
  
أسئلة للمليون سنة القادمة(*) 

ماذا سيكتشف العلماء لو تمّكنوا من إجراء أبحاث كانت ستستمر ملئات أو آلالف من السنني أو 
ربما أكثر؟ 

<.D كاستلڤتشي> 
  

  
باختصار 

 تــصعب مــراقــبة الــكثير مــن الــظواهــر الــطبيعية أو رصــدهــا ألنــها تــحصل عــلى فــترات 
زمـــنية أطـــول بـــكثير مـــن عـــمر اإلنـــسان. ســـأل املؤلـــف بـــاحـــثني مـــرمـــوقـــني عـــن أي مـــن 
الـتجارب الـتي يـمكن أن يـصبح إجـراؤهـا مـمكنا لـو اسـتطاعـوا الـعيش آالفـا مـن الـسنني. 
هــي الــتجارب الــتي كــانــت تــعتمد عــلى الــتقانــة الــحالــية وكــانــت تــحاول الــتعامــل لحــل 

مسألة أساسية ال يمكن اإلجابة عنها في زمن أقصر. 
  

  
  

يُـعتبَر عـمر اإلنـسان طـويـال جـدا بـالنسـبة إلـى الـبيكوثـانـية picosecond (واحـد مـن تـريـليون مـن 
الــثانــية)، وهــي الــفترة الــالزمــة لــذرتــني لــتشكيل جــزيء molecule، ولــكنها مجــرّد رفــة عــني إذا مــا 
قـــورنـــت بـــالـــعديـــد مـــن الـــظواهـــر الـــطبيعية مـــن نـــشوء الســـالســـل الـــجبلية إلـــى تـــصادم املجـــرات. 
ولـــإلجـــابـــة عـــن األســـئلة الـــتي تســـتغرق اإلجـــابـــة عـــنها زمـــنا يـــفوق عـــمر اإلنـــسان، يســـلِّم الـــعلماء 
جـهودهـم مـن جـيل إلـى الـجيل الـتالـي. فـفي الـعلوم الـطبية مـثال، غـالـبا مـا تسـتمر األبـحاث املـتكررة 
عـبر الـزمـن longitudinal studies إلـى مـا بـعد مـوت الـباحـثني األصـليني؛ وأّن بـعض األبـحاث 
الـتي ال تـزال قـائـمة حـالـيا تـعود إلـى العشـريـنات مـن الـقرن املـاضـي. ويـمكن أن يـعود أشـمل سجـل 
ملــتتالــية غــير مــنقطعة مــن الــبيانــات data جُــــمعت فــي سجــل األحــداث الــتاريــخية إلــى املــذكّـــرات 
الــفلكية لــلبابــليني الــقدمــاء، وهــي تــضم مــا يــعادل ســتة قــرون عــلى األقــل مــن الــرصــد فــي األلــفية 
األولـــى قـــبل املـــيالد؛ وقـــد كـــشفت هـــذه الـــسجالت أنـــماطـــا مـــتكررة فـــي هـــذه األحـــداث مـــثل كـــسوف 

الشمس وخسوف القمر. 
  

فـــفي مـــعظم مـــجاالت األبـــحاث الـــعلمية، ال تـــزال مـــع ذلـــك بـــعض األســـئلة األكـــثر إثـــارة لـــالهـــتمام 
واألسـاسـية تـبقى مـتاحـة ألّن الـعلماء بـبساطـة لـم يـكن لـديـهم الـوقـت الـكافـي ملـتابـعتها. ولـكن مـاذا 
لـو لـم يـشّكل الـزمـن السـبب؟ لـقد تحـّدثْـُت مؤخـرا إلـى بـاحـثني مـرمـوقـني فـي مـجاالت مـختلفة حـول 
املــسائــل الــتي كــانــوا يــوّدون مــواجهــتها لــو كــان لــديــهم ألــف ســنة - أو عشــرة آالف ســنة أو حــتى 
مـليون سـنة - لـيقومـوا بـالـرصـد واملـراقـبة أو لينجـزوا تـجارب. (وإلبـقاء الـتركـيز عـلى الـعلم بـدال مـن 
التنبؤ بـاملسـتقبل futurology، طـلبت إلـيهم أن يـفترضـوا أّن بـإمـكانـهم فـقط اسـتعمال الـتقانـات 

التي هي آخر مبتكرات العلم اليوم.) وفيما يلي نسخ مقتضبة من إجاباتهم املثيرة لالهتمام. 
  

<.D كاستلڤتشي>، محرر مشارك في ساينتفيك أمريكان. 



10000 سنة 
كيف بدأت الحياة؟(**) 

<.R هازن>، عالم األرض (جيولوجي) في جامعة جورج ماسون. 

