مرحب ًا بكم على الكوكب األحمر!
نتمنــى لكــم إقامــة ســعيدة ورحلــة معرفيــة زاخــرة ،فــي
مدينــة الحكمــة ُتجســد آمــال وأحــام اإلنســانية نحــو
رؤيــة موحــدة لحيــاة مزدهــرة علــى ســطح المريــخ.
يشــكل هــذا الدليــل بوابتكــم إلــى تجربــة أســلوب الحيــاة
والتعــرف علــى عــادات وثقافــة ســكان مدينــة الحكمــة.
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الـفـصل

1.0

مقدمة

كان
المريــخ علــى الــدوام عنوانــ ًا
رئيســي ًا الهتمامــات البشــرية .فحتــى قبــل
تأســيس وكاالت استكشــاف الفضــاء ،وقبــل ظهــور
مفهــوم البعثــات الدوليــة ،ســحرت فكــرة اســتيطان الفضــاء ك ّتــاب
الخيــال العلمــي وألهمتهــم للكتابــة عــن حيــاة جديــدة علــى ســطح الكوكــب
األحمــر .علــى مــدى عقــود مــن الزمــن ،أصبــح المريــخ قاعــدة لألبحــاث المتقدمــة،
وبوابــة الستكشــاف أعمــاق الفضــاء نظــرا ً لقربــه النســبي مــن األرض ،وبيئتــه التــي ثبــت
أنهــا أقــل قســوة مــن الكواكــب األخــرى .ونظــرا ً لكــون المريــخ مركــزا ً الستكشــاف األجــزاء
األخــرى مــن المجموعــة الشمســية ،فقــد أصبحــت بيئتــه مستكشــفة بالكامــل ،تمهيــدا ً
الســتقبال األجيــال القادمــة مــن البشــر .نعيــش اليــوم فــي عصــر تزدهــر فيــه الســياحة الفضائيــة،
وال تســتغرق الرحــات إلــى المريــخ أكثــر مــن ثالثــة أيــام ،بفضــل اســتخدام التقنيــات المتطــورة فــي
توظيــف قــوى الجاذبيــة لدفــع المركبــات الفضائيــة .تهــدف البشــرية الستكشــاف المجــرة بأكملهــا،
وتعزيــز المعــارف حــول كل كوكــب مــن كواكــب المجموعــة الشمســية .وتســعى نحــو النجــوم،
منطلقــة مــن األرض للحصــول علــى أعظــم جائــزة وهــي -حيــاة أفضــل للجميــع.

لنحافــظ علــى الجــذور ونبــذل مــا
فــي وســعنا لبلــوغ النجــوم

حكومة المريخ المتحدة
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1.1

ما نعرفه عن
الكوكب األحمر
يحتوي المريخ على
أعلى قمة جبلية
في المجموعة
الشمسية:
أوليمبوس مونس،
وهو بركان بارتفاع 21
كيلومترا ً وقطر 600
كيلومتر

إحصاءات

معلومات
هامة
تهب على سطح
ّ
المريخ أضخم
العواصف الغبارية
بين كواكب
المجموعة
الشمسية
يحمل المريخ
"مارس" اسم إله
الحرب عند الرومان

اكتشفت دالئل على
وجود المياه السائلة
على المريخ
سيصبح المريخ يوم ًا
ما محاط ًا بحلقة،
مثل كوكب زحل

يعد المريخ رابع
كواكب المجموعة
الشمسية من حيث
بعده عن الشمس

 229مليون كم
متوسط البعد
عن الشمس

 6,791كم
قطر الكوكب

 0.375من جاذبية األرض
شدة الجاذبية

(2فوبوس وديموس)
عدد األقمار

 2000قبل الميالد
أول توثيق للكوكب من قبل
الفلكيين المصريين

 23كم في الثانية
متوسط سرعة الدوران حول
الشمس

 63درجة مئوية تحت الصفر
متوسط درجة الحرارة

95.97%

من ثاني أوكسيد
الكربون

25O
ميالن المحور

حكومة المريخ المتحدة
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طول السنة

