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تكنولوجيا متطورة تستطيع الوصول إلى كل مكان في العالم

األقمار االصطناعية تتجسس على الناس
يعرف غالبية سكان العالم بأن
ل��دى األقمار الصناعية القدرة
على القيام بعمليات مدهشة
وأح��ي��ان��ا ً مخيفة .ينبغي أال
يستغرب أحد من هذه احلقيقة
ال سيما عندما نأخذ باإلعتبار
اجلهود املضنية واإلستثمارات
الهائلة التي ُو ّج��ه��ت لتطوير
تكنولوجيا األقمار الصناعية
م��ن��ذ إط�ل�اق ال��ق��م��ر الصناعي
السوفيتي سبوتنيك عام 1957م
والذي سبب الذعر في الواليات
املتحدة األميركية .ميكن ألقمار
التجسس الصناعية مراقبة
كل حركة من حركات الشخص
امل��س��ت��ه��دف ح��ت��ى وإن ك��ان
«الهدف» موجودا ً في منزله أو
في أعماق مبنى ضخم أو مسافرا ً
في سيارة على الطريق السريع
ومهما كانت حالة الطقس «غائم
أو ممطر أو عاصف» .باختصار
ال يوجد مكان على وجه األرض
ميكن اإلختباء فيه .ال يتطلب
األمر سوى ثالثة أقمار صناعية
جل��ع��ل ال��ك��رة األرض���ي���ة حتت
املراقبة التجسسية املستمرة.

وب��اإلض��اف��ة إل��ى ق��درة األقمار
الصناعية على تعقب كل حركة
من حركات الشخص وإرس��ال
البيانات إل��ى شاشة كمبيوتر
على األرض ف��إن لديها ق��درات
م��ده��ش��ة أخ����رى مب���ا ف���ي ذل��ك
ق��راءة أفكار الشخص «Mind
 »Readingوالتنصت على
احمل��ادث��ات والتحكم باألجهزة
واألدوات اإللكترونية السلكيا ً
وك��ذل��ك م��ه��اج��م��ة األش��خ��اص
املستهدفني بأشعة الليزر .قد
تبدو عملية قراءة األفكار عن بعد
بواسطة األقمار الصناعية عملية
غريبة ومستحيلة ولكن هذا هو
ما يحدث فعالً .إنها في الوقت
احل��ال��ي حقيقة وليست فكرة
مستوحاة م��ن خيال تشاؤمي
للمستقبل.
مع ذل��ك فالتكنولوجيا املفيدة
لألقمار الصناعية تخفي وراءها
تطبيقات سرية وخطيرة .خالفا ً
لألقمار الصناعية املستخدمة
في البث اإلذاع��ي والتلفزيوني
واستكشاف الفضاء يكاد ال يكون
لألقمار الصناعية التجسسية

تطبيقات مدنية على اإلط�لاق
سوى إخضاع أعداء أي شخص
مؤثر للرقابة .بخصوص تعقب
األشياء من الفضاء كتب فورد
روان مؤلف كتاب «اجلواسيس
التقنية» « »Techno Spiesما
يلي« :بعض األقمار الصناعية
العسكرية األميركية م��زودة
مبستشعرات تعمل باألشعة
حت��ت احل��م��راء ميكنها إلتقاط
احل���رارة املنبعثة على األرض
بواسطة الشاحنات والطائرات
وال���ص���واري���خ وال���س���ي���ارات
وح��ت��ى ف���ي األي�����ام ال��غ��ائ��م��ة
ميكن للمستشعرات إخ��ت��راق
السحب والتقاط أمناط احلرارة
املنبعثة وإظهارها على شاشة
تلفزيونية .أثناء حرب فيتنام
مت إختبار مستشعرات األشعة
حتت احلمراء من اجل��و وأمكن
من خاللها تعقب اجلنود األعداء
وه���م ي��ت��ح��رك��ون ف����رادى على
األرض» .آخ��ذي��ن ف��ي االعتبار
ه��ذه اإلش��ارة ميكن حتديد عام
1970م كتاريخ بداية الرقابة
عبر األقمار الصناعية ونهاية

