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 أخبار علمیة
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شر جـنيـناً  عـخـمسـةوكـانت حتـمل  مـليون سـنة مـضت 120 حنـو  قـبلحلية املكـتشـفة تعـود إىلالسـ
... )مليون عام 65 – 145.5بني قـبل  (Cretaceous خـالل العـصر الطباشـريي نفـقتعـندما دفـنت و

 شـمايل شـرقي سـنـتيمتراً، 30ذي بلغ طـوله لحـيوان الل ، شـبه الكـاملةسـتحـاثةاملمت العـثور على 
 يؤكـدون أن له أهـمية من نـوع خـاص؛ ذين قـاموا بدراسـة هـذا الكـشفالعـلماء ال... الصـني

 فـقط من %20 حـني أن ، يفوالدة بدالً مـن وضـع البيضالفاملسـتحـاثة تعـود لسـحـلية قامـت ب
انت هذا االكـتشاف، كــىت  ح...يـؤكـد أن األمـر قـدمي جـداًسحـايل واألفـاعـي احلـالية تـلد؛ مـا ال

لعـلماء تأكـدوا من أن ا  ...بسـحليات تقوم بالوالدة، تعـود لكـائـنات حبـرية فـقطاملسـتحاثات اخلـاصة 
  . نسـبياًكـبرية بدائـيةو سـحـلية ، وهـYabeinosaurusنوع لسـتحاثة تعـود امل

  

  حـاملسحـلية  لوىلاأل.. .املستحاثة

  
 

 دماغـية... نيع أول رقاقة إلكترونيةتصـ
 

 
 

 كـلما اسـتلم معـلومات جـديدة، مبا مياثـل مع وصـالته
الباحـثون ... حيـصل للوصـالت العـصـبية يف الدمـاغ

، يعـتقدون أنه بتمكـن املعـاجل مـن حمـاكاة عـمل الدماغ
مـع و.. ."التعـلم" عـلى اًدر قـاصـبحيفـإنه مع الوقـت سـ

 الكـمبيوترات االسـتعرافيةمرور الزمـن، قـد تصـبح 
Cognitive  حتـليلهـاين والسـلوك اإلنسأدوات لدراسـة ،

... افـهمهمراقـبة العـوامل البيـئـية وهذا إضـافة إىل 
أوضـح أن العـمل  IBMيف دا رئيس املشـروع دارمندرا مو

خـاصة بالعـقل؛ إعـادة خـلق جـوانـب كـان يهـدف إىل 
والتفـكري وذلك عـن طـريق كاألحـاسـيس واإلدراك 

... اسـتخدام اهلـندسة العـكـسية انطـالقاً مـن الدمـاغ
 تواصل تطـوير هـذا اإلجناز وقد حصـلت IBMشـركة 

مشـروعات البحث من وكالة  مليون دوالر 21عـلى منحـة بـ 
  ).DARPA (ارة الدفاع األمريكيةاملتطـورة التابعـة لوز

ت وكالة الفضـاء ـأطلق
 أكـتوبر 28األمريكية يوم 

املاضي القـمر الصـناعي 
NPOESS Preparatory 

Project  ًبتأخري بلغ عـاما
خمـصص القـمر ... كـامالً

املناخـية التغـريات لدراسـة 
وتقـلبات الطـقس وذلك ـدف 
التـوصل إىل فـهـم أعـمق 
للديناميكـية اليت تعـمل وفـقها 
الظـواهـر اجلـوية، ولتـزويدنا 
بتفـاصـيل أدق عـن أسـباب 
التغـري املـناخي واالحـترار 

القـمر سـينضـم إىل ... العـاملي
يف موجودة  أمـثاله منجمـموعة 

ات حـول األرض للغـرض مدار
ذاته؛ إال أن هـذا األخـري مـزود 

كـنولوجـية تعـد تبأدوات 
بعض العـلماء ... األكـثر تطـوراً

 إن هـذا القـمر الذي ال يقول
تـزيد أبعـاده عن تلك اخلـاصة 

كون ذا دفع رباعي سـيبسـيارة 
  . هذا اال العلمييفري بأثر ك

حيـاكي الدمـاغ البشـري  Microprocessorأول معـاجل دقـيق  قـيامهـا بتصـنيع IBMكـة دت شـرأكـ
  الربط بنيهـذا املعاجل قادر على إعادة ... بصـورة تـفوق كـل مـا سـبق وسـمعنا عـنه حـىت اآلن
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   مما كان معروفاًأكثر... وائد األسربينفـ

  لتقليل أمراض القلب" حمـسن"ويل بروكـ
تطـوير نوع حمـسن قـيامهـم ب، أعلـن فريق مـن العـلماء الربيطـانـيني  عـامـا14ً طـويل اسـتمر د عـملبعـ

ميكـنـنا جـميعـاً تـناوله بصـورة طـبيـعية ليجـعـلنا أكـثر  يلـور أو الربوكـالقرنبيط األخضمـن 
 غـلوكـورافـانـنيمـادة  ألنه حيـتوي عـلى ؛مـفيد لنـامـن املعـروف أن الربوكـويل ... صـحـة

Glucoraphanin)  يف دهـونال" بتكـسري" وذلك يسـاعد يف خـفض الكـولسـترولوهـو مركب عـضوي 
 يسـاعـد بشـكل ألنه، ون له خـصائص مـضادة للسـرطـاناألليـاف، وألو Cوألنه غـين بفـيتامـني ) اجلـسم

  لذلك لو قـمنا بتـناول كـميات أكـرب مـن... خـاليا احلـمض النـووي" إصـالح "عـملياتتعـزيز كـبري يف 
  

  
  

 
  
  فـريق من العـلماء توصل

العـاملني ضـمن جتـربة 
ICARUS  يف معـملGran 

Sasso إىل معـلومات  اإليطايل
جـسـيم  سـرعة تؤكـد متـامـاً أن

النـيوترينو ال تتجـاوز سـرعة 
 وهـو ما يتعـارض ؛الضـوء

متـامـاً مع مـا كـان العـلماء يف 
فـريق آخـر يعـمل ضـمن 

 يف OPERAجتـربة تسـمى 
 قد أعلن املعـمل اإليطـايل ذاته

؛ وهـو مـا  سـابقيف وقـتعـنه 
كان أثـار زوبعـة كـبرية يف 
األوسـاط العـلمية ملـا قـد 
يعـنيه التوثـق مـن تلك 

؛ حـيث أا تشـري النتيجـة
 –كانت صحيحة  لو –وبوضـوح 

فكـار ألربت آينشـتني يف أن أإىل 
النسـبية قد تكـون ة نظـري

لكـن تأكيـد عـدد  ...خـاطئة
مـن العـلماء األمريكيني أن نتائج 

ن بعـض انت م عOPERAفريق 
نا نسـتعيد الثقة  جيـعلاألخطـاء

   .بعبقري القرن العشـرين
  

  .آخـر مـا كـان فـريق 
  

PROSPECTS 

، فإنـنا غـلوكـورافـانـني مـادة
سـنخـفض الكولسـترول أكـثر؛ 
مـا يعـين أنـنا سـنقلص خـطر 

مرتبطة إصابـتنا بأمـراض 
الربوكـويل اجلـديد ... القـلبب

ج نوعـني منه مجـاء نـتيجة لد
، وذلك مـن جلـعل طـعـمه أفـضل

اسـتخـدام أي تعـديالت دون 
عـلى املسـتوى اجلـيين، ما 

  .جيـعله طـبيعـياً مئـة يف املـئة

يومـياً )  ميليغرام600جمـموعهما (ا أسـربين صـقر
 احـتمال اإلصـابة بسـرطان اخـفضملدة عـامـني 

 861يف جمـموعة مـكونة مـن  %63القـولون بنسـبة 
 تـوصلت، هـذا مـا  لإلصـابة باملرضـاً معرضاًشـخـص

   جـون برينرية الســة قام ـا فريق برئاسدراس إليه
John Burn )ومت )األسـتاذ يف جـامعـة نيوكـاسل 

... The Lancetاـلة الطـبية الشـهرية نشـرهـا يف 
خـرباء آخـرون أشـاروا إىل نـتائج هـذه الدراسـة 

األسـربين يف للتأكـيد عـلى أنه مـن املمكـن اسـتخدام 
 األشـخاص الذين مت إجـراء... مواجـهة السـرطان

يين يدعى رض جالتجـربة عليهم مصـابون مب
Lynch Syndrome البية و يؤدي يف غـوهـ

د أنواع األورام بأحـابة املريض االت إىل إصــاحل
... القـولون وأاملعـدة  وأم الرحـ طانرسك؛ بيثةاخلـ

من املعـروف أن األسـربين خيـفف إمكانية التعـرض 
  .والسـكـتات الدمـاغـيةلجـلطات القلبية ل
. 
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 يف طريقه إىل الكوكب األحـمر… اجلـوال املرخيي اجلـديد
 

  
  
  
  
  
  
    




 

 ختـفيض متكان قـد بعـد أن وذلك ـو إىل الواجـهـة؛ جمـدداً تعـود مسـألة تصـنيف بلوت
سبب ذلك أن ... 2006عـام " كـوكـب قزم"تصـنيفه من كـوكـب لتتحـول تسـميته إىل 

.. .ر مت اكتـشافه يف مدار بعـيد حـول الشـمس كـان أكـرب حـجـماً مـن بلوتوجـسـيماً آخـ
، وبعـد دراسـته جمـدداً من قـبل )اجلسـيم الذي تسـبب يف هـذا اخلـالف(إال أن إيريس 

قـد يكـون « فريق من العـلمـاء من مرصـد باريـس، قـد ال يكـون أكـرب من بلوتـو؛ 
 قال الفلكي برونو سيكاردي » بشكل أسـاسي، هـما تـوأمان. ..قـد يكون أكـرب... أصـغـر

  .Natureاملشـارك يف البحـث الذي مت نشـره فـي جمـلة 
  

  متنها اجلـوال املرخيي وعلى) Mars Science Lab(مهمة املعـمل العلمي املرخيي باجتاه جارنا األحـمر  ATLAS 5انطلقت على منت صاروخ 
  

  
Curiosityيف هـبوطه على سطح املريخ، عند  الذي سـتكون مهـمته  

  .)حـاضـرهب وـوكـيف ماضي الك( البحث عن وجـود احلـياة ، هي أغسطس6
  

 ـطلقكامريا كيميائية ست
صخـرة أشعة ليزر باجتاه 

أو رمال، لتقوم بتحديد 
مكـوناتـها عـن طـريـق 
حتـلـيل الـمـواد املـتبخـرة 
من مسـاحة قد تكـون أقل 

  .من ميليمتر واحد
حيـتوي على ... مصـدر الطـاقة النـووية

  . كـيلوغرام من ثاين أكسـيد البلوتونيوم4.8

الذراع اآللـية تضـع أدوات 
اجلـوال على اتصال مع 

األدوات ... التربة املرخيية
 جسيم ألفاتشمل مطياف 

بأشـعة إكس وآلة تصـوير، 
إضـافة إىل أجهزة جلمع 
العينات وحتضريها للتحليل 

  .والدراسة

 األماميتان...  عجالت، كل منها مبحركها املسـتقل6
 مبحركات تغيري االجتاه ما ة مزودواخللفيتان

  . درجة360يسمح للجوال بالدوران حول نفسه 

  رجـل
  متوسط القامة
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  ؟ عـاملكم عدد القنابل الذرية الكافية لتدمري ال
جـود  املقـصود بتدمري العـامل هـو إزالة أي أثـر للويف هـذه احلـالة،

كانت خـالل احلـرب الباردة، ... البشـري عـلى كـوكـب األرض
 أن ترسـانة الواليات املتحـدة واالحتـاد األحـاديث السـائدة تؤكـد

مـن الناحـية ... السـوفيايت قادرة عـلى تدمري األرض عـدة مـرات
، وهو العـام الذي شـهد 1986يف ... لتقـنية، هـذا األمر غـري ممكـنا

، على )اً ألف70حنـو (وجـود أكرب عـدد من القنابل النووية يف التاريخ 
 كيلومتر مربع، 15 تدمري مساحة تصل إىل فرض أن كل منها قادر على

 مـن املسـاحة املأهـولة لسـطح األرض؛ %5ما سـيتم تدمريه لن يتجاوز ف
  لتغـطية هـذه...  مليون كيلومتر مربع19.5واليت تبلغ قرابة 

املـسـاحـة، جيـب   
 ملـيون 1.3وجـود 

لكن ... قـنبلة نـووية
رغم ذلك، فالقنابل 
ة املوجودة اآلن قادر

على تدمري كل املدن 
  .الرئيسية يف العامل

  

ض ـالبع... نه حن، ليس كـما نشـعر به وندركعلى األقل... ال
 حيوانه ، مثالً، جيـدس ألنه عند عودته من عملهيؤمن بالعكـ

