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عسكرة الفضاء:
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أدانــت الواليــات المتحــدة األمريكيــة بشـ ّـدة “التصـ ّـرف الخطــر” الــذي أقدمــت عليــه روســيا فــي  15نوفمبــر
الجــاري باختبارهــا صاروخــاً مضــاداً لألقمــار الصناعيــة ،والتــي قصفــت مــن خاللــه أحــد أقمارهــا االصطناعيــة
القديمــة .وأســفرت هــذه التجربــة عــن حطــام قــد يشــكل تهديــداً لســامة األجســام الفضائيــة األخــرى.

ودفعــت التجربــة الروســية ر ّواد الفضــاء الســبعة املوجوديــن
عــى مــن محطــة الفضــاء الدوليــة ،وهــم أربعــة أمريكيــن
وأملــاين وروســيان ،لاللتجــاء إىل ســفنهم امللتحمــة باملحطّــة
اســتعدادا ً إلخــاء طــارئ محتمــل للمحطــة الفضائيــة.
مواقف غربية ناقدة

ت ُعــد التجربــة الصاروخيــة الروســية أحــد فصــول الــراع
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:
 -1إدانــة الواليــات املتحــدة للتجربــة الروســية :اعتــر وزيــر
الخارجيــة األمريــي ،أنتــوين بلينكــن ،الرضبــة الصاروخيــة
الروســية بأنهــا “نفــذت بتهــور” ،وأنهــا “خلفــت أكــر مــن
 1500قطعــة مــن الحطــام املــداري ،ومــن املرجــح أن يولــد
مئــات اآلالف مــن القطــع املداريــة األصغــر حجــاً” .كــا

توقــع أن تزيــد هــذه الرضبــة مــن خطــورة وصــول رواد
الفضــاء إىل املحطــة الدوليــة ،بجانــب أنشــطة الرحــات
الفضائيــة البرشيــة األخــرى.
وقــدرت وكالــة ناســا األمريكيــة أن “الحطــام ســيبقى
يف املــدار لســنوات ورمبــا لعقــود ،مــا يشــكل خط ـرا ً كب ـرا ً
عــى الطاقــم يف محطــة الفضــاء الدوليــة وأنشــطة الرحــات
الفضائيــة البرشيــة األخــرى”.
 -2مطالبــة أوروبيــة باالســتخدام الســلمي للفضــاء :تشــابهت
مواقــف الــدول الغربيــة مــن املوقــف األمريــي ،فقــد نــددت
لنــدن بهــذه التجربــة ،واعتــر وزيــر الدفــاع الربيطــاين ،بــن
واالس ،أن التجربــة الروســية تُظهــر تجاهــاً ألمــن الفضــاء
وســامته واســتدامته ،ووصفــت برلــن التجربــة الروســية بأنــه
“تصعيــد غــر مســؤول” ،كــا أشــارت أنــه “ينطــوي عــى
مخاطــر عاليــة ،وســوء تقديــر وتصعيــد” .وطالبــت الخارجيــة
األملانيــة بــرورة موافقــة املجتمــع الــدويل عــى قواعــد
االســتخدام الســلمي واملســتدام للفضــاء ،يف حــن اتهمــت

عســكرة الفضــاء :أبعــاد نجــاح موســكو فــي إســقاط قمــر اصطناعــي  ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  6 ،1409ديســمبر  ،2021أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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وزيــرة الجيــوش الفرنســية موســكو بـــــ “تخريــب الفضــاء”،
محــذرة عــى ان مــا حــدث يثــر تلوثـاً ويشــكل خطـرا ً عــى
رواد الفضــاء واألقــار الصناعيــة.
 -3مخــاوف الناتــو مــن القــدرات العســكرية الروســية :نــدد
أمــن عــام حلــف الناتو ،ينــس ســتولتنربج ،بالتجربة الروســية،
واصفـاً إياهــا بــــ “العمــل املتهــور” ،وأضاف أن هــذه الخطوة
مثــرة للقلــق؛ ألنهــا أظهــرت أن روســيا أصبحــت قــادرة عــى
تطويــر أســلحة جديــدة ،ميكنهــا أن تدمــر أنظمــة اتصــاالت
ومالحــة أرضيــة أو أنظمــة إنــذار مضــادة للصواريــخ يف
الفضــاء” ،وهــو مــا يفــر أســباب الغضــب الغــريب الحقيقــي
مــن التجربــة الروســية.
 -4تأكيــد موســكو تفوقهــا ورفــض النفــاق الغــريب :أكــدت
وزارة الدفــاع الروســية أنهــا أجــرت تجربــة ناجحــة يف
الفضــاءُ ،وصفــت مــن قبــل وزيــر الدفــاع الــرويس بأنهــا
“جوهــرة” ،كــا أعلنــت الــوزارة يف بيــان لهــا عــن رفضهــا
مزاعــم الخارجيــة األمريكيــة والبنتاجــون ،واصفــة االتهامــات
األمريكيــة بـــــ “الخبيثــة” بشــأن مخاطــر الحطــام ،حيــث
أشــارت وزارة الدفــاع الروســية إىل أن واشــنطن عــى يقــن
بــأن أجــزاء الحطــام لــن تشــكل أي خطــر أو تهديــد.
دالالت التجربة الروسية

