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التقوى

 �bما بني عامي ٩٤٣ � ١٧٨٣ ميال
غطى �لرماb �ل�كا� قا}" &�}با �� ُيِعْر 
�هتماما لذلك �حلد· � حني  �لنا 
&نه �ليوs يهز �القتصاb �أل�}ð بشكل Ýيف حيث 
�متألG �لسما¢ بقطع شبيهة بالزجاý ميكنها Cغال� 
متز�  ألÕا  حقيقي  قاتل  �هي   ،Gلطائر��  Gركا<
�لنسيج �لرئو� شر متزيق! هذ� �لغبا} �ملميت �لناتج 
عن �لرماb �ل�كا� � تطلقه �ألسلحة �ملتطو}" �ل� 
بذ_ �النساB �ملليا}�G النتاجها بل جا¢ عن طريق 
بركا�  صه<  هو  �أل�_  لسطحني  بسيط  تالمس 
�آلخر  ��لسطح  مئوية  b}جة   ١٢٠٠ حر�}ته  تبلغ 
�لتجمد.. تقتر¡ b}جة حر�}ته من  �لذ�  �ملا¢  هو 

 � سطحني  تالمس  يساهم  �لبساطة  مبنتهى  هكذ� 
 B�>لط� �قتصاb عمال� �شل حركة  قاطر"  Cيقا¤ 
�bخو_ شركاG عتبة �الفال حيث يكلف توقف 
�جلوية   ôخلطو� مثل   Gلشركا �جلوية   Gحلركا�
�ل�يطانية (بريتيش Cير��يز) �لوفتهانز� حو�¶ ١٦,٤ 

.sال} � �ليو�b Bمليو
هنا� �لكث< من �لذين ال Çبذ�B }بط �لظو�هر �لكونية 
 � B& Bم يعتقد�Õينية ألb جلغر�فية ��ملناخية مبفاهيم��
هذ� �جحا¤ ¹ق ما يسمونه (&منا – �لطبيعة) � &نا 
ال &ستطيع &B &��فقهم ألB �لطبيعة ليست &مي بل ¶ 
�عتقاb بوجوb �له قاb} �ضع ضو�بط بالغة �لدقة ��ضع 
.Bإلنسا� مبص<  كله  �لك  �}بط  ثابتة  سنًنا   Bللكو

قد يستطيع �لطالب �لذ� يد} � �ملرحلة �إلعد�bية 
�لربط بني ظاهر" تالمس �لسطحني �ملذكو}" £نفا،  
 Bالنسا� B& حة �يستنتجbما نتج عنها من خسائر فا�
 bلضعف مهما عال شأنه بوجو� ضعيف �مغر� � 
�لقر�¢   Gتعليقا يتابع  من  لكن  مقتد}.  منظم  Cله 
�لعر¡ ��ملسلمني حتديد� � �ملو�قع �إللكتر�نية تعقيبا 
Èلو  ال  ��ل�  �ملتعنتة  باللغة  يفاجئ  حد·  ما  على 
 Bبأ (�لكفا})  بتهديد  فو}�   {bتبا ��ل�  �لتشفي  من 
�ل�كا�   bلرما� ظاهر"   bلوجو  ¤�& قد  �لقيامة   sيو
�تبد& üلب �آلياG �لقر£نية لتأييد فكرִדا (�لفوقية).

 ðلدكتو} >مد نعيم �جلا�
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�حلقيقة &ن� بعد حد�· ظاهر" �لرماb �ل�كا� شرعت 
� �لبحث عن �ألشيا¢ �ألخر{ �ل� ميكنها &B تربط 

  ،sما بني حد�· هذ½ �لظاهر" قدميا �حد�ثها �ليو
 Bباحثو &كد  حيث  مث<"   Gمعلوما  Gجد� �قد 
بيئيوB& B �لرماb �ل�كا� يسهم � Cكما_ �لسلسلة 
�لغذ�ئية للكائناG �لبحرية �يكافح �الحتبا �حلر�}� 
 Gللمحيطا bٍاÔ بشكل غ< مباشر، �&نه يعد مبثابة
�C يساعد �لكائناG �لبحرية �لدقيقة �ملسما" بالعو�لق 
على �لنمو لتصبح غذ�ً¢ للحيو�ناG �لبحرية �لك�{.

 G٣٠ ٪ من �ملحيطاB& Bلعا� كني جونسو�  bفا&�
معدالته   Üفاÿ� يسبب  �لذ�  �حلديد   AC تفتقر 
تر�جعÚ � منو �لنباتاG �لبحرية، مش<B& AC å �نتشا} 
�لرماb �ل�كا� �ملكوB من قطع �لزجاý �لغ� باحلديد 
 b�bلعناصر �ملعدنية يرفع مستو{ �حلديد �بالتا¶ تز��
 AC تضا¤  غذ�ئية  �فر"  يع�  �هذ�   åمنو �لعو�لق 
�لبحرية.  Gحليو�نا� عليها  تعيش  �ل�  �لغذ�¢  سلسلة 

ثا�  غا�  سحب  على  �لنباتية  �لعو�لق  �تعمل 
 åنظر� �لطاقة   ýإلنتا �جلو  من   Bلكربو� &كسيد 
�حلر�}�  لالحتبا  �ملسببة   Gلغا��� من  ألنه 
�لظاهر". هذ½  من  تقلل  سحبه  عملية   Bفإ

جيولوجي  Àلة   �  Gنشر �ل�  �لد}�سة   Gظهر&�
نشاطا  Cيسلند�  بر�كني  &كثر  عن  �لناجم   bلرما�  B&
}فع نسبة �لفوسفاG ��حلديد ��ملاغنسيوs � �ملحيط 
بسرعة كب<" �قد بد� �لك ��ضحا على �حليا" �لنباتية.

�ل�  �ألخر{  �ألشيا¢  على   Gملعلوما� هذ½  تدلنا  قد 
ننساها � ظل حد�· ظو�هر مفاجئة �تتلخص تلك 
�ألشيا¢ � ضر�}" &B ند}� &B �هللا }�è¤ }حيم &�ال 

بطريقة  �ليس  &بوية  بطريقة   Bلكو� هذ�  يرعى  �&نه 
�لنشأ"  �نتقامية فهو ينشئ �لشئ �يعمل على تنشئته 
�لصحيحة �من × يرتقي به حاًال بعد حا_ حé يصل به 
مرحلة �لكما_ �� كل مرحلة يكوB &ماs �ملتلقي فرصة 
�لتقدs ��لتر�جع ¹رية قل نظ<ها � عاملنا �أل}ضي.

�&نفسنا  >يطنا   � يرينا   B& سنته   Gجر لقد 
 sلز&�  bحد�  B�b �لترقي  طريق  لنا  �فتح  قد}�ته 
حا_   � }جلنا   éح� �عيننا  يدنا   Bيكو  Bبأ ��ته 
£خر. شريك   B�b لذ�ته  �&حببنا½  له  �لنية  &خلصنا 

&متB& Æ ال ننسى هذ½ �ألشيا¢ �ألخر{ عند حد�· 
 B&� مبشرين ال منفرين Bنكو B&� "كل ظاهر" جديد

.BبوÇ ب �هللا ال كماÇ نعامل �لنا كما




