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سياسة

ّ
إلى المريخ في سبعين يومًا
عامر محسن

فضل الله :يحق
لنا تشكيل لجنة
تحقيق برلمانية
تصل الى مرحلة
االدعاء على
المتهمين
(هيثم
الموسوي)

الدهاليز العدلية؟
ش ـك ــوى إل ــى وزارة االت ـ ـصـ ــاالت ،ضد
تنامي «اإلنترنت غير الشرعي» ،وذلك
بـعــدمــا ض ــاع الـ ــرأي ال ـع ــام ف ــي وجـهــة
ال ـت ـح ـق ـيــق ب ــن ع ـن ــاوي ــن ك ـب ـي ــرة ،مــن
«اإلنترنت غير الشرعي» و«االختراق
اإلســرائ ـي ـلــي» ،إل ــى «شـبـكــة ال ــزع ــرور»
وشـ ـ ــركـ ـ ــات االتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت وال ـ ـشـ ــركـ ــات
املـ ـ ـ ـس ـ ـ ــؤول ـ ـ ــة عـ ـ ـ ــن إدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدات
وامل ـســؤولــن الــذيــن سـ ّـهـلــوا إدخــالـهــا،
ثم «الغوغل كــاش» .إلــى حـ ّـد اآلن ،قلة
هــم مــن يعرفون تفاصيل املـلــف .فأين
مـكـمــن ال ـخ ـطــر الـحـقـيـقــي؟ رغ ــم م ــرور
أشـهــر عـلــى فـتــح الـتـحـقـيــق ،لــم يعرف
الـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ب ـعــد م ــن ه ــي ال ـشــركــات
الـتــي أدخـلــت امل ـعــدات املستخدمة في
اسـتـ َّجــرار اإلنـتــرنــت غير الـشــرعــي .لم
ُي ـح ــق ــق ب ـع ــد ل ـك ـشــف املـ ـس ــؤول ــن عــن

تـسـهـيــل إدخ ــال ـه ــا .ل ــم يـفـتــح الـقـضــاء
تحقيقًا حقيقيًا ملحاسبة املتورطني
ف ــي ص ـفــوف األج ـه ــزة األم ـن ـيــة ،س ــواء
ضـبــاط وعـنــاصــر فصيلة ق ــوى األمــن
الــذيــن ت ـغــاضــوا عــن تــركـيــب امل ـعــدات،
أو عـنــاصــر ال ـج ـمــارك الــذيــن تــواطــأوا
ل ـت ـهــريــب امل ـ ـعـ ــدات ،س ـ ــواء ع ـبــر مـطــار
يستدع
بيروت أو مرفأ بيروت .ملاذا لم
ِ
مـ ّـدعــي ع ــام جـبــل لـبـنــان وم ـ ّـدع ــي عــام
الشمال أي صاحب شركة لسؤاله عن
مـشـكـلـتـهــم م ــع يــوســف أو ع ــن كيفية
إدخ ــال ـه ــم األجـ ـه ــزة؟ ل ــم ُي ـح ـ َّـدد ال ــدور
الحقيقي ملدير عــام مؤسسة أوجيرو
ّ
األخير
عبد املنعم يــوســف ،علمًا بــأن ّ
بــاع اإلنـتــرنــت لشركات غير مرخصة
قبل أن تستجر هذه الشركات اإلنترنت
من الخارج.

