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إستيطان الفضاء

 ،مكونــة بذلــك قــوة ارتــداد وتقــوم بتحريــك الحمولــة نحــو
األعلــى  ،وباإلمــكان اســتخدام هــذه المنظومــة لنقــل العلمــاء
والفنييــن والقــذف بهــم مــن مكــوك الفضــاء إلــى مواقــع
المحطــة الفضائيــة  ،وبــدون شــك فــإن نفقــات االســتخراج
والنقــل علــى ســطح القمــر ســتكون أقــل بكثيــر فيمــا لــو
كانــت علــى ســطح األرض.

يتطلــب اســتغالل تربــة القمــر بنــاء األنفــاق والمناجــم
والــورش علــى ســطحه وهــذا يســتغرق بضــع ســنوات ،
فــا بــد للمســتوطنين األوائــل مــن أن ينقلــوا معهــم حاويــات
مليئــة بعــدد ولــوازم اتصــاالت و مكائــن حفــر ومفاعــل
نــووي صغيــر  ،وتســتخدم الحاويــات الفارغــة بعدئــذ
كمالجــئ وأكــواخ وورش عمــل تخفــى فــي التربــة بهــدف
وقايتهــا مــن اإلشــعاع الكونــي  .ويبــدأ اســتثمار تربــة القمــر
قــدرت الكلفــة كحــد أدنــى بحوالــي  52مليــار دوالر 16 ،
فــور تشــغيل المفاعــل ومــد الخطــوط الكهربائيــة  ،ســيقوم
مليــار دوالر منهــا تشــمل نفقــات اســتطالع أرض القمــر ،
العلمــاء والفنيــون بتصنيــع الزجــاج والمــواد االلكترونيــة
و 36مليــار لبنــاء القاعــدة علــى ســطح القمــر .
مــن مــادة الســليكون  ،كمــا تصنــع المــواد الضوئيــة الالزمــة
للخاليــا والبطاريــات الشمســية  .ويمكــن لمســتوطني
القمــر توســيع منشــآت المســتوطنة بوســائلها الذاتيــة ،
باســتخدام األلمنيــوم و التيتانيــوم الموجــود بوفــرة فــي
تربــة القمــر وكذلــك األوكســجين الــذي يمكــن اســتخراجه
مــن التربــة الســتخدامه فــي خلــق األجــواء االصطناعيــة .

تصور لمستوطنة قمرية

ثاني ًا :استيطان كوكب المريخ

ســتكون المســتوطنة القمريــة مشــابهة إلــى حــد كبيــر
إلــى قــرى المناجــم  ،وسيســهل نقــل خامــات القمــر بســبب
الجاذبيــة القليلــة هنــاك  ،حيــث تعــادل جاذبيــة القمــر
 6/1مــن جاذبيــة األرض  ،وسيســاعد فقــدان الجــو
وقلــة الجاذبيــة هــذه علــى إطــاق المــواد المســتخرجة
إلــى الفضــاء بواســطة منظومــة إطــاق علــى شــكل مدافــع
الكترومغناطيســية أو أجهــزة صاروخيــة " ســتكون منظومــة
اإلطــاق مؤلفــة مــن ســكة ألمنيــوم طولهــا يقــارب  14كــم
تســير عليهــا مجموعــة مــن البراميــل زنــة كل واحــد منهــا
 5كغــم  ،تحمــل وتعجــل بواســطة نبضــات كهرومغناطيســية
ويســتطيع كل برميــل حمــل  15كغــم مــن تربــة القمــر
ثــم تعجــل بواســطة المقــاع إلــى ســرعة اإلفــات لينطلــق
بســرعة ال تقــل عــن  2.4كــم/ث  ،ويتــم تشــغيل المنظومــة
بواســطة مولــدات الطاقــة الشمســية حيــث يقــوم المقــاع
بطــرد المــواد مــن إحــدى نهايــات األنبــوب المعدنــي الطويــل
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المريــخ هــو الكوكــب الرابــع مــن حيــث بعــده عــن الشــمس
