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عبد �لقا�d مدلل - فلسطني

كل ·لو¢ h هذ� �لكو� 
سو�) كا� عاقال �` غ8 
عاقل، حيا �` Éا;�، مير  
بد�" تبد� �تنتهي بإحد�ثيا� �مانية 
�ملخلوقا�   Lهذ  �[� معينة،  �مكانية 
خلقت لتؤ;2 غاية معينة قبل �� تف� 
ميسر  ·لو¢  فكل  ها، �; �ينتهي 
�لغاية هي   Lاية هذz  �[ له،  ملا خلق 
على  بقائه  �ضما�  �إلنسا�  خدمة 
هذL �ألU. فالعالقا� بني �لكائنا�  
�حلية �غ8 �حلية h �لنظم �لبيئية �ملكونة 
من  يصاحبه  �ما  �حليو2   eللغال
��لطاقة  �لغذ�)  توفر  عمليا� حيوية، 
�لغذ�ئية  �لسالسل   h تنتقل   lل�

�لغذ�ئية  �لعالقا�  �كذلك  �ملختلفة، 
بني �لنوM �لو�حد من �لكائنا� �حلية 
��ألنو�M �ملختلفة كل tلك ²د� من 
�لبيئي  �لنظا`  لإلنسا�  يوفر   �� �جل 
على   L��ستمر�  L(بقا يضمن  �لذ2 
سبيل  على  �خذنا  فلو   .U�أل  Lهذ
�ملثا5، �لطاقة �لشمسية �لl تصلنا من 
�لشمس حيث يستغلها �لغالe �لنبا1 
�ملستهلكا�  عليه   uفتتغذ  ،Lلنمو
 h لطاقة�  Lتنتقل هذ�كاألغنا` مثال 
�لغطا)  من  سو�)  �إلنسا�   Z[ �لنهاية 
بطريقة  �ألغنا`  �� من  مباشر"  �لنبا1 

غ8 مباشر". 
]� �لد�" �لl مير ֲדا �ملخلو¢ سو�) 

مبر�حل  متر  حي،  غ8   �� حيا  كا� 
 e;"، ال تعر�دª منية� t�� �عما
هو  ·لو¢  كل   �� �مبا   ،t�لشذ�
فإنه  ما;ية،   �شيا)  عد"  من  مركب 
سوe يتحلل �يأ1 عليه �لفنا) z hاية 
 Â�لر� �ما   ،U�أل  Lهذ على  ته �;
ما;2  بشي)  فليست  �إلنسا�   h
 Åيع فنا)ها  فا�  كاجلسد،  يتحلل 
عن  بانفصاaا   U�أل  Lهذ مغا;ִדا 
َعَلْيَها  َمْن  تعاZ  ﴿ُكلُّ  قا5  �جلسد، 
�ْلَجَال5ِ   �tُ بَِّك َ َ�ْجُه  َ�َيْبَقى   * َفاٍ� 
�ملسيح  حضر"  يقو5   ﴾ِ̀ َ��ْإلِْكَر�
�ملوعو; � h تفس8 هذL �آلية" �� 
 oرq �� Uكّل ما هو موجو; h �أل
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 h 2� لفنا)؛� Uمعر h منها، ]منا هو
qلو  �ال  �لفنا)،   Z[ مستمر"  حركة 
�هللا  �ستخد`  �حد.......�لقد  منها 
 "تعاZ كلمة ﴿َفاٍ�﴾ h �آلية �ملذكو
�لفنا)  لُيعَلم ��  �� يستخد` "يف�"، 
 h "حد��ليس بشي) سيحد� ;فعة 
�ملستقبل، بل ]� سلسلة �لفنا) جاية 

 ."باستمر�
فقط  تطا5  ال   Lهذ �لفنا)  ]� سلسلة 
�لكائنا� �حلية على هذL �ألU بل 
 Åيع �ملا;"  �فنا)  �يضا،  �ملا;"  تطا5 
عندما   �أل�لية  مكوناִדا   Z[ حتللها 
�لذ2  ها �; �حتقق  ִדا �; تنتهي 
خلقت من �جله، �يعÅ  �يضا حتوaا 
]Z طاقة غ8 مستر;"،  �هذ� ما حد� 
�ال يز�5 ²د� للما;" منذ �� تكونت 
من �لعد`، فهي تتحوZ[ 5 طاقة كما 
²د� h �لتفاعال� �لنو�ية h مر�كز 
�لنو�2    oالندما� فتفاعال�  �لنجو`، 
مثال h مركز �لشمس ينتج عنها حتو5 
 Z� جني�عشر" ماليني طن من �aيد
��حد"،  ثانية  كل  مستر;"  غ8  طاقة 
�ما ;�` هذ� �لتفاعل ²د� h مركز 
�2 جنم �2 ما ;�مت �لطاقة تشع منه 
�تكو�  باحليا"،  ينبض  �لنجم   `�; ما 
مرحلة   h قليلة  منه  �ملشعة  �لطاقة 
 h �ִדا  t لتصل   تز;�;   y �لطفولة 
 h لتضعف  �تعو;   cلشبا� مرحلة 