ال تعــد التجربــة الروســية األوىل مــن نوعهــا عــى اإلطــاق،
فقــد ســبق أن أجــرت ثــاث دول ،هــي الواليــات املتحــدة
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
تداعيــات التجربــة الروســية يف التــايل:
 -1تهديــد ســامة األقــار الصناعيــة للــدول :يُشــكل الحطــام
الفضــايئ الناتــج عــن االختبــار الــرويس املضــاد لألقــار
االصطناعيــة تهديــدا ً محتم ـاً لســامة األقــار الصناعيــة يف
املــدارات األرضيــة املنخفضــة ( ،)Low Earth Orbitوبالتايل،
ســيزيد ذلــك مــن “منــاورات التجنــب” (Avoidance
 )Maneuversالتــي يقــوم بهــا مشــغلو األقــار الصناعيــة
يف جميــع أنحــاء العــامل يف الســنوات القليلــة املقبلــة ،وهــي
منــاورات ،يتعــن عــى الــدول التــي متتلــك أقــارا ً صناعيــة
القيــام بهــا ،لتفــادي اصطــدام األقــار النشــطة بالحطــام
والشــظايا التــي تنتــج عــن مثــل هــذه التجــارب.
 -2تغــر محتمــل للعقيــدة الروســية الفضائيــة :يــرى الخـراء
الدوليــون أن التجربــة الصاروخيــة الروســية تعكــس تحــوالً
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يف العقيــدة الروســية؛ حيــث كانــت موســكو دامئــاً تنتقــد
واشــنطن لتجاهلهــا اقرتاحــات روســية وصينيــة لوضــع اتفــاق
دويل ملــزم ملنــع حــدوث ســباق تســلح يف الفضــاء ،أو بعبــارة
أخــرى ،كانــت موســكو تدعــو لتبنــي معاهــدة لحظــر نــر
األســلحة يف الفضــاء ،بــل وتقييــد اســتخدامه يف غــر األغـراض
غــر الســلمية ،غــر أن تجربتهــا األخــرة ،تعكــس حقيقــة أنهــا
ملــت هــذه املحــاوالت ،واتجهــت عوضـاً عــن ذلــك المتــاك
قــدرات تؤهلهــا لشــن مثــل هــذه الحــروب مســتقبالً ،إن
دعــت الحاجــة لذلــك.
وقــد بــررت ماريــا زاخاروفــا ،املتحدثــة باســم الخارجيــة
الروســية ،االختبــار بأنــه جــزء مــن “خطــة لتعزيــز القــدرات
الدفاعيــة الروســية ملنــع التهديــد املفاجــئ لألمــن القومــي
الــرويس يف الفضــاء وعــى األرض مــن خــال تكنولوجيــا
الفضــاء الحاليــة واملســتقبلية للــدول األخــرى” ،يف إشــارة
للواليــات املتحــدة ،وتبنيهــا اســراتيجية الفضــاء الدفاعيــة
لعــام  2020واالختبــارات األمريكيــة عــى أســلحة مضــادة
لألقــار االصطناعيــة بــن مثانينيــات القــرن العرشيــن و،2008
فضــاً عــن اتهــام موســكو واشــنطن بــأن مركبــة االختبــار
املداريــة “إكــس –  37يب” ( )X-37Bميكــن أن تســتخدم
أســلحة يف الفضــاء .كــا دعــت زاخاروفــا إىل حظــر جميــع
األســلحة يف الفضــاء الخارجــي ،واقرتحــت مــروع املعاهــدة
الروســية – الصينيــة كأســاس ملنــع نــر األســلحة يف الفضــاء
الخارجــي والتهديــد باســتخدام القــوة أو اســتخدامها ضــد
األجســام املوجــودة يف الفضــاء الخارجــي.
 -3نجــاح موســكو يف تحييــد قــدرات واشــنطن الفضائيــة:
أعلنــت روســيا ،عــى لســان مصــدر مســؤول مــن املجمــع
الصناعــي العســكري الــرويس ،أن منظومــة “إس – ”550
الجديــدة املضــادة للطائــرات قــادرة عــى إســقاط املركبــة
الفضائيــة العســكرية األمريكيــة “إكــس –  37يب” ،وهــي
مركبــة فضائيــة غــر مأهولــة يعتقــد أنهــا ســاح أمريــي
رسي ،وذلــك بعــد التجربــة الصاروخيــة الروســية األخــرة
وإدانــة واشــنطن لهــا.
ويــرى الخ ـراء أن هــذا الترصيــح الــرويس يحمــل رســائل
لواشــنطن ،مفاداهــا أن موســكو متكنــت مــن التفــوق عــى
الواليــات املتحــدة يف مجــال امتــاك صواريــخ أرضيــة قــادرة
عــى إســقاط أجســام فضائيــة ،وبالتــايل ،تهديــد األهــداف
الفضائيــة الباليســتية واملداريــة األمريكيــة بواســطة نظــام
الدفــاع الصاروخــي “إس –  .”550ونظــرا ً ألن كل األقــار
االصطناعيــة تقــدم خدمــات حيويــة للجيــوش ،مثــل تحديــد
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املواقــع واملالحــة ،فــإن التهديــد الــرويس يعــد تهديــدا ً بالغـاً.
 -4اســتمرار الجهــود األمريكيــة يف عســكرة الفضــاء :وجهــت
واشــنطن يف  2021اتهامــات ضــد روســيا والصــن بعســكرة
الفضــاء ،وذلــك عــى الرغــم مــن أنهــا متتلــك هــي األخــرى
برنامج ـاً رسي ـاً لعســكرة الفضــاء .فقــد نــرت وزارة الدفــاع
األمريكيــة يف يونيــو املــايض وثيقــة اسـراتيجية تخــص الفضاء،
وجــاء فيهــا أن الصــن وروســيا أصبحتــا متثــان أكــر تهديــد
اسـراتيجي للواليــات املتحــدة بســبب تطويرهــا واختبارهــا
ونرشهــا أســلحة يف الفضــاء ،وكذلــك عقيدتهــا العســكرية،
التــي باتــت تــرى أن الفضــاء ســاحة جديــدة للـراع الــدويل.
ويف الســياق نفســه ،أعلــن الجـرال ،جــون رميونــد ،رئيــس
القيــادة الفضائيــة األمريكيــة يف ســبتمرب املــايض عــن وجــود
قمــر اصطناعــي رويس يحــوي أســلحة عــى أحــد املــدارات يف
الفضــاء ،ميكــن أن يكــون مصــدر تدمــر لألقــار االصطناعيــة
األمريكيــة.
واعتمــد الرئيــس األمريــي الســابق دونالــد ترامــب يف
عــام  2020متويــل هيئــة عســكرية جديــدة مختصــة بالفضــاء
تحمــل اســم “قــوة الفضــاء األمريكيــة” ،وقــد وصــف ترامــب
آنــذاك الفضــاء باعتبــاره أحــدث ســاحة للحــرب يف العــامل،
ويبــدو أن إدارة الرئيــس جوزيــف بايــدن الحاليــة تســر عــى
نهــج ترامــب ،إميانـاً منهــا بــأن احتامليــة الرصاعــات والحروب
الفضائيــة أصبحــت يف ازديــاد.
 -5جديــة التهديــدات النابعــة مــن “حــرب النجــوم” :عــى