وهــو أول كوكــب بعــد األرض يكــون فــي أقــرب نقطــة إلينــا
علــى بعــد  60مليــون كــم تقريبـا ً  ،فحــرارة ســطحه تتــراوح
بيــن ( 17درجــة مئويــة ظهــراً و –  80درجــة مســا ًء)
ويقتــرب معدلهــا مــن ( )-120درجــة عنــد القطبيــن .يكــون
الجــو فيــه خانقــا ً ال يصلــح للتنفــس  ،إذ إنــه يتألــف مــن
 % 95مــن غــاز أكســيد الكربــون وترابــه جــاف بشــكل
كامــل ولكــن يمكــن الحصــول علــى المــاء بســهولة وبكلفــة
غيــر باهظــة باســتخدام محــركات تعمــل بالطاقــة الشمســية
فــي ظــروف ضغــط جــوي منخفــض " حيــث أن الضغــط
الجــوي علــى ســطح المريــخ أقــل بكثيــر ممــا هــو علــى
ســطح األرض " .أمــا األوكســجين فيمكــن اســتخالصه مــن
تحليــل ثانــي أكســيد الكربــون بطريقــة تعتمــد علــى سلســلة
مــن التفاعــات الكيميائيــة  ،فثانــي أكســيد الكربــون بتفاعلــه
مــع الهيدروجيــن يعطــي حامــض الكربونيــك والمــاء ،
وبتحليــل المــاء كهربائيــا ً لتكــرار الــدورة الالحقــة مــن
العمليــات  ،وقــد بينــت الدراســات بــأن تفاعــل النيتروجيــن
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وهنــاك مشــروع دولــي إلرســال اإلنســان إلــى المريــخ و
مــع الهيدروجيــن فــي جــو المريــخ يعطــي األمونيــا الصالحــة
كســماد للنباتــات  ،وكذلــك يعطــي مــواد أخــرى تســتخدم فــي قــد يتحقــق خــال الســنوات العشــرة أو العشــرين القادمــة...
صناعــة البطاريــات الكهربائيــة .
ســيتم اســتيطان المريــخ علــى مراحــل  ،فــي المرحلــة
األولــى تتــم عمليــة نقــل نباتــات مائيــة (طحالــب ) وبكتريــا
لزرعهــا فــي تربــة المريــخ  ،وفــي المرحلــة الثانيــة يتــم
بنــاء حقــول زراعيــة مؤلفــة مــن خيــم بالســتيكية  ،ينمــى
فيهــا الخضــار باالســتفادة مــن رطوبــة المريــخ .أمــا فــي
المرحلــة األخيــرة فيتــم إقامــة نظــام بيئــي اقتصــادي مصغــر
 ،بمــا أن تربــة المريــخ ليســت مثاليــة للزراعــة فيتوجــب
هنــا غســلها وتطهيرهــا مــن المــواد الســامة التــي تحتويهــا
ويمكــن االســتفادة مــن هــذه المــواد إلنتاج حامــض الكبريتيك
واالســمنت والجبــس والزجــاج والــورق والمطــاط ....إلــخ
مــن مــواد ضروريــة لمســتوطني المريــخ .

تصور مستقبلي الستيطان المريخ

يوجــد اليــوم عــدد مــن المشــاريع الدوليــة الستكشــاف
ثالث ًا :االستفادة من كواكب
واســتيطان كوكــب المريــخ  ،و حتــى اآلن تمــت 55
رحلــة فضائيــة للمريــخ  ،فشــل ثلثاهــا بسســب التحديــات المجموعة الشمسية األخرى في بناء
الهندســية للتغلــب علــى تحديــات منــاخ المريــخ و تضاريــس المستوطنات الفضائية
ســطحه الصعبــة  ،مــن حيــث وجــود الوديــان العميقــة و
تمــت دراســة واستكشــاف أغلــب أجــرام المجموعــة
الجبــال العاليــة و الفوهــات النيزكيــة و البركانيــة و األخاديــد
الشمســية خــال العشــرين ســنة الماضيــة ،بتفاصيــل دقيقــة
و تجمعــات الصخــور  ...إلــخ .