  
لــقد أثــبت <.S مــيلر> و <.H أوري> [مــن جــامــعة شــيكاغــو] فــي بــدايــة الخــمسينات مــن الــقرن 
املـاضـي فـي تجـربـة شـهيرة، أّن بـعض الـكتل الـبنائـية األسـاسـية لـلحياة، مـثل الحـموض األمـينية، 
تـتكوّن تـلقائـيا عـند تـوفـر الشـروط املـناسـبة. لـقد بـدا أّن حـّل لـغز نـشوء الـحياة هـو مجـرد مـسألـة 
تجـميع لـلمواد الـكيميائـية املـناسـبة واالنـتظار وقـتا طـويـال بـالـقدر الـكافـي. ومـن ثـّم تـبنّي أّن األمـر 
لــيس عــلى هــذا الــقدر مــن الــبساطــة، ولــكن عــلى مــدى 10000 ســنة أو نــحو ذلــك يــمكن لــنسخة 
حـــديـــثة مـــن تجـــربـــة أوري- مـــيلر أن تـــنتج جـــزيـــئا بـــدائـــيا يســـتنسخ نـــفسه ليُطلق بـــاالنـــتقاء(1) 

الطبيعي natural selection - بزمن قصير، الحياة. 
  

يــجب أن تُجــرى تجــربــة ملــحاكــاة نــشوء الــحياة فــي بــيئة مــعقولــة جــيوكــيميائــيا وأن تنطلق مــن 
مـكونـات بـدائـية. ربـما كـان الـحساء األولـي يـضّم مـاليـني األنـواع املـختلفة مـن الجـزيـئات الـصغيرة 
الـتي يـمكن أن تتحـد وتـتفاعـل وفق عـدد هـائـل مـن الـطرائق املـمكنة. ولـكنها، فـي املـحيطات، تـكون 
مـمددة إلـى درجـة تـجعل فـرص اصـطدام جـزيـئني، نـاهـيك عـن أّن درجـة تـفاعـلهما الـكيميائـي األقـل، 
كـانـت ضـئيلة جـدا. والـتفسير األكـثر احـتماال هـو أّن الجـزيـئات الـقادرة عـلى االسـتنساخ ذاتـيا قـد 
تجـّمعت فـي الـبدايـة عـلى سـطح الـصخور. ومـن املـمكن أن تـكون السـطوح الـرطـبة لـلكرة األرضـية 
الـبدائـية قـد كـوّنـت مـختبرا طـبيعيا شـاسـعا، يُـنفِّذ نـحو 1030 تجـربـة صـغيرة فـي كـل لحـظة وعـلى 

مدى فترة زمنية ربّما دامت 100 مليون إلى 500 مليون سنة. 
  

ويــمكن لجهــد مــختبري يــمتد عــلى مــدى 10000 ســنة أن يــكرر ظــروف هــذه الــحالــة بــإجــراء عــدد 
هــائــل مــن الــتجارب الــصغيرة فــي الــوقــت ذاتــه. تــبدو هــذه الــحاضــنات الجــزيــئية مــن الــخارج مــثل 
labs- ”غــرف مــليئة بــرفــوف مــن املخــّدمــات الــحاســوبــية، ولــكن تــوجــد داخــلها “مــختبرات مــنمنمة
on-chips كـــيميائـــية تـــضّم املـــئات مـــن األوعـــية املـــيكرويـــة، وفـــي كـــّل مـــنها تـــراكـــيب مـــختلفة مـــن 
املـركـبات املـتفاعـلة عـلى سـطوح مـعدنـية (فـلزيـة) مـتنوعـة. واملـختبرات املـنمنمة تـراقـب بـاسـتمرار - 
وعــلى نــحو مســتقل - الــتفاعــالت بــحثا عــن إشــارات تــدّل عــلى أّن جــزيــئا مــا قــد أخــذ طــريــقه إلــى 

االستنساخ الذاتي. 
  

ويــمكن لــلباحــثني (لــلمختبريــن) أن يــقّلصوا الــزمــن الــالزم مــن مــاليــني إلــى آالف الــسنني بــالــتركــيز 
عـلى الـتراكـيب الـكيميائـية الـتي تؤدي - عـلى األرجـح - إلـى شـيء مـثير لـالهـتمام. وإذا حـالـفنا 
الحظ سنتعلم في النهاية ما يكفي عن كيفية عمل الطبيعة لتقليص هذا الزمن إلى عدة عقود. 

  



10000 سنة 
هل تكون ثوابت الطبيعة حقا غير معرّضة للتغيير؟(***) 

<.G گابريلز>، فيزيائي في جامعة هارڤارد. 

  
تــبدو الــقوانــني األســاســية فــي الــفيزيــاء شــامــلة وأبــديــة : نــعلم حــتى اآلن أّن لجــميع الــبروتــونــات 
الـكمية ذاتـها مـن الـشحنة الكهـربـائـية الـساكـنة، ويـنتقل الـضوء دومـا بسـرعـة ثـابـتة، وهـلّم جـرّا. ومـع 
ذلـك، فـقد اقـترح بـعضهم نـماذج لـلواقـع تـسمح بـتغيرات، ولـقد ادعـت بـعض األبـحاث (الـدراسـات) 
الـفلكية، عـلى نـحو مـثير للجـدل، أنـها عـثرت عـلى تـغيرات صـغيرة. وفـي غـضون هـذا الـوقـت أُبـقيت 
جــــميع الــــبيانــــات data املــــختبريــــة ثــــابــــتة مســــتقرة. فــــعلى ســــبيل املــــثال, قــــاس مــــختبري قــــوة 
مــــغنطيسية اإللــــكترون - وهــــو عــــلى حــــّد عــــلمي الــــقياس األكــــثر دقــــة لــــخاصــــة يــــمتلكها جــــسيم 

أساسي. وإذا ُكرّرت هذه التجربة آالفا من السنني، أمكنها أن تُظِهر انحرافا. 
  

