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 وهجة نظر حول قانون اجلاذبية الارضية ورد الفعل

ان ما ستقرأه ليس قانونا اليقبل النقاش كما هي قوانين نيوتن عند  الندال لهن دا 
افهار وتدممت  تتدتن  فدي مهم  دا ع در تهدارة ع ميدد وموداه ا  واسدد د لد  ا د  ل دا 

 اال ابد في قوانين نيوتن او الهذة االرضي والتؤال الم  :

 كانت االرض مغناطيس كبير ولها جاذبية..اذا  -

 قفز ..(؟ –موي   - من ا )طيران  ت  كيف تتمح لتشياء باالنف س :

ان المغندداطيس يهددذة الم دداين وم يتت ددا فمددا هددو سددبم ابددا  بقيددد المددواي ع ددر  س :
 االرض؟

 هل يمكن ل مغناطيس ان يري الف ل ام هو يهذة االشياء فقط؟ س :

س كت ددد وبتددم ن ريددد نيددوتن والتفابددد فددان كت ددد االرض تم ددل ان لهددل مغندداطي س :
 الم يمتر؟ أل زاءكت د المغناطيس فما هي القوة التي تتتطيع التغ م ع ي ا ولو 

هل يو   تحك  ذاتي في هذا المغناطيس الهبيدر بحيدي يو د  قدوة الهدذة بتدم  س :
 الر الطائرا .به  الهت  فوقه ام هي قوة اابتد الهميع االبوال؟ ذرا  التراة 

.................................................... 

 ميدددع االسدددد د التدددي ذكدددر  وك يدددر جيرهدددا لددد  تهددد  اال ابدددد فدددي تفابدددد نيدددوتن 
سدطور فدي كتداة ييندي يتحد ق عدن قد رة    المتدملدومحيط ا وق  لفت انتباهي ل دذه 

فدددي ت بيدددت االرض وارسددداء الهبدددال وميددد ان االرض فدددي ب ددد  االبيدددان ممدددا يف ندددي 
ل بحدددي فدددي هدددذا المهدددال عتدددر ان ا ددد  اال ابدددد الودددافيد ل دددذه االسدددد د وندددت    مدددن 

 موك د تفابد ابر نيوتن ان يمك  ا والن رف سبم ذلك؟
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بهاذبيددد االرض رجدد  ببددي ل ددا و  قددي  واوري ب دد  االم  ددد ع ددر عدد م قندداعتي
 من ا والي ا م ايي..

اذا قددذفنا م  دددد جيدددر مفتوبددد مدددن االع دددر بودددكل شدداقولي فان دددا سدددتم ذ متدددارا   -
سري ا  وتقطع المتافد بترعد اكبر مما لو قذفناها وهي مفتوبد فما هو التدبم 

 ا ف مدوي واين تماير الهاذبيد؟االمر يت  ق ب موي ال واء الذي فوق الم  د وتحت
م عمدددوي ال دددواء و ال دددواء الهبيدددر الدددذي فوق دددا يددد ف  ا نحدددو االسدددفل فدددي بدددين يقدددا

ع در سدطح االرض طء ف دذا ي ندي ان ابدا  االشدياء باسف  ا هذا ال فع فتنزل ب
 ي ضع ل موي ال واء الذي فوقه.

ال اصدد بتد ريم الطيدارين ورواي الفضداء ف دذه  غدرفوم ال ا ر ع ر ماتقد م ال -
ل كامدل مدن ال دواء ممدا يرفدع تدماير عمدوي ال دواء الهدوي ع در تفرغ بوك غرفال

االشددد اا يا دددل الغرفدددد والتدددت  هدددذه ال م يدددد بالغددداء )الهاذبيدددد االرضددديد( كمدددا 
يف دد  الددب   والدد ليل ان الغرفددد )كبتددولد( مو ددوية ع ددر االرض واابتددد بف ددل 

جددا  عمددوي ال ددواء الددذي فوق ددا امددا فددي يا   ددا فقدد  تدد  سددحم ال ددواء ممددا ولدد  فرا 
يوا  ه الرواي  لرواي الفضاء بالحركد الحرة والطيران وهذا االمر بذاته ما حيتم

 في الفضاء ال ار ي بيي يقل تماير عموي ال واء بوكل كبير ع ي  .