يتكون الغالف الجوي في
معظمه من ثاني أوكسيد
الكربون ،وبعض بخار الماء

24h37m
طول اليوم
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1.2

التسلسل الزمني لتطوير المريخ

أحداث المئة عام

القمة العالمية
للحكومات

2017

مشروع اإلمارات
الستكشاف
المريخ يقدم أول
صورة شاملة
للغالف الجوي
للمريخ ،محفزا ً
المجتمع الدولي
على صياغة
أطلق على البعثات معاهدة
الفضاء الخارجي
إلى المريخ اسم
وبروتوكول
"سباق الفضاء
استيطان الفضاء
الثاني"

2020

2024

تطبيق بروتوكول
“ديب مايند”
للتعليم
المتأقلم والذي
أصبح أساس
النظام التعليمي

2026

وصول أول دفعة
من البشر على
المريخ

2037

استكمال بناء
المستوطنة
األولى

2039

تطوير تقنيات
دفع للمركبات
الفضائية تقلل
من الوقت الزمني
للوصول الى
المريخ

2047

حكومة المريخ المتحدة

وصول أول
مجموعة من
العائالت إلى
المريخ

إنشاء أول مبنى
بإستخدام المواد
المستخرجة من
المريخ

وضع حجر
األساس لنظام
الهايبرلوب
الفضائي

2058

2064

2070
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اكتشاف طرق
مبتكرة إلنتاج
األكسجين ساهم مدينة الحكمة
في تطوير مدينة جاهزة الستقبال
السكان
الحكمة

2103

2110

الدول األعضاء في
حكومة المريخ
المتحدة توقع
بيان التعاون
والتعايش

2112

بدء القمة
الكوكبية
الحكومية لعام
2117

اليوم
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2.0

سابقة في تاريخ البشرية

اإلنسان والمريخ
سابقة في تاريخ البشرية

وقت
كنا نحاول ،منذ
ٍ
طويل ،بلوغ آفاق
بعيدة .وبعد عقود من
الجهود المتواصلة،
غرست اإلنسانية عَلم
االستكشاف في تربة
جديدة ...وهو الكوكب
األحمر

قامت أول دفعة من العلماء والباحثين بجلب مساكن تم تصنيعها على كوكب األرض،
ونقلها عن طريق  16بعثة من  6وكاالت فضائية ،ليتم استخدامها في بناء أول مستوطنة.
وقد وصلت بنجاح  9بعثات فقط إلى منطقة أرابيا تيرا .وبحلول العام  2039تم استكمال
المقر األول ،وبدأ  74باحث ًا من جميع التخصصات العلمية بالعمل لجعل المريخ أكثر قابلية
للسكن .وبما أننا في العام  ،2117فهذا يعني أن البشرية كانت حاضرة على المريخ لمدة
ً
شاهدة جيلين ولدا على الكوكب األحمر ،إضافة إلى زوار من مختلف الكواكب
 82عام ًا ،
والمستوطنات .تم تخصيص وحدات الستكشاف المياه والجيولوجيا ،والجاذبية ،والغالف
الجوي والهندسة الكيميائية ،وتوازن التربة والتعدين ،واإلشعاعات الكونية واستخالص
الطاقة ،وأخيراً ،استحدثت أكبر قاعدة اتصاالت خارج كوكب األرض .وبفضل جهود العلماء
ّ
تمكن البشر
وحكومة المريخ المتحدة ،اقتربنا من تغيير الغالف الجوي للمريخ ،وتوليد طبقة
من التنقل خارج ًا دون الحاجة إلى معدات حماية.

المستوطنة
التاريخية على
المريخ

حكومة المريخ المتحدة
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حياة جديدة
في الفضاء

2.1

المنطقة
السكنية

البدايات :السكن والتنقيب

المجتمع
والحديقة

المنطقة
العلمية

محطات
إنتاج المياه

التعدين
والتنقيب

رموز مناطق
المدينة

هنا بدأنا ،شيئ ًا فشيئ ًا ،بدراسة
الكوكب ،وصنع أدوات جديدة،
والتفكير باألجيال القادمة والبناء
على إنجازاتنا.

