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التيليسكوب الراديوي األكبر ينقصه الخبراء
في جنوب غرب الصين،
فوق جبل في إقليم
قويتشو ،يقبع أكبر
تيليسكوب بنته البشرية في
العالم ،بدائرة قطرها 500
متر وبكلفة  180مليون
دوالر وجهد أكثر من 8000
عامل بناء عملوا ليل نهار منذ
 2011حتى أواخر عام
عام ّ
 .2016عزز هذا التيليسكوب
دور الصين في مجال ّ
التنصت
على الفضاء واستكشاف
الجزيئات بين النجوم والتقاط
موجات الراديو من األنظمة
الشمسية والثقوب السوداء
وربما االستماع إلى موجات
صادرة عن حضارات ذكية
في كوكب ما
علي عواد
يحتاج هــذا التيليسكوب إلــى صمت
رادي ــوي فــي محيطه ملسافة  5كــم من
كل االتجاهات ،فهو ليس تيليسكوبًا
بـ ـص ــري ــا ي ــرص ــد الـ ـفـ ـض ــاء مـ ــن خ ــال
ع ــدس ــات ــه ،ب ــل ه ــو تـيـلـيـسـكــوب يعمل
على استقبال مــوجــات الــراديــو ،لذلك

تـ ـ ّ
ـوجـ ــب وضـ ـع ــه ع ـل ــى ق ـم ــة ج ـب ــل فــي
منطقة بعيدة عن الضجيج الالسلكي
وموجات الراديو ،ما أجبر آالف سكان
القرى الواقعة على الجبل على مغادرة
قراهم وإعادة بناء حياتهم في أماكن
أخرى ،وقد رصدت الحكومة الصينية
مبلغًا قدره  269مليون دوالر قامت من
خالله بشراء البيوت ودفع تعويضات
لهؤالء السكان.
مثل باقي التيليسكوبات الراديوية
فـ ــي الـ ـع ــال ــم س ـ ـيـ ــدرس  ،FASTوه ــو
اخ ـت ـص ــار ل ـ ـ Five-hundred-meter
،Aperture Spherical Telescope
ال ـج ــزي ـئ ــات ب ــن ال ـن ـج ــوم واملــرت ـب ـطــة
بعملية تـطـ ّـور املـجــرات ،ولكن بقدرة
وفعالية أكـبــر .على سبيل املـثــال قام
( ،)Very Large Arrayوهو عبارة عن
مجموعة هــوائـيــات رادي ــو مــوجــودة
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة في
ص ـ ـحـ ــراء ن ـي ــو م ـك ـس ـي ـك ــو ،بــال ـت ـقــاط
انـ ـبـ ـع ــاث مل ــوج ــة رادي ـ ـ ـ ــو خ ــاف ـت ــة مــن
الـهـيــدروجــن ال ــذري فــي مـجــرة تبعد
 5مـ ـلـ ـي ــارات س ـن ــة ض ــوئ ـي ــة (ال ـس ـن ــة
الضوئية ،هي مقياس مسافة وليس
وقت ،أي املسافة التي يقطعها الضوء
بسرعة  458 792 299مترًا في الثانية
الواحدة خالل سنة) ،وأوضح العلماء
أن وج ــود تـيـلـيـسـكــوبــات فــائـقــة مثل
 FASTسيبني عـلــى ه ــذا االكـتـشــاف
ل ـف ـه ــم ك ـي ــف ت ـت ـص ــرف ال ـ ـغ ـ ــازات فــي
املجرات.
وفقًا ملوقع  www.Phys.orgإن الهدف
األسـ ـ ـم ـ ــى ل ـ ـهـ ــذا ال ـت ـي ـل ـي ـس ـك ــوب هــو
اكتشاف القوانني التي طــورت الكون
الــذي نعيش فيه ،ولكن مهام FAST
لن تنحصر في ما سبق ،بل سيكون

له دور في االستماع الى إشــارات من
داخ ـ ــل املـ ـج ــرات خـ ــال عـمـلـيــة بحثه
عن حياة ذكية خــارج كوكب األرض،
ونظريًا إذا كان هناك من حضارة ما
ف ــي ال ـف ـضــاء ال ـخــارجــي ف ــإن مــوجــات
الـ ـ ــراديـ ـ ــو ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرة ع ـن ـه ــا س ـت ـكــون
مـشــابـهــة ل ـل ـمــوجــات ال ـت ــي يستطيع
 FASTاستقبالها.
في مقابلة على شاشة ال بي بي سي
مع نائب مدير املـشــروع ،قــال بنغ بو
إن هذا الجهاز قد تم بناؤه خصيصًا
ل ـل ـع ـل ـمــاء والـ ـخـ ـب ــراء ال ـص ـي ـن ـيــن ،إذ
لسنوات عــديــدة كــان على الصينيني
إذا ما أرادوا مراقبة الفضاء الذهاب
إل ــى دول أخ ــرى ،ولـكــن ال ـيــوم أصبح
لديهم تيليسكوبهم الخاص.
ولـ ـك ــن امل ـث ـي ــر ،ح ـس ــب م ــوق ــع ج ـنــوب
الصني الصباحي ،أن الصني تبحث
عن علماء من خارج الصني ليشغلوا
الوظيفة الـشــاغــرة فــي التيليسكوب،
ف ـل ـي ــس لـ ـ ــدى ال ـ ـصـ ــن مـ ــا ي ـك ـف ــي مــن
ال ـع ـل ـم ــاء ال ـف ـل ـك ـي ــن ذوي ال ـخ ـب ــرات
ال ـعــال ـيــة ل ـي ـع ـم ـلــوا ف ــي م ـن ـشــأة بـهــذا
ال ـح ـجــم وال ـت ـع ـق ـيــد ،وبــال ـف ـعــل ب ــدأت
منذ مدة األكاديمية الصينية للعلوم
بــالـعـمــل فــي الـ ــدول الـغــربـيــة بطريقة
غير معلنة لجذب الخبراء ،ولكن إلى
ال ـيــوم لــم يـتــم تـقــديــم أي طـلــب ،يعزو
الوظيفة
القيميون ذلك الى متطلبات
ّ
الصارمة ج ـدًا ،إذ يجب على املرشح
أن ي ـكــون لــديــه خ ـبــرة ال تـقــل ع ــن 20
عــامــا فــي ه ــذا الـحـقــل ،بــاإلضــافــة إلــى
أن ي ـكــون املــرشــح قــد تـسـلــم مناصب
ق ـي ــادي ــة ف ــي م ـن ـش ــآت تـيـلـيـسـكــوبـيــة
ضخمة ،وأخيرًا أن يكون حائزًا على
شهادة دكتوراه.

