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التكنولوجيا المفيدة لألقمار االصطناعية تخفي وراءها أسراراً خطيرة
نقطة معينة» ميكنه التقاط
ك�ل�ام ال��ه��دف ال��ب��ش��ري .يبدو
بأنه ال يوجد مهرب من تنصت
األقمار الصناعية على الكالم إال
بالدخول في أعماق مبنى محصن
بدرع سميك من مادة الرصاص.
ه��ن��اك ق���درات أخ���رى متنوعة
لألقمار الصناعية مثل التالعب
باألدوات واألجهزة اإللكترونية
كأجهزة اإلن���ذار وس��اع��ات اليد
وساعات احلائط اإللكترونية
وأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��از وال���رادي���و
وأجهزة كشف الدخان وكذلك
األنظمة الكهربائية للسيارات.
على سبيل املثال ميكن إطالق
صوت إن��ذار ساعة اليد بالرغم
من صغرها بواسطة قمر صناعي
يحلق على ارتفاع مئات األميال
ف��ي ال��ف��ض��اء .كما ميكن إت�لاف
مصباح كهربائي بواسطة شعاع
ليزر م��ن قمر صناعي .ع�لاوة
على ذلك ميكن إطفاء وتشغيل
إن���ارات ال��ش��وارع بسهولة من
قبل شخص يتحكم بقمر صناعي
وي��ح��دث ه��ذا ب��واس��ط��ة شعاع
كهرومغناطيسي يتم بواسطته
عكس قطبية الضوء .كما ميكن
جعل املصباح الكهربائي يحترق
مع وميض من الضوء األزرق
عند الضغط على زر اإلض��اءة.
وك��م��ا ه��و احل���ال م��ع ال��ق��درات
األخرى للقمر الصناعي ال يهم ما
إذا كان املصباح أو مصدر اإلنارة
حتت سقف واحد أو حتت طن من
اخلرسانة .تظل هناك إمكانية
للتالعب به بواسطة شعاع ليزر
من قمر صناعي.
االعتداء اجلسدي
أحد االستخدامات األكثر غرابة
لألقمار الصناعية إل��ى جانب
ال��ق��درة على ق���راءة األف��ك��ار هو
اإلعتداء اجلسدي على الشخص
امل��س��ت��ه��دف .يستطيع شعاع
إلكتروني م��ن قمر صناعي –
مستهلكا ً طاقة أقل بكثير من تلك
املطلوبة إلسقاط صاروخ نووي

أثناء طيرانه حسب ما اقترحت
م��ب��ادرة ال��دف��اع االستراتيجي
– «ص��ف��ع» شخص أو ضرب
شخص على سطح األرض .ميكن
لشعاع من قمر صناعي مالحقة
ال��ه��دف ال��ب��ش��ري ب��دق��ة بحيث
ال ميكن للضحية اإلف�لات منه
أو جتنبه ب���أي وس��ي��ل��ة حتى
بالهرب على قدميه أو بالسيارة
وميكن للشعاع إي��ذاء الشخص
بالضغط على رأس���ه م��ث�لاً .ال
ميكن اجل���زم ب��دق��ة ح��ول شدة
األذى ال���ذي ميكن إن��زال��ه من
الفضاء ولكن إن لم يكن قد مت
جت��ري��ب قتل شخص م��ا بهذه
الطريقة فبال شك أنها ستصبح
أمرا ً واقعا ً في القريب العاجل .ال
تـذكـُر أبحاث األقمار الصناعية
حالة قتل م��ؤك��دة مت اقترافها

بواسطة األقمار الصناعية ولكن
مجرد إمكانية فعل ذلك يجب أن
تلفت انتباه جميع سكان العالم!
هناك قدرة مرعبة أخرى لألقمار
الصناعية وهي التالعب بعقل
الشخص ب��واس��ط��ة «رس��ال��ة»
ص���وت���ي���ة خ��ف��ي��ة «Audio
»Subliminal
Message
وهو صوت ضعيف جدا ً ال ميكن
أن تسمعه األذن بشكل واعي
ولكن يستقبله العقل الالواعي.
جل��ع��ل ال��ش��خ��ص ي��ق��وم بعمل
م��ا ت��ري��د منه فعله ال يهم أن
يكون نائما ً أو مستيقظاً .ميكن
لرسالة من هذه الرسائل إجبار
الشخص على قول شيء تريده
أن يقوله وبطريقة عفوية جدا ً
بحيث ال ميكن ألح��د إدراك أن
تلك الكلمات مت صياغتها من

