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باحث متخصص في الشؤون الدولية واالستراتيجية 
المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

ــي  ــات الت ــب والدراس ــن الكت ــد م ــرة العدي ــة األخ ــدرت يف اآلون ص
تتنــاول بــروز سياســات الفضــاء الجديــدة يف خضــم تحــوالت النظــام 
الــدويل. لقــد ارتبــط الحديــث عــن سياســات الفضــاء الخارجــي بفــرة 
مــا بعــد الحــرب البــاردة، حــن أدرك خصــوم الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة كالصــن، وروســيا، وإيــران، وكوريــا الشــالية أهميــة 
ــه الحــد مــن  الفضــاء كمجــال اســراتيجي رئيــي ميكنهــم مــن خالل
نفــوذ الواليــات املتحــدة باعتبــار أن الفضــاء مســاحة تعــزز مــن موارد 
ــا. ويف هــذا الســياق،  ــدى هــذه القــوى يف مواجهــة خصومه القــوة ل
نســتعرض أهــم االتجاهــات العامــة التــي تشــكل الجــدل الحــايل حــول 

ــد. سياســات الفضــاء أو ســباق الفضــاء الجدي

• “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة”، وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا 
يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر العامليــة، مــن أفــكار غــر تقليديــة واتجاهــات صاعــدة يف 

مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.

• اآلراء الــواردة يف اإلصــدار تعــر عــن كُتّابهــا، وال تعــر بالــرورة عــن آراء “املســتقبل لألبحــاث 
والدراســات املتقدمــة”.
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1- تسارع المنافسة الدولية على الفضاء 
ــدرت  ــي ص ــب الت ــات والكت ــن الدراس ــل م ــم الهائ ــف الك يكش
عــن سياســات الفضــاء عــن تســارع املنافســة الدوليــة عــى هــذه 
الحــدود غــر املحــدودة. خــال الســنوات األخــرة، تزايــد اهتــامم 
ــر  ــدول األك ــدول للدخــول يف مجــال الفضــاء، وال ــن ال ــد م العدي
ــن،  ــة، والص ــدة األمريكي ــات املتح ــيا، والوالي ــي روس ــوراً ه حض
واململكــة املتحــدة، وفرنســا، وكنــدا، واليابــان، والهنــد، وإرسائيــل، 
الجنوبيــة،  وكوريــا  الشــاملية،  وكوريــا  وإيــران،  وأوكرانيــا، 

ــدا. ونيوزيلن

ــم  ــاء: العل ــرب يف الفض ــا “ح ــن يف كتابه ــدا داوس ــد لين ترص
ــن  ــارع م ــذا التس ــادم” ه ــرب الق ــرح الح ــا وراء م والتكنولوجي
ــا  ــت به ــي قام ــة الت ــات الصاروخي ــدد اإلطاق ــب ع ــال تعق خ
ــدة  ــات املتح ــت الوالي ــام 2017، احتل ــي ع ــدول، فف ــف ال مختل
ــام تبعتهــا روســيا، والصــن  ــة الصــدارة بنســبة 32%، بين األمريكي
ــو  ــر ه ــب يف األم ــا الغري ــوايل. أم ــى الت ــبتي 23% و20% ع بنس
الدخــول املفاجــئ لنيوزيلنــدا يف هــذا املجــال، األمــر الــذي يوضــح 
أن املروعــات التجاريــة للمســاعي الفضائيــة آخــذة يف االزدهــار 

ــامل.  ــع أنحــاء الع يف جمي

تــرى نامراتــا جوســوامي يف كتابهــا “التزاحــم عــى الســاموات: 
تنافــس القــوى الكــرى للســيطرة عــى مــوارد الفضــاء الخارجــي” 
الصــادر عــام 2020 أننــا إزاء ســباق فضــايئ جديــد هدفــه الرئيــس 
هــو مراكمــة املــوارد االقتصاديــة التــي تعــزز مكانــة القــوى الكبرة 