جسم،
في الفضاء الخارجي ،إن شئت تحريك أي
ٍ
س ــواء كــان قـمـرًا صناعيًا أو سفينة فــي رحـلــة الى
املريخ أو مركبة تستخرج املعادن الثمينة من النيازك،
فــأنــت تحتاج الــى وق ــود .قــد يـكــون وق ــودًا كيميائيًا
أو ه ـ ً
ـواء مضغوطًا أو أي م ـ ّـادة أخ ــرى ،تقذفها من
ّ
ّ
النفاثات حتى تحقق دفعًا في االتـجــاه املقابل .في
ّ
املعدل ،عشرون في املئة من وزن القمر الصناعي هو
ّ
وقود ،والحاجة الى تخزين املادة الدافعة تمثل سقف
استكشاف الفضاء بالنسبة الينا اليوم .اقتصاديات
الوقود هي التي ّ
تحدد ّ
السرعة واملــدى والزمن الذي
يمكن أن تستغرقه ّ
الرحلة الفضائية؛ وعمر القمر
ً
الصناعي ،عــادة ،ينتهي مع نفاد وقــوده (فال يعود
ف ــي وس ـع ــك تـصـحـيــح م ـس ــاره واب ـق ــائ ــه ف ــي املـ ــدار
ّ
لسنوات
املطلوب ،وال لكانت األقمار الصناعية تدوم
ٍ
ٌ
ٌ
ّ
طويلة ،حتى يصيبها عطل أو عامل خارجي).
ماذا لو كان في وسعنا تسيير املركبات في الفضاء
مــن دون اسـتـخــدام وق ــود ،وتحقيق دف ـ ٍـع مـصــدره
ّ
الطاقة الكهربائية وحــدهــا؟ هــذه هــي الفكرة خلف
تكنولوجيا «الدفع الكهرومغناطيسي» ،التي ّتدعي
ّ
تصميم خ ــاص ،توليد
بــأنــه مــن املـمـكــن ،بــواسـطــة
ٍ
طاقة دفع عبر ّ
بث موجات كهرومغناطيسية ـ ـ أي
ٍ
كتلك التي يطلقها جهاز املاكروويف في منزلك ،أو
ّ
ّ
مجسات االتصاالت التي تحملها األقمار الصناعية.
بعد بناء واختبار نماذج عـ ّـدة على األرض ،سيتمّ
ّ
«محرك الدفع
اطالق قمرين صناعيني لوضع نظرية
الـكـهــرومـغـنــاطـيـســي» تـحــت االم ـت ـحــان الـفـعـلـ ّـي في
الفضاء ،أحدهما «كيوب ـ ـ سات» صغير ستطلقه
ش ــرك ــة م ـس ـت ـق ـلــة ،واآلخ ـ ــر نـ ـم ــوذج ك ــام ــل الـحـجــم
قمر كبير.
سترسله «ناسا» على منت ٍ
القصة عن بناء النموذج ّ
سأنقل ّ
األول لهذا ّ
املحرك
كما رويــت لي بنسختها «الشعبية» ،بما فيها من
مبالغة و»أس ـطــرة» :كــان مهندس طـيــران بريطاني
ّ
ـوظ ـفــا ف ــي ش ــرك ـ ٍـة خـ ّ
ـاصــة
ـاوي ــر مـ
اس ـمــه روج ــر ش ـ ِ
ّ
ّ
ومهمته تسيير األق ـمــار الصناعية والـتـحــكــم بها
ّ
من القاعدة األرضـيــة .انتبه شاوير الــى وجــود قوة
ّ
دفــع مجهولة املصدر تؤثر على أقمار االتصاالت
التي يشرف عليها؛ الـقـ ّـوة ضئيلة للغاية وتكاد ال
ُ
ّ
ّ
تتسبب بانحراف
تلحظ ،ولكنها على املدى البعيد
ّ
القمر وضرورة تصحيح مساره كل بضعة أشهر.
قـ ّـرر شاوير ّأن مصدر هــذا الخلل هو دفـ ٌـع ّ
تسببه
املجسات التي يحملها القمر ،والـتــي ّ
ّ
تبث الــ»داتــا»
على شكل موجات مغناطيسية الى األرض ،وعزم
على أن يثبت نظريته عبر بناء نموذج ّأولي بنفسه
ومن دون مساعدة .قام املهندس ،باستخدام بطاقة
ّ
الــدخــول االلكترونية ملــديــره ،بسرقة قمر اتصاالت
ُمهمل كانت الشركة تحتفظ به في املستودع ،ولم
ُيطلق الــى الفضاء بسبب خـلـ ٍـل فــي تصنيعه .قام
شــاويــر بنقل القمر الــى منزله على مــن شاحنته
واخ ـت ـفــى فــي مــرآبــه ألش ـهــر وه ــو يـعـمــل ،ث ـ ّـم خــرج
ً
ح ــام ــا ب ــن يــديــه ج ـهــاز دفـ ـ ٍـع كـهــرومـغـنــاطـيـســي.
يهم ّالتاريخ العلمي من ّ
كـ ّـل ما ّ
القصة أن النموذج
ّ
موجات
الــذي بناه شــاويــر قــد أثبت أنــه ،عبر انـتــاج
ٍ
ّ
بسيط
«قمع»
ٍ
كهرومغناطيسية ٌوجعلها تتردد في ٍ
ـادر عـلــى تــولـيــد ق ــوة دف ـ ٍـع تـســاوي
مــن االمل ـن ـيــوم ،ق ـ
 0.002نيوتن.
ً
هنا ،توجد مسألتان اشكاليتانّ .أوال ،هذا املفهوم ،لو
ّتم اثباته ،قد يكون ّ
اكتشاف علمي للبشرية في
أهم
ٍ