تتوقف  �عندما  �لشيخوخة،  مرحلة 
 h �حلد��  عن  �لنو�ية  �لتفاعال� 
�لطاقة   oنتا[ �يتوقف  �لنجم،  مركز 
 ،Þلنجم قد ما� موتا فيزيائي�نقو5 �� 

��نتهت ;�ته.
 h Íسية  طاقة   Z[ �لكتلة  حتو5   �[
مركز �لشمس حسب عالقة �ينشتاين، 
�لطاقة �لناجتة= �لكتلة �ملتحولة مضر�با 
بعد  �على  �لضو)   سرعة  مربع   h
من سطح  من ١٥٠مليو� كم  �كثر 
نشو)  �جل  من  سخر  ]منا   ،U�أل
�حليا" على هذL �ألU ��ستمر�ها، 
�إلنسا�  يدعو  مدهش  لشي)  �]نه 
�لذ2  �لر|ن  aذ�  ��لشكر  للتفكر 
�هب هذL �لطاقة �جلبا" لكل �لنا» 
مقابل  �بد��  �تفضال  منه  ]حسانا 
من �حد،كيف ال �هو c �لعاملني، 
�ال شك �نه عند مو�� �لشمس "�2 
بعد àسة  �لطاقة"   oنتا[ عن  توقفها 
فإ�  �لعلما)،   يقد كما  سنة  باليني 
  U�حليا" على هذL �أل كل �شكا5 
قائمة،  aا  تقو`  �لن  تنتهي   eسو

�سوe تأ1 عليها سلسلة �لفنا). 
�لضخمة  �لكتل  كانت   �t[ �لكن 
سلسلة  عليها  تأ1   eسو كالنجو` 
على  �يضا  �لفنا)  سيأ1  فهل  �لفنا). 

�جلسيما� �ملا;ية �لصغ8"؟
 lل� �ملا;ية  �جلسيما�  �خذنا   �t[

مفر;"   هي  بل  تركيب  aا  ليس 
مثل  �لنقطية  باجلسيما�  �تسمى 
�اللكتر�� ��لبزيتر��....  فا� هذين 
�جلسيمني يفنيا� عندما يدخل �ملجا5 
�آلخر  منهما  لكل  �لكهر�مغناطيسي 
كهر�مغناطيسة  طاقة    Z� فيتحوال� 
�لW�تو�  �خذنا   �t[� مستر;"،  غ8 
غ8  جسيما�  فإzما  ��لنيوتر�� 
نقطية aا مكونا� تسمى كو�كا�، 
مكوناִדما   Z� حتللهما   Åيع �فنا¹vا 
كل  كو�كا�  �نفصا5   2� �لبد�ئية 
يز�5  �ال  �لبعض،  بعضها  عن  منهما 
�لعلم �حلديث عاجزá عن ]ثبا� عمر 
 Z[  جلسيما� كي تتحلل� Lذa Åم�
�لفنا)،  سلسلة  عليها  �تأ1  مكوناִדا 
tكر  �هللا  |ه  �لر�بع  �خلليفة   �� ]ال 
 �� ��لعقالنية،  �لوحي  كتابه   h
]مكانية  �لعلما)  ليثبت  قريب  �لوقت 
فنا) �لW�تو� �تقدير عمرL حيث ]� 
بد��  �لعلمية   c�لتجا من  �أل;لة 

ترشح لتؤكد هذL �حلقيقة. 
�لطبيعة   h لعناصر� صحيح �� بعض 
 h متر عندما  خلقها  من  �لغاية  حتقق 
��ألكسجني  �لكربو�  مثل   ���;
]حد��   eֲדد ��لنيتر�جني... 
 lل� �لغاية  �حتقيق  �لبيئي،   ���لتو�
خلقت من �جلها �هي كما tكر� 
عملية   ���  ،L(بقا� �إلنسا�  خدمة 
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بال  مستمر"  �لعناصر   Lذa �لتد�ير 
 eسو ��حد�;، ]ال �� هذL �لد�
�لفنا)  سلسلة  عليها  �تأ1  تتوقف 
�لبيئي  للنظا`  بانتها) �ملكونا� �حلية 
�ملرهو� بقاLv باستمر� ]نتاo �لطاقة 
�zا  بينا   lل�� �ملتجد;"  �لشمسية 
لو   Ãح �لفنا)  سلسلة  عليها  ستأ1 