واملتوســطة عــى الســواء. غــر أن هــذا التنافــس ليــس محكومــاً 
ــة كل  ــاك أيضــاً دوافــع تشــكلها رؤي فقــط بدافــع اقتصــادي، فهن
قــوة لذاتهــا ودورهــا التاريخــي وقدرتهــا عــى القيــام بأعبــاء 

ــات املنافســة.      ــادة أو متطلب القي

2- االتجاه نحو تسليح الفضاء 
ــاردة،  ــاء، خـــال فـــرة الحـــرب البـ ــم الـــراع عـــى الفضـ اتسـ
ــن  ــك مـ ــراع، وذلـ ــي الـ ــن قطبـ ــس بـ ــط النفـ ــة ضبـ بسياسـ
خـــال توقيـــع العديـــد مـــن االتفاقيـــات الثنائيـــة، واالنخـــراط 
ــاء،  ــة يف الفضـ ــدرات العدوانيـ ــر القـ ــر نـ ــات لحظـ يف مفاوضـ
ـــلحة  ـــة ألس ـــارب نووي ـــن تج ـــرة م ـــك الف ـــُل تل ـــك مل تخ ـــم ذل ورغ

ــة. ــة للرقابـ ــوفيتية غـــر الخاضعـ ــة وسـ أمريكيـ

يصنـــف الخـــراء حـــرب الخليـــج الثانيـــة 1991 عـــى أنهـــا 
ــات  ــو أن الواليـ ــاء األوىل«، والســـبب يف ذلـــك هـ »حـــرب الفضـ
املتحـــدة األمريكيـــة وقـــوات التحالـــف اعتمـــدت بشـــكل كبـــر 
  )GPS( ـــي ـــع العامل ـــد املواق ـــام تحدي ـــة لنظ ـــامر الصناعي ـــى األق ع
وأنـــواع أخـــرى مـــن قـــدرات األقـــامر الصناعيـــة؛ إلدارة الـــراع 
ـــر  ـــح أك ـــذي أصب ـــاه ال ـــو االتج ـــه. وه ـــيطرة علي ـــكري والس العس

كثافـــة يف الحـــروب التاليـــة. 

إال أن األخطـــر مـــن اســـتخدام “الفضـــاء يف الحـــرب” هـــو 
أن يتحـــول إىل مـــرح للحـــرب. تقـــول لينـــدا داوســـن إن 
ـــذه  ـــل ه ـــرة يف مث ـــكل أداة خط ـــة يش ـــامر الصناعي ـــف األق توظي
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الحـــرب. وتضـــع ســـيناريوهات للتداعيـــات املحتملـــة يف حـــال 
ـــى  ـــذا ع ـــا ه ـــيؤثر به ـــي س ـــة الت ـــة، والكيفي ـــرب فضائي ـــوع ح وق
ــن  ــك مـ ــر ذلـ ــكرية وغـ ــة والعسـ ــاالت املدنيـ ــبكات االتصـ شـ
ــى  ــايس عـ ــكل أسـ ــزة بشـ ــة املرتكـ ــاة الحديثـ ــات الحيـ تطبيقـ

الفضـــاء. 

كذلـــك، تـــرى داوســـن، أن النفايـــات الفضائيـــة تشـــكل 
مصـــدر خطـــر ضخـــم عـــى النشـــاط اإلنســـاين يف الفضـــاء، وميكـــن 
توظيفـــه يف مثـــل هـــذه الحـــروب. عـــى ســـبيل املثـــال، خلـــف 
ـــام 2007، لســـاح حـــريب مضـــاد  ـــه الصـــن ع ـــذي أُجرت ـــار ال االختب
ــاع  ــى ارتفـ ــض عـ ــدار أريض منخفـ ــى مـ ــة عـ ــامر الصناعيـ لألقـ
ـــات  ـــن النفاي ـــة م ـــن 3000 قطع ـــر م ـــوق األرض، أك ـــل ف 500 مي
الفضائيـــة، األمـــر الـــذي أدانـــه املجتمـــع الـــدويل ونتـــج عنـــه 
ـــن  ـــات أم ـــى عاق ـــط ع ـــس فق ـــلبية لي ـــار الس ـــن األث ـــد م العدي

الفضـــاء، ولكـــن أيًضـــا عـــى البيئـــة الفضائيـــة املاديـــة.