خصوصية العديد من البشر.
ذك��رت مجلة نيوزويك في عام
1992م م��ا ي��ل��ي :باستخدام
األجهزة اجلديدة والقوية التي
ميكنها رؤية ما في داخل اجلمجمة
ومشاهدة العقل أثناء عمله يقوم
علماء األع��ص��اب باستكشاف
منابع األفكار واملشاعر ومنشأ
الذكاء واللغة .باختصار إنهم
يتطلعون إلى قراءة أفكارك .في
عام 1994م أش��ار أحد العلماء
ق��ائ�لاً إن أس��ال��ي��ب التصوير
احلالية ميكنها التقاط األحداث
الفيزيولوجية في الدماغ والتي
ترافق اإلدراك احلسي والنشاط
احلركي وكذلك اكتساب املعرفة
وال��ك�لام.وإلض��ف��اء ال��ق��درة على
قراءة األفكار لقمر صناعي معني
ال يتطلب األم��ر س��وى تركيب
ج��ه��از مم��اث��ل جل��ه��از تخطيط
ال���دم���اغ ك��ه��رب��ائ��ي �ا ً «»EEG
وربطه بكمبيوتر يتضمن قاعدة
بيانات ألبحاث خرائط الدماغ.
أعتقد ب��أن األق��م��ار الصناعية
التجسسية بدأت قراءة األفكار أو
فلنقل بدأت في التمكني من قراءة

ع��ق��ول األش��خ��اص املستهدفني
في بداية عقد التسعينيات من
القرن املاضي .احلقيقة املؤكدة
هو أنّ بعض األقمار الصناعية
تستطيع ق��راءة أفكار الشخص
عن بعد من الفضاء!.
جانب آخر من تكنولوجيا األقمار
الصناعية ه��ي التقنية سيئة
الذكر التي تسمى «النيوروفون»
وال���ذي
«»Neurophone
ي���ف���وق ال����وص����ف م����ن ح��ي��ث
قدرته على التالعب بالسلوك.
بطريقة «البث» الصوتي اخلفي
Subliminal
«Audio
ول��ك��ن
»Broadcasting
باعتماد مبدأ مختلف .بعد حتويل
الصوت إلى نبضات كهربائية
ي��ق��وم ال��ن��ي��وروف��ون ب��إرس��ال
موجات السلكية إلى اجللد ومن
هناك تنتقل إلى الدماغ مباشرة
م��ت��ج��اوزة األذن��ي�ن والعصب
السمعي ونتيجة لذلك يستقبل
ال��دم��اغ اإلش���ارة العصبية كما
لو أنها اتصال سمعي وأحيانا ً
يحدث ذلك على مستوى العقل
الباطن .عند حتفيز الشخص

بهذا اجلهاز فإنه «يسمع» ولكن
بطريقة مختلفة مت��ام �اً .ميكن
للصم أن «ي��س��م��ع��وا» م��ج��ددا ً
بواسطة الـ «نيوروفون».
التنصت على احملادثات

باإلضافة إلى ذلك ميكن للقمر
ال��ص��ن��اع��ي التجسسي تعقب
الكالم البشري .ذكر باروز بأن
األقمار الصناعية ميكنها «حتى
التنصت على احمل��ادث��ات التي
تدور في أعماق مبنى الكرملني».
ال مت��ث��ل اجل�����دران وال��س��ق��وف
والطوابق أي عائق أمام مراقبة
احملادثات من الفضاء .حتى وإن
مبنى عا ٍل وكان فوقك
كنت في
ً
 10طوابق وحتتك  10طوابق
ف���إن ال��ق��م��ر ال��ص��ن��اع��ي ميكنه
ال��ت��ج��س��س ع��ل��ى ص��وت��ك دون
عائق .سوا ًء كنت في داخل مبنى
أو خارجه وفي أي طقس وفي
أي مكان في العالم وفي أي وقت
من اليوم ف��إن القمر الصناعي
ال����ذي ي����دور ب��س��رع��ة دوران
األرض «»Geosynchronous
«بحيث يبدو وكأنه واقف فوق

