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ودفعــت التجربــة الروســية رّواد الفضــاء الســبعة املوجوديــن 
ــة، وهــم أربعــة أمريكيــن  عــى مــن محطــة الفضــاء الدولي
ــة  ــة باملحطّ ــفنهم امللتحم ــاء إىل س ــيان، لاللتج ــاين وروس وأمل

اســتعداداً إلخــالء طــارئ محتمــل للمحطــة الفضائيــة. 

مواقف غربية ناقدة 
ــراع  ــول ال ــد فص ــية أح ــة الروس ــة الصاروخي ــد التجرب تُع
الــرويس – الغــريب، خاصــة أنــه كان مــن الواضــح أن التجربــة 
حدثــت بشــكل مفاجــئ مــن دون درايــة مــن قبــل الــوكاالت 
االســتخباراتية الغربيــة، مــا جعلهــا محــل انتقــادات الذعــة 
مــن الــدول الغربيــة، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو 

التــايل:  

1- إدانــة الواليــات املتحــدة للتجربــة الروســية: اعتــر وزيــر 
ــة  ــة الصاروخي ــن، الرضب ــوين بلينك ــي، أنت ــة األمري الخارجي
ــن  ــر م ــت أك ــا “خلف ــور”، وأنه ــذت بته ــا “نف الروســية بأنه
ــد  1500 قطعــة مــن الحطــام املــداري، ومــن املرجــح أن يول
ــا  ــاً”. ك ــر حج ــة األصغ ــع املداري ــن القط ــات اآلالف م مئ

توقــع أن تزيــد هــذه الرضبــة مــن خطــورة وصــول رواد 
الفضــاء إىل املحطــة الدوليــة، بجانــب أنشــطة الرحــالت 

ــرى. ــة األخ ــة البرشي الفضائي

وقــدرت وكالــة ناســا األمريكيــة أن “الحطــام ســيبقى 
ــراً  يف املــدار لســنوات ورمبــا لعقــود، مــا يشــكل خطــراً كب
عــى الطاقــم يف محطــة الفضــاء الدوليــة وأنشــطة الرحــالت 

ــرى”. ــة األخ ــة البرشي الفضائي

2- مطالبــة أوروبيــة باالســتخدام الســلمي للفضــاء: تشــابهت 
مواقــف الــدول الغربيــة مــن املوقــف األمريــي، فقــد نــددت 
ــن  ــاع الريطــاين، ب ــر الدف ــر وزي ــة، واعت ــدن بهــذه التجرب لن
ــاء  ــن الفض ــالً ألم ــر تجاه ــية تُظه ــة الروس واالس، أن التجرب
وســالمته واســتدامته، ووصفــت برلــن التجربــة الروســية بأنــه 
ــى  ــوي ع ــه “ينط ــارت أن ــا أش ــؤول”، ك ــر مس ــد غ “تصعي
مخاطــر عاليــة، وســوء تقديــر وتصعيــد”. وطالبــت الخارجيــة 
األملانيــة بــرضورة موافقــة املجتمــع الــدويل عــى قواعــد 
ــت  ــن اتهم ــاء، يف ح ــتدام للفض ــلمي واملس ــتخدام الس االس
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أدانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشــّدة “التصــّرف الخطــر” الــذي أقدمــت عليــه روســيا فــي 15 نوفمبــر 
الجــاري باختبارهــا صاروخــًا مضــادًا لألقمــار الصناعيــة، والتــي قصفــت مــن خاللــه أحــد أقمارهــا االصطناعيــة 

القديمــة. وأســفرت هــذه التجربــة عــن حطــام قــد يشــكل تهديــدًا لســالمة األجســام الفضائيــة األخــرى. 