تتألف المنطقة المخصصة للسكن

تقع بين المجموعتين السكنيتين،

من مجموعتين من المساكن الصغيرة

وهي عبارة عن مهد للمعرفة واالبتكار

المتصلة بإمدادات الماء والطعام

ومشاركة الخبرات الالزمة الستصالح

ّ
لتحفز
والكهرباء .وقد تم تصميمها

الكوكب األحمر .هذه المنطقة مجهزة

التعاون والتعارف بين الفئات المختلفة

بالمعدات الالزمة للبحوث العلمية،

من العلماء والخبراء .وهي مغلقة

من ضمنها أحدث تقنيات إعادة التدوير،

تمام ًا من الخارج ،ومزودة بشاشات

ووحدات الطاقة الفعالة.

هولوغرامية وتقنيات التحكم الذاتي
من الداخل.

تمت زراعة أفضل أنواع البذور في

للحصول على أحد أهم المصادر

بيئة محسنة ومدعومة تكنولوجي ًا

الضرورية للحياة وهو الماء ،تم تمديد

الخام) ناتجة عن الحرارة العالية .تتكون

للحصول على أفضل المحاصيل ،وقد

تقنيات جمع المياه تحت سطح المريخ

هذه الحرارة إما من حركة الصخور الذائبة

شكل التحدي الذي تفرضه بيئة المريخ

الستخراج الماء والهواء من الجليد

تحت سطح المريخ أوعن طريق ضربات

القاسية ،فرصة لتطوير انجازات زراعية

الذائب وتوزيعها على جميع مرافق

النيازك في الماضي .ويمكن استخدام

مدينة الحكمة.

هذه المعادن  -بعد استخراجها من

عال .وللتغلب على
على مستوى ٍ

يزخر المريخ بالموارد الصخرية (المعادن

التحديات قاموا سكان المستوطنة

األرض  -لتصنيع خلطات معدنية .ونظراً

بمشاركة وتبادل أفضل األفكار والخبرات

لتوافر هذه المعادن ،فإن احتماالت

التي اكتسبها أفرادها من كوكب

البناء على المريخ ال حصر لها.

األرض ،وتطويرها لتتالءم مع الظروف
البيئية للكوكب األحمر.

حكومة المريخ المتحدة
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البدايات :السكن
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الوصول إلى
المريخ

2.2

البدايات :مقر عمليات الفضاء

مقر عمليات
الفضاء والنقل

رموز مناطق
المدينة

تمكنا من نقل المعرفة من
موطننا األصلي ،والتقينا
بالكوكب الجديد ،وشكلنا خبراتنا
ونقلناها إلى األرض ،وذلك
انطالق ًا من مقر عمليات الفضاء.

تم تصميم مقر عمليات الفضاء

تم تصميم المستوطنات األولى

الستيعاب السفن الفضائية من كافة

كمحطات للبحث واالستكشاف

األحجام واألبعاد من مركبات الشحن،

العلمي .هي األولى من نوعها على

وسفن الركاب ،وآالت البناء ،والمركبات

المريخ ،ولهذا تم توسيعها بسبب تزايد

البرية .و تتصل أقسام المقر بنظام

احتياجات البشرية .وفي األعوام األربعة

الهايبرلوب المصمم الستقبال الزوار

والخمسين الالحقة ،تم تطوير مقر

أيض ًا .وال يزال مقر عمليات الفضاء

عمليات الفضاء بالكامل ،إضافة إلى

يعمل لتأمين منصة آمنة الحتياجات

منطقة صناعية صممت لتكون النواة

السفر والنقل.

لبناء مدينة مستدامة على المريخ.

حكومة المريخ المتحدة
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2.3

متحف الكوكب األحمر

َ
تش ُّ
كل قيم
وتراث المريخ
عودة إلى الجذور :متحف الكوكب األحمر

نحن نصنع التاريخ في كل ما نفعله.
اتحدنا من أجل أهم القضايا ومدينة
الحكمة مثال للفكر اإلنساني النبيل
لضمان مستقبل البشرية على
كواكب أخرى ،بدء ًا من الكوكب
األحمر.

تحولت المستوطنة األولى إلى

يقع مركز األبحاث تحت إدارة وحماية

منطقة كاملة التجهيزات لألبحاث

دائرة التراث في مدينة الحكمة ،حيث

والسكن ،مع معدات علمية وأنظمة

تم وضع المركز على قائمة المواقع

اتصال حديثة .وتمت حمايتها وضمها

التاريخية في الفضاء وهي مواقع ذات

إلى متحف مدينة الحكمة لقيمتها

أهمية كبيرة .تنتهي الجولة التاريخية

التاريخية.

