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مقدمة:
قوة الفضاء الخارجي ..تحديات صراعية وفرص ابتكارية
ب ــات الفض ــاء الخارج ــي أح ــد م ــوارد الق ــوة الت ــي تس ــعى ال ــدول المتالكه ــا لتعزي ــز قدرته ــا التنافس ــية،
والدف ــاع ع ــن مصالحه ــا ومكانته ــا يف النظ ــام العامل ــي ،بع ــد أن أصب ــح ه ــذا امل ــورد متداخــاً ع ــى نح ــو
وثيـــق مـــع القـــدرات العســـكرية والتكنولوجيـــة واالقتصاديـــة للـــدول .إذ إن امتـــاك التقـــدم الفضـــايئ،
س ــواء ع ــر إط ــاق األق ــار الصناعي ــة والصواري ــخ والنظ ــم املض ــادة له ــا ،يع ــزز ق ــدرة ال ــدول ع ــى تطوي ــر
فعالي ــة جيوش ــها وبن ــاء ردع اســراتيجي للخص ــوم .وإذا أُضي ــف إىل ذل ــك ،م ــا تتيح ــه األق ــار الصناعي ــة
م ــن ق ــدرات لل ــدول ع ــى جم ــع البيان ــات واملعلوم ــات ،ف ــإن األم ــن الفض ــايئ لل ــدول ب ــات غ ــر منع ــزل
ع ــن أم ــن األرض الت ــي تخض ــع لس ــيادتها.
وبين ــا اقت ــرت ق ــوة الفض ــاء الخارج ــي إب ــان الح ــرب الب ــاردة ع ــى ق ــوى عظم ــى ،خاص ــة الوالي ــات
املتح ــدة األمريكي ــة واالتح ــاد الس ــوفييتي الس ــابق ،إال أن تف ــكك األخ ــر س ــمح بهيمن ــة أمريكي ــة يف ه ــذا
املج ــال رسع ــان م ــا واجه ــت تحديــاً صينيــاً وروس ــياً خ ــال العقدي ــن األخريي ــن ،يف ظ ــل انتق ــال النظ ــام
العامل ــي م ــن هيمن ــة القط ــب الواح ــد إىل تعددي ــة قطبي ــة .ومت ــددت أيضــاً ق ــوة الفض ــاء ع ــى نط ــاق
جغــرايف أوس ــع يف الع ــامل ،لرتتاده ــا دول عدي ــدة تراوح ــت قوته ــا ب ــن الصغ ــرة واملتوس ــطة ،خاص ــة أن
مـــوارد القـــوة – أيـــاً كان شـــكلها  -باتـــت تخضـــع أكـــر مـــن املـــايض ملبـــدأ االنتشـــار العاملـــي ،يف ظـــل
العومل ــة وث ــورة التكنولوجي ــا واالتص ــاالت ،وت ــآكل الس ــيادة ،وغريه ــا.
لذل ــك ،مل تع ــد النظ ــرة إلط ــاق األق ــار الصناعي ــة ،ورح ــات اكتش ــاف املري ــخ ،ش ــأناً يخ ــص ال ــدول
الغربيــة ،بــل إن هنــاك دوالً رشق أوســطية أصبحــت تســعى لبنــاء نفــوذ ومكانــة يف هــذا املجــال الفضــايئ،
مث ــل دول ــة اإلم ــارات والس ــعودية وم ــر وتركي ــا ،وغريه ــا .ب ــل إن الفواع ــل دون ال ــدول ،مث ــل ال ــركات
التجاري ــة الك ــرى وج ــدت يف الفض ــاء م ــورداً اقتصاديــاً أدمجت ــه يف الس ــوق الرأس ــالية العاملي ــة ،س ــواء
ع ــر الرح ــات التجاري ــة الرتفيهي ــة ،والبح ــث ع ــن ف ــرص تكنولوجي ــة ،م ــن قبي ــل تأس ــيس رشكات إنرتن ــت
الفض ــاء وغريه ــا.
يف ظ ــل هك ــذا توس ــع لق ــوة الفض ــاء الخارج ــي ،ب ــدت عس ــكرته انعكاســاً للــراع الجيوس ــيايس ب ــن
الوالي ــات املتح ــدة والق ــوى الصاع ــدة عامليــاً ،كالص ــن وروس ــيا؛ إذ يلف ــت الخــراء إىل مخاط ــر التس ــلح
الفضــايئ بــن هــذه القــوى ،وإمكانيــة نشــوب حــروب يف املســتقبل ،يف ظــل امتــاك موســكو وبكــن أنظمــة
صاروخي ــة مض ــادة لألق ــار الصناعي ــة ،ناهي ــك ع ــن توقع ــات أمريكي ــة ب ــأن بك ــن س ــتكون املناف ــس األب ــرز
لواش ــنطن يف مج ــال إط ــاق األق ــار الصناعي ــة بحل ــول ع ــام .2040
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ومــع ذلــك ،بــرزت اتجاهــات ســلمية مدنيــة عامليــة تدعــو إىل اعتبــار املــورد الفضــايئ فرصــة للمجتمــع
ال ــدويل للتع ــاون يف مواجه ــة الظواه ــر الت ــي ته ــدد أم ــن ال ــدول واملجتمع ــات ،إذ ميك ــن مكافح ــة اإلره ــاب
ع ــر تحدي ــد نظ ــم تحدي ــد املواق ــع ،مب ــا يس ــاعد الجي ــوش الوطني ــة ع ــى محاربته ــا بفعالي ــة ،ك ــا ميك ــن
بنـــاء قـــدرة اســـتباقية عـــى االســـتجابة لتغـــرات املنـــاخ عـــر نظـــم املعلومـــات الفضائيـــة ،فضـــاً عـــن
مس ــاعدة ق ــوات حف ــظ الس ــام ع ــى تفعي ــل مهامه ــا يف مناط ــق الرصاع ــات ،وغريه ــا.
ومـــن هنـــا ،صـــارت هنـــاك نقاشـــات عديـــدة يف مراكـــز الفكـــر والدراســـات الغربيـــة حـــول ســـبل
التنظي ــم القان ــوين ال ــدويل للفض ــاء الخارج ــي ،فبالرغ ــم م ــن وج ــود معاه ــدات متع ــددة يف إدارة ه ــذا
املج ــال ،ومنه ــا معاه ــدة الفض ــاء الخارج ــي لع ــام  1967الت ــي تحظ ــر اس ــتخدام أس ــلحة الدم ــار الش ــامل
يف الفض ــاء؛ ف ــإن مث ــة احتياجــاً إلط ــار قان ــوين عامل ــي ُمل ــزم لتنظي ــم االس ــتخدامات س ــواء العس ــكرية أو
املدني ــة للفض ــاء الخارج ــي .صحي ــح أن البع ــض ال يرج ــح ح ــدوث ح ــرب مس ــتقبلية يف الفض ــاء ،معتــراً
التس ــلح الفض ــايئ بغ ــرض ال ــردع ،إال أن توس ــع ال ــدول يف االس ــتخدامات الس ــلمية للفض ــاء ،والنظ ــر ل ــه
كم ــورد اقتص ــادي مض ــاف لقوته ــا ،ق ــد ي ــؤدي مس ــتقبالً إىل نش ــوب منازع ــات في ــا بينه ــا.
لقــد بــرزت الرؤيــة الســلمية للفضــاء كمجــال ميكــن عــره تنميــة املجتمعــات ودعــم التعــاون والســام
العامل ــي يف مع ــرض “إكس ــبو  2020ديب” ،إذ س ــعت ال ــدول املش ــاركة يف ه ــذا الح ــدث العامل ــي إىل ط ــرح
ابتكاراته ــا ومش ــاريعها املس ــتقبلية يف االس ــتخدامات املدني ــة ،الس ــيام املرتبط ــة بال ــذكاء االصطناع ــي ،ونظ ــم
املالح ــة العاملي ــة ،والهوات ــف الجوال ــة ،ورس ــم الخرائ ــط ،وجم ــع البيان ــات ،وغريه ــا.
ويف ه ــذا اإلط ــار ،يط ــرح مرك ــز “املس ــتقبل لألبح ــاث والدراس ــات املتقدم ــة” يف أبوظب ــي ملف ـاً خاص ـاً
– ضم ــن سلس ــلة “ملف ــات إكس ــبو”  -يض ــم تحلي ــات ومق ــاالت وع ــروض نُ ــرت يف إص ــدارات املرك ــز
وع ــى موقع ــه اإللك ــروين ح ــول الفض ــاء الخارج ــي ،مح ــاوالً تحلي ــل قضاي ــا عدي ــدة يف ه ــذا الص ــدد،
ومنهـــا طبيعـــة الـــراع عـــى الفضـــاء بـــن القـــوى الكـــرى وأهدافـــه ،واتجاهـــات التســـلح الفضـــايئ،
واإلشـــكاليات القانونيـــة لتنظيـــم تلـــك الرصاعـــات .ويـــويل امللـــف أيضـــاً اهتاممـــاً بالســـباق اإلقليمـــي
المتـــاك أقـــار صناعيـــة يف الفضـــاء ،خاصـــة يف ظـــل التجربـــة اإلماراتيـــة الالفتـــة يف هـــذا املجـــال،
ك ــا يتن ــاول املل ــف الف ــرص الس ــلمية لتوظي ــف الفض ــاء يف مج ــاالت ،مث ــل حف ــظ الس ــام والرح ــات
الرتفيهيـــة واملـــوارد االقتصاديـــة.
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:Star wars

حدود الصراع بين القوى الكبرى في الفضاء الخارجي
 tناثان تورونتو
أستاذ ُمشارك متخصص في الدراسات األمنية االستراتيجية ،كلية الدفاع الوطني ،اإلمارات العربية المتحدة

أدى ســـعي العديـــد مـــن القـــوى الكـــرى مؤخـــرا ً المتـــاك
ق ــدرات فضائي ــة ،مدني ــة وعس ــكرية ،إلث ــارة تس ــاؤالت ح ــول
ف ــرص ان ــدالع ح ــروب ب ــن تل ــك الق ــوى يف الفض ــاء الخارج ــي،
وحـــدوده ،خاصـــة مـــع التداعيـــات الكارثيـــة ملثـــل تلـــك
الحـــروب عـــى االقتصـــاد العاملـــي ،وهـــو مـــا يتطلـــب مـــن
الق ــوى الك ــرى أن تتبن ــى اقرتابــاً متع ــدد األطــراف الس ــتغالل
الفض ــاء م ــن أج ــل تقلي ــل احت ــاالت نش ــوب رصاع يف الفض ــاء
الخارجـــي.
تعتمـــد القـــوات العســـكرية اليـــوم عـــى القـــدرات
الفضائي ــة يف كل يشء ،ب ــدءا ً م ــن املالح ــة باألق ــار الصناعي ــة
إىل منظومـــة “القيـــادة والتحكـــم واالتصـــاالت والكمبيوتـــر
واالس ــتخبارات واملراقب ــة واالس ــتطالع” ( ،)C4ISRغ ــر أن ه ــذا
ال يعن ــي أن ــه ميك ــن حس ــم معرك ــة م ــن خ ــال تدم ــر ق ــدرات
دول ــة معادي ــة يف الفض ــاء الخارج ــي ،فع ــدم امت ــاك الدول ــة
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