جــداً وخاصــة القمــر والمريــخ  .وإن أغلــب المخططــات
الدوليــة الموجــودة فــي الوقــت الحاضــر والقابلــة للتنفيــذ
تشــمل وبشــكل شــبه مؤكــد اســتثمار واســتيطان هذيــن
و تتــوزع ال  55رحلــة فضائيــة إلــى المريــخ على الشــكل
الجرميــن .أمــا األفــكار والمخططــات الموجــودة الســتيطان
التالي :
الكواكــب األخــرى فهــي بعيــدة المــدى أو ربمــا مســتحيلة
 11رحلــة مــرور  flybyبجانــب المريــخ  ،نســبة ألســباب كثيــرة منهــا بعدهــا أو موقعهــا عــن الشــمس أو
ظروفهــا الجويــة ولكــن باإلمــكان اســتغالل بعــض منهــا
النجــاح فيهــا تبلــغ % 45.2
للحصــول علــى بعــض المــواد الضروريــة لبنــاء مســتوطنات
 23رحلــة فــي مــدار حــول المريــخ  ، orbitersفضائيــة  ،مثــل الوقــود النــووي أو بعــض المعادن األساســية
نســبة النجــاح فيهــا تبلــغ % 50
وكمــا يلــي :
 15رحلــة مــع هبــوط علــى ســطح المريــخ  ،نســبة
أ -الكوكب عطارد
النجــاح فيهــا تبلــغ % 53
أقــرب الكواكــب الســيارة إلــى الشــمس وأصغرهــا حجم ـا ً
 6ســيارات روفــر هابطــة علــى الســطح  ،نســبة وأقلهــا كتلــة  ،فيبعــد عــن الشــمس حوالــي  58مليــون كــم
النجــاح فيهــا تبلــغ % 66
 ،وقــد ظهــر بأنــه غنــي بالحديــد إال أن عمليــة تعديــن هــذه
و هنــاك برامــج استكشــافية فــي المســتفبل طموحــة المــواد مــن هــذا الكوكــب تبــدو شــبه مســتحيلة  ،وكذلــك
جــدا تتمحــور حــول خــواص الطقــس و ســطح الكوكــب و قربــه إلــى الشــمس والتفــاوت الكبيــر فــي درجــات حرارتــه
جيولوجيتــه و أنســب األماكــن لهبــوط اإلنســان على ســطحه لي ـاً ونهــاراً ( 430نهــاراً و –  170لي ـاً ) يجعالنــه مــن
 ،ثــم هــل وجــدت حيــاة قديمــة عليــة و إمكانيــات اســتيطانه الكواكــب المســتحيلة االســتيطان .
بشــكل مريــح و اســتثمار ثرواتــه الطبيعيــة ...إلــخ.
ب -الكويكبات الصغيرة
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تقــع الكويكبــات الصغيــرة هــذه بيــن كوكبــي المريخ
والمشــتري وتــدور حــول الشــمس  ،ومن المحتمــل أن تكون
هــذه األجــرام التــي يبــدو أن الوصــول إليهــا ســهل  ،أكثــر
األجــرام غنيــة بالمعــادن فــي المجموعــة الشمســية – وإنهــا
متفاوتــة الحجــم – مــن الصغيــرة جــداً بحجــم حبــة الرمــل
إلــى الكبيــرة التــي يصــل قطرهــا إلــى مئــات الكيلومتــرات
وأن أكبرهــا هــو ســيرس الــذي يبلــغ قطــره  1000كــم .
لقــد أظهــرت الدراســات األخيــرة بــأن أغلــب هــذه الكويكبــات
تحتــوي علــى الكثير مــن الماء والمعــادن ومركبات عضوية
 ،ولتعديــن هــذه المــواد مــن الممكــن نقلهــا إلــى مختبــرات
الفضــاء فــي مــدار األرض ،ومــن الممكــن تفتيــت بعــض
هــذه الصخــور وتحويلهــا إلــى وقــود للصواريــخ بواســطة
المقــاع  ،وكذلــك باإلمــكان تعجيــل بعضهــا وإرســالها إلــى
المــدارات األرضيــة الســتخدامها كمــواد ضروريــة .