بالمرور قرب مبنى متحف الكوكب
األحمر لتاريخ وعلوم الفضاء ،وهو أول
بنية معمارية تم إنشاؤها بشكل كلي
اعتماداً على المواد المتوفرة على
الكوكب األحمر.

حكومة المريخ المتحدة
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3.0

هايبرلوب المريخ

حول المريخ في
 80دقيقة
هايبرلوب المريخ

هايبرلوب :أسرع نظام
نقل بري في النظام
الشمسي ،سيأخذك إلى
حيث تريد على الكوكب.

بعد مغادرة قاعدة غايل كرايتر عند قمة "شارب" ،يوجد نفق "هايبرلوب" تحت سطح الكوكب
ليوصلك إلى موقع "يلونايف" .بدأ العمل على بناء وتطوير نظام الهايبرلوب عام ،2070
وانتهى عام  ،2110فبدأت مرحلة جديدة في أسلوب الحياة على المريخ أقرب إلى أسلوب
الحياة على األرض .تقع خطوط النقل قرب مجمع الطاقة الشمسية الذي يُؤمن الطاقة
الالزمة للمدينة وتصل الى مقر عمليات الفضاء والنقل .ويعتمد النظام على أحدث جيل من
كبسوالت النقل ،الذي يشابه نظام الهايبرلوب على كوكب األرض.

نظام هايبرلوب
المريخ

حكومة المريخ المتحدة
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4.0

أولى مدن المريخ

رؤية بال حدود
أولى مدن المريخ

في عام  ،2058قامت
الفرق األولى من
الباحثين والعلماء ،مع
عائالتهم ،بالهجرة إلى
مدينة الحكمة ،وذلك
بهدف االستقرار على
الكوكب.

تقع مدينة الحكمة في وا ٍد عميق على حافة موقع «يلونايف» ،والذي كان في السابق بحيرة
بفروع شبيهة باألنهار .تم اختيار موقع المدينة من قبل لجنة استكشاف المياه التابعة
لحكومة المريخ المتحدة ،وذلك لوجود طبقات جليدية في قعر الوادي .تم تغطية القسم
األعلى من الوادي بقبة لتأمين الحماية ،وتوجيه أشعة الشمس بإستخدام تكنولوجيا النانو.
وتقوم القبة أيض ًا بتوليد األكسجين للسكان .ويبلغ التعداد السكاني لمدينة الحكمة حالي ًا
أحياء
ما يقارب  600ألف نسمة ،إضافة إلى حوالي  200ألف زائر شهري ًا .تضم مدينة الحكمة
ً
مختلفة منها :البحثية ،واإلدارية ،والسكنية ،والزراعية ،التي صممت في إطار فلسفة إنشاء
وحدات تسمح بتعزيز روح التعاون والتسامح ما بين األحياء المختلفة.

أولى مدن
المريخ

حكومة المريخ المتحدة
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4.1

أولى مدن المريخ :القبة الرئيسية

العاصمة
الجديدة
القبة الرئيسية
كل ما نحتاجه لتأسيس نظام جديد
بأفضل طريقة ممكنة متوفر .ونفتخر
بطريقة تنظيم الكوكب األحمر.

في العام  ،2058وبعد  20عام ًا من

لتحمل بيئة المريخ القاسية ،أنشئت
ُ

تنقسم القبة الرئيسية إلى وحدتين.

األبحاث المكثفة ،تمكنا من إنشاء

المدينة بشكل عمودي ،داخل قبة

األولى هي مقر حكومة المريخ

البنية التحتية الالزمة لتصنيع روبوتات

عميقة كروية الشكل .ويقع المركز

المتحدة ،وهي غرفة برلمان افتراضية

قادرة على خلق بيئة مصممة لتكون

التنظيمي والسياسي وسط هذه

يجري فيها حوار متواصل بين ممثلي

مستدامة ومناسبة للعيش .قامت هذه

القبة.

