باسـتخـدام خـدمة تحـدید المواقع الجـغـرافیة و
ً وبھ أیضـا رادیو GPSاألقمـار الصـناعـیة 

FM ... نقـاط الضـعـف تـبدأ بحـجـم الذاكـرة
مـنھا واحـد فـقط فـقط  2GB(الداخـلیة 

یضـاف إلیھـا إمكـانـیة ) السـتعـمال المسـتخـدم
بحـد  microSDاسـتخـدام بطـاقة ذاكـرة 

م أن سـرعة معالجـھ ـورغ... 32GB اقصـى
  ، فھـو مـزود بذاكـرة عـشوائـیة1GHz تـبلغ

  RAM 512 مـقدارھاMBفقـط .  
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ھـناك العـدید من األمـور المرتـبطة بالتـطـور التـكـنولوجـي المصـاحـب لرحـلة الجـنس البشـري عـلى ظـھـر كـوكـب األرض؛ مـن أھـم 
حـول من القـریة أو المدیـنة الصـغـیرة التي كـان ھـذا المحـیط الذي نمـا وتوسـع لیـت: ثـار الـتي یـتركـھـا في محـیطـھھـذه األمـور نجـد اآل

لمیة ـكنتـیجـة لإلنجـازات العذي نشـھـده اإلنفجـار السـكـاني ال؛ وذلك بسـبب الیوم لى كـل جـزء من أجـزاء األرضإیقـطـنھـا في المـاضـي 
مـكـانیة الحـیاة بشـكـل إالتي أعـطـت الموالیـد الجـدد َأطـول مقـارنة مع مـن سـبقـنا ولتـمـتع بحـیاة بایة التي سـمحـت للفـرد ـالطـبو

 .یتجـاوز بمـرات مـا كـانت عـلیھ األمـور في المـاضي
الیـوم ھـي أن الكـون كـتشـافات العـلمیة المـسـتمرة منـذ القـرن الخـامس عشـر حـتى ة الـتي عـرفـناھـا بفضـل االیالفكـرة الرئیـسـ

الشـمس  فـاألرض لیـسـت مركـز الكـون، وًعـتقـاد سـائدا؛ـان االیدور حـول اإلنـسـان كمـا كـھ ال یـتحـرك وواكـبھ ونجـومھ ومجـراتـبك
ذكـر في خـضـم العـوامـل ـُیة تـ اإلنـسـان مـا ھـو إال جـزء یـكـاد یكـون بال أھـم...ًوبقـیة األجـرام السـمـاویة ال تدور حـولھـا تكـریـمـا لـنا

 الطـبیعة لیـسـت بحـاجـة لإلنـسـان في أي ...الكـونأو في أیة نقـطـة أخـرى في محـیطـة بھ سـواء عـلى ظھـر ھـذا الكـوكـب المؤثـرات الو
 أن الدیـناصـورات عـلم نحـن ن...عـلى النشـوء من جـدید في كـل مـرة تتطـلب فیھـا الظـروف ذلك فـھـي قـادرة عـلى اإلسـتمرار وشـيء؛

في تلك الحـقـبة الجـیولوجـیة، لم یكـن و ... تمـكـنت من اإلسـتمرار،الحـیاة علیـھـا و،عـوامل طـبیعـیة، إال أن األرضل انقـرضـت بفعـ
 عـواملھـا، لنتـمـكـن من الحـیاة؟نسـبھـا و بكـل مكـوناتھـا و،اتھـ فھـل الطـبیعـة بحـاجـة لنـا؛ أم أننـا نحـن بحـاجـ...لإلنـسـان وجـود

 تطـویع الكـثیر من حـولھ بھـدف تسـھـیل مـن) ئـھ تطـوره العـلمي وازدیاد مسـتویات ذكـابفضـل(تمكـن اإلنسـان ذه الضـآلة،  ھـرغـمو
تلك األنـانـیة التي كـان مصـدرھـا (في رغـبتھ في السـیطـرة عـلى كـل مـا تلمـسھ یداه  و فـمـن أنانـیـتھ الظـاھـرة...األمـور عـلى نفـسھ