عس ــكرياً ع ــى الرغ ــم م ــن ع ــدم امتالك ــه أي ــة ق ــدرات فضائي ــة
(أو حت ــى ق ــوات جوي ــة أو بحري ــة أو أس ــلحة نووي ــة) ،فف ــي
نهاي ــة املط ــاف ،يف ــوز يف الح ــرب م ــن يس ــيطر ع ــى األرض.
ويظـــل ســـلوك القـــوة العظمـــى يف الفضـــاء يف اآلونـــة
األخـــرة مثـــرا ً للقلـــق ،إذ طـــورت الصـــن قدراتهـــا الفضائيـــة
بشـــكل كبـــر يف الســـنوات األخـــرة ،خاصـــ ًة يف مجـــال
“التقني ــات املض ــادة لألق ــار الصناعي ــة” ( ،)ASATفضــاً ع ــن
قي ــام الوالي ــات املتح ــدة يف عه ــد إدارة أوبام ــا بإضف ــاء الطاب ــع
العس ــكري ع ــى برنامجه ــا الفض ــايئ ك ــرد فع ــل ع ــى الخط ــوة
الصينيـــة .وتـــزداد احتامليـــة الـــراع يف الفضـــاء الخارجـــي،
م ــع تناف ــس العدي ــد م ــن ال ــدول ع ــى االس ــتثامر يف امت ــاك
قـــدرات فضائيـــة.
والتـــزال احتامليـــة هـــذا الـــراع محـــدودةً ،نظـــرا ً ألن
الق ــدرات الفضائي ــة يت ــم توظيفه ــا يف الغال ــب لل ــردع ،وملواكب ــة
التقـــدم التكنولوجـــي ،نظـــرا ً للتداعيـــات الكارثيـــة املرتتبـــة
ع ــى الــراع ،ب ــن الق ــوى العظم ــى يف الفض ــاء ،إذ إن لجوئه ــا
لتدم ــر الق ــدرات الفضائي ــة لخصومه ــا ين ــذر بانهي ــار االقتص ــاد

* هذا التحليل تم نشره في دورية “اتجاهات األحداث” الصادرة عن مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة ،العدد .2017 ، 20
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ملفات إكسبو

العاملــ�ي ،بطريقــ�ة تفــ�وق الكســ�اد الكبــ�ر( (�Great Depres
 )sionال ــذي ش ــهده الع ــامل يف الثالثيني ــات م ــن الق ــرن امل ــايض.
ومـــن جهـــة ثانيـــة ،فـــإن القـــدرات الفضائيـــة مهمـــة
لالســـتخدامات العســـكرية ،إذ تـــدرك كل القـــوى العظمـــى،
خاصـــ ًة الواليـــات املتحـــدة وروســـيا والصـــن ،أنهـــا ســـتعتمد
يف أي رصاع عســـكري فيـــا بينهـــا عـــى القـــدرات الفضائيـــة
لتعزي ــز فاعلي ــة قواته ــا املس ــلحة ع ــى األرض .وأك ــدت ه ــذه
الحقيقـــة حـــرب “عاصفـــة الصحـــراء” يف عـــام  ،1991والتـــي
متكنـــت خاللهـــا القـــوات العســـكرية األمريكيـــة وقـــوات
الحلفـــاء مـــن طـــرد القـــوات العراقيـــة مـــن الكويـــت.
وقــد أطلــق البعــض عــى هــذه الحــرب خطــأ اســم “حــرب
الفض ــاء األوىل” ،ولكنه ــا مل تك ــن كذل ــك ،فق ــد لعب ــت الق ــوات
الربيـــة دورا ً حيويـــاً يف تلـــك الحـــرب ،كـــا أنهـــا اعتمـــدت
ع ــى تكام ــل ميادي ــن الح ــرب كاف ــة؛ (ال ــر والج ــو والفض ــاء
والبح ــر واإلنرتن ــت) يف معرك ــة ذات من ــط مرتاب ــط .ويالح ــظ أن
القــدرات الفضائيــة ،شــأنها يف ذلــك شــأن القــدرات العســكرية
يف أي م ــن ميادي ــن الح ــرب ،تكم ــن أهميته ــا يف النتائ ــج الت ــي
تحققه ــا ع ــى األرض ،فه ــي ال تلع ــب مبفرده ــا دورا ً يف حس ــم
املعرك ــة ،ولذل ــك ال ت ــرى الق ــوى العظم ــى رضورة لش ــن ح ــرب
ع ــى الق ــدرات الفضائي ــة للق ــوى األخ ــرى.
ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن الحــروب تندلــع مــن أجــل تحقيــق
أه ــداف سياس ــية ،وال ــذي يحس ــمها ه ــو نت ــاج الــراع ب ــن
اإلرادات السياســـية .وتعتمـــد كيفيـــة خـــوض تلـــك الحـــروب
ع ــى اس ــتخدام املقاتل ــن مل ــا يف متن ــاول أيديه ــم م ــن أدوات
لف ــرض إرادته ــم ع ــى الع ــدو ،وتع ــد الق ــدرات الفضائي ــة م ــن
تل ــك األدوات ،فع ــى س ــبيل املث ــال ،مل يك ــن املج ــال الج ــوي
مهــاً يف الح ــروب حت ــى ب ــدأت الطائــرات يف التحلي ــق ح ــول
األرض ،والقيـــام بهجـــات بأعـــداد كبـــرة أث ّـــرت عـــى نتائـــج
املع ــارك .وع ــى الرغ ــم م ــن أن أهمي ــة الطائــرات يف الح ــرب
العامليـــة الثانيـــة فاقـــت بكثـــر أهميتهـــا يف الحـــرب العامليـــة
األوىل ،فـــإن ذلـــك مل يجعـــل مـــن الحـــرب العامليـــة الثانيـــة
“حربــاً جوي ــة”.
ويف ض ــوء م ــا س ــبق ،ميك ــن الق ــول إن ــه يف حال ــة نش ــوب
حـــرب بـــن القـــوى العظمـــى ،فـــإن القـــدرات الفضائيـــة
ســـوف تلعـــب حتـــاً دورا ً أكـــر فعاليـــة مـــن دورهـــا يف
الــراع م ــع “داع ــش” أو غ ــره م ــن الفاعل ــن املس ــلحني م ــن
دون الـــدول ،أو الـــدول الصغـــرة .وتتباهـــى كل مـــن الصـــن
وروســـيا والواليـــات املتحـــدة والـــدول األوروبيـــة بقدراتهـــا
الفضائي ــة الكب ــرة ،ب ــدءا ً بأنظم ــة املالح ــة باألق ــار الصناعي ــة،
مث ــل نظ ــام تحدي ــد املواق ــع (( )GPSيف الوالي ــات املتح ــدة)،
أو غلونـــاس (( )Glonassيف روســـيا) ،أو بايـــدو ()BeiDou
يف الصـــن ،وصـــوالً إىل أقـــار التجســـس واألرصـــاد الجويـــة
وأنظمـــة الصواريـــخ املتطـــورة.
سياسات تسليح الفضاء:

ظه ــرت يف اآلون ــة وجهت ــا نظ ــر ح ــول ف ــرص ان ــدالع ح ــروب
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فضائيـــة مســـتقبلية ،ويؤكـــد أنصـــار االتجـــاه األول زيـــادة
احتامليـــة انـــدالع حـــرب فضائيـــة ،نتيجـــة زيـــادة عســـكرة
الفضــاء بــن القــوى الكــرى ،خاصــة يف ضــوء الجهــود الصينيــة
لوق ــف الهيمن ــة األمريكي ــة ع ــى الفض ــاء ،وه ــو م ــا ميك ــن أن
يـــؤدي إىل نشـــوب حـــرب بينهـــا ،بينـــا يســـتبعد االتجـــاه
اآلخـــر احتـــال نشـــوب مثـــل تلـــك الحـــرب عـــى األقـــل يف
املـــدى املنظـــور ،ويضـــع محـــددات مســـتقبلية لنشـــوبها.
ويس ــتند أنص ــار االتج ــاه األول إىل التط ــورات الت ــي ش ــهدها
برنام ــج األس ــلحة الصيني ــة املض ــادة لألق ــار الصناعي ــة ،ب ــدءا ً
مـــن التجربـــة الصينيـــة إلســـقاط قمـــر صناعـــي قديـــم كان
مخصصـــاً لدراســـة األحـــوال الجويـــة يف مـــدار أريض منخفـــض
( )low Earth orbitيف عـــام  ،2007مـــا خلّـــف مـــا يزيـــد
ع ــى ثالث ــة آالف قطع ــة م ــن الحط ــام يف الفض ــاء ،إىل محاول ــة
غ ــر مؤك ــدة إلط ــاق ص ــاروخ مض ــاد لألق ــار الصناعي ــة وص ــل
تقريبــاً إىل “امل ــدار املتزام ــن م ــع األرض” (Geosynchronous
.)Orbit
تنـــام متســـارع يف القـــدرات
وتشـــر هـــذه املحـــاوالت إىل ٍ
الصينيـــة يف مجـــال األنظمـــة املضـــادة لألقـــار الصناعيـــة،
خاصــة أن الواليــات املتحــدة تضــع “أقامرهــا الصناعيــة لتحديــد
املواق ــع” يف “امل ــدار املتزام ــن م ــع األرض” ،فضــاً ع ــن إط ــاق
الص ــن األنظم ــة الصاروخي ــة املض ــادة لألق ــار الصناعي ــة م ــن
منص ــات متحرك ــة .وإذا وقع ــت ح ــرب ب ــن الوالي ــات املتح ــدة
والص ــن ،فق ــد تؤث ــر الق ــدرات الفضائي ــة الصيني ــة تل ــك ع ــى
قـــدرة الجيـــش األمريـــي عـــى العمـــل بأســـلوبه املعتـــاد،
والـــذي يعتمـــد عـــى الهيمنـــة عـــى املعلومـــات .وهـــو مـــا
يث ــر التس ــاؤل ح ــول أس ــباب ع ــزوف الوالي ــات املتح ــدة ع ــن
مواجه ــة ق ــدرات الص ــن املض ــادة لألق ــار الصناعي ــة ،أو ع ــى
األق ــل لتقيي ــد برنامجه ــا للتس ــليح الفض ــايئ م ــن خ ــال إبــرام
معاه ــدة دولي ــة إلدارة س ــباق التس ــلح الفض ــايئ ،ب ــل وامللف ــت
أن الواليـــات املتحـــدة مل تصـــدر أي ترصيحـــات عـــن الجهـــود
الصينيـــة لعســـكرة الفضـــاء.
وميكـــن إرجـــاع ذلـــك إىل ثالثـــة أســـباب أساســـية تتمثـــل
في ــا ي ــي:
 -1الطبيعـــة املزدوجـــة لربامـــج الفضـــاء :فقـــد شـــهد العـــامل
التس ــلح الفض ــايئ م ــن قب ــل أثن ــاء ف ــرة الح ــرب الب ــاردة ،فق ــد
كان برنام ــج الفض ــاء الس ــوفييتي امل ــدين ذا اس ــتخدام م ــزدوج،
حيـــث كانـــت الصواريـــخ التـــي حملـــت رواد الفضـــاء إىل
الفضـــاء نفســـها تســـتطيع أن تحمـــل أيضـــاً رؤوســـاً نوويـــة
حــول الكــرة األرضيــة .واألكــر مــن ذلــك هــو أن الدولــة التــي
متلـــك أجرامـــاً ســـاوية يف املـــدار قـــد تســـتخدمها ملهاجمـــة
األرض .ونتيجـــة لذلـــك ،وقّعـــت الواليـــات املتحـــدة واالتحـــاد
الســـوفييتي معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي يف عـــام  ،1967يف
محاولـــة لتجنـــب نـــر األســـلحة ،خاصـــ ًة النوويـــة منهـــا ،يف
الفضـــاء .ومـــن هنـــا نشـــأ القانـــون الـــدويل للفضـــاء ،وتـــم
اقـــراح املزيـــد مـــن املعاهـــدات لتنظيـــم اســـتغالل الفضـــاء.
ومـــن جهـــة ثانيـــة ،فبغـــض النظـــر عـــن امتلـــك إحـــدى