3- سياسات الفضاء أصبحت غير متوقعة
مـــع تعـــدد الفاعلـــن يف الفضـــاء الخارجـــي وتصاعـــد التنافـــس 
عليـــه، أصبـــح الفضـــاء مســـاحة سياســـات غـــر متوقعـــة، وقـــد 
تحمـــل العديـــد مـــن املفاجئـــات. يف كتابـــه “الفـــوز بالفضـــاء: 
كيـــف تســـتمر الواليـــات املتحـــدة كقـــوة عظمـــى” حـــذر برانـــدون 
جيـــه فايخـــرت تعـــرض الواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة لحـــادث مـــن 
ـــي  ـــة تبن ـــى أهمي ـــدوا ع ـــاء، وأك ـــور« يف الفض ـــرل هارب ـــوع »ب ن
ــي  ــة، والتـ ــاء األمريكيـ ــات الفضـ ــب« لسياسـ ــات »ترامـ إصاحـ
نـــادت باســـتثامر مـــا يقـــرب مـــن تريليـــون دوالر عـــى األقـــل 
ـــدة  ـــات املتح ـــة الوالي ـــى مكان ـــاظ ع ـــر للحف ـــث والتطوي يف البح
ـــن  ـــا الحرب ـــل بنائه ـــن أج ـــت م ـــى، خاض ـــوة عظم ـــة كق األمريكي

العامليتـــن األوىل والثانيـــة، والحـــرب البـــاردة. 

ويف عــام 2020 أعلــن الرئيــس األمريــي الســابق »دونالــد 
ترامــب« إنشــاء الفــرع الســادس للجيــش األمريــي املعــروف 
باســم »قــوة الفضــاء«، وهــو املســئول عــن مجموعــة مــن القدرات 
العســكرية األمريكيــة الحيويــة يف الفضــاء، والتــي تشــمل كل يشء 
بدايــًة مــن األقــامر الصناعيــة - العمــود الفقــري للجيــش األمريــي 
ــى  ــي )GPS(، وحت ــع العامل ــد املواق ــام تحدي ــل بنظ ــي تعم - الت

أجهــزة االستشــعار التــي تســاعد يف رصــد إطــاق الصواريــخ.

4- المواجهة القادمة أمريكية صينية 
ميكــن القــول إن الســبب الرئيــس وراء التنافــس الحــايل عــى 
ــال وتعاظــم  ــذا املج ــع للصــن يف ه الفضــاء هــو الدخــول الري
ــق  ــدر قل ــح مص ــذي أصب ــرد، وال ــكل مضط ــة بش ــا الفضائي قوته
للواليــات املتحــدة. ويغلــب عــى الكتابــات الحاليــة الركيــز عــى 
ــد الصــن  ــوداً. تُع ــة األرسع صع ــوة الفضائي ــا الق الصــن باعتباره
ــى  ــادرة ع ــدة الق ــات املتح ــيا، والوالي ــد روس ــة بع ــة الثالث الدول
إطــاق رحلــة فضائيــة بريــة، وهــو إنجــاز كبــر حــدث يف عــام 
2003 وقــد أدى اقتصــاد آســيا املزدهــر إىل ضــخ املــوارد يف برنامــج 

ــكرية.  ــود العس ــي والجه ــاء الصين الفض

يرصــد فايخــرت يف “الفــوز بالفضــاء” اســراتيجية الصــن 
الفضائيــة لتعظيــم قوتهــا  الســاعية إىل اإلفــادة مــن املــوارد 
املوجهــة ضــد املصالــح األمريكيــة. وعــى الرغــم مــن تعهــد 
الحكومــة الصينيــة بعــدم إجــراء اســتهداف لألقــامر الصناعيــة، إال 
أنهــا أجــرت اختبــارات مامثلــة خــال عامــي 2010 و2013 تحــت 
ســتار الدفــاع الصاروخــي، والجديــر بالذكــر أن اختبــار 2013 وصل 
إىل ارتفــاع 18600 ميــل، بالقــرب مــن املــدار املتزامــن مــع األرض 
ــدة  ــات املتح ــامر الوالي ــم أق ــد معظ ــث توج ــاً( حي )22.236 مي

