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ـــية،  ـــا التنافس ـــز قدرته ـــا لتعزي ـــدول المتالكه ـــعى ال ـــي تس ـــوة الت ـــوارد الق ـــد م ـــي أح ـــاء الخارج ـــات الفض ب
ـــو  ـــى نح ـــالً ع ـــورد متداخ ـــذا امل ـــح ه ـــد أن أصب ـــي، بع ـــام العامل ـــا يف النظ ـــا ومكانته ـــن مصالحه ـــاع ع والدف
وثيـــق مـــع القـــدرات العســـكرية والتكنولوجيـــة واالقتصاديـــة للـــدول. إذ إن امتـــالك التقـــدم الفضـــايئ، 
ـــر  ـــدول عـــى تطوي ـــا، يعـــزز قـــدرة ال ـــخ والنظـــم املضـــادة له ـــة والصواري ســـواء عـــر إطـــالق األقـــار الصناعي
ـــة  ـــار الصناعي ـــه األق ـــا تتيح ـــك، م ـــف إىل ذل ـــوم. وإذا أُضي ـــراتيجي للخص ـــاء ردع اس ـــها وبن ـــة جيوش فعالي
ـــزل  ـــر منع ـــات غ ـــدول ب ـــايئ لل ـــن الفض ـــإن األم ـــات، ف ـــات واملعلوم ـــع البيان ـــى جم ـــدول ع ـــدرات لل ـــن ق م

ـــيادتها. ـــع لس ـــي تخض ـــن األرض الت ـــن أم ع

ـــات  ـــة الوالي ـــى، خاص ـــوى عظم ـــى ق ـــاردة ع ـــرب الب ـــان الح ـــي إب ـــاء الخارج ـــوة الفض ـــرت ق ـــا اقت وبين
ـــذا  ـــة يف ه ـــة أمريكي ـــمح بهيمن ـــر س ـــكك األخ ـــابق، إال أن تف ـــوفييتي الس ـــاد الس ـــة واالتح ـــدة األمريكي املتح
ـــام  ـــال النظ ـــل انتق ـــن، يف ظ ـــن األخري ـــالل العقدي ـــياً خ ـــاً وروس ـــاً صيني ـــت تحدي ـــا واجه ـــان م ـــال رسع املج
العاملـــي مـــن هيمنـــة القطـــب الواحـــد إىل تعدديـــة قطبيـــة. ومتـــددت أيضـــاً قـــوة الفضـــاء عـــى نطـــاق 
جغـــرايف أوســـع يف العـــامل، لرتادهـــا دول عديـــدة تراوحـــت قوتهـــا بـــن الصغـــرة واملتوســـطة، خاصـــة أن 
مـــوارد القـــوة – أيـــاً كان شـــكلها - باتـــت تخضـــع أكـــر مـــن املـــايض ملبـــدأ االنتشـــار العاملـــي، يف ظـــل 

العوملـــة وثـــورة التكنولوجيـــا واالتصـــاالت، وتـــآكل الســـيادة، وغرهـــا.

ـــدول  ـــص ال ـــأناً يخ ـــخ، ش ـــاف املري ـــالت اكتش ـــة، ورح ـــار الصناعي ـــالق األق ـــرة إلط ـــد النظ ـــك، مل تع لذل
الغربيـــة، بـــل إن هنـــاك دوالً رشق أوســـطية أصبحـــت تســـعى لبنـــاء نفـــوذ ومكانـــة يف هـــذا املجـــال الفضـــايئ، 
ـــركات  ـــل ال ـــدول، مث ـــل دون ال ـــل إن الفواع ـــا. ب ـــا، وغره ـــر وتركي ـــعودية وم ـــارات والس ـــة اإلم ـــل دول مث
التجاريـــة الكـــرى وجـــدت يف الفضـــاء مـــورداً اقتصاديـــاً أدمجتـــه يف الســـوق الرأســـالية العامليـــة، ســـواء 
ـــت  ـــيس رشكات إنرن ـــل تأس ـــن قبي ـــة، م ـــرص تكنولوجي ـــن ف ـــث ع ـــة، والبح ـــة الرفيهي ـــالت التجاري ـــر الرح ع

ـــا.  ـــاء وغره الفض

ـــن  ـــيايس ب ـــراع الجيوس ـــاً لل ـــكرته انعكاس ـــدت عس ـــي، ب ـــاء الخارج ـــوة الفض ـــع لق ـــذا توس ـــل هك يف ظ
الواليـــات املتحـــدة والقـــوى الصاعـــدة عامليـــاً، كالصـــن وروســـيا؛ إذ يلفـــت الخـــراء إىل مخاطـــر التســـلح 
الفضـــايئ بـــن هـــذه القـــوى، وإمكانيـــة نشـــوب حـــروب يف املســـتقبل، يف ظـــل امتـــالك موســـكو وبكـــن أنظمـــة 
ـــرز  ـــأن بكـــن ســـتكون املنافـــس األب ـــة ب ـــة، ناهيـــك عـــن توقعـــات أمريكي ـــة مضـــادة لألقـــار الصناعي صاروخي

ـــام 2040.  ـــول ع ـــة بحل ـــار الصناعي ـــالق األق ـــال إط ـــنطن يف مج لواش
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ومـــع ذلـــك، بـــرزت اتجاهـــات ســـلمية مدنيـــة عامليـــة تدعـــو إىل اعتبـــار املـــورد الفضـــايئ فرصـــة للمجتمـــع 
ـــدول واملجتمعـــات، إذ ميكـــن مكافحـــة اإلرهـــاب  ـــدويل للتعـــاون يف مواجهـــة الظواهـــر التـــي تهـــدد أمـــن ال ال
ـــن  ـــا ميك ـــة، ك ـــا بفعالي ـــى محاربته ـــة ع ـــوش الوطني ـــاعد الجي ـــا يس ـــع، مب ـــد املواق ـــم تحدي ـــد نظ ـــر تحدي ع
بنـــاء قـــدرة اســـتباقية عـــى االســـتجابة لتغـــرات املنـــاخ عـــر نظـــم املعلومـــات الفضائيـــة، فضـــالً عـــن 

ـــا. ـــات، وغره ـــق الراع ـــا يف مناط ـــل مهامه ـــى تفعي ـــالم ع ـــظ الس ـــوات حف ـــاعدة ق مس

ومـــن هنـــا، صـــارت هنـــاك نقاشـــات عديـــدة يف مراكـــز الفكـــر والدراســـات الغربيـــة حـــول ســـبل 
التنظيـــم القانـــوين الـــدويل للفضـــاء الخارجـــي، فبالرغـــم مـــن وجـــود معاهـــدات متعـــددة يف إدارة هـــذا 
ـــامل  ـــار الش ـــلحة الدم ـــتخدام أس ـــر اس ـــي تحظ ـــام 1967 الت ـــي لع ـــاء الخارج ـــدة الفض ـــا معاه ـــال، ومنه املج
ـــكرية أو  ـــواء العس ـــتخدامات س ـــم االس ـــزم لتنظي ـــي ُمل ـــوين عامل ـــار قان ـــاً إلط ـــة احتياج ـــإن مث ـــاء؛ ف يف الفض
ـــراً  ـــاء، معت ـــتقبلية يف الفض ـــرب مس ـــدوث ح ـــح أن البعـــض ال يرجـــح ح ـــي. صحي ـــاء الخارج ـــة للفض املدني
التســـلح الفضـــايئ بغـــرض الـــردع، إال أن توســـع الـــدول يف االســـتخدامات الســـلمية للفضـــاء، والنظـــر لـــه 

كمـــورد اقتصـــادي مضـــاف لقوتهـــا، قـــد يـــؤدي مســـتقبالً إىل نشـــوب منازعـــات فيـــا بينهـــا.

لقـــد بـــرزت الرؤيـــة الســـلمية للفضـــاء كمجـــال ميكـــن عـــره تنميـــة املجتمعـــات ودعـــم التعـــاون والســـالم 
ـــرح  ـــي إىل ط ـــدث العامل ـــذا الح ـــاركة يف ه ـــدول املش ـــعت ال ـــبو 2020 ديب”، إذ س ـــرض “إكس ـــي يف مع العامل
ـــذكاء االصطناعـــي، ونظـــم  ـــة، الســـيا املرتبطـــة بال ابتكاراتهـــا ومشـــاريعها املســـتقبلية يف االســـتخدامات املدني

ـــات، وغرهـــا. ـــط، وجمـــع البيان ـــة، ورســـم الخرائ ـــف الجوال ـــة، والهوات املالحـــة العاملي

ـــاً خاصـــاً  ـــي ملف ـــة” يف أبوظب ـــز “املســـتقبل لألبحـــاث والدراســـات املتقدم ويف هـــذا اإلطـــار، يطـــرح مرك
ـــز  ـــدارات املرك ـــرت يف إص ـــروض نُ ـــاالت وع ـــالت ومق ـــم تحلي ـــبو” - يض ـــات إكس ـــلة “ملف ـــن سلس – ضم
وعـــى موقعـــه اإللكـــروين حـــول الفضـــاء الخارجـــي، محـــاوالً تحليـــل قضايـــا عديـــدة يف هـــذا الصـــدد، 
ومنهـــا طبيعـــة الـــراع عـــى الفضـــاء بـــن القـــوى الكـــرى وأهدافـــه، واتجاهـــات التســـلح الفضـــايئ، 
واإلشـــكاليات القانونيـــة لتنظيـــم تلـــك الراعـــات. ويـــويل امللـــف أيضـــاً اهتامـــاً بالســـباق اإلقليمـــي 
ــال،  ــذا املجـ ــة يف هـ ــة الالفتـ ــة اإلماراتيـ ــل التجربـ ــة يف ظـ ــاء، خاصـ ــة يف الفضـ ــار صناعيـ ــالك أقـ المتـ
كـــا يتنـــاول امللـــف الفـــرص الســـلمية لتوظيـــف الفضـــاء يف مجـــاالت، مثـــل حفـــظ الســـالم والرحـــالت 

الرفيهيـــة واملـــوارد االقتصاديـــة.
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ــاك  ــراً المتـ ــرى مؤخـ ــوى الكـ ــن القـ ــد مـ ــعي العديـ أدى سـ
ـــول  ـــاؤالت ح ـــارة تس ـــكرية، إلث ـــة وعس ـــة، مدني ـــدرات فضائي ق
ـــي،  ـــاء الخارج ـــوى يف الفض ـــك الق ـــن تل ـــروب ب ـــدالع ح ـــرص ان ف
وحـــدوده، خاصـــة مـــع التداعيـــات الكارثيـــة ملثـــل تلـــك 
ــا يتطلـــب مـــن  ــو مـ ــاد العاملـــي، وهـ الحـــروب عـــى االقتصـ
ـــتغال  ـــراف الس ـــدد األط ـــاً متع ـــى اقرتاب ـــرى أن تتبن ـــوى الك الق
ـــاء  ـــوب رصاع يف الفض ـــاالت نش ـــل احت ـــل تقلي ـــن أج ـــاء م الفض

الخارجـــي.

القـــدرات  عـــى  اليـــوم  العســـكرية  القـــوات  تعتمـــد 
الفضائيـــة يف كل يشء، بـــدءاً مـــن املاحـــة باألقـــار الصناعيـــة 
إىل منظومـــة “القيـــادة والتحكـــم واالتصـــاالت والكمبيوتـــر 
ـــذا  ـــر أن ه ـــتطاع” )C4ISR(، غ ـــة واالس ـــتخبارات واملراقب واالس
ـــدرات  ـــر ق ـــن خـــال تدم ـــة م ـــه ميكـــن حســـم معرك ـــي أن ال يعن
دولـــة معاديـــة يف الفضـــاء الخارجـــي، فعـــدم امتـــاك الدولـــة 

قـــدرات يف الفضـــاء ميثـــل ســـبباً محتمـــاً لخســـارة الحـــرب.

ولعـــل أبـــرز األمثلـــة يف هـــذا اإلطـــار، تنظيـــم “داعـــش” 
اإلرهـــايب يف ســـوريا والعـــراق، إذ إنـــه مـــن الصعـــب هزميتـــه 

ـــة  ـــة قـــدرات فضائي عســـكرياً عـــى الرغـــم مـــن عـــدم امتاكـــه أي
ـــي  ـــة(، فف ـــلحة نووي ـــة أو أس ـــة أو بحري ـــوات جوي ـــى ق )أو حت

ـــوز يف الحـــرب مـــن يســـيطر عـــى األرض. ـــاف، يف نهايـــة املط

ويظـــل ســـلوك القـــوة العظمـــى يف الفضـــاء يف اآلونـــة 
األخـــرة مثـــراً للقلـــق، إذ طـــورت الصـــن قدراتهـــا الفضائيـــة 
مجـــال  يف  خاصـــًة  األخـــرة،  الســـنوات  يف  كبـــر  بشـــكل 
ـــن  ـــاً ع ـــة” )ASAT(، فض ـــار الصناعي ـــادة لألق ـــات املض “التقني
ـــع  ـــاء الطاب ـــا بإضف ـــد إدارة أوبام ـــدة يف عه ـــات املتح ـــام الوالي قي
ـــوة  ـــى الخط ـــل ع ـــرد فع ـــايئ ك ـــا الفض ـــى برنامجه ـــكري ع العس
ــي،  ــاء الخارجـ ــراع يف الفضـ ــة الـ ــزداد احتاليـ ــة. وتـ الصينيـ
مـــع تنافـــس العديـــد مـــن الـــدول عـــى االســـتثار يف امتـــاك 

قـــدرات فضائيـــة.

والتـــزال احتاليـــة هـــذا الـــراع محـــدودًة، نظـــراً ألن 
ـــة  ـــردع، وملواكب ـــة يتـــم توظيفهـــا يف الغالـــب لل القـــدرات الفضائي
التقـــدم التكنولوجـــي، نظـــراً للتداعيـــات الكارثيـــة املرتتبـــة 
ـــا  ـــاء، إذ إن لجوئه ـــى يف الفض ـــوى العظم ـــن الق ـــراع، ب ـــى ال ع
ـــار االقتصـــاد  ـــذر بانهي ـــا ين ـــة لخصومه ـــدرات الفضائي ـــر الق لتدم

:Star wars
حدود الصراع بين القوى الكبرى في الفضاء الخارجي

t ناثان تورونتو
أستاذ ُمشارك متخصص في الدراسات األمنية االستراتيجية، كلية الدفاع الوطني، اإلمارات العربية المتحدة

* هذا التحليل تم نشره في دورية “اتجاهات األحداث” الصادرة عن مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة، العدد 20 ، 2017.
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Great Depres� ــر  ــاد الكبـ ــة تفـــوق الكسـ )العاملـــي، بطريقـ
ـــايض. ـــرن امل ـــن الق ـــات م ـــامل يف الثاثيني ـــذي شـــهده الع sion( ال

ومـــن جهـــة ثانيـــة، فـــإن القـــدرات الفضائيـــة مهمـــة 
لاســـتخدامات العســـكرية، إذ تـــدرك كل القـــوى العظمـــى، 
خاصـــًة الواليـــات املتحـــدة وروســـيا والصـــن، أنهـــا ســـتعتمد 
ــة  ــا عـــى القـــدرات الفضائيـ يف أي رصاع عســـكري فيـــا بينهـ
ـــذه  ـــدت ه ـــى األرض. وأك ـــلحة ع ـــا املس ـــة قواته ـــز فاعلي لتعزي
الحقيقـــة حـــرب “عاصفـــة الصحـــراء” يف عـــام 1991، والتـــي 
متكنـــت خالهـــا القـــوات العســـكرية األمريكيـــة وقـــوات 

ــة مـــن الكويـــت.  ــاء مـــن طـــرد القـــوات العراقيـ الحلفـ

وقـــد أطلـــق البعـــض عـــى هـــذه الحـــرب خطـــأ اســـم “حـــرب 
ـــوات  ـــت الق ـــد لعب ـــك، فق ـــن كذل ـــا مل تك ـــاء األوىل”، ولكنه الفض
ــدت  ــا اعتمـ ــا أنهـ ــرب، كـ ــك الحـ ــاً يف تلـ ــة دوراً حيويـ الريـ
عـــى تكامـــل مياديـــن الحـــرب كافـــة؛ )الـــر والجـــو والفضـــاء 
ـــط. وياحـــظ أن  ـــة ذات منـــط مرتاب ـــت( يف معرك والبحـــر واإلنرتن
ـــة، شـــأنها يف ذلـــك شـــأن القـــدرات العســـكرية  القـــدرات الفضائي
ـــي  ـــج الت ـــا يف النتائ ـــن أهميته ـــرب، تكم ـــن الح ـــن ميادي يف أي م
ـــم  ـــا دوراً يف حس ـــب مبفرده ـــي ال تلع ـــى األرض، فه ـــا ع تحققه
ـــوى العظمـــى رضورة لشـــن حـــرب  ـــرى الق ـــك ال ت ـــة، ولذل املعرك

ـــرى. ـــوى األخ ـــة للق ـــدرات الفضائي ـــى الق ع

ومـــن جهـــة ثانيـــة، فـــإن الحـــروب تندلـــع مـــن أجـــل تحقيـــق 
أهـــداف سياســـية، والـــذي يحســـمها هـــو نتـــاج الـــراع بـــن 
اإلرادات السياســـية. وتعتمـــد كيفيـــة خـــوض تلـــك الحـــروب 
عـــى اســـتخدام املقاتلـــن ملـــا يف متنـــاول أيديهـــم مـــن أدوات 
ـــن  ـــة م ـــدرات الفضائي ـــد الق ـــدو، وتع ـــى الع ـــم ع ـــرض إرادته لف
تلـــك األدوات، فعـــى ســـبيل املثـــال، مل يكـــن املجـــال الجـــوي 
ـــول  ـــق ح ـــرات يف التحلي ـــدأت الطائ ـــى ب ـــروب حت ـــاً يف الح مه
األرض، والقيـــام بهجـــات بأعـــداد كبـــرة أثّـــرت عـــى نتائـــج 
ـــرب  ـــرات يف الح ـــة الطائ ـــن أن أهمي ـــم م ـــى الرغ ـــارك. وع املع
العامليـــة الثانيـــة فاقـــت بكثـــر أهميتهـــا يف الحـــرب العامليـــة 
ــة  ــة الثانيـ ــرب العامليـ ــن الحـ ــل مـ ــك مل يجعـ ــإن ذلـ األوىل، فـ

“حربـــاً جويـــة”.

ـــوب  ـــة نش ـــه يف حال ـــول إن ـــن الق ـــبق، ميك ـــا س ـــوء م ويف ض
حـــرب بـــن القـــوى العظمـــى، فـــإن القـــدرات الفضائيـــة 
ســـوف تلعـــب حتـــاً دوراً أكـــر فعاليـــة مـــن دورهـــا يف 
ـــن  ـــلحن م ـــن املس ـــن الفاعل ـــره م ـــش” أو غ ـــع “داع ـــراع م ال
دون الـــدول، أو الـــدول الصغـــرة. وتتباهـــى كل مـــن الصـــن 
ــا  ــة بقدراتهـ ــدول األوروبيـ ــدة والـ ــات املتحـ ــيا والواليـ وروسـ
ـــة،  ـــار الصناعي ـــة باألق ـــة املاح ـــدءاً بأنظم ـــرة، ب ـــة الكب الفضائي
مثـــل نظـــام تحديـــد املواقـــع )GPS( )يف الواليـــات املتحـــدة(، 
 )BeiDou( أو بايـــدو ،)يف روســـيا( )Glonass( أو غلونـــاس
ــة  ــاد الجويـ ــس واألرصـ ــار التجسـ ــوالً إىل أقـ ــن، وصـ يف الصـ

ــورة. ــخ املتطـ ــة الصواريـ وأنظمـ

سياسات تسليح الفضاء:
ظهـــرت يف اآلونـــة وجهتـــا نظـــر حـــول فـــرص انـــدالع حـــروب 

فضائيـــة مســـتقبلية، ويؤكـــد أنصـــار االتجـــاه األول زيـــادة 
ــكرة  ــادة عسـ ــة زيـ ــة، نتيجـ ــرب فضائيـ ــدالع حـ ــة انـ احتاليـ
الفضـــاء بـــن القـــوى الكـــرى، خاصـــة يف ضـــوء الجهـــود الصينيـــة 
ـــن أن  ـــا ميك ـــو م ـــاء، وه ـــى الفض ـــة ع ـــة األمريكي ـــف الهيمن لوق
ــاه  ــتبعد االتجـ ــا يسـ ــا، بينـ ــرب بينهـ ــوب حـ ــؤدي إىل نشـ يـ
اآلخـــر احتـــال نشـــوب مثـــل تلـــك الحـــرب عـــى األقـــل يف 

ــوبها. ــتقبلية لنشـ ــددات مسـ ــع محـ ــور، ويضـ ــدى املنظـ املـ

ـــي شـــهدها  ويســـتند أنصـــار االتجـــاه األول إىل التطـــورات الت
ـــدءاً  ـــة، ب ـــار الصناعي ـــادة لألق ـــة املض ـــلحة الصيني ـــج األس برنام
ــم كان  ــي قديـ ــر صناعـ ــقاط قمـ ــة إلسـ ــة الصينيـ ــن التجربـ مـ
مخصصـــاً لدراســـة األحـــوال الجويـــة يف مـــدار أريض منخفـــض 
)low Earth orbit( يف عـــام 2007، مـــا خلّـــف مـــا يزيـــد 
ـــة  ـــاء، إىل محاول ـــام يف الفض ـــن الحط ـــة م ـــة آالف قطع ـــى ثاث ع
ـــة وصـــل  ـــار الصناعي ـــدة إلطـــاق صـــاروخ مضـــاد لألق ـــر مؤك غ
 Geosynchronous( ”ـــع األرض ـــن م ـــدار املتزام ـــاً إىل “امل تقريب

 .)Orbit

وتشـــر هـــذه املحـــاوالت إىل تنـــاٍم متســـارع يف القـــدرات 
الصينيـــة يف مجـــال األنظمـــة املضـــادة لألقـــار الصناعيـــة، 
خاصـــة أن الواليـــات املتحـــدة تضـــع “أقارهـــا الصناعيـــة لتحديـــد 
ـــاق  ـــن إط ـــاً ع ـــع األرض”، فض ـــن م ـــدار املتزام ـــع” يف “امل املواق
ـــن  ـــة م ـــار الصناعي ـــادة لألق ـــة املض ـــة الصاروخي ـــن األنظم الص
ـــدة  ـــات املتح ـــن الوالي ـــرب ب ـــت ح ـــة. وإذا وقع ـــات متحرك منص
ـــى  ـــك ع ـــة تل ـــة الصيني ـــدرات الفضائي ـــر الق ـــد تؤث ـــن، فق والص
قـــدرة الجيـــش األمريـــي عـــى العمـــل بأســـلوبه املعتـــاد، 
ــا  ــو مـ ــة عـــى املعلومـــات. وهـ والـــذي يعتمـــد عـــى الهيمنـ
ـــن  ـــدة ع ـــات املتح ـــزوف الوالي ـــباب ع ـــول أس ـــاؤل ح ـــر التس يث
ـــى  ـــة، أو ع ـــار الصناعي ـــادة لألق ـــن املض ـــدرات الص ـــة ق مواجه
ـــرام  ـــال إب ـــن خ ـــايئ م ـــليح الفض ـــا للتس ـــد برنامجه ـــل لتقيي األق
ـــت  ـــل وامللف ـــايئ، ب ـــلح الفض ـــباق التس ـــة إلدارة س ـــدة دولي معاه
أن الواليـــات املتحـــدة مل تصـــدر أي تريحـــات عـــن الجهـــود 

الصينيـــة لعســـكرة الفضـــاء.

وميكـــن إرجـــاع ذلـــك إىل ثاثـــة أســـباب أساســـية تتمثـــل 
فيـــا يـــي:

1- الطبيعـــة املزدوجـــة لرامـــج الفضـــاء: فقـــد شـــهد العـــامل 
ـــد  ـــاردة، فق ـــرب الب ـــرتة الح ـــاء ف ـــل أثن ـــن قب ـــلح الفضـــايئ م التس
ـــزدوج،  ـــتخدام م ـــدين ذا اس ـــوفييتي امل ـــاء الس ـــج الفض كان برنام
حيـــث كانـــت الصواريـــخ التـــي حملـــت رواد الفضـــاء إىل 
ــة  ــاً نوويـ ــاً رؤوسـ ــل أيضـ ــتطيع أن تحمـ ــها تسـ ــاء نفسـ الفضـ
ـــة التـــي  حـــول الكـــرة األرضيـــة. واألكـــر مـــن ذلـــك هـــو أن الدول
متلـــك أجرامـــاً ســـاوية يف املـــدار قـــد تســـتخدمها ملهاجمـــة 
األرض. ونتيجـــة لذلـــك، وقّعـــت الواليـــات املتحـــدة واالتحـــاد 
الســـوفييتي معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي يف عـــام 1967، يف 
ــًة النوويـــة منهـــا، يف  محاولـــة لتجنـــب نـــر األســـلحة، خاصـ
ــم  ــاء، وتـ ــدويل للفضـ ــون الـ ــأ القانـ ــا نشـ ــن هنـ ــاء. ومـ الفضـ
اقـــرتاح املزيـــد مـــن املعاهـــدات لتنظيـــم اســـتغال الفضـــاء.

ومـــن جهـــة ثانيـــة، فبغـــض النظـــر عـــن امتلـــك إحـــدى 

ملفات إكسبو
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دولتـــن ألقـــار صناعيـــة تحمـــل أســـلحة للهجـــوم الـــري 
أم ال، فـــإن حيـــازة الدولـــة األخـــرى ألقارهـــا الصناعيـــة 
ـــلحة  ـــاق أس ـــر يف إط ـــن التفك ـــدو ع ـــردع الع ـــل ب ـــة كفي الخاص
مـــن أقـــاره الصناعيـــة، كـــا أن محاولـــة بكـــن إســـقاط 
“نظـــام تحديـــد املواقـــع” )GPS( األمريـــي ســـتكون تكلفتـــه 
ـــا  ـــث يدفعه ـــدة، بحي ـــات املتح ـــى الوالي ـــة ع ـــة كارثي االقتصادي
إىل الدخـــول يف رصاع عســـكري ضـــد الصـــن لـــن تســـتطيع أن 
ــر  ــدف إىل تدمـ ــاء ال تهـ ــكرة الفضـ ــة أن عسـ ــه، خاصـ تتحملـ
ـــا  ـــدف إىل إضعافه ـــن ته ـــة، ولك ـــة كامل ـــدرات الخصـــم املحتمل ق

فقـــط.

فضائيـــة  قـــدرات  امتـــاك  ميثـــل  ال  املتبـــادل:  الـــردع   -2
عســـكرية خطـــورة كبـــرة، خاصـــة أنهـــا أســـلحة لتحجيـــم 
القـــدرات العســـكرية، وليســـت أســـلحة “تدمـــر متبـــادل 
مؤكـــد”، وبالتـــايل فـــإن أول اســـتخدام لـــن ينـــذر بكارثـــة 
تنهـــي الحضـــارة البريـــة، إال إذا كانـــت تلـــك األســـلحة 
ـــع  ـــال تتب ـــن خ ـــه م ـــول إن ـــن الق ـــايل ميك ـــع، وبالت ـــة بالطب نووي
الســـلوك الصينـــي واألمريـــي عـــى مـــدار الســـنوات العـــر 
املاضيـــة، فـــإن هنـــاك توافقـــاً ضمنيـــاً بـــن القـــوى العظمـــى 
ـــدود  ـــع ح ـــى وض ـــل( ع ـــى األق ـــدة ع ـــات املتح ـــن والوالي )الص

ــلحة. ــذه األسـ ــتخدام هـ ــط السـ وضوابـ

ـــاروخ  ـــي لص ـــاق صين ـــر إط ـــب آخ ـــك، أعق ـــى ذل ـــاوة ع وع
مضـــاد لألقـــار الصناعيـــة، الـــذي كاد أن يصـــل إىل املـــدار 
املتزامـــن مـــع األرض يف عـــام 2013، قيـــام الواليـــات املتحـــدة، 
ـــة،  ـــار الصناعي ـــاد لألق ـــا املض ـــاق صاروخه ـــرى، بإط ـــي األخ ه
ـــا “مل  ـــن مفاده ـــالة إىل الص ـــث رس ـــدة تبع ـــات املتح وكأن الوالي
ــن دون  ــه مـ ــل مثلـ ــا أن نفعـ ــوه، وبإمكاننـ ــا فعلتمـ ــر مبـ ننبهـ
عنـــاء يذكـــر”، وهـــو مـــا تســـبب يف حالـــة ردع متبـــادل بـــن 

الواليـــات املتحـــدة والصـــن. 

ولقـــد اســـتقر اســـتغال الفضـــاء، حتـــى الوقـــت الحـــارض 
ـــة،  عـــى األقـــل، عـــى الرتكيـــز عـــى االستكشـــاف واألبعـــاد العلمي
ـــزدوج،  ـــتخدام امل ـــات ذات االس ـــق التكنولوجي ـــن تطبي ـــاً ع فض
ــص  ــل للتخلـ ــل يف األصـ ــي تُرَسـ ــة التـ ــار الصناعيـ ــل األقـ مثـ
ـــن  ـــتخدامها م ـــادة اس ـــن إع ـــي ميك ـــايئ، والت ـــام الفض ـــن الحط م
ـــا. ـــرى أو تحجيمه ـــة أخ ـــار صناعي ـــة أق ـــة ملهاجم ـــة الفني الناحي

ـــة  ـــباب املرتبط ـــث األس ـــل ثال ـــاق: يتمث ـــاذ االتف ـــة إنف 3- صعوب
بعـــدم قلـــق الواليـــات املتحـــدة حيـــال برنامـــج الفضـــاء 
ـــع  ـــة إىل توقي ـــنطن بالحاج ـــعور واش ـــدم ش ـــك ع ـــي، وكذل الصين
ــة  ــو صعوبـ ــاء، هـ ــلحة يف الفضـ ــر األسـ ــأن نـ ــدة بشـ معاهـ
ـــا.  ـــة إقراره ـــة يف حال ـــذه االتفاقي ـــدول ه ـــاذ ال ـــن إنف ـــد م التأك
ـــدة  ـــى معاه ـــدة ع ـــات املتح ـــع الوالي ـــدم توقي ـــذا ع ـــر ه ويف
ــام  ــن يف عـ ــيا والصـ ــن روسـ ــا كل مـ ــت اقرتحتهـ ــة، كانـ ماثلـ
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ـــت  ـــاء، إذا مـــا كان ـــع ذلـــك إىل أن أي جســـم يف الفض ويرج
ـــاح،  ـــول إىل س ـــن أن يتح ـــاً، ميك ـــاره صحيح ـــة ومس ـــه كافي كتلت
ـــتخدامها  ـــن اس ـــاً ميك ـــة تقريب ـــلحة الفضائي ـــة األس ـــع أنظم فجمي
اســـتخداماً مزدوجـــاً، فالفـــارق الوحيـــد، عـــى ســـبيل املثـــال، 

ـــخ  ـــة الصواري ـــة وأنظم ـــار الصناعي ـــادة لألق ـــلحة املض ـــن األس ب
.)Software( ـــا ـــه لكليه ـــج املوج ـــو الرنام ـــة ه املدني

ويف ضـــوء مـــا ســـبق، فـــإن الســـبب الوحيـــد لتوقيـــع معاهـــدة 
ـــتخدامها.  ـــم اس ـــة لتحري ـــر دولي ـــع معاي ـــيكون لوض ـــا س لتقنينه
وال يبـــدو هـــذا يف أولويـــات اإلدارة األمريكيـــة، فقـــد تعامـــل 
الرئيـــس األمريـــي بـــوش مـــع الفضـــاء مـــن منطلـــق تأكيـــد 
ــس  ــول الرئيـ ــكرية، وتحـ ــوة العسـ ــى القـ ــم عـ ــوق القائـ التفـ
ـــم  ـــر تنظ ـــد ومعاي ـــع قواع ـــى وض ـــاق ع ـــج االتف ـــن نه ـــا ع أوبام
ــكري  ــوق العسـ ــج التفـ ــي، إىل نهـ ــاء الخارجـ ــل يف الفضـ العمـ
مـــرة أخـــرى عقـــب اطـــاق الصـــن صاروخهـــا يف عـــام 2013. 
ـــاء،  ـــليح الفض ـــورة تس ـــن خط ـــم م ـــى الرغ ـــه ع ـــار، فإن وباختص
ـــى. ـــوى العظم ـــن الق ـــاً ب ـــعل حرب ـــن يش ـــه، ل ـــد ذات ـــه، يف ح فإن

الحرب وأسلوب القتال:
ـــة  ـــرب فضائي ـــدالع ح ـــرص ان ـــاين أن ف ـــاه الث ـــار االتج ـــرى أنص ي
ـــز  ـــؤالء رضورة التميي ـــرى ه ـــدودة، وي ـــرى مح ـــوى الك ـــن الق ب
ــرب  ــرتاتيجي )War( والحـ ــتوى االسـ ــى املسـ ــرب عـ ــن الحـ بـ
فحتـــى   .)Warfare( “القتـــال”  العمليـــايت  املســـتوى  عـــى 
ــدف  ــيظل هـ ــاء، فسـ ــال )Warfare( يف الفضـ ــدث القتـ إذا حـ

الحـــرب نفســـه عـــى األرض.