د -كوكب الزهرة
إن ســطح كوكــب الزهــرة ذو ظــروف معاديــة آليــة
حيــاة أرضيــة  .إن معــدل درجــات حرارتــه أكثــر بعشــرة
أضعــاف مــن درجــة حــرارة األرض وضغطــه الجــوي أكبــر
بمائــة مــرة .ويعتقــد بعــض العلمــاء أن باإلمــكان تغييــر الجو
فيــه لجعلــه صالحــا ً لالســتيطان والعيــش وهــذا يســتغرق
مــا يقــارب الـــ  1000ســنة مــن اآلن وذلــك بحقــن الغــاف
الجــوي العلــوي للكوكــب ببعــض العناصــر الكيميائيــة
والجزيئــات العضويــة ولــو أن هــذه الفكــرة تظهــر فــي مجــال
الخيــال العلمــي  ،ولكــن أغلبيــة األحــداث الفضائيــة بــدأت
هكــذا .

ج -المشتري و زحل ( الكواكب العمالقة ) :
يختلــف تركيــب الكواكــب الموجــودة بعــد حــزام الكويكبــات
عــن الكواكــب األرضيــة إذ تكــون غازيــة وليســت صلبــة
وتمتــاز بعــدم احتوائهــا علــى التربــة وأن غالفهــا الغــازي
يمتــد إلــى آالف الكيلومتــرات  ،يحتــوي كل من هــذه الكواكب
علــى العديــد مــن أقمــار مختلفــة األشــكال والتركيــب فاألقمار
الكبيــرة للمشــتري (كاليســتو وجانميــد وآيــو و يوروبــا ،
تقســم إلــى قســمين  :األولــى منهــا ( كاليســتو وجانميــد )
غنيــة بالصخــور المخلوطــة بالثلــج  ،غيــر أن الثانيــة (آيــو
و يوروبــا تكــون صخريــة التركيــب ) .
وقــد تســتغل هــذه األقمــار لتكــون قواعــد للخــروج عــن
المجموعــة الشمســية – عكــس مــا يحتويــه الكوكــب مــن
غــاف جــوي غنــي بالهيدروجيــن والنتروجيــن وبعــض
األمونيــا والميثــان والمــاء – ومــن المركبــات الكيميائيــة
المهمــة التــي يحتويهــا المشــتري هــي نظيــر الهليــوم النشــط
إشــعاعيا والــذي يمكــن اســتغالله كوقــود نــووي للمركبــات
الفضائيــة التــي تعمــل بمحــركات النبــض النــووي .فمثــاً
مشــروع منظمــة مــا بيــن الكواكــب البريطانيــة والمســمى
( )Daedalusيعتمــد علــى مثــل هــذا الوقــود  ،وأن
المركبــة الفضائيــة ( )Daedalusمصممــة لتكــون فــي
مــدار حــول أحــد األقمــار الكبيــرة للمشــتري .
أمــا الغــاف الجــوي لزحــل فهــو مشــابه للغــاف الجــوي
للمشــتري  ،لكــن مــا يجــذب األنظــار واالهتمــام هــو قمــره
الكبيــر تيتــان  ،إذ يحتــوي غالفــه الجــوي علــى النتروجيــن
الحــر والميثــان والهيدروكربونــات  ،المشــابه للغــاف
الجــوي األرضــي فــي بدايــة تكوينــه.