هـذا ... يف انتظاره وراء الباب) الكلب أو القط(األليف 
سـيعود " مـىت"صـحيح، لكن ليس ألن احلـيوان يعـرف 

 بتذبذبات فيزيولوجـية على خـاصبل هـو تصرف صاحبه، 
، )مرتبطة بشـروق الشـمس وغـياا(املسـتوى اهلرموين 

  ويليام روبرتس... دافـع الشـعـور باجلـوعإضـافة إىل
أثـبت أنه ملعـرفة الوقت عـلم النفس احلـيواين املتخصص يف 

  ،يتوجـب امـتالك قدرات ذكاء غـري موجـودة لدى احلـيوانات
  

نعـم، وهلـذا يظـهرها الطـفل الذي مل يتجـاوز عـمره أياماً 
ن بال أي غـاية لالتصـال وال إال أنه ابتدائـياً يكو... معدودة

يف تلك ... يعـرب عـن تفاعل مرتبط باملشـاعر جتـاه اآلخـرين
املرحلة، تكـون البسمة ذات دوافع ذاتية؛ أي أا جمـرد رد 

كـأن (حالة الصحة اجلسدية والنفسـية فعل للتعـبري عن 
)... تظهر عند تعرض جـسم الطفـل للمس بطريقة حمـببة

ـري املمكـن تقليل أهـمية هـذا التعـبري ورغم ذلك، فمن غ
الـوجـهـي لـمـا لـه مـن 
قـدرة على خـلق الصالت 
مـع الـبالـغـني احملـيطـني 

يف اية شهره  ..الطفلب
الثاين، يبدأ يف التـبسـم 
عـنــد رؤيــة وجـــوه 
أي شـخـص حـوله، ويف 
الشهر الرابع يبتسم فقط 

  .لألفراد الذين يعرفهم
  

  مـا هـو أصـغـر شـيء ميكـن للعـني

  ؟ البشـرية أن تراه  
  

  ؟ تشـعر احلـيوانات بالوقـتهـل 

إذ أن ذلك يشـمل 
الـقـدرة عـلى حـفــظ 
وتذكـر أحـداث ماضية 
مـرتـبـة وفــق زمــن 
حـدوثـها، إضـافة إلـى 
الـقـدرة عـلى تـوقـع 

  .أحداث مسـتقبلية
   

  ؟ هـل االبتسـامة شيء فطري يف اإلنسان

 1/60 العني البشرية قادرة على رؤية جـسمني تفصل بينهما زاوية تعادل
ويف ظروف مثالية، بإضاءة ممتازة، وإذا كانت قوة اإلبصار ... من الدرجة

 العـني من التمييز بني خطني بأقصى قدراا، من املمكن أيضاً أن تتمكن
أسودين رفيعني على خلفية بيضاء تفصل بينهما زاوية تعادل نصف تلك 

  بكلمات أخرى، ميكن للعني من املسافة الدنيا للرؤية... املذكورة أعاله
)  سم15وهـي  (Focusالواضـحة   

 مليمتر؛ أي 0.026رؤية ما يساوي 
التمييز بني جسمني تفصل بينهما 

لرؤية جسـم ما ... تلك املسافة
بوضـوح، جيب أال يقـل قياسه عن 

إضافة إىل قياس ...  مليمـتر0.05
 فـقوة اجلـسم املرغـوبة رؤيته،

الضـوء الصادر عنه تلعب دوراً هـاماً 
كـذلك؛ وهـذا يفـسر أننا نرى 

املرئي " قطرها"النجـوم مع أن قياس 
  .أقل بكثري من احلد األدىن
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يعـتقـد الكـثـريون أن مشـاعـر األمـومـة واحلـب والرعـاية اليت تظـهـرها أنـثـى 
الصـور التـالية ... اإلنسـان جتـاه أطـفاهلـا تعـد حـكراً على اجلـنس البشـري

لدرجـات وأسـاليب إظـهـار األحـاسـيس، أن العـديد من تظـهـر، وباخـتالف ا
مـا خيـتلف كـذلك هـو طـول الفـترة اليت ... احلـيوانات تشـاركـنا يف هـذا األمـر

  .، رعـاية صـغـارهـا واالهـتمام ـم وحـمايـتهـم ، يف كل نوع تواصـل فـيها األم
  

  حنان األم
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 لصـغـريها توضـح سـبب اسـم هـذا احلـيوان؛ أورانغوتانقـبلة أم     
إنسـان " وتعـين ويةـاملالي تأتـي مـن اللغـة Orangutanفـكلمة 
؛ إذ Primatesويعـد هـذا احلـيوان مـن أذكـى الرئيسـيات "... الغـاب

أنـثى األورانعـوتان ... ميكـنه اسـتخـدام العـديد من األدوات املعـقـدة
تنجـب صـغـرياً واحـداً من كـل حـمل وتواصـل رعـاية صـغـريها حـىت 

يف الصـورة احلـيوان هـو ... يـصـل عـمره إىل سـبع أو ثـماين سـنوات
Pongo Pygmaeus لث أكـرب والذي يعـيش يف جـزيرة بورنـيو؛ ثا

  .جـزيرة يف العـامل

   Giraffa(بـني األم الزرافـة وصـغـارهـا " املعـلومات"اسـتمرار تـبادل 
Camelopardalis ( أمـر يف غـاية األهـمية كـي يبقـوا عـلى قـيد

فـترة حـمل الزرافـة تـتراوح بـني ثالثة عـشر وخـمسـة ... احلـياة
 ...عـشـر شـهـراً تضـع بعـدها صـغـرياً واحـداً يف أغـلب احلـاالت

ألنـثى الزرافة روابط قوية بصغـريها وهي تـبقى معه حـىت الوالدة 
... ة وتوفـر له احلـماية عـند حماولة حـيوان مفترس مهاجـمتهالقادم

  .فـترة الرضـاعـة تصـل إىل حنـو ثالثة عشـر شـهـراً
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 Gorilla Beringei     أم من نوع غوريال اجلـبال

Beringeiالرباكني" املسـماة  يف املـحـمية الطـبيعـية "
األم يف ... يف منطـقة جـبال الفريونـغا بدولة روانـدا

أنثى .. .الصـورة حتـتضن صـغريها وتـقـبل يـده
الغوريال تضـع مـولوداً واحـداً ألول مرة حـني يصـل 

 4- 3 سـنوات وتـكرر العـملية كل 10عـمرها إىل 
عيش يف الغوريال اجـتماعي؛ أي أنه ي... سـنوات بعد ذلك
الذكـر يترك جمـموعته وينضم ... جمـموعات دائـماً

  . عاما11ًألخرى ويصـبح مسـتقالً بوصول عـمره إىل 
 

  Gallus Gallus الدجـاجـة خيـتبئ يف أمـان بـني ريـش أمـه) صـوص(كـتـكـوت 
... لغـذاء بالنسـبة لإلنسـان؛ سـواء اللحـم أو البيضاليت تعـد أحـد أهـم مصـادر ا

 26- 20الدجـاجـة تبـدأ يف وضـع البيض املخـصب عـندما يصـل عـمرهـا إىل 
وتـقوم ... ن يوماًي وعشراًة واحدـفترة تفقيس البيضتتطـلب و... أسـبوعاً

  .فسهمأن قادرين على محاية صـبحـواصغارها حىت يية عـاربالدجاجة 

) Crocodylus Niloticus(     أنثـى متسـاح النـيل 
توفـر احلـماية لصـغـارهـا؛ وذلك بوضـعـهم يف أكـثر 

األنـثى ... فـمهـا: املـواقـع أمـناً يف العـامل الذي تعـرفه
رة حتـفرها عـلى ضـفة النهـر تضـع البيض يف حـف

الذي تعـيش فـيه وتقـوم حبـماية البيض مـدة ثـالثـة 
مث تـضع الصـغـار ... أشـهـر بعـد ذلك حـىت تـفـقس

بعـناية فـائقـة بني فـكـيها وتـرتل ـم يف املـاء 
وتـبقـى معـهـم خـالل األسـابـيع األربـعة التـالية، 

  .وذلك حلـمايـتهم
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  Didelphis Virginiana  فريجــيـنـيـا ومــسـأوبأنــثــى  
فـترة احلـمل ... مع صـغارهـا) الفأر اجلرايب (Opossumأو 

 يومـاً، لكـن بعـد ذلك 13- 8: هلـذا احلـيوان قـصـرية جـداً
يف ـاية كـل ...  يوم100يـبقى الصـغـار يف اجلـراب حنـو 

 صـغـرياً، ويف جـراا 20 و 8حـالة حـمل، تضـع األم ما بني 
ل  منهم ملتصقني حبلمات األم للحصول على الغـذاء طوا13يبقى 

شـهرين، يف حـني لن تكون هـناك فرصة للحـياة ألولـئك الذين 
  .يزيدون عن ذلك العـدد

  Acinonyx Jubatusصــغـيـر  الفـهـد 
يتـقي حـر الشـمس باجلـلوس بني سـيقان 

أنثى الفـهد تصـل إىل مـرحـلة ... أمـه
النضـوج جـنسـياً عند إمتامها عـامـها الثاين 
يف حـني يصل الذكر إىل تلك املرحـلة عند 
وصـول عـمره إىل عـام واحـد تقـريباً، وال 

ـدد للتزاوج؛ بل ميكـن ذلك يـوجـد موسـم حم
فـترة احلـمل تتراوح بني ... طـوال العـام

 يوماً، تضـع بعـدها األنـثى صـغـاراً 98- 90
  .قـد يصـل عـددهم أحـياناً إىل تسـعة

 Grizzlyأو  (Ursus Arctos Horribilis     أنـثى الدب األشـيب 

Bear (الدببة من هذا النوع ال تبلغ ... تـحمل ابنها على ظـهرها
.. .مرحلة النضـوج اجلـنسـي حـىت تصل إىل عـمر خـمس سـنوات

رعايـتهما مدة عـادة تضـع األم صـغريين يف كل والدة، وتواصـل 
لكـن يف حـالة وضـع مولود واحـد فـقط، فإن األم ـجره ... عـامني،

على الفـور وتسـارع إىل العـمل عـلى التزاوج جمـدداً أمـالً يف أن تلد 
  .اثـنني يف املـرة التالية؛ وذلك لضمان استمرارية جـيناا
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 ...البحث بدأ بالفعل عن

 مليون كوكـب مشابه لألرض؛ 500يف جمـرتنا وحـدها، هـناك 
سنجـد وقريباً، ... ـافة احلـياةمبعـىن أا قادرة على استض

 William Boruckiويليام بوروكـي أحـدها، هـذا ما يؤكـده 
عـامل األحياء الفلكي يف مركـز إميس لألحباث التابع لوكالة 

حساباته هـذه مبنية على املعلومات اليت ... الفضـاء األمريكية
  الذي مت إطالقه يفبلركـوصـلتنا بفضـل التلسكوب الفضـائي 

 صـياد الكواكـب"الذي وصـفه البعض بـو، 2009مارس من عام 
 ...)25يف عددنا رقم " كواكـب أخرى كاألرض"أنظر  ("األرضية

  بـ كـوكـير من ألفبالفعل قام بالعثـور على أكـثالتلسـكـوب 
  

 2األرض رقم 
 كـوكباً 2326كـتشـاف تلسـكوب فضـائي جـديد يف مداره حـول أرضـنا متكن من ا

ويف غـضـون ذلك، ... قـريباً عـلى تـوأم لألرضالعثـور بينها من املمكـن حمـتمالً؛ 
يتواصـل حبـث العـلماء عـن وسـائل تسـمح لنـا بالسـفر حنـو عـامل جـديد قادر 

واصـل احلـروب ونتائجها املدمـرة، والتغـريات على اسـتضـافتنا يف حـالة ت
املـناخـية، واالخنـفاض يف املصادر الطـبيعـية، واالرتفاع اجلـنوين يف أعـداد البشـر 

  .أو ما يعرف باالنفجار السـكاين
  البداية قد تكون قاعدة كهذه على سطح القمر  
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 اللتان Lyra وكـوكـبة القـیثارة Cygnusً یراقـب جـزءا من السـماء باتجـاه كـوكـبة الدجـاجـة -1- : بلركـسـكوب التـل
ً كـوكـبا محـتـمال1235ـبلر من اكـتشـاف في المنطـقة الوسـطى تمـكن ك.. . -2- تم تصـویرھما في الرسـم رقـم  ً ...