وتعنـــي الحـــرب )War(، يف تعريفهـــا الكاســـيي: “تنافـــس 
إرادتـــن”، وعـــادًة مـــا تكونـــان دولتـــن. وتركـــز “طبيعـــة 
الحـــرب”، كـــا أســـاها كاوزفيتـــز، عـــى الخـــاف الســـيايس 
وراء الـــراع، فالحـــروب بـــن الـــدول تبـــدأ بســـبب الـــراع 
عـــى تحقيـــق هـــدف ســـيايس معـــن، فضـــاً عـــن تباينهـــا يف 
تقييـــم قوتهـــا النســـبية، وبالتـــايل، فـــإن الحـــرب، وفـــق هـــذا 
ــن  ــد أي مـ ــرة لتحديـ ــة مدمـ ــة تفاوضيـ ــي “عمليـ ــى، هـ املعنـ
ـــم  ـــايل حس ـــرى، وبالت ـــى األخ ـــه ع ـــرض إرادت ـــه ف ـــن ميكن الدولت

الـــراع عـــى الهـــدف الســـيايس املتنـــازع عليـــه”.

ــارب  ــي يتحـ ــة التـ ــو الطريقـ ــال )Warfare(، فهـ ــا القتـ أمـ
ــا  ــا عرّفهـ ــية، كـ ــات أساسـ ــاث سـ ــا ثـ ــون. ولهـ ــا املقاتلـ بهـ
ــر  ــل”.  ويشـ ــة والعقـ ــف والصدفـ ــي: “العنـ ــز، وهـ كاوزفيتـ
ـــة التـــي تولّدهـــا كل حـــرب، ويُعتـــر الوضـــع  العنـــف إىل الكراهي
ـــر  ـــة فتش ـــا الفرص ـــك. أم ـــى ذل ـــاً ع ـــاالً حي ـــوم مث ـــوريا الي يف س
ــا  ــون لهـ ــد يكـ ــرب، وقـ ــيئ( يف الحـ ــد والسـ ــظ )الجيـ إىل الحـ
ـــور  ـــك، عب ـــال ذل ـــة خـــوض الحـــرب، ومث ـــى طريق ـــر ع ـــر كب تأث
ـــال آخـــر، الحـــرب  ـــام 1973. ومث ـــاة الســـويس يف ع ـــن قن املري
ـــر  ـــاً أك ـــت طابع ـــا حمل ـــن أنه ـــم م ـــى الرغ ـــة، فع ـــة الثاني العاملي
ــرب  ــن الحـ ــة مـ ــة الصناعيـ ــى البنيـ ــاداً عـ ــر اعتـ ــاً وأكـ عنفـ
ــا اعتمـــدت  ــن، فإنهـ ــرن العريـ ــل القـ ــة األوىل يف أوائـ العامليـ
ـــاين  ـــش األمل ـــيفرة الجي ـــك ش ـــد أدى ف ـــك، فق ـــة كذل ـــى الصدف ع
ـــر  ـــة، إىل تغي ـــة الثاني ـــرب العاملي ـــال الح ـــة خ ـــة الياباني والبحري
الطريقـــة التـــي حاربـــوا بهـــا، فقـــد ســـاعدهم عـــى القتـــال 
ـــدث  ـــا ح ـــتنزاف، ك ـــوء إىل االس ـــن اللج ـــدالً م ـــة ب ـــاء الحرك أثن

يف الحـــرب العامليـــة األوىل 

ويشـــر العقـــل إىل توظيـــف الحـــرب كأداة للسياســـة، 

حدود الصراع بين القوى الكبرى في الفضاء الخارجي
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ملفات إكسبو

ــاوز  ــا تتجـ ــادراً مـ ــدول نـ ــا الـ ــارب بهـ ــي تتحـ ــة التـ فالطريقـ
ـــلحة  ـــت األس ـــد لعب ـــياً. فق ـــه سياس ـــموح ب ـــو مس ـــا ه ـــدود م ح
الكيميائيـــة دوراً رئيســـياً يف الحـــرب العامليـــة األوىل، ولكـــن 
ــة،  ــة الثانيـ ــرب العامليـ ــة يف الحـ ــدوداً للغايـ ــا كان محـ دورهـ
فالقيمـــة السياســـية ملـــا اســـتطاعت أن تحققـــه األســـلحة 
مل يـــرر اســـتخدامها. ويف نهايـــة املطـــاف، كانـــت الغايـــة 
ـــن  ـــرب، ولك ـــاء الح ـــد انته ـــددت موع ـــي ح ـــي الت ـــية ه السياس
ـــي  ـــي الت ـــل” ه ـــة والعق ـــف والصدف ـــه “العن ـــذي لعب ـــدور ال ال

حـــددت الطريقـــة التـــي تـــم بهـــا خـــوض الحـــرب. 

ـــن  ـــيا ب ـــاء، الس ـــرب يف الفض ـــوض ح ـــن خ ـــد م وإذا كان الب
القـــوى الكـــرى، ســـيتعن حينهـــا أن تكـــون الغايـــة السياســـية 
نفســـها يف الفضـــاء. وألن األشـــياء يف الفضـــاء ليســـت لهـــا 
ـــرب  ـــوب ح ـــال نش ـــإن احت ـــوم، ف ـــة الي ـــية جوهري ـــة سياس قيم
فضـــاء حقيقيـــة يـــكاد يكـــون منعدمـــاً. أمـــا إذا تحكمـــت 
ــد  ــة، أو عـــدد قليـــل مـــن الـــدول، يف الوصـــول إىل قواعـ دولـ
ـــات،  ـــزام للكويكب ـــن يف ح ـــع للتعدي ـــاً أو مواق ـــدر ربح ـــر ت للقم
فســـتزيد حينهـــا احتـــاالت نشـــوب حـــرب يف الفضـــاء. ومـــن 
ـــة  ـــدرات تكنولوجي ـــا ق ـــة مبفرده ـــك أي دول ـــة، ال متتل ـــة ثاني جه
تؤهلهـــا لتقييـــد اآلخريـــن مـــن استكشـــاف الفضـــاء، خاصـــة 
مـــع تراجـــع تكاليـــف إطـــاق الصواريـــخ عامـــاً تلـــو اآلخـــر، 
ـــك الحـــرب. ـــل تل ـــرص نشـــوب مث ـــن ف ـــك م ـــا يحـــد كذل وهـــو م

وحتـــى يف حالـــة نشـــوب حـــرب يف الفضـــاء، ال ينبغـــي 
ـــاً  ـــل هدف ـــاء يظ ـــب، فالفض ـــاك فحس ـــع هن ـــن تق ـــا ل ـــال أنه إغف
ــا يعنـــي أن الخـــوف الحقيقـــي  ــاً، وهـــو مـ ــياً ثانويـ جيوسياسـ
ال يجـــب أن يكـــون مـــن نشـــوب حـــرب فضـــاء بـــن القـــوى 

العظمـــى، بـــل مـــن نشـــوب أي حـــرب بـــن تلـــك القـــوى.

الخاتمة:
وصلـــت حالـــة الـــردع الفضـــايئ التقليـــدي بـــن الواليـــات 
املتحـــدة والصـــن إىل إدراك بـــأن مبقـــدور الصـــن أن تحـــد 
ـــع رصاع  ـــا وق ـــاء إذا م ـــدة يف الفض ـــات املتح ـــدرات الوالي ـــن ق م
ـــدة  ـــات املتح ـــإن الوالي ـــر، ف ـــب اآلخ ـــى الجان ـــن ع ـــي، ولك إقليم
قـــادرة بشـــكل متزايـــد عـــى شـــل قـــدرات الصـــن الفضائيـــة 

مبـــا متلكـــه مـــن تفـــوق تكنولوجـــي.

ومـــن جهـــة ثانيـــة، فـــإن االتفـــاق عـــى أي معاهـــدة 
ـــراً  ـــتحياً، نظ ـــراً مس ـــون أم ـــكاد يك ـــاء ي ـــلح يف الفض إلدارة التس
ـــه  ـــا أن ـــا، ك ـــة به ـــراف املعني ـــزام األط ـــن الت ـــد م ـــة التأك لصعوب
مـــع دخـــول العبـــن جـــدد الستكشـــاف الفضـــاء، فـــإن هـــذا 
ـــون بحاجـــة إىل  ـــا، ســـوف تك ـــم توقيعه ـــة يت ـــي أن أي اتفاقي يعن

إعـــادة التفـــاوض حولهـــا مســـتقباً. 

ومـــع ذلـــك، يُعتـــر الحفـــاظ عـــى الوضـــع الراهـــن قـــر 
نظـــر ال يُصـــدق مـــن جانـــب الواليـــات املتحـــدة والصـــن، إذ 
ــة مـــن  ــة املحتملـ ــة الفوائـــد االقتصاديـ يتوقـــع أن تبلـــغ قيمـ
ــن  ــدوالرات، ولكـ ــات الـ ــتقباً تريليونـ ــاء مسـ ــتغال الفضـ اسـ
الطريقـــة الوحيـــدة لتحقيـــق هـــذه الفوائـــد هـــي إقامـــة 
نظـــام دويل مســـتقر الســـتغال الفضـــاء، وليـــس نظامـــاً قامئـــاً 
عـــى الـــردع التقليـــدي املضطـــرب. وعـــى القـــوى العظمـــى، 
ــد  ــدات للحـ ــول يف معاهـ ــدة، الدخـ ــات املتحـ ــاً الواليـ خصوصـ
ــاع  ــدة “االمتنـ ــزام بقاعـ ــم االلتـ ــاء، وعليهـ ــليح الفضـ ــن تسـ مـ

ــتخدام األول”. ــن االسـ عـ
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الخطـر”  “التـرّف  بشـّدة  األمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  أدانـت 
الـذي أقدمـت عليه روسـيا يف 15 نوفمـر 2021 باختبارهـا صاروخاً 
مضـاداً لألقـار الصناعيـة، والتـي قصفـت مـن خالـه أحـد أقارها 
االصطناعيـة القدميـة. وأسـفرت هـذه التجربة عن حطام قد يشـكل 

تهديـداً لسـامة األجسـام الفضائيـة األخرى. 

ودفعـت التجربة الروسـية رّواد الفضاء السـبعة املوجودين عى 
مـن محطـة الفضاء الدوليـة، وهم أربعة أمريكين وأملاين وروسـيان، 
لالتجـاء إىل سـفنهم امللتحمـة باملحطّـة اسـتعداداً إلخـاء طـارئ 

محتمل للمحطـة الفضائية. 

مواقف غربية ناقدة: 
تُعـد التجربـة الصاروخيـة الروسـية أحـد فصـول الـراع الـرويس – 
الغـريب، خاصـة أنـه كان مـن الواضـح أن التجربـة حدثـت بشـكل 
مفاجـئ مـن دون درايـة مـن قبـل الـوكاالت االسـتخباراتية الغربية، 
مـا جعلهـا محـل انتقـادات الذعـة مـن الـدول الغربيـة، وهـو مـا 

ميكـن توضيحـه عـى النحـو التـايل:  

1- إدانـة الواليـات املتحدة للتجربة الروسـية: اعتـر وزير الخارجية 
األمريـي، أنتـوين بلينكن، الرضبـة الصاروخية الروسـية بأنها “نفذت 
بتهـور”، وأنهـا “خلفـت أكر مـن 1500 قطعة من الحطـام املداري، 
ومـن املرجـح أن يولـد مئـات اآلالف مـن القطـع املداريـة األصغـر 
حجـاً”. كـا توقـع أن تزيد هـذه الرضبة مـن خطورة وصـول رواد 
الفضـاء إىل املحطـة الدوليـة، بجانـب أنشـطة الرحـات الفضائيـة 

البريـة األخرى.

وقـدرت وكالـة ناسـا األمريكيـة أن “الحطـام سـيبقى يف املـدار 

لسـنوات ورمبا لعقود، ما يشـكل خطراً كبراً عى الطاقم يف محطة 
الفضـاء الدوليـة وأنشـطة الرحـات الفضائية البريـة األخرى”.

2- مطالبة أوروبية باالسـتخدام السـلمي للفضاء: تشـابهت مواقف 
الـدول الغربية من املوقف األمريي، فقد نددت لندن بهذه التجربة، 
واعتـر وزيـر الدفاع الريطاين، بـن واالس، أن التجربة الروسـية تُظهر 
تجاهـاً ألمـن الفضـاء وسـامته واسـتدامته، ووصفت برلـن التجربة 
الروسـية بأنـه “تصعيـد غر مسـؤول”، كا أشـارت أنـه “ينطوي عى 
مخاطـر عالية، وسـوء تقديـر وتصعيـد”. وطالبت الخارجيـة األملانية 
بـرضورة موافقـة املجتمـع الـدويل عـى قواعـد االسـتخدام السـلمي 
واملسـتدام للفضاء، يف حن اتهمت وزيرة الجيوش الفرنسـية موسـكو 
بــــ “تخريـب الفضـاء”، محذرة عـى ان ما حدث يثر تلوثاً ويشـكل 

خطـراً عـى رواد الفضاء واألقـار الصناعية.

3- مخـاوف الناتـو مـن القـدرات العسـكرية الروسـية: نـدد أمـن 
عـام حلف الناتـو، ينس سـتولتنرج، بالتجربة الروسـية، واصفاً إياها 
بـــ “العمـل املتهـور”، وأضـاف أن هذه الخطـوة مثرة للقلـق؛ ألنها 
أظهـرت أن روسـيا أصبحـت قـادرة عـى تطويـر أسـلحة جديـدة، 
ميكنهـا أن تدمـر أنظمـة اتصـاالت وماحـة أرضيـة أو أنظمـة إنـذار 
مضـادة للصواريـخ يف الفضـاء”، وهـو مـا يفـر أسـباب الغضـب 

الغـريب الحقيقـي مـن التجربـة الروسـية.

4- تأكيد موسـكو تفوقها ورفض النفاق الغـريب: أكدت وزارة الدفاع 
الروسـية أنهـا أجـرت تجربـة ناجحـة يف الفضـاء، ُوصفـت مـن قبـل 
وزيـر الدفـاع الـرويس بأنهـا “جوهـرة”، كـا أعلنـت الـوزارة يف بيان 
لهـا عـن رفضهـا مزاعـم الخارجيـة األمريكيـة والبنتاجـون، واصفـة 
االتهامـات األمريكيـة بــــ “الخبيثـة” بشـأن مخاطر الحطـام، حيث 

عسكرة الفضاء:
أبعاد نجاح موسكو في إسقاط قمر اصطناعي

t مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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أشـارت وزارة الدفـاع الروسـية إىل أن واشـنطن عـى يقن بـأن أجزاء 
الحطـام لـن تشـكل أي خطـر أو تهديد.

دالالت التجربة الروسية:
ال تعـد التجربـة الروسـية األوىل مـن نوعهـا عى اإلطاق، فقد سـبق 
أن أجـرت ثـاث دول، هـي الواليـات املتحـدة والصـن والهنـد، مثل 
هـذه التجـارب، مسـتهدفة بعض األقـار الصناعية، غـر أن التجربة 
الروسـية تنذر بالتحول إىل ما يُسـمى بــ “سـباق تسـلح يف الفضاء”، 

وتتمثـل أبـرز تداعيـات التجربة الروسـية يف التايل: 

1- تهديـد سـالمة األقار الصناعيـة للدول: يُشـكل الحطام الفضايئ 
الناتـج عـن االختبـار الـرويس املضـاد لألقـار االصطناعيـة تهديـداً 
محتمـاً لسـامة األقـار الصناعيـة يف املـدارات األرضيـة املنخفضـة 
“منـاورات  مـن  ذلـك  سـيزيد  وبالتـايل،   ،)Low Earth Orbit(
مشـغلو  بهـا  يقـوم  التـي   )Avoidance Maneuvers( التجنـب” 
األقـار الصناعيـة يف جميـع أنحاء العامل يف السـنوات القليلة املقبلة، 
وهـي منـاورات، يتعن عى الـدول التي متتلك أقـاراً صناعية القيام 
بهـا، لتفـادي اصطدام األقار النشـطة بالحطام والشـظايا التي تنتج 

عـن مثل هـذه التجـارب.

2- تغـر محتمل للعقيدة الروسـية الفضائية: يـرى الخراء الدوليون 
أن التجربـة الصاروخية الروسـية تعكس تحوالً يف العقيدة الروسـية؛ 
حيـث كانـت موسـكو دامئـاً تنتقـد واشـنطن لتجاهلهـا اقرتاحـات 
روسـية وصينيـة لوضـع اتفاق دويل ملزم ملنع حدوث سـباق تسـلح 
يف الفضـاء، أو بعبـارة أخـرى، كانـت موسـكو تدعـو لتبنـي معاهدة 
لحظـر نـر األسـلحة يف الفضـاء، بـل وتقييـد اسـتخدامه يف غـر 
األغـراض غر السـلمية، غـر أن تجربتها األخرة، تعكـس حقيقة أنها 
ملـت هـذه املحـاوالت، واتجهـت عوضـاً عـن ذلـك المتـاك قدرات 
تؤهلهـا لشـن مثل هذه الحروب مسـتقباً، إن دعـت الحاجة لذلك.

وقـد بـررت ماريا زاخاروفـا، املتحدثة باسـم الخارجية الروسـية، 
االختبـار بأنـه جـزء مـن “خطة لتعزيـز القـدرات الدفاعية الروسـية 
ملنـع التهديـد املفاجئ لألمن القومي الـرويس يف الفضاء وعى األرض 
مـن خـال تكنولوجيا الفضـاء الحالية واملسـتقبلية للـدول األخرى”، 
يف إشـارة للواليـات املتحـدة، وتبنيهـا اسـرتاتيجية الفضـاء الدفاعيـة 
لعـام 2020 واالختبـارات األمريكيـة عـى أسـلحة مضـادة لألقـار 
االصطناعيـة بـن مثانينيات القـرن العرين و2008، فضـاً عن اتهام 
موسـكو واشـنطن بـأن مركبـة االختبـار املداريـة “إكـس – 37 يب” 
)X�37B( ميكن أن تسـتخدم أسـلحة يف الفضاء. كا دعت زاخاروفا 
إىل حظـر جميـع األسـلحة يف الفضـاء الخارجـي، واقرتحـت مـروع 
املعاهـدة الروسـية – الصينيـة كأسـاس ملنع نر األسـلحة يف الفضاء 
الخارجـي والتهديـد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها ضـد األجسـام 

املوجـودة يف الفضـاء الخارجي.

3- نجـاح موسـكو يف تحييـد قـدرات واشـنطن الفضائيـة: أعلنـت 
روسـيا، عـى لسـان مصدر مسـؤول مـن املجمع الصناعي العسـكري 
الـرويس، أن منظومـة “إس – 550” الجديـدة املضادة للطائرات قادرة 
عى إسـقاط املركبة الفضائية العسـكرية األمريكية “إكس – 37 يب”، 
وهـي مركبـة فضائيـة غـر مأهولـة يعتقـد أنها سـاح أمريـي رسي، 
وذلك بعد التجربة الصاروخية الروسـية األخرة وإدانة واشـنطن لها. 

ويـرى الخراء أن هذا التريح الرويس يحمل رسـائل لواشـنطن، 
مفاداهـا أن موسـكو متكنـت مـن التفوق عـى الواليـات املتحدة يف 
مجـال امتـاك صواريـخ أرضية قـادرة عى إسـقاط أجسـام فضائية، 
وبالتـايل، تهديـد األهـداف الفضائية الباليسـتية واملداريـة األمريكية 
الصاروخـي “إس – 550”. ونظـراً ألن كل  الدفـاع  بواسـطة نظـام 
األقـار االصطناعيـة تقـدم خدمـات حيويـة للجيـوش، مثـل تحديد 

املواقـع واملاحـة، فـإن التهديـد الرويس يعـد تهديـداً بالغاً. 

4- اسـتمرار الجهود األمريكية يف عسـكرة الفضاء: وجهت واشـنطن 
يف 2021 اتهامـات ضـد روسـيا والصن بعسـكرة الفضـاء، وذلك عى 
الرغـم مـن أنهـا متتلـك هي األخـرى برنامجـاً رسياً لعسـكرة الفضاء. 
فقد نرت وزارة الدفاع األمريكية يف يونيو املايض وثيقة اسرتاتيجية 
تخـص الفضـاء، وجـاء فيهـا أن الصـن وروسـيا أصبحتـا متثـان أكـر 
تهديـد اسـرتاتيجي للواليات املتحدة بسـبب تطويرهـا واختبارها 
ونرهـا أسـلحة يف الفضـاء، وكذلـك عقيدتهـا العسـكرية، التـي 

باتـت تـرى أن الفضـاء سـاحة جديدة للـراع الدويل.

ويف السـياق نفسـه، أعلـن الجرنال، جـون رميوند، رئيـس القيادة 
الفضائيـة األمريكيـة يف سـبتمر املـايض عـن وجـود قمـر اصطناعي 
رويس يحـوي أسـلحة عـى أحد املـدارات يف الفضاء، ميكـن أن يكون 

مصـدر تدمر لألقـار االصطناعيـة األمريكية.

واعتمـد الرئيـس األمريي السـابق دونالـد ترامب يف عـام 2020 
متويـل هيئـة عسـكرية جديـدة مختصة بالفضـاء تحمل اسـم “قوة 
الفضـاء األمريكيـة”، وقـد وصـف ترامـب آنـذاك الفضـاء باعتبـاره 
أحـدث سـاحة للحـرب يف العـامل، ويبـدو أن إدارة الرئيـس جوزيـف 
بايـدن الحاليـة تسـر عـى نهـج ترامـب، إميانـاً منهـا بـأن احتاليـة 

الراعـات والحـروب الفضائيـة أصبحـت يف ازديـاد.

5- جديـة التهديـدات النابعـة مـن “حـرب النجـوم”: عـى الرغـم 
مـن أن اإلدارة األمريكيـة مل توضـح مـا إذا كانـت واشـنطن سـتتخذ 
إجـراءات ضّد روسـيا بسـبب إجـراء هـذه التجربة الصاروخيـة، فإن 
الوقائـع الحاليـة، وتزايـد نقـاط التوتـر بـن الدولتـن، والسـيا فيـا 
يتعلـق مبلف الراع األوكـراين وأمن الطاقـة األورويب، تعكس انزالق 

النظـام الـدويل نحـو حـرب بـاردة جديدة. 

وقـد يكـون الفضـاء أحـد أهم سـاحات هـذه الحـرب الجديدة، 
كا كان يف نسـخة الحرب الباردة السـابقة، والتي شـهدت ما يُعرف 
“مبـادرة الدفـاع االسـرتاتيجي لعسـكرة الفضـاء” األمريكيـة، أو مـا 
يعـرف إعامياً بـــ “حرب النجوم”، والتي اعتمدهـا الرئيس األمريي 
األسـبق رونالـد ريجـان، والتي كانت أساسـها عسـكرة الفضاء بحجة 
حايـة الواليـات املتحـدة، فضـاً عن إنهـاك االتحاد السـوفييتي عر 

إدخاله يف سـباق تسـلح تسـبب يف انهيـاره اقتصادياً.  

ويف الختـام، ميكـن القـول إن الفضـاء أصبـح، مبـا ال يـدع مجـاالً 
للشـك، أحـد مجاالت الـراع بن الـدول الكرى. ويف حـن أن الصن 
وروسـيا والواليـات املتحـدة كانت يف السـابق تقوم بتطويـر واختبار 
قـدرات جديـدة مثرة للجدل لشـن حـرب يف الفضـاء، فإنهم جميعاً 
كانـوا ينكـرون ذلـك، غـر أن التجربة الروسـية األخـرة أثبتت نجاح 
موسـكو يف تطويـر منظومـة دفاعهـا الجوي لتشـمل صواريـخ قادرة 

عـى إسـقاط األقـار االصطناعية. 

ملفات إكسبو



13العدد 2 ــ ديسمبر 2021

أثار نر القوة الفضائية األمريكية �املُشـّكلة حديثًا� لقواتها املكونة 
مـن عريـن طيـارًا يف قاعدة العديـد الجوية القطرية  جداًل واسـًعا 
بشـأن تحـول سـباق التسـلح يف الفضـاء الخارجي إىل واقـع ملموس 
قـد تستشـعره كل الـدول مبختلـف مسـتوياتها التكنولوجيـة.  وقـد 
سـبق وتـم اإلعان عـن تشـكيل القـوات الفضائية األمريكيـة كفرع 
سـادس مسـتقل يف القـوات املسـلحة األمريكيـة، يـوم 20 ديسـمر 
2019، بعـد أن كانـت تابعـة للقـوات الجويـة منـذ تأسيسـها يف عام 

1982 تحـت اسـم “قـوات الفضاء”.

ويفـرض توقيـت إعـان وزارة الدفـاع األمريكيـة تأسـيس هـذا 
الفـرع الجديـد، اتّبـاع منـط تحليـي أكـر شـمولية، بحيـث يأخذ يف 
حسـبانه التطـورات الجديـدة يف مجـال التسـلح بالفضـاء الخارجي، 
ودوافـع وإمكانـات الـدول األخـرى �وال سـيا روسـيا والصـن� التي 
دفعـت الواليـات املتحـدة إىل إجـراء تعديـل جذري يف هيـكل وزارة 
الدفـاع، فضـًا عن إمكانيـة التوصل إىل آلية دوليـة تخفف من حدة 

التوتـرات يف هـذه السـاحة غـر النمطيـة للتنافـس الدويل.

حرب الفضاء: 
منـذ فـرتة الحـرب البـاردة، وال سـيا إبّـان واليـة الرئيـس “ريجـان” 
الـذي طـور عـام 1983 “املبـادرة االسـرتاتيجية للدفاع” أو مـا يُعرف 
االتحـاد  مـع  أشـده  إىل  التسـلح  لدفـع سـباق  النجـوم”  بـ”حـرب 
السـوفيتي؛ مل يشـهد املجتمـع الـدويل اسـتقطابًا أو زيـادة يف وتـرة 
سـباق التسـلح يف الفضاء الخارجي بقدر األعوام الثاثة األخرة )من 
2017 إىل 2019(. وتتجـّى أوجـه التبايـن بـن الفـرتة الحاليـة وفـرتة 

الحـرب الباردة يف أن سـباق التسـلح الفضـايئ يف الوقت الحايل أصبح 
متعـدد القطبيـة بدخـول دول عديـدة يف هـذا السـباق )الواليـات 

املتحـدة، روسـيا، الصـن، بريطانيـا، فرنسـا، الهنـد، وغرها(.

كـا مل يثبـت بالدليـل العمـي أثنـاء فرتة الحـرب البـاردة وجود 
اسـتخدام لهـذه األسـلحة أو بيانـات رقميـة دقيقـة عـن أي منـط 
منهـا سـواء الحـريك املعتمـد عـى إطـاق األقـار الصناعية أجسـاًما 
تدمريـة Kinetic weapons، أو القـدرات غـر الحركيـة املعتمـدة 
Non�kinet�  عـى التشـويش واخرتاق األقـار واملحطـات األرضيـة

ic capabilities. أمـا القـدرات العسـكرية الفضائيـة الحالية فتمتاز 
بوجـود تقديـرات شـبه دقيقـة ملسـتوى تطويـر األسـلحة الحركيـة، 

وقرائـن عمليـة السـتخدام القـدرات غـر الحركيـة.

د الوضع الدويل بشـكل أكر بسـبب فشـل جهود  يضاف إىل تََعقُّ
نـزع السـاح يف التوصـل إىل اتفاق جامع وُملزِم يحظر وضع أسـلحة 
يف الفضـاء الخارجـي، أو يف وضـع قواعـد حاكمـة لهـا، كتلـك التـي 
تحكـم اسـتخدام األسـلحة يف الحـروب األرضيـة، ويف هـذا اإلطـار 
Counter space capa�  تتمثـل أحدث القدرات الدفاعية الفضائيـة

bilities التـي طورتهـا بعـض الـدول فيا يي:

1- الواليـات املتحدة: إىل جانب تأسـيس فـرع القوات الفضائية 
الحديـث بقـوام قـدره 16 ألـف جنـدي، وميزانيـة تقدر بــ16 مليار 
دوالر حتـى عـام 2021؛ أجـرت الواليات املتحدة اختبـارات متعددة 
الفضائيـة  لتقنيـات االلتقـاء واالقـرتاب RPO )أى رصـد األجسـام 
واالقـرتاب منهـا( يف كلٍّ مـن املـدار األريض املنخفض واملـدار املرتفع، 

تهديدات جديدة:
هل يمكن التوصل آلليات دولية للتسلح الفضائي؟

t د. يوسف داوود
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جنبًـا إىل جنـب مـع تقنيـات التتبـع واالسـتهداف واالعـرتاض التـي 
ميكـن أن تـؤدي إىل تطويـر أسـلحة مضـادة لألقـار يف فـرتة وجيـزة 

)خـال 3 سـنوات أو أقـل(. 

وباإلضافـة ملـا سـبق، متتلك الواليـات املتحدة صواريـخ اعرتاضية 
للدفـاع الصاروخـي والتـي تسـتخدم السـتهداف األقـار الصناعيـة 
منخفضـة املـدار. كـا متتلـك الواليات املتحـدة أيًضا نظاًما تشـغيليًّا 
مضـاًدا للحـرب اإللكرتونيـة يف الفضـاء، ونظـام االتصـاالت املضـادة 
)CCS(، الذي ميكنه االنتشـار عامليًّا لتوفر إمكانية التشويش األريض 
عـى أي قمـر مهـا كان موقعه وإحداثياتـه. وأخرًا، متتلـك الواليات 
املتحـدة حاليًّـا أقـوى تطبيقـات عسـكرية مرتبطـة بالوعـى بأوضاع 
الفضـاء Space Situational Awarness SSA، حيث تسـتفيد هذه 
التطبيقـات من البنية التحتيـة املتطورة لإلنذار والدفـاع الصاروخي، 
األرضيـة  الـرادارات  مـن  جغرافيًّـا  ومنتـرة  قويـة  شـبكة  وكـذا 

والتلسـكوبات الرمليـة الفضائية. 

2- الصـن: يشـر تقريـر اسـتخبارايت أمريـي إىل أن الصـن نجحـت 
بالفعـل يف تطوير مجموعة واسـعة من القـدرات الفضائية املضادة، 
حيـث أجرت اختبـارات متعددة لتقنيـات عمليات االلتقـاء والقرب 
)RPO( يف كلٍّ مـن املـدار األريض املنخفـض )LEO( واملدار املتزامن 
مـع األرض )GEO(، والتـي ميكن أن تؤدي إىل تطوير أسـلحة مضادة 
لألقـار الصناعيـة ASAT عـى املـدى القريـب )خـال 5 سـنوات(. 
ومـع ذلـك، تشـر األدلـة �حتـى اآلن� إىل عـدم قيـام الصـن بإطاق 
 RPO أي سـاح أو اعـرتاض مـداري، وال يوجد دليل عـى أن تقنيات
تـم تطويرها السـتخدامها يف تطوير قدرات فضائيـة مضادة بداًل من 

االحتـال األرجح وهو جمـع املعلومات االسـتخباراتية. 

كـا يشـر تقريـر أمريـي إىل أنـه مـن املحتمل أن متتلـك الصن 
قـدرات متطـورة للتشـويش عـى قـدرات تحديـد املواقـع واملاحـة 
والتوقيـت الفضـايئ )PNT(، فضـًا عـن امتاكهـا أجهـزة تشـويش 
عسـكرية صينيـة تـم نرهـا عـى جـزر يف بحـر الصـن الجنـويب، 
وقيامهـا بتشـويش متطـور وواسـع النطـاق إلشـارات GPS املدنيـة 

بالقـرب مـن مينـاء شـنغهاي.