حدود الصراع بين القوى الكبرى في الفضاء الخارجي

دولتـــن ألقـــار صناعيـــة تحمـــل أســـلحة للهجـــوم الـــري
أم ال ،فـــإن حيـــازة الدولـــة األخـــرى ألقامرهـــا الصناعيـــة
الخاص ــة كفي ــل ب ــردع الع ــدو ع ــن التفك ــر يف إط ــاق أس ــلحة
مـــن أقـــاره الصناعيـــة ،كـــا أن محاولـــة بكـــن إســـقاط
“نظـــام تحديـــد املواقـــع” ( )GPSاألمريـــي ســـتكون تكلفتـــه
االقتصادي ــة كارثي ــة ع ــى الوالي ــات املتح ــدة ،بحي ــث يدفعه ــا
إىل الدخ ــول يف رصاع عس ــكري ض ــد الص ــن ل ــن تس ــتطيع أن
تتحملـــه ،خاصـــة أن عســـكرة الفضـــاء ال تهـــدف إىل تدمـــر
ق ــدرات الخص ــم املحتمل ــة كامل ــة ،ولك ــن ته ــدف إىل إضعافه ــا
فقـــط.
 -2الـــردع املتبـــادل :ال ميثـــل امتـــاك قـــدرات فضائيـــة
عســـكرية خطـــورة كبـــرة ،خاصـــة أنهـــا أســـلحة لتحجيـــم
القـــدرات العســـكرية ،وليســـت أســـلحة “تدمـــر متبـــادل
مؤكـــد” ،وبالتـــايل فـــإن أول اســـتخدام لـــن ينـــذر بكارثـــة
تنهـــي الحضـــارة البرشيـــة ،إال إذا كانـــت تلـــك األســـلحة
نووي ــة بالطب ــع ،وبالت ــايل ميك ــن الق ــول إن ــه م ــن خ ــال تتب ــع
الســـلوك الصينـــي واألمريـــي عـــى مـــدار الســـنوات العـــر
املاضيـــة ،فـــإن هنـــاك توافقـــاً ضمنيـــاً بـــن القـــوى العظمـــى
(الص ــن والوالي ــات املتح ــدة ع ــى األق ــل) ع ــى وض ــع ح ــدود
وضوابـــط الســـتخدام هـــذه األســـلحة.
وع ــاوة ع ــى ذل ــك ،أعق ــب آخ ــر إط ــاق صين ــي لص ــاروخ
مضـــاد لألقـــار الصناعيـــة ،الـــذي كاد أن يصـــل إىل املـــدار
املتزام ــن م ــع األرض يف ع ــام  ،2013قي ــام الوالي ــات املتح ــدة،
ه ــي األخ ــرى ،بإط ــاق صاروخه ــا املض ــاد لألق ــار الصناعي ــة،
وكأن الوالي ــات املتح ــدة تبع ــث رس ــالة إىل الص ــن مفاده ــا “مل
ننبهـــر مبـــا فعلتمـــوه ،وبإمكاننـــا أن نفعـــل مثلـــه مـــن دون
عنـــاء يذكـــر” ،وهـــو مـــا تســـبب يف حالـــة ردع متبـــادل بـــن
الواليـــات املتحـــدة والصـــن.
ولقـــد اســـتقر اســـتغالل الفضـــاء ،حتـــى الوقـــت الحـــارض
عــى األقــل ،عــى الرتكيــز عــى االستكشــاف واألبعــاد العلميــة،
فضــاً ع ــن تطبي ــق التكنولوجي ــات ذات االس ــتخدام امل ــزدوج،
ُرســـل يف األصـــل للتخلـــص
مثـــل األقـــار الصناعيـــة التـــي ت َ
م ــن الحط ــام الفض ــايئ ،والت ــي ميك ــن إع ــادة اس ــتخدامها م ــن
الناحي ــة الفني ــة ملهاجم ــة أق ــار صناعي ــة أخ ــرى أو تحجيمه ــا.
 -3صعوب ــة إنف ــاذ االتف ــاق :يتمث ــل ثال ــث األس ــباب املرتبط ــة
بعـــدم قلـــق الواليـــات املتحـــدة حيـــال برنامـــج الفضـــاء
الصين ــي ،وكذل ــك ع ــدم ش ــعور واش ــنطن بالحاج ــة إىل توقي ــع
معاهـــدة بشـــأن نـــر األســـلحة يف الفضـــاء ،هـــو صعوبـــة
التأك ــد م ــن إنف ــاذ ال ــدول ه ــذه االتفاقي ــة يف حال ــة إقراره ــا.
ويف ــر ه ــذا ع ــدم توقي ــع الوالي ــات املتح ــدة ع ــى معاه ــدة
مامثلـــة ،كانـــت اقرتحتهـــا كل مـــن روســـيا والصـــن يف عـــام
.2008
ويرج ــع ذل ــك إىل أن أي جس ــم يف الفض ــاء ،إذا م ــا كان ــت
كتلت ــه كافي ــة ومس ــاره صحيحــاً ،ميك ــن أن يتح ــول إىل س ــاح،
فجمي ــع أنظم ــة األس ــلحة الفضائي ــة تقريبــاً ميك ــن اس ــتخدامها
اســـتخداماً مزدوجـــاً ،فالفـــارق الوحيـــد ،عـــى ســـبيل املثـــال،

ب ــن األس ــلحة املض ــادة لألق ــار الصناعي ــة وأنظم ــة الصواري ــخ
املدني ــة ه ــو الربنام ــج املوج ــه لكليه ــا (.)Software
ويف ضــوء مــا ســبق ،فــإن الســبب الوحيــد لتوقيــع معاهــدة
لتقنينه ــا س ــيكون لوض ــع معاي ــر دولي ــة لتحري ــم اس ــتخدامها.
وال يبـــدو هـــذا يف أولويـــات اإلدارة األمريكيـــة ،فقـــد تعامـــل
الرئيـــس األمريـــي بـــوش مـــع الفضـــاء مـــن منطلـــق تأكيـــد
التفـــوق القائـــم عـــى القـــوة العســـكرية ،وتحـــول الرئيـــس
أوبام ــا ع ــن نه ــج االتف ــاق ع ــى وض ــع قواع ــد ومعاي ــر تنظ ــم
العمـــل يف الفضـــاء الخارجـــي ،إىل نهـــج التفـــوق العســـكري
م ــرة أخ ــرى عق ــب اط ــاق الص ــن صاروخه ــا يف ع ــام .2013
وباختص ــار ،فإن ــه ع ــى الرغ ــم م ــن خط ــورة تس ــليح الفض ــاء،
فإن ــه ،يف ح ــد ذات ــه ،ل ــن يش ــعل حربــاً ب ــن الق ــوى العظم ــى.
الحرب وأسلوب القتال:

ي ــرى أنص ــار االتج ــاه الث ــاين أن ف ــرص ان ــدالع ح ــرب فضائي ــة
ب ــن الق ــوى الك ــرى مح ــدودة ،وي ــرى ه ــؤالء رضورة التميي ــز
بـــن الحـــرب عـــى املســـتوى االســـراتيجي ( )Warوالحـــرب
عـــى املســـتوى العمليـــايت “القتـــال” ( .)Warfareفحتـــى
إذا حـــدث القتـــال ( )Warfareيف الفضـــاء ،فســـيظل هـــدف
الحـــرب نفســـه عـــى األرض.
وتعن ــي الح ــرب ( ،)Warيف تعريفه ــا الكالس ــييك“ :تناف ــس
إرادتـــن” ،وعـــاد ًة مـــا تكونـــان دولتـــن .وتركـــز “طبيعـــة
الحـــرب” ،كـــا أســـاها كالوزفيتـــز ،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
املعنـــى ،هـــي “عمليـــة تفاوضيـــة مدمـــرة لتحديـــد أي مـــن
الدولت ــن ميكن ــه ف ــرض إرادت ــه ع ــى األخ ــرى ،وبالت ــايل حس ــم
الـــراع عـــى الهـــدف الســـيايس املتنـــازع عليـــه”.
أمـــا القتـــال ( ،)Warfareفهـــو الطريقـــة التـــي يتحـــارب
بهـــا املقاتلـــون .ولهـــا ثـــاث ســـات أساســـية ،كـــا ع ّرفهـــا
كالوزفيتـــز ،وهـــي“ :العنـــف والصدفـــة والعقـــل” .ويشـــر
العنــف إىل الكراهيــة التــي تولّدهــا كل حــرب ،ويُعتــر الوضــع
يف س ــوريا الي ــوم مث ــاالً حيــاً ع ــى ذل ــك .أم ــا الفرص ــة فتش ــر
إىل الحـــظ (الجيـــد والســـيئ) يف الحـــرب ،وقـــد يكـــون لهـــا
تأث ــر كب ــر ع ــى طريق ــة خ ــوض الح ــرب ،ومث ــال ذل ــك ،عب ــور
املرصي ــن قن ــاة الس ــويس يف ع ــام  .1973ومث ــال آخ ــر ،الح ــرب
العاملي ــة الثاني ــة ،فع ــى الرغ ــم م ــن أنه ــا حمل ــت طابع ـاً أك ــر
عنفـــاً وأكـــر اعتـــادا ً عـــى البنيـــة الصناعيـــة مـــن الحـــرب
العامليـــة األوىل يف أوائـــل القـــرن العرشيـــن ،فإنهـــا اعتمـــدت
ع ــى الصدف ــة كذل ــك ،فق ــد أدى ف ــك ش ــيفرة الجي ــش األمل ــاين
والبحري ــة الياباني ــة خ ــال الح ــرب العاملي ــة الثاني ــة ،إىل تغي ــر
الطريقـــة التـــي حاربـــوا بهـــا ،فقـــد ســـاعدهم عـــى القتـــال
أثن ــاء الحرك ــة ب ــدالً م ــن اللج ــوء إىل االس ــتنزاف ،ك ــا ح ــدث
يف الحـــرب العامليـــة األوىل
ويشـــر العقـــل إىل توظيـــف الحـــرب كأداة للسياســـة،
العدد  2ــ ديسمبر 2021
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فالطريقـــة التـــي تتحـــارب بهـــا الـــدول نـــادرا ً مـــا تتجـــاوز
ح ــدود م ــا ه ــو مس ــموح ب ــه سياس ــياً .فق ــد لعب ــت األس ــلحة
الكيميائيـــة دورا ً رئيســـياً يف الحـــرب العامليـــة األوىل ،ولكـــن
دورهـــا كان محـــدودا ً للغايـــة يف الحـــرب العامليـــة الثانيـــة،
فالقيمـــة السياســـية ملـــا اســـتطاعت أن تحققـــه األســـلحة
مل يـــرر اســـتخدامها .ويف نهايـــة املطـــاف ،كانـــت الغايـــة
السياس ــية ه ــي الت ــي ح ــددت موع ــد انته ــاء الح ــرب ،ولك ــن
ال ــدور ال ــذي لعب ــه “العن ــف والصدف ــة والعق ــل” ه ــي الت ــي
حـــددت الطريقـــة التـــي تـــم بهـــا خـــوض الحـــرب.
وإذا كان الب ــد م ــن خ ــوض ح ــرب يف الفض ــاء ،الس ــيام ب ــن
الق ــوى الك ــرى ،س ــيتعني حينه ــا أن تك ــون الغاي ــة السياس ــية
نفســـها يف الفضـــاء .وألن األشـــياء يف الفضـــاء ليســـت لهـــا
قيم ــة سياس ــية جوهري ــة الي ــوم ،ف ــإن احت ــال نش ــوب ح ــرب
فضـــاء حقيقيـــة يـــكاد يكـــون منعدمـــاً .أمـــا إذا تحكمـــت
دولـــة ،أو عـــدد قليـــل مـــن الـــدول ،يف الوصـــول إىل قواعـــد
للقم ــر ت ــدر ربحــاً أو مواق ــع للتعدي ــن يف حــزام للكويكب ــات،
فس ــتزيد حينه ــا احت ــاالت نش ــوب ح ــرب يف الفض ــاء .وم ــن
جه ــة ثاني ــة ،ال متتل ــك أي دول ــة مبفرده ــا ق ــدرات تكنولوجي ــة
تؤهلهـــا لتقييـــد اآلخريـــن مـــن استكشـــاف الفضـــاء ،خاصـــة
مـــع تراجـــع تكاليـــف إطـــاق الصواريـــخ عامـــاً تلـــو اآلخـــر،
وه ــو م ــا يح ــد كذل ــك م ــن ف ــرص نش ــوب مث ــل تل ــك الح ــرب.
وحتـــى يف حالـــة نشـــوب حـــرب يف الفضـــاء ،ال ينبغـــي
إغف ــال أنه ــا ل ــن تق ــع هن ــاك فحس ــب ،فالفض ــاء يظ ــل هدفــاً
جيوسياســـياً ثانويـــاً ،وهـــو مـــا يعنـــي أن الخـــوف الحقيقـــي
ال يجـــب أن يكـــون مـــن نشـــوب حـــرب فضـــاء بـــن القـــوى
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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
م ــن ق ــدرات الوالي ــات املتح ــدة يف الفض ــاء إذا م ــا وق ــع رصاع
إقليم ــي ،ولك ــن ع ــى الجان ــب اآلخ ــر ،ف ــإن الوالي ــات املتح ــدة
ق ــادرة بش ــكل متزاي ــد ع ــى ش ــل ق ــدرات الص ــن الفضائي ــة
مبـــا متلكـــه مـــن تفـــوق تكنولوجـــي.
ومـــن جهـــة ثانيـــة ،فـــإن االتفـــاق عـــى أي معاهـــدة
إلدارة التس ــلح يف الفض ــاء ي ــكاد يك ــون أمــرا ً مس ــتحيالً ،نظــرا ً
لصعوب ــة التأك ــد م ــن التــزام األطــراف املعني ــة به ــا ،ك ــا أن ــه
مـــع دخـــول العبـــن جـــدد الستكشـــاف الفضـــاء ،فـــإن هـــذا
يعن ــي أن أي اتفاقي ــة يت ــم توقيعه ــا ،س ــوف تك ــون بحاج ــة إىل
إعـــادة التفـــاوض حولهـــا مســـتقبالً.
وم ــع ذل ــك ،يُعت ــر الحف ــاظ ع ــى الوض ــع الراه ــن ق ــر
نظـــر ال يُصـــدق مـــن جانـــب الواليـــات املتحـــدة والصـــن ،إذ
يتوقـــع أن تبلـــغ قيمـــة الفوائـــد االقتصاديـــة املحتملـــة مـــن
اســـتغالل الفضـــاء مســـتقبالً تريليونـــات الـــدوالرات ،ولكـــن
الطريقـــة الوحيـــدة لتحقيـــق هـــذه الفوائـــد هـــي إقامـــة
نظـــام دويل مســـتقر الســـتغالل الفضـــاء ،وليـــس نظامـــاً قامئـــاً
عـــى الـــردع التقليـــدي املضطـــرب .وعـــى القـــوى العظمـــى،
خصوصـــاً الواليـــات املتحـــدة ،الدخـــول يف معاهـــدات للحـــد
مـــن تســـليح الفضـــاء ،وعليهـــم االلتـــزام بقاعـــدة “االمتنـــاع
عـــن االســـتخدام األول”.

عسكرة الفضاء:

أبعاد نجاح موسكو في إسقاط قمر اصطناعي
 tمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

رف الخطـر”
أدانـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة بشـ ّدة “التص ّ
الـذي أقدمـت عليه روسـيا يف  15نوفمبر  2021باختبارهـا صاروخاً
مضـادا ً لألقمار الصناعيـة ،والتـي قصفـت مـن خاللـه أحـد أقامرها
االصطناعيـة القدميـة .وأسـفرت هـذه التجربة عن حطام قد يشـكل
تهديـدا ً لسلامة األجسـام الفضائيـة األخرى.
ودفعـت التجربة الروسـية ر ّواد الفضاء السـبعة املوجودين عىل
متن محطـة الفضاء الدوليـة ،وهم أربعة أمريكيني وأملاين وروسـيان،
لاللتجـاء إىل سـفنهم امللتحمـة باملحطّـة اسـتعدادا ً إلخلاء طـارئ
محتمل للمحطـة الفضائية.
مواقف غربية ناقدة:

ت ُعـد التجربـة الصاروخيـة الروسـية أحـد فصـول الصراع الـرويس –
الغـريب ،خاصـة أنـه كان مـن الواضـح أن التجربـة حدثـت بشـكل
مفاجـئ مـن دون درايـة مـن قبـل الـوكاالت االسـتخباراتية الغربية،
مما جعلهـا محـل انتقـادات الذعـة مـن الـدول الغربيـة ،وهـو مـا
ميكـن توضيحـه على النحـو التـايل:
 -1إدانـة الواليـات املتحدة للتجربة الروسـية :اعتبر وزير الخارجية
األمريكي ،أنتـوين بلينكن ،الرضبـة الصاروخية الروسـية بأنها “نفذت
بتهـور” ،وأنهـا “خلفـت أكرث مـن  1500قطعة من الحطـام املداري،
ومـن املرجـح أن يولـد مئـات اآلالف مـن القطـع املداريـة األصغـر
حجماً” .كما توقـع أن تزيد هـذه الرضبة مـن خطورة وصـول رواد
الفضـاء إىل املحطـة الدوليـة ،بجانـب أنشـطة الرحلات الفضائيـة
البرشيـة األخرى.
وقـدرت وكالـة ناسـا األمريكيـة أن “الحطـام سـيبقى يف املـدار

لسـنوات ورمبا لعقود ،مام يشـكل خطرا ً كبريا ً عىل الطاقم يف محطة
الفضـاء الدوليـة وأنشـطة الرحلات الفضائية البرشيـة األخرى”.
 -2مطالبة أوروبية باالسـتخدام السـلمي للفضاء :تشـابهت مواقف
الـدول الغربية من املوقف األمرييك ،فقد نددت لندن بهذه التجربة،
واعتبر وزيـر الدفاع الربيطاين ،بـن واالس ،أن التجربة الروسـية تُظهر
تجاهلاً ألمـن الفضـاء وسلامته واسـتدامته ،ووصفت برلين التجربة
الروسـية بأنـه “تصعيـد غري مسـؤول” ،كام أشـارت أنـه “ينطوي عىل
مخاطـر عالية ،وسـوء تقديـر وتصعيـد” .وطالبت الخارجيـة األملانية
بضرورة موافقـة املجتمـع الـدويل على قواعـد االسـتخدام السـلمي
واملسـتدام للفضاء ،يف حني اتهمت وزيرة الجيوش الفرنسـية موسـكو
بــــ “تخريـب الفضـاء” ،محذرة على ان ما حدث يثري تلوثاً ويشـكل
خطـرا ً على رواد الفضاء واألقمار الصناعية.
 -3مخـاوف الناتـو مـن القـدرات العسـكرية الروسـية :نـدد أمين
عـام حلف الناتـو ،ينس سـتولتنربج ،بالتجربة الروسـية ،واصفاً إياها
بـــ “العمـل املتهـور” ،وأضـاف أن هذه الخطـوة مثرية للقلـق؛ ألنها
أظهـرت أن روسـيا أصبحـت قـادرة على تطويـر أسـلحة جديـدة،
ميكنهـا أن تدمـر أنظمـة اتصـاالت ومالحـة أرضيـة أو أنظمـة إنـذار
مضـادة للصواريـخ يف الفضـاء” ،وهـو مـا يفسر أسـباب الغضـب
الغـريب الحقيقـي مـن التجربـة الروسـية.
 -4تأكيد موسـكو تفوقها ورفض النفاق الغـريب :أكدت وزارة الدفاع
الروسـية أنهـا أجـرت تجربـة ناجحـة يف الفضـاءُ ،وصفـت مـن قبـل
وزيـر الدفـاع الـرويس بأنهـا “جوهـرة” ،كما أعلنـت الـوزارة يف بيان
لهـا عـن رفضهـا مزاعـم الخارجيـة األمريكيـة والبنتاجـون ،واصفـة
االتهامـات األمريكيـة بــــ “الخبيثـة” بشـأن مخاطر الحطـام ،حيث
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أشـارت وزارة الدفـاع الروسـية إىل أن واشـنطن على يقني بـأن أجزاء
الحطـام لـن تشـكل أي خطـر أو تهديد.
دالالت التجربة الروسية:

ال تعـد التجربـة الروسـية األوىل مـن نوعهـا عىل اإلطالق ،فقد سـبق
أن أجـرت ثلاث دول ،هـي الواليـات املتحـدة والصين والهنـد ،مثل
هـذه التجـارب ،مسـتهدفة بعض األقمار الصناعية ،غير أن التجربة
الروسـية تنذر بالتحول إىل ما يُسـمى بــ “سـباق تسـلح يف الفضاء”،
وتتمثـل أبـرز تداعيـات التجربة الروسـية يف التايل:
 -1تهديـد سلامة األقامر الصناعيـة للدول :يُشـكل الحطام الفضايئ
الناتـج عـن االختبـار الـرويس املضـاد لألقمار االصطناعيـة تهديـدا ً
محتملاً لسلامة األقمار الصناعيـة يف املـدارات األرضيـة املنخفضـة
( ،)Low Earth Orbitوبالتـايل ،سـيزيد ذلـك مـن “منـاورات
التجنـب” ( )Avoidance Maneuversالتـي يقـوم بهـا مشـغلو
األقمار الصناعيـة يف جميـع أنحاء العامل يف السـنوات القليلة املقبلة،
وهـي منـاورات ،يتعني عىل الـدول التي متتلك أقمارا ً صناعية القيام
بهـا ،لتفـادي اصطدام األقامر النشـطة بالحطام والشـظايا التي تنتج
عـن مثل هـذه التجـارب.
 -2تغير محتمل للعقيدة الروسـية الفضائية :يـرى الخرباء 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 نشر األسـلحة يف الفضـاء ،بـل وتقييـد اسـتخدامه يف غير
األغـراض غري السـلمية ،غير أن تجربتها األخرية ،تعكـس حقيقة أنها
ملـت هـذه املحـاوالت ،واتجهـت عوضـاً عـن ذلـك المتلاك قدرات
تؤهلهـا لشـن مثل هذه الحروب مسـتقبالً ،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 وعىل األرض
مـن خلال تكنولوجيا الفضـاء الحالية واملسـتقبلية للـدول األخرى”،
يف إشـارة للواليـات املتحـدة ،وتبنيهـا استراتيجية الفضـاء الدفاعيـة
لعـام  2020واالختبـارات األمريكيـة على أسـلحة مضـادة لألقمار
االصطناعيـة بين مثانينيات القـرن العرشين و ،2008فضلاً عن اتهام
موسـكو واشـنطن بـأن مركبـة االختبـار املداريـة “إكـس –  37يب”
( )X-37Bميكن أن تسـتخدم أسـلحة يف الفضاء .كام دعت زاخاروفا
إىل حظـر جميـع األسـلحة يف الفضـاء الخارجـي ،واقرتحـت مشروع
املعاهـدة الروسـية – الصينيـة كأسـاس ملنع نرش األسـلحة يف الفضاء
الخارجـي والتهديـد باسـتخدام القـوة أو اسـتخدامها ضـد األجسـام
املوجـودة يف الفضـاء الخارجي.
 -3نجـاح موسـكو يف تحييـد قـدرات واشـنطن الفضائيـة :أعلنـت
روسـيا ،على لسـان مصدر مسـؤول مـن املجمع الصناعي العسـكري
الـرويس ،أن منظومـة “إس –  ”550الجديـدة املضادة للطائرات قادرة
عىل إسـقاط املركبة الفضائية العسـكرية األمريكية “إكس –  37يب”،
وهـي مركبـة فضائيـة غير مأهولـة يعتقـد أنها سلاح أمريكي رسي،
وذلك بعد التجربة الصاروخية الروسـية األخرية وإدانة واشـنطن لها.
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ويـرى الخرباء أن هذا الترصيح الرويس يحمل رسـائل لواشـنطن،
مفاداهـا أن موسـكو متكنـت مـن التفوق على الواليـات املتحدة يف
مجـال امتلاك صواريـخ أرضية قـادرة عىل إسـقاط أجسـام فضائية،
وبالتـايل ،تهديـد األهـداف الفضائية الباليسـتية واملداريـة األمريكية
بواسـطة نظـام الدفـاع الصاروخـي “إس –  .”550ونظـرا ً ألن كل
األقمار االصطناعيـة تقـدم خدمـات حيويـة للجيـوش ،مثـل تحديد
املواقـع واملالحـة ،فـإن التهديـد الرويس يعـد تهديـدا ً بالغاً.
 -4اسـتمرار الجهود األمريكية يف عسـكرة الفضاء :وجهت واشـنطن
يف  2021اتهامـات ضـد روسـيا والصني بعسـكرة الفضـاء ،وذلك عىل
الرغـم مـن أنهـا متتلـك هي األخـرى برنامجـاً رسياً لعسـكرة الفضاء.
فقد نرشت وزارة الدفاع األمريكية يف يونيو املايض وثيقة اسرتاتيجية
تخـص الفضـاء ،وجـاء فيهـا أن الصين وروسـيا أصبحتـا متثلان أكبر
تهديـد استراتيجي للواليات املتحدة بسـبب تطويرهما واختبارهام
ونرشهما أسـلحة يف الفضـاء ،وكذلـك عقيدتهما العسـكرية ،التـي
باتـت تـرى أن الفضـاء سـاحة جديدة للصراع الدويل.
ويف السـياق نفسـه ،أعلـن الجرنال ،جـون رميوند ،رئيـس القيادة
الفضائيـة األمريكيـة يف سـبتمرب املـايض عـن وجـود قمـر اصطناعي
رويس يحـوي أسـلحة على أحد املـدارات يف الفضاء ،ميكـن أن يكون
مصـدر تدمري لألقمار االصطناعيـة األمريكية.
واعتمـد الرئيـس األمرييك 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 تسير على نهـج ترامـب ،إميانـاً منهـا بـأن احتامليـة
الرصاعـات والحـروب الفضائيـة أصبحـت يف ازديـاد.
 -5جديـة التهديـدات النابعـة مـن “حـرب النجـوم” :على الرغـم
مـن أن اإلدارة األمريكيـة مل توضـح مـا إذا كانـت واشـنطن سـتتخذ
إجـراءات ض ّد روسـيا بسـبب إجـراء هـذه التجربة الصاروخيـة ،فإن
الوقائـع الحاليـة ،وتزايـد نقـاط التوتـر بين الدولتين ،والسـيام فيما
يتعلـق مبلف الرصاع األوكـراين وأمن الطاقـة األورويب ،تعكس انزالق
النظـام الـدويل نحـو حـرب بـاردة جديدة.
وقـد يكـون الفضـاء أحـد أهم سـاحات هـذه الحـرب الجديدة،
كام كان يف نسـخة الحرب الباردة السـابقة ،والتي شـهدت ما يُعرف
“مبـادرة الدفـاع االستراتيجي لعسـكرة الفضـاء” األمريكيـة ،أو مـا
يعـرف إعالمياً بـــ “حرب النجوم” ،والتي اعتمدهـا الرئيس األمرييك
األسـبق رونالـد ريجـان ،والتي كانت أساسـها عسـكرة الفضاء بحجة
حاميـة الواليـات املتحـدة ،فضلاً عن إنهـاك االتحاد السـوفييتي عرب
إدخاله يف سـباق تسـلح تسـبب يف انهيـاره اقتصادياً.
ويف الختـام ،ميكـن القـول إن الفضـاء أصبـح ،مبـا ال يـدع مجـاالً
للشـك ،أحـد مجاالت الصراع بني الـدول الكربى .ويف حين أن الصني
وروسـيا والواليـات املتحـدة كانت يف السـابق تقوم بتطويـر واختبار
قـدرات جديـدة مثرية للجدل لشـن حـرب يف الفضـاء ،فإنهم جميعاً
كانـوا ينكـرون ذلـك ،غير أن التجربة الروسـية األخيرة أثبتت نجاح
موسـكو يف تطويـر منظومـة دفاعهـا الجوي لتشـمل صواريـخ قادرة
على إسـقاط األقمار االصطناعية.

تهديدات جديدة:

هل يمكن التوصل آلليات دولية للتسلح الفضائي؟
 tد .يوسف داوود
دكتوراه العلوم السياسية -معهد الدراسات السياسية ببوردو Sciences Po Bordeaux

أثار نرش القوة الفضائية األمريكية -امل ُشـكّلة حديثًا -لقواتها املكونة
مـن عرشيـن طيـا ًرا يف قاعدة العديـد الجوية القطرية جدلً واسـ ًعا
بشـأن تحـول سـباق التسـلح يف الفضـاء الخارجي إىل واقـع ملموس
قـد تستشـعره كل الـدول مبختلـف مسـتوياتها التكنولوجيـة .وقـد
سـبق وتـم اإلعالن عـن تشـكيل القـوات الفضائية األمريكيـة كفرع
سـادس مسـتقل يف القـوات املسـلحة األمريكيـة ،يـوم  20ديسـمرب
 ،2019بعـد أن كانـت تابعـة للقـوات الجويـة منـذ تأسيسـها يف عام
 1982تحـت اسـم “قـوات الفضاء”.
ويفـرض توقيـت إعلان وزارة الدفـاع األمريكيـة تأسـيس هـذا
الفـرع الجديـد ،اتّبـاع منـط تحليلي أكثر شـمولية ،بحيـث يأخذ يف
حسـبانه التطـورات الجديـدة يف مجـال التسـلح بالفضـاء الخارجي،
ودوافـع وإمكانـات الـدول األخـرى -وال سـيام روسـيا والصين -التي
دفعـت الواليـات املتحـدة إىل إجـراء تعديـل جذري يف هيـكل وزارة
فضلا عن إمكانيـة التوصل إىل آلية دوليـة تخفف من حدة
الدفـاعً ،
التوتـرات يف هـذه السـاحة غير النمطيـة للتنافـس الدويل.
حرب الفضاء:

منـذ فترة الحـرب البـاردة ،وال سـيام إبّـان واليـة الرئيـس “ريجـان”
الـذي طـور عـام “ 1983املبـادرة االستراتيجية للدفاع” أو مـا يُعرف
بـ”حـرب النجـوم” لدفـع سـباق التسـلح إىل أشـده مـع االتحـاد
السـوفيتي؛ مل يشـهد املجتمـع الـدويل اسـتقطابًا أو زيـادة يف وتيرة
سـباق التسـلح يف الفضاء الخارجي بقدر األعوام الثالثة األخرية (من
وتتجلى أوجـه التبايـن بين الفترة الحاليـة وفترة
ّ
 2017إىل .)2019