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الجزء الثالث
(مدن فضائية مستقبلية)

أو ً
ال :مستوطنات المستقبل
يعتقــد الكثيــر مــن علمــاء الفضــاء بأنــه ســيحل
مســتقبالً العصــر الــذي ســيعيش فيــه اإلنســان بعيــداً عــن
األرض فــي كواكــب أخــرى أو فــي محطــات فضائيــة تــدور
حــول األرض أو حــول الكويكبــات أو أقمــار الكواكــب حيــث
يتيســر اســتغالل الخامــات والمعــادن والطاقــة بنفقــات
غيــر باهظــة  ،وبمــرور بضعــة مئــات مــن األعــوام تكــون
البشــرية قــد درســت المجموعــة الشمســية بــأدق تفاصيلهــا
واســتغلت كنوزهــا وانتقلــت إلــى القيــام برحــات فضائيــة
نائيــة  ،وهنــاك تصــورات وأفــكار عديــدة لمســتوطنات
فضائيــة كبيــرة  ،فأحــد هــذه التصــورات كانت لعالــم الفيزياء
النوويــة جيــرارد أونيــل الــذي تصــور المســتوطنة لتكــون
علــى شــكل اســطوانة بمســاحة ســطحية قدرهــا 750000
م ، 2ذات دوران محــوري مســتمر لخلــق الجاذبيــة المناســبة
للمســتوطنين  ،وتملــك غالفــا ً جويــا ً اصطناعيــا ً مشــابها ً
للغــاف الجــوي لــأرض  ،فيــه شــروق وغــروب للشــمس
يتــم التحكــم بهمــا بواســطة نوافــذ زجاجيــة فيهــا مرايــا
مســيطر عليهــا مــن قبــل المســتوطنين أنفســهم  ،إضافــة إلى
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فــي ذلــك أدوات الحفــر والتنقــل الخاصــة بالقاعــدة القمريــة
التــي ســتزود المســتوطنة بالمــواد  ،وســتكون عمليــة نقــل
المــواد بواســطة مــا يســمى بالمقــاع .

مدينة فضائية اسطوانية
احتوائهــا علــى كافــة المســتلزمات االجتماعيــة للســكن مثــل
الحقــول الزراعيــة والحدائــق والغابــات والنــوادي واألنهــار
والبحيــرات مــع أماكــن تربيــة وإكثــار الحيوانــات.
وإلنتــاج الجاذبيــة المشــابهة لجاذبيــة األرض يتطلــب
دوران االســطوانة بمعــدل ثــاث دورات فــي الدقيقــة  ،ولكــن
مــن المحتمــل أن تظهــر المشــكلة الفيزيائيــة التــي تدعــى
بـــ " الطــواف  "Precessionوألجــل التخلــص منهــا
تربــط عندئــذ اســطوانتان متماثلتــان مــن أطرافهمــا بواســطة
قضيــب حديــدي مبــروم ومتيــن جــداً يرتبــط بســلك معدنــي
عظيــم المتانــة  ،يضــاف إلــى ذلــك بــرج ضغــط لحفــظ تــوازن
االســطوانتين  ،إحداهمــا عكــس اتجــاه األخــرى لنحصــل على
منظومــة مســتقرة العــزم الــزاوي  ،وهنــا يمكــن التخلــص
مــن الطــواف إضافــة إلــى تفــادي فقــدان المســتوطنة
لتوازنهــا  ..ولضمــان الحيــاة فــي هــذا العالــم الصناعــي فــا
بــد مــن أن تظــل المســتوطنة موجهــة إلــى الشــمس  ،وإذا
مــا حــدث أي خلــل وانحرفــت  ،فســيؤدي ذلــك إلــى كارثــة
بيئيــة مناخيــة  ،وعندهــا ســتدخل المســتوطنة فــي عصــر
جليــدي مفاجــئ يقــود إلــى المــوت المحتــم  ،علــى اعتبــار
أن مصــدر الطاقــة للمســتوطنة هــو الشــمس  ،فطاقتهــا
ســتعمل مولــدات الكهربــاء البخاريــة  ،حيــث يســخن البخــار
بواســطة مــرآة تعكــس أشــعة الشــمس وتركزهــا علــى
مراجــل مائيــة  ،وبطاقتهــا أيضـا ً تعمــل المركبــات و المكائــن
والســيارات الكهربائيــة والدراجــات وكل مــا يحتاجــه الفــرد