3- روسـيا: منـذ عـام 2010، أجـرت روسـيا هـي األخـرى اختبـارات 
عديـدة السـتخدام تقنيـات RPO يف كل من املـدار األريض املنخفض 
حيـث األقـار الصناعية ذات األغراض التجاريـة، وكذا املدار املتزامن 
مـع األرض حيـث تقنيات تحديـد املوقع واملاحة. كا متتلك روسـيا 
برنامجـن نشـطن عـى األقل، هـا: برنامج تطوير األسـلحة املضادة 
لألقـار باسـم “بيورفسـتنيك Burevestnik”، وبرنامـج دعـم فنـي 

 .“ Nivelir للمراقبة والتتبع يسـمى “نيفلـر

ورغم عدم وجود أدلة عى اسـتخدام أي أسـلحة روسـية حركية، 
فـإن النـر عـايل الرعـة لألقـار الصناعيـة الفرعيـة واإلطاقـات 
املتعـددة للحطـام املـداري )األجسـام منتهيـة الصاحيـة( تشـر إىل 
أن بعـض األنشـطة الروسـية قـد تُسـتخدم ألغـراض غـر سـلمية، 
حتـى وإن كان ارتفاعهـا وكثافتهـا ال تشـكل تهديـًدا خطـرًا لألصـول 
الفضائيـة األمريكيـة. لكـن عـى أيـة حـال، تكثـف روسـيا جهودهـا 
تشـويش  يف  املسـتخدمة  األرضيـة  الليـزر  نظـم  لتطويـر  الحاليـة 
واعـرتاض األقـار، وكـذا الحـرب الفضائيـة اإللكرتونيـة التـي تعتمد 

.Denial of Service Attacks عـى االخـرتاق وتعطيـل الخدمـة

4- الهنـد: تتمتـع الهند بأكر من خمسـة عقود مـن الخرة يف مجال 
القـدرات الفضائيـة، ولكـن معظـم هـذه القـدرات كان باألسـاس 
لاسـتخدامات السـلمية واملدنية. لكن يف السـنوات القليلة املاضية، 
بـدأت الهنـد يف إفسـاح الطريـق تنظيميًّـا لقواتهـا املسـلحة لتصبح 
مسـتخدًما نشـطًا للتطبيقـات الفضائيـة، ولخلـق قـدرات فضائيـة 
عسـكرية واضحة. فقـد طور الجيش الهندي برنامـج دفاع صاروخي 
محـي، وبرنامـج صواريخ باليسـتية بعيدة املدى ميكـن أن تؤدي إىل 
تطويـر قـدرات الصعود املبارش لألسـلحة املضادة لألقـار الصناعية. 
كـا أظهـرت الهنـد قـدرة عـى تطويـر األسـلحة املضـادة لألقـار 

الصناعية.

5- إيـران: متتلـك إيـران برنامًجـا فضائيًّا ناشـئًا يتضمن بنـاء وإطاق 
أقـار صناعيـة صغـرة الحجـم ذات قـدرات محـدودة. ومـن غـر 
املرجـح مـن الناحيـة التكنولوجيـة أن متتلك إيـران القـدرة عى بناء 
قـدرات مضـادة لألقـار الصناعيـة يف املـدار القريـب، أو قـدرات 
الصعـود املبـارش ألسـلحة فضائيـة؛ إال أن إيـران أظهـرت قـدرة عـى 
يف  املسـتمر  التدخـل  طريـق  عـن  اإللكرتونيـة  الحـرب  اسـتخدام 
إشـارات األقـار الصناعيـة التجاريـة، وذلـك عى الرغـم من صعوبة 

التأكـد مـن مصدرها.

6- كوريـا الشـالية: وفًقـا للتقديـرات األمريكيـة، ال متتلـك كوريـا 
الشـالية أي قـدرة مثبتـة عـى شـن هجـات حركيـة عـى األصول 
الفضائية األمريكية. كا ال تذكر كوريا الشـالية يف بياناتها الرسـمية 
مطلًقـا أيـة نيـة لتطويـر العمليات املضـادة لألقـار الصناعيـة، ما 
يشـر إىل أنـه ال توجـد عقيدة واضحة يف بيونج يانج بشـأن عسـكرة 
متصاعـدة للفضـاء، وذلك عى الرغم من امتاكهـا بعض القدرات يف 
برنامج الصواريخ الباليسـتية التي قد تُسـتخدم لألغراض العسـكرية.

تداعيات عسكرة الفضاء:
مل يعـد سـباق التسـلح يف الفضـاء الخارجي أمـرًا حريًّا عـى الدول 
الـدول  تُلقـي إشـكالياته بظالهـا عـى  بـل  املتقدمـة تكنولوجيًّـا؛ 
الصاعـدة يف مجـال ارتيـاد الفضـاء، وهـو األمـر الـذي يجعل مسـألة 
وضـع ضوابـط لهـذا السـباق أحـد الشـواغل الرئيسـية لـدول عربية 
عديـدة لهـا برامـج طموحـة يف الفضـاء الخارجـي )مثـل: اإلمـارات، 
ومـر، واملغـرب(، ودول إفريقيـة أيًضـا متتلـك وكاالت فضـاء ذات 

برامـج معقولـة )مثـل: جنـوب إفريقيـا، ونيجريـا، وأوغنـدا(.

وال مُيثّـل سـباق التسـلح خطـرًا مـن إمكانيـة االسـتهداف مـن 
قبـل جسـم فضـايئ يف املسـتقبل فحسـب؛ بـل إنه يخلّـف مجموعة 
مـن العوائـق التـي مـن شـأنها أن تعقـد حسـابات الـدول الطامحة 

لاسـتفادة مـن امللكيـة املشـرتكة للفضـاء الخارجـي، وأهمهـا:

الحطـام  يعـرف   :Orbital debris املـداري  الحطـام  ظاهـرة   -1
املـداري بأنـه األجسـام أو بقايـا األجسـام الفضائيـة التـي مل يعد لها 
أي اسـتخدام، سـواء بسـبب انتهاء صاحيتها أو تعرضها للتلف جراء 
االصطـدام أو خطـأ فنـي. وميثـل هـذا الحطـام خطـرًا عـى األقـار 
احتاليـة  لوجـود  السـلمية  لألغـراض  تُسـتخدم  التـي  واملركبـات 
كبـرة لاصطـدام بهـا وإتافهـا. فقـد رصـدت شـبكة مراقبـة الفضاء 
األمريكيـة، يف أكتوبـر 2019، وجـوَد مـا يقـرب مـن 20000 جسـم 
صناعـي يف املـدار القريب من األرض، منهـا 2218 قمرًا صناعيًّا عامًا 

ملفات إكسبو
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والباقـي عبـارة عن حطام خارج الخدمة. وتجدر اإلشـارة إىل أن هذه 
األجسـام كانـت كبرة بالقـدر الكايف الـذي مّكن الخراء مـن تتبعها. 
لكـن يف ينايـر 2019، أشـارت الدراسـات إىل وجـود مـا يقـرب مـن 
128 مليـون قطعـة مـن الحطـام أصغـر مـن 1 سـم )0.4 بوصـة(، 
وحـوايل 900000 قطعـة مـن الحطام من 10�1 سـم، وحوايل 34000 
قطعـة أكـر من 10 سـم يف مـدار حـول األرض، وهي كلهـا مخلّفات 
سـاهمت فيهـا بـا شـك الـدول الكـرى التـي ارتـادت الفضـاء منـذ 
الخمسـينيات، وساهمت فيها أيًضا أنشـطة اختبار وتطوير القدرات 
العسـكرية يف الفضـاء )مثـال: اصطـدام القمـر الـرويس BLITS ذي 
تطبيقـات الليـزر يف 2013 بحطـام خلّفتـه تجـارب صينيـة لتطويـر 

األسـلحة املضـادة لألقـار الصناعيـة تـم إجراؤها منـذ 2007(.

 :Space traffic Control 2- عـدم انضباط حركة املرور يف الفضـاء
بسـبب النوايا الخفية لتطوير قدرات عسـكرية يف الفضاء الخارجي، 
تعرقـل الـدول الكـرى �وعـى رأسـها: الواليـات املتحـدة، وروسـيا� 
التوصـل إىل تأسـيس اتحـاد دويل أو آلية مركزيـة لتنظيم حركة مرور 
األجسـام يف الفضـاء، عى غرار االتحاد الـدويل لاتصاالت الذي ينظم 
اإلشـارات الـا سـلكية وتردداتهـا بالشـكل الـذي مينـع تعارضهـا. لذا 
فـإن الوثائـق الحالية العلنيـة املتاحة ال تُعتر دقيقـة للغاية للتحكم 
الفعـال يف حركـة مـرور األجسـام يف الفضـاء، كا أن املواقـع الفعلية 
د إال مـن حن آلخـر وفًقا ملصالـح الدول  لألجسـام الفضائيـة ال تُحـدَّ
املعلنـة، وكل هـذا ميثـل عائًقـا أساسـيًّا أمـام قـدرة الـدول املنضّمـة 
حديثًـا لنـادي الفضاء عـى تحديد املدارات املناسـبة إلطاق أقارها 

املسـتخدمة يف أغـراض التنميـة وغرها من األغراض السـلمية.

3- االسـتخدام املـزدوج لألجسـام السـلمية Dual Use: قـد يتمثـل 
الخطـر األكـر حاليًّـا يف وجـود تطبيقـات وتكنولوجيـات فضائية قد 
يكون لها اسـتخدام آخر غر االسـتخدام السـلمي املخصص لها، فيا 
Militarization not wea�  يعرف بعسـكرة الفضاء وليس تسـليحه

ponization. وقـد اتهمـت اإلدارة األمريكيـة رشكة هاواوي الصينية 
املخصصـة  الصناعيـة  األقـار  بعـض  باسـتخدام  بقيامهـا  يف 2018 
بيانـات  اخـرتاق عـى مراكـز  االتصـاالت لشـن هجـات  ألغـراض 
كبـرة يف أوروبـا والواليـات املتحـدة، لعرقلـة تطوير بعـض القدرات 
السـلمية يف الفضـاء الخارجـي. وهـو األمـر الـذي قـد يدفـع بعـض 
الـدول لتطوير هذه التكنولوجيات مزدوجة االسـتخدام السـتخدامها 
وقـت الحاجة ضد بعض االسـتخدامات السـلمية للفضـاء الخارجي.

آليات تنظيمية دولية:
رغـم وجـود خمـس اتفاقيـات أمميـة تنظّـم جانبًـا مـن جوانـب 
الحاكمـة  اتفاقيـة املبـادئ  الفضـاء الخارجـي، وأشـهرها  اسـتخدام 
ألنشـطة الـدول يف استكشـاف واسـتخدام الفضـاء الخارجـي التـي 
دخلـت حيز التنفيذ عـام 1967؛ إال أن املجتمع الدويل يفتقر لوجود 
أي اتفاقيـة عامليـة ملزمة تحظر وضع األسـلحة يف الفضـاء الخارجي. 
ففـي الوقـت الذي تدفع فيـه الـدول الغربية لتبني مبـادئ وأعراف 
غـر ملزمـة لتشـجيع السـلوك املسـؤول للـدول يف الفضـاء الخارجي 
Responsible State Behavior، تقـوم دول �مثـل روسـيا والصـن 
وحركـة عـدم االنحيـاز� بالدفـع يف اتجـاه التوصـل إىل صـك قانـوين 
ُملـزِم يحـرّم وضـع األسـلحة يف الفضـاء، وذلـك خشـية مـن الفجـوة 
ا  التكنولوجيـة التـي قـد تحققها الواليـات املتحدة �وهـي قريبة جدًّ

منهـا� أو أوروبـا يف هـذا املجـال. وتتمثل أهم وأحـدث هذه الجهود 
يف اآليت يف مـروع اتفـاق رويس صيني بشـأن “منع نر األسـلحة يف 
الفضـاء الخارجـي” ، ففـي عام 2008، قّدمت كل من الصن وروسـيا 
مـروع معاهـدة إىل مؤمتـر نـزع السـاح بعنـوان “معاهـدة منـع 
نـر األسـلحة يف الفضـاء الخارجـي، والتهديـد باسـتخدام القـوة أو 
 ،)PPWT( ”اسـتخدامها ضد األجسـام املوجودة يف الفضاء الخارجي
ثم قدمتا نسـخة جديدة منه يف 2014 عى أمل حشـد الدعم الدويل 
املطلـوب. وتؤكـد املعاهدة عى أهميـة إخاء الفضـاء الخارجي من 
األسـلحة، وتحـدد املصطلحات ذات الصلة مثل “األسـلحة يف الفضاء 
الخارجـي”، كـا تقـرتح إنشـاء بروتوكـول إضـايف إلنشـاء “تدابـر 
للتحقـق مـن االمتثـال للمعاهـدة”. وعى الرغم مـن تقديم مروع 
االتفاقيـة بشـكل سـنوى يف جنيـف؛ إال أنه يلقى معارضـة كبرة من 
كل الـدول الغربيـة، األمـر الذي يحـول دون تحولهـا التفاقية إطارية 

ملزمـة للجميع.

باإلضافة إىل املبادئ االسرتشـادية لألنشـطة الفضائية املسـتدامة 
طويلـة األمـد، حيـث قامـت لجنـة االسـتخدامات السـلمية للفضـاء 
للفضـاء  املتحـدة  األمـم  ملكتـب  التابعـة   COPUOS الخارجـي 
بـ”املبـادئ  يُعـرف  مـا  بصياغـة  فيينـا،  يف   UNOOSA الخارجـي
االسرتشـادية لألنشـطة الفضائية املسـتدامة طويلة األمد” يف 2018 ، 
والتـي تقـوم بوضـع القواعد العامة لاسـتخدامات السـلمية للفضاء 
ووصـول كافـة الـدول إىل مصادر النفع املشـرتك به. وعـى الرغم من 
تشـجيع الـدول الغربيـة للوثيقـة، فإنها تبقـى وثيقة اسرتشـادية غر 
ملزمـة، فضـًا عـن كونهـا تناقَش يف إطـار اللجنـة الرابعـة للجمعية 
العامة لألمم املتحدة التي تناقش املسـائل السياسـية الخاصة، وليس 
يف إطـار اللجنـة األوىل املعنيـة مبسـائل األمـن الدويل ونزع السـاح، 

وهـو مـا يعـد تفريًغـا لسـباق التسـلح يف الفضاء مـن مضمونه.

كـا توصلـت الواليـات املتحـدة إىل معاهـدة سـتارت الجديـدة 
مـع روسـيا التـي وقّعهـا كل مـن الرئيسـن “أوبامـا” و”مدفيديف”، 
الحـدود  تخفيـض  عـى  تنـص  والتـي  بـراغ،  يف   ،2010 أبريـل  يف 
القصـوى للـرؤوس الحربيـة الهجومية االسـرتاتيجية للبلدين بنسـبة 
30%، وكذلـك الحـدود القصـوى آلليـات اإلطـاق االسـرتاتيجية )مبـا 
فيهـا املخصصـة السـتهداف أهـداف فضائيـة( بنسـبة 50% مقارنـًة 
باملعاهـدات السـابقة. وبرغـم رسيـان هـذا االتفـاق، فإنـه ال يضمن 
عـدم قيـام دول أخـرى بتطويـر قـدرات صاروخيـة باليسـتية قـد 
تُسـتخدم يف الفضاء يف املدى املنظور، كا أن توجه الرئيس األمريي 
“ترامـب” لانسـحاب مـن اتفاقيـات ضبـط التسـلح مع روسـيا منذ 
بدايـة حكمـه )وآخرها االنسـحاب مـن اتفاقية األجـواء املفتوحة يف 

مايـو 2020( قـد يُنـذر بعـدم متديـد االتفـاق املُشـار إليه.

ويف الختـام، فـإن تطويـر قـوات فضائيـة مسـتقلة داخـل هيكل 
الجيـش األمريـي يـأيت يف إطـار اسـرتاتيجية دفاعية أمريكية شـاملة 
تـم إصدارهـا يف يونيـو 2020، وهـي االسـرتاتيجية التي تَعتر روسـيا 
للواليـات  الخارجـي  الفضـاء  الرئيـي يف  التهديـد  والصـن مصـدر 
املتحـدة. ويف مقابـل ذلـك، قامـت الخارجيـة الروسـية بإصـدار بيان 
رسـمي يجرّم االسـرتاتيجية، ويتبادل االتهامات مع الجانب األمريي. 
ولـذا فـإن زيـادة التوتـر يف الفضـاء الخارجـي، ودخول جميـع الدول 
يف بـؤرة الـراع، كفاعلـن أو مفعـول بهـم، بـات أمـرًا حتميًّا تتحكم 
فيـه النوايـا أكر مـن تفـاوت القـدرات التكنولوجية يف هـذا املجال.

هل يمكن التوصل آلليات دولية للتسلح الفضائي؟
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يلعـــب الفضـــاء الخارجـــي دوراً مركزيـــاً يف األمـــن العاملـــي منـــذ 
ـــق االتحـــاد الســـوفييتي الســـابق  ـــا أطل ـــة الخمســـينيات، عندم نهاي
ـــم تبعـــه إطـــاق  ـــر 1957، ث القمـــر الصناعـــي “ســـبوتنيك” يف أكتوب
الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة القمـــر الصناعـــي “إكســـبلورر” يف 
ـــدول يف  ـــن ال ـــد م ـــدأت العدي ـــت، ب ـــك الوق ـــذ ذل ـــر 1958. فمن يناي
ـــوى الفضـــاء الخارجـــي، إذ  الســـعي إىل تســـجيل اســـمها يف قامئـــة ق
ـــوذ،  ـــوة والنف ـــة والق ـــن املكان ـــث ع ـــاحة للبح ـــاء لس ـــول الفض تح
خاصـــة مـــع ظهـــور فوائـــد التطبيـــق لتكنولوجيـــا الفضـــاء الخارجـــي. 
ـــاً  ـــتخداماً مزدوج ـــة اس ـــدا أن مث ـــر، ب ـــب اآلخ ـــى الجان ـــه ع ـــد أن بي
ـــدول يف  ـــدى بعـــض ال ـــا، يف ظـــل وجـــود اتجـــاه ل ـــذه التكنولوجي له
ـــا  ـــذه التكنولوجي ـــت ه ـــث أضح ـــاء، حي ـــليح الفض ـــول إىل تس التح
ـــة،  ـــال يف الحـــروب الحديث ـــاً مـــن النهـــج األســـايس للقت جـــزءاً مركزي
ـــة جـــراء  ـــردع، إىل جانـــب املخـــاوف املتنامي ـــات ال فضـــاً عـــن عملي
ـــن يف الفضـــاء  ـــض األم ـــدد بتقوي ـــذي يه ـــد الحطـــام الفضـــايئ ال تزاي

ـــي.  الخارج

ـــوء  ـــليط الض ـــل إىل تس ـــذا التحلي ـــدف ه ـــار، يه ـــذا اإلط ويف ه
ـــة  ـــد القانوني ـــي، والقواع ـــاء الخارج ـــتخدامات الفض ـــرز اس ـــى أب ع
التـــي تحكـــم التنافـــس الـــدويل يف الفضـــاء الخارجـــي، واإلشـــكاليات 

ـــد. ـــك القواع ـــدول لتل ـــق ال ـــه تطبي ـــي تواج الت

استخدامات الفضاء الخارجي:
تتنـــوع اســـتخدامات الـــدول للفضـــاء الخارجـــي عـــى نحـــو 

يعكـــس حجـــم إمكانياتهـــا وقدرتهـــا عـــى تحمـــل تبعـــات 
مخاطـــر اســـتثاراتها يف هـــذا الفضـــاء. وفيـــا يـــي أبـــرز هـــذه 

االســـتخدامات:

1- أنشـــطة االســـتخبارات: تشـــمل أعـــال املراقبـــة واالســـتطاع، 
ـــى وإن  ـــة، حت ـــار الصناعي ـــر شـــهرة لألق وهـــي االســـتخدامات األك
ـــم اإلعـــان رصاحـــة عـــن هـــذه املهـــام التـــي عـــادة مـــا تكـــون  مل يت
ذات طبيعـــة مزدوجـــة، خاصـــة يف ظـــل مـــا متثلـــه تكنولوجيـــا 
املعلومـــات حاليـــاً بالنســـبة الحتاالت كســـب الحـــرب أو خســـاراتها، 
ـــا  ـــي مبقتضاه ـــات الت ـــع البيان ـــن جم ـــدول م ـــن ال ـــي مُتك ـــي الت فه
ـــة  ـــرز األمثل ـــن أب ـــا. وم ـــا أو تنفيذه ـــات ضده ـــع الهج ـــوم مبن تق
ـــا الفضـــاء  ـــه تكنولوجي ـــذي لعبت ـــدور ال ـــة يف هـــذا الصـــدد، ال املُعلن
الخارجـــي يف عمليتـــي “درع الصحـــراء” و”عاصفـــة الصحـــراء” التـــي 
ـــازن  ـــور مخ ـــت ص ـــث كان ـــة، حي ـــوات األمريكي ـــا الق ـــاركت فيه ش
الذخـــرة تســـتند إىل معلومـــات اعتمـــدت عـــى هـــذه التكنولوجيـــا 

ـــة. ـــا بدق ـــق أهدافه ـــن تحقي ـــا م يف متكينه

2- األرصـــاد الجويـــة ورصـــد األرض: يقيـــس بعـــض األقـــار 
الصناعيـــة املجـــاالت املغناطســـية ومجـــاالت الجاذبيـــة لـــألرض، 
ـــن  ـــة ع ـــاء األريض الناتج ـــرات يف الغط ـــر يرصـــد التغ ـــا اآلخ وبعضه
تغـــرات املوســـم، كـــا ترصـــد الغـــاف الجـــوي لـــألرض مبـــا يف ذلـــك 
األمنـــاط املتغـــرة للطقـــس. وميكـــن أن تُســـاعد البيانـــات املســـتمدة 
ـــتنرة  ـــرارات مس ـــاذ ق ـــى اتخ ـــات ع ـــي السياس ـــاء صانع ـــن الفض م
بشـــأن الكشـــف عـــن الـــروات الطبيعيـــة بباطـــن األرض، وإدارة 

السيادة السائلة:
إشكاليات القوانين الحاكمة الستخدام الدول الفضاء الخارجي

t د. رضوى عمار

مدرس بقسم العلوم السياسية، كلية السياسة واالقتصاد، جامعة بني سويف
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املـــوارد املائيـــة، فضـــاً عـــن التعامـــل بفهـــم 
ـــل  ـــن أج ـــاخ م ـــر املن ـــة تغ ـــع عملي ـــر م أك
ـــر باملاحظـــة  التخفيـــف مـــن آثارهـــا. وجدي
أنـــه عـــى الرغـــم مـــن كـــون هـــذه 
ـــرة أغراضـــاً  ـــا تخـــدم بصـــورة كب التكنولوجي
مدنيـــة، فـــإن املعلومـــات املســـتخلصة منهـــا 
تُـــدرج عـــادة يف الخرائـــط وأيضـــاً قواعـــد 
البيانـــات العســـكرية األخـــرى، إذ تُعـــد 
املعلومـــات الدقيقـــة واملقدمـــة يف وقتهـــا 
املناســـب عـــن األرصـــاد الجويـــة عنـــراً 
أساســـياً يف نجـــاح العمليـــات العســـكرية. 

3- إتاحـــة االتصـــاالت: توفـــر األقـــار 
الصناعيـــة اتصـــاالت بعيـــدة املـــدى عـــى 
درجـــة مـــن الدقـــة، مـــن خـــال النظـــام 
العاملـــي لتحديـــد املواقـــع الـــذي يســـاهم 
والبـــث  املاحـــة  خطـــوط  توجيـــه  يف 
التلفزيـــوين املبـــارش عـــى نحـــو يؤثـــر يف 
مســـارات حركـــة الســـفن والطائـــرات، 

ســـواء يف األنظمـــة املدنيـــة أو يف األنظمـــة العســـكرية.

واالتحـــاد  املتحـــدة  الواليـــات  أجـــرت  املتبـــادل:  الـــردع   -4
الســـوفييتي الســـابق أول االختبـــارات الصاروخيـــة الناجحـــة 
ـــام 2007،  ـــام 1985، والصـــن يف ع ـــة يف ع ـــار صناعي الســـتهداف أق
ـــوم  ـــا الي ـــدول جميعه ـــذه ال ـــن ه ـــام 2019. وتعل ـــد يف ع ـــم الهن ث
ـــزر حـــرب النجـــوم” لتدمـــر  ـــر “أســـلحة لي ـــا تعمـــل عـــى تطوي أنه

األقـــار االصطناعيـــة.

القواعد القانونية المنظمة:
ــتخدام  ــة اس ــال “لجن ــن خ ــة م ــود جم ــدة جه ــم املتح كان لألم
ــام  ــي أُنشــئت يف ع ــلمية”، الت ــراض الس الفضــاء الخارجــي يف األغ
1959؛ بغيــة إدارة الجهــود املرتبطــة بهــذا املجــال. وقــد رعت األمم 
ــإدارة  ــة ب ــراف مرتبط ــددة األط ــدات متع ــس معاه ــدة خم املتح
الفضــاء الخارجــي، ال تــزال تشــكل مرجعيــة أساســية وجوهريــة يف 
املجــال. ويف هــذا اإلطــار، يســتعرض هــذا الجــزء مــن التحليــل أبــرز 
ــة التــي تضمنتهــا هــذه املواثيــق عــى  ــادئ القانوني القواعــد واملب

النحــو التــايل:

1- حريــة استكشــاف الفضــاء الخارجــي: يعــد مبنزلــة املحــور الــذي 
تــدور حولــه كل املبــادئ األخــرى، فهــي إمــا مكملــة أو مقيــدة لــه 
أو متثــل دعامــة مــن دعامئــه. فهــذه الحريــة ليســت مطلقــة وإمنــا 
ــد حــدد  ــون، وق ــا القان ــي وضعه ــارس يف الحــدود الت يجــب أن مُت
النــص 3 رشوط ملارســتها، وهــي أن تكــون مــن دون أي نــوع مــن 

التمييــز، وعــى أســاس مــن املســاواة، ووفقــاً للقانــون الــدويل.

2- اعتبــار الفضــاء الخارجــي تراثــاً مشــركاً لإلنســانية: الهــدف مــن 
ــة  ــدأ حري ــدول الكــرى مب ــن أن تســتغل ال ــك هــو الخــوف م ذل
استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي لاســتحواذ عــى مــوارد 
الفضــاء، حيــث إن مبــدأ الحريــة ال مينــح الــدول التــي تصــل أوالً إىل 
الفضــاء فرصــاً تفضيلية الســتغال مــوارد الفضاء الخارجــي واالنتفاع 

بهــا بعيــداً عــن الــدول املتأخــرة، بــل حــق االنتفــاع بهــا مضمــون 
للجميــع بشــكل عــادل. وقــد متــت اإلشــارة لهــذا املبــدأ يف ديباجــة 
معاهــدة الفضــاء كــا نـُـص عليــه مبــارشة يف “املــادة 11 الفقــرة 1” 
مــن اتفــاق القمــر لســنة 1979. كذلــك مــا جــاء يف كل مــن اتفاقيــة 
املســؤولية الدوليــة عــن األرضار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة 
لعــام 1972، واتفاقيــة تســجيل األجســام املطلقــة إىل الفضــاء لعــام 
1967، يف ديباجيتهــا، بشــأن املصلحــة العامــة لإلنســانية جمعاء يف 

كشــف واســتخدام الفضــاء الخارجــي لألغــراض الســلمية. 

ــك  ــة الفضــاء الخارجــي واألجــرام الســاوية للتمل ــدم قابلي 3- ع
أو ادعــاء الســيادة مــن جانــب أيــة دولــة: هــو مرتبــط مبــا ســبق 
ذكــره، إذ إن إباحــة اكتشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي واألجرام 
الســاوية بالنســبة لجميــع الــدول بــا اســتثناء وعــى قــدم 
املســاواة، مفــاده أن الفضــاء الخارجــي واألجــرام الســاوية يخرجان 
ــدول  ــوم أن ال ــدول. فمــن املعل ــة لل عــن نطــاق الســيادة اإلقليمي
ــا  ــى إقليمه ــة ع ــة واالنفرادي ــيادة الكامل ــع بالس ــتقلة تتمت املس
الهــوايئ، كــا تتمتــع بتلــك الســيادة عــى إقليمهــا األريض ومياههــا 
اإلقليميــة، حيــث إن إقليــم الدولــة طبقــاً لقواعــد القانــون الــدويل 
يتكــون مــن اإلقليــم األريض واإلقليــم املــايئ إن وجــد وأخــراً اإلقليــم 
الهــوايئ. ومــن املقــرر أن اإلقليــم بعنــارصه الثاثــة يخضــع للســيادة 
الكاملــة واالنفراديــة للدولــة. وبالنســبة لإلقليــم املــايئ، فقــد اســتقر 
الوضــع عــى تحديــد بضعــة أميــال بجــوار شــواطئ الدولــة تــرتاوح 
ــيادة  ــاق الس ــن نط ــرج ع ــا يخ ــا م ــأيت بعده ــاً ي ــن 3 و12 مي ب
اإلقليميــة للــدول، حيــث تتمتــع الــدول كافــة عــى قــدم املســاواة 
بحريــة االســتخدام. أمــا فيــا يتعلــق باإلقليــم الهــوايئ، فلــم يكــن 

حتــى اآلن موضــع اتفــاق بشــأن حــدوده.

ومـن الصعوبـة مبكان التمسـك بفكرة امتداد السـيادة اإلقليمية 
الفضـاء  العـامل عـى مـا يعلـو إقليمهـا إىل مـا ال نهايـة يف  لـدول 
الخارجي، السـيا أن العنر األسـايس يف السيادة يرتبط بالقدرة عى 
السـيطرة ومارسـة جميـع االختصاصـات التي تهـدف إىل املحافظة 
عـى حقـوق الدولـة صاحبـة السـيادة، ومنع الغـر من التعـرض لها 

ملفات إكسبو
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أو املسـاس بهـا. وهـذا مـا يصعـب أن تحققـه الـدول 
بالنسـبة إىل الفضـاء الخارجـي الذي يعلـو أقاليمها. من 
ناحيـة أخـرى، فإنـه لـو فُـرض أن اتُفـق عـى أن يُجـاز 
للدولـة أن تقـوم بفـرض سـيادتها أو ووضـع يدهـا عى 
بعـض مناطـق الفضاء واألجـرام السـاوية، ألصبح ذلك 
قيـداً عـى حريـة بقية الـدول يف االستكشـاف والوصول 

إىل هـذه املناطق.

أجسـام  عـى  القانونيـة  وواليتهـا  الـدول  ملكيـة   -4
الفضـاء وعـى كل العاملـن بهـا: تظـل هـذه امللكيـة 
ثابتة سـواء بقيت األجسـام يف الفضاء الخارجي أو عى 
األجـرام السـاوية أو عـادت إىل األرض. وبنـاًء عليـه، 
فـإن أجسـام الفضـاء واألجزاء املتصلة بها متى سـقطت 
خـارج حـدود الدول التـي تحمل جنسـيتها، فإنه يجب 
أن تـرد إليهـا، وتلتزم الدول صاحبة الشـأن التي تطالب 
باسـرتداد أجسـام الفضاء، بتعويض الـدول التي هبطت 
األجسام يف أقاليمها عن النفقات التي تكبدتها يف سبيل 
املحافظـة عليهـا وإعادتهـا إليهـا، وكذلـك عـن األرضار 
التـي أصابتها منها، ويجوز للـدول الدائنة بالتعويض أن 
تحبـس أجسـام الفضاء تحت يدهـا وأن متتنع عن ردها 
إىل دولهـا حتـى تحصـل عـى التعويض املسـتحق لها. 