الحكومة والمواطنين .أما الوحدة

الروبوتات ببناء أساس القبة الرئيسية

الثانية ،فهي مقر «المجهول» ،وهي

لمدينة الحكمة ،وبذلك تكون محطة

هيئة علمية الستكشاف الفضاء

تاريخية مهمة من عمر المريخ.

الخارجي ،تضم أبرز العلماء من كافة
وكاالت الفضاء على األرض.
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أولى مدن المريخ :القبة الرئيسية
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4.2

أولى مدن المريخ :قبة الحديقة

من األرض
إلى المريخ
المحسنة
الطبيعة
ّ
لقد أتاح لنا المريخ فرص ًا كثيرة
للتطوير في جميع النواحي .فواحتنا
المزدهرة التي بنيناها تعد برهان ًا حي ًا
على ذلك ،وتمنحنا أم ً
لمستقبل
ال
ٍ
واعد لألجيال القادمة.

منذ بداية المطاف كان علينا أن نعد

لتوفير اإلضاءة المثالية لسكان

ً
منظومة اجتماعية مألوفة ،ونو ّفر

المدينة ،يتم توجيه األشعة الشمسية

االحتياجات البشرية األساسية.

بزاوية  45درجة على المناطق السكنية.

صممت القبة الثانية لتكون متنزه ًا،

وتم تصميم المساكن على شكل

مع مناخ مناسب لكافة أنواع النباتات

قِباب ،مصنوعة من هيكل بخصائص

القادمة من كوكب األرض لكي

ذاتية االستدامة.

تنمو وتزدهر .كما أن وجود النباتات
سيجعل القبة  -التي صممت لتكون
متعددة الوظائف  -تعمل كوحدة
لإلنتاج الغذائي ،والتحكم بالرطوبة
واألكسجين.
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أولى مدن المريخ :القبة المجتمعية

موطن جديد
لإلنسانية
المحسن
المجتمع
ّ

يعيش سكان مدينة
الحكمة حياة متكاملة
تضم كافة الجوانب
التكنولوجية ،والبيئية،
واالجتماعية الخاصة
بشعوب األرض المختلفة،
ليلتقوا مع ًا في حالة من
التعايش والتسامح.

تجسد القبة االجتماعية مزيج ًا متماسك ًا
ِّ

شبكة المباني في مدينة الحكمة

من الثقافات ،حيث تتكون من نظام

مرتبطة بمنصات ومصاعد ،ومتصلة

شامل من المنافع االجتماعية ،مما

بالمتنزه والقبة الرئيسية وقبة األبحاث

يجعله النظام األكثر تطوراً في القرن

عبر ممرات مختلفة.

الثاني والعشرين .تم إنشاء هذا الجزء
يجسد
من مدينة الحكمة بمجمله حيث
ِّ
أهمية وقيمة المجتمع داخل المدينة.
ويوفر هذا النظام االجتماعي فرصة
بناء نماذج جديدة وفعالة من التواصل
والتعايش.
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حكومة المريخ المتحدة

النظام اإلداري
والسياسي
حكومة المريخ المتحدة
بدأت البشرية باستيطان
المريخ عام  ، 2037وأعلن
"مجلس التنقل بين
الكواكب" ،الذي يتكون
من أشهر علماء الكون
من وكاالت الفضاء
الرئيسية على سطح
األرض ،أن أرض المريخ
ٌ
ملك للبشرية.

حكومة المريخ هي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن تطوير الكوكب وتنظيم عالقاته مع
كوكب األرض وغيره من المستوطنات .وهي تتألف من أعضاء وكاالت الفضاء المتقدمة،
وسفرائها الذين يمثلون أوطانهم ،وأطراف معاهدة الفضاء الخارجي وبروتوكول استيطان
الفضاء لعام  .2024تنص المادة رقم ( )3من بروتوكول استعمار الفضاء ،بأنه في حال تم
تشكيل أي هيئة أو حكومة على كوكب آخر ،فإن تلك الحكومة وشعبها يعتبران مستقلين
عن نفوذ وسلطة كوكب األرض .ولها مطلق الحرية في أن تحكم نفسها ،بمجرد حصولها
على شهادة التسامح والتعايش من أعضاء بروتوكول استعمار الفضاء .ونظراً لبرنامجها
الفضائي المتقدم ،فقد حظت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة  -أحد مؤسسي
حكومة المريخ المتحدة  -على حضور دائم على المريخ ،ممثلة بمهمة دبلوماسية.
تستند حكومة المريخ على سياسات مبنية على البحث العلمي مع التركيز على مسارين،
هما برامج الفضاء الخارجي لإلسكان ،وبروتوكول الحفاظ على طاقة األرض المصمم