ولـكي نـقيس مـغنطيسية اإللـكترون، أو بـدقـة أكـبر «عـزمـه املـغنطيسي» - وهـو املـشابـه دون الـذريّ 
subatomic لـــقوة قـــضيب مـــغنطيسي - نـــحبس إلـــكترونـــا واحـــدا فـــي مســـتو بـــواســـطة حـــقل 
كهـــرســـاكـــن(2) ونســـتعمل حـــقال مـــغنطيسيا لـــنجبر اإللـــكترون عـــلى أن يتحـــرك فـــي دوائـــر. ونـــترك 
جــهازنــا عــند درجــة حــرارة تــقارب ُعشــر الــدرجــة فــوق الــصفر املطلق، بــحيث تــكون حــركــة اإللــكترون 
فـي حـالـته مـن الـطاقـة املـمكنة األخـفض. وبـموجـات راديـويـة الـترّدد، نـجبر مـغنطيس اإللـكترون أن 
يــنقلب. واســتجابــة الــجسيم، وبــصورة خــاصــة، املــعدالت الــتي يــمكننا عــندهــا أن نــجعله يــنقلب، 
تــعتمد عــلى عــزمــه املــغنطيسي الــذي يــمكن عــندهــا أن يتحــدد بــدقــة تــصل إلــى ثــالثــة أجــزاء مــن 
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ولـو كـان الـعزم املـغنطيسي قـد تـغيّر بـمقدار جـزء واحـد مـن األلـف عـلى مـدى الـتاريـخ الـكامـل لـلكون 
ولــو كــان هــذا الــتغيّر قــد جــرى بــمعّدل ثــابــت، لــتسنى لتجــربــتنا أن تتحــرّاه. بــالــطبع ال يســتطيع 
الــعلم أبــدا إثــبات أّن شــيئا مــا ثــابــٌت تــمامــا، بــل يــبرهــن فــقط عــلى أن مــعّدل الــتغير صــغير لــلغايــة. 
إضـافـة إلـى ذلـك، يـمكن ملـعدل الـتغير أن يـكون اآلن أبـطأ بـكثير مـّما كـان عـليه فـي بـدايـة الـكون، مـا 
يـجعل تحـّري ذلـك صـعبا فـي املـختبر. ولـكن إذا كـرّرنـا تجـربـتنا عـلى مـدى 10000 سـنة ولـم نلحـظ 
أي تـغيّر، لـوضـع هـذا االسـتقرار قـيودا قـاسـية عـلى أي تنبؤات نـظريـة حـول تـغيّر الـثوابـت. (وقـد 
يـلقي هـذا شـكوكـا حـول االدعـاءات بـأن املـشاهـدات التجـريـبية لـلضوء الـقادم مـن األجـسام الـفلكية 
(الــــــكوازرات quasars) الــــــبعيدة، قــــــد الحــــــظت وجــــــود تــــــغيُّرات طــــــفيفة فــــــي قــــــوة الــــــتأثــــــيرات 

الكهرمغنطيسية املتبادلة عند اللحظات األولى من عمر الكون.) 
  

ومــن الــطبيعي، أّن تــتحسن تــقنياتــنا وتــلك الــخاصــة بــمختبرات أخــرى تــحسنا حــتميا. وأعــتقد أنّ 
الــطرائق املــتنامــية الــذكــاء مــع الــزمــن ســوف تــمّكننا مــن تحقيق تــقدم أكــبر فــي زمــن أقــّل بــكثير مــن 

10000 سنة. 
  



10000 سنة 
بأية طريقة تتكرّر الزالزل الهائلة؟(****) 

<.Th ليه>، عالم في الهزات األرضية بجامعة كاليفورنيا، سانتا كروز. 

  
لـقد أخـذ زلـزاُل تـوهـوكـو- أوكـي ذو الـقوة 9.0، ومـعه الـتسونـامـي الـذي اجـتاح بـقوة شـمال شـرقـي 
الــيابــان فــي الشهــر 3/2011، جــماعــة عــلم الــزالزل عــلى حــني غــرة : لــم يــفّكر أحــد تــقريــبا فــي أنّ 
الـصدع املسؤول كـان بـإمـكانـه أن يحـرّر هـذا الـقدر مـن الـطاقـة فـي حـدث وحـيد. ويـمكننا إعـادة بـناء 
تـاريـخ الـنشاط الـزلـزالـي بـصورة غـير مـباشـرة عـبر فـحص الـجيولـوجـيا املحـلية، ولـكن هـذا ال يـمكن 
أن يحـّل مـطلقا محـّل الـكشف املـباشـر. إّن مـسجالت الـزالزل الحـديـثة مـتوفـرة فـقط مـنذ أكـثر مـن قـرن 
بــقليل، وهــو زمــن قــصير جــدا إلعــطاء فــكرة واضــحة عــن الــزالزل الضخــمة الــتي يــمكن أنــها كــانــت 
تــضرب مــنطقة مــعينة كــّل عــدة قــرون أو أكــثر. وإذا كــان بــاســتطاعــتنا أن نــترك هــذه الــتجهيزات 
تــعمل آلالف الــسنني، ألمــكننا مــع ذلــك، أن نــمسح الخــطر الــزلــزالــي بــطريــقة أكــثر دقــة - بــما فــيها 
تحـديـد أي مـن املـناطق تـكون مؤهـلة لـزالزل بـقوة 9.0 مـع أنـها لـم تشهـد فـي الـتاريـخ املسجّــل زالزل 

تفوق قوتها 8.0. 
  