واألجـرام  الخارجـي  الفضـاء  عـن  السـالح  نـزع   -5
السـاوية: جديـر بالذكـر هنـا أن املـادة الرابعـة مـن 
معاهـدة الفضـاء الخارجـي كانـت قد ميـزت بن القمر 
واألجـرام السـاوية مـن جهـة، والفضـاء الخارجـي من 
جهـة أخـرى، حيـث حرمت اسـتخدام القمـر وغره من 

األجرام السـاوية يف أي ناحية من النواحي العسـكرية، مثل إنشـاء 
القواعـد العسـكرية وإجـراء تجارب عسـكرية فوقهـا، يف حن اقتر 
التحريـم فيـا يتعلـق بالفضـاء عـى األقـار التـي تحمـل أسـلحة 
الدمـار الشـامل، أو القيـام بإيـداع أسـلحة بـأي طـرق، وبذلـك نجد 
أن النـص ال يحـرم وضـع أسـلحة تقليديـة يف مـدار األرض يف الفضاء 

الخارجي. 

كـا أن هناك مسـائل كثـرة يختلط فيها األمـر، ويصعب تحديد 
مـا إذا كانـت تُعتر من قبيل األغراض العسـكرية مـن عدمه، خاصة 
أن املعاهـدة مل تُحـرم اسـتخدام الهيئـات العسـكرية أو املعـدات 
الحربيـة يف إجـراء البحـوث العلميـة يف الفضـاء الخارجـي واألجـرام 
السـاوية. ومـن املعلـوم أن األعال العسـكرية تعتمد بشـكل كبر 
عـى البحوث العلميـة، وبالتايل فإن أي بحث علمـي يخدم األغراض 
العسـكرية واألغـراض غـر العسـكرية يف وقت واحد. كـا أن الصور 
التـي تلتقطهـا األقـار الصناعية لألغـراض املدنية لغرض االسـتخدام 
العلمـي والرصـد الجـوي، ميكـن أن تُسـتخدم لتحديـد املناطق التي 

تتواجـد فيها القوات املسـلحة واملعدات واملنشـآت العسـكرية. 

6- خضـوع نشـاط الدول يف اكتشـاف واسـتخدام الفضـاء الخارجي 
واألجـرام السـاوية: لقواعـد القانـون الـدويل مبـا فيـه ميثـاق األمم 
املتحدة: تهدف جميعها باألسـاس إىل حفظ السـلم واألمن الدولين، 
ومـع ذلـك فجديـر باملاحظـة أن هنـاك بعـض املسـائل يف الفضـاء 
الخارجـي تتسـم بطبيعـة خاصـة، ال تتفـق معهـا قواعـد القانـون 

الـدويل التقليديـة، ومـن ثـم اضطـر املـرع الـدويل إىل الخـروج يف 
شـأنها عـن هـذه القواعـد، ووضـع قواعـد جديـدة لها تتناسـب مع 
طبيعتهـا الخاصـة. ومن أبـرز األمثلة عـى ذلك، عدم قابليـة الفضاء 
الخارجـي واألجـرام السـاوية، للتملـك مـن جانب أيـة دولة، حيث 
خـرج املرع الـدويل خروجاً واضحاً عـن القواعد التقليدية املتعلقة 

بحـق اكتسـاب اإلقليم بطريق االسـتياء.

7- املحافظـة عـى سـالمة رواد الفضـاء: تتعامـل الـدول باعتبـار أن 
رواد الفضـاء سـفراء للبريـة يف الفضـاء الخارجـي، وإلـزام الـدول 
بتقديـم كافـة التسـهيات واملعونات املمكنة ومد يد املسـاعدة عند 
وقـوع حـادث أو هبـوط اضطـراري يف أي إقليـم لدولـة أو يف أعـايل 

البحـار وااللتـزام بردهـم سـاملن إىل دولـة اإلطاق.

8- التعـاون والشـفافية: عـى الـدول التـي تعتـزم يف إطاق جسـم 
فضـايئ أن تقـوم بقيـد هـذا الجسـم “يف سـجل مناسـب تتكفـل 
بحفظـه”، وأن تبلـغ األمن العـام لألمم املتحدة بهذا السـجل الذي 
يضـم املعلومـات التـي تقدمهـا إليه كل دولة عن كل جسـم فضايئ 
مقيد يف سـجلها، وتشـمل اسـم الدولة أو الدول املطلقة، وتسـمية 
إطاقـه،  وتاريـخ  تسـجيله،  ورقـم  الفضـايئ،  الجسـم  عـى  دالـة 
واإلقليـم أو املـكان الـذي أُطلـق منـه، ومعـامل مـداره األساسـية، 
والوظيفـة العامـة للجسـم الفضـايئ. وأكـدت املـادة التاسـعة مـن 
معاهـدة الفضـاء الخارجي عى وجـوب مراعاة الدول يف أنشـطتها 
الفضائيـة بـأال تقـوم بإدخـال أي مـواد فضائيـة غريبـة قـد تؤثر يف 

بيئـة األرض.

إشكاليات القوانين الحاكمة الستخدام الدول الفضاء الخارجي
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الخارجـي واألجـرام  بالفضـاء  الدولـة عـن نشـاطها  9- مسـؤولية 
السـاوية: يكـون ذلـك سـواء كانت هذه األنشـطة متارسـها هيئاتها 
الحكوميـة أو غـر الحكوميـة. فوفقاً التفاقية املسـؤولية الدولية عن 
األرضار التـي تحدثهـا األجسـام الفضائيـة لعـام 1971، فـإن الدولـة 
التـي تتـوىل إطاق جسـم يف الفضاء الخارجي أو التي أُطلق الجسـم 
مـن إقليمهـا أو سـهلت ذلـك، تتحمـل املسـؤولية عـن األرضار التـي 
تصيب الدول األخرى أو أشـخاصها الطبيعين، نتيجة اسـتخدام هذه 
املقذوفـات أو جزء منها، سـواء يف املجـال الخارجي للفضاء أو املجال 

الجـوي أو عـى األرض.

إشكاليات قانونية:
يتضـح مـا سـبق أن التطـور الريع الذي شـهده مجـال تكنولوجيا 
الفضـاء منـذ نشـأته، قـد أثـر يف االتفاقيـات واملعاهـدات الخاصـة 
بالفضـاء الخارجـي التـي اتسـمت بقدر من السـيولة وعدم الحسـم 
يف كثـر مـن الحـاالت. ويف هـذا السـياق، نُشـر إىل أبرز اإلشـكاليات 
التـي تواجه تطبيـق قواعد تنظيم الفضاء الخارجـي، وما تفرضه من 

تحديـات وعواقـب، وذلـك عى النحـو التايل:

1- تحديـد املجـال الفضـايئ اإلقليمي: فعى الرغم مـن وجود اتفاق 
حـول أنـه فـوق كل إقليـم أريض هنـاك مـا يُسـمى باملجـال الجـوي 
ويخضـع لقوانـن الدولـة التـي ينتمـي إليهـا وال ينبغـي انتهاكه من 
دون إذن هـذه الدولـة، وأنه بعد ارتفـاع معن فإن الفضاء فوق تلك 
املنطقـة الجغرافيـة يخـرج عـن كونـه مجاالً فضائيـاً وطنيـاً أو فضاء 
إقليميـاً إىل كونـه فضـاء دوليـاً تحكمـه تريعـات دولية؛ بيـد أنه ال 
يـزال هنـاك اختـاف حـول تحديـد حـدود هـذا الفضـاء. وقـد جـاء 
عـدم اتفـاق دول العامل حتى اآلن عى معيار محدد ميكن أن تسـتند 
إليـه العتبـار الحـد الـذي ينتهـي عنـده الغـاف الجـوي ليبـدأ منـه 
الفضـاء الخارجـي بسـبب تعارض املواقـف التي تتبناها الـدول التي 
تعكـس مصلحتهـا، مـا أدى إىل عجـز املجموعـة الدوليـة عـن وضـع 
تعريـف للفضـاء الخارجـي بالنسـبة للفضـاء الوطنـي، حيث تخىش 
الـدول ذات النشـاط الفضـايئ الكثيـف أن يـؤدي التحديـد الفاصـل 
بن املجالن إىل الحد من نشـاطها أو إىل رضورة اإلعان عن أنشـطة 

رسيـة أو إىل اضطرارهـا إىل دفـع رسـوم لحـق املرور.

تقنيـات  تطـورت  املعلومـات:  تبـادل   -2
تعـددت  كـا  املعلومـات،  عمليـات جمـع 
مجـاالت اسـتخدامها حتـى أنهـا دخلـت يف 
مجـاالت االسـتغال التجـاري. وعندمـا طُرح 
هـذا املوضـوع عـى لجنـة األمـم املتحـدة، 
تـم الوصـول إىل اتفـاق جاعـي يقـي بـأن 
إىل  اسـتناداً  مقيـدة  غـر  التصويـر  حريـة 
سـابقة اتفاق بن الواليات املتحـدة واالتحاد 
السـوفييتي يف اتفاقيـة الحـد مـن الصواريخ 
الباليسـتية يف عـام 1972 نـص عـى أن “أيـاً 
من الدولتن ال تتدخل يف وسـائل االسـتطاع 
ناحيـة  مـن  لكـن  األخـرى”.  الدولـة  لـدى 
أخـرى، تُثـار مسـألة حـق نقـل املعلومـات 
االسـتطاعية إىل طرف ثالـث والروط التي 
مبقتضاهـا يكـون للدولـة الحـق يف االطـاع 

عـى املعلومـات الخاصـة مبا هـو داخل حدودهـا. إذ تحـرص الدول 
املنتجـة لتكنولوجيـا الفضـاء الخارجـي عـى االحتفـاظ باملعلومـات 
التـي تـرى فيهـا مصلحة مـن عـدم مشـاركتها، والـدول العاجزة عن 
املشـاركة يف الفضـاء الخارجـي ليـس لديهـا مـا تفـاوض بـه؛ فهـي ال 
أراضيهـا وال متلـك  الصناعيـة مـن كشـف  األقـار  تسـتطيع منـع 
معلومـات ماثلـة لتقايـض بهـا، كـا أنهـا ال ميكنهـا معالجـة هـذه 
املعلومـات واالسـتفادة منهـا، وتتحمـل تكلفـة مرتفعـة عندما تلجأ 

للمراكـز املختصـة يف الـدول املتقدمـة.

3- صعوبــة التحقــق مــن وجــود اخــراق للمســؤولية الدوليــة عــن 
نشــاط الفضــاء الخارجــي: فــا الــذي يضمــن عــدم مخالفــة الــدول 
ــات يف  ــا ضان ــمل أي منه ــة، إذ مل تش ــدات الدولي ــكام املعاه ألح
هــذا الخصــوص. فعــى الرغــم مــن أن مســائل تســوية منازعــات 
الفضــاء الخارجــي واألجــرام الســاوية تخضــع للقواعد واإلجــراءات 
ــة،  ــة عام ــة بصف ــات الدولي ــوية املنازع ــم تس ــي تحك ــها الت نفس
فإنــه مــن املهــم يف هــذا الصــدد إيجــاد التنظيــات املناســبة التــي 
تضمــن عــدم تعطيــل تســوية مثــل هــذه املنازعــات، إذ عــادة مــا 
يثــور التســاؤل بشــأن كيفيــة إثبــات الوقائــع يف منازعــات الفضــاء 
ــة يصعــب إن مل يكــن يســتحيل إجــراء  ــه مــن ناحي الخارجــي؛ ألن
املعاينــة يف الفضــاء الخارجــي، ومــن املعلــوم أن املعاينــة هــي أهــم 
إجــراء يف التحقيــق. ومــن ناحيــة أخــرى، يتطلــب تحقيــق منازعــات 
ــة،  ــة والعملي ــن الخــرة الفني ــال م الفضــاء الخارجــي، مســتوى ع
باإلضافــة إىل التكلفــة املرتفعــة ملثــل هــذه اإلجــراءات. ومــن ثــم 
فــإن الكشــف عــن مثــل هــذه املســؤولية يكــون يف يــد الــدول ذاتها 
التــي تراقــب كل منهــا األخــرى يف إطــار ســعيها الحثيــث مــن أجــل 

حفــظ تــوازن القــوى فيــا بينهــا. 

مــن جهــة أخــرى، يُاحــظ أنــه يف ظــل التطــور الــذي تشــهده 
التكنولوجيــا ومــا أفرزتــه الحــرب اإللكرتونيــة، فإنــه ال ميكــن 
اســتبعاد احتــال قيــام خصــوم للدولــة ســواء مــن دول أو جاعات 
أو أفــراد بعمليــات قرصنــة معقــدة ينتــج عنهــا أرضار يف الفضــاء أو 
عــى األرض، ويف هــذه الحالــة ســيقع عــبء املســؤولية عــى مالــك 
القمــر الصناعــي، بينــا لــن يواجــه الفاعــل الرئيــي الحقيقــي أي 

مســؤولية قانونيــة عــن الــرضر الــذي تســبب فيــه.

ملفات إكسبو
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ســاهم ظهــور تكنولوجيــا الفضــاء خــال مرحلــة الحــرب البــاردة 
يف تطويــر التطبيقــات العســكرية، ويف ســباق تســلح بــن الواليــات 
املتحــدة واالتحــاد الســوفيتي الســابق. ومــع ســقوط األخــر، 
وانتهــاء تلــك الحــرب، صــارت التطبيقــات املدنيــة والحياتيــة لتلــك 
التكنولوجيــا أهــم وأكــر حيويــة لــدول العــامل، وصــار اســتهدافها 
جــزًءا مــن رصاع جديــد بــن القــوى العســكرية الكــرى عــى 
ــة ملــا متلكــه  ــا األقــار الصناعي ــأيت يف مقدمته مســتوى العــامل. وي
ــذي  ــدول، األمــر ال ــر ال ــاة ومصائ مــن قــدرة عــى التحكــم يف حي
ــامل  ــدو أن الع ــا. ويب ــكريًّا ُمعاديً ــًا عس ــا عم ــن تدمره ــل م جع
ُمتجــه نحــو نــوع جديــد مــن الحــروب والراعــات، التــي ســيكون 

“الفضــاء” ســاحتها الرئيســية.

ويف هــذا الســياق، يتنــاول “نيــال فــرث” الكاتــب املتخصــص يف 
القضايــا التكنولوجيــة، أبعــاد هــذه الحــرب املســتقبلية املحتملة يف 
مقالــه املنشــور عــى موقــع “إم آي يت تكنولوجــي ريفيــو” يف يونيو 
ــا يف الفضــاء  ــف نخــوض حربً ــوان: “كي ــاء بعن ــذي ج ــايض، وال امل

)وكيــف نتجنبهــا(؟”.

تدمير األقمار الصناعية:
ــة  ــة الرابع ــام الجــاري الدول ــن الع ــارس م ــد يف م أصبحــت الهن
ــات املتحــدة والصــن التــي تدمــر  يف العــامل بعــد روســيا والوالي
ــا يف مــداره. فقــد كانــت املهمــة “شــاكتي”  بنجــاح قمــرًا صناعيًّ
)اســم هنــدي يعنــي “القــوة”( عبــارة عــن إطــاق ســاح مبــارش 
مضــاد لألقــار الصناعيــة ASAT، والــذي عــادة مــا يكــون 
“مركبــة قتــل”، وهــو عبــارة عــن قطعــة مــن املعــدن بهــا نظــام 
ــد  ــتي. وبع ــاروخ باليس ــة ص ــى قم ــة ع ــاص، ومثبت ــه خ توجي
ــألرض،  ــوي ل ــاف الج ــاروخ الغ ــادرة الص ــن مغ ــزة م ــرتة وجي ف
ــح  ــوم بتصحي ــم تق ــاروخ، ث ــن الص ــل” ع ــة القت ــل “مركب تنفص
ــة  ــاك حاج ــت هن ــدف. وليس ــن اله ــا م ــاء اقرتابه ــارها أثن مس
إىل متفجــرات، ألن اصطــدام هــذه املركبــة بالقمــر الصناعــي 
ــة تتســبب  ــة هائل ــة حركي ــج طاق ــة، يُنت ــات املداري ــد الرع عن

ــار. يف االنفج

ويشــر الكاتــب إىل أن فكــرة تدمــر األقــار الصناعية نشــأت 
منــذ ظهورهــا. وكانــت أول تجربــة فاشــلة يف هــذا الصــدد مــن 

حرب الفضاء:
مستقبل صراعات القوى الكبرى حول » األقمار الصناعية«

t نيال فيرث
محرر في مجلة “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

* هذا التقرير عرضه الباحث محمد محمود السيد على موقع مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة.

املصدر:
Niall Firth. ”How to fight a war in space )and get away with it(“. MIT Technology Review. June 26, 2019. Available on: https://www.tech�
nologyreview.com/s/613749/satellite�space�wars/?fbclid=IwAR0lL1Q40vOGwnkQthPig4aagkcz�iLVpae3Ofqtwol5j7Q7UqWXcl2aP3A.
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نصيــب الواليــات املتحــدة عــام 1958، بعــد أقــل مــن عــام مــن 
إطــاق القمــر الصناعــي الســوفيتي “ســبوتنيك1�”.

وخــال الحــرب البــاردة، طــورت الواليــات املتحــدة واالتحــاد 
الســوفيتي الســابق أســلحة متطــورة مضــادة لألقــار الصناعيــة، 
حيــث كان لــدى األوىل صواريــخ ميكــن إطاقهــا مــن الطائــرات 
املقاتلــة تــم اختبارهــا بنجــاح عــام 1985، وكذلــك صواريــخ ذات 
ــدو. وكان أول  ــار الع ــتهداف أق ــى اس ــادرة ع ــة ق رؤوس نووي
ــة يف الصــن  ــخ املضــادة لألقــار الصناعي ــار ناجــح للصواري اختب

عــام 2007.

ــِدم أي دولــة حتــى اآلن عــى تدمــر  ورغــم مــا ســبق، مل تُْق
ــي  ــدول الت ــة أخــرى، خاصــة وأن معظــم ال ــي لدول ــر صناع قم
تســتطيع فعــل ذلــك هــي أيًضــا قــوى نوويــة. ولكــن مــع زيــادة 
تشــابك األقــار الصناعيــة مــع كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة 
ــام شــخص مــا  ــزداد فــرص قي ــات العســكرية، ت ــة والعملي املدني
ــار  ــد األق ــى أح ــوم ع ــرة والهج ــاذ املخاط ــا باتخ ــكان م يف م
ــة  ــة، والــذي رمبــا يــؤدي إىل نشــوب حــرب فضــاء كامل الصناعي

يف العــامل.

يقــول “فــرث” إن مصطلــح “حــرب الفضــاء” كان شــائع 
ــف  ــف مختل ــاردة، ولكــن بتعري ــرتة الحــرب الب االســتخدام يف ف
ــاق  ــذ إط ــة. فمن ــة املعادي ــار الصناعي ــر األق ــرة تدم ــن فك ع
االتحــاد الســوفيتي قمــرَه الصناعــي “ســبوتنيك1�”، اســتخدمت 
القــوى العظمــى تلــك األقــار يف التجســس عــى تحــركات 
العــدو وخطــط قواتــه، وكذلــك مراقبــة الهجــات النوويــة 
ــك  ــد كان الفضــاء يف تل ــة. فق ــة وحشــد ترســانتها النووي القادم

ــة. ــات نووي ــن هج ــد لش ــرد متهي ــرتة مج الف

واليـــوم، تعتمـــد البنيـــة التحتيـــة املدنيـــة كثـــرًا عـــى 
ـــد املواقـــع العاملـــي GPS، واالتصـــاالت عـــر األقـــار  نظـــام تحدي
ـــوىض.  ـــؤدي إىل الف ـــد ت ـــا ق ـــإن الهجـــات عليه ـــذا ف ـــة، ل الصناعي
ـــا،  ـــة أيًض ـــار الصناعي ـــى األق ـــر ع ـــكل أك ـــوش بش ـــد الجي وتعتم
ــة  ــو الخاصـ ــع الفيديـ ــات ومقاطـ ــال البيانـ ــم إرسـ ــث يتـ حيـ
ـــدون  ـــر ب ـــرات ري ـــل طائ ـــار �مث ـــدون طي ـــرات املســـلحة ب بالطائ
ــتان  ــوق أفغانسـ ــي فـ ــش األمريـ ــلها الجيـ ــي يرسـ ــار التـ طيـ
والعـــراق� إىل مشـــغليها مـــن البـــر عـــر األقـــار الصناعيـــة. 
ــور  ــتخباراتية والصـ ــات االسـ ــع املعلومـ ــا جمـ ــم أيًضـ ــا يتـ كـ
بواســـطة األقـــار الصناعيـــة، ونقلهـــا إىل مراكـــز العمليـــات يف 
جميـــع أنحـــاء العـــامل. ويف تقييـــم املحللـــن الصينيـــن، يعتمـــد 
ــاء يف  ــى الفضـ ــي عـ ــكري األمريـ ــتخبارات العسـ ــاز االسـ جهـ

جمـــع مـــا يصـــل إىل 90% مـــن معلوماتـــه.

حروب الفضاء مستقبًل:
يؤكــد “فــرث” أنــه قــد صــار للفضــاء أهميــة جوهريــة يف 
كيفيــة قتــال الجيــوش املتقدمــة عــى األرض، لدرجــة أن أي 
ــا إلطــاق رشارة حــرب  ــح كافيً ــي أصب ــر صناع هجــوم عــى قم
ــردع  ــة ال ــة. واألهــم يف ذلــك هــو أن تحقيــق عملي ــة نووي عاملي
ــرتة  ــه يف ف ــت علي ــا كان ــة ع ــر صعوب ــت أك ــاء أصبح يف الفض
الحــرب البــاردة. فهنــاك دول مثــل إيــران وكوريــا الشــالية 

ــك  ــاء، وكذل ــة يف الفض ــا تدمري ــاك تكنولوجي ــن امت ــت م متكن
ــدول.  ــر ال ــن غ ــلحة م ــات مس ــبة لجاع ــر بالنس األم

“تفجــر  بالــرضورة  تعنــي  ال  هنــا  التدمريــة  والقــدرات 
األقــار الصناعيــة”، بــل تشــمل أيًضــا األســاليب األقــل عدوانيــة، 
مثــل الهجــات اإللكرتونيــة التــي تعــرتض تدفــق البيانــات بــن 

ــة. ــات األرضي ــة واملحط ــار الصناعي األق

ففــي عــام 2008، نجحــت إحــدى الهجــات اإللكرتونيــة 
عــى محطــة أرضيــة يف الرنويــج يف التدخــل يف عمــل أقــار 
ــك ملــدة 12 دقيقــة.  ــة ناســا)١(، وذل “الندســات” التابعــة لوكال
ويف وقــت ســابق مــن عــام 2019، متّكــن بعــض املتســللن مــن 
الوصــول إىل القمــر الصناعــي Terra Earth التابــع للوكالــة 
ذاتهــا، وقامــوا بعمــل كل يشء عــدا إصــدار األوامــر، ومــن غــر 
ــن يف  ــض املُعلق ــم أن بع ــوم، رغ ــف وراء الهج ــن يق ــح م الواض

ــن. ــام إىل الص ــع االته ــوا أصاب ــت وّجه ــك الوق ذل

ويحــذر “فــرث” مــن أن املتســللن ميكنهــم إيقــاف اتصــاالت 
القمــر الصناعــي، مــا يجعلــه بــا فائــدة، وكذلــك ميكنهــم إتاف 
تلــك األقــار بشــكل دائــم، عــن طريــق حــرق الوقــود الدافــع 

لهــا أو توجيــه مستشــعر التصويــر تجــاه الشــمس لحرقهــا.

األقــار  عــى  للهجــوم  أخــرى  شــائعة  طريقــة  وهنــاك 
الصناعيــة، وذلــك عــن طريــق “أجهــزة التشــويش”، حيــث 
ــي تنتقــل مــن  ميكــن للتشــويش أن يتداخــل مــع اإلشــارات الت
األقــار الصناعيــة إىل املحطــات األرضيــة، أو متنــع وصولهــا مــن 

ــاس.  األس

ــات  ــوم بعملي ــت تق ــيا كان ــأن روس ــة ب ــاك شــكوك قوي وهن
ــاورات  ــال من ــك خ ــارات GPS، وذل ــق إش ــن طري ــويش ع تش
ــة  ــن مهاجم ــرث” ع ــدث “ف ــدا. وتح ــج وفنلن ــو يف الرنوي النات
روســيا ألنظمــة الفضــاء باســتخدام أجهــزة التشــويش يف جميــع 

ــا.  ــاء أوكراني أنح

وذكــر تقريــر حديــث صــادر عــن وكالــة االســتخبارات 
ــر  ــى تطوي ــل اآلن ع ــن تعم ــة DIA أن الص ــة األمريكي الدفاعي
ــن  ــعة م ــة واس ــتهدف مجموع ــن أن تس ــويش ميك ــزة تش أجه
الــرتددات، مبــا يف ذلــك نطاقــات االتصــاالت العســكرية. ويُعتقــد 
كذلــك أن كوريــا الشــالية اشــرتت أجهــزة تشــويش مــن روســيا. 
ومــن املعــروف أن التنظيــات املســلحة يف العــراق وأفغانســتان 

ــا. ــتخدمها أيًض تس

ــة  ــارات GPS مزيف ــث إش ــوم بب ــزة تق ــاك أجه ــك هن كذل
ــى األرض.  ــة ع ــار الصناعي ــتقبال األق ــزة اس ــا أجه ــدع به لتخ
ــة  ــاب يف جامع ــض الط ــتخدم بع ــام 2013، اس ــف ع ــي صي فف
تكســاس جهــازًا بحجــم الحقيبــة لبــث إشــارة GPS مزيفــة، 
ــون دوالر�  ــة 80 ملي ــاص �بقيم ــت خ ــراف يخ ــببوا يف انح وتس
ــذه  ــاف ه ــم اكتش ــط. ومل يت ــر املتوس ــن البح ــار ع ــات األمت مئ
ــوا بأنفســهم عــن ذلــك يف وقــت  الخدعــة، ولكــن الطــاب أعلن

الحــق.

ــيلة  ــة كوس ــك الخدع ــا تل ــتخدم أيًض ــيا تس ــدو أن روس ويب
ــر  ــس “فادمي ــك الرئي ــة، وكذل ــة الحيوي ــة التحتي ــة البني لحاي

ملفات إكسبو
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بوتــن” نفســه وهــو يتحــرك، بحيــث يكــون يف مأمــن مــن 
عمليــات االغتيــال املحتملــة بطائــرات بــدون طيــار، عــن طريــق 

ــه. ــاء موقع إخف

ــل  ــدول يف تعطي ــد ترغــب بعــض ال وعــى مســتوى آخــر، ق
األقــار الصناعيــة لــدول أخــرى عــن تنفيــذ مهامهــا متاًمــا، وهنــا 
يــأيت دور أشــعة الليــزر. ويشــر “فــرث” إىل أنــه ال توجــد دولــة 
حتــى اآلن متكنــت مــن اســتخدام أشــعة الليــزر يف تدمــر األقــار 
الصناعيــة، وذلــك بســبب الصعوبــات التقنيــة التــي تحــول دول 
توليــد الطاقــة الكافيــة ملثــل هــذا الليــزر يف الفضــاء، ســواء كان 

ذلــك باســتخدام الكهربــاء أو املــواد الكيميائيــة.

ـــا�  ـــة �نظريًّ ـــايل الطاق ـــزر ع ـــاق اللي ـــن إط ـــك، ميك ـــع ذل وم
ــد  ــرات. وقـ ــى الطائـ ــه عـ ــة أو تركيبـ ــات األرضيـ ــن املحطـ مـ
خصصـــت بعـــض الـــدول الكـــرى متويـــًا ضخـــًا لتطويـــر 
هـــذا املـــروع النظـــري. ويشـــر تقريـــر وكالـــة االســـتخبارات 
ـــا  ـــزًرا أرضيًّ ـــك لي ـــوف متتل ـــن س ـــة إىل أن الص ـــة األمريكي الدفاعي
ـــة  ـــار الصناعي ـــة لألق ـــعار البري ـــزة االستش ـــر أجه ـــه تدم ميكن
ـــل.  ـــام املقب ـــن الع ـــر م ـــت مبك ـــض، يف وق ـــدار أريض منخف يف م
أي إنـــه بحلـــول منتصـــف عـــام 2020، ســـتكون بكـــن قـــادرة 

عـــى إتـــاف بنيـــة القمـــر الصناعـــي. 

وبشــكل عــام، ليــس القصــد مــن أجهــزة الليــزر هــو تفجــر 
قمــر صناعــي يف الســاء، بــل إتــاف مستشــعراته البريــة 
بحيــث يعجــز عــن تصويــر املواقــع الحساســة، وقــد يكــون 
هــذا التلــف مؤقتًــا، وقــد تكــون أشــعة الليــزر قويــة مبــا يكفــي 

ــا. ــف دامئً لجعــل هــذا التل

اســتعادة أمريكا هيمنتها:
كاعـــب مهيمـــن يف الفضـــاء لعقـــود مـــن الزمـــان، يـــرى “فـــرث” 
ـــر لتخـــره. حيـــث يشـــر  ـــات املتحـــدة لديهـــا اآلن الكث أن الوالي
ــة إىل أن كاًّ  ــة األمريكيـ ــتخبارات الدفاعيـ ــة االسـ ــر وكالـ تقريـ
مـــن الصـــن وروســـيا قـــد أعادتـــا تنظيـــم قواهـــا العســـكرية 
ـــر. يف الوقـــت  ـــا أكـــر بكث ـــة دوًرا مركزيًّ إلعطـــاء الحـــرب الفضائي
ـــى  ـــا ع ـــدت هيمنته ـــد فق ـــا ق ـــنطن بأنه ـــه واش ـــعر في ـــذي تش ال
ـــات  ـــة للهج ـــة ُعرض ـــا الصناعي ـــارت أقاره ـــل وص ـــاء، وب الفض

ـــة. الفضائي

ـــة  ـــاره الصناعي ـــل أق ـــي يف جع ـــش األمري ـــدأ الجي ـــك، ب لذل
أكـــر مناعـــة يف مواجهـــة الهجـــات الفضائيـــة، وكذلـــك أكـــر 
صعوبـــة يف العثـــور عليهـــا. فعـــى ســـبيل املثـــال، مـــن املُقـــرر 
أن تُطلـــق واشـــنطن عـــام 2022 قمـــرًا صناعيًّـــا تجريبيًّـــا 
جديـــًدا، هـــو NTS�3، الـــذي ســـيكون بهوائيـــات قابلـــة 
ــر  ــوة أكـ ــاراته بقـ ــث إشـ ــن أن يبـ ــه، وميكـ ــة والتوجيـ للرمجـ
ـــو  ـــى ل ـــا حت ـــى دقيًق ـــه ليبق ـــم تصميم ـــويش، وت ـــة التش ملواجه
ــه  ــة، ومتـــت برمجتـ ــم األرضيـ ــدات التحكـ ــه بوحـ ــد اتصالـ فقـ

عـــى كشـــف محـــاوالت التشـــويش عـــى إشـــاراته.

ـــر  ـــة أك ـــار الصناعي ـــل األق ـــط جع ـــس فق ـــر لي ـــل اآلخ والح
ــاء  ــن إنشـ ــة، ولكـ ــات املختلفـ ــد الهجـ ــة ضـ ــة وحصانـ مناعـ
ـــى  ـــة ع ـــة التكلف ـــة رخيص ـــار الصناعي ـــن األق ـــعة م ـــبكة واس ش

ـــا يف  ـــتخدامها أيًض ـــن اس ـــي ميك ـــة، والت ـــة منخفض ـــدارات أرضي م
ـــى  ـــاد ع ـــن االعت ـــداًل م ـــة. فب ـــلحة النووي ـــى األس ـــيطرة ع الس
 ،hardened communications روابـــط االتصـــاالت القويـــة
ـــن  ـــه م ـــر ل ـــدد ال ح ـــد ع ـــي إىل تولي ـــر األمري ـــب التفك يذه
ـــر كل  ـــر ع ـــي مت ـــة، والت ـــلحة النووي ـــم يف األس ـــارات للتحك املس
ــاء  ــاء العســـكري، والفضـ ــاء: الفضـ عنـــر مـــن عنـــارص الفضـ
ــى ال  ــط، حتـ ــن الروابـ ــرى مـ ــة أخـ ــواع مختلفـ ــاري، وأنـ التجـ
ـــم يف هـــذه  ـــوج بســـهولة إىل منصـــات التحك ـــداء الول ـــن لألع ميك

األســـلحة.