ــة. األمريكي

ويف عــام 2015، اختــرت الصــن مركبتهــا الخارجيــة التــي قيــل 
عنهــا أنهــا قــادرة عــى تدمر األقــامر الصناعيــة األمريكيــة، وذكرت 
تقاريــر صحفيــة صينيــة أن االختبــار كان تجربــة طــران اعراضيــة 
ــذي  ــأن الصــاروخ ال ــر الحديــث وقتهــا ب للدفــاع الصاروخــي، وأُث
تــم اختبــاره كانــت لديــه قــدرات عــى متنــه لاصطــدام باألقــامر 

الصناعيــة وتدمرهــا.

5- استمرار روسيا كفاعل رئيس في الصراع 
على الفضاء 

عــى الرغــم مــن الصعوبــات االقتصاديــة والسياســية التــي تواجــه 
روســيا، إال أنهــا ستســتمر كفاعــل مؤثــر يف صياغــة سياســات 
الفضــاء الخارجــي. تقــول لينــدا داوســن أن خــرة روســيا يف 
ــرًا  ــن؛ نظ ــن الص ــرًا ع ــا كب ــف اختافً ــاء تختل ــاف الفض استكش
البــاردة مــع الواليــات املتحــدة  لدورهــا املركــزي يف الحــرب 
األمريكيــة. وبعــد الحــرب كان لــدى روســيا برنامــج فضــايئ قــوي 
يتضمــن تطويــر الصواريــخ، ونــر محطــات الفضــاء، والنقــل 

الفضــايئ، واستكشــاف الفضــاء، وغرهــا.

ــه  ــة مــا تخطــط إلي ــة معرف ــادت بعــض الدراســات بصعوب أف
روســيا ووصفــت تحركاتهــا بالريــة والغامضــة مســتندة يف ذلــك 
إىل الثاثــة أقــامر الصناعيــة الروســية التــي تــم إطاقهــا يف مــدار 
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أريض منخفــض يف عــام 2013، وكانــت تتحــرك بشــكل هجومــي. 
ويــرى فايرخــت أن الســيناريو األســوأ بالنســبة للواليــات املتحــدة 
هــو أن توحــد روســيا والصــن جهودهــام يف الفضــاء خاصة بســبب 
قــدرة روســيا الفائقــة وخرتهــا الواســعة يف تصنيــع الصواريــخ عــى 
ــة.  ــخ العاملي ــارت” الصواري ــا “وومل ــق منه ــد يخل ــذي ق ــو ال النح
ويشــر أيضــاً إىل أن روســيا قــادرة عــى تطويــر تقنيــات التشــويش 
الفضــايئ وتوظيفهــا يف إدارة عاقاتهــا املتوتــرة أصــاً مــع الغــرب. 
مــن ناحيــة أخــرى، تحــاول روســيا تفكيــك نظــام تحديــد املواقــع 
العاملــي GPS ببنــاء نظــام خــاص بهــا يعتمــد عــى خدمــات 
أقامرهــا الصناعيــة بــدالً مــن االعتــامد عــى الخدمــة التــي طورتهــا 

الواليــات املتحــدة. 

6- الفضاء كفرصة للقوى المتوسطة 
عــى النقيــض مــن ســباق الفضــاء يف الحــرب البــاردة والــذي 
ــكل  ــوفيتي بش ــاد الس ــدة واالتح ــات املتح ــه الوالي ــيطرت علي س
رئيــس، أصبــح للقــوى املتوســطة والناشــئة مثــل الهنــد والرازيــل، 
ــعى  ــة، وتس ــات فضائي ــا طموح ــة فرنس ــة خاص ــدول األوروبي وال
ــة  ــة ومراكم ــز املكان ــدة لتعزي ــاحة الواع ــذه الس ــابق يف ه للتس
القــوة. فعــى ســبيل املثــال دمجــت فرنســا بــن كلٍّ مــن القــوات 
الجويــة والقــوات الفضائيــة، كــام أعلــن حلــف الناتــو أن أي هجوم 
ــادة  ــتدعاء امل ــب اس ــد يتطل ــه ق ــه أو داخل ــاء أو من ــى الفض ع
ــدة  ــة املتح ــرت اململك ــا ن ــرك، أيًض ــاع املش ــة بالدف )5( املتعلق
مؤخــرًا كاً مــن اســراتيجية الفضــاء الوطنيــة، واســراتيجية الدفــاع 

للفضــاء.