سـتمر في عـمل ذلك الیـوم دون أداء الحـسـابات ھـو مبدأ في التـدخـل في الطـبیعة و)  لـناسـخـرمـاد بأن كـل مـا في الكـون اإلعـتق
 .الخـاصة بنتـائج ذلك التدخـل

ن یعـمل عـلى أعـلیھ  – ھتذا  في الوقـت–سـتمرار في إیجـاد مـا یسـھـل عـلیھ الحـیاة، لكـن ان االمـا عـلیـنا معـرفـتھ ھـو أن عـلى اإلنـسـ
ًاآلداب المخـتلفة مثـال، لكـن مـا یتـوجـب أن نعـرفھ ا التـوقـف عـن إنـتاج العـلوم و لیـس عـلیـن...تجـنب التـأثـیر في العـوامل الطـبیعـیة

ـیة أن تعـمل لحـقـب زمـنیة طـویلة ت كـان عـلى العـوامل الطـبیعلى القـضـاء عـلى غـاباإ الكـتـب بشـكلھـا الحـالي تؤدي أن طـباعةھـو 
ًسـیكـون العمـل المطـلوب إلعـادة إنـتاجـھـا طـویل جـدا كـذلك؛ قـد یتجـاوز في طـولھ  و...ًجـدا إلنـتاج الظـروف المناسـبة لظـھـورھـا

  .دة التـي سـنكـون نحـن موجـودین خـاللھـاـالم
 

 اإلیكـولوجـیا
وامل  العـ...یة والبیئـیةـ الطـبیـعاببیـئتـھـ) نبـات، إنسـان، حـیوان(حـث في عـالقة الكـائنـات الحـیة لم الذي یبـاإلیكـولوجـیا ھـي الع

كـل . ..غـیرھـا الكـثیرالطـبیعـیة تشـمـل الضـوء والحـرارة والرطـوبة والریاح واألكـسجـین وثـاني أكـسید الكـربون والتـربة والمـیاه و
أي و.. .لى مـا ھـي عـلیھإأشـكـالھـا المخـتلفة التـي نراھـا الیـوم من النشـوء والوصول نت الحـیاة بصـورھـا وجـتمعة مكـتـلك العـوامل م
  .كـل عـناصـر الحـیاة عـلى األرضؤثـر في ازن أي من تلك العـوامـل سـیإختـالل في تو

الى شـكل آخـر یسـاھـم في إنـتاج مـا یلیـھ في تلك الدورة؛ إال أن إن كـل مـا یـنـتج بشـكل طبیـعي یدخـل في دورة الحـیاة وبـمـوتھ یـنـتقل 
لى فـترات زمـنیة إه فیـھـا ألنـھ بحـاجـة ؤمـا یـنـتجـھ اإلنسـان تجـاوز تلك الدورة الطـبیعـیة وعـاد لیـضـیف إلیـھـا مـا ال یـمكـن احـتوا

 .ًطـویلة جـدا من غـیر الممـكـن دمجـھ فیھـا
حـیث أن عـواملھ تؤثـر وتتـأثـر بمـواد ) كـعـلم البـیئة والجـیولوجـیا والعـلوم المخـتصـة بسـلوك الحـیوانات(العـلم مع غـیره یـتداخـل ھـذا 

 .البحـث لتـلك العـلوم
  
  
  

 اـتمع اإليكولوجي



                                                                                                                                                
Page 32 www.sci-prospects.com August – September 2011 

 
 

       -  
 
 
 

  
 
 
 
 
 