البحث عن إطار قانوني:
ـــك عـــن معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي  ـــد ذل ـــرث” بع يتحـــدث “ف
ـــامل  ـــار الش ـــلحة الدم ـــتخدام أس ـــر اس ـــي تحظ ـــام 1967، والت لع
يف الفضـــاء أو عـــى “األجـــرام الســـاوية” مثـــل القمـــر. كـــا 
تحظـــر “إقامـــة القواعـــد العســـكرية واملنشـــآت والتحصينـــات 

ـــاوية”. ـــرام الس ـــى األج ع

 وقـــد صادقـــت الـــدول الرئيســـية التـــي ترتـــاد الفضـــاء 
عـــى هـــذه املعاهـــدة، لكـــن طموحـــات املعاهـــدة لتدويـــن 
االســـتخدامات الســـلمية للفضـــاء تبـــدو بعيـــدة املنـــال حاليًّـــا، 
خاصـــة مـــع التطـــور التكنولوجـــي املســـتمر، والخطابـــات 

الصقوريـــة الشـــائعة للـــدول الكـــرى.

فقـــد حاولـــت األمـــم املتحـــدة لعقـــود مـــن الزمـــن حـــث 
ــاء، حيـــث التقـــى ممثلـــو  ــليح الفضـ الـــدول عـــى عـــدم تسـ
أكـــر مـــن 25 دولـــة يف اجتـــاع مغلـــق يف جنيـــف يف مـــارس 
ـــو”،  ـــويش ناس ـــول “هيت ـــدة. ويق ـــدة جدي ـــة معاه 2019 ملناقش
ـــذي  “محامـــي الفضـــاء” بجامعـــة إكســـرت باململكـــة املتحـــدة، وال
ــق  ــة تطبيـ ــول كيفيـ ــل حـ ــة دليـ ــه لكتابـ ــع زمائـ ــل مـ يعمـ
ــية يف  ــة األساسـ ــاء: “إن الصعوبـ ــى الفضـ ــدويل عـ ــون الـ القانـ
ـــوى  ـــن الق ـــة ب ـــدام الثق ـــتمرار انع ـــل يف اس ـــود تتمث ـــر الجم ك

الكـــرى”. 

خاصـــة القـــول، إن الحـــل الوحيـــد يف ظـــل التنافـــس بـــن 
ـــه إىل حـــرب  ـــذر بتحول ـــذي ين ـــوى الكـــرى عـــى الفضـــاء، وال الق
عامليـــة، والفشـــل يف التوصـــل إىل إطـــار قانـــوين متفـــق عليـــه 
ــر اإلرادة  ــن يف توافـ ــاء؛ يكمـ ــس يف الفضـ ــار التنافـ ــدد إطـ يحـ
ــام  ــال يف أيـ ــا كان الحـ ــرى كـ ــدول الكـ ــدى الـ ــية لـ السياسـ
الحـــرب البـــاردة، لكونهـــا الطريقـــة الوحيـــدة لوقـــف الـــراع 

ــاء. يف الفضـ

ــي مجموعـــة أقـــار صناعيـــة  ــات: هـ )١( أقـــار الندسـ
ــى اآلن،  ــام 1972 حتـ ــذ عـ ــا منـ ــا تباًعـ ــة ناسـ ــا وكالـ أطلقتهـ
ــات 2،  ــات 1، والندسـ ــلة: الندسـ ــميات متسلسـ ــا تسـ وأعطتهـ
حتـــى الندســـات 8. وهـــي مجموعـــة أقـــار صناعيـــة بغـــرض 
استكشـــاف بقـــاع األرض ولألغـــراض املدنيـــة، وكذلـــك مراقبـــة 
ــح  ــا يف مسـ ــتخدم صورهـ ــواطئ. وتسـ ــارات والشـ ــاح القـ انزيـ
ــة  ــرات األرضيـ ــاس التغيـ ــدان وقيـ ــة يف البلـ ــادر الطبيعيـ املصـ
ـــببها  ـــون س ـــة أو يك ـــة طبيعي ـــرق تعري ـــن ط ـــأ ع ـــد تنش ـــي ق الت

النشـــاط اإلنســـاين.

مستقبل صراعات القوى الكبرى حول » األقمار الصناعية«
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ثانيًا: التنافس الشرق أوسطي
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الصناعـــي  القمـــر  املتحـــدة  العربيـــة  اإلمـــارات  أطلقـــت 
ـــاٍد  ـــه بأي ـــم تصنيع ـــريب يت ـــي ع ـــر صناع ـــات” أول قم ـــة س “خليف
إماراتيـــة 100%، وذلـــك عـــى مـــن صـــاروخ )H�IIA(، مـــن 
ـــر  ـــول القم ـــرد دخ ـــان، ومبج ـــايئ يف الياب ـــيا الفض ـــز تانيغاش مرك
ــة  ــور فائقـ ــاط صـ ــه بالتقـ ــيبدأ عملـ ــداره سـ ــي إىل مـ الصناعـ
الجـــودة، وإرســـالها إىل املحطـــة األرضيـــة بهـــدف اســـتخدامها 
يف مراقبـــة التغـــرات البيئيـــة، ويف جهـــود اإلغاثـــة يف حـــاالت 

ــراين. ــط العمـ ــة، والتخطيـ ــوارث الطبيعيـ الكـ

خطـــة طموحة لغزو الفضاء:
ـــة طموحـــة  ـــة ســـات” يف ظـــل خطـــة إماراتي ـــأيت إطـــاق “خليف ي
ـــا إرســـال أول  ـــة ســـات” أيًض ـــع “خليف ـــث يتب لغـــزو الفضـــاء، حي
ـــبار  ـــم “مس ـــه اس ـــق علي ـــخ، أُطل ـــب املري ـــريب إىل كوك ـــبار ع مس
ـــع دول  ـــن تس ـــن ب ـــدة م ـــارات واح ـــك اإلم ـــون بذل ـــل”، لتك األم
ـــبار  ـــينطلق املس ـــب، وس ـــذا الكوك ـــاف ه ـــح الستكش ـــط تطم فق
يف مهمتـــه عـــام 2020، ومـــن املخطـــط أن يصـــل إىل املريـــخ 
ـــا  ـــن عاًم ـــرور خمس ـــرى م ـــع ذك ـــا م ـــام 2021، تزامًن ـــول ع بحل
ـــري  ـــدة، ويج ـــة املتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــاد دول ـــام اتح ـــى قي ع
ـــق  ـــد فري ـــى ي ـــبار ع ـــروع املس ـــذ مل ـــط واإلدارة والتنفي التخطي
إمـــارايت وطنـــي، وبذلـــك ســـتكون دولـــة اإلمـــارات ضمـــن 9 
ـــة الستكشـــاف الكوكـــب  ـــج فضائي ـــا برام ـــط له ـــامل فق دول يف الع

ـــر. األحم

ـــره  ـــم تطوي ـــي يت ـــر صناع ـــات” أول قم ـــة س ـــر “خليف ويُعت

ـــات الفضـــاء يف مركـــز  داخـــل الغـــرف النظيفـــة يف مختـــرات تقني
محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء بـــديب، ويُتيـــح لدولـــة اإلمـــارات 
تقديـــم خدمـــات تنافســـية يف قطـــاع الصـــور الفضائيـــة عـــى 
ـــة  ـــي صـــوًرا فضائي ـــر الصناع ـــدم القم ـــث يق ـــامل، حي مســـتوى الع
ـــط  ـــاالت التخطي ـــاعد يف مج ـــا يس ـــوح، مب ـــودة والوض ـــة الج عالي
ـــة  ـــال البني ـــر أع ـــراين وتطوي ـــرضي والعم ـــم الح ـــدين والتنظي امل
التحتيـــة يف دولـــة اإلمـــارات، وتقديـــم خرائـــط تفصيليـــة 
للمناطـــق املـــراد دراســـتها، ومتابعـــة املشـــاريع الهندســـية 
ـــى  ـــة ع ـــرات البيئي ـــد التغ ـــن رص ـــًا ع ـــرى، فض ـــائية الك واإلنش
املســـتوى املحـــي وعـــى مســـتوى دعـــم الجهـــود العامليـــة يف 
ـــة  م صـــوًرا مفّصل ـــدِّ ـــة، فمـــن املخطـــط أن يُق ـــاظ عـــى البيئ الحف
ـــا يســـاعد  ـــويب، م ـــن الشـــايل والجن ـــة يف القطب ـــم الجليدي للقم
عـــى اكتشـــاف التأثـــرات الناجمـــة عـــن االحتبـــاس الحـــراري.

وقـــد بـــدأت اســـرتاتيجية توطـــن صناعـــة الفضـــاء يف 
اإلمـــارات عـــام 2006 حينـــا عقـــدت الدولـــة رشاكـــة اســـرتاتيجية 
مـــع “ســـاتريك أنيشـــيتف” الكوريـــة الجنوبيـــة يف إنشـــاء 
ـــات� 2”  ـــد “ديب س ـــا بع ـــات� 1” وفي ـــي “ديب  س ـــر الصناع القم
المتـــاك تقنيـــات تصنيـــع األقـــار الصناعيـــة، حيـــث اكتســـب 
ــنوات،  ــر سـ ــدار عـ ــى مـ ــرة عـ ــون خـ ــون اإلماراتيـ املهندسـ
ـــع “خليفـــة ســـات”. ـــم وتصني وعـــادوا إىل رحـــاب الوطـــن لتصمي

تأخـــر برامج الفضاء العربية:
ـــاف  ـــة واستكش ـــال صناع ـــرًا يف مج ـــة كث ـــدول العربي ـــرت ال تأخ

»خليفة سات«:
االتجاه اإلماراتي لتوطين صناعة الفضاء بالمنطقة العربية

t د. إيهاب خليفة

رئيس وحدة التطورات التكنولوجية - مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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الفضـــاء، فحتـــى يـــوم أن انطلـــق ســـبوتنك 1، مل يكـــن هنـــاك 
ـــك  ـــم الفل ـــو قس ـــاء وه ـــوم الفض ـــال عل ـــد يف مج ـــم واح إال قس
ـــن  ـــرة، ومل يك ـــة القاه ـــوم بجامع ـــة العل ـــة بكلي ـــاد الجوي واألرص
هنـــاك للعـــرب إال قســـم واحـــد يف مجـــال هندســــة الطـــران 
ــة  ــاء بكليـ ــران والفضـ ــة الطـ ــم هندسـ ــو قسـ ــاء، وهـ والفضـ
الهندســـة بجامعـــة القاهـــرة، ومل يكـــن للعـــرب مرصـــد فلـــي 

واحـــد إال مرصـــد حلـــوان.

ومـــع بدايـــة الســـبعينيات، بـــدأت بعـــض الـــدول العربيـــة 
�وعـــى رأســـها مـــر� يف إنشـــاء مراكـــز لاستشـــعار عـــن 
ـــل  ـــد داخ ـــن بع ـــعار ع ـــز االستش ـــاء مرك ـــم إنش ـــث ت ـــد، حي بع
ـــرة، وكان األول  ـــا بالقاه ـــي والتكنولوجي ـــث العلم ـــة البح أكادميي
مـــن نوعـــه يف العـــامل العـــريب، والـــذي تحـــول فيـــا بعـــد إىل 
ـــع  ـــاء. وم ـــوم الفض ـــد وعل ـــن بع ـــعار ع ـــة لاستش ـــة القومي الهيئ
بدايـــة الثانينيـــات انتـــرت مراكـــز االستشـــعار عـــن بعـــد يف 

البـــاد العربيـــة، والتـــي تحـــول بعضهـــا إىل هيئـــات وطنيـــة.

ومـــع نهايـــة القـــرن العريـــن، مل يكـــن هنـــاك للعـــرب يف 
ـــون  ـــي والتلفزي ـــث اإلذاع ـــن للب ـــوى قمري ـــي س ـــاء الخارج الفض
ـــث  ـــر ثال ـــا قم ـــم تبعه ـــل ســـات”، ث ـــرب ســـات” و”ناي هـــا “ع
ـــد  ـــة ق ـــار الثاث ـــذه األق ـــت ه ـــاالت. وكان ـــا” لاتص ـــو “الري ه
ـــة  ـــة بطريق ـــات أجنبي ـــق جه ـــن طري ـــا ع ـــا وإطاقه ـــم تصنيعه ت
“تســـليم املفتـــاح” ، ويف مطلـــع القـــرن الحـــادي والعريـــن، 
بـــدأت برامـــج الفضـــاء العربيـــة يف الظهـــور، ومـــن أهـــم 
هـــذه النـــاذج: برنامـــج الفضـــاء املـــري، وبرنامـــج الفضـــاء 

الجزائـــري، وبرنامـــج الفضـــاء الســـعودي.

صناعـــة الفضاء قاطرة النمو:
ــار  ــاق األقـ ــن وراء إطـ ــود مـ ــي تعـ ــد التـ ــر الفوائـ ال تقتـ
ـــت  ـــواء كان ـــط، س ـــا فق ـــي تقدمه ـــات الت ـــى الخدم ـــة ع الصناعي
ــرايف أو  ــر جغـ ــي أو تصويـ ــث إعامـ ــاالت أو بـ ــات اتصـ خدمـ
مســـح بيئـــي أو خافـــه، بـــل إن صناعـــة الفضـــاء تُعتـــر مـــن 
الصناعـــات الشـــاملة التـــي تعمـــل عـــى تحفيـــز النشـــاط 
ــت صناعـــة  ــي ليسـ ــي، فهـ ــي والتعليمـ االقتصـــادي والصناعـ
مســـتقلة بذاتهـــا مثـــل غرهـــا مـــن الصناعـــات كالحديـــد 
ـــل  ـــة، ب ـــح الذكي ـــات أو الرائ ـــب أو األســـمدة أو الكياوي والصل
ـــات  ـــل واملواص ـــل النق ـــات مث ـــن الصناع ـــا م ـــى غره ـــد ع تعتم
ـــة،  ـــة والطاق ـــة والزراع ـــت والصح ـــات اإلنرتن ـــاالت وخدم واالتص
ـــا  ـــا وتغذيه ـــد عليه ـــي تعتم ـــة، الت ـــات العماق ـــن الصناع ـــي م فه
قطاعـــات صناعيـــة واقتصاديـــة أخـــرى، ومـــن ثـــم فاالرتقـــاء 
ـــة  ـــرى املرتبط ـــات األخ ـــة الصناع ـــاء بكاف ـــة لارتق ـــو نتيج ـــا ه به
بهـــا، وتطويرهـــا يُســـاهم يف تطويـــر غرهـــا مـــن الصناعـــات، 
ـــد  ـــل: الطـــران، واالتصـــاالت، واملاحـــة، والروبوتكـــس، وتحدي مث
ـــايل  ـــا. وبالت ـــة وتخزينه ـــد الطاق ـــم تولي ـــة، ونظ ـــع الجغرافي املواق
ـــر  ـــيًّا لتطوي ـــركًا رئيس ـــو ومح ـــرة من ـــر قاط ـــاء تعت ـــة الفض فصناع

غرهـــا مـــن الصناعـــات التجاريـــة.

وتتكـــون صناعـــة الفضـــاء مـــن ثـــاث صناعـــات رئيســـية، 
هـــي: صناعـــة األقـــار الصناعيـــة، ثـــم قطـــاع الصناعـــات األرضيـــة 
ـــدات اإلدارة  ـــتقبال ومع ـــال واالس ـــات اإلرس ـــمل محط ـــي تش الت

والتشـــغيل والتحكـــم، وأخـــرًا قطـــاع اإلطـــاق واملحطـــات 
ـــات  ـــاق املركب ـــدات إط ـــخ ومع ـــمل الصواري ـــذي يش ـــة ال األرضي

واألقـــار الصناعيـــة إىل الفضـــاء الخارجـــي.

ــة  ــلة متصلـ ــة سلسـ ــاء مبثابـ ــة الفضـ ــر صناعـ ــك تُعتـ لذلـ
ــن  ــدأ مـ ــا، تبـ ــا بعًضـ ــط ببعضهـ ــات ترتبـ ــن حلقـ ــون مـ تتكـ
املـــدارس والجامعـــات التـــي تهتـــم بتطويـــر مهـــارات العلـــوم 
الصواريـــخ  صناعـــة  تطويـــر  ثـــم  لطابهـــا،  والرياضيـــات 
واملركبـــات الفضائيـــة، مـــروًرا بالبنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيـــة 
املؤهلـــة لعمليـــة إطـــاق وتشـــغيل وإدارة األقـــار الصناعيـــة، 
ـــي  ـــة ل ـــدات واألدوات الازم ـــاء باملع ـــداد رواد الفض ـــة بإم نهاي
متكنهـــم مـــن إجـــراء تجاربهـــم الستكشـــاف الفضـــاء، وتزويدهـــم 
بالغـــذاء الـــذي ميكنهـــم مـــن البقـــاء أحيـــاء، ومـــن ثـــم فهـــي 
ـــة،  ـــوة العامل ـــارات الق ـــم، ومه ـــودة التعلي ـــاء بج ـــب االرتق تتطل

وكفـــاءة التصنيـــع.

األقمار الصناعية الصغيرة:
التوجـــه الحـــايل لقطـــاع صناعـــة الفضـــاء هـــو االعتـــاد عـــى 
ا مـــن حيـــث  األقـــار الصناعيـــة الصغـــرة والصغـــرة جـــدًّ
الحجـــم، حيـــث تعتـــزم مجموعـــة “إيربـــاص” األوروبيـــة 
ــة  ــح رشكـ ــي لصالـ ــر صناعـ ــو 900 قمـ ــة نحـ ــم وصناعـ تصميـ
“ون ويـــب” الخاصـــة التـــي تخطـــط لتقديـــم خدمـــة إنرتنـــت 
فضائيـــة عاليـــة الرعـــة ملليـــارات مـــن النـــاس حـــول العـــامل.

وقالـــت رشكـــة “ون ويـــب”، ومقرهـــا بريطانيـــا، إن نحـــو 
700 مـــن األقـــار الصناعيـــة التـــي ال يتجـــاوز وزن كل واحـــد 
منهـــا نحـــو 150 كيلوجراًمـــا، ســـتُطلق يف مـــدار حـــول األرض 
ابتـــداء مـــن عـــام 2018، بينـــا ســـتظل البقيـــة عـــى األرض 

لتســـتخدم كبدائـــل عنـــد الحاجـــة.

“جوجـــل”  مثـــل  رشكات،  اتجـــاه  عـــن  فضـــًا  هـــذا 
و”فيســـبوك”، لبـــث اإلنرتنـــت إىل األماكـــن النائيـــة باالعتـــاد 
ـــة  ـــت رشك ـــث أعلن ـــرة الحجـــم، حي ـــة صغ ـــار الصناعي ـــى األق ع
ـــت  ـــث اإلنرتن ـــا لب ـــرًا صناعيًّ ـــاء 180 قم ـــة لبن ـــن خط ـــل ع جوج
ـــرى  ـــتخدم ت ـــارات مس ـــن 4.8 ملي ـــرب م ـــا يق ـــاء إىل م ـــر الفض ع

جوجـــل أنهـــم مـــا زالـــوا بعيديـــن عـــن اإلنرتنـــت.

ا التـــي تســـمى  وباتـــت األقـــار الصناعيـــة الصغـــرة جـــدًّ
فهـــي  االهتـــام،  مـــن  عـــى درجـــة  تســـتحوذ   CubeSat
ــم  ــا 10 سـ ــدى حجمهـ ــادة ال يتعـ ــم، عـ ــرة الحجـ أقـــار صغـ
ــا أن تقـــوم  ــا عـــن 1 كلجـــم، وميكنهـ مكعـــب وال يزيـــد وزنهـ
ـــال  ـــاء، وإرس ـــن الفض ـــور م ـــاط الص ـــل: التق ـــف، مث ـــدة وظائ بع
ــراء أبحـــاث حـــول  ــلكية، وإجـ ــاالت الـــا سـ ــتقبال االتصـ واسـ
ـــة،  ـــارب البيولوجي ـــن التج ـــد م ـــام باملزي ـــوي، والقي ـــاف الج الغ

كـــا أنهـــا تعتـــر منصـــة اختبـــار لتقنيـــات املســـتقبل.

ومـــع وجـــود األقـــار الصناعيـــة العماقـــة والصغـــرة 
ا، مـــن املنتظـــر أن يزدحـــم الفضـــاء الخارجـــي  والصغـــرة جـــدًّ
ـــا نتســـاءل:  ـــة، بصـــورة تجعلن ـــآالف األجـــرام الســـاوية الصناعي ب
هـــل مـــن املمكـــن أن تحـــدث أزمـــة مـــرور يف الفضـــاء الخارجـــي 

يف املســـتقبل القريـــب؟

ملفات إكسبو
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ـــر  ـــارات والســـعودية وم ـــل اإلم ـــة مث ـــدة دول عربي ـــت ع أطلق
ـــاًرا  ـــر، خـــال الســـنوات األخـــرة، أق ـــراق واملغـــرب والجزائ والع
ـــا ألغـــراض  ـــا، وفًق ـــة تختلـــف مـــن حيـــث حجمهـــا ومهامه صناعي
ـــل يف  ـــي تتمث ـــدة تشـــبه الســـباق املحمـــوم عـــى الفضـــاء، والت ع
ـــة،  ـــرة األرضي ـــى الك ـــدة ع ـــق عدي ـــن مناط ـــال ب ـــق االتص تحقي
واخـــرتاق مجـــاالت غـــر تقليديـــة، وتعزيـــز القـــدرات األمنيـــة 
ـــة،  ـــوط الحدودي ـــن الخط ـــأنها تأم ـــن ش ـــي م ـــتخباراتية الت واالس
ومراقبـــة تأثـــر الكـــوارث الطبيعيـــة عـــى الخطـــط التنمويـــة 
ـــة  ـــة، ومواجه ـــط العمراني ـــع الخط ـــة ووض ـــوارد املائي ـــر امل وتدب
التهديـــدات اإلرهابيـــة ومكافحـــة الهجـــرة غـــر الرعيـــة، 
ــة  ــات اإللكرتونيـ ــد الهجـ ــب، وصـ ــبكات التهريـ ــك شـ وتفكيـ
ـــن  ـــوع م ـــق ن ـــة، وتحقي ـــة املعلوماتي ـــد األنظم ـــن تهدي والحـــد م

االســـتقالية املعلوماتيـــة. 

خريطة االنتشار:

تعـــد مـــر الدولـــة العربيـــة األوىل التـــي دخلـــت مجـــال 
ــر األول  األقـــار الصناعيـــة يف املنطقـــة حينـــا أطلقـــت القمـ
ـــات 102” يف  ـــل س ـــم “ناي ـــام 1998، ث ـــات 101” يف ع ـــل س “ناي
ـــة  ـــاة تلفزيوني ـــن 680 قن ـــر م ـــران أك ـــل القم ـــام 2000. ويحم ع
ــا  ــال إفريقيـ ــى شـ ــة وهـ ــة مختلفـ ــق جغرافيـ ــي مناطـ تغطـ

ـــطة  ـــغيلها بواس ـــم تش ـــا. ويت ـــوب أوروب ـــط وجن ـــرق األوس وال
الركـــة املريـــة لألقـــار الصناعيـــة التـــي أنشـــئت يف عـــام 

.1996

كـــا أطلقـــت مـــر “إيجيبـــت ســـات� 1” كأول قمـــر 
لاستشـــعار عـــن بعـــد، يف عـــام 2007، وصنـــع بالتعـــاون بـــن 
ـــر  ـــاء مب ـــوم الفض ـــد وعل ـــن بع ـــعار ع ـــة لاستش ـــة القومي الهيئ
ــر 2017،  ــا. ويف نوفمـ ــة يف أوكرانيـ ــب املتخصصـ ــد املكاتـ وأحـ
أعلـــن وزيـــر التعليـــم املـــري د.خالـــد عبدالغفـــار، أنـــه 
تـــم االتفـــاق عـــى تصنيـــع أول قمـــر مـــري يف عـــام 2019، 
بالتعـــاون مـــع الصـــن. كـــا أن مـــر ســـتطلق قمـــرًا صناعيًـــا 

جديـــًدا يحمـــل اســـم “مـــر ســـات 2” يف عـــام 2021.

ــا”  ــي “الريـ ــر صناعـ ــارات أول قمـ ــة اإلمـ ــت دولـ وامتلكـ
املرتبـــط باالتصـــاالت يف عـــام 2000، ثـــم تبعـــه “يـــاه ســـات” 
يف عـــام 2011. وأطلقـــت اإلمـــارات أيًضـــا يف عـــام 2009 “دىب  
ـــل  ـــر متوي ـــد، ع ـــن بع ـــعار ع ـــر لاستش ـــو أول قم ـــات� 1”، وه س
ـــر 2017،  ـــة. ويف فراي ـــر الطبيع ـــؤ مبخاط ـــك للتنب ـــي، وذل حكوم
أطلقـــت “نايـــف 1�” كأول قمـــر نانومـــرتي لتطويـــر قـــدرات 
الدولـــة يف مجـــال االختصاصـــات الهندســـية. كـــا تعتـــزم 

إطـــاق قمـــر “خليفـــة ســـات” يف 1 ينايـــر 2018.

سباق الفضاء:
لماذا تمتلك الدول العربية أقمارًا صناعية؟

t مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة
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ــام 2000،  ــي يف عـ ــر صناعـ ــعودية أول قمـ ــت السـ وأطلقـ
باســـم “ســـعودي ســـات� 1”، ثـــم أطلقـــت أقـــاًرا أخـــرى يف 
مجـــال االتصـــاالت الاســـلكية واملجـــاالت التجاريـــة والتقنيـــة، 
واملاحـــة البحريـــة. ويف عـــام 2014، تـــم إطـــاق القمـــر 
ــر  ــام 2014، قمـ “ســـعودي ســـات 4”. وأطلـــق العـــراق، يف عـ
“دجلـــة ســـات”، وهـــو متعلـــق باألغـــراض البحثيـــة يف مجـــال 
التصحـــر والغبـــار. كـــا تشـــهد األردن املراحـــل النهائيـــة 
ملـــروع إطـــاق أول قمـــر صناعـــي مصغـــر، عـــى نحـــو مـــا 
ـــاين  ـــه الث ـــن عبدالل ـــن ب ـــر الحس ـــد األم ـــارة وىل العه ـــفته زي كش
ـــا  ـــوم والتكنولوجي ـــة العل ـــي يف جامع ـــو تكنولوج ـــد النان إىل معه
ـــادرة  ـــن مب ـــأيت ضم ـــا ي ـــو م ـــر 2017، وه ـــة يف 23 أكتوب األردني
“مســـار” التابعـــة ملؤسســـة وىل العهـــد، والهادفـــة إىل توجيـــه 
ـــر  ـــا، وتوف ـــة به ـــوم الفضـــاء واألبحـــاث املتعلق الشـــباب نحـــو عل
الفـــرص التدريبيـــة والبحثيـــة يف مجـــال هندســـة األقـــار 

ــة.   ــم املهـــات الفضائيـ ــة وتصميـ الصناعيـ

ــاروك�  ــة” أو “مـ ــاء اليامـ ــر “زرقـ ــرب قمـ ــت املغـ وأطلقـ
توبســـات”، والـــذي يهـــدف إىل مراقبـــة الحـــدود وإرســـال 
البيانـــات إىل الجهـــات الخاصـــة. كـــا أطلقـــت، يف 8 نوفمـــر 
ـــدت  ـــث تعاق 2017، القمـــر الصناعـــي “محمـــد الســـادس�أ”، حي
ــة  ــية اإليطاليـ ــة الفرنسـ ــا )الركـ ــن فرنسـ ــه مـ ــرب عليـ املغـ
ليقـــوم  الفرنســـية(  وإيربـــاص  ســـبايس  أيلينيـــا  تاليـــس 
بـــأدوار عســـكرية محوريـــة مثـــل التجســـس واالســـتطاع، 
وميـــد القطاعـــات العســـكرية مبعلومـــات دقيقـــة عـــى مـــدار 
الســـاعة، إذ ينســـق القمـــر بـــن مختلـــف القطاعـــات الريـــة 
ـــذي  ـــارق ال ـــل ط ـــق جب ـــر مضي ـــة ع ـــة خاص ـــة والبحري والجوي
أصبـــح يشـــكل، وفًقـــا التجاهـــات عديـــدة، هدفًـــا اســـرتاتيجيًا 

ــة. ــات اإلرهابيـ للتنظيـ

ــدرات يف  ــر القـ ــى تطويـ ــة عـ ــة الجزائريـ ــز الحكومـ وتركـ
مجـــال تشـــغيل األقـــار الصناعيـــة، حيـــث أطلقـــت الجزائـــر 
قمرهـــا األول “آلســـات 1” يف نوفمـــر 2002، إذ تـــم تصميمـــه 
ـــاوين  ـــج تع ـــن برنام ـــا، ضم ـــايئ بريطاني ـــاري” الفض ـــز “س يف مرك
ـــام  ـــة. ويف ع ـــات الفضائي ـــري للتقني ـــي الجزائ ـــز الوطن ـــع املرك م
2010، تـــم إطـــاق القمـــر “آلســـات 2” مـــن محطـــة إطـــاق 
بالهنـــد، بهـــدف التقـــاط صـــور مـــن األرض، وإرســـالها إىل 
محطـــة علـــوم الفضـــاء بالجزائـــر، بحيـــث تســـتخدم يف بنـــاء 
الطـــرق والســـدود واملطـــارات. كـــا تقـــوم الجزائـــر بإطـــاق 
قمـــر مـــن الصـــن “ألكـــوم ســـات 1” بحيـــث متتـــد تغطيـــة 
ـــى  ـــرى ع ـــي األخ ـــال اإلفريق ـــر إىل دول الش ـــن الجزائ ـــر م القم
ـــرتاتيجية. ـــكرية واس ـــات عس ـــي احتياج ـــه يلب ـــر إىل أن ـــو يش نح

كـــا عرضـــت كوريـــا الشـــالية مســـاعدة الجزائـــر للســـر 
يف اتجـــاه امتـــاك قمـــر صناعـــي، حيـــث أشـــار ســـفر كوريـــا 
الشـــالية يف الجزائـــر، شـــوي هيـــوك شـــول، يف مقابلـــة مـــع 
ـــر 2017 إىل  ـــخ 17 نوفم ـــة بتاري ـــة” الجزائري ـــة “اإلخباري صحيف
ـــع  ـــاء م ـــال الفض ـــا يف مج ـــاركة خرته ـــاده مش ـــة ب ـــزم حكوم “ع
ـــري  ـــي جزائ ـــر صناع ـــاق قم ـــى إط ـــا ع ـــل معه ـــر، والعم الجزائ

ـــا  ـــرًا صناعيً ـــرب قم ـــاق املغ ـــن إط ـــام م ـــد أي ـــك بع ـــع، وذل الصن
للمراقبـــة والتجســـس”.

لعـــل اســـتعراض تطـــور تاريـــخ الـــدول العربيـــة يف مجـــال 
ـــام  ـــن الع ـــائد يف الذه ـــور الس ـــف التص ـــة يخال ـــار الصناعي األق
بـــأن الـــدول العربيـــة تتجـــه إىل امتـــاك أقـــار صناعيـــة مبـــا 
ــوين، إذ  ــث التلفزيـ ــاالت والبـ ــاع االتصـ ــاه قطـ ــب يف اتجـ يصـ
أن تعقيـــدات التهديـــدات التـــي تواجـــه تلـــك الـــدول جعلهـــا 
الدوافـــع  تفكـــر مبنطـــق مغايـــر. وبوجـــه عـــام، متثلـــت 
ــاك  ــو امتـ ــة نحـ ــدول العربيـ ــه الـ ــة لتوجـ ــية الحاكمـ الرئيسـ
ـــا  ـــو م ـــى نح ـــاء، ع ـــو الفض ـــر وه ـــياق أك ـــة يف س ـــار صناعي أق

ــة: ــاط التاليـ ــه النقـ توضحـ

رواد الفضاء:
1- اخــراق مجــاالت غــر تقليديــة: وهــو مــا تعــر عنــه سياســة 
دولــة اإلمــارات، إذ أطلقــت أكــر خطــة علميــة متكاملــة يف 
املنطقــة العربيــة وهــو الرنامــج الوطنــي للفضــاء الــذي يهــدف 
ــر  ــخ وإطــاق أك ــاة عــى املري ــزو الفضــاء ومحــاكاة الحي إىل غ
ــع  ــاق مجم ــم إط ــا ت ــامل. ك ــب يف الع ــاء الكوك ــدى لعل منت
تصنيــع األقــار الصناعيــة ضمــن إطــار مركــز محمــد بــن راشــد 
للفضــاء، لتصبــح اإلمــارات أول دولــة عربيــة تقــوم بتصنيــع 
األقــار الصناعيــة بشــكل كامــل، بواســطة كفــاءات محليــة، 
واســتضافة الــدورة الـــ71 للمؤمتــر الــدويل للفضــاء لعــام 2020.