ويـمكن أيـضا لـسجالت آالف الـسنني أن تـجيب عـن لـغز آخـر: هـل يـمكن أن تحـدث الـزالزل الـهائـلة - 
الــتي أعــني بــها هــزات بــقوة 8.5 أو أكــثر - عــلى شــكل تجــمعات clusters فــي كــل مــكان فــي 
الــعالــم فــي الــوقــت نــفسه؟ تــشير الــسجالت آلخــر مــئة عــام تــقريــبا إلــى أّن هــذا مــمكن: فــقد حــصلت 
ســتة زالزل هــائــلة فــي الــعقد املــاضــي، فــي حــني لــم يــحصل أّي مــنها فــي الــعقود الــثالثــة الــسابــقة. 
ويـمكن لـقياسـات تُجـرى عـلى مـدى فـترة أطـول أن تـخبرنـا إذا كـان هـذا التجـمع مـرتـبطا بـتفاعـالت 

أرضية (فيزيائية) أو أنّها فقط مجرد عارض إحصائي. 

  
10000 سنة 

كيف تنفجر النجوم الضخمة؟(*******) 

<.C ميلر>، عالم فلك في جامعة ماريالند. 

  
تُــعّد املســتعرات الــفائــقة نــادرة، فــهي قــد تحــدث مــرة كــل بــضعة عــقود ضــمن مجــرة حــلزونــية مــثل 
مجـرتـنا. واملـرة األخـيرة الـتي شـوهـدت فـيها (فـي مجـرتـنا) كـانـت عـــــام 1604 بـعـــد املـيالد: فـقـــد 
وصـفهـــا <.J كـپلر> عـلى أنـها تـفوق سـطوع كـل شـيء فـي سـماء الـليل بـاسـتثناء الـزّهـرة. وتحـدث 
جـميع املسـتعرات الـفائـقة املسجـلة حـديـثا فـي مجـرات أخـرى تـبعد عـنا مـاليـني إن لـم نـقل بـاليـني مـن 
الـسنوات الـضوئـية. وعـندمـا نـرى أخـيرا مسـتعرا فـائـقا بـالـقرب مـنا، فـسنكون قـادريـن عـلى دراسـته 
لـيس فـقط بـالـتلسكوبـات (املِـْقرابـات) الـعاديـة ولـكن أيـضا بـنوعـني جـديـديـن مـن املـراصـد - يـكشف 
 the gravitational ويـــكشف اآلخـــر املـــوجـــات الـــتثــاقــــليـة neutrino أحـــدهـــما الـــنيوتـــريـــنو
waves - الــتي ســوف تــخبرنــا أيــضا بــما يحــدث فــعال داخــل النجــم املنفجــر. وإذا كــان بــإمــكانــك 



االنــتظار 10000 ســنة، فــسيكون مــن املؤكّـــد فــعليا أن تشهــد 100 أو 200 مــن هــذه األحــداث – 
مقدار كاٍف لتمييز تغيراتها الطفيفة. 

  
ويـــمكن أن يـــقع فـــي أي وقـــت انـــفجار لنجـــم فـــي مجـــرتـــنا. وعـــندمـــا يـــبدأ هـــذا، ســـتبدأ شـــاشـــات 
الــحواســيب فــي الــعديــد مــن مــراصــد مــوجــات تــثاقــلية حــول الــعالــم بــالــومــيض، مــشيرة إلــى مــرور 
تــموجــات فــي بــنية الــفضاء. وهــذه املــسماة مــوجــات تــثاقــلية هــي تنبؤ حــاســم لــلنظريــة النســبية 
الـعامـة ألينشـتايـن ولـكنها تـفادت حـتى اآلن الـكشف املـباشـر. وسـوف تـشير املـوجـات إلـى أّن نـواة 
النجـــم قـــد بـــدأت بـــاالنـــهيار بـــتأثـــير جـــذبـــها الـــتثاقـــلي الـــخاص. وتـــتحول املـــادة املـــضغوطـــة إلـــى 
نـــترونـــات وتحـــرّر نـــيوتـــريـــنوات neutrinos - وهـــي جـــسيمات بـــإمـــكانـــها عـــبور املـــادة ومـــن ثـــمّ 
الخــروج عــبر الــطبقات الــخارجــية للنجــم ومــنها إلــى الــفضاء (والــوصــول إلــى املــراصــد عــلى الــكرة 
األرضــية). يــمكن لــلطاقــة املتحــررة مــن االنــهيار، واملحــمولــة بــمعظمها مــن قــبل الــنيوتــريــنوات أن 
تفجّـــر الـطبقات الـخارجـية للنجـم، جـاعـلة إيـاه بـراقـا عـلى نـحو هـائـل. ويـمكن فـي بـعض الـحاالت، 
مــع ذلــك، ملــوجــة الــصدم أن تفشــل (تُخفق)، مــولّــدة مــوجــات تــثاقــلية ولــكن مــن دون ضــوء. إنّــنا ال 
نـعلم هـذا عـلى وجـه الـدقـة، ألنّـنا حـتى اآلن قـد شـاهـدنـا فـقط املـرحـلة املـرئـية األخـيرة (مـع اسـتثناء 
الــعديــد مــن الــنيوتــريــنوات مــن مســتعر فــائق عــام 1987). ولــكن مــن شــأن امــتالكــنا آالف الــسنني 
لــلمراقــبة أن يحقق فــرقــا كــبيرا. ويــمكن أيــضا ألدوات جــديــدة أن تــسمح لــنا بــاإلجــابــة عــن سؤال 
مـفتوح آخـر - وتحـديـدا، تـحت أّي ظـروف يـترك نجـم عـلى وشـك املـوت خـلفه ثـقبا أسـود أو نجـما 