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

للقضاء على التلوث في كوكب األرض.
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الرمز

الرموز األولية

القصة التي يرويها الرمز

رموز القصة

األرض
المريخ

الشمس

قمر اصطناعي
لالستكشاف

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

مكــان التجمــع

رمز للشرارة األولى
التي تسلط الضوء على
استكشاف الكوكب
باستخدام التكنولوجيا.

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

DSP

األيادي
ترمز إلى الطبيعة
حتضنة الخاصة
الم
ِ
ُ
بمستوطنات المريخ.

برنامج الفضاء
الخارجي

فضاء حر
فضاء متاح للخدمات
تحت رعاية حكومة
المريخ المتحدة.

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

FDSPP

برنامج اإلقامة
في الفضاء الخارجي

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

EEPASP

اتفاقية الحفاظ على طاقة
األرض ودعم مواردها
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حـكومة
المـريـخ
المتحدة

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

HCBPA
الرعاية الصحية والتكيف
الكوكبي البيولوجي

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

R&D

األبحاث
والتطوير

حـكومة
المـريـخ
المتحدة

WEC

لجنة
استكشاف المياه
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الرموز الثانوية
الرموز الثانوية

منصة الهبوط
على المريخ

نظام المحطات
على المريخ

هيئة إدارة المرور
على المريخ

هيئة البيئة على
المريخ

تركيب التربة
على المريخ

نظام المريخ
إلعادة التدوير

دائرة السالمة
على المريخ

جامعة المريخ
للثقافة والتنمية

اتحاد الرعاية
الصحية على المريخ

نظام هايبرلوب
المريخ

الدعم التقني على
المريخ

أصول المريخ
القيّمة

أولى مدن
المريخ

مدينة المريخ
الجديدة

أول مدينة في تاريخ
المريخ :ميدان األمم

المستوطنة
التاريخية على المريخ

شبكة العالقات
االجتماعية على المريخ

خدمات الضيافة
على المريخ

حكومة المريخ المتحدة
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حكومة المريخ المتحدة

worldgovernmentsummit.org

49

6.0

الـفـصل

الطاقة المتجددة

مصادر الطاقة
المبتكرة
الطاقة المتجددة
أساس نجاحنا منذ وصولنا
إلى المريخ هو ابتكارنا
في الطاقة.

يكمن أساس نجاح برنامج الحياة
ُ

يعتبر هذا مصدراً موثوقا للطاقة،

المستدامة على المريخ في قدرة

نظراً لوجود عدد من الحفر التي

سكان مدينة الحكمة على استخدام

تسببت بتذويب الجليد داخل األرض،

تكنولوجيا النانو لتوليد الطاقة

كما تسببت الحرارة بتذويب المواد

الشمسية بفعالية ،ونقلها السلكي ًا

المعدنية .قد تستغرق المنطقة

إلى كافة أنحاء المدينة .ويمكن

المحيطة بالحفر الكبيرة عشرات أو

الحصول على الطاقة من مصادر

مئات األعوام حتى تبرد.

أخرى ،كالبحيرات الغازية تحت سطح
الكواكب والحرارة المتولدة من الصخور
الذائبة ومن سقوط النيازك.
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6.0

مدينة المريخ الجديدة

آفاق مفتوحة للتوسع
مدينة المريخ الجديدة

كلما بقينا على المريخ
لفترة أطول ،ق ّدم لنا
أكثر .لقد استخدمنا هذا
الكوكب بحكمة ،وفي
المقابل ،استطعنا
توسيع عالمنا.