  . ؛ إذ یعـتقد العـلماء أنھا تشـبھ األرض -3- ممثـلة باللون األزرقالكـواكـب المھـمة لبحـثـنا ھـذا ھـي تـلك ال

 ألف جنـم، فهـو قد وضـع على 156أن قام كـبلر مبراقبة 
طاولة البحث كـماً هـائـالً من البيانات جيـب عـلى العـلماء 

 48 منها كـوكباً؛ 2326النتائج األولية؟ . ..دراسـتها وحتـليلها
أبعادها مماثلة ألبعـاد  5 منها ،قابلة السـتضافة احلـياة

 تراوح بني املتبقية أبعـاد ت43كوكـبنا، يف حـني أن للكواكب الـ 
 وأبعاد تعادل تلك اخلاصة ضـعف تلك اخلاصة باألرض

  .بكـوكـب املشـتري
 وهـو أول Kepler 10bهـناك مـن الكواكـب املثـرية لالهـتمام، 

هـذا الكوكب قريب ... كـوكب صـخري يتم التحـقق من وجـوده
 مرة أقرب إىل جنمه مقارنة 100حنو (جـداً من جنـمه 

من االكـتشافات )... باملسـافة اليت تفـصل األرض عن الشـمس
جمـموعة شـمسية أطـلق عليها اسـم اهلـامة كـذلك، جنـد 

Kepler 11ـموعة الشـمسية ...  كـواكـب تضـم سـتةهـذه ا
إا جمموعة « تقع عـلى بعد ألفي سـنة ضـوئـية عـنا؛ ، 

حـيث أن الكواكب السـتة كلها «  يقول بوروكـي، »غـريبة 
  ».موجـودة يف مدارات أقرب إىل جنمها من عطارد إىل الشـمس

  

   وصفت بأا صاحلة لوجـود احلياة؛ أو48جـديد، منها 
 Habitable Planets أي أنه ميكن أن يكون عليها ماء ،

واآلن تبـدأ ... حبالته السـائلة وبالتايل أن توجـد عليها احلياة
ال وهـي حتـديد تـوأم املرحـلة الثـانية من مهـمة كـبلر؛ أ

  .لتأكـيد أننا لسـنا وحـيدين يف الكـون... حـقـيقي لألرض
عـمل كـبلر يتلخـص يف مراقبة جنـوم بعـيدة والبحـث عـن أي 
تغـري يطرأ على ملعـاا؛ ما قد يعين وجـود كـوكب يدور 

وبعـد ذلك يبدأ العـمل عـلى حتـديد وجـود ... حـوهلا
ة وذلك مبواصلة عملية املراقبة حىت الكـوكـب بصـورة فعـلي

ثـم ... يتكرر ما متت مالحـظته ثالث أو أربع مرات عـلى األقل
يبدأ العـلماء فـي البحث فيما يتعلق مبواصفات الكـوكـب 

، كـتـلته، املسـافة اليت تفصله عن جنـمه، أبعـادهاملكتـشف؛ 
وهـذا عـمل شـاق ويتطـلب دراسات ... ودرجـة حـرارة سطحه

تسـتغرق وقـتاً طـويالً؛ إذ أن البحـث عن كوكب يكمل دورة 
 يعـين ية مماثـلة لدورة األرضحـول جنـمه فـي فترة زمـن

   وبعـداآلن... ضـرورة مواصـلة املراقـبة طـوال عـام كـامل
  

  حنـن هـنا
   

  الشـمس
   

  جمـال رؤية
  رلبالتلسكوب كـ   
   

  مقاربة كواكب أحجامها
  حلجم ألرض   
   إىل1.25= كواكب    
    حجم األرضمرتني   

  6 إىل 2= كواكب 
   حجم األرضاتمر   

   إىل6= كواكب 
  حجم األرضة مر 22   

  "درب التـبانة"جمـرتنا 
   

1
2

3
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ـنة ضـوئية منا، مؤكـدين  س40كـوكـبة احلـواء عـلى مسـافة 
  . من خبار املـاء%10أن غالفه اجلـوي مكـون بنسـبة بذلك 

ل الكـواكـب ـأن كبمن الصـعب الوثـوق ـ سبق، فلكن رغم كل ما
اليت مت اإلعـالن عن اكتشـافها موجـودة بالفعـل؛ املـثال الذي 

 الذي مت اإلعالن عن Gliese 581gيوضـح ذلك هـو الكوكـب 
 بوصـفه األقـرب يف ميزاته إىل األرض، 2010اكتشـافه عـام 

 4 أو 3 مرة وكـتلة تعادل 1.6بقـطر يزيد عن قطرها بـ 
كان من املفـترض أن هـذا الكوكـب موجـود ... أضعاف كـتلتها

 20.5يبعد عنا مسـافة  Red Dwarfحـول جنـم قزم أحـمر 
إال أن املفاجـأة جـاءت بعـد دراسات مطـولة ... سـنة ضـوئية

وحبـث معـمق؛ إذ مت اإلعـالن عـن أن الكـوكـب على األرجـح ال 
 Kepler 22b آخـر اكتـشافات كـبلر هو الكـوكب.. .وجـود له

 ،Gمن فـئة وهـو ( Kepler-22 م مدار حـول جنـاملوجـود يف
 الكوكـب يبعـد عـنا ... املنطقة القابلة للحـياةضـمن) كشـمسنا
مقارنة  مـرات 2.4قطـره يبلغ  سـنة ضـوئـية و600مسـافة 

  متوسـط يوجـد عليه ماء، إذ أنعلى األغـلب... بقطـر األرض
  . مئـوية22 يصـل إىل درجـة حـرارة سـطحه

  

من السماء، ما  1/400كل هذه االكتشافات جاءت إثر مراقبة 
ملشاة لألرض كـثرية جداً، حـىت يعين أن أعداد الكواكب ا

حىت الكواكب الكبرية « أكثر مما كان متوقعاً، يؤكد بوروكـي ، 
املوجودة يف املناطق الصاحلة للحياة قد يكون هلا أقمار صخرية 

لكن أقل ... »تسمح الظروف على سطحها باستضافة احلياة 
االخـتالفات بني أي كوكب مكتشف واألرض قد تعين استحالة 

ط من أرضنا،  فق1.2إذا كان الكوكب أكرب بـ : وء احلياة عليهنش
 يف قلبه سيكون أكرب مبا يكفي جلعل هـذا سيعين أن الضغط

نواته صلبة بالكامل، وكـوكب كهذا لن يكون له جمال 
مغناطيسي كالذي تتمتع به األرض والذي يعمل كدرع حيمي 

 كـبلر ن عـملما حيـد م... احلياة من األشـعة الكـونية القاتلة
غري مزود بآالت متكـنه من حتـديد مواصـفات الغـالف هـو أنه 

اجلـوي للكواكـب اليت يتم اكـتشافها، وبالتايل لن نعرف منه إذا 
وهـنا يأيت دور ...  أكسـجني مـثالً ماكان يف غالف كوكب

املراصـد األرضـية؛ فـقد متكـن العـلماء العـاملون يف املرصـد 
ـنويب بتشـيلي بداية هـذا العـام من حتـديد األورويب اجل

  الواقـع فـيGJ 1214bالغـالف اجلـوي للكـوكب مكـونات 
  

يف صـحراء (تلسـكوبات املرصـد األورويب اجلـنويب 
تقـوم بدراسـة األغـلفة اجلـوية ) أتاكـاما بتشـيلي

للكـواكـب؛ وـذا حتاول التوصـل إىل براهـني خـاصة 
بوجـود آثار للحـياة عـلى تـلك األجـرام 

من يف الصـورة الصـغيـرة، التلسـكـوب .... (السـماويـة
  ).الداخـل
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حمـيطات من احلـمم ... عـامل جـهـنمي من الصخـور املنصـهـرة
 1600الربكانية، خبـار معادن، ودرجات حـرارة تصل إىل 

 الذي Kepler 10b هـذا هو احلـال على كوكـب ...مئوية
لفضـاء األمريكـية اكتـشفه التلسـكوب كـبلر التابع لوكـالة ا

NASA ... وهـو أول كـوكب خـارج جمـموعـتنا الشـمسية يتم
 سـنة ضوئية 560يبعد عـنا  ... التأكـد من أنه صخـري

  . قطر األرض1.5وقطـره يعـادل 

 يف GJ1214bهذه قد تكون الصورة على كوكب ... عـامل مائي
قطره ...  سـنة ضـوئـية40كوكبة احلـواء والذي يبعد عنا 

 مرة كـتلة كوكـبنا، 6.5 قطر األرض وكتـلته تعادل 2.6يسـاوي 
... %25 وصـخور بنسـبة %75وهـو مكون من ماء بنسـبة 

إن املـياه موجـودة يف بسبب الضـغط اجلـوي املرتفع للغـاية، ف
  . مئـوية200حـالتها السـائلة رغم وصـول درجـة حـرارا إىل 

اليت مت تصـنيعها من قـبل " التـنني "Dragonمـركبة 
، ومتت جتـربتها SpaceXالشركة األمريكية اخلـاصة 

مت ...  يف مدار حـول األرض2010ألول مرة يف ديسـمرب 
نقل  القادرة على تصنيع املركـبة لSpaceXالتعـاقد مع 

سبعة رواد فضـاء أو بضـائع أو كليهما إىل حمـطة 
 درع فـقد صـمموعالوة على ذلك ... الفضـاء الدولية

 السـرعات  حتملكي تكون قادرة على "ننيـلتا"مركـبة 
  .العالية خـالل عمـليات اهلبوط على القـمر أو املريخ

 والكـثريون، ؛البحـث عـن كـواكـب شـبيهة باألرض له دوافعـه
هري سـتـيفن هـوكـنغ، يؤكـدون ومـنهم الفيزيائي الربيطاين الشـ

 يشـري إىل أننا نتجـه خـالل السـنوات اً كـبريأن هـناك احـتماالً
ـئة القـادمة إىل ـاية للحـضارة البشـرية يتسـبب فيها امل

وإمكانيـة (التغـري املـناخـي والتـلوث، واحلـروب بشـكل عـام 
، وفرضـية تصـنيع فـريوس )اندالع حـرب نووية بشـكل خـاص

مل يتمكـن من االنتشـار يف اجلـو، أو قاتل جـديد يف أحـد املعـا
ل املطـروح؟ البحـث عـن احلـ... اصـطدام كـويكب باألرض

كـواكـب أخـرى ميـكـن لإلنسـان اللجـوء إليهـا يف حـالة وقـوع 
وأول املرشـحني هلـذا األمـر هـو كـوكـب املـريخ؛ ... كـارثة ما

يشـبه األرض يف أمـور كـثـرية مـنها وجـود كـميات كـبرية فهـو 
 24طـول يومـه ...  عليهمن املـاء والكـربون والنيتروجـني
  ل إىل مـنطـقة خـط اسـتوائهسـاعة وهناك حرارة شـمس تص
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وما ...  يف النـرويجلتلك اليت ممـاثـلة عل أحواهلا اجلـويةجتـ
ب األحـمر،   الكـوكأن الوصـول إىلهـو هـو أهـم مـن هـذا كـله، 

  .باسـتخدام التكـنولوجـيا اليت منتـلكها حـالياً، أمر واقعـي
  

 رارة على املريخ وجـعل إمكـانية أن يعـيشلتغـيري درجات احلـ
 عـلى سـطحه أقرب إىل الواقع، أفـراد أو جمـتمعات إنسـانـية

يتوجـب عـلينا اسـتخدام أحـد مفاهـيم اخلـيال العـلمي وهـو 
Terraforming ـدف ؛ أي تغـيري الظـروف الطـبيعية حتويل

ويف ... ياةـ الحتضان احللحـصت بـيـئة لكـوكـب مائة ـيـب
 عـشر درجـات فـقط حـالة املـريخ، يكـفي رفع احلـرارة

اة يف غـضـون مـئة لتحـويله إىل كـوكـب قابـل الحـتضان احلـي
   .على األكـثرعـام 

  

 العـامل يف النـاسا واملتخـصص Chris McKayكـريس ماكي 
 اسـتخدام غـازات يف دراسـة الكـواكـب يقـول إنه من املمكـن

 CFC ربونـلوروكـلوروفـكوخبـاصة ال(الدفـيـئة اخلـضراء 
عـد أحـد أسـباب ظـاهرة االحـترار العـاملي هـنا على الذي ي
لرفع درجـات احلـرارة عـلى الكـوكـب األحـمر مـن ) األرض

... معـدالت النـيتروجـني يف غـالفه اجلـويدون التـأثـري عـلى 
اً دف إىل تغـيري بـيئة املـريخ ـأفكـار أخـرى أكـثر تطـرف

ة أو وضع مـرايا ضـخـمة تركـز تـشمل قصـفه بصـواريخ ذريـ
األمـر ... أشـعـة الشـمس عـلى قطـبيه إلذابة اجلـليد

ي يف كـل األحـوال هـو أن تـبدأ مهـمات فضـائـية رالضـرو
مـأهـولة باجتـاه املـريخ تسـمح بوضـع رواد على سـطحه 
لفـترات طـويلة والبـدء يف إنشـاء قواعـد تتحـول تدرجيـياً 