نترونيا. 

  
  

  
هل سنتطور لنصبح قادرين على مقاومة األمراض الخطيرة؟(*****) 

  
    «الــــنظام الــــغذائــــي البشــــري فــــي تــــغيّر مســــتمر، مســــببا آفــــات جــــديــــدة مــــثل وبــــاء 
الــــسكري. فهــــل ســــتتكيّف أجــــسامــــنا عــــلى مــــدى عشــــرات اآلالف مــــن الــــسنني مــــع هــــذا 

التغيّر؟» 
    <.S تيشكوف>، عاملة متخصصة بعلم الوراثة البشرية في جامعة بنسلڤانيا. 

  
  
  
  



إلى أي مقدار من الذكاء يمكنهم أن يصلوا؟(******) 

  
    «إذا طـوّرُت مجـموعـات مـن الـشيمبانـزي أو غـيرهـا مـن الـرئـيسات غـير البشـريـة نـحو 

املزيد من القدرات املعرفية واإلدراكية، فإلى أي مدى يمكنها أن تصل؟» 
    <.B الن>، عالم متخصص بعلم الوراثة في جامعة شيكاغو. 

  
  

100000  سنة 
كيف تتحّلل املواد؟(********) 

<.K بيرسون>، عاملة في الفيزياء النظرية وفيزياء املواد بمختبر لورنس بيركلي 
الوطني. 

  
نــبني األشــياء طــوال الــوقــت، ولــكن كــيف نــعرف كــم سيســتمر وجــودهــا؟ وإذا كــنا ســنبني مخــزنــا 
لــلنفايــات الــنوويــة، يســتلزم ذلــك أن نــتوثّق أّن الــحاويــات ســتدوم إلــى اللحــظة الــتي تــصبح فــيها 
املـادة بـداخـلها غـير خـطرة. وإذا كـنا ال نـنوي مـلء الـكوكـب بـالـنفايـات، قـد يـكون مـفيدا مـعرفـة كـم 

يلزم من الوقت للدائن وغيرها من املواد لتتحّلل. 
والـطريق الـوحـيد لـلتأكـد مـن ذلـك هـو بـوضـع هـذه املـواد تـحت اخـتبارات اإلجـهاد ملـدة 100000 

عام أو نحو ذلك، ونر  
نــبني األشــياء طــوال الــوقــت، ولــكن كــيف نــعرف كــم سيســتمر وجــودهــا؟ وإذا كــنا ســنبني مخــزنــا 
لــلنفايــات الــنوويــة، يســتلزم ذلــك أن نــتوثّق أّن الــحاويــات ســتدوم إلــى اللحــظة الــتي تــصبح فــيها 
املـادة بـداخـلها غـير خـطرة. وإذا كـنا ال نـنوي مـلء الـكوكـب بـالـنفايـات، قـد يـكون مـفيدا مـعرفـة كـم 

يلزم من الوقت للدائن وغيرها من املواد لتتحّلل. 
  

والـطريق الـوحـيد لـلتأكـد مـن ذلـك هـو بـوضـع هـذه املـواد تـحت اخـتبارات اإلجـهاد ملـدة 100000 
عـام أو نـحو ذلـك، ونـراقـب كـيف تـصمد؟ بـعدئـذ يـمكننا أن نـتعلم بـناء األشـياء الـتي تـدوم فـعال أو 

التي تتحّلل بطريقة “خضراء” تدعو إلى حماية البيئة. 
  