لتأميــن االنتقــال والحركــة ضمــن المســتوطنة  .وألجــل بنــاء
هــذه المســتوطنة بصالبــة كافيــة وتغذيتهــا بجــو مشــابه
لجــو األرض ومتضمنــة حواجــز ضــد اإلشــعاعات الخارجيــة
تحتــاج إلــى مــواد قــدرت بــآالف األطنــان مــن التربــة وفريــق
عمــل مكــون مــن  200شــخص علــى األقــل  ،إضافــة إلــى
مــا ال يقــل عــن  10000طــن مــن األجهــزة والمعــدات بمــا
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ســتمر عمليــة بنــاء المســتوطنات الفضائيــة بمرحلتيــن
أساســيتين  :فاألولــى منهــا  ،تلــك الخاصــة بالقمــر التــي
ســتتضمن مركبــات عمالقــة مــزودة بأجهــزة الكترونيــة
متقدمــة جــداً الســتخراج المعــادن األساســية من باطــن القمر
 ،ومــن هنــاك تنطلــق مــن جديــد محملــة بتلــك المعــادن كــي
تفرغهــا فــي المســتوطنة المداريــة حــول األرض  ،وبالتأكيــد
ستشــرف علــى عمليــة التفريــغ هــذه أحــدث تقنيات الســيطرة
بالحاســبات االلكترونيــة العمالقــة التــي ستســاعد بدورهــا
فيمــا بعــد الفيزيائييــن والمهندســين الذيــن وصلــوا إلــى تلــك
المــدارات بالشــروع فــي بنــاء المســتوطنات الفضائيــة ،
وبعــد أن يتــم بنــاء المســتوطنة األولــى  ،ســيكون واجــب
المســتوطنين إجــراء مختلــف التجــارب التــي تخــص كافــة
الجوانــب االختصاصيــة بهــدف بنــاء مســتوطنات أخــرى،
والتــي مــن المتوقــع أن تكــون أســهل بكثيــر مــن األولــى أو
ربمــا بنــاء مســتوطنات أكبــر حجم ـا ً لتكــون مجموعــة مــن
اســطوانات ضخمــة جــداً متصلــة مــع بعضهــا  ،قــد يبلــغ
طــول االســطوانة الواحــدة ( المدينــة الواحــدة )  30كــم
لتكــون قــادرة علــى اســتيعاب مــا ال يقــل عــن  200آلــف
نســمة  ،وتتصــل هــذه االســطوانات مــع بعضهــا بواســطة
محــاور متحركــة فــي جميــع االتجاهــات  ،األمــر الذي يســمح
بتوليــد جاذبيــة اصطناعيــة.
ســتعتمد هــذه المــدن علــى الطاقــة الشمســية اعتمــاداً
كامــاً  ،إذ ســيتم توليدهــا مــن قبــل محطــات شمســية
خاصــة مثبتــة فــي نهايــة االســطوانات المتضمنــة علــى
زجــاج مــن نــوع خــاص يســمح بمــرور ضــوء الشــمس إلــى
الداخــل إضافــة إلــى التحكــم بتنــاوب الليــل والنهــار فــي تلــك
األجــواء الفضائيــة  ،أمــا األوكســجين فــي المســتوطنات
فســتوفره عمليــة نمــو النباتــات حيــث إن المــدن الفضائيــة
هــذه ســتحوي بداخلهــا كثيــراً مــن معالــم األرض الحيويــة
مــن ســهول وجــداول وأشــجار ووديــان وبعــض الحيوانــات
الطائــرة والزاحفــة  ..الــخ .
ســيكون للمســتوطنة ســماؤها الخاصــة المحتويــة علــى
ســحب اصطناعيــة كســحب األرض تمامـا ً  .وتخترقهــا أشــعة
الشــمس بشــكل عمــودي فــي كل الظــروف بســبب حركــة
المرايــا الشمســية  ،وســتحتوي علــى حقــول وهضــاب
وجــداول وغابــات دائمــة الخضــرة  ،ومــن المحتمــل أن
يكــون تســلق الجبــال والهضــاب داخــل المســتوطنة متعــة ال
تضاهــى  ،إذ مــا أن يصــل اإلنســان إلــى قمــة الهضبــة حتــى
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تنعــدم الجاذبيــة فيطفــو بــدوره فــي فضــاء االســطوانة بــكل
حريــة .