مة يـتم التـوسـع من خـالهلـا يف جـعل البـيـئة إىل مـدن دائـ
  .املـرخيـية مـناسـبة للحـياة احلـيوانـية والنـباتية
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ويف الوقت الذي أوقـفت فيه وكـالة الفضـاء األمريكية مجيع 
الرحـالت الفضـائـية املأهـولة، بدأت دول أخـرى كالصـني 

ير قدراا؛ إال سـباق الفضـاء، وتواصـل أخـرى، كـروسيا، تطـو
...  هـذا اـالاألهم هو دخول الشـركـات اخلـاصةأن العنصر 

 اليت SpaceXواملثـال األشـهـر عـلى هـذا األمـر هـو شـركـة 
 إىل مـدار حـول Falcon 9متكـنت من إيصال صـاروخـها 

... Dragonاألرض وتنـفيذ جتـربة ناجـحة عـلى مـركبة 
شأة هـناك من اقترح أن تكون الرحالت باجتاه القواعد املن

عـلى كواكـب كاملريخ جمـزأة على مـراحل؛ أي أن يتم االنـطالق 
إىل خـارج الغـالف اجلـوي األرضي يف مـركبة مث االنـتقال إىل 

على القـمر، ثـم االنطـالق " مطـار"أخـرى حتـملنا إىل قاعدة 
أفكار قـد ... على منت مركبة تنـقلنا إىل وجـهتنا األخرية

  .قبل ليس ببعيدتتحول إىل واقع يف مست
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  كل هذا بسبب

اجلـوية، وفـقـاً للمعـلومـات اليت توصـل إليـها املخـتصـون فـي جمـال املـناخ واألحـوال 
مواصـلة اجلـنس البشـري بـث غـازات الدفـيـئة اخلـضـراء يف أجـواء كـوكـبـنا يؤدي 

دوره يـؤدي إىل وبشـكل تصـاعـدي إىل زيـادة درجـة حـرارة سـطح األرض، وهـذا ب
قطـبني املتجـمدين، وبالتـايل ارتفـاع منسـوب ميـاه التـأثـري عـلى الغـطاء اجلـليـدي لل

تغـريات سـلبية فـي املـناخ ومن ازدياد يف البحـار واحملـيطات مع مـا جيـلبه ذلك من 
تعريض أنواع وهـذا كله بالطبع يتسـبب يف ...  وقوا والفيضـاناتعدد العـواصف

 تؤكـد أخـريةلكـن اجلـديد يف األمر أن أحبـاثاً ... ائـنات حـية كـثـرية إىل اخلـطرك
  .الزالزل... أن التغـري املناخـي يتسـبب كـذلك يف حـدوث عـدد أكـرب مـن

موجـة تسـونامي تشـكلت بسـبب الزلزال ... 2011 مارس 11
... تضـرب مديـنة مياكو، على الشـواطئ الشـرقية لليابان

 شاطئ املدينة الذي مت بـناؤه عـندالسـور املضاد للتسـونامي 
مل يكن كافياً يف وجه املوج الذي كان  متراً 4.5بارتفاع 

  .عه أعلى من ذلك السـور ارتفا
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يلي ـ، تش2010اييت يناير ـ، ه2004مرب ـرة ديسـومطـس
يا يف ـ، وأخـرياً ترك2011ارس ـ، اليابان م2010رباير ـف

يف السـنوات السـبع األخـرية وحـدها ضـربت … 2011أكـتوبر 
زالزل كـثرية مناطق خمـتلفة من العـامل وتعرض العـامل مرتني 

… ر؛ ما أدى إىل مقـتل مـئات اآلالف من البشـرلتسـونامي مدم
نا الطبيعة ما الذي حـدث؟ ملاذا تعرضـ: والبعض منا يتسـاءل

لكل هـذه الكـوارث؟ العـلماء كانوا قـد توصـلوا بالفعـل إىل 
تفسـري وهـو أن الزالزال تتسـبب حبـدوث زالزل أخرى لألثـر 
الذي حتـدثه يف طـبقات األرض وبفـعل الطاقة اليت تـنـتقل 

اليوم تقـدم األسـتاذ يف جـامعة لندن … من موقع إىل آخـر
   بتفسـري جـديد يؤكـد فـيه أنBill McGuireبيل ماكغواير  

  

سـیحـدث في ھـذه الحـالة لن یكـون انخـفاض درجـة 
حـرارة جـسـمك بصـورة كـبیرة ومـفاجـئة كـما 
تـصوره بعـض األفـالم؛ فمـا سـیحـصل ھـو أن 
ًجـسـدك سـیبقى دافـئـا، إال أن المشـكـلة ھـي تبخـر 

ث في ھـذه الحـالة لن یكـون انخـفاض درجـة سـیحـد
حـرارة جـسـمك بصـورة كـبیرة ومـفاجـئة كـما 

  تـصوره بعـض األفـالم؛ فمـا سـیحـصل ھـو أن 

  إندونيسيا –سـومطـرة 
  2004 ديسـمرب 26

 على 9.2زلزال بقوة 
 مقياس رخيـتر تسـبب يف
تشـكل سلسلة من موجات 
التسـونامي ما أودى 

 ألف شـخص 230حبياة 
يف إندونيسيا وسرييالنكا 

  .واهلند
 

  2010 يناير 12 - ييت هـا
  . ألف شخص316 على مقياس رخيتر تسبب مبقتل 7زلزال بقوة 

 

  2010 فـرباير 27 - تشـيلي 
 أكـثر من تلـبب مبقـتسمل يتر ـ على مقياس رخي8.8زلزال بقوة 

  .اًـصـخـ ش521
 

  ملم 3.1
االرتفاع السنوي 
 ملستوى مياه البحار

االحـترار سـبب هـذه الصـحوة اجلـيولوجـية هـو 
إن مل يكن يف الوقت احلاضر، ففي ... العـاملي

  . تغـريات املناخيـة هـذه الصحوةاملسـتقبل ستطـلق ال
كـيف سـتؤدي التغـريات املـناخـية لكـن هـل هـذا ممكـن بالفعـل؟   

 إىل التسـبب بزيادة عـدد واالرتفـاع يف درجـات حـرارة سـطح األرض
 املـهم يف األمر أن جمـموعـة من العـلماء الزالزل والتسـونامي والرباكـني؟

قام بفحـص فرضـية ماكغـواير وخـصصوا هلا عـدداً خـاصاً من جمـلة 
Philosophical Transaction of the Royal Society املتخـصصة 

ونـتيجة ما توصـل إليه ... ةيف حـقول الرياضـيات والفـيزياء واهلـندسـ
  .أن السـيناريو املطروح ليس بعـيداً عـن الواقـعهـو العـلماء 

يف تاريخ األرض، عـندما « يبدأ ماكغواير يف شـرح آرائه من حـقب بعـيدة؛ 
كانت هناك فترات حـدثـت فيها تغـريات مناخـية سريعة، ارتبطت تلك 

؛ الرد املقصـود هـنا هـو »ـيولوجي التغـريات برد ديناميكي على املسـتوى اجل
املثال األقرب على ... تعرض مناطق خمـتلفة من األرض لزالزل وبراكيـن

 ألف عـام، بني حـقـبتني جـليديتني مرتا عـلى كوكـبنا؛ إذ 20ذلك جاء قبل 
اه البحـار مبعـدل كان هـناك ذوبان هـائل للجـليد أدى إىل رفع مسـتوى مي

 الكوكـب تغـرياً مناخـياً صـاحـبه ارتفاع يف ثـورات  مـتراً، وشـهد130
، مع مـا جيـلبه ذلك من ضـربات تسـونامي أنشـطة الزالزلالرباكـني و

ووفـقاً هلـذه املعـلومات، الربط بـني ما ... واجنـرافات طـينية وغـريها
... حـدث يف املـاضي البعـيد وبني مـا نشـهده اليوم ليس أمـراً صـعـباً

 Felicity Ligginsخـصصة يف جمـال التغـري املـناخي فيليسييت ليغـرت املت
االت العـدد اخلـاص من اـلة تقول إن املـقارنة سـهلة؛ وصـاحـبة أحـد مق

 سـتكون هـناك زيادة 2090فنحـن نعرف أن احلـرارة تـرتفع وأنه حبلول 
  ؛ي احلايلولوجنة مع ما سـبق العصـر التكـنتقدر بسـبع درجات مـئوية مقار
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موظـفان يراقـبان ما حيـدث خـالل تعرض مدينتهم للزلزال 
  .لكوارث الطـبيعية يف تـاريخ اليابانالذي تسـبب بإحدى أكـرب ا

 غـريب Equp Sermiaدي إكوب سريميا اجلـبل اجلـلي
  .غرينالند يذوب شيئاً فشـيئاً ويؤثر سلبياً عـلى اليابسة أسـفله

جات أول آثار ارتفاع در... وهـو أسرع تغـري يف تاريخ األرض
اليت (احلـرارة سـيكون ذوبان الكتل اجلـليدية، سـواء القـطـبية 

جـبال األلب  (أو الوادية) تغـطي غـرينالند وأنتاركـتيكا
يف سلسـلة جـبال األلب وحـدها اخنـفض حـجم ... واهلـمااليا

كـل هـذه )... %35 بنسـبة 1989 و 1850اجلـليد بني عـامي 
يف ... تويات البحـار واحملـيطاتاملـياه سـتؤدي إىل رفع مسـ

، سـتشهد مناطـق خمـتلفة ارتفـاعـاً يف عـدد الفـيضـانات البداية
ذوبان اجلـليد بدوره سـيعين اخـتـفاء وزنـه الضـاغـط ... وقوا

عـلى اليابسـة أسـفله، وهـذا سـيؤدي إىل تشـوه القشـرة 
الفعـل وب... األرضـية وحدوث حتـركات يف الصـفائح القـارية

نشـهد اليوم زيادة يف أنشـطة الزالزل يف كـل من غـرينالند 
وأنتاركـتيكا بسبب الذوبان الذي حـدث للجـليد خـالل القـرن 

االرتفاع يف مسـتويات مياه البحـار واحملـيطات سـيؤدي .. .املـاضي
أسـفل احملـيطات ما ارية  زيادة الضـغط على الصـفائح القإىل
... نيــلق سـلسـلة من الزالزل والرباكيطس ركها؛ وهـو ماسيح

 العامل يف Ross Steinني عـامل اجلـيوفيزياء روس سـتـقاً لوفو
ة، فإنه من غـري املسـتبعد أن يـيولوجي األمريكـح اجلـساملوكالة 

ما يسـمى بتأثـري الدومـينو ؛ " تطـيع"تكون الزالزل يف نشـاطهـا 
بسـيط إىل ري ـيـ تغؤدي حيدث عندما يلـلسـتسمفاعل وهـو ت
 يؤدي بدوره إىل تغـيري مماثل ـانبه مماثل جبريـيـ تغحـدوث
، مبعـىن أنه من املمكـن أن يؤدي زلزال دواليك وهـكذا آخـر

يضـرب السـاحل الشـرقي للمحـيط اهلـادئ إىل حـدوث زلزال 
  .شـهر، عند السـاحل الغـريب للمحـيطأمواز، حـىت بعـد 

  

تأثري  االحـترار العـاملي ليس سيئاً بالنسـبة للكائـنات اليت تعيش يف 
الذي  دافئة أو حـارة؛ فقناديل البحر استفادت من غياب األسـماك اتبيئ
وانتشرت باملاليني يف مجيع تسبب فيه ارتفاع درجات حرارة املياه ي

  .)يف الصورة( املتوسط إىل حبـر اليابانالبحر األبيض البحار؛ من 

مـرتل تتناقله األمواج بعد زلزال اليابان 
املنازل اليابانية عادة ما ... والتسونامي

  .تكون من اخلشب
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انزالقات تؤدي بدورها إىل تشـكل موجـات سـيقود إىل وقوع ما 
  .)تسـونامي(مدمرة 

وبفحـص بقـية آثار الزلزال الذي تعـرضت له اليابان، جنـد 
 سـنتيمتراً، وجـعل اليوم 17رض بنحو أنه حـرك حمـور األ

لكن )... جـزء من مليون من الثانية( ميكروثانية 18أقصـر بـ 
يف حـالة وقوع سـلسلة من الزالزل والرباكني، وتواصل تغـيري 

يف هذه احلـالة مسـتوى ميل حمـور األرض، ما الذي سـيحدث؟ 
 سـتكون أشـعة الشـمس مباشـرة وأكـثر قوة يف الصـيف ما
سـيجعله ال يطاق وسـيزيد من اإلصـابات والوفيات املرتبطة 

، يف حـني سـيجعل الشـتاء بارتفاع درجات احلرارة الشـديد
فـصـالً من اجلـليد الدائم وسـتشـبه درجات احلـرارة تلك 