تُعتبر فكرة إنشاء بنية ضخمة تسمى مدينة المريخ الجديدة برهان ًا على نجاح تعايش البشر
مع الكوكب األحمر .ومع تزايد التعداد السكاني على المريخ ،بدأ الجيل األول من المريخيين
بالعمل على توسيع بيئتهم من أجل األجيال المقبلة ،والتي س َتعتبر المريخ كوكبها األم.
تمك ّنا من بناء مدينة مميزة على كافة األصعدة .حيث ستكون هذه المدينة بنية حضارية،
مع قبة عمالقة ومتنزه مركزي .سيتم تزويد المدينة بالغذاء عن طريق الزراعة العمودية،
كما تضم المدينة منطقة إعادة التدوير ،ومنطقة سكنية خضراء مؤلفة من مساكن فاخرة
تم تصميمها لتكون على عمق أقل من باقي المدينة ،مما يقرّب ساكنيها من السطح،
والمناظر الطبيعية التي ال يحجبها شيء.

مدينة المريخ
الجديدة

حكومة المريخ المتحدة
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إحصاءات مدينة الحكمة

مساحة مدينة الحكمة
45km * 17km
عدد األجيال المولودة على المريخ
2
نسبة إستصالح المريخ
25%
عدد المباني في مدينة الحكمة
2730

ارتفاع الحي السكني لمدينة الحكمة
315m
التعداد السكاني للمدينة
 600.000نسمة
قطر قبة الحديقة
600m
إجمالي عدد أنواع النباتات
 2700نوع 400 ،تم تطويرها على المريخ
عدد األنظمة الحكومية التي تتم إدارتها من
قبل الروبوتات وتكنولوجيا الذكاء اإلصطناعي
11
الدفاع المدني ،الصيانة العامة والميكانيكية،
خدمات تربية األطفال ،التعدين ،األمن ،الخدمات
السياحية ،وخدمات اإلسعاف

حكومة المريخ المتحدة
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8.0

رواد الفكر

Space Shuttle.

يوهانز كيبلر
عالم ألماني في الفلك
والرياضيات والتنجيم .وكان
أحد الشخصيات الرئيسية التي
ساهمت في تحقيق الثورة
العلمية في القرن السابع
عشر ،حيث اشتهر بقوانينه
الخاصة بحركة الكواكب،
استناداً إلى أعماله "علم
الفلك الجديد" و"التناغم بين
العوالم" و"ملخص علم الفلك
الكوبرنيكي"ّ .
شكلت هذه
األعمال أيض ًا األسس التي
اعتمدت عليها نظرية إسحاق
نيوتن في الجاذبية العامة.

إسحاق نيوتن
عالم بريطاني في الفلك
والفيزياء والرياضيات ،عرف بأنه
أحد أكثر العلماء تأثيراً على
اإلطالق ،وشخصية رئيسية في
تاريخ الثورة العلمية.

روبرت غودارد
مهندس وبروفيسور ،وعالم
أميركي في الفيزياء ،ومخترع
يرجع له فضل ابتكار وبناء أول
صاروخ يعمل بالوقود السائل
في العالم ،والذي أطلقه بنجاح
في  16مارس من عام ،1926
ّ
مبشراً بحلول عصر الرحالت
واالبتكارات الفضائية.

سيرجي كوروليوف
رائد في هندسة الصواريخ في
عهد االتحاد السوفياتي سابق ًا،
ومصمم للمركبات الفضائية
خالل عقدي الخمسينيات
والستينيات من القرن الماضي.
يعتبره الكثيرون مؤسس المالحة
الفضائية العملية.

فيرنر فون براون
مهندس ومعماري في صناعة
الفضاء ،يرجع له الفضل في
تطوير الصاروخين " "V-2و
"."Saturn V

جيمس فان آلن
عالم فضاء أميركي في جامعة
أيوا .وكان له دور فعال في
تأسيس مجال أبحاث الغالف
المغناطيسي في الفضاء.
تمت تسمية حزام فان آلن
حيث ّ
اإلشعاعي المحيط باألرض تيمن ًا
باسمه ،وذلك بعد اكتشافه
بواسطة أدواته األنبوبية في عام
 ،1958وذلك خالل ما كان يُعرف
بالسنة الجيوفيزيائية الدولية.