التيليسكوب
الهدف األسمى لهذا
القوانين التي ّ
طورت الكون
هو اكتشاف

هناك  40عالم فلك فقط
في العالم ممن يمتلكون
الكفاءات المطلوبة
يقول ستانتزيف ،وهو عالم فلك من
جــام ـعــة ت ـك ـســاس س ــاه ــم م ــع فــريـقــه
باكتشاف املادة املظلمة كما كانت له
مشاركة في بناء تيليسكوب ماجالن
ال ـب ـص ــري ال ـع ـم ــاق ف ــي ت ـش ـي ـلــي ،إن

هـنــاك نـحــو  40عــالــم فـلــك فـقــط ممن
ي ـح ـظــون بـتـلــك ال ـك ـف ــاءات املـطـلــوبــة
لـلـمـنـصــب ف ــي تـيـلـيـسـكــوب ،FAST
إذ إن عـ ــدد ع ـل ـمــاء ال ـف ـلــك الـعــامـلــن
بالتيليسكوبات الراديوية قليل جدًا
مقارنة بالعاملني في التيليسكوبات
البصرية ،وهو متأكد من أن الصني
س ـت ـجــد أح ـ ـدًا ل ـي ـش ـغــل امل ـن ـص ــب ،اال
أن أغـلــب عـلـمــاء الـفـلــك فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة ال يــرغ ـبــون في
الـعـمــل ف ــي الـ ـخ ــارج ،عـلــى ال ــرغ ــم من
الراتب املغري الذي يتم عرضه وهو
مليون ومئتا ألف دوالر في السنة.
تـ ـنـ ـف ــي الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـص ـي ـن ـي ــة ه ــذه
ال ـق ـص ــة ،وك ــذل ــك ت ــؤك ــد األك ــادي ـم ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة ل ـل ـع ـلــوم عـ ــدم وجـ ـ ــود أي
رغـبــة لــدى الـصــن بتوظيف أجنبي
لـيـشـغــل مـنـصـبــا كـ ـه ــذا ،وتـ ـق ــول إنــه
تــم إشـغــال هــذا املنصب منذ افتتاح
التيليسكوب عام  2016على رغم أن
أحدًا لم يذكر اسم هذا العالم الفلكي
"املحظوظ".
ش ـهــد ال ـبــرنــامــج الـصـيـنــي ملـشــاريــع
ال ـف ـض ــاء خـ ــال الـ ـسـ ـن ــوات املــاض ـيــة
قـ ـ ـف ـ ــزات م ـه ـم ــة ومـ ـ ــراحـ ـ ــل ت ـط ــوري ــة
م ـل ـح ــوظ ــة ،ولـ ـك ــن ت ـب ـق ــى الـ ــواليـ ــات
امل ـ ـ ـت ـ ـ ـحـ ـ ــدة األم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــة وروس ـ ـ ـيـ ـ ــا
االتحادية وبقية الدول التي تشارك
ف ــي مـحـطــة ال ـف ـضــاء ال ــدول ـي ــة تملك
عـ ـق ــودًا م ــن الـ ـخـ ـب ــرات ف ــي م ـشــاريــع
ضخمة كهذه .ال شك أن الصني تتجه
ألن ت ـك ــون الع ـب ــا أس ــاس ـي ــا ف ــي هــذا
املـجــال ولـكــن مــراكـمــة الـخـبــرات لدى
العلماء لديها ليكون باستطاعتهم
إدارة م ـش ــاري ــع ك ـه ــذه ت ـح ـتــاج إلــى
وقت.
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يحكى أن يدين التقتا في مدينة غريبة ،وكانت الظلمة تسود أرصفتها وبحرها ،واألشجار .األرصفة كانت ضيقة ،تقع عليها ظاللهما وتتالشى ،والهواء مالح يحمل هوى محكما بمد ٍ
غريبني كحال املدينة.
تغريد الزناتي