عـلى سـبيل املـثال، نسـتطيع اخـتبار مـواد مـثل الـزجـاج بـأنـواعـه والـخالئـط املـعتمدة عـلى الـنحاس، 
وهـي املسـتخدمـة عـادة فـي تـغليف الـنفايـات الـنوويـة. (مـن املـفترض أن تـكون مـخازن الـنفايـات فـي 
أعـماق األرض وفـي مـواقـع مـنتقاة بـعنايـة. ولـكن يـمكن لـلظروف الـجيولـوجـية أن تـتغير بـأسـالـيب ال 



يـمكن التنبؤ بـها فـي غـضون عـدة آالف مـن الـسنني). ويـمكن ملـثل هـذه الـتجارب أن تـعرِّض املـواد 
إلــى تســريــع االهــتراء والــتمزّق وإلــى مــعالــجة كــيميائــية ســيئة - وبــتعبير آخــر إلــى تــغيير رقــمها 
الهــدروجــيني pH. ويــمكنها أيــضا تــعديــل درجــات الحــرارة ارتــفاعــا أو انــخفاضــا ملــحاكــاة دورات 
الـنهار والـليل ودورات الـفصول. تسـتطيع الـتقنيات املـختبريـة وتـقنيات املـحاكـاة الـحالـية أن تـتنبأ 
بــكل ثــقة كــيف ســتعمل بــطاريــة ســيارة كهــربــائــية جــديــدة عــلى مــدار الخــمس عشــرة ســنة الــقادمــة. 
فــفي نــهايــة املــطاف، يــمكن لــلمحاكــاة الــحاســوبــية أن تــصبح مــعقدة بــما يــكفي كــي تحــّل مــكان 
الـتجارب الـطويـلة األمـد. وفـي هـذه األثـناء، نـحتاج إلـى أن نـبدي حـذرا كـبيرا عـندمـا نـبني األشـياء 

التي تستلزم أن تدوم (يستمر وجودها). 
  
  
  

هل سنشّن في نهاية املطاف حروبا محلية ال نهاية لها؟(*********) 

  
    «إذا نــضب الــوقــود األحــفوري الــرخــيص خــالل قــرون قــليلة ولــم نســتطع إيــجاد 
الـبديـل، سـتعود مـجتمعاتـنا الـعاملـية إلـى مـجتمعات إقـليمية (محـلية). فهـل سـنعود 

تدريجيا إلى القبلية وإلى الحروب الصغيرة التي ال نهاية لها؟» 
    <.L سميث>، جغرافيّ في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس. 

  
  

100000 سنة 
ما الذي يوّلد أنواعا Species جديدة؟(**********) 

<.J كوين>، عالم في البيولوجيا التطورية، بجامعة شيكاغو. 

  
تظهــر مــعظم األنــواع الجــديــدة فــي الــطبيعة عــندمــا تــصبح جــماعــة مــن جــماعــات الــكائــنات الــحية 
مــعزولــة جــغرافــيا عــن الجــماعــات األخــرى. فــتتكيّف عــندئــذ مــع الــبيئة املحــلية، وعــاجــال أو آجــال 
تكتسـب مـيزات تـمنعها مـن الـتزاوج بـنجاح بـاألنـواع األصـلية أو تـجعل الـذريـة الـناتـجة عـقيمة أو 
األمــريــن مــعا. والسؤال املــفتوح املــهم فــي الــبيولــوجــيا الــتطوريــة هــو، أّي مــن هــذيــن الــنمطني مــن 
عـوائق الـتكاثـر يـميل إلـى أن يـنشأ أوال - ذلـك الـذي يـجعل الـتهجني صـعبا أم ذلـك الـذي يـقود إلـى 

ذرية متعذّرة الحياة (غير قادر على االستمرار بالحياة)؟ 
  



يحـدث تـكوّن األنـواع عـلى مـدى الـفترات الـزمـنية الـجيولـوجـية. ومـع أنّـنا نـرى دالئـل عـلى ذلـك فـي 
السجـل األحـفوري ( املسـتحاثـي) أو فـي الـدنـا DNA، إالّ أنـه يـلزم مـليون سـنة أو أكـثر لـنراه يـصل 
إلـــى اكـــتمالـــه. (لـــقد جـــرى تـــوثيق وجـــود طـــرق أســـرع بـــكثير لـــتكوّن األنـــواع، ال تـــتطّلب انـــفصاال 
(انـعزاال) جـغرافـيا، ولـكنها اسـتثناء أكـثر مـنها وضـعية مـعتادة.) ولـكن بـتعبير آخـر، إذا تـوفـر لـنا 

100000 سنة، فسنكون قادرين على إنتاجها في املختبر. 
  

وعـادة مـا يـقوم الـعمل عـلى مـتعض organism يـولّـد أجـياال جـديـدة بسـرعـة، مـثل ذبـابـة الـفاكـهة 
(دروسـوفـيال Drosophila). إذ يـعزل الـباحـثون جـماعـتني أو أكـثر فـي املـختبر ويـعرّضـونـها لـنظم 
غــذائــية مــختلفة وظــروف أخــرى. وهــذا ســيحتاج بــعدئــذ إلــى أن تــخضع دوريــا كــل جــماعــة لتحــّري 
وجـود طـفرات جـينية وتـغيرات فـي بـنية أجـسامـها وفـيزيـولـوجـيتها وسـلوكـها وبـني فـترة وأخـرى 

جعل أفراٍد من جماعات مختلفة تجتمع معا ملراقبة ما سيحدث. 
  