هذا القرن ،وسيجعل الفضاء وكواكبه وموارده شيئًا
قريبًا ومتاحًا .قد تبدو طاقة ّالدفع التي تنتجها هذه
التقنية ضئيلة ،وال قيمة لها على األرض ،ولكن في
الفضاء الخارجي ،حيث ال جاذبية وال مقاومةّ ،
فإن
تراكم هذه ّ
القوة وقانون التسارع سيوصلك خالل
ساعات ،أو أيام ،الى سرعات ال يمكن أن تحلم بها
ُ
عبر التكنولوجيا الحالية .النفاثات اليوم تستخدم
لهنيهات فقط توفيرًا للوقود ،حتى تصل بــك الى
ّ ّ
ّ
ولكن ّ
محركًا
تصحح اتجاهك؛
السرعة املرغوبة أو
وقــوده الكهرباء يمكنه أن يعمل على ال ـ ّـدوام (عبر
ّ
ّ
مستمر للكهرباء،
ألــواح الطاقة الشمسية كمصدر

ّ
مفاعل نــووي صغير ج ـدًا ،يولد
أو حتى بواسطة
ٍ
طاقة هائلة ـ ـ بمقاييس الفضاء ـ ـ لعشرات السنني).
كمثال على ذلك ،تنقل «ناسا» ّأن طاقة الدفع ألحد
ٍ
ال ـن ـمــاذج الـحــالـيــة (وهـ ــو ب ــدائ ــي وأول ـ ــي) يـمـكــن لها
ً
أن تــأخــذ مــركـبــة فضائية الــى كــوكــب املـ ّـريــخ خالل
وقسم كبير من هذه ّ
ٌ
املدة ،باملناسبة،
سبعني يومًا ـ ـ