ــخ  ــارات كوكــب املري ــا إىل أن تصــل اإلم ــك أيًض ويهــدف ذل
ــئ  ــل” وتنش ــبار األم ــروع “مس ــرف مب ــا يع ــام 2021 في يف ع
ــام 2117.  ــول ع ــر بحل ــب األحم ــى الكوك ــة ع ــتوطنة دامئ مس
ــا واألوىل  فاإلمــارات تهــدف إىل أن تصبــح الدولــة التاســعة عامليً
عربيًــا يف تحقيــق برنامــج الستكشــاف كوكــب املريــخ. لــذا، أعلــن 
ــال  ــوروف خ ــس مانت ــرويس ديني ــارة ال ــة والتج ــر الصناع وزي
افتتــاح أعــال اللجنــة الحكوميــة اإلماراتيــة� الروســية املشــرتكة 
نوفمــر   27 يف  أبوظبــي  يف  والتجــاري  االقتصــادي  للتعــاون 
ــيا  ــارات وروس ــن اإلم ــاق ب ــل إىل اتف ــم التوص ــه “ت ــايض أن امل

ــيا”. ــارايت يف روس ــد فضــاء إم ــداد رائ ــب وإع حــول تدري

ــوم  ــن راشــد آل مكت ــح ســمو الشــيخ محمــد ب ولعــل تري
ــر  ــم دىب يع ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول ــب رئي نائ
عــن ذلــك حيــث قــال: “نســعى خــال األعــوام املقبلــة ألن 
تكــون دولــة اإلمــارات مركــزًا رئيســيًا يف الصناعــة الفضائيــة 
عامليًــا”. لــذا، أطلقــت إمــارة دىب، يف 7 ديســمر الجــاري، برنامــج 
ــن  ــار وتدريــب أربعــة رواد فضــاء إماراتي “رواد الفضــاء” الختي
وإرســالهم يف مهــات مختلفــة إىل محطــة الفضــاء الدوليــة “آى 

ــة. ــس املقبل ــنوات الخم ــال الس إس إس” خ

 تأمين الحدود:

ـــارت  ـــا أش ـــو م ـــى نح ـــة: ع ـــة والبحري ـــدود الري ـــة الح 2- مراقب
ـــاك  ـــرار امت ـــأن “ق ـــا ب ـــد بياناته ـــة يف أح ـــة املغربي ـــه الحكوم إلي

ملفات إكسبو
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القمـــر محمـــد الســـادس أ، يف نوفمـــر 2017، والـــذي ســـوف 
ـــة  ـــا يف مرحل ـــام 2018 يدخله ـــر يف ع ـــر آخ ـــا بقم ـــون مدعوًم يك
جديـــدة ســـتمكنها مـــن مراقبـــة حدودهـــا البحريـــة والريـــة، 
مبـــا يـــؤدي إىل الحـــد مـــن تهديـــدات التنظيـــات اإلرهابيـــة 
وخاصـــة داعـــش، والحـــد مـــن القرصنـــة البحريـــة التـــي قـــد 
تهـــدد التجـــارة الدوليـــة”. كـــا أن القمـــر الجزائـــري الجديـــد 
ــا  ــرب وليبيـ ــع املغـ ــة مـ ــدود الطويلـ ــة الحـ ــدف إىل مراقبـ يهـ

ومـــايل والنيجـــر وتشـــاد وتونـــس.

الهجرة غير النظامية:

3- محاربـــة الهجـــرة غـــر الرعيـــة: وهـــى أحـــد املحـــددات 
ـــد،  ـــي جدي ـــر صناع ـــاك قم ـــة المت ـــة املغربي ـــة للحكوم الحاكم
ال ســـيا أن الهجـــرة غـــر القانونيـــة تســـتغلها الجاعـــات 
عـــى  األوروبيـــة،  الـــدول  إىل  التســـلل  بهـــدف  املتطرفـــة 
نحـــو يعكـــس التحالـــف الناشـــئ بـــن التنظيـــات اإلرهابيـــة 
ــح  ــارة إىل تريـ ــدر اإلشـ ــا تجـ ــة. وهنـ ــات اإلجراميـ والعصابـ
ـــاع  ـــال اجت ـــت، خ ـــوايف لفتي ـــريب، عبدال ـــة املغ ـــر الداخلي وزي
ـــو املـــايض،  ـــاط يف ماي ـــواب يف الرب ـــة مبجلـــس الن ـــة الداخلي اللجن
ـــن  ـــر م ـــة أك ـــزة األمني ـــاف األجه ـــن إيق ـــه ع ـــف في ـــذي كش ال
ـــة  ـــبكة إجرامي ـــك 61 ش ـــوين، وتفكي ـــر قان ـــر غ ـــف مهاج 35 أل
ــبكات  ــدد الشـ ــغ عـ ــر، ليبلـ ــب البـ ــال تهريـ ــط يف مجـ تنشـ
التـــي تـــم تفكيهـــا خـــال الفـــرتة )2017�2002( نحـــو 3136 

شـــبكة.

أداة التجسس:

ـــال  ـــن خ ـــن م ـــراتيجية: إذ ميك ـــع االس ـــن املواق ـــف ع 4- الكش
األقـــار الصناعيـــة تحديـــد املنشـــآت العســـكرية للـــدول األخـــرى، 
ـــر بشـــأن إطـــاق  ـــدة يف الجزائ ـــات عدي ـــه اتجاه ـــا فرت ـــو م وه
ــد – ــث يعـ ــادس” حيـ ــد السـ ــر “محمـ ــر األخـ ــرب القمـ املغـ

ـــى  ـــس ع ـــدة للتجس ـــات� أداة جدي ـــذه االتجاه ـــة ه ـــا لرؤي وفًق
البـــاد وكشـــف مواقعهـــا االســـرتاتيجية والعســـكرية يف ســـياق 
ـــة  ـــراء الغربي ـــزاع الصح ـــبب ن ـــن بس ـــن الدولت ـــم ب ـــر القائ التوت
ــة  ــن جهـ ــي مـ ــدور اإلقليمـ ــى الـ ــس عـ ــة والتنافـ ــن جهـ مـ
ــات� 1”  ــوم سـ ــي “ألكـ ــر الصناعـ ــل القمـ ــذا، يحمـ ــرى. لـ أخـ
ـــي  ـــن القوم ـــة األم ـــز حاي ـــل يف تعزي ـــرتاتيجية تتمث ـــا اس أهدافً

الجزائـــري.

غضب الطبيعة:

ــن  ــدول مـ ــدف الـ ــة: تهـ ــوارث الطبيعيـ ــن الكـ ــة مـ 5- الوقايـ
ـــة  ـــوارث الطبيعي ـــرات الك ـــر تأث ـــة إىل تقدي ـــار صناعي ـــاء أق اقتن
وخاصـــة الـــزالزل عـــى الخطـــط التنمويـــة لهـــا، ولعـــل توجـــه 
ــر  ــا ومـ ــر وليبيـ ــل الجزائـ ــة مثـ ــدول العربيـ ــن الـ ــدد مـ عـ
واإلمـــارات والســـعودية إلطـــاق أقـــار صناعيـــة مختلفـــة 
يعكـــس، يف جـــزء منـــه، تقديـــر األرضار الناتجـــة عـــن الـــزالزل 
وغرهـــا مـــن الكـــوارث التـــي تعـــر عـــن غضـــب الطبيعـــة يف 

مواجهـــة البـــر.

المناخي: التغير 

6- رصـــد التغـــرات البيئيـــة: تســـعى الـــدول مـــن خـــال 
البيئـــة.  امتاكهـــا األقـــار الصناعيـــة إىل املحافظـــة عـــى 
ــات”  ــة سـ ــر “خليفـ ــن القمـ ــج عـ ــال، ينتـ ــبيل املثـ ــى سـ فعـ
ـــتخدم يف  ـــي تس ـــارات الت ـــق يف اإلم ـــكل املناط ـــة ل ـــور فضائي ص
املجـــاالت البيئيـــة والعلميـــة يف الدولـــة. كـــا أعلنـــت مدينـــة 
امللـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــات أنهـــا تحـــرض إلطـــاق 
ـــد، إذ  ـــن بع ـــات االستشـــعار ع ـــم خدم ـــات 5” لدع “ســـعودي س
ـــحب  ـــة الس ـــن حال ـــة ع ـــة وواضح ـــور دقيق ـــة بص ـــيمد اململك س

واألمطـــار والغـــاف الجـــوي.

األمن السيبراني:

7- صـــد الهجـــات اإللكرونيـــة: التـــي تقـــوم التنظيـــات 
اإلرهابيـــة بشـــنها وتســـتهدف األنظمـــة املعلوماتيـــة يف بعـــض 
ـــاء  ـــة إىل اقتن ـــة املغربي ـــع اململك ـــا دف ـــو م ـــة، وه ـــدول العربي ال
قمـــر صناعـــي عـــاىل الدقـــة لتلبيـــة احتيـــاج التصـــدي لتلـــك 

الهجـــات ويكـــون صـــام أمـــان للدولـــة.

مقاومة االحتكار:

8- تحقيـــق نـــوع مـــن االســـتقاللية املعلوماتيـــة: عـــر وقـــف 
ـــات  ـــن خدم ـــتفادة م ـــة واالس ـــة األجنبي ـــار الصناعي ـــكار األق احت
األقـــار الوطنيـــة. ويف هـــذا الســـياق، أكـــد املديـــر العـــام 
ـــق عـــى هامـــش  ـــن أوصدي ـــة عزالدي ـــة الجزائري ـــة الفضائي للوكال
ـــى أن  ـــر 2017 ع ـــران يف 14 نوفم ـــة وه ـــي مبدين ـــر صحف مؤمت
ــة  ــة األجنبيـ ــار الصناعيـ ــف األقـ ــى وقـ ــة عـ ــر عازمـ “الجزائـ
واالســـتفادة مـــن خدمـــات قمـــر جزائـــري مـــن شـــأنه توفـــر 
خدمـــة االتصـــاالت واإلنرتنـــت أو بـــث القنـــوات اإلذاعيـــة 

والتلفزيونيـــة بدقـــة عاليـــة”.

قطاع واعد:

خاصـــة القـــول، إن التدخـــات البريـــة وحدهـــا غـــر قـــادرة 
الخطـــط  وبلـــورة  األمنيـــة  التهديـــدات  ودرء  عـــى رصـــد 
التنمويـــة والحـــد مـــن تأثـــر الكـــوارث الطبيعيـــة واملخاطـــر 
ـــدود  ـــر الح ـــة ع ـــات اإلرهابي ـــق الجاع ـــة تدف ـــة ومواجه البيئي
ـــو  ـــى نح ـــا ع ـــفة حديثً ـــاز املكتش ـــول الغ ـــة حق ـــوة، وحاي الرخ
يســـتلزم امتـــاك أقـــار صناعيـــة والتوجـــه نحـــو الفضـــاء 
ـــات  ـــم التحدي ـــن تعاظ ـــم م ـــى الرغ ـــًدا، ع ـــا واع ـــاره قطاًع باعتب
التـــي تواجـــه الـــدول العربيـــة الخـــرتاق هـــذا املجـــال، والتـــي 
ـــوي،  ـــا النخب ـــي ورمب ـــى املجتمع ـــل وضعـــف الوع ـــط بالتموي ترتب
يف بعـــض األحيـــان، بأهميـــة القطـــاع وتوفـــر كـــوادر بريـــة 
متخصصـــة ونقـــل املعرفـــة وتدعيـــم أطـــر التعـــاون املؤســـي 

عـــى املســـتوى اإلقليمـــي. 

لماذا تمتلك الدول العربية أقماًرا صناعية؟



29العدد 2 ــ ديسمبر 2021

ــرق  ــة ال ــايض يف منطق ــد امل ــدار العق ــى م ــة ع ــتدت املنافس اش
األوســط حيــال أهميــة تعزيــز الوجــود يف الفضــاء الخارجــي، حيــث 
بــدأت عــدة دول مثــل اإلمــارات والســعودية وإيــران ومــر وتركيــا 
يف تطويــر برامجهــا الفضائيــة بشــكل رسيــع، باإلضافــة إىل إرسائيــل 
Ofeq�( ًالتــي أطلقــت ألول مــرة قمــراً صناعيــاً تــم تصنيعــه محليــا

1( يف عــام 1988. 

تنافس إقليمي:
ــاء  ــول الفض ــي ح ــس اإلقليم ــح التناف ــم مام ــتقراء أه ــن اس ميك

ــي:  ــا ي ــي، في الخارج

1- تكثيــف عمليــات إطــالق األقــار الصناعيــة: واصلــت إرسائيــل 
إطــاق وتشــغيل األقــار الصناعيــة ألغــراض دفاعيــة، وكان آخرهــا 
إطــاق قمــر اســتطاع والتقــاط صــور دقيقــة لألغــراض العســكرية 
)Ofeq�16( يف يوليــو 2020. كــا قامــت الســعودية خــال الفــرتة 
ــا  ــاً، كان آخره ــراً صناعي ــاق 16 قم ــي 2000 و2019 بإط ــن عام ب
القمــر الصناعــي )SGS�1( والــذي قامــت رشكــة “لوكهيــد مارتــن” 
ببنائــه، وتــم إطاقــه مــن قاعــدة كــورو يف إقليــم غويانــا الفرنســية. 
ويخــدم هــذا القمــر الصناعــي قطــاع االتصــاالت الفضائيــة الحديثة 

املتعــددة.

وقــد متكنــت مــر خــال الثاثــة عقــود املاضيــة مــن إطــاق 

مــا يقــرب مــن 9 أقــار صناعيــة لألغــراض التجاريــة والبــث 
ــوين. ويف عــام 2019، أطلقــت مــر أول قمــر صناعــي يف  التليفزي

ــة � 1(.  ــاالت )طيب ــال االتص مج

ــر يف  ــدم األك ــق التق ــن تحقي ــارات م ــة اإلم ــت دول ــا متكن في
تطويــر قدراتهــا الفضائيــة خــال فــرتة زمنيــة قصــرة نســبياً مقارنــة 
ــي  ــر الصناع ــام 2018 القم ــت يف ع ــث أطلق ــا، حي ــي جرانه بباق
ــم تصميمــه وتصنيعــه داخــل اإلمــارات.  ــذي ت “خليفــة ســات” ال
ويعــد اإلنجــاز األكــر لرنامــج الفضــاء اإلمــارايت هــو إطاق “مســبار 
ــل  ــا جع ــايض، م ــر امل ــخ يف فراي ــدار املري ــه إىل م ــل” ووصول األم
“وكالــة الفضــاء اإلماراتيــة” خامــس وكالــة فضــاء تصــل إىل املريــخ. 
بينــا أطلقــت قطــر قمريــن صناعيــن )ســهيل 1 و2( خــال عامــي 

و2018.   2013

ــى  ــة املفروضــة ع ــات الدولي ــر العقوب ــن تأث ــم م ــى الرغ وع
إيــران، فــإن األخــرة تلقــت الدعــم مــن الصــن وروســيا؛ مــا مّكنها 
ــوام 2009 و2011 و2012. وإذا  ــة يف أع ــار صناعي ــاق أق ــن إط م
كانــت إيــران قــد أخفقــت يف إطــاق قمــر صناعــي عســكري لعــدة 
ــر  ــن إطــاق أول قم ــل 2020 م ــت يف أبري ــا متكن ــد أنه ــرات، بي م

صناعــي عســكري باســم )نــور� 1(. 

2- إنشــاء وكاالت فضــاء وطنيــة: أنشــأت إرسائيــل وإيــران وكاالت 

أولوية األمن:
دوافع تصاعد السباق اإلقليمي في الفضاء الخارجي

t د. إيمان فخري

باحثة متخصصة في الشؤون اآلسيوية
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فضائيــة يف عامــي 1983 و2003 عــى الرتتيــب. 
كــا أدرك عــدد مــن دول املنطقــة أهميــة 
وجــود مؤسســة مســؤولة عــن تعزيــز األنشــطة 
الفضائيــة. فعــى ســبيل املثــال، أنشــأت اإلمارات 
“مؤسســة اإلمــارات للعلــوم والتقنيــة املتقدمة” 
ــاء” يف  ــارات للفض ــة اإلم ــام 2006، و”وكال يف ع
ــر وكاالت  ــن وم ــأت البحري ــام 2014. وأنش ع
فضــاء وطنيــة يف عامــي 2014 و2016 عــى 
التــوايل. وكذلــك أنشــأت الســعودية وتركيــا 

ــام 2018.  ــة يف ع ــة وطني وكاالت فضائي

3- وجــود برامــج فضــاء طموحــة: يعــد الرنامج 
ــة  ــج املنطق ــر برام ــن أك ــارايت م ــايئ اإلم الفض
الدولــة إىل إرســال  طموحــاً، حيــث تســعى 
ــام 2024،  ــر يف ع ــة لدراســة القم ــة فضائي مركب
وكذلــك إنشــاء مســتوطنة بريــة عــى ســطح 

ــام 2117.  ــول ع ــخ بحل املري

وأعلنــت ســلطنة ُعــان عــن خطتهــا إلطاق 
أول قمــر صناعــي لهــا يف عــام 2024، كــا تخطــط مــر إلرســال 
أول رائــد فضــاء مــري إىل الفضــاء يف عــام 2026، فضــاً عن العمل 

مــع الصــن وأملانيــا لبنــاء قمريــن صناعيــن.

ووقّعــت الســعودية، يف مــارس 2021، اتفاقيــة مــع الصــن 
إلجــراء مهمــة علميــة ســعودية عــى مــن محطــة الفضــاء الصينيــة 
ــع  ــاون م ــاق تع ــام 2020 اتف ــر يف ع ــت قط ــام 2022. ووقّع يف ع
“وكالــة ناســا” لتصميــم أول قمــر صناعــي مخصــص لدراســة امليــاه 
الجوفيــة والتغــرات املناخيــة يف املناطــق الصحراويــة، ومــن املتوقع 

ــام 2025.  ــه يف ع إطاق

ــا عــن نيتهــا إلطــاق أول قمــر صناعــي إىل  فيــا أعلنــت تركي
ــان أن  ــب أردوغ ــب طي ــس رج ــد الرئي ــام 2023، وأك ــر يف ع القم
تركيــا ستســتثمر حــوايل مليــار دوالر يف برنامجهــا الوطنــي للفضــاء. 
ــة بقيمــة  ــاء موقــع إلطــاق األقــار الصناعي ــا إىل بن وتســعى تركي

ــال. ــون دوالر يف الصوم 350 ملي

ـــر  ـــاً لتقري ـــايئ: وفق ـــر الفض ـــة للتطوي ـــات ضخم ـــد ميزاني 4- رص
رشكـــة Euroconsult حـــول برامـــج الفضـــاء الحكوميـــة، فقـــد 
ازداد اإلنفـــاق عـــى الفضـــاء يف منطقـــة الـــرق األوســـط 
ـــا  ـــام 2010 إىل م ـــون دوالر يف ع ـــن 755 ملي ـــا م ـــال أفريقي وش
ـــال،  ـــبيل املث ـــى س ـــام 2020. فع ـــار دوالر ع ـــن 1.3 ملي ـــرب م يق
ــج  ــم برامـ ــارات دوالر لدعـ ــو 6 مليـ ــارات نحـ ــتثمرت اإلمـ اسـ
ــام 2020  ــعودية يف عـ ــت السـ ــا أعلنـ ــاء. كـ ــاف الفضـ استكشـ
ـــول  ـــايئ بحل ـــا الفض ـــار دوالر يف برنامجه ـــتثمر 2.1 ملي ـــا ستس أنه

عـــام 2030. 

دوافع متنوعة:
ميكــن التمييــز بــن عــدد مــن الدوافــع وراء تزايــد اهتــام العديــد 
مــن دول الــرق األوســط بالفضــاء الخارجــي، ولعــل مــن أبرزهــا 

اآليت:

1- الحفــاظ عــى األمــن القومــي للــدول: إذ إن الوجــود يف الفضــاء 
الخارجــي ســوف ينعكــس إيجابيــاً عــى تعزيــز وضــع الــدول عــى 
الصعيــد الجيوســيايس، حيــث تلعب األقــار الصناعيــة دوراً محورياً 
يف تعزيــز أنظمــة الدفــاع، خاصــة الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ 

كــروز والطائــرات املُســُرة “مــن دون طيــار”. 

ــرق األوســط بالحاجــة املاســة  ــة ال ــد شــعرت دول منطق وق
إىل تريــع وتــرة تواجدهــا يف الفضــاء خــال عامــي 2019 و2020. 
وقــد يعــزي ذلــك بشــكل رئيــي إىل الهجــوم الــذي شــنته ميليشــيا 
الحوثيــن يف ضــد منشــآت لركــة “أرامكــو” الســعودية يف ســبتمر 
2019، حيــث متكــن الحوثيــون مــن اســتخدام صواريــخ كــروز 
ــة،  ــن للرك ــن تابع ــتهداف معمل ــار الس ــن دون طي ــرات م وطائ
أحدهــا يُعــدُّ أكــر معمــل لتكريــر النفــط يف العــامل. واتُهــم 
الحوثيــون بالتعــاون مــع حليفهــم إيــران، والتي بدورها اســتخدمت 
تقنيــات مرتبطــة باألقــار الصناعيــة لشــن مثــل هــذه الهجــات. 
وبالتــايل، يبــدو أن التفــوق يف اســتخدام تكنولوجيــا الفضــاء أصبــح 

هــو املفتــاح الرئيــي للفــوز يف أي معــارك مســتقبلية باإلقليــم. 

2- تنويــع املــوارد االقتصاديــة: بلغــت قيمــة اقتصــاد الفضــاء 
العاملــي أكــر مــن 300 مليــار دوالر يف عــام 2020، وفقــاً لتقديــرات 
رشكــة Euroconsult، ومــن املتوقــع أن تبلــغ قيمتــه 2.7 تريليــون 
دوالر بحلــول عــام 2040. ويُضــاف إىل ذلــك، اإلمكانــات االقتصاديــة 
الكبــرة الخاصــة بالتعديــن الفضــايئ يف املســتقبل، حيــث اســتنتج 
ــه 200 مــرت  ــغ طول ــن، يبل ــاً بالبات ــاً صغــراً غني ــاء أن كويكب العل

ــار دوالر. فقــط، ميكــن أن يســاوي 30 ملي

ويرتافــق ذلــك مــع إدراك دول الــرق األوســط ألهميــة تنويــع 
املــوارد االقتصاديــة وتقليــل االعتــاد عــى النفــط والغــاز؛ وذلــك 
يف ظــل التوجــه العاملــي لتقليــل االعتــاد عــى الوقــود األحفــوري 
يف املســتقبل. ومــن ثّــم، فــإن تكثيــف األنشــطة التقنيــة املتعلقــة 
بالفضــاء أصبــح مبنزلــة أحــد أهــم محــركات ســباق الفضــاء الناشــئ 

يف الــرق األوســط.

ملفات إكسبو
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ــيعمل  ــة س ــطة الفضائي ــتثارات يف األنش ــادة االس ــا أن زي ك
عــى تعزيــز االبتــكار وإنشــاء قطــاع جديــد مــن الــركات العاملــة 
ــدة وانتعــاش  ــق فــرص عمــل جدي يف هــذا املجــال، مــا يعنــي خل

ــة. ــادات دول املنطق اقتص

ــة  ــات العلمي ــذ املروع ــزز تنفي ــة: يع ــة الدولي ــز املكان 3- تعزي
الكبــرة املرتبطــة بالفضــاء القــوة الناعمــة للدولــة املعنيــة، ويرســخ 
صورتهــا عــى أنهــا دولــة مرتبطــة بتطبيقــات املســتقبل، مــا 
ســينعكس إيجابيــاً عــى الثقــل الســيايس الــذي تتمتــع بــه الــدول 
الرائــدة يف مجــال الفضــاء مــن حيــث زيــادة النفــوذ والقــدرة عــى 
التأثــر، وهــو ســبب إضــايف لجــذب دول املنطقــة لتعزيــز أنشــطتها 

يف مجــال الفضــاء. 

4- مواكبــة التوجــه العاملــي الستكشــاف الفضــاء: تزامــن اشــتداد 
املنافســة يف الــرق األوســط مــع تزايــد اهتــام رشكات التكنولوجيا 
الكــرى مثــل “تســا” و”أمــازون” بالفضــاء باعتبــاره مجــاالً حيويــاً 
ــدول  ــاً ل ــح جلي ــد أصب ــايل فق ــادي. وبالت ــو االقتص ــة والنم للتنمي
املنطقــة أنــه يتعــن عليهــا أال تتخلــف عــن الركــب العاملــي املتجــه 
نحــو استكشــاف واســتغال الفضــاء، وذلــك لضــان الحفــاظ عــى 

مكتســباتها التنمويــة. 

مآالت التنافس: 
ميكن التمييز بن سـيناريوهن لرصد مسـتقبل التنافـس اإلقليمي يف 

الرق األوسـط حول الفضـاء، كالتايل:

1- السـيناريو األول هـو “التعـاوين”؛ مبعنـى أن تـدرك دول املنطقة 
أنـه يتعـن عليهـا التعـاون لاسـتفادة مـن الخـرات املختلفـة التـي 
متتلكهـا كل دولـة بهـدف تطويـر مروعات فضائية مشـرتكة. فعى 
سـبيل املثـال، متتلـك بعـض الـدول خـرات فنيـة طويلـة يف مجـال 
األنشـطة الفضائيـة مثـل إرسائيـل وإيـران، يف حـن أن هنـاك دوالً 
لديهـا إمكانيـات وكفـاءات واعـدة مثل اإلمـارات، فضاً عـن خرات 
مر والسـعودية وقطر يف إطاق وإدارة األقار الصناعية والقنوات 

التليفزيونيـة واإلذاعية.

وهنـاك بعـض املـؤرشات التـي قـد تدعـم إمكانيـة تطبيـق هذا 

السـيناريو عـى املديـن القصـر واملتوسـط؛ املـؤرش األول هـو قيـام 
“وكالـة اإلمارات للفضـاء” يف مارس 2019 بإنشـاء املجموعة العربية 
للتنسـيق حـول الفضـاء، وتهدف هـذه املجموعة إىل تأسـيس رشاكة 
والسـعودية  اإلمـارات  بينهـا  مـن  العربيـة  الـدول  مـن  عـدد  بـن 
والبحريـن والكويـت ومـر واألردن والسـودان واملغـرب والجزائـر 

ولبنان. 

أمـا املـؤرش الثـاين فهـو توقيـع اتفاقيـة بـن “وكالـة اإلمـارات 
للفضـاء” و”وكالـة الفضـاء اإلرسائيلية”، يف 20 أكتوبـر 2021، لتعزيز 
التعـاون يف البحـث العلمـي واستكشـاف الفضـاء، كـا تـم االتفـاق 
عـى التعـاون يف عدد مـن املروعات الفضائية، مبـا يف ذلك اإلطاق 
املشـرتك ملهمـة الفضاء “بريشـيت 2” والتي تهـدف إىل إنزال مركبة 

فضائيـة مـن دون طيـار عى سـطح القمـر يف عـام 2024.

ويف حالـة تفعيـل هـذه الـراكات، فإن ذلك سـيعمل عى خلق 
وتعزيـز روابـط تكامليـة بـن الـدول يف اإلقليـم. ولكن يظـل العائق 
الرئيـي أمـام تحقيق هذا السـيناريو هو اسـتمرار اضطراب عاقات 
الـدول يف املنطقـة، ما قـد يعرقل جهود التعـاون الفضايئ اإلقليمي.

فضـايئ  سـباق  املنطقـة يف  “انـزالق  مفـاده  الثـاين  السـيناريو   -2
مسـتعر”؛ وهـو سـيناريو مرجـح حدوثـه حـال وقـوع مزيـد مـن 
مـا  اإلقليـم،  يف  الرئيسـين  الفاعلـن  بـن  والنزاعـات  االضطرابـات 
قـد يدفـع دول املنطقـة إىل السـعي نحـو االسـتفادة مـن الخـرات 
األجنبيـة مـن دون النظـر إىل إمكانيـات التكامـل اإلقليمـي، وذلـك 
بهـدف التفـوق عـى الخصـوم اإلقليمين. وغنـي عن البيـان أن هذا 
السـيناريو سـينتج عنـه مزيـد مـن الراعـات وتعميـق عـدم الثقة 
بـن دول املنطقـة؛ ليس فقط فيـا يخص األنشـطة الفضائية، بل يف 

كافـة امللفـات املُعقـدة باإلقليـم.

ختامـاً، مـن الـرضوري أن تسـتمر الـدول العربيـة يف االسـتثار 
بشـكل مكثـف يف أنظمتها التعليمية لخلق قـوة عاملة لديها القدرة 
عـى بنـاء وتطويـر تقنيـات األقـار الصناعيـة، السـيا أن الوجود يف 
الفضـاء الخارجـي أصبح انعكاسـاً للمكانـة االسـرتاتيجية التي تتمتع 

بهـا الدول.

دوافع تصاعد السباق اإلقليمي في الفضاء الخارجي
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ــرض  ــل الغـ ــاردة، متثـ ــرب البـ ــان الحـ ــاء إبـ ــزو الفضـ ــذ غـ منـ
ــدول  ــكرية للـ ــوة العسـ ــز القـ ــزو يف تعزيـ ــذا الغـ الرئيـــي لهـ
ـــاحة  ـــذه املس ـــة يف ه ـــى الهيمن ـــس ع ـــال التناف ـــن خ ـــرى م الك
غـــر املأهولـــة، وذلـــك عـــر اســـتخدام األقـــار الصناعيـــة يف 
عمليـــات التجســـس ودعـــم العمليـــات املســـلحة عـــى األرض. 
بيـــد أن نهايـــة الحـــرب البـــاردة طرحـــت إمكانيـــة التوســـع يف 
ـــي،  ـــاين والبيئ ـــن اإلنس ـــم األم ـــي لدع ـــاء الخارج ـــتخدام الفض اس
وتجـــاوز “عســـكرة الفضـــاء” إىل إمكانيـــة تعزيـــز الســـام. 
ــاء  ــتخدامات الفضـ ــة اسـ ــعت أهميـ ــياق، اتسـ ــذا السـ ويف هـ
ــن  ــد مـ ــام يف العديـ ــظ السـ ــات حفـ ــم عمليـ ــي لدعـ الخارجـ

مناطـــق العـــامل املضطربـــة، ومنهـــا الـــرق األوســـط.  

أقمار حفظ السلم:
أدركـــت األمـــم املتحـــدة أهميـــة توظيـــف األقـــار الصناعيـــة 
يف عمليـــات حفـــظ الســـام يف مرحلـــة مبكـــرة. ففـــور البـــدء 
ــام  ــي يف عـ ــاء الخارجـ ــي إىل الفضـ ــر صناعـ ــال أول قمـ يف إرسـ
1957، بـــدأت الهيئـــة الدوليـــة يف تحفيـــز األطـــراف الدوليـــة 
ــي  ــاء الخارجـ ــتخدام الفضـ ــادئ اسـ ــى مبـ ــق عـ ــى التوافـ عـ
لألغـــراض الســـلمية، ومنـــع اســـتخدامه عســـكرياً، وكذلـــك 
ـــم  ـــد ت ـــاء. وق ـــامل يف الفض ـــار الش ـــلحة الدم ـــف أس ـــدم توظي ع

ــي  ــام 1967؛ وهـ ــة يف عـ ــذه االتفاقيـ ــل إىل هـ ــل بالفعـ التوصـ
ـــاء.  ـــدويل للفض ـــون ال ـــام للقان ـــار الع ـــل اإلط ـــي متث ـــة الت االتفاقي
ويف عـــام 1978، قدمـــت الحكومـــة الفرنســـية مقرتحـــاً حـــول 
نظـــام األقـــار الصناعيـــة لحفـــظ الســـام، إىل االجتـــاع األول 
للجنـــة األمـــم املتحـــدة الخاصـــة بنـــزع التســـلح مـــن الفضـــاء 
ـــا  ـــا إيطالي ـــرى قدمته ـــات أخ ـــك مقرتح ـــت ذل UNSSOD، وتبع
ـــات  ـــن املنظ ـــدد م ـــذاك وع ـــوفييتي آن ـــاد الس ـــدا واالتح وهولن

الدوليـــة غـــر الحكوميـــة ومنظـــات الســـام الدوليـــة. 