وفــي حــاالت خــاصــة، كــنت مــع زمــالئــي قــادرا عــلى فــهم عــوائق الــتوالــد بــأســلوب غــير مــباشــر عــند 
مـــراقـــبة أنـــواع عـــديـــدة مـــرتـــبطة بـــبعضها بـــصلة قـــرابـــة حـــميمة فـــي مـــراحـــل مـــختلفة مـــن الـــتباعـــد 
الـتطوري. فـيما يـخّص أنـواع الـدروسـوفـيال املـنعزلـة جـغرافـيا، وجـدنـا أّن الـنمطني مـن الـعوائق - 
مشكالت التزاوج (التوالد) والذرية العقيمة - يتطوران بالسرعة نفسها تقريبا. ولكن فيما يخّص 
األنـواع املـقيمة مـعا فـي املـنطقة ذاتـها، يـبدو أّن عـوائق الـتهجني تـتطور بـصورة أسـرع. ومـع ذلـك، 

ليس واضحا ما إذا كانت هذه النتائج تنطبق على جميع فئات املتعضيات. 
  

ولــلحصول عــلى نــوع جــديــد بســرعــة أكــبر - ربــما خــالل فــترة قــصيرة جــدا مــن رتــبة 100 ســنة - 
يـمكنك تـقويـة ضـغوط االنـتقاء لـتكون أقـوى بـكثير مـما هـي عـليه عـادة فـي الـطبيعة. فـفي تجـربـة 
مـهمة جـدا أُجـريـت فـي الـثمانـينات ولّــد الـباحـثون جـماعـات مـن ذبـاب الـفاكـهة لـتتكيّف مـع بـيئات 
مـختلفة - بـاإلضـافـة إلـى تـفضيلها الـتزاوج (االقـتران) بـأفـراد تـتشارك مـعها بـموائـلها املـختارة - 
وذلــك فــي خــمسة وعشــريــن جــيال فــقط. ومــع ذلــك فــإّن ظــروف تــلك التجــربــة كــانــت مــصطنعة، ومــن 
املـشكوك فـيه مـا إذا كـان بـاإلمـكان اعـتبار الجـماعـتني املـتولـدتـني كـنوعـني مـختلفني. ويـمكن لتجـربـة 

طويلة جدا أن تكون أكثر تحديدا إلى أبعد الحدود. 
  

مليون سنة 
هل الكون غير متوازن؟(***********) 

<.G ستاركمان>، فيزيائي في جامعة كيز وسترن ريزرڤ. 

  
لـقد خـّلفت حـرارة االنـفجار األعـظم the big bang وراءهـا إشـعاعـات اخـترقـت الـكون مـنذئـذ. فـقد 
مـسحت املـجسات الـفضائـية هـذه الخـلفية مـن املـوجـات املـيكرويـة الـكونـية (3) (CMB)، عـلى كـامـل 
الــسماء ووجــدتــها مســتقرة تــمامــا بــاســتثناء تــقلبات عــشوائــية صــغيرة، تــمامــا كــما تــنبأت بــذلــك 
نـظريـة االنـفجار األعـظم. ويـدل هـذا االسـتقرار عـلى أن الـكون املـبكر نـفسه كـان مـنتظما. ومـع ذلـك 
تـشير بـعض الـتحالـيل، بـما فـيها تـلك الـتي أجـريـتها مـع زماـلئـي، إلـى وجـود زيـادة فـي الـتناظـر بنـي 



الـطرفـني املـتقابـلني مـن الـسماء وشـذوذات أخـرى تـشمل غـياب الـتذبـذبـات األضخـم، تـلك الـتي يـجب 
أن تدور بسرعة أكثر من 60 درجة في السماء. 

  
ولـنكتشف فـيما إذا كـانـت هـذه املـالمـح حـقيقية أم مجـرّد عـوارض إحـصائـية، نـحتاج فـقط إلـى أن 
نـتابـع الـرصـد. إّن صـورة املـوجـات CMB الـتي نـراهـا الـيوم هـي حـدث عـرَضـي ملـكانـنا فـي الـفضاء 
والزمان. لقد استغرقت املوجات CMB نحو 13.7 بليون سنة لتصل إلينا من جميع الجهات. إّن 
مـسحها يـعني مـسح سـطح كـروي يـحيط بـنا بـنصف قـطر قـدره 13.7 بـليون سـنة ضـوئـية - وهـي 
املــسافــة الــتي قــطعها الــضوء فــي هــذه الــفترة. إذا انــتظرنــا مــدة طــويــلة بــما يــكفي فــإّن هــذه الــكرة 
ســوف تــكبر وتــكبر، وهــكذا ســتعبر مــناطق جــديــدة مــن الــكون املــبكر. إّن الشــذوذات مــن الــضخامــة 
بــحيث يــلزم لــكرة املــوجــات CMB بــليون ســنة لــتجاوزهــا - عــندمــا يــصل نــصف قــطر الــكرة إلــى 
14.7 بـليون سـنة ضـوئـية. وإذا كـان بـاسـتطاعـتنا االنـتظار «فـقط» مـليون سـنة، فسـتبقى مـعظم 
الشــذوذات هــنا ولــكن مــع تــغير طــفيف. وعــندهــا، سنســتطيع أن نــرى إن كــانــت فــي طــريــقها إلــى 
االخـتفاء - مـما يـوحـي بـأنـها مجـرّد أحـداث غـير مـتوقـعة - أو إذا اسـتمر بـقاؤهـا يـكشف عـن وجـود 

بنى كونية أكبر. 
  