هو للتحرر من جاذبية األرض واملريخ ،وليس لقطع
ٍّ
املسافة بينهما .يحلم العلماء ،منذ عقود ،بحل تقني
ّ
مــن هــذا الــنــوع ،وكــانــت «نــاســا» تــراهــن على مفهوم
«الدفع االيوني» قبل أن تتبنى اختراع روجر شاوير،
ٌ
باحث في مجال العلوم بــأن السوفيات
ويخبرني
كــانــوا سـ ّـبــاقــن ،مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات ،فــي اسـتـطــاع
نظرية الدفع الكهرومغناطيسي واحتماالتها .هل
تذكرون ،في أفالم الخيال العلمي ومسلسل «ستار
تــريــك» ،املـحـ ّـركــات التي ّ
تبث وهجًا أزرق أو أحمر،
ّ
ولكنه من دون لهب ،وتسمح لنا باالنتقال بسرعات
هائلة واستعمار الفضاء؟ هــذا ،بمعنى مــا ،هو ما
ّ
نتحدث عنه هنا.
امل ـســألــة الـثــانـيــة ه ــي ،بــاخ ـت ـصــارّ ،أن ه ــذه التقنية
ال يمكن لها أن تعمل أو ،بــاألحــرى ،ال «يـجــب» أن
تعمل بحسب قوانني الفيزياء السارية .فكرة الدفع
الكهرومغناطيسي تـقــوم عـلــى مناقضة الـقــانــون
ّ
«لكل ّقوة فعل ّ
مواز في القوة
فعل
رد
الثالث لنيوتن
ٍ
ٍ
ّ
ّ ّ
ومعاكس في االتجاه» .هذا القانون يحتم انك ،حتى
ّ
تتحرك الى األمــام ،فأنت بحاجة الى ّقوة معاكسة.
هواء ّ
وفي الفراغ الفضائي ،حيث ال يوجد ٌ
لتحركه،
ّ
ّ
الترجمة العملية ملبدأ نيوتن هي أنك ستحتاج دومًا
ٌ
ّ
نوع
الى «مادة دافعة» في السفن
الفضائية ،وقود ّمن ٍ
ّ
ّ
ُ
ما له ٌ
تتحرك في
وزن وطاقة ،تطلقه في اتجاه حتى
ّ
االتجاه املعاكس؛ ّ
وأن التفكير بتوليد قـ ّـوة دفـ ٍـع من
ٌ
كهرباء أو موجات ال وزن لها هو ٌ
وهم فارغ وخيال
قـصـصــي .لـهــذا الـ ّـسـبــب كــانــت أكـثــريــة مــن العلماء
ت ـصــرف الـنـظــر ع ــن ه ــذه األب ـح ــاث ح ــن كــانــت في
ّ
وشككت ّ
بقوة بالنتائج حني بدأت
املرحلة النظرية،
ّ
النماذج العملية بالظهور .املشكلة هي ّأن االختبارات
ٌ
تكررت ّ
ّ
أبحاث وتجارب في
مرات عديدة ،وانطلقت
الصني واميركا وبريطانيا ،وكانت النتائج نفسها
ّ
تتكرر :هناك دفـ ٌـع يمكن قياسه وال يمكن تفسير
ّ
سـبـبــه .حــتــى أن «ن ــاس ــا» ،الـسـنــة املــاض ـيــة ،قــامــت
باختبار جهاز الدفع الكهرومغناطيسي في حالة
ف ــراغ ،مــا أبـطــل أكـثــر االن ـت ـقــادات الـتــي كــانــت تعزو
«خلل اختباري» سببه عوامل أرضية.
النتائج الى
ً
ّ ٍّ
ّ
مــا يزيد الــطــن بلة هــو أنـنــا ال نفهم ،حقيقة ،كيف
وملــاذا يعمل جهاز الـ ّـدفــع .نتائج االختبارات تشير
ُ
الــى ّأن املفهوم نــاجــح ،ولكننا ال نعرف مل ــاذا .طلب
صمم النموذج األول ،أن ّ
من املكتشف ،الذي ّ
يفسر
ّ
ّ
نظرية
عمل الجهاز وكيف اختار التصميم ،فقدم
عن الدفع الكهرومغناطيسي ّ
تبي الحقًا أنها خاطئة
بالكامل (هو ،اذا ،اخترع جهازًا من دون أن يعرف
كيف يشتغل ،وهــذه ليست املــرة األول ــى فــي تاريخ
ّ
العلم ،ولكنها تخلق شكوكًا) .ولدى الدكتور هارولد
ٌ
باحث يقود مشروعًا لـ»ناسا» عن الدفع
وايت ،وهو
الكهرومغناطيسي ،نظرية مختلفة تقول بأن الدفع
يجري على مستوى «الفراغ ّ
الكمي» ،ولكن الكثير
ٌ
من أقرانه يشكك بها ويعتبر أنها مستحيلة ،تمامًا
دفع مقابل.
كاستحالة االندفاع في الفضاء من دون ٍ
ّ
لهذه األسـبــاب ،ما زال الكثير من العلماء يصرون
على ّأن التقنية غير ممكنة ،ويـقــولــون ّإن اإلف ــادة
الوحيدة من اطالق محركات كهرومغناطيسية الى
ّ
ّ
العملي،
الفضاء هو في أن نتيقن ،أخيرًا وبالدليل
ّ
من أنها ال تعمل.
هذا ما سنعرفه قريبًا ،وهو ّ
الرهان الــذي يستثمر
فيه اليوم الصينيون واألميركيون وغيرهم (يجدر
التذكير على ّالدوام ّ
بأن «ناسا» ،على عكس الصورة
ال ـتــي تشيعها عــن نـفـسـهــا ،هــي مــؤسـســة حربية
تتبع لـ ــوزارة ال ــدف ــاع ،ولـيـســت نــاديــا لالستكشاف
واملـ ـغ ــام ــري ــن) .أقـ ـم ــار ص ـنــاعـ ّـيــة ت ـ ــدوم الـ ــى األبـ ــد،
ٌ
رحالت مأهولة بعيدة املدى ،وسفن مكوكية تنقل،
ـرار ،امل ـعــادن وم ـصــادر الـطــاقــة بــن الفضاء
بــاسـتـمـ ٍ
وكوكبنا :هذا ما يعد به االختراع «املستحيل».
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