الحـرب الباردة يف أن سـباق التسـلح الفضـايئ يف الوقت الحايل أصبح
متعـدد القطبيـة بدخـول دول عديـدة يف هـذا السـباق (الواليـات
املتحـدة ،روسـيا ،الصين ،بريطانيـا ،فرنسـا ،الهنـد ،وغريها).
كما مل يثبـت بالدليـل العملي أثنـاء فرتة الحـرب البـاردة وجود
اسـتخدام لهـذه األسـلحة أو بيانـات رقميـة دقيقـة عـن أي منـط
منهـا سـواء الحـريك املعتمـد على إطلاق األقمار الصناعية أجسـا ًما
تدمرييـة  ،Kinetic weaponsأو القـدرات غير الحركيـة املعتمـدة
على التش�ويش واخرتاق األقمار واملحط�ات األرضي�ة �Non-kinet
 .ic capabilitiesأمـا القـدرات العسـكرية الفضائيـة الحالية فتمتاز
بوجـود تقديـرات شـبه دقيقـة ملسـتوى تطويـر األسـلحة الحركيـة،
وقرائـن عمليـة السـتخدام القـدرات غير الحركيـة.
يضاف إىل تَ َعقُّد الوضع الدويل بشـكل أكرب بسـبب فشـل جهود
نـزع السلاح يف التوصـل إىل اتفاق جامع و ُملزِم يحظر وضع أسـلحة
يف الفضـاء الخارجـي ،أو يف وضـع قواعـد حاكمـة لهـا ،كتلـك التـي
تحكـم اسـتخدام األسـلحة يف الحـروب األرضيـة ،ويف هـذا اإلطـار
تتمث�ل أحدث القدرات الدفاعية الفضائي�ة �Counter space capa
 bilitiesالتـي طورتهـا بعـض الـدول فيام ييل:
 -1الواليـات املتحدة :إىل جانب تأسـيس فـرع القوات الفضائية
الحديـث بقـوام قـدره  16ألـف جنـدي ،وميزانيـة تقدر بــ 16مليار
دوالر حتـى عـام 2021؛ أجـرت الواليات املتحدة اختبـارات متعددة
لتقنيـات االلتقـاء واالقتراب ( RPOأى رصـد األجسـام الفضائيـة
كل مـن املـدار األريض املنخفض واملـدار املرتفع،
واالقتراب منهـا) يف ٍّ
العدد  2ــ ديسمبر 2021
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جن ًبـا إىل جنـب مـع تقنيـات التتبـع واالسـتهداف واالعتراض التـي
ميكـن أن تـؤدي إىل تطويـر أسـلحة مضـادة لألقمار يف فترة وجيـزة
(خلال  3سـنوات أو أقـل).
وباإلضافـة ملـا سـبق ،متتلك الواليـات املتحدة صواريـخ اعرتاضية
للدفـاع الصاروخـي والتـي تسـتخدم السـتهداف األقمار الصناعيـة
منخفضـة املـدار .كما متتلـك الواليات املتحـدة أيضً ا نظا ًما تشـغيليًّا
مضـا ًدا للحـرب اإللكرتونيـة يف الفضـاء ،ونظـام االتصـاالت املضـادة
( ،)CCSالذي ميكنه االنتشـار عامل ًّيا لتوفري إمكانية التشويش األريض
على أي قمـر مهما كان موقعه وإحداثياتـه .وأخ ًريا ،متتلـك الواليات
املتحـدة حاليًّـا أقـوى تطبيقـات عسـكرية مرتبطـة بالوعـى بأوضاع
الفضـاء  ،Space Situational Awarness SSAحيث تسـتفيد هذه
التطبيقـات من البنية التحتيـة املتطورة لإلنذار والدفـاع الصاروخي،
وكـذا شـبكة قويـة ومنتشرة جغراف ًّيـا مـن الـرادارات األرضيـة
والتلسـكوبات الرمليـة الفضائية.
 -2الصين :يشير تقريـر اسـتخبارايت أمريكي إىل أن الصين نجحـت
بالفعـل يف تطوير مجموعة واسـعة من القـدرات الفضائية املضادة،
حيـث أجرت اختبـارات متعددة لتقنيـات عمليات االلتقـاء والقرب
كل مـن املـدار األريض املنخفـض ( )LEOواملدار املتزامن
( )RPOيف ٍّ
مـع األرض ( ،)GEOوالتـي ميكن أن تؤدي إىل تطوير أسـلحة مضادة
لألقمار الصناعيـة  ASATعلى املـدى القريـب (خلال  5سـنوات).
ومـع ذلـك ،تشير األدلـة -حتـى اآلن -إىل عـدم قيـام الصين بإطالق
أي سلاح أو اعتراض مـداري ،وال يوجد دليل على أن تقنيات RPO
بدل من
تـم تطويرها السـتخدامها يف تطوير قدرات فضائيـة مضادة ً
االحتمال األرجح وهو جمـع املعلومات االسـتخباراتية.
كما يشير تقريـر أمريكي إىل أنـه مـن املحتمل أن متتلـك الصني
قـدرات متطـورة للتشـويش على قـدرات تحديـد املواقـع واملالحـة
فضلا عـن امتالكهـا أجهـزة تشـويش
والتوقيـت الفضـايئ (ً ،)PNT
عسـكرية صينيـة تـم نرشهـا على جـزر يف بحـر الصين الجنـويب،
وقيامهـا بتشـويش متطـور وواسـع النطـاق إلشـارات  GPSاملدنيـة
بالقـرب مـن مينـاء شـنغهاي.
 -3روسـيا :منـذ عـام  ،2010أجـرت روسـيا هـي األخـرى اختبـارات
عديـدة السـتخدام تقنيـات  RPOيف كل من املـدار األريض املنخفض
حيـث األقمار الصناعية ذات األغراض التجاريـة ،وكذا املدار املتزامن
مـع األرض حيـث تقنيات تحديـد املوقع واملالحة .كام متتلك روسـيا
برنامجين نشـطني على األقل ،هما :برنامج تطوير األسـلحة املضادة
لألقمار باسـم “بيورفسـتنيك  ،”Burevestnikوبرنامـج دعـم فنـي
للمراقبة والتتبع يسـمى “نيفلير .“ Nivelir
ورغم عدم وجود أدلة عىل اسـتخدام أي أسـلحة روسـية حركية،
فـإن النشر عـايل الرسعـة لألقمار الصناعيـة الفرعيـة واإلطالقـات
املتعـددة للحطـام املـداري (األجسـام منتهيـة الصالحيـة) تشير إىل
أن بعـض األنشـطة الروسـية قـد تُسـتخدم ألغـراض غير سـلمية،
حتـى وإن كان ارتفاعهـا وكثافتهـا ال تشـكل تهديـ ًدا خطي ًرا لألصـول
الفضائيـة األمريكيـة .لكـن على أيـة حـال ،تكثـف روسـيا جهودهـا
الحاليـة لتطويـر نظـم الليـزر األرضيـة املسـتخدمة يف تشـويش
واعتراض األقمار ،وكـذا الحـرب الفضائيـة اإللكرتونيـة التـي تعتمد
على االختراق وتعطيـل الخدمـة .Denial of Service Attacks
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 -4الهنـد :تتمتـع الهند بأكرث من خمسـة عقود مـن الخربة يف مجال
القـدرات الفضائيـة ،ولكـن معظـم هـذه القـدرات كان باألسـاس
لالسـتخدامات السـلمية واملدنية .لكن يف السـنوات القليلة املاضية،
بـدأت الهنـد يف إفسـاح الطريـق تنظيم ًّيـا لقواتهـا املسـلحة لتصبح
مسـتخد ًما نشـطًا للتطبيقـات الفضائيـة ،ولخلـق قـدرات فضائيـة
عسـكرية واضحة .فقـد طور الجيش الهندي برنامـج دفاع صاروخي
محلي ،وبرنامـج صواريخ باليسـتية بعيدة املدى ميكـن أن تؤدي إىل
تطويـر قـدرات الصعود املبارش لألسـلحة املضادة لألقمار الصناعية.
كما أظهـرت الهنـد قـدرة على تطويـر األسـلحة املضـادة لألقمار
الصناعية.
 -5إيـران :متتلـك إيـران برنام ًجـا فضائ ًّيا ناشـئًا يتضمن بنـاء وإطالق
أقمار صناعيـة صغيرة الحجـم ذات قـدرات محـدودة .ومـن غير
املرجـح مـن الناحيـة التكنولوجيـة أن متتلك إيـران القـدرة عىل بناء
قـدرات مضـادة لألقمار الصناعيـة يف املـدار القريـب ،أو قـدرات
الصعـود املبـارش ألسـلحة فضائيـة؛ إال أن إيـران أظهـرت قـدرة على
اسـتخدام الحـرب اإللكرتونيـة عـن طريـق التدخـل املسـتمر يف
إشـارات األقمار الصناعيـة التجاريـة ،وذلـك عىل الرغـم من صعوبة
التأكـد مـن مصدرها.
 -6كوريـا الشمالية :وفقًـا للتقديـرات األمريكيـة ،ال متتلـك كوريـا
الشمالية أي قـدرة مثبتـة على شـن هجمات حركيـة على األصول
الفضائية األمريكية .كام ال تذكر كوريا الشمالية يف بياناتها الرسـمية
مطلقًـا أيـة نيـة لتطويـر العمليات املضـادة لألقمار الصناعيـة ،مام
يشير إىل أنـه ال توجـد عقيدة واضحة يف بيونج يانج بشـأن عسـكرة
متصاعـدة للفضـاء ،وذلك عىل الرغم من امتالكهـا بعض القدرات يف
برنامج الصواريخ الباليسـتية التي قد ت ُسـتخدم لألغراض العسـكرية.
تداعيات عسكرة الفضاء:

مل يعـد سـباق التسـلح يف الفضـاء الخارجي أمـ ًرا حرصيًّا على الدول
املتقدمـة تكنولوج ًّيـا؛ بـل ت ُلقـي إشـكالياته بظاللهـا على الـدول
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،
ومصر ،واملغـرب) ،ودول إفريقيـة أيضً ـا متتلـك وكاالت فضـاء ذات
برامـج معقولـة (مثـل :جنـوب إفريقيـا ،ونيجرييـا ،وأوغنـدا).
وال ُيثّـل سـباق التسـلح خطـ ًرا مـن إمكانيـة االسـتهداف مـن
قبـل جسـم فضـايئ يف املسـتقبل فحسـب؛ بـل إنه يخلّـف مجموعة
مـن العوائـق التـي مـن شـأنها أن تعقـد حسـابات الـدول الطامحة
لالسـتفادة مـن امللكيـة املشتركة للفضـاء الخارجـي ،وأهمهـا:
 -1ظاهـرة الحطـام املـداري  :Orbital debrisيعـرف الحطـام
املـداري بأنـه األجسـام أو بقايـا األجسـام الفضائيـة التـي مل يعد لها
أي اسـتخدام ،سـواء بسـبب انتهاء صالحيتها أو تعرضها للتلف جراء
االصطـدام أو خطـأ فنـي .وميثـل هـذا الحطـام خطـ ًرا على األقمار
واملركبـات التـي تُسـتخدم لألغـراض السـلمية لوجـود احتامليـة
كبيرة لالصطـدام بهـا وإتالفهـا .فقـد رصـدت شـبكة مراقبـة الفضاء
األمريكيـة ،يف أكتوبـر  ،2019وجـو َد مـا يقـرب مـن  20000جسـم
عامل
صناعـي يف املـدار القريب من األرض ،منهـا  2218قم ًرا صناعيًّا ً