الاعبــن  عــى  بالفضــاء”  “الفــوز  كتــاب فرخــت  ويركــز 
ــات  ــارع الوالي ــف أو تص ــة تحال ــم إمكاني ــاول تقيي ــدد ويح الج
الــذي  الفضــايئ اإليــراين  الرنامــج  املتحــدة معهــم. فــرى أن 
ــران  ــا إي ــي متثله ــدات الت ــن” ســيعزز التهدي ــوده “رجــال الدي يق
عــى جرانهــا، عــى الرغــم مــن فشــل املحــاوالت اإليرانيــة حتــى 
وقــت إصــدار الكتــاب. يف الوقــت نفســه، اســتبقت إرسائيــل بقيــة 
ــداد  ــة، كامت ــا الفضائي ــيس لقوته ــط يف التأس ــرق األوس ــوى ال ق
لقوتهــا العســكرية الفائقــة مقارنــة مــع صغــر حجمهــا، مــن خــال 
تأســيس الــركات العاملــة يف مجــال الطــران والفضــاء، واالعتــامد 

ــكرية.  ــا العس ــم عملياته ــة لدع ــامر الصناعي ــر األق ــى تطوي ع

وتطــرح نامراتــا جوســوامي منوذجــي لوكســمبورج واإلمــارات 
العربيــة للريــادة يف مجــال “تعديــن” الفضــاء، أي الســعي للتنقيب 
ــادة  ــات لإلف ــة املوجــودة يف القمــر والكويكب ــوارد املعدني عــن امل
مــن الــروة الواعــدة يف الفضــاء، وهــو مــا يعكــس طموحــاً هائــاً 

الستكشــاف الفضــاء فضــاً عــن اســتغاله.   

7- الحاجة إلى استراتيجية كبرى للتعامل مع 
الفضاء 

ــدم  ــأ ع ــن الخط ــيكون م ــراع، فس ــدة لل ــاحة جدي ــاره س باعتب
تخيــل إمكانيــة انــدالع رصاع يف الفضــاء. ويف هــذا الســياق، يقــدم 
بلديــن بوويــن يف كتابــه “حــرب يف الفضــاء: االســراتيجية والقــوة 
الكــرى والجيوسياســات” تطبيقــاً لنظريــة “االســراتيجية الكــرى” 
يف التعامــل مــع الفضــاء ودوره يف العاقــات الدوليــة، تتجــاوز 

ــامر  ــة “األق ــة بأهمي ــة املتعلق ــارات التقني ــة االعتب ــذه النظري ه
الصناعيــة” للحــرب الحديثــة ملحاولــة إدمــاج مســاحة الفضــاء يف 
اســراتيجية الــراع عــى النفــوذ بــن القــوى الكــرى. وبالتــايل، لــن 
تختلــف أيــة حــرب مقبلــة عــن الحــرب عــى األرض ومــا تعــر عنه 
هــذه الحــرب مــن “فكــر اســراتيجي” ملختلــف أطــراف الــراع. 

ــليح  ــة تس ــائد بحتمي ــاد الس ــول إن االعتق ــن الق ــذا، ميك وبه
الفضــاء نابًعــا مــن االقتنــاع بــأن حــروب املســتقبل ســتنرف إىل 
ــر والبحــر  ــرورة عــن ال ــف بال ــن تختل ــي ل حــروب الفضــاء الت
والجــو، وكذلــك رضورة الســعي وراء القــدرات الفضائيــة يك متلــك 
الــدول خيــار نــر أســلحة يف الفضــاء لــردع التهديــدات، والدفــاع 
ضــد الهجــامت املحتملــة عــى مصالحهــا القوميــة، هــذا باإلضافــة 
إىل حتميــة االنخــراط يف تســليح الفضــاء خشــية أن يُفهــم ضبــط 

النفــس عــى أنــه ضعــف محتمــل.