آرثر سي .كالرك
كاتب بريطاني في مجال الخيال
العلمي ،ومختلف مجاالت
العلوم ،ومستشرف مستقبلي،
ومبتكر ،ومستكشف ألعماق
البحار ،ومقدم لسلسلة من
العروض التلفزيونية .أكثر ما
اشتهر به هو مشاركته في
كتابة النص السينمائي للفيلم
الشهير " :2001أوديسا الفضاء"،
الذي اع ُتبر من أكثر األفالم تأثيراً
على اإلطالق.

جون إف .كينيدي
"..أعتقد أن على هذه األمة أن
تلزم نفسها بتحقيق طموحنا
قبل أن ينقضي هذا العقد-بهبوط اإلنسان على سطح
القمر وإعادتة بسالم إلى األرض".

نيل أ .آرمسترونج
أول إنسان مشى على سطح
القمر ،كان مهندس ًا في مجال
الطيران الجوي الفضائي ،وطياراً
في القوات البحرية األمريكية،
وطيار اختبارات ،وأستاذاً جامعي ًا.

كاثرين ج .جونسون
فيزيائية ورياضية أميركية ،لها
إسهامات في علوم المالحة
وبرامج الفضاء في الواليات
المتحدة ،مع إنجاز التطبيقات
األولى في مجال الحواسيب
اإللكترونية الرقمية في وكالة
ناسا.

باز آلدرين
طيار الوحدة القمرية على متن
أبولو  ،11وهو أحد أول رجلين
هبطا على سطح القمر ،وثاني
إنسان مشى على سطحه .كان
آلدرين من مناصري استشكاف
كوكب المريخ ،وأ ّلف عدداً من
الكتب عن هذا الموضوع.

الدكتور ماكسيم أ .فاجت
مصمم مركبة الفضاء ميركوري،
ساهم بتصميم كل من مركبتي
الفضاء جيمناي ،وأبولو ،إضافة
إلى المكوك الفضائي.

كارل إدوارد ساجان
فلكي أميركي وعالم في مجال
الكونيات والفيزياء الفلكية.
مختص في تبسيط العلوم
للعامة ،ومحاور علمي في
مجال الفلك وغيره من العلوم
الطبيعية.

حكومة المريخ المتحدة

worldgovernmentsummit.org

يوري جاجارين
أول إنسان يسافر إلى الفضاء
الخارجي ،وذلك بعد أن أكملت
مركبته الفضائية "فوستوك"
دورتها حول األرض في  12أبريل
من عام .1961

.سالي ك .رايد
وهي فيزيائية ورائدة فضاء
أميركية .ولدت في لوس
أنجلوس ،وانضمت إلى ناسا
عام  ،1978وأصبحت أول أميركية
تسافر إلى الفضاء عام .1983

جيمس ك.إيكرسون
من مختبر الدفع النفاث في ناسا،
وهو مدير مشروع عربات ناسا
الجوالة في المريخ.

صاحب السمو الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم
مستنداً إلى رؤية مستقبلية فذة،
أطلق سموه مشروع اإلمارات
الستكشاف المريخ  -مسبار األمل
 بهدف إعادة تفعيل دور العالمالعربي في االستكشافات
العلمية.

ستيف سكوايرز
بروفسور العلوم الفيزيائية في
جامعة كورنيل في نيويورك.
تتمحور أبحاثه حول العلوم
الكوكبية ،مع التركيز على
األجسام الصلبة الكبيرة
في النظام الشمسي ،مثل
الكواكب الصخرية وأقمار
الكواكب الغازية العمالقة.
يشغل أيض ًا منصب المدقق
األساسي لبعثة العربات الجوالة
االستكشافية في المريخ.

إيلون ماسك
مؤسس سبيس إكس،
ومديرها التنفيذي ،والمدير
التنفيذي للتكنولوجيا فيها،
وهي الشركة المتخصصة في
تصميم وتصنيع وإطالق جيل
متطور من الصواريخ والمركبات
الفضائية .تأسست الشركة عام
 2002لتحدث ثورة في مجال
تكنولوجيا الفضاء ،مع الهدف
النهائي المتمثل بتمكين البشر
من العيش على الكواكب
األخرى.

كوبيلليل راداكريشنان
رئيس مجلس إدارة المعهد
الهندي للعلوم الهندسية
والتكنولوجيا ،ورئيس المعهد
الهندي لعلوم الفضاء
والتكنولوجيا.
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