ثاني ًا :تصورات بعيدة األمد
يتوقــع بعــض العلمــاء فيمــا إذا تحققــت مشــاريع
مســتوطنات الفضــاء فــي مــدارات ضمــن المجموعــة
الشمســية أن تكــون هنــاك مســتقبالً رحــات بعيــدة إلى بعض
نجــوم مجرتنــا وربمــا يبــدأ تنفيذهــا فــي أواســط القــرن القادم
وبمركبــات فضائيــة غيــر مأهولــة  ،وهنــاك حســابات تشــير
إلــى أن أولــى الرحــات هــذه ربمــا ســتكون إلــى أحــد النجــوم
القريبــة التــي لهــا كواكــب متشــابهة لمجموعتنــا الشمســية
مثــل النجــم برنــارد الــذي هــو عبــارة عــن شــمس أصغــر
مــن شمســنا بـــ  2300مــرة
أمــا الرحــات مــا بيــن النجــوم وبمركبــات فضائيــة
مأهولــة فلــم تتضــح تفاصيلهــا بعــد  ،وخاصــة مــا يتعلــق
بتلــك التــي ستســتخدم فــي رحالتهــا محــركات دافعــة لهــا ،
ولكــن هــذا الموضــوع قيــد اهتمــام العلمــاء  ،حيــث ســبق أن
اقتــرح تصميــم لمركبــة تســير بمحــركات أيونيــة وجاذبيــة
اصطناعيــة  ،ويفتــرض أن تتوفــر فــي هــذه المركبــات
ظــروف جويــة اصطناعيــة وشــمس وغابــات وطــرق وكل
مــا يبعــد عــن المســافرين الشــعور بالغربــة  ،وهنــاك اقتــراح
آخــر لمركبــة فضائيــة بمحــرك ذري الســطوانة بقطــر 90
متــراً وبطــول  300متــر وقــد افتــرض أن يكــون أحــد
نمــاذج ســفن الرحــات مــا بيــن النجــوم ضخمــة جــداً بطــول
 200كــم وبقطــر  12كــم والجــدران بســمك متريــن  ،أمــا

عــدد أفــراد الطاقــم فســيكون كبيــراً  ،ولكــن الوقــت الــازم
لتحقيــق مثــل هــذه المشــاريع ســيكون بالتأكيــد طوي ـاً جــداً
 ،وال يســعنا إال أن نتوقــع وبحــذر أن الهجــرة الفضائيــة
ســوف ال تبــدأ إال فــي القــرن الثالــث مــن األلــف الثانــي
 ،وربمــا ســيقرر البعــض مــن زوار الفضــاء البقــاء فــي
تلــك الكواكــب أو األجــرام  ،فيمــا تواصــل بقيــة القافلــة
رحلتهــا مــا بيــن النجــوم  .وال شــك فــي أن تتوالــى األجيــال
علــى ظهــر تلــك المركبــات .كمــا ســيتوالى بنــاء المركبــات
ذاتهــا فــي المســتوطنات الجديــدة ولحيــن مــا تغــدو المجــرة
بعــد مــرور  50مليــون ســنة مأهولــة بالبشــر ،هــذه هــي
تقديــرات علمــاء اليــوم  ،إنهــا ألفــاق ملهمــة وأفــكار مثيــرة
بحــق ولكــن مــن المحتمــل أال تجتــذب مثــل هــذه األفــكار
والمشــاريع الخاصــة باســتيطان الفضــاء كل إنســان  .فهنــاك
بالتأكيــد مــن ســيرفض الفكــرة أساســا أو يرفــض العيــش
فــي ذلــك العالــم الصناعــي معلقــا ً بيــن األرض والكواكــب
األخــرى .
ومــع ذلــك فــإن تكنولوجيــا الفضــاء ســوف ال تقــف عنــد
حــد معيــن  ،بالتأكيــد ستســتمر الكتشــاف المجاهيــل ســواء
فــي المجموعــة الشمســية أو فــي الكــون  ،ومــا هــو أهــم
مــن ذلــك لــو تبــدأ الــدول الكبــرى مــن التقليــل فــي اســتخدام
الفضــاء لنشــاطات عســكرية إذ نراهــا تــزداد يومـا ً بعــد يــوم
 ،فلــو كرســت نشــاطاتها لالســتخدامات الســلمية للفضــاء
لكانــت األفــكار والمخططــات المطروحــة فــي غــزو الفضــاء
أســرع بكثيــر ممــا هــو عليــه اليــوم .
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