ان طيران الطائرا  والطيور ي تم  ع ر     د الضغط الهدوي )عمدوي ال دواء(  -
د الح يدد  الهبيددرة كيددف فددوق وتحددت اال نحددد ممددا يتددمح ل ددا بددالطيران واال فهت دد

 يمكن ا الت    من هذا المغناطيس ال متق؟؟

( مهموعدد مدن The Universe 89وقد  نودر  )نودرة ع دوم الفيزيداء ال الميدد 
ن ريدددا  الهدددذة االرضدددي رجددد  باالراء بدددول الهاذبيدددد االرضددديد واكددد   عددد م قناعت دددا 

قوة ت بيدت االشدياء ع در ع م ايرايها االيلد التزمد ولهن ا ذكر  اتاد فرضيا  بول 
 االرض.
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 ان ا ناشدد عن ال ف المحوري لترض بول نفت ا.. .1

 ان ا ناشدد عن يوران وبركد الم اين المنص رة في ق م االرض. .2

ن ريدددددد القصدددددف وااللقددددداء وهدددددي ن ريدددددد شددددد ي ة الت قيددددد   تصدددددت ا ان منودددددم  .3
المغناطيتدددديد هددددو الفضدددداء ال ددددار ي بيددددي يددددت  القدددداء ا تددددام مو بددددد الوددددحند 

بروتونددا ( بتدديل ك يددف وا تددام سددالبد الوددحند ب تاددد اتهاهددا  تتوددكل من ددا )
سدددددطوو مودددددحوند ع دددددر هيددددددد  بدددددال ع يمدددددد تدددددؤيي الدددددر تودددددكيل ال طدددددو  

ان المغناطيتديد تتديطر ع در المغناطيتيد في بقل ذي قطبين والمؤكد  ع ميدا  
 زاويد الميل االرضي اي وضع المحور الطولي لترض.

و  د الن ر بول اقدل عمدوي ال دواء الدذي ي مدل ع در  وهذه الن ريد تقترة من
ت بيدددت االشدددياء ع دددر االرض وهدددو تم يدددل صدددايق لقولددده ت دددالر ))والقدددر ع دددر االرض 
رواسددي ان تميدد  بكدد (( اي ان الت بيددت النتددبي لددترض بف ددل االلقدداء مددن االع ددر الددر 

فيه..بل كدل  االسفل وكذلك سقو  المطر فانه يذكر يائما  باالنزال وليس ل هاذبيد يور
ك يت  دددق بدددال واء الدددذي هدددو بدددنفس الوقدددت )ال دددواء( يحدددر  االشدددياء وي يدددر التدددحاة لدددذ

وي دددديب البحددددار وجيرهددددا..وهو محددددور عمددددل الضددددغط الهددددوي الددددذي ي دددد  االسددددال فددددي 
الطيدددران والمتبدددد الهويدددد الن مايتاب ددده الطيدددار هدددو بالدددد الطقدددس التدددي تتغيدددر بتغيدددر 

 دواء والضدغط الهوي..وهدذا ايضدا  مايفتدر ان وزن بالد ال واء مما يغير وزن عموي ال
وزندده ع ددر القمددر الن نتددم مكونددا  ال ددواء ت ت ددف ممددا يغيددر مددن وزن  1/6االنتددان 

 عموي ال واء اضافد الر ا تتف ارتفاع الغتف الغازي المحيط بالقمر.

ان كل ماتق م من طروبا  ت ور بدول محدور وابد  هدو )قدانون نيدوتن ل هدذة 
 لف ل(.االرضي وري ا

وب رض القانون مدن و  دد ن در رقميدد )لهدل ف دل ري ف دل يتداويه فدي المقد ار 
وي اكتدده فددي االتهدداه( فددان المحصدد د الن ائيددد تهددون صددفر م مددا ب غددت القددوة المتدد طد 
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 واتهاه دددا رجدددد  محاولددددد الدددب   مددددن ال ددددروة مدددن هددددذه الحقيقددددد وي دددزوه الددددر التددددماير
 ا  ي وي ليتتن  فيما رآه الر قانون نيوتن؟؟المتبايل بين القوى ال ا  يد وال ار يد 

وأرى من و  د ن ري القاب د ل بحي والنقاش وليتدت ل دا صدفد القطدع كمدا هدو 
 في تفابد نيوتن وري ف  ه.

ان كل مايبذله الهت  من قوة ينتب عن ا بركدا  تت  دق بندوع التدطح الدذي يدت  
ة لهن ددا فقددط تددوفر وسددطا  تتدد يط القددوة ع يدده وان االرض الترتدد  او تددري ع ددر هددذه القددو 

متئمددا  ل حركددد لددذلك فددان تتدد يط نفددس القددوة ع ددر ارض صدد بد ي ت ددف  وسددطحال  مددل 
وايضددددا  التددددطوو الصدددد بد من ددددا ذا  طبي ددددد ناتهدددده عندددد  تتدددد يط ا ع ددددر ارض رم يددددد 

اهتزازيددد )كالمطددا ( ومن ددا اابددت كدداالرض الصدد بد او البت ...وي ت ددف ندداتب الحركددد 
 ج  تتاوي القوة المت طد الياء الحركد.با تتف نوع التطح ر 

اشددكر لهدد  صددبرك  ع ددر ماتقدد م واط ددم مددنه  البحددي فيمددا اوري  مددن شددواه  
ومحاولددد اال ابددد ع ددر ماتقدد م مددن اسددد د..والنتر  البحددي الن لدد ينا  وابددا   دداهزا  هددو 

 )تفابد نيوتن(.

 