OF SCIENCE 
PROSPECTS 

 إیاد أبوعـوض
 

  "الشـرق األوسط الدیمقراطي" مجـلة  من4رقـم نشـر للمرة األولى في العدد 

ن نتـاج اإلنـسـان؛ فـمـن اسـتخـدامـھ  م– بشـكـل رئیسـي –الیـوم ھـي ) أو البیئي الطـبیعـي(لمخـاطـر التي تھـدد التـوازن اإلیكـولوجـي ا
جـات  المضـطـرد لدررتـفاع الذي ھـو االالتغـیر المـناخـيلى مـا یعـرف بمشـكـلة إغیـر المـتوازن للمـصـادر الطـبیعـیة وصـلـنـا الیـوم 

ن التي نبثـھـا في أجـواء كـوكـبنـا من مـیاه المحـیطـات بسـبب الكـمـیات الھـائلة من غـاز ثـاني أكسـید الكـربوحـرارة سـطح األرض و
لى اإلضـرار إي درجـات الحـرارة أدى بالفـعـل ھـذا التـغـیر ف. ..ود الحـفريـمصـانعـنا وسـیاراتـنـا التي تسـتخـدم مصـادر طـاقة من الوق

 سـیؤديلى تھـدید الـتنوع البیولوجـي وإلى انقـراض بعـض الكـائنات وإوأدى بالفـعـل  (Ecosystems) بالكـثـیر من األنظـمة البیـئیة
ال عـلیـنا أ اسـتمرار اإلنـسـان في القضـاء عـلى الغـابات سـتكـون لھ نتـائج سـلبیة عـدة؛ ...ًرات بیـئیة كبیرة جـدا في المسـتقـبللى تغـیإ

ـي المزود الرئیسي للغـذاء لمعـظم الكـائنات الحـیة  النبـاتات التي ھھـناكیة ـالغـذائیة الطـبیع) أو الدورة( في قـاع السلـسلة ـھنـنـسى أن
 .وھـي المزود األول لألكـسجـین في الجـو عـن طـریق عـملیة التـمـثیل الضـوئي

لى إات البریة أو البحـریة ممـا أدى اآلثـار األخـرى تخـص مـمـارسـات اعــتاد اإلنسـان عـلیـھـا؛ كـصـید أنواع معـینة من الحـیوانـ
 أن كـل كـائـن إدراكً ھـذه الممـارسـات قـد ال تبـدو مھـمة جـدا للوھـلة األولى؛ إال أن ...لى جـعـلھـا مھـددة باإلنقـراضإضـھـا أو انقـرا

ي تلك یلعـبھ في نظامھ البیئي في سـلسـلة متمـاسـكـة من األدوار، یجـعـلنـا نفھـم أن إلغـاء أي حـلقـة ف) مھـمـا كـان ضـئیال ً(حـي لھ دور 
  .السـلـسـلة سـتكون لھ عـواقـب وخـیمة

 
 المجـتمـع اإلیكـولوجـي

لى إًمـا عـرفـناه مؤخـرا یشـیر  ...ًكـل مـا ذكـرنـاه سـابقـا مـا ھـو إال الصـورة الحـالیة لوضـع اإلنـسـان كعـامل مؤثـر في البیـئة الطـبیعـیة
ى كـل مـنیة السـابقة في حـیاتـنـا كبشـر تسـیر بھـذه السـفیـنة الكـبیرة المحـتویة علأن الممـارسـات التي اعـتدناھـا خـالل الفـترات الز

ألنـواع اصـید عـلـینا أن نتـوقـف عـن  ؛مـا عـلیـنا القـیام بھ ھـو تغـییر أسـلوب حـیاتـنا كـكـللى الغـرق؛ وإشـيء نعـرفھ في الطـبیعـة 
 عـلیـنا البحـث ...لى توفیر ضـروریات حـیاتیة ال بدیل عـنھـاإكـل أنواع الصـید غـیر الھـادف  عـلیـنا أن نوقفمھـددة باإلنقـراض؛ بل وال

 )...ًكـاألكـیاس الورقـیة بدال من البالسـتیكیـة( من أجـلھـا تانـتھـاء الحـاجـة التي صـنعـعـن مـواد قـابلة للتحـلل بشـكل طبیـعي عـند 
ـف قـطع  عـلیـنا وق..).كـالمعـادن والزجـاج وغـیرھـا(للمـواد غـیر القـابلة للتحـلل  (Recycle) ععـلیـنا العـمل عـلى إعـادة التصـنی