ويف هـــذا الســـياق، بـــدأ الحديـــث عـــن األقـــار الصناعيـــة 
لحفـــظ الســـام Peace�Keeping Satellite، وتُعـــرف بأنهـــا 
ـــة  ـــام الدولي ـــظ الس ـــات حف ـــم عملي ـــي تدع ـــة الت ـــار املراقب أق
مـــن خـــال تقديـــم الدعـــم التقنـــي لتحديـــد مناطـــق فصـــل 
ــز  ــا، وتعزيـ ــازع عليهـ القـــوات أو الفصـــل بـــن املناطـــق املتنـ
ــوق  ــاكات حقـ ــول انتهـ ــة حـ ــع أدلـ ــاطة، وجمـ ــود الوسـ جهـ
اإلنســـان والجرائـــم املرتكبـــة يف مناطـــق الراعـــات، وتحســـن 
ـــراع، وتحســـن خطـــط انتشـــار  ـــل ال ـــى تحلي ـــوات ع ـــدرة الق ق
ـــراع  ـــاط ال ـــر نق ـــد أك ـــى تحدي ـــاًء ع ـــام بن ـــظ الس ـــوات حف ق
ــن  ــات ميكـ ــذه املعلومـ ــك أن هـ ــن ذلـ ــم مـ ــة. واألهـ هشاشـ
ـــة  ـــة، ســـواء كانـــت منظـــات إقليمي ـــا مـــن أي جهـــة دولي جمعه
ـــان  ـــة أو “هيوم ـــدة املعني ـــم املتح ـــزة األم ـــل أجه ـــة، مث أو دولي

تحدي التضليل:
فرص استخدام الفضاء الخارجي في حفظ السالم باإلقليم

t محمد العربي

باحث في الشؤون الدولية واالستراتيجية
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رايتـــس ووتـــش” و”منظمـــة العفـــو الدوليـــة”، وليـــس الـــدول 
وحدهـــا. 

ـــذ  ـــن تنفي ـــق م ـــات التحق ـــة عملي ـــن أهمي ـــم م ـــى الرغ وع
االتفاقيـــات املتعلقـــة بتســـوية النزاعـــات املســـلحة، ســـواء كانـــت 
معاهـــدات دامئـــة أو هدنـــات قصـــرة األجـــل، مـــن خـــال لجـــان 
ـــة  ـــرض للعرقل ـــد يتع ـــان ق ـــذه اللج ـــل ه ـــإن عم ـــى األرض؛ ف ع
ـــات أعضـــاء  ـــزات أو خاف ـــن بعـــض األطـــراف أو يخضـــع للتحي م
ــاعد  ــة تسـ ــار الصناعيـ ــا األقـ ــإن تكنولوجيـ ــذا، فـ ــان. لـ اللجـ
ـــاء عـــى اطـــاع  ـــات عـــى البق ـــذ االتفاقي ـــة بتنفي األطـــراف املعني
ـــري.  ـــل الب ـــل العام ـــن دون تدخ ـــى األرض م ـــع ع ـــى الوض ع
 Satellite Imagery ــة ــور األقـــار الصناعيـ ــل صـ ــد تحليـ وعنـ
ــة  ــن حالـ ــن الكشـــف عـ ــن، ميكـ ــراء املدربـ ــال الخـ ــن خـ مـ
ـــوات مســـلحة  ـــرة أو انتشـــار لق ـــرى مدم ـــل وجـــود ق ـــراع مث ال
ـــار لتحـــرك  ـــزات عســـكرية أو آث ـــدء يف تجهي أو ميليشـــيات أو الب
مركبـــات ثقيلـــة ووســـائل نقـــل، وغرهـــا مـــن آثـــار ميكـــن أن 
توضـــح ببســـاطة مـــدى التغـــر يف وضـــع الـــراع يف مناطـــق 

معينـــة.  

حالة الشرق األوسط:
تعمـــل قـــوات حفـــظ الســـام األمميـــة والدوليـــة يف الـــرق 
القامئـــة  الراعـــات  أماكـــن  مـــن  العديـــد  يف  األوســـط 
و”املجمـــدة”، مثـــل فلســـطن )هيئـــة األمـــم املتحـــدة ملراقبـــة 
الهدنـــة UNTSO(، وهضبـــة الجـــوالن )قـــوة األمـــم املتحـــدة 

ملراقبـــة فـــض االشـــتباك بـــن القـــوات اإلرسائيليـــة والســـورية 
ـــة  ـــدة االنتقالي ـــم املتح ـــوة األم ـــان )ق ـــوب لبن UNDOF(، وجن
األمـــم  )بعثـــة  الغربيـــة  والصحـــراء   ،)UNIFIL لبنـــان  يف 

.)MINURSO املتحـــدة لاســـتفتاء يف الصحـــراء الغربيـــة

ـــق  ـــل يف مناط ـــة تعم ـــوات الدولي ـــذه الق ـــد أن ه ـــن املؤك وم
هشـــة أمنيـــاً، وإقليـــم أكـــر ُعرضـــة لاضطرابـــات مـــن غـــره. 
وقـــد تـــم نـــر تلـــك القـــوات عـــى مـــدار العقـــود املاضيـــة 
ـــات الســـام  ـــذ اتفاق ـــة تنفي ـــام مبهمـــة أساســـية؛ وهـــي مراقب للقي
ـــال  ـــي يف الصوم ـــوات االتحـــاد اإلفريق ـــدا ق ـــض االشـــتباك، ع أو ف
)أميســـوم( املُكلفـــة بالتعامـــل مـــع مخاطـــر حركـــة الشـــباب 
اإلرهابيـــة ودعـــم عمـــل قـــوات األمـــن الصوماليـــة. وتجعـــل 
هـــذه الوضعيـــة القـــوات العاملـــة يف تلـــك املناطـــق بحاجـــة 
إىل معلومـــات وبيانـــات أكـــر دقـــة ونظـــم إنـــذار مبكـــر ذي 
ـــد. ـــات أو اســـتباق أســـباب التصعي ـــع نشـــوب الراع ـــة ملن فاعلي

ـــاالت  ـــذه الح ـــم ه ـــة يف معظ ـــوات الدولي ـــل الق ـــم عم ويتس
ــة  ــهولة مراقبـ ــتقرار وسـ ــن االسـ ــوع مـ ــط بنـ ــرق األوسـ بالـ
ـــة  ـــد أن الصعوب ـــزاع. بي ـــض الن ـــع وضـــوح خطـــوط ف األوضـــاع م
ـــيات  ـــددة الجنس ـــة أو متع ـــوات أممي ـــر ق ـــة ن ـــتزداد يف حال س
ــض  ــوط فـ ــل خطـ ــث تتداخـ ــي؛ حيـ ــزاع األهـ ــق النـ يف مناطـ
ــة يف  ــوات املعنيـ ــل القـ ــو يجعـ ــى نحـ ــتباك، عـ ــزاع واالشـ النـ
ــى  ــن عـ ــة للمتنازعـ ــر دقـ ــة أكـ ــات مراقبـ ــة إىل عمليـ حاجـ

ــة.  ــة التهدئـ ــال أو يف حالـ ــوط القتـ خطـ

ملفات إكسبو
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نماذج تطبيقية:  
اتضـــح دور األقـــار الصناعيـــة ونظـــم املعلومـــات الجغرافيـــة 
ــاالت  ــن الحـ ــدد مـ ــام يف عـ ــظ السـ ــات حفـ كأدوات يف عمليـ

مبنطقـــة الـــرق األوســـط، ومنهـــا اآليت: 

ـــي  ـــر الصناع ـــروع القم ـــع “م ـــاء م ـــث ج ـــودان، حي 1- يف الس
والـــذي   )Satellite Sentinel Project )SSP أو  الحـــارس” 
تأســـس يف عـــام 2010 عـــى يـــد الناشـــطن “جـــورج كلـــوين” 
ــا إىل  ــا بهـ ــارة التـــي قامـ و”جـــون برندرجاســـت” خـــال الزيـ
ـــراً  ـــروع تقري ـــدر امل ـــايل، أص ـــام الت ـــودان. ويف الع ـــوب الس جن
ـــل  ـــم اكتشـــافها يف مناطـــق، مث ـــة ت ـــر جاعي تضمـــن صـــوراً ملقاب
جنـــوب كردفـــان وجنـــوب الســـودان، وكذلـــك صـــوراً لقـــرى 
تـــم محوهـــا يف منطقـــة أبيـــي املتنـــازع عليهـــا بـــن الســـودان 

وجنـــوب الســـودان. 

ـــة أن معظـــم  ـــل املعلومـــات الجغرافي ـــر تحلي ـــور، أظه 2- يف دارف
حـــوادث النـــزاع تقـــع خـــارج نطـــاق دوريـــات بعثـــة حفـــظ 
ـــي  ـــاد األفريق ـــوات االتح ـــة وق ـــوات األممي ـــرتكة للق ـــام املش الس
ـــارها  ـــط انتش ـــل من ـــة إىل تعدي ـــع البعث ـــا دف ـــو م ـــور، وه يف دارف

ـــع. ـــق أوس ـــمل مناط ليش

ـــوب الســـودان، فقـــد ســـاعدت  ـــة يف جن ـــاء الحـــرب األهلي 3- أثن
صـــور األقـــار الصناعيـــة قـــوات حفـــظ الســـام األمميـــة 
عـــى تحديـــد تحـــركات بعـــض القوافـــل املســـلحة واملركبـــات 
املدرعـــة التابعـــة للقـــوات الحكوميـــة والتـــي كانـــت تتحـــرك 
ـــذه  ـــززت ه ـــور”. وع ـــا” و”ب ـــن “جوب ـــل ب ـــق الواص ـــى الطري ع
الصـــور قـــدرة القـــوات األمميـــة عـــى رفـــع وعيهـــا باملوقـــف 
عـــى األرض مـــن خـــال تحديـــد انتشـــار القـــوات املهاجمـــة 

وبالتـــايل اســـتباق التصعيـــد ومنعـــه.

4- يف العـــراق وســـوريا، كان لصـــور األقـــار الصناعيـــة دور يف 
ـــم  ـــيطرة تنظي ـــا س ـــببت فيه ـــذي تس ـــائر ال ـــم الخس ـــد حج تحدي
ـــوريا )2017�2014(،  ـــراق وس ـــايل الع ـــق ش ـــى مناط ـــش ع داع
ــايب  ــم اإلرهـ ــد التنظيـ ــة ضـ ــة الدوليـ ــم الحملـ ــا دعـ ــو مـ وهـ

ـــيطرة.     ـــذه الس ـــار ه ـــة إىل انهي ـــي أدت يف النهاي والتـ

تحديات قائمة: 
غالبـــاً مـــا تعتمـــد األمـــم املتحـــدة يف مهامهـــا املتعلقـــة 
ــا رشكات  ــة تقدمهـ ــات تجاريـ ــى خدمـ ــة عـ ــار الصناعيـ باألقـ
مثـــل “ديجيتـــال جلـــوب” Globe Digital؛ وهـــي رشكـــة 
ــور  ــع صـ ــص يف بيـ ــام 1992 وتتخصـ ــت يف عـ ــة تأسسـ أمريكيـ
ــن  ــون بـ ــاء يرتاوحـ ــودة لعمـ ــة الجـ ــة عاليـ ــار الصناعيـ األقـ
الـــركات الخاصـــة واألجهـــزة الحكوميـــة داخـــل وخـــارج 
ـــانية  ـــات اإلنس ـــة واملنظ ـــات األممي ـــدة واملنظ ـــات املتح الوالي
العاملـــة يف مجـــال حفـــظ الســـام ومنـــع الراعـــات. كذلـــك 
ـــة  ـــة التابع ـــار الصناعي ـــن األق ـــوراً م ـــدة ص ـــم املتح ـــى األم تتلق
ــا والواليـــات املتحـــدة  لحكومـــات بعـــض الـــدول مثـــل فرنسـ

ــد. والهنـ

ـــة  ـــات الدولي ـــن املنظ ـــة ب ـــذه الراك ـــرح ه ـــا تط ـــدر م وبق

ـــظ  ـــات حف ـــرص لعملي ـــن الف ـــدداً م ـــات ع ـــركات والحكوم وال
ـــي: ـــا ي ـــل م ـــرى، مث ـــات أخ ـــرض تحدي ـــا تف ـــام، فإنه الس

1- احتاليـــة التســـييس والتضليـــل: فقـــد تتعـــرض صـــور 
ــركات  ــات أو الـ ــا الحكومـ ــي تقدمهـ ــة التـ ــار الصناعيـ األقـ
التجاريـــة، للتســـييس أو اإلغفـــال أو اإلخفـــاء املتعمـــد. ويف 
ـــك  ـــي متتل ـــدول الت ـــن ال ـــة ب ـــرز الفجـــوة التقني هـــذا الســـياق، ت

ــا. ــرة إىل رشائهـ ــرى املضطـ ــة واألخـ ــات فضائيـ تقنيـ

ــات  ــس بعثـ ــى عكـ ــه عـ ــل يف أنـ ــة: تتمثـ ــكالية قانونيـ 2- إشـ
ـــل صـــور  ـــى األرض، ال تحم ـــل ع ـــي تعم ـــق التـ اســـتقصاء الحقائ
ــة  ــدول املعنيـ ــن الـ ــة مـ ــة أذون قانونيـ ــة أيـ ــار الصناعيـ األقـ
ـــو  ـــوي، وه ـــا الج ـــدود نطاقه ـــل ح ـــر داخ ـــا بالتصوي ـــاح له بالس
ـــي  ـــق التـ ـــت الحقائ ـــا كان ـــق نزاعـــات، خاصـــة إذا م ـــد يخل ـــا ق م

تكشـــفها الصـــور عـــى غـــر رغبـــة وأهـــداف هـــذه الـــدول.

3- ثغـــرات أمنيـــة وعســـكرية: تـــرى بعـــض الـــدول أن هـــذه 
التقنيـــات قـــد تُوظـــف مـــن ِقبـــل دول أخـــرى، عـــر األمـــم 
املتحـــدة أو غرهـــا؛ بغـــرض التجســـس، أو الكشـــف عـــن 
ـــراع أو  ـــع ال ـــوى من ـــا بدع ـــا تدمره ـــكرية، ورمب ـــا العس قدراته
“التدخـــل اإلنســـاين”. ومثـــال عـــى ذلـــك، مـــا حـــدث يف غـــزو 
العـــراق عـــام 2003، حيـــث بـــررت الواليـــات املتحـــدة وقتهـــا 
حربهـــا عـــى العـــراق باســـتخدام صـــور جويـــة زائفـــة تصـــور 
ــت دول  ــرى، اتهمـ ــاالت أخـ ــة. ويف حـ ــة عراقيـ ــآت نوويـ منشـ
ـــف  ـــدة بتزيي ـــم املتح ـــام 2009 وكاالت األم ـــكا يف ع ـــل رسيان مث
ـــي تظهـــر هجـــوم القـــوات الحكوميـــة عـــى  بعـــض الصـــور الت
إحـــدى املستشـــفيات يف إطـــار الحـــرب األهليـــة بهـــذا البلـــد.

4- مشـــكالت تقنيـــة: وهـــي تتعلـــق بعمليـــة تحليـــل الصـــور، 
ــاعات،  ــض السـ ــا بعـ ـــتغرق تحليلهـ ــد يس ــور قـ ــض الصـ فبعـ
وهنـــاك صـــور أخـــرى أكـــر تعقيـــداً قـــد تحتـــاج إىل أســـابيع 
لتحليلهـــا واســـتيعابها. وهـــذا مـــا يجعـــل هـــذه التقنيـــة غـــر 
ــوري  ــول الفـ ــة لبعـــض املواقـــف التــــي تتطلـــب الحصـ مامئـ
ـــن  ـــار ب ـــا االختي ـــد يرتتـــب عليه ـــي ق عـــى بعـــض املعلومـــات التـ

التدخـــل املُســـلح أو االمتنـــاع عـــن ذلـــك.   

ختامـــاً، تقـــدم التقنيـــات الفضائيـــة مـــن أقـــار صناعيـــة 
ـــات  ـــز عملي ـــاً لتعزي ـــا، فرص ـــة وغره ـــات جغرافي ـــم معلوم ونظ
ـــار  ـــاق الن ـــف إط ـــات وق ـــذ اتفاق ـــة تنفي ـــام ومراقب ـــظ الس حف
ـــا  ـــى تقدمه ـــات ع ـــذه التقني ـــد أن ه ـــات. بي ـــق الراع يف مناط
ـــى  ـــتقصائية ع ـــات االس ـــل البعث ـــن عم ـــرضورة ع ـــي بال ـــن تُغن ل
ــل البـــري يف  ــة إىل العامـ ــتظل يف حاجـ ــا سـ ــا أنهـ األرض، كـ
ـــا  ـــب عليه ـــا يرتت ـــة وم ـــار الصناعي ـــور األق ـــل ص ـــات تحلي عملي
مـــن قـــرارات قـــد تخضـــع لعوامـــل تتجـــاوز مجـــرد تقنيـــات 
التصويـــر املتقدمـــة، وهـــذا مـــا يجعلهـــا تواجـــه العديـــد مـــن 
التحديـــات. ومـــن املتوقـــع أن يتـــم التوســـع يف اســـتخدام 
ـــق  ـــام يف مناط ـــظ س ـــوات حف ـــر ق ـــال ن ـــات يف ح ـــك التقني تل

الـــراع األهـــي باإلقليـــم. 
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ثالثًا: فرص اقتصادية
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ــة  ــة األلفي ــع بداي ــر االســتغال التجــاري للفضــاء الخارجــي م ظه
الجديــدة عندمــا اصطحبــت مركبــة الفضــاء الروســية “ســويوز” يف 
عــام 2001 رجــل األعــال األمريــي دينيــس تيتــو يف رحلــة مداريــة، 
 Space Adventures شــارك يف إعدادهــا والتحضــر لهــا رشكــة
األمريكيــة. وملــدة عقــد، ظلــت األخــرة الطــرف الوحيــد يف مجــال 
ــة، ومل تظهــر أطــراف أخــرى يف هــذه الصناعــة،  الســياحة الفضائي
عــى غــرار رشكات “ســبيس إكــس” و”بلــو أوريجــن” وغرهــا حالياً، 
إال بعــد تبلــور مــؤرشات تكشــف عــن أن هنــاك رشيحــة متناميــة 
مــن العمــاء أصبحــت مهتمــة بســياحة الفضــاء. وعــى الرغــم مــن 
أن منــوذج أعــال الســياحة الفضائيــة مــازال عــايل التكلفــة، وذلــك 
ملــا يقتضيــه مــن متويــل ضخــم وتكنولوجيــة عاليــة، فــإن دخــول 
العبــن جــدد يف هــذه الصناعــة قــد يعــزز التنافــس يف هــذا املجــال 

ويهــوي بتكلفــة الرحــات تدريجيــاً. 

طبيعة سياحة الفضاء:
ــي يف  ــاء الخارج ــان للفض ــن كأول إنس ــوري جاجاري ــول ي كان وص
أبريــل 1961، تاريخــاً فارقــاً يف استكشــاف العــامل للفضــاء الخارجــي، 
إذ فتــح البــاب أمــام الدول الكــرى، مثل الواليات املتحــدة األمريكية 
وروســيا، إلرســال رحــات متواصلــة الستكشــاف األرض والكواكــب 
ــات  ــرت الحكوم ــة، احتك ــود املاضي ــدار العق ــى م ــة. وع املختلف
بشــكل شــبه كامــل الرحــات العلميــة الستكشــاف الفضــاء؛ وذلــك 
نظــراً ملــا تنطــوي عليــه مــن اســتثارات ضخمــة ومخاطــر عاليــة. 

ومل يظهــر مفهــوم االســتغال االقتصــادي للفضــاء وعــى األخــص مــا 
يُعــرف بـــ “الرحــات الفضائيــة” إال يف بدايــة األلفيــة الجديــدة. 

الروســية  الفضائيــة  املركبــة  اصطحبــت   ،2001 عــام  ويف 
“ســويوز”، التابعــة لوكالــة الفضــاء الروســية )Roscosmos(، رجــل 
األعــال األمريــي دينيــس تيتــو Dennis Tito إىل محطــة الفضــاء 
ــد  ــون دوالر، ولتمه ــو 20 ملي ــو نح ــت تيت ــة كلف ــة، يف رحل الدولي

ــاء. ــر للفض ــتغال الب ــدة الس ــة جدي ملرحل

ــاء  ــاق الفض ــرِف نط ــة تُع ــوكاالت الدولي ــر أن ال ــر بالذك وجدي
الخارجــي بأنــه تلــك املســاحات األعــى مــن 100 كيلــو مــرت فــوق 
ســطح البحــر. واعتــاداً عــى هــذا الحــد، يوجــد مــداران، كــا هــو 
موضــح يف الصــورة، الفضــاء دون املــداري )suborbital(، والفضــاء 

.)orbital( ــداري امل

وشــجعت هــذه الرحلــة التاريخيــة لدينيــس تيتو ظهــور رشكات 
أمريكيــة خاصــة تعــرض عــى األثريــاء خــوض رحــات إىل املحطــة 
ــا، ظهــر مــا  الفضائيــة الدوليــة أو الفضــاء دون املــداري. ومــن هن
يُعــرف بـــ “ســياحة الفضــاء” والتــي تُعــرف، وفــق األدبيــات، بأنهــا 
“النشــاط التجــاري الــذي يُقــدم للعمــاء تجربــة مبــارشة يف الفضــاء 
عــر الرحــات الجويــة شــبه املداريــة واملداريــة أو يف الفضــاء 
الســحيق”. ويحصــل مــن يقومــون بهــذه عــى تجربــة فريــدة مــن 
نوعــه، تشــمل رؤيــة األرض مــن الفضــاء، وتجربــة انعــدام الــوزن 

والرعــة العاليــة، وكذلــك رؤيــة الظواهــر الطبيعيــة املختلفــة.

سياحة الفضاء:
تنامي االستخدامات التجارية والترفيهية للفضاء الخارجي

t د. محمد شادي

ُمدرس بكلية النقل الدولي واللوجستيات - األكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري
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التطور التجاري للصناعة:
ــي تأسســت يف  ــة، والت ــة Space Adventures األمريكي ــر رشك تعت
ــوت، أول  ــارد جاري ــال ريتش ــل األع ــن رج ــادرة م ــام 1998 مبب ع
رشكــة عامليــة خاصــة تُقــدم خدمــات الرحــات الفضائيــة املداريــة، 
وبــدأت برامجهــا بالتعــاون مــع برنامــج الفضــاء الــرويس، وكان أول 

عمائهــا دينيــس تيتــو الــذي يعتــر أول ســائح يــزور الفضــاء. 

ولقــد ظلــت الركــة األمريكيــة الطــرف الوحيــد يف هــذه 
الصناعــة الوليــدة ألكــر مــن عقــد، حيــث كانــت رشيحــة العمــاء 
محــدودة ومل يكــن متوقعــاً للــركات الجديــدة أن تحقــق عائــدات 
كبــرة مــن اســتثاراتها يف مجــال ســياحة الفضــاء. غــر أن الرحــات 
الفضائيــة اكتســبت رواجــاً أكــر لــدى رشيحــة أوســع مــن األثريــاء 
يف الســنوات املاضيــة، مــا شــجع إقــدام بعــض رجــال األعــال 

ــن عــى إنشــاء رشكات يف مجــال ســياحة الفضــاء.  املغامري

وعــى مــدار الســنوات األخــرة، ظهــرت رشكات عديــدة يف هــذا 
املجــال وأبرزهــا “ســبيس إكــس” )SpaceX( و”بلــو أوريجــن” 
)Blue Origin( و”فرجــن جاالكتيــك” )Virgin Galactic(. ويف 
ملمــح آخــر لتطــور الصناعــة، حصلــت األخــرة عــى أول رخصــة 
خاصــة لنقــل الــركاب إىل الفضــاء بغرض الســياحة، مــن هيئة تنظيم 

ــو 2021.  ــك يف 25 يوني ــة وكان ذل ــة األمريكي الطــران الفيدرالي

ومــن دون شــك، فــإن دخــول العبــن جــدد لهــذا املجــال ميثــل 
دفعــة كبــرة لصناعــة ســياحة الفضــاء ويــؤدي إىل تعزيز التنافســية 
ــع  ــا التــي ال تقتــر عــى تصني ــر خدماتهــا وعملياته فيهــا وتطوي
ــخ،  ــق إطــاق الصواري ــاء مراف ــا أيضــاً بن ــة، وإمن ــات الفضائي املركب
وتقديــم اللوجســتيات الخاصــة بالرحــات الفضائيــة مثــل التدريب 
واإلعــداد البــدين، والخدمــات الطبيــة، واألطعمــة الخاصــة وغرهــا.  

أنماط الرحلت الفضائية:
حتــى اآلن، تقــدم الــركات الخاصــة األمريكيــة منوذجــن رئيســين 
ــى  ــك ع ــح ذل ــي، ويتض ــاء الخارج ــياحية إىل الفض ــات الس للرح

النحــو التــايل:

1- الرحــالت دون املداريــة: هــي الرحــات التــي تــدور حــول 
ارتفــاع يــرتاوح بــن 80 و100 كيلــو مــرت، بحيــث يســتطيع الســياح 
رؤيــة كامــل االســتدارة الكرويــة لــألرض ويشــعرون بانعــدام تأثــر 
جاذبيتهــا لدقائــق معــدودة، وتســتمر الرحلــة مــا بــن 3 إىل 6 
ســاعات. ويتنافــس يف تقديــم هــذا النــوع عــدد كبــر من الــركات، 

ــو أوريجــن”. ــا “فرجــن جاالكتيــك” و”بل وعــى رأســها رشكت

وقـد أطلقـت هاتـان الركتـان رحـات تجريبيـة للفضـاء دون 
املـداري مؤخـراً، ومبـا يعطي دفعة إضافيـة لصناعة سـياحة الفضاء، 
وهـي رحلـة لركة “فرجن جاالكتيـك” يوم 11 يوليـو 2021 حاملة 
معهـا مؤسـس الركـة رجـل األعـال ريتشـارد برانسـون ملـدة 6 
سـاعات. وفيـا يبـدو أشـبه بسـباق بـن األثريـاء يف الفضـاء، نجـح 
املليارديـر األمريـي جيـف بيزوس، يوم 20 يوليـو الجاري، يف تحقيق 
حلمـه بالصعـود إىل الفضاء عى مـن أول رحلة مأهولة لركته “بلو 
أوريجـن”، وكان برفقتـه أخـوه مارك ورائدة الطـران وايل فانك وأول 

زبـون للركـة الهولنـدي أوليفر داميـن البالـغ 18 عاماً. 

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه مــن بــن 4 رشكات كانــت إدارة الطــران 
الفيدراليــة األمريكيــة تتوقــع بلوغهــا أهدافهــا يف مجــال الســياحة 
دون املداريــة، اســتمرت اثنتــان منهــا، كــا يوضــح الجــدول التــايل:

2- الرحــالت املداريــة: هــي الرحــات التــي تــدور الرتفاعــات أعــى 
ــة  ــع محطــة الفضــاء الدولي ــث تلتحــم م ــرت، بحي ــن 100 كيلوم م
ــا  ــر رشكت ــا. وتعت ــى متنه ــام ع ــة أي ــائح بضع ــى الس )ISS(، ليق
ــرز الجهــات  ــن أب Space Adventures وAxiom Space األمريكيت
الفاعلــة يف تقديــم هــذا النــوع. وقامــت الركــة األوىل، كــا ذكرنــا، 
باصطحــاب رُجــل األعــال األمريــي دينيــس تيتــو إىل محطــة 
الفضــاء الدوليــة ُمقابــل 20 مليــون دوالر، يف رحلــة اســتمرت 8 أيام، 

تلتهــا 7 رحــات أخــرى حتــى عــام 2009.

وقــد توقــف هــذا النــوع مــن الرحــات منــذ عــام 2009؛ نظــراً 
لضعــف الطلــب عليهــا يف العقــد املــايض. ولكــن تجــددت اآلمــال 
بانتعاشــها مجــدداً، حيــث تعاقــدت رشكة “ســبيس إكــس” اململوكة 
ــام  ــون ماســك، عــى القي ــي إيل ــر األمري لرجــل األعــال وامللياردي
ــم  ــن بينه ــوبيها م ــن منس ــدد م ــل ع ــة لنق ــر ُمجدول ــات غ برح
املمثــل األمريــي تــوم كــروز إىل محطــة الفضــاء الدوليــة لتصويــر 

جــزء مــن فيلــم خــاص بــه داخــل املحطــة. 

ملفات إكسبو
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نموذج ديناميكي:
السـياحة  خدمـات  أعـال  منـوذج  يرتكـز 
الفضائيـة عـى تحقيـق عـدة عنـارص، ال تجعل 
مـن خدماتـه باهظة الثمن فقـط، وإمنا يتطلب 
قـدراً كبـراً مـن التكنولوجيـا الفائقـة، وميكـن 

توضيـح ذلـك كالتـايل:

املركبـات  تعـد  خاصـة:  إمـداد  سلسـلة   -1
الفضائيـة مـن أهم عنـارص السـياحة الفضائية، 
حيـث إنـه يف العـادة تضطلـع رشكات مقدمـة 
خدمـات الرحـات الفضائيـة ذاتهـا أو رشكات 
أخـرى بتصنيع املركبـات والصواريـخ الفضائية. 
ويحتـاج تصنيعهـا إىل تكنولوجيـا عالية ومتويل 
ضخـم. وحتـى اآلن، يقـوم بعمليـات التصنيـع 
أعـال  رجـال  يدعمهـا  أو  ميتلكهـا  رشكات 

مغامـرون، ومبسـاعدة وكالـة الفضـاء األمريكيـة، لديهـم السـيولة 
الازمـة لعمليـات البحـث والتطويـر، وتحمـل التكاليف عـى املدى 
 Crew الطويـل. وتقـوم رشكـة “سـبيس إكـس” بتصنيـع مركبتهـا
 .Starliner فيـا تقـوم رشكـة “بوينـج” بتصنيـع املركبـة ،Dragon

2- الراكـة مـع الهيئـات الحكوميـة: رمبـا لـن يقتـر دور الهيئات 
الحكومية عى مسـائل تنظيم السـياحة الفضائية يف املسـتقبل، وإمنا 
أيضـاً املشـاركة يف أرباحهـا. فعـى مـدى عقـود، ضخـت الحكومـة 
األمريكيـة اسـتثارات ضخمـة الستكشـاف الفضـاء، وسـتعمل يوماً 

ما عـى اسـرتدادها.

وتعتـر محطـة الفضـاء الدولية أغـى بناء صناعي عـى اإلطاق، 
حيـث بلغـت تكلفتهـا اإلجاليـة نحـو 150 مليـار دوالر بنهاية عام 
2010، تحملـت منهـا الواليـات املُتحـدة األمريكيـة 57 مليـار دوالر. 
وتشـر تقديـرات إىل أن وكالـة الفضـاء األمريكيـة سـتجني 35 ألـف 
دوالر نظـر الرتخيـص إلقامـة الفـرد ليلة واحـدة باملحطـة الدولية. 

3- متويـل مغامـر: توقفـت الرحـات املداريـة منـذ عـام 2009، مـا 
يلفـت االنتبـاه إىل أن عمليـة تقديم خدمات سـياحة الفضاء تنطوي 
عـى مجازفـات اسـتثارية عاليـة. ومل يكـن أمـام الـركات لتمويـل 
مشـاريعها إال مـن خـال الطروحات ألسـواق املال، ومتويـل املالكن، 
وبيـع املقاعـد املسـتقبلية، والتعويل عـى انتعاش هـذه الصناعة يف 

املستقبل.

وبطبيعـة الحـال، فنظـراً ألن هنـاك رشيحـة صغـرة جـداً مـن 
املسـتهلكن القادريـن عـى رشاء تجربـة فضائيـة، فتعـد تكاليـف 
الرحـات املداريـة باهظة للغايـة وترتاوح بـن 30 و35 مليون دوالر، 
بينـا تصـل تكلفـة رحـات السـياحة دون املداريـة إىل 200 ألـف 

دوالر، طبقـاً لنمـوذج تسـعر “فرجـن جاالكتيـك”.