 سـيتمدد جـليد القـطبني ،ويف الشـتاء... اخلاصة بالقطـبني
وهـذا سـيجلب ... ـيطةليغـطي مسـاحـات أكـرب من املناطق احمل

  .مشـكالت كـبرية جلـميع الكائـنات احلـية عـلى األرض

بعد ذلك، إذا كانت هـناك ظروف بيـئـية مواتـية، فمن املمكـن 
... الكـرة األرضـية برمـتهاأن نـرى أنشـطة زلزالية جتـوب 

حـىت ثورات الرباكـني قـد حتـدث ألسـباب تـبدو صـغرية 
 كان سـببها 2007للغـاية؛ فـثورة الربكـان بافـلوف عـام 

  .اخـتالف مـستوى مياه احملـيطات بضع سـنتيمترات
التغـريات املناخـية سـوف تؤدي كـذلك إىل زيـادة نسـبة 

سـتصـبح حـني ـناطق الرطـبة، يف هـطـول األمطـار عـلى امل
واألمطـار الغـزيرة هلـا أثـر ... املـناطق اجلـافة أكـثر جـفافـاً

فيما يتعـلق بثورات الرباكـني، إذ أن املياه اليت ختـترق جـوانب 
يليكانية ـواد سـم(الربكان قد تقـود إىل انفجـار املاغما 

بركان كـما حـدث مع ) طح األرضـ، حتت ستوجـدرة هـصنم
  .ييبيف البحر الكارمونتيسـريات 

جـانب آخـر جيـب التفكـري فيه هـو أن ذوبان اجلـليد وبالتـايل 
  ختـفيف الضـغـط عن اليابسـة حتـته والزيادة اليت سـتتبع

  

لو كان احنـناء حمور دوران األرض حول نفسـها 
 درجـة، فإن 45بالنسـبة إىل مسـتوى مدارها 

  . بردهـاالفصـول سـتكون شـديدة يف حـرهـا ويف 

تويات ـف مسـتلـخت
ـور ـحـاء مـاحنـن

 ل كـوكـبـكـدوران 
ـي  ففسـهـول نـح

ا ـنـتمــجـــمـــوعـ
ـن ـة عـيــسـمــالش

  .ب األخـرىالكـواك
 

ذلك يف ارتفـاع األرض اليت كان يغـطيها، 
دم اسـتقرار يف قاع قد يتسـبب يف حـالة عـ

 من البحـار اً كـبرياً جـزء؛ إذ أناحملـيطات
املوجـودة يف أقصـى شـمال األرض 

اء ـوجـنوا تضـم نسـبة ما من جـليد امل
 ـتوي عـلى كـميات كـبرية من امليـثاناحمل

 مهـماً اًو ما يعـد مصـدروه) هيدرات املـيثان(
لك للطـاقة يف املـسـتقبل، إال أنه يعـد كـذ

خـطراً كـبرياً يف حـالة التـأثـري عـلى 
فارتفاع درجات ... الظـروف احملـيطة به

احلـرارة قـد يؤدي إىل ذوبان جـزء من 
 تسبب يف حدوثد يـ، وهـو مـا قذلك املـيثان

  حتـركات يف املنحدرات التحـت مـائـية
  

  ـمسالش
 

°0  
 

  اا مـداريات بالنسبـة إلـى مستـوالكـواكبور ااحننـاء حمـ

  عـطـارد
 °177  

 

  زهـرةال
 °23  

 

  ألرضا
 °25  

 

  الـمـريخ
 °3  

 

  املشـتري
 °26  

 

  زحـــل
 °97  

 

  أورانـوس
 °28  

 

  نـبـتـون
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 عـامها العـشرين يف  World Wide Webية ـمـالشبكة العنكبوتية العالأكـملت 

را الكـثري يف حـياتـنا جـميعـاً، وحـصـلنا خـالهلما عقـدان غـي... أغسـطس املـاضي
  .عـلى مـا قـد يراه من سـبقـنا سـحـراً اسـتحـال حتـقـيقـه

  على اإلنترنت... عاماً 20
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 750 جتاوزت Facebookمعـرفة أن عـدد مسـتخدمي شبكة 
تأثر بصـورة مليون شـخص؛ وهـذا يعين أن كل فرد من هؤالء 

جـلية باإلنترنت واإلمكـانيات اليت وفرا، ما جـعله يوفر وقتاً 
واصل ونشـر آرائه وأفكاره على صفحته، بل خالل يومه للت

... وقراءة آراء وأفكار آخرين والتعليق عليها أو التفاعل معها
 املهـندس العامل يف شـركة Paul Butlerكل هذا دفع بول بتلر 

القول إنه من املمكن النظـر إىل النشـاط الذي فيسـبوك إىل 
 للدول يبث احلياة يف اإلنترنت كمقياس للمزاج اجلـماعي

نظرية أخرى وضعها رئيس القسم ... وللبشـرية جـمعاء
االقتصادي يف شركة غوغـل والربوفيسـور يف جامعة كاليفورنيا 

 تربط بني النشاطات اليت تتم يف Hal Varionهـال فاريون 
املواقع اإللكـترونية وبني النشـاطات املالية واالقتصادية اليت 

فاريون وجـد أن ارتفاع . ..تشهدها األسواق بصورة متزامنة
عدد عمليات البحث عن السيارات والرحالت السياحية يسبق 

  أمـا... ارتفاعاً يف مبيعات السيارات والرحالت بصورة مؤكـدة
 

تبادل املعـلومات بني عمالقاً لرحاً سـشبكة اإلنـترنت أصـبحت م
معـلومات بصـيغ ختـتلف وتتطور مع مرور ... املاليني من البشـر

الوقت؛ فـمن النص املكـتوب، إىل الصـور، إىل امللفات الصـوتية، 
ضوحـاً وللحـصول على فكرة أكـثر و...  وغريها،إىل الفـيديو

 يف كل ثانيـة، :عما حيـدث على اإلنترنت، هذه بعض األمثـلة
ما يوصلها إىل قرابة  ( طلب حبـث694 445 يصل إىل غـوغل
 ألف برنامج 13يف كل ثانيـة، يتم ترتيل )... مليار كل يوم
)...  ساعة24 مليون كل 19أي حنـو  (iPhoneخاص اتف 

 مليون إمييل 168سال ليس هـذا فحـسب، ففي كل ثانية، يتم إر
أما فيما يتعلق باالتصاالت الصوتية، )...  مليار كل يوم242أي (

 Skypeفنحـن جنـد أنه فـي كل دقـيقة، يتم القيام مبكاملات 
 مليون دقيقة يف 533أي ( ألف دقيقة 370جمموعها يصل إىل 

  .23للمزيد من األمثلة أنظر إىل الرسم يف الصفحة رقم ... )اليوم الواحد
للوصول إىل فهم صحيح حول الدور الذي مـاذا عن املسـتقبل؟ 

  باتت الشـبكة العـنكبوتية تلعبه يف حـياة اإلنـسان، يكـفينا
  
  ت؛ وقــد أصـبحـ)مـرارـويـزداد باسـت(وقـع ـيون مـ مل330   جتـاوزعاملـي الـ فدد املواقـع اإللكـترونيةع
  لـهـذا...  إن لـم يكـن مســتـحـيالًاً،ـبـراً صـعـت أمــة اإلنـترنـبكـي شــا جيـري فــل مـعـة كــابـتـ م
  ـعـواقـم مـضـذي يـالم ـع هـذا الرسـ بوضinformation Architects  امـت شـركـةـق

  روـة مـتـها عـلى شـبكـلميـثـي العـامل وـة األكـثر شـعـبية فـت الثـالثـمئـاإلنـترن
  ودةـه موجـل ذاتـااملواقع اليت تعـمل يف اـ... األنـفاق ملـديـنة طـوكـيو

  ع ـل موقـيف الرسـم عـلى نفـس خـط املـترو، وحـجم شـعبية ك
  حبـجـم احملـطة اليت حتـمل نوقدر جنـاحـه مـمـثال

  YouTubeم الحـظة حـجامسه؛ ميـكـنكم م
  .ا يف الرسم مقارنة بغريمهGoogleو 
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املوقع الذي ظهرت بواسـطته أهـمية التواصل عرب التسجيالت املصورة، 
غوغـل والذي انطـلق عام  اململوك لشركة YouTubeفهـو بال شك 

من حيث عدد الزيارات؛ بعد  وأصـبح اليوم رابع أكثر املواقع 2005
  .غوغـل وفيسـبوك وياهـو

  

  ما الذي تتكون منه شبكة اإلنـترنت؟
يعـادل كوادريليون كل بيتابايت  ...Petabytes اتابايتتتتكون من بي

اس ـيــقـ الـدةــي وحــ هByte(... بايت )1 000 000 000 000 000(
لتكـوين صورة واضـحة حـول هـذا )... األساسـية للمعلومات الرقمية

األمر، عـلينا معرفة أن جـهاز الكمبيوتر املتوسـط اليوم به قرص 
 ما هـو حـجم )... مليار بايت500أي ( غيغابايت 500صـلب حـجـمه 

ية اإلنترنت كـكل؟ البعض يقـدر حـجم املعلومات على الشـبكة العـامل
 إال أن ،)ألف مليار بايت (Terabyteبنحـو خـمسة ماليني تريابايت 

يغطي فقط صفحات اإلنترنت والنصوص اليت حتتويها، الرقم هـذا 
، عمليات Peer-to-Peer اإلمييل، التبادالت الثنائية وهـو ال يشـمل

وادم ـتويات خـ، حمStreaming Mediaالبث احلي املرئي واملسموع 
 Instantفوري ـل الـية، والتراسـخـصـصة أو الش اخلاFTPالـ 

Messaging ...  شركة سيسـكوCisco األمريكـية الشهـرية تقـدر 
 سـيزيد أربع مرات من Internet Trafficأن حـجـم حـركة اإلنـترنت 

   إيكـسابايـت260 يبلغيوم ـهو الـ؛ ف2015اآلن وحـىت العـام 
 965.5، وهـو سيصـل إىل ) يعادل مليار مليار بايتExabyteالـ (

إيكسابايت؛ وذلك بسبب االسـتخدام املتزايد للفـيديو الذي يبث على 
   .الشـبكة وبسبب تلفزيون اإلنترنت اآلخـذ يف االنتشـار بشـكل كـبري

  

  اآلثـار االجـتماعـية
وسـائل اإلعـالم اجلـديدة اليت وفرا الشـبكة العـنكبوتية جـعـلت 

... العـام واخلـاص ضـبابيـاً إىل أبعـد احلـدوداخلـط الفـاصل بني 
فالتسـجيالت املصـورة اليت حتـمل عـلى موقع يوتـيوب ومواقع البث 

 حـولت احلـياة اخلـاصة والتفاصـيل Webcamاليومي املباشر 
ومـاذا عن ... الشـخصية ألي إنسـان إىل أمـر عـام مكـشـوف للجـميع

شـرها عرب فيسـبوك؟ أو املعـلومات صـورنا اليت يقـوم أصـدقاؤنا بن
اليت تكـتب عـنا من قبل أصـدقاء أو أعـداء؟ كـل هـذا سيبقى ولن 

يوتيوب هو التعـبري « ... تكـون هـناك إمكانـية ملـحـوه أو إزالته
غـري احلـدود ياألكـثر وضـوحـاً فيما يتعـلق حبـدث مهـم يف جمـتمعنا؛ 

  عـاملة نيكوليتا فيتاديين لية اإليطاقولت »بني اخلـاص والعـام 
  

  عـظـماء اإلنـترنـت
ـر السـنوات العشـرين املـاضـية، تـم إنشـاء عـدد كـبري على م

: جـداً مـن املـواقع عـلى شـبكة اإلنـترنت، ولغـايات خمـتلفة
مواقع شخصـية، جتـارية، اجـتماعية، سـياسية، حـكومية، 

إال أن الشـركات واملؤسـسات اليت متكـنت من ... وغـريها الكثـري
التـايل النجـاح وحتـقيق أرباح، الثـبات واالسـتمرار والنمو، وب

ففي جمال حمركات البحث، وبعـد النجـاح ... كـانت حمـدودة
 يف بداية انتشـار عصـر Yahooالباهـر الذي شـهـدته شـركة 

 الذي ال يزال يتربع على Googleاملعـلومات، جـاء حمـرك 
 والصـيين Bingرغم وجـود آخرين كـ حـىت اآلن العرش 
Baiduويف جمال مواقع التواصل االجـتماعي، .. . وغريمها

 و Facebookهـناك أسـماء أصـبحت بديهـية؛ مـثل 
Twitter وهـناك أخـرون يرغـبون يف احلـصـول عـلى جـزء ،