نشـاء إن ذلك عـن طـریق زرع األشـجـار ویمكـن أن یكـو(الغـابات بسـببنا عـمل عـلى تعـویض مـا خـسرتھ الاألشـجـار في الغـابات و
سـتفـادة ممـا تقـدمھ لـنا الطـبیعـة من مصـادر طـاقة ال عـلیـنا اال ..).ار تحـت طائلة القـانونمـناطـق محـمیة یمـنع فیھـا قـطـع األشـجـ
عـلیـنا تقـدیم الدعـم فیـمـا یخـص البحـث العـلمي في مجـاالت و) الطـاقة الشـمسـیةكـالریـاح و(تؤدي الى تفـاقم مشـكلة اإلحـترار العـالمي 

 .الطـاقة البدیـلة
البیـئـیة؛ مـنھـا مثـال ً تخـفـیف األزمـة اإلیكـولوجـیة و یخـص األفـراد، فھـناك ممـارسـات بسـیطـة تسـھـم بشـكـل مبـاشـر في أمـا فیـمـا

 یمكـننا التقـلیل من ...في المواد المسـتخـدمة في منتـجـاتھـا الصـناعـیةتحـترم البیـئة في نشـاطـاتھـا ومقـاطـعة الشـركـات التي ال 
ًلیھ قریبـا أو اسـتخـدام المواصالت العـامة إذا كـان ذلك ممكـناإكـان الذي نتوجـھ خـدامـنا للسـیارات عـندما یكـون المـاسـت  یمكـننـا ...ً

 ).يالوقـود الحـفر المعـتمدة في عـملھـا عـلى فمصـدر الكـھـرباء ھـو مولدات الطـاقة(التقـنین من اسـتخـدامـنا لألجـھـزة الكـھـربائیة 
ـدید ملم بالقـضـایا المذكـورة  عـلیـنا خـلق جـیل ج...لكـن أول مـا یـتوجـب عـلیـنا عـملھ ھـو إدخـال التربیة البیئـیة في مناھجـنا التعـلیمـیة

ر فـیھـا لكي  جـیل مؤمـن بـأنھ جـزء من الطـبیعـة معـتمد عـلى كـل عـضـو آخـ...واع ٍ لضـرورة التـدخـل لتغـییر األوضـاع الحـالیةو
ـي مـا أدى الى  علـى الجـیل القـادم أن یعـلم أن أخـطـاء من سـبقـوه ھ...مـن أي عضـو فـیھاوأنھ لیس أعـلى یـتمـكـن من الحـیاة، 

 .لى السـیر في طـریق جـدیدإمشـكـالتھ ھـو، وأنھ بحـاجـة 
ھـي التـي وفـرت لـنا، عـلى مـر العـصـور، مـا كـنا سـتمرار والتكـاثر واالـدم لـنا امكـانیـة دورة الحـیاة بصـورتـھـا الطـبیعـیة ھي التي تق
مجـتمعـات وصـلت الى مـا ھـي عـلیھ بفضـل المصـادر التي وفـرتھـا لـنا عـلیـنا كـأفـراد و ...بحـاجـة إلیھ من مصـادر ضـروریة للعیـش

 نجـد فیـھـا أن مـا قـمـنا بھ ال  سـوفلى المرحـلة التيإال نصـل ، كـي البیـئةي العـناصـر المخـتلفة فالطـبیعـة و تـلك الطـبیعـة أن نحـترم
  .أول ضـحـایاه برمـتھ سـیكـون الجـنس البشـري ھـو مـا و...صـالحـھإیـمكـن 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

  القـراءة هی الخطـوة األولى نحـو التغـییر

   عـلى إیـصالـناقـادرةالمـعـرفۀ 
  إلى أبعـد مـما نـتـخـیـل