أظهـر  الفضـاء،  رحـات  خـوض  عـى  األفـراد  مقـدرة  وحـول 
اسـتطاع للـرأي أجـراه بنك االسـتثار COWEN يف عـام 2020، أن 
هناك طلباً نشـطاً محتماً عى الرحات دون املدارية يشـمل حوايل 
2.4 مليـون فـرد )حوايل 0.3% من سـكان العامل( تزيـد ثروات أقلهم 
عـى 5 مايـن دوالر. ومـن بـن هؤالء األفـراد، فإن حـوايل 39% عى 
اسـتعداد لدفـع 250 ألـف دوالر عـى األقـل مقابـل املقعـد الواحد، 

ويظـل الرقـم كبـراً مقارنة مبسـتوى دخولهم.

4- دخــول العبــن جــدد: يتضــح مــن االســتطاع الســابق أن هنــاك 
طلبــاً مســتقبلياً ضخــاً عــى خدمــات الســياحة الفضائيــة، تقابلــه 
ــخاص  ــل إىل 8 أش ــي تص ــة الت ــات الفضائي ــعة املركب ــة س محدودي
ــل “ســبيس إكــس”  ــك تعمــل رشكات أخــرى مث ــى. لذل كحــد أق
ــل  ــن أج ــب، م ــعاتها إىل 100 راك ــل س ــة تص ــر مركب ــى تطوي ع
ــد  ــذي ق ــد، ال ــب املتزاي ــتيعاب الطل ــات واس ــة الرح ــض كلف خف

ــال. ــى املنافســة يف هــذا املج ــدة ع ــري رشكات جدي يغ

ختامــاً، ميكــن القــول إن ســياحة الفضــاء تشــهد تطــوراً مدعومــاً 
بدخــول مزيــد من الاعبــن يف الصناعــة، وتطوير ساســل اإلمدادات 
الخاصــة بهــا مبــا يف ذلــك بنــاء مركبــات 
ــاءة، عــى نحــو ســوف  ــخ أكــر كف وصواري
يخفــض تكلفــة الرحــات تدريجيــاً. لــذا من 
ــة  ــات دون املداري ــذ الرح ــع أن تتخ املتوق
طريقهــا لانتشــار التجــاري يف غضــون الــــ 
15 عامــاً املقبلــة، حيــث ســتتمكن الركات 
مــن تعويــض تكلفــة مخاطــر االســتثار مــع 
زيــادة الطلــب عــى خدمــات الســياحة 
الفضائيــة. بينــا املتوقــع أن تكــون الرحات 
االنتشــار  عــن  نســبياً  بعيــدة  املداريــة 
ــة يف محطــة  ــود اإلقام التجــاري يف ظــل قي

ــة. الفضــاء الدولي

تنامي االستخدامات التجارية والترفيهية للفضاء الخارجي
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متزايـــداً    اهتامـــاً  واملتوســـطة  الكـــرى  الـــدول  أبـــدت 
ـــت  ـــي، وعمل ـــاء الخارج ـــة يف الفض ـــروات الطبيعي ـــتغال ال الس
ــة  ــا   الخاصـ ــل رشكاتهـ ــم عمـ ــات تنظـ ــدار تريعـ ــى إصـ عـ
ـــا  ـــز وجوده ـــرى إىل تعزي ـــوى الك ـــع الق ـــذي  دف ـــر ال ـــه، األم في
العســـكري يف الفضـــاء الخارجـــي،  خاصـــةيف ظـــل عـــدم وضـــوح 
القواعـــد الدوليـــة املنظمـــة لاســـتثار يف الفضـــاء الخارجـــي. 

يلقـــي التحليـــل الضـــوء عـــى بعـــض املـــؤرشات التـــي 
ــاء  ــتغال الفضـ ــرى السـ ــوى الكـ ــاه القـ ــي اتجـ ــح تنامـ توضـ
ــر  ــادة التوتـ ــهم يف زيـ ــد تسـ ــي قـ ــل التـ ــي، والعوامـ الخارجـ
فيـــا بينهـــا، نظـــراً لعـــدم وضـــوح األطـــر القانونيـــة الدوليـــة 
ـــل  ـــح التحلي ـــا يوض ـــي، ك ـــاء الخارج ـــتغال الفض ـــة الس الحاكم
تنامـــي دور القـــوى املتوســـطة، مثـــل اإلمـــارات ولوكســـمرج 
يف تبنـــي مروعـــات طموحـــة الســـتغال مـــوارد الفضـــاء 

ــي. الخارجـ

تنامي التنافس االقتصادي:

ــبب  ــرة، بسـ ــرات كبـ ــي تغـ ــاء الخارجـ ــال الفضـ ــهد مجـ يشـ
تصاعـــد الخطـــاب يف الـــدول املتقدمـــة حـــول وجـــود مـــوارد 
طبيعيـــة يف الفضـــاء الخارجـــي ميكـــن اســـتغالها، تقـــدر 
ــوم  ــن والتيتانيـ ــل الباتـ ــدوالرات، مثـ ــات الـ ــا برتيليونـ قيمتهـ
والطاقـــة الشمســـية. وتختلـــف طبيعـــة هـــذا الخطـــاب عـــن 
ــات  ــن الواليـ ــاردة بـ ــرب البـ ــرتة الحـ ــاد فـ ــذي سـ ــره الـ نظـ
ــن  ــم الحديـــث عـ ــا تـ ــوفييتي، حينـ ــاد السـ ــدة واالتحـ املتحـ
“ســـباق تســـلح يف الفضـــاء الخارجـــي”، حينـــا كان الوصـــول 
ـــة  ـــز مكان ـــل تعزي ـــن أج ـــة م ـــغ األهمي ـــراً بال ـــاء أوالً أم إىل الفض

الدولـــة وأمنهـــا. 

ـــاً بـــن القـــوى الكـــرى يف الفضـــاء  أمـــا التنافـــس القائـــم حالي
الخارجـــي، فيهـــدف إىل تعزيـــز قـــدرات الدولـــة التكنولوجيـــة يف 
ـــن  ـــاح م ـــق أرب ـــى تحقي ـــاعدها ع ـــورة تس ـــاء بص ـــال الفض مج

صراع مستقبلي:
نشاط دولي واسع الستغالل موارد الفضاء الخارجي

* هذا التحليل تم نشره في دورية “اتجاهات األحداث” الصادرة عن مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة، العدد 28 ، 2018.

t نامراتا جوسوامي
خبيرة أمنية، وزميلة أولى في معهد الواليات المتحدة للسالم بواشنطن.
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ـــة،  ـــوارد الفضائي ـــتغال امل ـــات الس ـــتثار يف مروع ـــال االس خ
 Space�based Solar( مثـــل الطاقـــة الشمســـية الفضائيـــة
ـــن الفضـــايئ )Asteroid Mining(، والوجـــود  Power(، والتعدي
عـــى ســـطح القمـــر )Lunar Presence(. وياحـــظ أن هـــذه 
ـــدول  ـــات ال ـــى حكوم ـــراً ع ـــد حك ـــتثارية مل تع ـــطة االس األنش

الكـــرى، بـــل امتـــدت إىل رشكاتهـــا التجاريـــة. 

ـــدة  ـــات املتح ـــركات يف الوالي ـــك ال ـــار تل ـــب مق ـــز أغل وترتك
ـــس”  ـــبيس إك ـــة “س ـــركات األمريكي ـــل ال ـــد، مث ـــن والهن والص
)SpaceX(، و“بلـــو أوريجينـــز” )Blue Origins(، و“بانيـــرتي 
ســـبيس  و“ديـــب   ،)Planetary Resources( ريسورســـز” 
إندســـرتيز” )Deep Space Industries(، وكذلـــك الـــركات 
One� )التـــي تقـــع مقراتهـــا يف الصـــن، مثـــل “ونـــس بيـــس” 
Land�( ”و“الندســـبيس ،)Tencent( ”و“تينســـنت ،)Space

 ،)ReBeam( ”وتلـــك الواقعـــة يف الهنـــد، مثـــل “ريبيـــم ،)Space
TeamIn�( ”و”تيـــم إنـــدوس ،)Bellatrix )و“بياتريكـــس” 

dus(، و“آســـرتوم” )Astrome(، ومتـــارس كل هـــذه الـــركات 
ضغوطـــاً عـــى حكوماتهـــا مـــن أجـــل ســـن تريعـــات تنظـــم 

اســـتثاراتها يف الفضـــاء الخارجـــي.

ــدر الكونجـــرس “القانـــون  ــذه الضغـــوط، أصـ ــة لهـ ونتيجـ
U.S. Commer� ــاء”  ــاري يف الفضـ )األمريـــي للتنافـــس التجـ

cial Space Launch Competitiveness Act( يف عـــام 2015، 
ــة،  ــوارد الفضائيـ ــة املـ والـــذي بـــدوره مينـــح املواطنـــن ملكيـ
وفقـــاً ملبـــدأ “األولويـــة ملـــن يســـبق”. ويظهـــر يف الصـــن 
اهتـــام بتبنـــي تريـــع ماثـــل، أمـــا الهنـــد فقـــد أصـــدرت 
مـــروع قانـــون “املرافـــق الفضائيـــة” يف عـــام 2017 لتنظيـــم 

ــجيعها.  ــاء وتشـ ــة يف الفضـ ــتثارات الخاصـ االسـ

ـــر أن الصـــن وضعـــت خططـــاً طموحـــة  ـــر بالذك ومـــن الجدي
ـــة  ـــايئ والطاق ـــن الفض ـــل التعدي ـــة، مث ـــا الفضائي ـــة موارده لتنمي
الشمســـية الفضائيـــة، خاصـــة تلـــك التـــي تهـــدف إىل جعـــل 
الصـــن الدولـــة األكـــر تقدمـــاً يف مجـــال تكنولوجيـــا الفضـــاء 
بحلـــول عـــام 2045. وتتبنـــى الهنـــد توجهـــات ماثلـــة. ففـــي 
عـــام 2018، تعهـــد رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي نارنـــدرا مـــودي 
ــود  ــوح يهـــدف إىل ضـــان وجـ ــايئ طمـ ــج فضـ ــذ برنامـ بتنفيـ

بـــري للهنـــد يف الفضـــاء الخارجـــي.

سباق تسلح في الفضاء الخارجي:

ــة  ــز الدولـ ــة بتعزيـ ــارة الخارجيـ ــو التجـ ــط منـ ــاً، ارتبـ تاريخيـ
قوتهـــا العســـكرية مـــن أجـــل ضـــان االنتقـــال واملـــرور 
ـــع  ـــذي دف ـــر ال ـــو األم ـــة، وه ـــحنات التجاري ـــر للش ـــن والح اآلم
ـــر  ـــال، إىل تطوي ـــبيل املث ـــى س ـــدة ع ـــات املتح ـــا والوالي بريطاني
ــا يف  ــة، مبـ ــة األمريكيـ ــة والبحريـ ــة الريطانيـ ــة امللكيـ البحريـ
ــي،  ــة” األمريـ ــاة البحريـ ــاح مشـ ــيس “سـ ــادة تأسـ ــك إعـ ذلـ
ـــة  ـــة القراصن ـــذاك يف محارب ـــية آن ـــه الرئيس ـــت مهمت ـــذي متثل ال

ــر.  ــس والجزائـ يف طرابلـ

وباملثـــل، ومـــع تنامـــي املصالـــح التجاريـــة واألصـــول 
ــغ  ــي يش جينـ ــس الصينـ ــه الرئيـ ــاء، وّجـ ــكرية يف الفضـ العسـ
 Strategic( الصينيـــة”  االســـرتاتيجي  الدعـــم  “قـــوة  بينـــج 
Support Force(، التـــي أنشـــئت يف عـــام 2015، واملكلفـــة 
ــي يف  ــود الصينـ ــم الوجـ ــت”، لدعـ ــاء واإلنرتنـ ــؤون “الفضـ بشـ

الفضـــاء الخارجـــي. 

ورداً عـــى تطويـــر كل مـــن الصـــن وروســـيا قدراتهـــا 
الفضائيـــة املدنيـــة والعســـكرية عـــى حـــد ســـواء، أعلـــن 
الرئيـــس األمريـــي دونالـــد ترامـــب يف يونيـــو 2018 عـــن 

تأســـيس “القـــوة الفضائيـــة األمريكيـــة”. 

ـــريس  ـــي ت ـــة الت ـــة الواضح ـــر التنظيمي ـــاب األط ـــة لغي ونتيج
ـــاء  ـــروات الفض ـــادل ل ـــتغال الع ـــم االس ـــة لتنظي ـــد واضح قواع
ــدة  ــة تعديـــات ملعاهـ ــة إىل إضافـ ــأت الحاجـ ــي، نشـ الخارجـ
ـــن أوىل  ـــمبورج م ـــد لوكس ـــام 1967. وتع ـــي لع ـــاء الخارج الفض
ـــايئ،  ـــن الفض ـــم التعدي ـــات لتنظي ـــت تريع ـــي وضع ـــدول الت ال
ـــاً ســـيادياً يجـــذب اســـتثارات رشكات الفضـــاء  وأنشـــأت صندوق

ـــة.  الخاص

ـــاء  ـــادي يف الفض ـــس االقتص ـــد التناف ـــل تصاع ـــن أن ميث وميك
ـــاً يســـاعد عـــى عســـكرته، والتـــي بـــدأت  الخارجـــي عامـــاً إضافي
ــن،  ــد والعريـ ــرن الواحـ ــن القـ ــد األول مـ ــع العقـ ــع مطلـ مـ
وذلـــك مـــن خـــال نـــر األقـــار الصناعيـــة العســـكرية، 
باإلضافـــة إىل تطويـــر األســـلحة املضـــادة لألقـــار الصناعيـــة. 

ـــكرين،  ـــن العس ـــر املحلل ـــى تفك ـــر ع ـــذا األم ـــس ه وانعك
فقـــد ذكـــر املفكـــر العســـكري الصينـــي وانـــج تشـــنج يف 
عـــام 2000 يف مقـــال بعنـــوان “األضلـــع الناعمـــة يف الجيـــش 
األمريـــي: نقطـــة ضعـــف اســـرتاتيجية” أن “الـــدول التـــي 
املتحـــدة  الواليـــات  ال تســـتطيع أن تكســـب حربـــاً ضـــد 
ــام  ــة نظـ ــا مهاجمـ ــرات، ميكنهـ ــات والطائـ ــتخدام الدبابـ باسـ
الفضـــاء األمريـــي، والـــذي ســـيبدو بالنســـبة لهـــا خيـــاراً 
ـــلحة  ـــن لألس ـــارات الص ـــت اختب ـــن مقاومته”ونبه ـــاً ال ميك مغري
ـــر  ـــامل إىل املخاط ـــام 2007 الع ـــة يف ع ـــار الصناعي ـــادة لألق املض

ــي. ــاء الخارجـ ــكرة الفضـ ــى عسـ ــة عـ املرتتبـ

غياب األطر القانونية الحاكمة:

يعـــد أحـــد العوامـــل التـــي ســـاعدت عـــى اشـــتعال التنافـــس 
يف الفضـــاء الخارجـــي، عـــدم كفايـــة األطـــر القانونيـــة القامئـــة 
حاليـــاً لتنظيـــم مســـألة اســـتغال الفضـــاء، فبينـــا تنـــص 
“معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي” عـــى أن “الفضـــاء الخارجـــي، 
ــع  ــرى، ال يخضـ ــاوية األخـ ــرام السـ ــر واألجـ ــه القمـ ــا فيـ مبـ
للحيـــازة القوميـــة مـــن خـــال ادعـــاء الســـيادة، عـــن طريـــق 
ـــادة  ـــإن امل ـــرى”، ف ـــيلة أخ ـــأي وس ـــال، أو ب ـــتغال أو االحت االس
ـــر  ـــك القم ـــا يف ذل ـــي، مب ـــاء الخارج ـــى أن “الفض ـــص ع األوىل تن
واألجـــرام الســـاوية األخـــرى، يجـــب أن يكـــون مفتوحـــاً 

ــتغاله”. ــافه واسـ ــع الـــدول الستكشـ لجميـ

ملفات إكسبو
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وتنـــص املعاهـــدة كذلـــك عـــى رضورة وجـــود “تريـــح 
وإرشاف مســـتمر مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء يف املعاهـــدة 
ـــي،  ـــاء الخارج ـــة يف الفض ـــر الحكومي ـــات غ ـــطة الكيان ـــى أنش ع
مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الســـاوية األخـــرى...”، ومـــن 
ـــام. ـــي ســـتضطلع بهـــذه امله ـــدول الت ـــد مـــن هـــذه ال دون تحدي

ـــن  ـــدة أن التعدي ـــات املتح ـــم الوالي ـــياق، تزع ـــذا الس ويف ه
الفضـــايئ ال يعـــدو ســـوى “اســـتغال” للمـــوارد، وال يتضمـــن 
ـــاوية.  ـــرام الس ـــى األج ـــى الفضـــاء أو ع ـــيادة ع ـــاء للس أي ادع
بالتريـــح واإلرشاف  لبنـــود املعاهـــدة املتعلقـــة  وامتثـــاالً 
املســـتمرين، أصـــدر الكونجـــرس األمريـــي قوانـــن تنـــص 
عـــى أنـــه “يحـــق ألي مواطـــن أمريـــي يعمـــل يف اســـتخراج 
ــوارد  ــذه املـ ــازة هـ ــة حيـ ــراض تجاريـ ــة ألغـ ــوارد الفضائيـ املـ
أو نقلهـــا أو اســـتغالها أو بيعهـــا”. وباملثـــل، ينـــص القانـــون 
ـــص  ـــح الرتخي ـــم مين ـــه “يت ـــى أن ـــمبورج ع ـــه لوكس ـــذي أصدرت ال
ــوارد  ــتغال املـ ــاف واسـ ــام الستكشـ ــام مبهـ ــن للقيـ للمتعهديـ
ــايب إىل  ــد تقديـــم طلـــب كتـ ــة بعـ ــراض تجاريـ ــة ألغـ الفضائيـ

مجلـــس الـــوزراء”. 

ــون  ــدويل لقانـ ــد الـ ــن املعهـ ــادرة عـ ــة الصـ ــص الورقـ وتنـ
ـــازة  ـــر واضـــح لحي ـــدم وجـــود حظ ـــراً لع ـــه “نظ ـــى أن الفضـــاء ع
ـــرء أن  ـــن للم ـــوارد مبوجـــب معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي، ميك امل
ـــن  ـــه. وم ـــموح ب ـــة مس ـــوارد الفضائي ـــتخدام امل ـــتنتج أن اس يس
ـــاً  ـــراً محتم ـــل تفس ـــي ميث ـــون األمري ـــإن القان ـــور، ف ـــذا املنظ ه
ـــح إذا  ـــر الواض ـــن غ ـــه م ـــر أن ـــي، غ ـــاء الخارج ـــدة الفض ملعاه
ـــدول األخـــرى تشـــارك واشـــنطن يف هـــذا التفســـر  ـــت ال ـــا كان م

ـــدى”. وإىل أي م

ـــل  ـــان، مث ـــت دولت ـــع رصاع إذا وصل ـــد يندل ـــك، ق ـــع ذل وم
الواليـــات املتحـــدة والصـــن، إىل كويكـــب غنـــي باملـــوارد 
ـــر  ـــبق”. ويث ـــن يس ـــة مل ـــاس “األولوي ـــى أس ـــه ع ـــا مبلكيت وطالبت
ـــزاع، خاصـــة  ـــل هـــذا الن ـــة عـــاج مث ـــك التســـاؤل حـــول كيفي ذل
أنـــه ال توجـــد ســـلطة تنظيميـــة معـــرتف بهـــا ميكـــن اللجـــوء 

إليهـــا للفصـــل فيـــه. 

ويعـــد الجيـــش األمريـــي ملزمـــاً دســـتورياً بالدفـــاع عـــن 
األصـــول العســـكرية والتجاريـــة األمريكيـــة يف حـــال تعرضهـــا 
ألي تهديـــد، حيـــث نـــص القانـــون التجـــاري األمريـــي عـــى 
ــاً  أن: “الكونجـــرس يـــرى أن وزارة الدفـــاع تلعـــب دوراً حيويـ
وحريـــاً يف حايـــة األصـــول األمنيـــة القوميـــة يف الفضـــاء”. 

وتعـــارض بعـــض الـــدول موقفـــي الواليـــات املتحـــدة 
ـــم املتحـــدة  ـــب األم ـــن مكت ـــب م ـــا يتطل ـــو م ولوكســـمبورج، وه
لشـــؤون الفضـــاء الخارجـــي )UNOOSA( أن يبـــدأ النظـــر يف 
ـــم  ـــي لتنظي ـــاء الخارج ـــدة الفض ـــوالت إىل معاه ـــة بروتوك إضاف

املســـائل غـــر الواضحـــة يف االتفاقيـــة. 

ومـــا يزيـــد الحاجـــة إىل هـــذا الروتوكـــول اتجـــاه بعـــض 
ــيطرتها عـــى  ــر يف فـــرض سـ ــل الصـــن إىل التفكـ ــدول، مثـ الـ
ـــس  ـــان، رئي ـــي بيجي مناطـــق يف الفضـــاء الخارجـــي، فقـــد رصح ي

ــر  ــط، والقمـ ــون كاملحيـ ــأن: “الكـ ــر بـ ــن إىل القمـ ــة الصـ بعثـ
ـــا.  ـــازع عليه ـــان املتن ـــرة هوانجي ـــخ كجزي ـــو، واملري ـــزر دياوي كج
ــام  ــى القيـ ــادرون عـ ــن قـ ــاك اآلن ونحـ ــه إىل هنـ وإذا مل نتجـ
ــا. أمـــا إذا ســـبقنا اآلخـــرون  بذلـــك، فســـوف يلومنـــا أحفادنـ
إىل هنـــاك، فسيســـيطرون عـــى الوضـــع، ولـــن نكـــون حينئـــذ 
ـــك، وهـــذا  ـــا نرغـــب يف ذل ـــى إذا كن ـــى الذهـــاب حت ـــن ع قادري

الســـبب يكفـــي”.

تنامي دور القوى المتوسطة:

ــدة  ــات املتحـ ــرى، كالواليـ ــوى الكـ ــن أن القـ ــم مـ ــى الرغـ عـ
ـــى  ـــوى الرئيســـية املســـيطرة ع ـــن الق ـــر م ـــد، تُعت والصـــن والهن
ــة  ــد مبوافقـ ــظ بعـ ــطتها مل تحـ ــإن أنشـ ــي، فـ ــاء الخارجـ الفضـ
املجتمـــع الـــدويل. وتســـتطيع كل مـــن اإلمـــارات العربيـــة 
ــة  ــر قانونيـ ــع أطـ ــاهمة يف وضـ ــمبورج، املسـ ــدة ولوكسـ املتحـ
والســـيطرة  الفضائيـــة  املـــوارد  اســـتغال  عمليـــة  لتنظـــم 
عليهـــا، تضمـــن يف النهايـــة متثيـــل مصالـــح الـــدول املتوســـطة 

ــرة.  والصغـ

ـــي  ـــوى املتوســـطة الت ـــن الق ـــارات ولوكســـمرج م ـــد اإلم وتع
ـــد  ـــي. فق ـــاء الخارج ـــتثار يف الفض ـــة لاس ـــج طموح ـــت برام تبن
ــة  ــام 2014 وكالـ ــدة يف عـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــأت اإلمـ أنشـ
ـــال؛  ـــذا املج ـــة يف ه ـــدرات الدول ـــر ق ـــدف تطوي ـــا به ـــاء له فض
ـــرق  ـــي يف ال ـــاء الخارج ـــطة الفض ـــاً ألنش ـــزاً إقليمي ـــح مرك لتصب
األوســـط. وتســـعى وكالـــة الفضـــاء اإلماراتيـــة للمســـاهمة 
يف حـــل القضايـــا العامليـــة املتعلقـــة بالكـــوارث الطبيعيـــة، 
ــدة  ــن حـ ــف مـ ــة للتخفيـ ــرات الفضائيـ ــادل الخـ ــك تبـ وكذلـ
ـــاخ.  ـــر املن ـــة وتغ ـــوارد الطبيعي ـــح امل ـــن ش ـــئة ع ـــاكل الناش املش

ويتزعـــم مركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء، ورشكات 
االتصـــاالت الفضائيـــة التجاريـــة، مثـــل الريـــا واليـــاه ســـات، 
هـــذا املجـــال. ومـــن أهـــم املروعـــات الفضائيـــة الرئيســـية 
ــخ،  ــة املريـ ــو بعثـ ــدة هـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــة اإلمـ يف دولـ
ــة  ــة فضائيـ ــي مركبـ ــل”، وهـ ــبار األمـ ــم “مسـ ــة باسـ املعروفـ
يتـــم بناؤهـــا محليـــاً، ســـتدور حـــول املريـــخ لدراســـة مناخـــه 
ــبار  ــتعتر أول مسـ ــي سـ ــام 2021، والتـ ــول عـ ــه بحلـ وأجوائـ

ــخ. ــول إىل املريـ ــعى للوصـ ــامي يسـ ــريب وإسـ عـ

ويف أكتوبـــر 2015، أصبحـــت وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء 
ــاء  ــاف الفضـ ــيق استكشـ ــة لتنسـ ــة الدوليـ ــواً يف املجموعـ عضـ
 International Space Exploration Coordination(
Group(. كـــا رشعـــت دولـــة اإلمـــارات يف لعـــب دور بـــارز 
ــي يف  ــاء الخارجـ ــتخدام الفضـ ــدة السـ ــم املتحـ ــة األمـ يف لجنـ
األغـــراض الســـلمية، واســـتضافت العديـــد مـــن املؤمتـــرات 
ـــلمية  ـــات الس ـــوين والسياس ـــار القان ـــش اإلط ـــي تناق ـــة الت الدولي

ــاء.  ــتغال الفضـ السـ

ــيق  ــة التنسـ ــارات يف مجموعـ ــاركة اإلمـ ــال مشـ ــن خـ ومـ
الـــدويل الستكشـــاف الفضـــاء ويف لجـــان األمـــم املتحـــدة 
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املعنيـــة بالفضـــاء، ســـتتمكن مـــن لعـــب دور يف صياغـــة 
النظـــام القانـــوين الســـتغال املـــوارد الفضائيـــة بصـــورة تنظـــم 
ـــتغاله. ـــة يف اس ـــة الراغب ـــدول املختلف ـــن ال ـــاون ب ـــة التع عملي

خططـــاً  لكســـمبورج  تبنـــت  اآلخـــر،  الجانـــب  وعـــى 
ـــو  ـــأت يف يوني ـــد أنش ـــة، فق ـــوارد الفضائي ـــتغال امل ـــجيع اس لتش
ـــون دوالر  ـــة 227 ملي ـــاً بقيم ـــال، صندوق ـــبيل املث ـــى س 2016 ع

لجـــذب الـــركات التـــي تركـــز عـــى التعديـــن الفضـــايئ.  

لكســـمبورج  اقتصـــاد  وزارة  أعلنـــت   ،2016 عـــام  ويف 
Space Resourc� ــة  ــوارد الفضائيـ ــادرة املـ ــاء مبـ ــن إنشـ )عـ

إطـــار  “وضـــع  دورهـــا  ســـيكون  التـــي   ،)es Initiative
ــادن  ــتقبلية للمعـ ــة املسـ ــت يف امللكيـ ــي للبـ ــوين وتنظيمـ قانـ
ـــن األرض،  ـــة م ـــام القريب ـــن األجس ـــاء م ـــن الفض ـــتخرجة م املس
ـــزاً  ـــون مرك ـــي تك ـــمبورج ل ـــعى لوكس ـــات”. وتس ـــل الكويكب مث
ــتخدامها”،  واسـ ــة  الفضائيـ ــوارد  املـ ــاف  “استكشـ لــــ  ــاً  أوروبيـ
ـــرق  ـــاه ال ـــدة تج ـــة املتح ـــارات العربي ـــدف اإلم ـــرار ه ـــى غ ع

األوســـط. 

ـــى  ـــص ع ـــون ين ـــروع قان ـــداد م ـــمبورج إع ـــدرس لوكس وت
إمكانيـــة احتفـــاظ الـــركات باملـــوارد التـــي اســـتخرجتها. 
ـــة،  ـــن الفضائي ـــة رشكات التعدي ـــر التنظيمي ـــذه األط ـــت ه وجذب
ـــا  ـــاراً له ـــح مق ـــدة، لتفتت ـــات املتح ـــا يف الوالي ـــع مقراته ـــي تق الت
ـــبيس  ـــب س ـــز”، و“دي ـــرتي ريسورس ـــل “باني ـــمبورج، مث يف لكس
ـــي  ـــة، والت ـــبيس” )Ispace( الياباني ـــة “آي س ـــرتيس” ورشك إندس

ـــر. ـــى القم ـــوط ع ـــات الهب ـــر مركب ـــى تطوي ـــل ع تعم

ـــب  ـــة “دي ـــع رشك ـــل م ـــاً بالفع ـــمبورج حالي ـــاون لوكس وتتع
ـــة “بروســـبيكتور  ـــة الفضائي ـــاج املركب ســـبيس إندســـرتيس” يف إنت
إكـــس” )Prospector X(، وهـــي عبـــارة عـــن مركبـــة نانويـــة 

تهـــدف إىل اختبـــار عـــدد مـــن التقنيـــات الفضائيـــة املتعلقـــة 
ـــة  ـــمبورج وكال ـــأت لكس ـــي. وأنش ـــاء الخارج ـــب يف الفض بالتنقي
فضـــاء خاصـــة بهـــا يف 12 ســـبتمر 2018 مـــن أجـــل تعزيـــز 
ــة  ــوارد الفضائيـ ــتغال املـ ــال اسـ ــية يف مجـ ــا املؤسسـ قدراتهـ
ـــة  ـــاء بقيم ـــمبورج للفض ـــدوق لكس ـــأت صن ـــا أنش ـــداً، ك تحدي

116 مليـــون دوالر.

وتعـــد لكســـمبورج مـــن أوىل الـــدول التـــي اهتمـــت 
خـــال  مـــن  الخارجـــي  للفضـــاء  التجاريـــة  بالتطبيقـــات 
ـــة  ـــة املخصص ـــار الصناعي ـــاج األق ـــال إنت ـــر يف مج ـــا املبك تركيزه
لاتصـــاالت، حينـــا ســـنت قوانـــن لتنظيـــم هـــذه الصناعـــة 
ــتثمرت  ــا اسـ ــن، كـ ــرن العريـ ــات القـ ــدة يف مثانينيـ الجديـ
ــة  ــة األوروبيـ ــة “الركـ ــة املحليـ ــا الفضائيـ ــة يف رشكتهـ بكثافـ
 ،)Société Européenne des Satellites( ”ـــة ـــار الصناعي لألق
ـــاري  ـــت إىل ملي ـــدات وصل ـــركات عائ ـــق ال ـــا أدى إىل تحقي م
ــط  ــي خطـ ــمبورج لتبنـ ــعى لكسـ ــام 2015. وتسـ ــورو يف عـ يـ

ــة. ــوارد الفضائيـ ــتغال املـ ــار اسـ ــة يف إطـ ماثلـ

ـــذو  ـــذو ح ـــة أن تح ـــدول العربي ـــى ال ـــب ع ـــام، يج ويف الخت
اإلمـــارات يف اســـتغال املـــوارد الفضائيـــة، وذلـــك مـــن خـــال 
تنســـيق املواقـــف مـــن أجـــل وضـــع قواعـــد قانونيـــة دوليـــة 
ـــتثارات  ـــجيع االس ـــي، وتش ـــاء الخارج ـــتغال الفض ـــس الس تؤس
يف هـــذا املجـــال، مـــن خـــال توفـــر التمويـــل الحكومـــي 
الـــازم لـــه، والتريعـــات الوطنيـــة لتنظيـــم نشـــاطه، فضـــاً 
عـــن تشـــجيع املواهـــب املحليـــة، ودفعهـــا لابتـــكار يف هـــذا 
ــة  ــتضافة منظـــات عامليـ ــة إىل الســـعي السـ ــال، باإلضافـ املجـ
إلدارة الفضـــاء، عـــى غـــرار اســـتضافة مونرتيـــال الكنديـــة 
“منظمـــة الطـــران املـــدين الـــدويل” لضـــان ســـامة املاحـــة 

الجويـــة.
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