بعد �من طويل. 
 مصا; �ملثا5  سبيل  على  �خذنا   �t[
�لوقو;  مثل  �ملتجد;"  غ8  �لطاقة 
طبيعي   ��غا نفط  من   2�الحفو
�حسب  فإنه  حجر2،  �فحم 
 مر� بعد  سينفد  �لعلما)   تقدير 
�لفنا)  سلسلة   ��  2� تقريبا،  قر� 
عمليا�  نو�تج   �[� عليه،  تأ1 
�يضا  تبني   ���;  h ستمر  حرقه 
 �t[ عليها.  ستأ1  �لفنا)  سلسلة   ��
مثل  �ملتجد;"  �لطاقة   مصا; �خذنا 
�لرياÂ ��ملياL �جلاية ��لطاقة �حليوية 
مثل  �حلية  �لكائنا�  من  �ملستخلصة 
Éيع  فإ�  ��لبكت8يا...،  �لنباتا� 
هذL �ملصا;  مرتبط جتد;ها بوجو; 
بينا  �كما  مباشر  بشكل  �لشمس 
�لفـنا)،   عليها  ستأ1  �لشمس  فإ� 
 �ملصا;  Lهذ  �� �لطبيعية  فالنتيجة 
 �t[ �يضا  �لفنا)  عليها سلسلة  ستأ1 
تبقى  فإzا  �ملشعة،  �لعناصر  �خذنا 
تشع لفتر" �منية ªد;" تعتمد على ما 

 y ،لنصف للعنصر�بفتر" عمر  eيعر
 Z[ 5لفنا) لتتحو�تأ1 عليها سلسلة 
 �� بعد  مشعة،  غ8  جديد"  عناصر 
 Lذa �� هي�لغاية من خلقها �تؤ;2 
��سعة  �ستخد�ما�  �ملشعة  �لعناصر 
��لبيئي  ��لز�عي   Îلط� �ملجا5   h
��لصناعي.....كما �نه �من خالaا 
مت تقدير عمر �ألU ��لزمن �ملنقضي 

على مو� �لكائنا� �حلية.
�ما بقية �لعناصر h �لقشر" �ألضية 
��لl � نتطر¢ لذكرها، فقد �صبح 
�ملجا5   h يستخدمها  �إلنسا� 
 h يدخل  ما  منها  �كث8  �لصناعي 
]عا;"  �لسهل  من  ليس  مرّكبا� 
�بـسبب  �نه  �حـيث  تد�يرها، 
�الستخد�` �ملتز�يد aذL �لعناصر فإzا 

.cلنضو� Z[ صبحت  �يلة�
�h �لنهاية فإ� �لكر" �ألضية ككل 

ستأ1 عليها سلسلة �لفنا) �2 ستصبح 
غ8 مؤّهلة للحيا". �ما بسبب �ملو� 
من  بابتالعها   �� للشمس  �لفيزيائي 
 h تقع  عندما  �سو;  ثقب  خال5 
 Lهذ هل   2;� �ال  جاtبيته.  gا5 
سنايوها�  ستكو�  �الحتماال� 

ليو` �لقيامة �` ال �هللا �علم؟!!
على كل حا5 ليست �لكر" �ألضية 
��لشمس ��لنجو` فقط ستأ1 عليها 
سلسلة �لفنا)، بل �لكو� كله ستأ1 
تنسحب  عندما  �لفنا)  سلسلة  عليه 
 Z[ حد ليصل��ثقب �سو;  h ما;ته

:Zية، قا5 تعا�لبد�اية z
َمـاَ) َكـَطيِّ  َ̀ َنْطـِو2 �لسَّ  ﴿ َيْو
َكَمـا  لãْلـُكُتـِب  ـِجلِّ  �لسِّ
َ�ْعًد�   Lُُنِعيـُد َخـْلٍق   5ََّ��َ َبَدْ�َنا 
َعـَلْيـَنا ]ِنَّـا ُكـنَّا َفاِعـِلـَني﴾ 

(�ألنبيا) ١٠٥)

و8 النهاية فإن الكرة األرضية ككل ستأ� عليها سلسلة 
الفناء أي ستصبح غ3 مؤّهلة للحياة. أما بسبب املوت 
الفيزيائي للشمس أو بابتالعها من خالل ثقب أسود عندما 
تقع 8 �ال جاذبيتـه. وال أدري هل هذه االحتماالت 
سـتكون سـناريوهات ليوم القيامة أم ال اهللا أعلم؟!!