، YouTube و Linkedinمـن حصـة الكـبار، فباإلضـافة إىل 
 الذي حـقق جنـاحـاً معـقوالً رغم +Googleظـهر موقـع 
  .حـداثة عهـده
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وهذا يعـين أن نعـيش يف « ، االجـتماع يف جمال وسـائل اإلعـالم
جمـتمع االسـتعراض أو التمـثـيل، أي أن نقوم بعـمل أي شـيء 

  .»مع معرفة أننا نقوم به أمـام جـمهـور 
جـانب آخـر بدأ تأثـريه يف الظـهـور مـنذ أعـوام قـليلة هـو 

فاألخـبار، سـواء املكـتوبة أو ... جمانـية احملـتوى اإللكـتروين
املسـجلة بالصـوت والصـورة، الكـتب واـالت اليت تتم 
املشـاركة ا على مواقع اإلنـترنت، األغـاين اليت يتم نسـخها 

، ـبادل املعارفـيمن األقـراص املدجمـة ووضـعها عـلى مواقع الت
؛ خـلق واقع مل يعـرفه اإلنسـان من قـبلكل هذا سـاهـم يف 

إمكـانـية احلـصـول جمـاناً على أي شـيء ميكـن حتـويله إىل 
وهـذا جـعل من الضـروري أن تواكـب ... صـيغة ملف إلكـتروين

القطاعات اـتمعية األخـرى هـذا التطـور، خصـوصاً عـندما 
  .يتعلق األمـر بسبب الرتاع الدائـم؛ حـقوق الطـبع والنشـر

ن ـثر مـهـناك مثـالً أك... يةـ ثان60لى مسـتوى العـامل كـل ـلى شـبكة اإلنـترنت عـم تصـور مـا حيـدث عـي هـذا الرسـاألرقام املقـدمة ف  
  .ن إمييل مليو168 فيديو جديد على يوتيوب، ويتم إرسال ما يزيد عن 600ف رسالة تنشر على تويتر، وأكثر من ـ أل98

  عـامـاً مؤخـراً؛ ففي40احلـقـيقـة أن اإليـميل أكـمل ... الشـخـصـية
 قـام راي تومـلنسـون بوضـع نظـام إلكـتروين لـتبادل 1971أكـتوبر 

 اليت كـانت الصـورة ARPANETالرسـائـل يعـمل عـلى شـبكة 
 نعـرفـها الـيوم، وقـرر األولـية املصـغـرة لشـبكة اإلنـترنت كـما

 للداللة عـلى مكـان املرسـل أو @اسـتخـدام احلـرف الطـباعي 
 ـت األربعـة عـقـود اليت تـلت ذلك التـاريخ، حتـولوخـالل... موقعـه

 أسـاسـيات احلـياة املعـاصرة، ىحـدإخـدمة الربيـد اإللكـتروين إىل 
فـبواسـطته نـتبادل الرسـائل واملعـلومات واملـلفات، وأصـبح من 

  .الضـروري أن يكـون معـنا دائـماً فـي كل وقـت وفـي أي مكـان
  

  وماذا عن اإليـميل؟
نسـتخـدم الربيـد اإللكـتروين كـثرياً 

 فهو لدرجـة أنـنا نشـعر أنه كان معـنا أبداً؛
   يف تسـهيل األعمال والشـؤونمسـاهتأداة 
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  ء  لدي شعور سي  
 األفـراد بعضكـن امـتالكـها ميقـدرات هـل هـناك التـنبؤ بأحـداث املسـتقبل؟ 

الشـعور بأن أمـوراً سـارة أو مؤسـفة سـتقع يف مكـان حمـدد أو سـتؤثر عـلى مـن 
م؟  هـذه األسـئلة مل تتغـري لدى كـثـريين منـذ قرون طـويلة؛ إذ أشـخاص بعـينه

، "املخـتارين"أـم يؤمنـون بوجـود تـلك القـدرات لدى بعـض األشـخـاص 
ؤكـد أن رؤية املسـتقبل، وتوقع القادم من األيام، أمـر وهـناك أديان ومعـتقدات ت

  .حـقيقي؛ بل أنه جيـب اإلميان به وعـدم التشـكيك بصـحته
  .بالنسـبة للعـلوم، هـذا أمـر غـري وارد
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يف الصـورة، تـوم كـروز مع أحـد مـن ,,, )Minority Report) 2002فـيلم 
وهـم الذين يتنبؤون ) أي ذوو اإلدراك املـسبق (Precogsأطـلق عـليهم 

الرواية األصـلية حـملت االسـم ذاته ... بوقـوع اجلـرائم قـبل حـدوثها
  ).1982- 1928(الشـهري فـيليب ديك وكانت ملؤلف اخلـيال العـلمي 

 

يتعـلق وخـصوصاً فيمـا ... بـول، األخـطـبوط الشـهري يف عـامل كـرة القـدم
؛ إذ متكـن من التـببؤ بـنـتائح ثـماين 2010مبـباريات كـأس العـامل لعـام 

 إسـبانيا ـولندامـباريات، مبـا يف ذلك املـباراة النهـائـية التـي جـمعـت 
  .0- 1 بفـوز إسـبانياوانتـهـت 

 

 2001 أكـتوبر 7: الزمان... مطـار مـدينة مـيالنو اإليطالية: املكـان
طـائرة صـغـرية مـن طـراز سـيسـنا ...  صـباحـا8:10ًيف السـاعة 

 ي، مـا يـؤد عـلى املدرجMD-80تصـطدم بطـائرة ركـاب مـن طـراز 
يف .. . شـخـصا118ً حبـياة أودتتلك الكارثة ... إىل انفجـارهـما

تصـل )  دقـيقة27أي قـبل وقوع احلـادث بـ ( صـباحـاً 7:43السـاعة 
 من SMSإىل أحـد رجـال األمن العـاملني يف املطـار رسـالة نصـية 

أنت يف املطار؟ ما الذي حيدث هناك؟ هـل أنت : "صـديقـة تسـأله فيها
 فيما يتعلق الكـثريون يؤكدون أن لصـديقته هـذه حـدس"... خبـري؟

ورجـل األمن ... ضاع اخلـاصة املرتبطة بأصـدقائهاباألمراض أو باألو
تغـيث بأعـلى الذي وصـلته الرسالة يقـول إن صـديقته حـلمت به يسـ

 ممـا حـدث نـبوءة أكان هـل .. . باألنـقاضصـوته يف مكـان مـليء
  جمـرد صـدفة؟

د مـن إثـبات قـدرته مل يتمكـن أحـرغـم عـقود من البحث والدراسـة، 
 ،على التـنبؤ بأحـداث مسـتقـبلية؛ ابـتداء بالـوفاة املـفاجـئة لصـديق

فـعـامل النـبوءات هـو مملكة ... اندالع حـرب أهـلية وصوالً إىل
؛ إذ أن هـناك أو اليت ليس هلـا هـوية حمـددةفة األمـور غـري املعـر

فوقوع حـادثة ... Autosuggestionجمـال واسـع لإلحيـاء الذايت 
شـخص ذي خـيال  )1 :كـتلك اخلاصة مبطار ميـالنو يتطـلب وجـود

قوانـني االحـتماالت  )2  و – الصـديقة -واسـع عـصيب ودائم القـلق 
... اليت تشـري إىل أن األحـداث املؤسـفة تقـع بني حـني وآخـر
ـارقة وعـندما جتـتمع هـذه العـوامل، نـقوم حنـن خبـلق الصـورة اخل

للطـبيعة واخلـاصة بالعـراف أو النـبوءة اليت رآهـا قـبل وقوع 
احلـدث؛ يف حـني يؤكـد عـلماء النـفس أن األمـر خمـالف تـمامـاً؛ إذ 

) ويذكـرنا بـ(أن العـقل هـو أول مـن يسـاهم يف خـداعـنا؛ فهـو يـتذكر 
ل مـن يف حـني يـزي... اليت حتـقـقـت فـقطالنـادرة " النـبوءات"

ذاكـرتنا كـل املـرات اليت مل تـقـترب فـيها توقـعـات أخـرى مـن 
ورغـم ذلك، فـالعـلماء ال يوقـفون .. .احلـقـيقة عـلى اإلطـالق

دراسـام حـول عـامل احلـدس والتـنبؤ؛ فـفي شـهـر مـارس املـاضي 
 Personality and Social Psychologyنشـرت جمـلة 

اسـة حـول هـذا املـوضوع قام ـا داريل بيـم األمريكية نـتائج در
Daryl J. Bem  أسـتاذ عـلم النـفس يف جـامعـة كـورنيل عـلى أكـثر
سـلوا مل يكـن  سـنوات، وأ8سـتمرت االدراسـة ... مـن ألف شـخـص

الدراسـة ذين متت معـقـداً؛ إذ ارتبـط بعـرض صـور لألشـخاص ال
ر أخـرى خمـفية أو للصـور اليت عـليهم، وتسـجيل توقعام لصـو

  النـتيجة أثـارت زوبعـة يف اـتمع... سـيتم عـرضـها عـليهم تـالـياً
  

يف بعض " خيـدعنا"العقـل 
األوقات؛ فـهو جيـعلنا نتذكـر 
  التـنبؤات اليت تتحقق فقط
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 من املشـاركني توقـعـوا %53بـيم أعـلن أن أكـثر من العـلمي؛ إذ أن 
 %3وهـو ما يـزيد بنحـو ... 9 مرات مـن أصل 8بل بنجـاح يف املسـتـق

... لقوانـني االحـتماالت وفـقاً  عـليهعـما يفـترض أن يكون احلـال
بعـض العـلماء، مـثل جـواتشـيم كـرويغر، املتخـصص يف عـلم النـفس 
يف جـامعة براون األمـريكـية، يرى أن النسـبة أكـثر ضـآلة مـن أن 

تقول ميليسـا بريكـلي مـن جـامعـة العـتبار، يف حـني تؤخـذ يف ا
للوسـط العـلمي يف جمـاالت نـتائج كـهـذه كـانت كـافية أوكالهـوما إن 

 األسـربين  اإلجيـايب لتـناول جـرعات صـغرية منثـر؛ فاألأخـرى
بل كحـقيقة عـلمية بـناًء  قـُاجلـلطة القـلبيةللحـؤول دون حـدوث 

  .خـفضـة كـتلك اخلـاصة بنتائج حبـث داريل بـيمعلى نسـب من
أمـر ) أو العـرافـة(النـتائج حبـد ذاـا ال تعـين أن التـنبؤ باملسـتقبل 

مـمـكـن، بل هـي تـفـتح البـاب أمام عـلماء كـثر إلجـراء مـزيد مـن 
   .الدراسـات

  

  مـنذ بداية التـاريخ
فاحتـة للخـوض يف جمـال احلـقـيقة أن حبـث بـيم مل يكـن أكـثر مـن 
األسـاطـري القـدمية ف... احـتل قـسماً كـبرياً مـن تـاريخ اإلنسـان

عـن نـبوءات غـريت مـسار منهـا واألديان تتحـدث يف جـزء كـبري 
التـاريخ يف املـاضي، وأخـرى يـنـتظرهـا البعـض لـتغـري مسـار حـياتـنا 

هـو الدافـع وراء رغـبة وربـما هـذا ... احلـاضـرة واملسـتقـبلية
  .الكثـريين يف أن تـكـون تـلك القـدرات حـقـيقـية

العرافـون واملنجـمون أرادوا أن تـتداخـل معـتقدات النـاس وأسس 
هـو مـا ألن ذلك أدياـم مع خـوفهم من اـهول القادم من املسـتقبل؛ 

التحـكم وفـر دائـماً مناصـب عـليا ألولـئك املدعـني ومكـنهـم مـن 
 لربهـنة قدرام للعـامة، كـانوا ،وهـم... بأمـور الدول والشـعـوب

يقـدمون تـنبؤات ميكـن تفـسريها بطـرق خمـتلفة وباجتـاهات 
قصـة اجلـندي أحـد األمـثـلة عـلى ذلك تـأتـي مـن ... سـةـمـتعاك

 رك؛اعـإحدى املمغـادرة للمشـاركة يف ـالذي كـان عـلى وشـك ال
  :انترية كهاف الشعرإجابة ال... يفـراف دلشارة عت ذهب الساجلـندي

» Ibis, redibis (,) non (,) morieris in bello « وهـي جـملة 
خيـتلف معـناها متـامـاً باخـتالف موضـع الفـواصل؛ فـهي قد تعـين 

  ، لكـنها قـد تعـين أيضـاً» سـتذهب، سـتعـود، لن متـوت يف املعـركة «
وبـذكـر عـراف دلفـي، ... » تمـوت يف املعـركةود، سـتعـن ، لسـتذهب «

كـتب أول مـن أخـضع المـتحان عـلمي؛ فـقد ان علينا اإلشارة إىل أنه ك
   قبل امليـالد547 و 560 مـلك ليديا بني رويسوسـك أن ريودوتسـه
  