الرغــم مــن أن اإلدارة األمريكيــة مل توضــح مــا إذا كانــت
واشــنطن ســتتخذ إجـراءات ضـ ّد روســيا بســبب إجـراء هــذه
التجربــة الصاروخيــة ،فــإن الوقائــع الحاليــة ،وتزايــد نقــاط
التوتــر بــن الدولتــن ،والســيام فيــا يتعلــق مبلــف ال ـراع
األوكــراين وأمــن الطاقــة األورويب ،تعكــس انــزالق النظــام
الــدويل نحــو حــرب بــاردة جديــدة.
وقــد يكــون الفضــاء أحــد أهــم ســاحات هــذه الحــرب
الجديــدة ،كــا كان يف نســخة الحــرب البــاردة الســابقة،
والتــي شــهدت مــا يُعــرف “مبــادرة الدفــاع االســراتيجي
لعســكرة الفضــاء” األمريكيــة ،أو مــا يعــرف إعالميــاً بــــ
“حــرب النجــوم” ،والتــي اعتمدهــا الرئيــس األمريــي األســبق
رونالــد ريجــان ،والتــي كانــت أساســها عســكرة الفضــاء
بحجــة حاميــة الواليــات املتحــدة ،فضـاً عــن إنهــاك االتحــاد
الســوفييتي عــر إدخالــه يف ســباق تســلح تســبب يف انهيــاره
اقتصاديــاً.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن الفضــاء أصبــح ،مبــا ال يــدع
مجــاالً للشــك ،أحــد مجــاالت الـراع 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 جميعـاً كانــوا ينكــرون ذلــك ،غري أن
التجربــة الروســية األخــرة أثبتــت نجــاح موســكو يف تطويــر
منظومــة دفاعهــا الجــوي لتشــمل صواريــخ قــادرة عــى
إســقاط األقــار االصطناعيــة.
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