ويســتعيد كتــاب جــون كايــن “فهــم االســراتيجية الفضائيــة: 
فــن الحــرب يف الفضــاء” نظريــات الحــرب الكاســيكية لســون تــزو 
ــتوظف  ــاء س ــرب الفض ــرى أن ح ــفيتز. وي ــدس وكاوس وثيوكيدي
نفــس املفاهيــم االســراتيجية التــي شــهدتها حــروب األرض مثــل 
ــك، ســيبقى عــى  ــع ذل ــاع عــن النفــس. م ــام والدف ــردع واإليه ال
صنــاع القــرار أن يفكــروا يف أطــر قانونيــة جديــدة لتحديــد أعــراف 
الحــرب يف الفضــاء وقواعــد االشــتباك، ووضعيــة القطــاع التجــاري 

يف حالــة نشــوب رصاع فضــايئ.     

ــق:  ــاء العمي ــرب الفض ــاب “ح ــب كت ــت صاح ــون راي ــا ج أم
االســراتيجية العســكرية ومــا وراءه”، فــرى أنــه عــى النقيــض مــن 
هــذه الرؤيــة الكاســيكية، فــرى أن حــرب الفضــاء ســتكون شــيئا 
يف غايــة االختــاف عــن الحــرب عــن األرض، وأن علينــا أن نتخيــل 
عاملــاً مختلفــاً متامــاً عــن عاملنــا يك نضــع تصــوراً عــن “االســراتيجية 
العســكرية” التــي ينبغــي لــكل فاعــل دويل اتباعهــا يف حالــة 
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نشــوب حــرب يف الفضــاء. وعــى الرغــم مــن هيمنــة الفــوىض عــى 
طبيعــة النظــام الــدويل الحــايل، إال أن الفــوىض يف الفضــاء ســتكون 

أكــر حــدة.    

8- التشويش والقرصنة كحرب فضائية محتملة
تشــر الدراســات إىل أن الهجــوم األكــر ترجيًحــا خــال الفــرة 
القادمــة ســيأيت يف شــكل تشــويش أو حــرب إلكرونيــة مينــع 
املســتخدمن مــن تشــغيل أجهزتهــم، أو يف شــكل توجيــه هجــامت 
طاقــة إىل أجهــزة االستشــعار تــؤدي إىل إصابتهــا بالشــلل التــام، أو 
رمبــا يتــم شــن هجــوم قرصنــة عــى كمبيوتــرات املحطــة األرضيــة 
ــه  ــم الســيطرة علي ــث يت ــي، بحي ــر الصناع ــم يف القم ــي تتحك الت
والتحكــم فيــه بشــكل ال تســتطيع الدولــة املالكــة للقمــر الصناعي 

تشــغيله.

ــر  ــج غ ــذا النه ــن أن ه ــن بووي ــر بلدي ــدد، يذك ــذا الص يف ه
الحــريك هــو أكــر قيمــة لجعــل املعــدات عدميــة الفائــدة، بــدالً من 
تدمرهــا ماديًّــا، وهــي اســراتيجية أقــل تكلفــة، ويصعــب توجيــه 
اتهــام إىل جهــة محــددة بارتــكاب الهجــوم. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
ــعيها  ــة س ــر ذكاًء يف كيفي ــت أك ــا أصبح ــة فضائيًّ ــدول املتحارب ال

لتحقيــق قــدرات عــى الهيمنــة يف الفضــاء.

تشــر البيانــات إىل وجــود 3372 قمــرًا صناعيًّــا يف الفضــاء؛ 
ــا( يف املــدار األريض املنخفــض،  77% منهــا )أي 2612 قمــرًا صناعيً
ــألرض و%4  ــا( يف املــدار الثابــت ل و16.6% )أي 562 قمــرًا صناعيًّ
ــغ  ــا تبل ــدار أريض متوســط. وعموًم ــا( يف م ــرًا صناعيً )أي 139 قم
ــة العســكرية أو ذات االســتخدام املــزدوج  نســبة األقــامر الصناعي
ــا. إال أن معظــم هــذه األقــامر  15.5% أي نحــو 516 قمــرًا صناعيًّ

ميكــن “تســليحها” واســتخدامها يف التشــويش والهجــوم.