قام برسـمها عـام ... لسلفادور دايل" ـس احلـرب األهـليةهـاج"لوحـة 
  .؛ قـبل سـتة أشـهر مـن انطالق شـرارة احلـرب األهلية يف إسـبانيا1936

 

البعـض يعـتـقـد أن األحـالم تقـدم لـنا 
  .ملـسـتقبليف أحـيان مـا صـوراً من ا

البعـض يعـتـقـد أن األحـالم تقـدم لـنا 
  .يف أحـيان مـا صـوراً من املـسـتقبل
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الخـتبارهـم ) سـتة إغريق وواحـد مصـري(أراد اسـتشـارة عـدة عـرافني 
 قام بإرسـال لتـنفيذ االمـتحان،... ـدف حتـديد أكـثرهم مصـداقـية

ما الذي  «: سـبعة رسـل يف الوقت ذاته إىل العـرافني حـامالً سـؤاالً واحـداً
ولتجـنب أي مصادفات، خـطط  »  يف هـذه اللحـظة؟رويسوسـ كيفـعله املـلك

 كـبري وبدأ يف غـليهم يف وعـاءخـروف يف حلـم ألن يقـوم بوضـع سـلحفاة و
وفـقاً ...  فيه الرسـل إىل العـرافنيالوقت الذي كان من املفـترض أن يصل

مـن تقـدمي لألسطورة، كـان عـراف دلفـي هـو الوحـيد الذي متـكـن 
  .اإلجـابة الصـحـيحـة

  

  رؤية املسـتقبل
مـن أفـريقيا قبل  سيو هابيلـومـهالدماغ البشـري، ومـنذ أن خـرج إنسـان 

بدقة وذلك للتمكن  مليون عـام، يعـمل باسـتمرار عـلى مراقـبة حمـيطه 2.5
بأحـداث قصـرية املدى توفـر له إمكـانـية " التـنبؤ"مـن قراءة معـطياته و

، مـثل احلـؤول دون البقـاء على قـيد احلـياة وجتـنب املخـاطر احملـدقة به
وهـذا األمـر بقـي معـنا عـلى ... أن يتم اصـطياده مـن قبل حـيوان مـفترس

بتحسس ـن القـول إن خـاليانـا العـصـبية، مر األلفـيات، لذلك مـن املمك
ال تـتوقف أبـداً  ،بيـئتنا وتغرياا وأصـواا وحتـركات عـواملها املخـتلفة

ل، حـىت عـندما نكـون نائـمني مـثـالً؛ وهـذا أحـد أسـرار عـن العـم
وفـقاً لدراسـة قام ـا عـدد من العـلماء يف جمـال ... اسـتمرارية نوعـنا

ذكـريات املـاضي وختـيالت املسـتقـبل تنـتـج ، اب جبـامعة واشـنطناألعصـ
 املـناطق ذاـا مـن الدمـاغ، وهي املـناطق اليت تنشـط كـذلك عـندما مـن

ذلك، مـن املـنطقي القـول بناًء عـلى ... نرغـب يف حتـريك أحـد أطـرافـنا
لكن ...  واملـستـقبلإنه بالنسـبة للدمـاغ، هـناك تقاطع بني املاضي واحلـاضر

ا نقـلت توقـعات مسـتقبلية إماذا عـن األحـالم اليت يقول أصـحاا 
ات شهـرة يف هذا اـال هي تلك اليت قام ـأكـثر الدراسحـدثت فيما بعـد؟ 

 Stanley ا النـفس سـتانلي كـربنـرعالـمـ 1978 و 1966ـا بني عـامي 

Krippner ومونتاغ أوملـان Montague Ullman يف معـمل دراسات النوم 
: نتيجة الدراسـة...  يف بروكلنيMaimonides Medical Centerمبركز 

األحـالم، فإنه مل يتم التوصل إىل حـالة " ترمجة"رغم اختالف أساليب 
  .واحدة مؤكدة تشـري إىل إمكانـية أن يكون احلـلم رسـالة مـن املسـتقبل

  

كوك، واكـتشـاف العـديد من حـاالت لكـن رغـم وجـود العـديد من الشـ
النصـب والكـذب فيما يتعـلق بالـتنبؤات وتوقع املـسـتـقبل، فإن األحبـاث 
العـلمية تـتواصل، إذ أن قـسماً كـبرياً مـن جـزئـيات العـمليات اليت يقـوم 
ـا دماغـنا ال يـزال غـري معـروف لنـا، أو مل نـتـمكـن بعـد مـن فـهـمه 

  .لذا فالعـلماء حيـاولون دائـماً فـهم املـزيد... ملبشـكل كـا
  

... أحـد االخـتبارات اخلـاصة بالقـدرات اخلـارقة للطـبيعة
 Duke Universityم تـنـفيذها يف جـامعـة دوك تـ

األمـريكية وهـي يف هـذه احلـالة تـتـعلق بقـدرات التـنبؤ 
  .بأمـور أو أحـداث مسـتقـبلية

 

وفـقاً لألسـاطـري اليـونانيـة، كـان عـراف دلفـي هـو أكـثر 
وكان يقـيم يف موقع مكـرس ...  وقـدراًاملـتنبئني قـدرةً

  .لإللـه أبولو
 

، ما حـيانيف كـثري من األ
حيدث ال يتعدى كونه اختياراً 

حمـظوظاً بني احتمالني 
  %50نسبة وقوع أي منهما 
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  اإلنسان بني
   واملستقبلاملاضى  ـي

 وسـتني عـاماً فـقط، أي مـنذ احلـرب العـاملية الثـانـية وحـىت وقـتنا ـةيف خـمس
احلـايل، تغـريت احلـياة البشـرية بصـورة فـاقـت التغـيري الذي شـهـدته خـالل 

ى مزايانا والتحـوالت اليت طـرأت عـلى حـياتـنا، وعـل... قةالقرون العـشرين السـاب
  .جـعـلتنا نـبدو وكـأنـنا نوع آخـر حنـن كـأفراد وكـمجـتمعـات، ومواصـفاتـنا
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 تذكـرا أكثر  كـلفتـك للتو من لوس أجنـلوس بطائرةَ دتعـ
طـابور استمر نصـف ": جتـربة مروعـة"من ألف ومئيت دوالر؟ 

ختليص إجراءات سـاعة يف املطـار قـبل إـاء عـملية 
وال الرحـلة يف مـقعد ، مث اجلـلوس ط)Check In (املسافرين

صـغـري وغـري مريح، تناول وجـبة يصـعب وصفها باللذيذة أو 
 مرات عدة، وعلى ية، مشـاهدة فيلم سبق أن شـاهدتـهالكاف

... شـاشة صـغرية ال يتجاوز قياسها ذلك اخلاص بكتاب صغري
إذا كان هذا ما تفـكر به، حـاول التفكـري إذاً يف تلك الرحـلة لو 

امالً غرق عـاماً كــتـتسلكانت ... القيام ـا يف زمـنهأراد جـدك 
لها، ورمبا اضـطر لالسـتدانة من ـلفه مدخـراته كــتكلو

أصـدقائه وأقاربه، يف حـني أن الوقـت الذي استغرقته 
 سـاعة، حتركـت خـالله 14- 12بة لك مل يتجـاوز بالنسـ

ة ويف حـال...  كيلومتر يف الـساعـة900طـائرتك بسـرعة 
يكفي أن تضـغط أحـد األزرار فوق كان شـعورك بالعـطش، 

  .مقعدك لتأيت مضـيفة مبتسـمة حـاملة معـها كـأساً من املـاء
  

  نوع جـديد
التحـوالت اليت شـهدناها خـالل العـقود املـاضية كانت عـميقة 

  نفـسه؛ فالتكـنولوجـيالدرجـة أدت إىل تغـيري اإلنسـان 
  
   

اـتمعات احلـديثـة اليت وصـلت إىل مسـتويات رفيعة من احلـضارة 
جتـاوزت مرحـلة تعـريف نفسـها بصـفات موحـدة ال تـرتبط باملدنية 

إذ تتخـذ تلك الشـعوب صـفة ... املعـاصـرة، كصـفات الدين الواحـد
اجلـميع فيها اـتمعـات املـتعددة الثـقافات واألديان، اليت حيصـل 

 ية، بغض النظـر عـن أصـله أو اإللـهعلى حـقوقه بصـورة متسـاو
  .الذي يؤمـن به

روج إىل الشـارع، أو اللعـب وين صداقات كان يتم باخللتعـرف عـلى آخـرين وتكيف املاضي، ا
عيش  ت الصـداقات تشـمل أشـخاص من احلي أو املدينة اليتكانتو,,, يف احلـدائق العـامة

كوين صداقات مع ت ميكنك iPadية، كالـ اليوم، فباستخدام أدوات تكنولوجأما ... فيها
  .، والتحدث إليهم ومتابعة أخبارهم مـن دون مغادرة مرتلكأشخاص من كافة أحناء العامل
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باالتصال  عـاماً، كان من غـري الوارد إطـالقـاً أن تقوم 20قبل 
هـذا السؤال حـل "... أين أنت اآلن؟: "بشـخص ما مث تسـأله

حمـل سـؤال آخـر، طاملـا مسعـناه على اهلاتف حـىت اية 
إذ أن اهلواتف "... من املتحدث؟"تسـعينيات القرن املاضي؛ 

... Caller IDاحملـمولة زودتنا بإمكانية معرفة هوية املتصل 
تحـدث إليه أصبح أمراً من م اليتوحـىت السؤال عن مكان من 

أنه من املمكن اليوم حتـديد موقع املاضي بعض الشيء؛ إذ 
 اليت GPSصديقك الذي يتحدث إليك باسـتخدام خدمة الـ 

 Facebookإىل موقع ) عند تشـغيل هذه اخلدمة(يتم إرساهلا 
أضـف إىل ذلك أن خـدمة حتـديد املواقع .. .Foursquareأو 

 حتـولت إىل GPS تخدام األقـمار الصـناعـيةاجلـغـرافية باسـ
معـظـم اهلـواتف الذكـية املوجـودة يف األسـواق جـزء من 

 خـالل قـيادتك تتـيهاليوم، ما يعـين أنه من غـري املمكـن أن 
للسـيارة، بل وأصـبح من غـري الضـروري أن تتوقف لتسـأل 

ا بفـضل وهـذ... املـارة عـن إرشـادات للوصـول إىل مكـان ما
ن مل لك... موجـات راديـو تتنقل بني الفضـاء وسـطح األرض

حـدث لوال اخـتراع الترانزيسـتور أي من هـذه األمـور لييكـن 
  .وانتشـاره

ني عـن جـعـلتنا خمـتلفوانـتشـار املعـلومات بكـلفة منخـفضة 
ما كـانوا هـم خمـتلفني بكـثري مقارنة مع أجـدادنا بقدر أكـرب 

... فـيه عـن أسـالفهم الذين عـاشـوا قـبل  عـشرة قـرون
الً لنوع وآخـر التطـورات هـو أن عـلماء كـثر يؤكـدون أن طـف

  . عـاما150ًيعيش ري جـديد رمبا يكـون قد ولد بالفعل، وسبشـ
  

  األحـداث الفارقـة
يف التـاريخ، خـاصة ناك من يعـتقد بأن هـناك أحـداثاً هـ

وبشـكل خـاص اخـتراعات، تغـري بصـورة جـذرية حـياة 
شـكل نقاطـاً مسـيت بالتـفرد وهـذه األحـداث ت... األفراد

Singularity ...اهلـاتف، وبصـورة  هـذه النقـاط هـيىحـدإ 
 بقي باجتـاه أكـثر فاعـلية من الراديو مـثالً؛ إذ أن الثاين

يف حـني أن األول كان دائماً )  مسـتقبل–مرسل (واحـد 
بـدأ يف األكشـاش اهلـاتفية و) مرسل/ مستقبل–مستقبل /مرسل(

وارع، مث أصبح جـزءاً من البنايات ـد والشـكاتب الربيمبالعـامة 
قد ضمت بعض البنايات هاتفاً لكل عائلتني، قبل أن ف ؛السكنية

واليوم حتـول اهلاتف إىل أداة ... ل عائلةيصـبح أسـاسـياً لك
حيملها معه أينما ذهب، ) خاصة بالفرد ذاته(تواصل شخـصية 

  .وميكن حمادثته من خالهلا أينما كان
  

، شـخصية مت متـثيلها يف أفـالم Ironmanالرجـل احلـديدي 
البطـل رجـل يقوم ... سـينمائـية نقـالً عـن قصص الرسـوم املصـورة

سـمح له بالطـريان ت) أو هـيكل جـسدي كامل(ـنع بدلة معـدنية بص
األمر مت حبـثه من قـبل ...  وأسـلحة متطـورةعـطيه قوات خـارقةوت

  .اًـماء أيضـومؤخـراً مـن قـبل الباحـثني والعـل, ...اخلـيال العـلميكـتاب 
  

إىل اليسـار، مسـريات يف سـبعينيات 
... القرن املاضي حتـت شـعار الشـيوعية

إىل اليمني، جتـمع شـبايب يف الساحـة 
احلـمراء مبوسـكو تأيـيداً للرئيس 

األوىل يف ... الروسي دميتري مدفيديف
األيديولوجية توحد اجلماهري باجتاه 

، فاألهـداف يف الثانيةأما األهداف، 
املشـتركـة هـي اليت جتـمع اجلـماهري 

  .املنتمني إىل أيديولوجـيات خمـتلفة
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  اإللكـترونيات
 بدالً من 1948انتشـار التـرانزيـستور ابـتداءاً من العـام 

الصـمامات فـتح البـاب أمام ظـهـور وتطـور احلـاسبات اآللية 
وقـد كان لقاعدة مور ... رية احلـجم وذات القدرة الكـبريةصـغ

واليت نصـت على أن أدوات احلسـاب سـتصـبح دائـماً أسـرع وأن 
تكـلفتها سـتنخفض باسـتمرار، كان هلـا تـأثري يف اـاالت 

لفـهـم ذلك، يكـفينا أخـذ أمثـلة من الطـب مثـالً؛ ... كافـة
تسـلسـل اجلـينوم لفـريوس فقـد استغـرقت عـملية ترتـيب 

 عـاماً، يف حـني أن العـملية ذاـا بالنسـبة لفـريوس 15اإليـدز 
SARS يومـا31ً اسـتغـرقت .  