عســكرة الفضــاء: أبعــاد نجــاح موســكو فــي إســقاط قمــر اصطناعــي ، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1409، 6 ديســمبر 2021، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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وزيــرة الجيــوش الفرنســية موســكو بـــــ “تخريــب الفضــاء”، 
محــذرة عــى ان مــا حــدث يثــر تلوثــاً ويشــكل خطــراً عــى 

ــة. ــار الصناعي رواد الفضــاء واألق

3- مخــاوف الناتــو مــن القــدرات العســكرية الروســية: نــدد 
أمــن عــام حلــف الناتو، ينــس ســتولتنرج، بالتجربة الروســية، 
واصفــاً إياهــا بــــ “العمــل املتهــور”، وأضاف أن هــذه الخطوة 
مثــرة للقلــق؛ ألنهــا أظهــرت أن روســيا أصبحــت قــادرة عــى 
ــر أســلحة جديــدة، ميكنهــا أن تدمــر أنظمــة اتصــاالت  تطوي
ومالحــة أرضيــة أو أنظمــة إنــذار مضــادة للصواريــخ يف 
الفضــاء”، وهــو مــا يفــر أســباب الغضــب الغــريب الحقيقــي 

مــن التجربــة الروســية.

ــاق الغــريب: أكــدت  ــا ورفــض النف ــد موســكو تفوقه 4- تأكي
يف  ناجحــة  تجربــة  أجــرت  أنهــا  الروســية  الدفــاع  وزارة 
ــا  ــرويس بأنه ــاع ال ــر الدف ــل وزي ــن قب ــت م ــاء، ُوصف الفض
ــا  ــن رفضه ــا ع ــان له ــوزارة يف بي ــت ال ــا أعلن ــرة”، ك “جوه
مزاعــم الخارجيــة األمريكيــة والبنتاجــون، واصفــة االتهامــات 
ــث  ــام، حي ــر الحط ــأن مخاط ــة” بش ــة بـــــ “الخبيث األمريكي
ــن  ــى يق ــنطن ع ــية إىل أن واش ــاع الروس ــارت وزارة الدف أش

ــد. ــر أو تهدي ــكل أي خط ــن تش ــام ل ــزاء الحط ــأن أج ب

دالالت التجربة الروسية 
ــا عــى اإلطــالق،  ــة الروســية األوىل مــن نوعه ال تعــد التجرب
ــدة  ــات املتح ــي الوالي ــالث دول، ه ــرت ث ــبق أن أج ــد س فق
والصــن والهنــد، مثــل هــذه التجــارب، مســتهدفة بعــض 
األقــار الصناعيــة، غــر أن التجربــة الروســية تنــذر بالتحــول 
إىل مــا يُســمى بــــ “ســباق تســلح يف الفضــاء”، وتتمثــل أبــرز 

ــايل:  ــية يف الت ــة الروس ــات التجرب تداعي

1- تهديــد ســامة األقــار الصناعيــة للــدول: يُشــكل الحطــام 
الــرويس املضــاد لألقــار  الناتــج عــن االختبــار  الفضــايئ 
ــة يف  ــار الصناعي ــالً لســالمة األق ــداً محتم ــة تهدي االصطناعي
املــدارات األرضيــة املنخفضــة )Low Earth Orbit(، وبالتايل، 
 Avoidance( التجنــب”  “منــاورات  مــن  ذلــك  ســيزيد 
ــة  ــار الصناعي ــغلو األق ــا مش ــوم به ــي يق Maneuvers( الت
يف جميــع أنحــاء العــامل يف الســنوات القليلــة املقبلــة، وهــي 
ــة  ــك أقــاراً صناعي ــي متتل ــدول الت ــاورات، يتعــن عــى ال من
ــام  ــطة بالحط ــار النش ــدام األق ــادي اصط ــا، لتف ــام به القي

ــل هــذه التجــارب. ــن مث ــج ع ــي تنت والشــظايا الت

2- تغــر محتمــل للعقيــدة الروســية الفضائيــة: يــرى الخــراء 
ــية تعكــس تحــوالً  ــة الروس ــة الصاروخي ــون أن التجرب الدولي

ــد  ــاً تنتق ــكو دامئ ــت موس ــث كان ــية؛ حي ــدة الروس يف العقي
واشــنطن لتجاهلهــا اقرتاحــات روســية وصينيــة لوضــع اتفــاق 
دويل ملــزم ملنــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء، أو بعبــارة 
أخــرى، كانــت موســكو تدعــو لتبنــي معاهــدة لحظــر نــرش 
األســلحة يف الفضــاء، بــل وتقييــد اســتخدامه يف غــر األغــراض 
غــر الســلمية، غــر أن تجربتهــا األخــرة، تعكــس حقيقــة أنهــا 
ملــت هــذه املحــاوالت، واتجهــت عوضــاً عــن ذلــك المتــالك 
ــتقبالً، إن  ــروب مس ــذه الح ــل ه ــن مث ــا لش ــدرات تؤهله ق

دعــت الحاجــة لذلــك.