9- اتضاح مزايا وعيوب أسلحة الفضاء 
ــا أن الفضــاء ســيكون مرًحــا محتمــاً لســباق التســلح.  بــات جليًّ
إال أن األمــر ليــس بســيط عــى اإلطــاق؛ فكــام تتفــوق األســلحة 
ــدا  ــام تشــر لين ــة عــى أســلحة األرض والبحــر والجــو، ك الفضائي
ــي  ــوب الت ــد مــن العي ــا العدي ــك األســلحة لديه ــإن تل داوســن، ف
قــد تعــوق مــن التفــوق االســراتيجي خــال املواجهــة. ومــن أبــرز 

تلــك العيــوب مــا يــي:

أكــر عرضــة للهجــامت غــر الحركيــة مثــل: التشــويش أو 	 
هجــامت الليــزر؛ 

ميكــن التنبــؤ بحركــة املركبــات الفضائيــة يف مداراتهــا 	 
ــم؛  ــأة الخص ــى مفاج ــا ع ــن قدرته ــل م ــا يقل ــا، م وتعقبه

ــة تطويرهــا الشــامل يف املســتقبل 	  ــد تكلف ــة تزاي احتاملي
ــلحة  ــة األس ــة بأنظم ــا باملقارن ــا ودعمه ــور ونره املنظ

ــة؛ األرضي

عاقتهــا الوثيقــة باالســتقرار النــووي وإمكانيــة التصعيــد 	 
بــن القــوى الكــرى؛ ألنهــا قــد تغــر مــن حســابات 

صانعــي القــرار، وتقــوض فعاليــة الربــة األوىل. 

أما عن املزايا، فهي عى النحو التايل:

القدرة عى مواجهة خصم ميتلك أسلحة مامثلة؛	 

تحســن القــدرة عــى اســتهداف األهــداف املرجــوة بفعــل 	 
أشــعة الليــزر واملوجــات الدقيقة؛ 

مهاجمــة أهــداف يف عمــق العــدو االســراتيجي دون 	 
ــرات  ــا الطائ ــي تتعــرض له ــا الت التعــرض للمخاطــر عينه

ــقاطها؛  ــم إس ــن للخص ــي ميك ــروز الت ــخ ك وصواري

إبراز القوة عى الصعيد العاملي؛ 	 

غضــون 	  يف  الريعــة  العامليــة  لألحــداث  االســتجابة 
ــي  ــرات الت ــة عــى عكــس الســفن أو الطائ ســاعات قليل

ــا؛ ــتغرق أياًم ــد تس ق

أو 	  الصناعيــة  األقــامر  واســتهداف  تعقــب  صعوبــة   
األســلحة املداريــة لتظــل األســلحة الفضائيــة غــر معرضــة 
ــوًرا. ــل تط ــدول األق ــل ال ــن قب ــة م ــامت الحركي ــبيًا للهج نس

10- إمكانية تحويل الفضاء لمالذ آمن 
عــى الرغــم مــن غلبــة “التنافــس والــراع والحــرب” عــى أغلــب 
العناويــن الصــادرة عــن سياســات الفضــاء، إال أن هنــاك إمكانيــة 
ــاول  ــايل تن ــة وبالت ــن للبري ــاذ آم ــه مل ــة تحويل ــة يف إمكاني ماثل
ــض أن  ــرى البع ــة، ي ــن ناحي ــاء”. م ــن الفض ــز “أم ــبل لتعزي الس
الدفاعــات الفضائيــة ســتكون رضوريــة لحاميــة األقــامر الصناعيــة 
العســكرية، واملدنيــة الهامــة. أمــا البعــض اآلخــر فــرى أن الفضــاء 
ــراع  ــرة وال ــا« مــن األســلحة املنت ــاًذا آمًن يجــب أن يكــون »م
ــذي يشــكله  ــد املتفاقــم ال العســكري، ال ســيام بالنظــر إىل التهدي

الحطــام الفضــايئ املــداري.