  

  
هل ستصبح رؤوسنا أكبر؟(************) 

  
    «إّن ضيق قــناة الــوالدة البشــريــة هــو عنق الــزجــاجــة الــرئــيسي الــذي يحــّد مــن 
مـــقاس رؤوســـنا. فهـــل ســـيقودنـــا االســـتعمال املســـتمر لـــلعمليات الـــقيصريـــة ملـــئات 

اآلالف من السنني إلى التطور نحو أدمغة أكبر؟» 
     <.K هارڤاتي>، عاملة اإلنسان القديم في جامعة توبنگن بأملانيا. 

  
  



  
كيف سيغيّر اإلنجاب في ُعُمٍر متأّخر بيولوجيتنا؟(*************) 

  
    «يــنجب الــناس أوالدهــم فــي أعــمار مــتقدمــة، أي عــندمــا تــصبح ســرعــة الــطفرات فــي 
الـنطاف أعـلى ويـكون نـمط تـربـية األطـفال مـختلفا. وهـل سـتؤثّر هـذه الـتغيّرات الـثقافـية 

في بيولوجيتنا بعد عشرات اآلالف من السنني؟» 
    <.M فيلدمان>، بيولوجي رياضياتي في جامعة ستانفورد. 

  
  

مليون سنة 
هل ستبقى البروتونات إلى األبد؟(**************) 

<.M .S كارول>، عالم في الفيزياء النظرية بمعهد كاليفورنيا التقاني. 

  
تــتكوّن مــادة الــكون الــعاديــة بــمعظمها مــن الــبروتــونــات - وهــي جــسيمات كــانــت مــوجــودة مــنذ 
االنــفجار األعــظم. وفــي حــني أّن الــجسيمات (دون الــذريــة) األصــغر مــن الــذرة بــما فــيها الــنترونــات 
يــمكن أن تــتفكك تــلقائــيا، تــبدو الــبروتــونــات مســتقرة عــلى نــحو اســتثنائــي. ومــع ذلــك، فــإّن بــعض 
ــدة الـكبرى (4)(GUTs) - وهـي مـحاوالت لـتفسير جـميع الـجسيمات الـفيزيـائـية  الـنظريـات املـوحّـِ
عـلى أنـها وجـوه مـختلفة لـقوة وحـيدة - تـتنبأ بـأّن الـبروتـونـات يـجب أن تتحـطم أيـضا، مـع مـدة 
حـياة وسـطية تـصل حـتى 1043 سـنة، وذلـك حسـب الـنظريـة. فـإذا انـتظرنـا وقـتا طـويـال بـقدر كـاٍف، 

هل سنستطيع أخيرا مشاهدة حدوث ذلك؟ 
  

ولـــرؤيـــة تـــفكك الـــبروتـــون، كـــّل مـــا عـــليك فـــعله هـــو مـــلء خـــزان تـــحت أرضـــي كـــبير بـــاملـــاء ومـــراقـــبة 
الـومـضات الـقليلة مـن الـضوء الـتي تخـرج مـن الـبروتـونـات املـتفككة فـي الـذرات املـكونـة لـلماء. وكـلما 
راقـــبت املـــزيـــد مـــن الـــبروتـــونـــات، ازداد احـــتمال رؤيـــتك لـــلتفكك. وأظهـــرت الـــدراســـات الـــتي جـــرت 
بــالــكواشــف املــوجــودة أّن الــبروتــونــات تــدوم عــلى األقــّل 1043 ســنة، وهــذه قــيم ألــغت الــكثير مــن 
الــنظريــات GUT. ولــقول الــكلمة األخــيرة، قــد نــحتاج إلــى جــعل هــذه الــكواشــف تــعمل مــدة 100 
مـليون سـنة. ولـكن إذا بـنيت كـواشـف أضخـم بـمئة مـرة - بـجعلها ذات مـقاس يـقارب مـقاس مـلعب 



كـرة قـدم احـترافـي، وضخـمة بـما يـكفي لـتضّم خـمسة مـاليـني طـن مـن املـاء - تـصبح مـدة مـليون عـام 
كافية. قد يستحقّ علم فيزياء الجسيمات املوحد عناء االنتظار. 
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 (*) QUESTIONS FOR THE NEXT MILLION YEARS

 ?HOW DID LIFE BEGIN (**)
 ?ARE NATURE’S CONSTANTS TRULY FIXED (***)

 ?HOW COMMON ARE MEGAQUAKES (****)
 ?Will we evolve to resist major diseases (*****)

 ?How smart can they get (******)
 ?HOW DO MASSIVE STARS BLOW UP (*******)

 ?HOW DO MATERIALS DECAY (********)
 ?Will we eventually wage endless local wars (*********)

 ?WHAT MAKES A NEW SPECIES (**********)
 ?IS THE UNIVERSE LOPSIDED (***********)
 ?Will our heads get bigger (************)

 ?How will giving birth at later ages change our biology (*************)
 ?ARE PROTONS FOREVER (**************)

(1)أو االنتخاب. 
 electrostatic field (2)



 (cosmic microwave background (3
 (grand unified theories (4