وقــد بــررت ماريــا زاخاروفــا، املتحدثــة باســم الخارجيــة 
الروســية، االختبــار بأنــه جــزء مــن “خطــة لتعزيــز القــدرات 
ــي  ــن القوم ــد املفاجــئ لألم ــع التهدي ــية ملن ــة الروس الدفاعي
الــرويس يف الفضــاء وعــى األرض مــن خــالل تكنولوجيــا 
الفضــاء الحاليــة واملســتقبلية للــدول األخــرى”، يف إشــارة 
ــة  ــاء الدفاعي ــرتاتيجية الفض ــا اس ــدة، وتبنيه ــات املتح للوالي
ــادة  ــلحة مض ــى أس ــة ع ــارات األمريكي ــام 2020 واالختب لع
لألقــار االصطناعيــة بــن مثانينيــات القــرن العرشيــن و2008، 
ــار  ــة االختب ــأن مركب ــنطن ب ــكو واش ــام موس ــن اته ــالً ع فض
املداريــة “إكــس – 37 يب” )X-37B( ميكــن أن تســتخدم 
ــع  ــا إىل حظــر جمي ــا دعــت زاخاروف أســلحة يف الفضــاء. ك
األســلحة يف الفضــاء الخارجــي، واقرتحــت مــرشوع املعاهــدة 
الروســية – الصينيــة كأســاس ملنــع نــرش األســلحة يف الفضــاء 
ــد  ــتخدامها ض ــوة أو اس ــتخدام الق ــد باس ــي والتهدي الخارج

ــي. ــاء الخارج ــودة يف الفض ــام املوج األجس

ــة:  ــنطن الفضائي ــدرات واش ــد ق ــكو يف تحيي ــاح موس 3- نج
ــع  ــن املجم ــؤول م ــدر مس ــان مص ــى لس ــيا، ع ــت روس أعلن
الــرويس، أن منظومــة “إس – 550”  العســكري  الصناعــي 
ــة  ــقاط املركب ــى إس ــادرة ع ــرات ق ــادة للطائ ــدة املض الجدي
الفضائيــة العســكرية األمريكيــة “إكــس – 37 يب”، وهــي 
ــي  ــالح أمري ــا س ــد أنه ــة يعتق ــر مأهول ــة غ ــة فضائي مركب
رسي، وذلــك بعــد التجربــة الصاروخيــة الروســية األخــرة 

ــا.  ــنطن له ــة واش وإدان

ويــرى الخــراء أن هــذا التريــح الــرويس يحمــل رســائل 
لواشــنطن، مفاداهــا أن موســكو متكنــت مــن التفــوق عــى 
الواليــات املتحــدة يف مجــال امتــالك صواريــخ أرضيــة قــادرة 
ــداف  ــد األه ــايل، تهدي ــة، وبالت ــام فضائي ــقاط أجس ــى إس ع
ــام  ــطة نظ ــة بواس ــة األمريكي ــتية واملداري ــة الباليس الفضائي
الدفــاع الصاروخــي “إس – 550”. ونظــراً ألن كل األقــار 
االصطناعيــة تقــدم خدمــات حيويــة للجيــوش، مثــل تحديــد 
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املواقــع واملالحــة، فــإن التهديــد الــرويس يعــد تهديــداً بالغــاً. 