لتنظيـم  القانـوين املعتمـد  النظـام  مـن ناحيـة أخـرى، مـازال 
األنشـطة الفضائيـة غـر قادر عى معالجـة التطـورات التكنولوجية 
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الحديثـة؛ فمـع تزايـد عـدد الـدول الفاعلـة يف هـذا املجـال؛ بهدف 
الحفـاظ عـى املصالـح الوطنيـة، مل تعـد هنـاك نيـة حقيقيـة مـن 
ث ميكنه  ال وُمحـدَّ قبـل تلـك القوى تجـاه تشـكيل نظام قانـوين فعَّ
أن يعالـج األبعـاد املختلفـة لعسـكرة الفضـاء، وذلـك عـى الرغـم 
مـن وجـود العديـد مـن االتفاقيـات التـي تَُجـرِّم اسـتخدام الفضـاء 
لعـام  الخارجـي  الفضـاء  »معاهـدة  أبرزهـا  عسـكرية،  ألغـراض 

1967«، ووافقـت عليهـا أكـر مـن 100 دولـة. 

ــوة  ــود الق ــه “صع ــون يف كتاب ــوا كارلس ــرح جوش ــك، يط كذل
ــد”  ــة الفضــاء واســراتيجية الفضــاء الجدي ــة تنمي الفضــايئ: نظري
ــن  ــزء م ــاء كج ــادي للفض ــد االقتص ــامم بالبع ــول االهت ــة ح نظري
ــدالً  ــة أوســع للتعامــل مــع الفضــاء ب ــة وعاملي اســراتيجية أمريكي
ــز  ــدويل. ويرتك ــس ال ــكرة والتناف ــاد العس ــى أبع ــز ع ــن الركي م
يف هــذا عــى التســارع يف حجــم االقتصــاد املعتمــد عــى الفضــاء 
الخارجــي والــذي قــد يصــل إىل 100 تريليــون دوالر بحلــول 2050. 
ــك تبقــى خطــورة أن تتحــول هــذه الفرصــة الواعــدة إىل  مــع ذل
تنافــس اقتصــادي بــن الواليــات املتحــدة وغرها الســاعية لتوســيع 

اقتصادهــا وعــى رأســها الصــن.   

ــا  ــح مرًح ــي أصب ــاء الخارج ــول إن الفض ــن الق ــا، ميك ختاًم
ملنافســة القــوى الفضائيــة الكــرى، وأضحــت عســكرته أمــرًا 
ــل  ــيام يف ظ ــتقبل، ال س ــراع يف املس ــامالت ال ــج احت ــا يؤج واقًع
تنامــي املشــاعر العدائيــة. لقــد جعلــت تطــورات الحــرب الحديثــة 
مــن الهيمنــة عــى الفضــاء قضيــة حاســمة. ومــا زالــت الواليــات 
املتحــدة تحتــل املرتبــة األوىل يف التطــورات العســكرية الفضائيــة، 
ــرات  ــدم الخ ــن ق ــم م ــى الرغ ــيا ع ــى روس ــن ع ــت الص وتفوق
الســوفيتية. وبالنظــر إىل التقــدم التكنولوجــي الكبــر الــذي حققته 

تلــك البلــدان يف الســنوات األخــرة، ميكــن اســتنتاج أن تلــك الــدول 
لديهــا القــدرة عــى تطويــر أســلحة فضائيــة يف غضــون فــرة زمنيــة 
قصــرة، وإن ســعت للحــد مــن انتشــار أســلحة الفضــاء مــن خــال 
مبــادرات دوليــة فإنهــا لــن تلتــزم متاًمــا بهــا بــل ســتواصل ســعيها 
ــتخدمها إن  ــل وستس ــة ب ــة القتالي ــا الفضائي ــر قدراته ــو تطوي نح

دعــت الحاجــة لذلــك.
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