النـقطة اهلـامة هـنا هـي أن هـناك رابطـاً جيـمع دائمـاً أموراً 
يبدو مـن الوهـلة األوىل أال رابط بينها؛ فتطـور الكـمبيوترات 

ت الطـبية وبالتـايل وجـه شـركات سـمح بتحـسني اخلدما
األدوية إىل احلصـول عـلى نـتائج أفضـل وإنـتاجية أعـلى يف 
تصـنيع الدواء، وكـذلك أدى ذلك التقـدم التكـنولوجي إىل 
زيادة معـدالت اإلنـتاج ودقـة التصـنيع فـي جمـاالت 

خبـاصة فيما يتعـلق (الرفـاهـية والتـقدم اـتمعي ... الغـذاء
كانـا عـاملـني دفـعا أعـداداً كـبرية من الناس إىل ) خلـدماتبا

اهلـجـرة مـن الريف إىل املـدن خـالل العـقود السـتة املاضـية 
 إىل حـالة يعـيش فـيها أكـثر من 2008حـىت وصـلنا عـام 

.. .نصـف سـكان العـامل يف املدن واملـناطـق احلـضرية احملـيطة
دة جـوانب إجيـابية فيما خيـص وهـذا بالطـبع كـان له عـ

أسلوب احلـياة واخلدمات الصـحية وإمكانية الوصـول إىل 
مصادر املعلومات واحلـصول عليها، لكـن هـذا التغـري أدى كـذلك 
إىل حتـول طـريقة التعـامل والتـفاعل مع الطـبيعة؛ اليت 
أصـبحت بصـورة أو بأخـرى مرتبطة بعـامل التـرفيه أو 

وباإلضـافة إىل ذلك، سـمح لنا التطـور ... ال أكـثربالسـياحـة 
يف عـامل الترانزيسـتور بالدخـول يف عـصر املعـلومات الذي 

وهـذا العـصر يتطـلب املـزيد مـن العـمليات ... نعـيشه اليوم
وأهـمها (املكـتوبة لنـقل املعـلومة عـرب الوسائل احلـديثة 

ل يفـوق بكـثري ما كـان يتم ، إذ أننا نكـتب اليوم بشـك)اإلنـترنت
قـبل سـتني عـاماً، وما نكـتبه موجـه ليس فـقط ملدننا ودولنا، 
بل للعـامل أجـمع؛ ولذلك كانت هـناك حـاجـة للغـة مشـتركة، 

... وكانـت اإلجنـليزية هـي أفضـل خـيار مـتوفر لتـلك املهـمة
خالل وقد أدت االخـتصارات والرموز اليت بدأنا يف اسـتخدامها 

  

وليمة عربية كـبرية يف خـيمة حبـضور مـدراء مـن : إىل األعـلى
  .شـركة أرامـكو النفـطية بداية خـمسـينيات القرن املاضي

  
أحـد أقـسام التخـطيط والتحـكم يف شـركة أرامـكو : إىل األسـفل

  .اليوم
  

الفارق الشـاسع واضـح بني ما كـان قـبل سـتني عـاماً ومـا وصـلت 
يه األمـور اليوم يف إحـدى أكـرب الشـركـات السـعودية العـاملة يف إل

  .جمـال يعـد أهـم مصـدر للدخـل الوطـين للدولة
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تعاملنا مع عامل الكـمبيوتر واإلنترنت واهلاتف احملـمول إىل 
خـلق لغة جـديدة؛ أساسها اإلجنـليزية، لكن الكـثريين أطـلقوا 

  .أي املسـتوى الثاين من مفهوم اللغة ذاا ؛2.0عليها اللغـة 
  

  الرجـل اخلـارق
ة إىل ما ذكرناه سابقاً، فبعض العلماء يؤكدون أن التطـور بالعود

اهلائل الذي أجنـزناه خـالل العقود املاضية أدى بالفعـل إىل 
سيمكنه الطب احلـديث ) أو رمبا أكثر من واحـد(والدة طـفل 

والتطـبيقات التكـنولوجـية املخـتلفة من امـتالك مواصـفات 
قوة وء، صـحة ممـتازة، مسـتوى عال من الذكا: خـاصة جـداً

وكـل هـذه املواصـفات سـيطول أثـرها بفـضل ما ... جـسدية
سـتقـدمه له العـلوم احلـديثة؛ فـعـند احلـاجة سـيتم تدعـيم 

) أو أطراف اصـطناعية(هـيكله اجلـسدي بأدوات روبوتية 
ومواصـلة العـلماء ... تفوق يف قوا قدرة جـسده مبرات

ن عـالجـات وأدوية ألمـراض كـألزهـامير عـملهم يف البحـث عـ
وباركنسـون، عـن طـريق التوصـل إىل فـهـم أكـرب وأفضـل 
للعـمليات اليت تـدور يف الدمـاغ، هـذا العـمل، إضـافة إىل 
العـمليات التجـميلية، سـيصـل بنا إىل زمـن ليس ببعـيد، تكـون 

 لفـترات فيه غـالبية األفـراد بصـحة جـيدة وحيـيون شـبام
  .طـويلة جـداً

  

تـزويده بذراع يف الصـورة، إنـسان تـم 
اليوم، وصـلنا إىل ... وسـاق آليـتـني

مـسـتوى متطـور مـن التـكـنولوجـيا 
مكـننا مـن زراعـة أعـضاء آلية 

يف أجـساد أناس كـانوا بأمس وروربوتية 
احلـاجـة إليها، مثل أجـهزة تـنظيم 

 األذرع والسـيقان أوضـربات القـلب، 
 هـناك حبـث ،واآلن... ة وغـريهااآللي

عـلمي وفلسـفي يف إمكـانـية أن تكـون 
 جـديدة مـن مـرحـلة" اإلضـافات"هـذه 

ته ن وزيادة قدرامراحـل تطـور اإلنسـا
يف جمـال الرياضـة واألعـمال إضـافة 

  . العـقليةهنشـاطاتإىل تنمية 

 أوسـكارالعـداء اجلـنوب أفريقي ذو الساقـني املـبتورتني 
 منعه من املشـاركة االحتاد الدويل أللعاب القوى... بيـسـتوريوس

ساقيه املصـنوعتني من الكـربون بية معـترباً أن يف السـباقات األومل
ه ـزمـالئ مقارنـة ب%30عـطـيانه أفضـلية مبا نـسبته ت

إال أن احملـكـمة الرياضـية يف لوزان بسـويسـرا قضـت ... األصـحاء
برفـض قرار االحتاد الدويل والسـماح ألوسـكار باملشـاركة يف 

  .يةاألوملـبياد القادم بالعـاصمة الربيطانـ
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Amazon مـنـتـجـات جـدیـدة مـن  
، قـررت شـركة أمـازون طـرح كـمبيوتر لوحـي مبواصـفات iPadـنافس مـع أجـهـزة للت

يعـمل ) إىل اليسـار (Kindle Fire  )... دوالرا199ً(خـاصـة؛ أوهلـا السـعـر املـتدين 
 إنـش وذاكـرة داخـلية 7وشـاشـة يبلغ قـياسـها  Android 2.3باالعـتماد عـلى نظـام 

أما إىل اليـمني، فالشـركة ذاـا قامـت بطـرح ثـالثـة ... ادـا ال ميكـن زي8GBتـبلغ 
 النقـاطأجـهزة جـديدة لقـراءة الكـتب اإللكـترونـية مبواصـفات تتـفـوق فـي بعـض 

   بشـاشـات قـياسـها؛ حـيث أن معـظـمها مـزودKindle 3عـلى جـهـازها السـابق 
واحـد فـقـط ال يتجـاوز سـعـره تـثـناء باسـو ...نـش وتعـمل باحلـرب اإللكـتروين إ6

  . دوالرا149ً و 99: مهاسـعـر... ، فاجلهازان اآلخران يعمالن باللـمس دوالرا79ً
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Samsung Galaxy Note 
 

iRiver Story HD 

November – December 2011  
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Inkling 
باسـتخـدام هـذا اجلـهـاز املـؤلـف مـن أداتـني؛ قـلم إلكـترونـي وجـهاز اسـتقـبال، 

ف ــادية إىل مـلميـكـنك حتـويـل كـل مـا تقـوم بكـتابـته أو رسـمه عـلى أي ورقـة ع
فجـهاز االسـتقـبال، الذي يـتوجـب عـليك تثـبيته يف أعـلى الصـفحـة، ... إلكـتروين

يـقوم مبـتـابـعة كـافة حـركات القـلم اإللكـتروين وقـوة ضـغـطه عـلى الورقة خـالل 
 إىل )ذي قام جـهاز االسـتقـبال حبـفظهال(املـلف ميكـنك بعـد ذلك نقـل ... الكـتابة

  .USBـهاز كـمبـيوتر باسـتخـدام وصـلة ج

... ـتـلفة املوجـودة يف األسـواقرونية املخ عـلى مـنتجـات قراءة الكـتب اإللكـتGoogleرد شـركـة 
بطـاقـة مـن نـوع ب ميكـن زيادتـها 2GB إنـش وبـه قـرص ذاكـرة تـبلغ 6قياس الشـاشـة يـبلغ 

microSD 32 حبـد أقصـىGB. ..ميكـنه قراءة مـلفات PDF ،EPUB ،FB2 ،TXT و DJVU  إضـافة
  .Officeإىل معـظـم مـلفـات باقـة برامج 

 
  

هـذه اللعـبة عـلى أجـهـزة النجـاح الكـبيـر الذي حـقـقـته 
iPhone و iPad قـبل أن تـنـتـقل إىل بقـية األجـهـزة 

 Rovioوعـلى كـافة أنـظـمة التشـغيل، دفـع شـركـة 
لسـماعـات صـاحـبة اللعـبة إىل التعـاقـد إلنـتـاج هـذه ا

 . اللوحـيةاكمبيوترا وApple اليت تعـمل مع هـواتف
 
  

Angry Birds Speakers 
 

  ... هـذا مـا يعـد أكـرب هـاتف حمـمول مت طرحـه يف األسـواق حـىت اآلن
  ...وحـيـر اللـوتـيـمبهـاتف والكــالبعض وصـفه بأنـه جـهاز وسـطي بـني ال

  ويبلـغ Android 2.3غـيل ـشــتـام الـظـلى نـاد عـمـل باالعـتـاز يعـمـهـاجلـ
   ميكـن زيادا32GB أو 16GB إنـش، ذاكـرته الداخـلية 5.3قـياس شـاشـته 
   باجلـهازيوجـد.. .32GB حبـد أقصـى microSDوع ـاقة من نـباسـتخـدام بط

  ةـ وأمـامـيسـيلـيكـغابـيـم 8غ ـية تبـلـة رقـمــثاففـية بكـ خـل؛ريتانـكـام
به تـقـنية حتـديد املواقع اجلـغـرافـية باسـتخـدام وبالطـبع ... ميغابيكسـيل 2

 .Bluetooth  وWiFi وتقـنييت GPSاألقمـار الصـناعية 
 



  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  

             
                    
                    
                         

  القـراءة هی الخطـوة األولى نحـو التغـییر

   عـلى إیـصالـناقـادرةالمـعـرفۀ 
  إلى أبعـد مـما نـتـخـیـل