قبل شخص آخ��ر .ال يوجد حد
ملدى األفكار التي ميكن أن تـُلقن
لشخص ال يدري مبا يحدث كي
يقولها .ميكن التالعب بالشخص
املستهدف بحيث ي��ق��وم بفعل
ش��ائ��ن وق��د يحمل األش��خ��اص
احمليطني بالشخص املستهدف
على قول أشياء جترح الشخص
املستهدف .م��ن ناحية أخ��رى
الشخص النائم أك��ث��ر عرضة
ل��ه��ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ومي��ك��ن
التالعب بعقله كي يقوم بعمل
شيء وليس مجرد قول شيء ما.
من األمثلة على األفعال التي قد
يتم حتفيزها بواسطة الرسائل
الصوتية اخلفية التدحرج من
السرير والسقوط على األرض
أو اإلستيقاظ واملشي في حالة
غيبوبة .ولكن يبدو أنه ال ميكن

جعل الشخص النائم يقوم بذلك
إال لدقيقة أو نحو ذلك حيث
ينبغي اإلش��ارة إلى أنه بالرغم
م��ن ال��ش��ك ال���ذي ي��ح��وم ح��ول
«التنومي املغناطيسي» ال��ذي
يجريه احملللني النفسيني إال
أن التالعب ال��واع��ي والباطن
للسلوك حقيقة واقعية ومؤكدة.
ميكن أن تتوفر للقائمني على
التكنولوجيا إمكانية القيام
بـ «اجلرمية الكاملة» فاألقمار
الصناعية لديها ال��ق��درة على
العمل خفية وبسرية تامة .ميكن
إس��اءة استخدام ق��درات األقمار
الصناعية املذكورة دون خوف
من العقاب .ميثل القمر الصناعي
«بوابة نظيفة» كما هو معروف
وح��ت��ى وإن ع���رف الضحية
كيفية اقتراف اجلرمية إال أنه لن

يصدقه أحد وسيكون عاجزا ً عن
الدفاع عن نفسه.
اخل��ط��ر األك���ب���ر ال����ذي متثله
تكنولوجيا األقمار الصناعية:
املشكلة ليست ف��ي ك��ون هذه
التكنولوجيا غير مراقبة من
قبل مؤسسات عامة وليس في
كونها غير دميقراطية باملرة .بل
يتمثل خطر األقمار الصناعية
في حقيقة أنه ال ميكن مقاومتها.
إنها تقهر ضحاياها العاجزين!
وكما تنبأت الكاتبة ساندرا
ه��وت��ش��م��ان ف��ي م��ط��ل��ع عصر
األق��م��ار الصناعية تقريبا ً –
على ال��رغ��م م��ن أنها ل��م تتنبأ
بشكل صحيح بالتطور املذهل
للتكنولوجيا ذات العالقة –
حيث قالت“ :حتدق بنا األقمار
الصناعية املطلعة واخلفية من
مداراتها الشاهقة وتراقب كل
حلظة في حياتنا .ميكن لقمر
صناعي على ارتفاع أكثر من
خمسمائة ميل من سطح األرض
أن يلتقط م��ن��ظ��ر ك���رة تنس
وتصويرها ثم إرس��ال صورة
إلى األرض بوضوح الصورة
امللتقطة من ملعب التنس .تقوم
األق��م��ار الصناعية بتصوير
وتسجيل الكثير م��ن األشياء
وتقوم بإرسال هذه املعلومات
وال��ب��ي��ان��ات إل��ى أم��اك��ن هادئة
حيث يتم استخدامها ألغراض ال
نعلمها .لقد ماتت اخلصوصية.
إن هذا الرعب موجود في املكان
وال��زم��ان الراهنني .ه��ذا اخلطر
ل��ي��س م���ن وح���ي ع��ق��ل ع��ال��ـ� ِ�م
غريب األطوار أو ممن يتبنؤون
ب��ال��ت��ط��ورات املستقبلية .يتم
ف���ي ال���وق���ت احل���اض���ر إس���اءة
اس��ت��خ��دام األق��م��ار الصناعية
ال��ت��ج��س��س��ي��ة .ي��خ��ض��ع آالف
البشر .للمراقبة ويتم جتريدهم
من خصوصيتهم .ليس هناك
أي طريقة للنضال ض��د هذا
اإلض��ط��ه��اد ألن التكنولوجيا
تتطور بوتيرة أسرع بكثير من
تطور املؤسسات االجتماعية.