4- اســتمرار الجهــود األمريكيــة يف عســكرة الفضــاء: وجهــت 
ــكرة  ــن بعس ــيا والص ــد روس ــات ض ــنطن يف 2021 اتهام واش
الفضــاء، وذلــك عــى الرغــم مــن أنهــا متتلــك هــي األخــرى 
برنامجــاً رسيــاً لعســكرة الفضــاء. فقــد نــرشت وزارة الدفــاع 
األمريكيــة يف يونيــو املــايض وثيقــة اســرتاتيجية تخــص الفضاء، 
وجــاء فيهــا أن الصــن وروســيا أصبحتــا متثــالن أكــر تهديــد 
اســرتاتيجي للواليــات املتحــدة بســبب تطويرهــا واختبارهــا 
ونرشهــا أســلحة يف الفضــاء، وكذلــك عقيدتهــا العســكرية، 
التــي باتــت تــرى أن الفضــاء ســاحة جديــدة للــراع الــدويل.

ويف الســياق نفســه، أعلــن الجــرال، جــون رميونــد، رئيــس 
القيــادة الفضائيــة األمريكيــة يف ســبتمر املــايض عــن وجــود 
قمــر اصطناعــي رويس يحــوي أســلحة عــى أحــد املــدارات يف 
الفضــاء، ميكــن أن يكــون مصــدر تدمــر لألقــار االصطناعيــة 

األمريكيــة.

ــب يف  ــد ترام ــابق دونال ــي الس ــس األمري ــد الرئي واعتم
عــام 2020 متويــل هيئــة عســكرية جديــدة مختصــة بالفضــاء 
تحمــل اســم “قــوة الفضــاء األمريكيــة”، وقــد وصــف ترامــب 
ــامل،  ــرب يف الع ــاحة للح ــدث س ــاره أح ــاء باعتب ــذاك الفض آن
ويبــدو أن إدارة الرئيــس جوزيــف بايــدن الحاليــة تســر عــى 
نهــج ترامــب، إميانــاً منهــا بــأن احتاليــة الراعــات والحروب 

الفضائيــة أصبحــت يف ازديــاد.

5- جديــة التهديــدات النابعــة مــن “حــرب النجــوم”: عــى 

الرغــم مــن أن اإلدارة األمريكيــة مل توضــح مــا إذا كانــت 
واشــنطن ســتتخذ إجــراءات ضــّد روســيا بســبب إجــراء هــذه 
ــاط  ــد نق ــة، وتزاي ــع الحالي ــإن الوقائ ــة، ف ــة الصاروخي التجرب
ــراع  ــف ال ــق مبل ــا يتعل ــن، والســيا في ــن الدولت ــر ب التوت
األوكــراين وأمــن الطاقــة األورويب، تعكــس انــزالق النظــام 

ــدة.  ــاردة جدي ــدويل نحــو حــرب ب ال

ــد يكــون الفضــاء أحــد أهــم ســاحات هــذه الحــرب  وق
الجديــدة، كــا كان يف نســخة الحــرب البــاردة الســابقة، 
والتــي شــهدت مــا يُعــرف “مبــادرة الدفــاع االســرتاتيجي 
لعســكرة الفضــاء” األمريكيــة، أو مــا يعــرف إعالميــاً بــــ 
“حــرب النجــوم”، والتــي اعتمدهــا الرئيــس األمريــي األســبق 
رونالــد ريجــان، والتــي كانــت أساســها عســكرة الفضــاء 
بحجــة حايــة الواليــات املتحــدة، فضــالً عــن إنهــاك االتحــاد 
الســوفييتي عــر إدخالــه يف ســباق تســلح تســبب يف انهيــاره 

ــاً.   اقتصادي

ويف الختــام، ميكــن القــول إن الفضــاء أصبــح، مبــا ال يــدع 
مجــاالً للشــك، أحــد مجــاالت الــراع بــن الــدول الكــرى. ويف 
حــن أن الصــن وروســيا والواليــات املتحــدة كانــت يف الســابق 
تقــوم بتطويــر واختبــار قــدرات جديــدة مثــرة للجــدل لشــن 
حــرب يف الفضــاء، فإنهــم جميعــاً كانــوا ينكــرون ذلــك، غر أن 
التجربــة الروســية األخــرة أثبتــت نجــاح موســكو يف تطويــر 
منظومــة دفاعهــا الجــوي لتشــمل صواريــخ قــادرة عــى 

إســقاط األقــار االصطناعيــة. 
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