هل يمكن التوصل آلليات دولية للتسلح الفضائي؟

والباقـي عبـارة عن حطام خارج الخدمة .وتجدر اإلشـارة إىل أن هذه
األجسـام كانـت كبرية بالقـدر الكايف الـذي مكّن الخرباء مـن تتبعها.
لكـن يف ينايـر  ،2019أشـارت الدراسـات إىل وجـود مـا يقـرب مـن
 128مليـون قطعـة مـن الحطـام أصغـر مـن  1سـم ( 0.4بوصـة)،
وحـوايل  900000قطعـة مـن الحطام من  1-10سـم ،وحوايل 34000
قطعـة أكبر من  10سـم يف مـدار حـول األرض ،وهي كلهـا مخلّفات
سـاهمت فيهـا بلا شـك الـدول الكبرى التـي ارتـادت الفضـاء منـذ
الخمسـينيات ،وساهمت فيها أيضً ا أنشـطة اختبار وتطوير القدرات
العسـكرية يف الفضـاء (مثـال :اصطـدام القمـر الـرويس  BLITSذي
تطبيقـات الليـزر يف  2013بحطـام خلّفتـه تجـارب صينيـة لتطويـر
األسـلحة املضـادة لألقمار الصناعيـة تـم إجراؤها منـذ .)2007
 -2عـدم انضباط حركة املرور يف الفضـاء :Space traffic Control
بسـبب النوايا الخفية لتطوير قدرات عسـكرية يف الفضاء الخارجي،
تعرقـل الـدول الكبرى -وعلى رأسـها :الواليـات املتحـدة ،وروسـيا-
التوصـل إىل تأسـيس اتحـاد دويل أو آلية مركزيـة لتنظيم حركة مرور
األجسـام يف الفضـاء ،عىل غرار االتحاد الـدويل لالتصاالت الذي ينظم
اإلشـارات اللا سـلكية وتردداتهـا بالشـكل الـذي مينـع تعارضهـا .لذا
فـإن الوثائـق الحالية العلنيـة املتاحة ال تُعترب دقيقـة للغاية للتحكم
الفعـال يف حركـة مـرور األجسـام يف الفضـاء ،كام أن املواقـع الفعلية
لألجسـام الفضائيـة ال تُحـ َّدد إال مـن حني آلخـر وفقًا ملصالـح الدول
املعلنـة ،وكل هـذا ميثـل عائقًـا أساسـ ًّيا أمـام قـدرة الـدول املنض ّمـة
حديثًـا لنـادي الفضاء على تحديد املدارات املناسـبة إلطالق أقامرها
املسـتخدمة يف أغـراض التنميـة وغريها من األغراض السـلمية.
 -3االسـتخدام املـزدوج لألجسـام السـلمية  :Dual Useقـد يتمثـل
الخطـر األكبر حال ًّيـا يف وجـود تطبيقـات وتكنولوجيـات فضائية قد
يكون لها اسـتخدام آخر غري االسـتخدام السـلمي املخصص لها ،فيام
يعرف بعس�كرة الفضاء وليس تس�ليح ه �Militarization not wea
 .ponizationوقـد اتهمـت اإلدارة األمريكيـة رشكة هاواوي الصينية
يف  2018بقيامهـا باسـتخدام بعـض األقمار الصناعيـة املخصصـة
ألغـراض االتصـاالت لشـن هجمات اختراق على مراكـز بيانـات
كبيرة 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
اسـتخدام الفضـاء الخارجـي ،وأشـهرها اتفاقيـة املبـادئ الحاكمـة
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
غير ملزمـة لتشـجيع السـلوك املسـؤول للـدول يف الفضـاء الخارجي
 ،Responsible State Behaviorتقـوم دول -مثـل روسـيا والصين
وحركـة عـدم االنحيـاز -بالدفـع يف اتجـاه التوصـل إىل صـك قانـوين
ُملـزِم يحـ ّرم وضـع األسـلحة يف الفضـاء ،وذلـك خشـية مـن الفجـوة
التكنولوجيـة التـي قـد تحققها الواليـات املتحدة -وهـي قريبة ج ًّدا

منهـا -أو أوروبـا يف هـذا املجـال .وتتمثل أهم وأحـدث هذه الجهود
يف اآليت يف مشروع اتفـاق رويس صيني بشـأن “منع نرش األسـلحة يف
الفضـاء الخارجـي”  ،ففـي عام  ،2008ق ّدمت كل من الصني وروسـيا
مشروع معاهـدة إىل مؤمتـر نـزع السلاح بعنـوان “معاهـدة منـع
نشر األسـلحة يف الفضـاء الخارجـي ،والتهديـد باسـتخدام القـوة أو
اسـتخدامها ضد األجسـام املوجودة يف الفضاء الخارجي” (،)PPWT
ثم قدمتا نسـخة جديدة منه يف  2014عىل أمل حشـد الدعم الدويل
املطلـوب .وتؤكـد املعاهدة عىل أهميـة إخالء الفضـاء الخارجي من
األسـلحة ،وتحـدد املصطلحات ذات الصلة مثل “األسـلحة يف الفضاء
الخارجـي” ،كما تقترح إنشـاء بروتوكـول إضـايف إلنشـاء “تدابير
للتحقـق مـن االمتثـال للمعاهـدة” .وعىل الرغم مـن تقديم مرشوع
االتفاقيـة بشـكل سـنوى يف جنيـف؛ إال أنه يلقى معارضـة كبرية 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
الخارجـي  COPUOSالتابعـة ملكتـب األمـم املتحـدة للفضـاء
الخارجـي  UNOOSAيف فيينـا ،بصياغـة مـا يُعـرف بـ”املبـادئ
االسرتشـادية لألنشـطة الفضائية املسـتدامة طويلة األمد” يف ، 2018
والتـي تقـوم بوضـع القواعد العامة لالسـتخدامات السـلمية للفضاء
ووصـول كافـة الـدول إىل مصادر النفع املشترك به .وعلى الرغم من
تشـجيع الـدول الغربيـة للوثيقـة ،فإنها تبقـى وثيقة اسرتشـادية غري
فضلا عـن كونهـا تناقَش يف إطـار اللجنـة الرابعـة للجمعية
ملزمـةً ،
العامة لألمم املتحدة التي تناقش املسـائل السياسـية الخاصة ،وليس
يف إطـار اللجنـة األوىل املعنيـة مبسـائل األمـن الدويل ونزع السلاح،
وهـو مـا يعـد تفريغًـا لسـباق التسـلح يف الفضاء مـن مضمونه.
كما توصلـت الواليـات املتحـدة إىل معاهـدة سـتارت الجديـدة
مـع روسـيا التـي وقّعهـا كل مـن الرئيسين “أوبامـا” و”مدفيديف”،
يف أبريـل  ،2010يف بـراغ ،والتـي تنـص على تخفيـض الحـدود
القصـوى للـرؤوس الحربيـة الهجومية االستراتيجية للبلدين بنسـبة
 ،%30وكذلـك الحـدود القصـوى آلليـات اإلطلاق االستراتيجية (مبـا
فيهـا املخصصـة السـتهداف أهـداف فضائيـة) بنسـبة  %50مقارنـ ًة
باملعاهـدات السـابقة .وبرغـم رسيـان هـذا االتفـاق ،فإنـه ال يضمن
عـدم قيـام دول أخـرى بتطويـر قـدرات صاروخيـة باليسـتية قـد
ت ُسـتخدم يف الفضاء يف املدى املنظور ،كام أن توجه الرئيس األمرييك
“ترامـب” لالنسـحاب مـن اتفاقيـات ضبـط التسـلح مع روسـيا منذ
بدايـة حكمـه (وآخرها االنسـحاب مـن اتفاقية األجـواء املفتوحة يف
مايـو  )2020قـد يُنـذر بعـدم متديـد االتفـاق امل ُشـار إليه.
ويف الختـام ،فـإن تطويـر قـوات فضائيـة مسـتقلة داخـل هيكل
الجيـش األمريكي يـأيت يف إطـار استراتيجية دفاعية أمريكية شـاملة
تـم إصدارهـا يف يونيـو  ،2020وهـي االستراتيجية التي ت َعترب روسـيا
والصين مصـدر التهديـد الرئيسي يف الفضـاء الخارجـي للواليـات
املتحـدة .ويف مقابـل ذلـك ،قامـت الخارجيـة الروسـية بإصـدار بيان
رسـمي يج ّرم االستراتيجية ،ويتبادل االتهامات مع الجانب األمرييك.
ولـذا فـإن زيـادة التوتـر يف الفضـاء الخارجـي ،ودخول جميـع الدول
يف بـؤرة الصراع ،كفاعلين أو مفعـول بهـم ،بـات أمـ ًرا حتم ًّيا تتحكم
فيـه النوايـا أكرث مـن تفـاوت القـدرات التكنولوجية يف هـذا املجال.
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السيادة السائلة:

إشكاليات القوانين الحاكمة الستخدام الدول الفضاء الخارجي
 tد .رضوى عمار
مدرس بقسم العلوم السياسية ،كلية السياسة واالقتصاد ،جامعة بني سويف

يلع ــب الفض ــاء الخارج ــي دورا ً مركزيــاً يف األم ــن العامل ــي من ــذ
نهاي ــة الخمس ــينيات ،عندم ــا أطل ــق االتح ــاد الس ــوفييتي الس ــابق
القم ــر الصناع ــي “س ــبوتنيك” يف أكتوب ــر  ،1957ث ــم تبع ــه إط ــاق
الوالي ــات املتح ــدة األمريكي ــة القم ــر الصناع ــي “إكس ــبلورر” يف
يناي ــر  .1958فمن ــذ ذل ــك الوق ــت ،ب ــدأت العدي ــد م ــن ال ــدول يف
الس ــعي إىل تس ــجيل اس ــمها يف قامئ ــة ق ــوى الفض ــاء الخارج ــي ،إذ
تح ــول الفض ــاء لس ــاحة للبح ــث ع ــن املكان ــة والق ــوة والنف ــوذ،
خاصــة مــع ظهــور فوائــد التطبيــق لتكنولوجيــا الفضــاء الخارجــي.
بي ــد أن ــه ع ــى الجان ــب اآلخ ــر ،ب ــدا أن مث ــة اس ــتخداماً مزدوجــاً
له ــذه التكنولوجي ــا ،يف ظ ــل وج ــود اتج ــاه ل ــدى بع ــض ال ــدول يف
التح ــول إىل تس ــليح الفض ــاء ،حي ــث أضح ــت ه ــذه التكنولوجي ــا
ج ــزءا ً مركزي ـاً م ــن النه ــج األس ــايس للقت ــال يف الح ــروب الحديث ــة،
فض ـاً ع ــن عملي ــات ال ــردع ،إىل جان ــب املخ ــاوف املتنامي ــة ج ـراء
تزاي ــد الحط ــام الفض ــايئ ال ــذي يه ــدد بتقوي ــض األم ــن يف الفض ــاء
الخارج ــي.
ويف ه ــذا اإلط ــار ،يه ــدف ه ــذا التحلي ــل إىل تس ــليط الض ــوء
ع ــى أب ــرز اس ــتخدامات الفض ــاء الخارج ــي ،والقواع ــد القانوني ــة
التــي تحكــم التنافــس الــدويل يف الفضــاء الخارجــي ،واإلشــكاليات
الت ــي تواج ــه تطبي ــق ال ــدول لتل ــك القواع ــد.
استخدامات الفضاء الخارجي:

تتنـــوع اســـتخدامات الـــدول للفضـــاء الخارجـــي عـــى نحـــو
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يعكـــس حجـــم إمكانياتهـــا وقدرتهـــا عـــى تحمـــل تبعـــات
مخاط ــر اس ــتثامراتها يف ه ــذا الفض ــاء .وفي ــا ي ــي أب ــرز ه ــذه
االســـتخدامات:
 -1أنش ــطة االس ــتخبارات :تش ــمل أع ــال املراقب ــة واالس ــتطالع،
وه ــي االس ــتخدامات األك ــر ش ــهرة لألق ــار الصناعي ــة ،حت ــى وإن
مل يت ــم اإلع ــان رصاح ــة ع ــن ه ــذه امله ــام الت ــي ع ــادة م ــا تك ــون
ذات طبيعـــة مزدوجـــة ،خاصـــة يف ظـــل مـــا متثلـــه تكنولوجيـــا
املعلومــات حاليـاً بالنســبة الحتامالت كســب الحــرب أو خســاراتها،
فه ــي الت ــي تُ ك ــن ال ــدول م ــن جم ــع البيان ــات الت ــي مبقتضاه ــا
تق ــوم مبن ــع الهج ــات ضده ــا أو تنفيذه ــا .وم ــن أب ــرز األمثل ــة
امل ُعلن ــة يف ه ــذا الص ــدد ،ال ــدور ال ــذي لعبت ــه تكنولوجي ــا الفض ــاء
الخارجــي يف عمليتــي “درع الصحـراء” و”عاصفــة الصحـراء” التــي
ش ــاركت فيه ــا الق ــوات األمريكي ــة ،حي ــث كان ــت ص ــور مخ ــازن
الذخــرة تســتند إىل معلومــات اعتمــدت عــى هــذه التكنولوجيــا
يف متكينه ــا م ــن تحقي ــق أهدافه ــا بدق ــة.
 -2األرصـــاد الجويـــة ورصـــد األرض :يقيـــس بعـــض األقـــار
الصناعيـــة املجـــاالت املغناطســـية ومجـــاالت الجاذبيـــة لـــأرض،
وبعضه ــا اآلخ ــر يرص ــد التغ ـرات يف الغط ــاء األريض الناتج ــة ع ــن
تغ ـرات املوســم ،كــا ترصــد الغــاف الجــوي لــأرض مبــا يف ذلــك
األمنــاط املتغــرة للطقــس .وميكــن أن تُســاعد البيانــات املســتمدة
م ــن الفض ــاء صانع ــي السياس ــات ع ــى اتخ ــاذ قــرارات مس ــتنرية
بشـــأن الكشـــف عـــن الـــروات الطبيعيـــة بباطـــن األرض ،وإدارة

ملفات إكسبو

املــوارد املائيــة ،فض ـاً عــن التعامــل بفهــم
أك ــر م ــع عملي ــة تغ ــر املن ــاخ م ــن أج ــل
التخفي ــف م ــن آثاره ــا .وجدي ــر باملالحظ ــة
أنـــه عـــى الرغـــم مـــن كـــون هـــذه
التكنولوجي ــا تخ ــدم بص ــورة كب ــرة أغراض ـاً
مدنيــة ،فــإن املعلومــات املســتخلصة منهــا
تُـــدرج عـــادة يف الخرائـــط وأيضـــاً قواعـــد
البيانـــات العســـكرية األخـــرى ،إذ تُعـــد
املعلومـــات الدقيقـــة واملقدمـــة يف وقتهـــا
املناســـب عـــن األرصـــاد الجويـــة عنـــرا ً
أساســـياً يف نجـــاح العمليـــات العســـكرية.
 -3إتاحـــة االتصـــاالت :توفـــر األقـــار
الصناعي ــة اتص ــاالت بعي ــدة امل ــدى ع ــى
درجـــة مـــن الدقـــة ،مـــن خـــال النظـــام
العامل ــي لتحدي ــد املواق ــع ال ــذي يس ــاهم
يف توجيـــه خطـــوط املالحـــة والبـــث
التلفزيـــوين املبـــارش عـــى نحـــو يؤثـــر يف
مســـارات حركـــة الســـفن والطائـــرات،
ســـواء يف األنظمـــة املدنيـــة أو يف األنظمـــة العســـكرية.
 -4الـــردع املتبـــادل :أجـــرت الواليـــات املتحـــدة واالتحـــاد
الســـوفييتي الســـابق أول االختبـــارات الصاروخيـــة الناجحـــة
الس ــتهداف أق ــار صناعي ــة يف ع ــام  ،1985والص ــن يف ع ــام ،2007
ث ــم الهن ــد يف ع ــام  .2019وتعل ــن ه ــذه ال ــدول جميعه ــا الي ــوم
أنه ــا تعم ــل ع ــى تطوي ــر “أس ــلحة لي ــزر ح ــرب النج ــوم” لتدم ــر
األقـــار االصطناعيـــة.
القواعد القانونية المنظمة:

كان لألمــم املتحــدة جهــود جمــة مــن خــال “لجنــة اســتخدام
الفضــاء الخارجــي يف األغ ـراض الســلمية” ،التــي أُنشــئت يف عــام
1959؛ بغيــة إدارة الجهــود املرتبطــة بهــذا املجــال .وقــد رعت األمم
املتحــدة خمــس معاهــدات متعــددة األطــراف مرتبطــة بــإدارة
الفضــاء الخارجــي ،ال تـزال تشــكل مرجعيــة أساســية وجوهريــة يف
املجــال .ويف هــذا اإلطــار ،يســتعرض هــذا الجــزء مــن التحليــل أبــرز
القواعــد واملبــادئ القانونيــة التــي تضمنتهــا هــذه املواثيــق عــى
النحــو التــايل:
 -1حريــة 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
يجــب أن تُ ــارس يف الحــدود التــي وضعهــا القانــون ،وقــد حــدد
النــص  3رشوط ملامرســتها ،وهــي أن تكــون مــن دون أي نــوع مــن
التمييــز ،وعــى أســاس مــن املســاواة ،ووفقـاً للقانــون الــدويل.
 -2اعتبــار الفضــاء الخارجــي تراثـاً مشــركاً لإلنســانية :الهــدف مــن
ذلــك هــو الخــوف مــن أن تســتغل الــدول الكــرى مبــدأ حريــة
استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي لالســتحواذ عــى مــوارد
الفضــاء ،حيــث إن مبــدأ الحريــة ال مينــح الــدول التــي تصــل أوالً إىل
الفضــاء فرصـاً تفضيلية الســتغالل مــوارد الفضاء الخارجــي واالنتفاع

بهــا بعيــدا ً عــن الــدول املتأخــرة ،بــل حــق االنتفــاع بهــا مضمــون
للجميــع بشــكل عــادل .وقــد متــت اإلشــارة لهــذا املبــدأ يف ديباجــة
معاهــدة الفضــاء كــا نُــص عليــه مبــارشة يف “املــادة  11الفقــرة ”1
مــن اتفــاق القمــر لســنة  .1979كذلــك مــا جــاء يف كل مــن اتفاقيــة
املســؤولية الدوليــة عــن األرضار التــي تحدثهــا األجســام الفضائيــة
لعــام  ،1972واتفاقيــة تســجيل األجســام املطلقــة إىل الفضــاء لعــام
 ،1967يف ديباجيتهــا ،بشــأن املصلحــة العامــة لإلنســانية جمعاء يف
كشــف واســتخدام الفضــاء الخارجــي لألغـراض الســلمية.
 -3عــدم قابليــة الفضــاء الخارجــي واألج ـرام الســاوية للتملــك
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 واألجـرام الســاوية يخرجان
عــن نطــاق الســيادة اإلقليميــة للــدول .فمــن املعلــوم أن الــدول
املســتقلة تتمتــع بالســيادة الكاملــة واالنفراديــة عــى إقليمهــا
الهــوايئ ،كــا تتمتــع بتلــك الســيادة عــى إقليمهــا األريض ومياههــا
اإلقليميــة ،حيــث إن إقليــم الدولــة طبقـاً لقواعــد القانــون الــدويل
يتكــون مــن اإلقليــم األريض واإلقليــم املــايئ إن وجــد وأخـرا ً اإلقليــم
الهــوايئ .ومــن املقــرر أن اإلقليــم بعنــارصه الثالثــة يخضــع للســيادة
الكاملــة واالنفراديــة للدولــة .وبالنســبة لإلقليــم املــايئ ،فقــد اســتقر
الوضــع عــى تحديــد بضعــة أميــال بجــوار شــواطئ الدولــة تـراوح
بــن  3و 12ميــاً يــأيت بعدهــا مــا يخــرج عــن نطــاق الســيادة
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
لـدول العـامل على مـا يعلـو إقليمهـا إىل مـا ال نهايـة يف الفضـاء
الخارجي ،السـيام أن العنرص األسـايس يف السيادة يرتبط بالقدرة عىل
السـيطرة ومامرسـة جميـع االختصاصـات التي تهـدف إىل املحافظة
على حقـوق الدولـة صاحبـة السـيادة ،ومنع الغير من التعـرض لها
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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 على أن يُجـاز
للدولـة أن تقـوم بفـرض سـيادتها أو ووضـع يدهـا عىل
بعـض مناطـق الفضاء واألجـرام السماوية ،ألصبح ذلك
قيـدا ً على حريـة بقية الـدول يف االستكشـاف والوصول
إىل هـذه املناطق.
 -4ملكيـة الـدول وواليتهـا القانونيـة على أجسـام
الفضـاء وعلى كل العاملين بهـا :تظـل هـذه امللكيـة
ثابتة سـواء بقيت األجسـام يف الفضاء الخارجي أو عىل
األجـرام السماوية أو عـادت إىل األرض .وبنـا ًء 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
باسترداد 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 على التعويض املسـتحق لها.
 -5نـزع السلاح عـن الفضـاء الخارجـي واألجـرام
السماوية :جديـر بالذكـر هنـا أن املـادة الرابعـة مـن
معاهـدة الفضـاء الخارجـي كانـت قد ميـزت بني القمر
واألجـرام السماوية مـن جهـة ،والفضـاء الخارجـي من
جهـة أخـرى ،حيـث حرمت اسـتخدام القمـر وغريه من
األجرام السماوية يف أي ناحية من النواحي العسـكرية ،مثل إنشـاء
القواعـد العسـكرية وإجـراء تجارب عسـكرية فوقهـا ،يف حني اقترص
التحريـم فيما يتعلـق بالفضـاء على األقمار 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.
كما أن هناك مسـائل كثيرة يختلط فيها األمـر ،ويصعب تحديد
مـا إذا كانـت تُعترب 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
السماوية .ومـن املعلـوم أن األعامل العسـكرية تعتمد بشـكل كبري
على البحوث العلميـة ،وبالتايل فإن أي بحث علمـي يخدم األغراض
العسـكرية واألغـراض غير العسـكرية يف وقت واحد .كما أن الصور
التـي تلتقطهـا األقمار الصناعية لألغـراض املدنية لغرض االسـتخدام
العلمـي والرصـد الجـوي ،ميكـن أن تُسـتخدم لتحديـد املناطق التي
تتواجـد فيها القوات املسـلحة واملعدات واملنشـآت العسـكرية.
 -6خضـوع نشـاط الدول يف اكتشـاف واسـتخدام الفضـاء الخارجي
واألجـرام السماوية :لقواعـد القانـون الـدويل مبـا فيـه ميثـاق األمم
املتحدة :تهدف جميعها باألسـاس إىل حفظ السـلم واألمن الدوليني،
ومـع ذلـك فجديـر باملالحظـة أن هنـاك بعـض املسـائل يف الفضـاء
الخارجـي تتسـم بطبيعـة خاصـة ،ال تتفـق معهـا قواعـد القانـون
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الـدويل التقليديـة ،ومـن ثـم اضطـر املشرع الـدويل إىل الخـروج يف
شـأنها عـن هـذه القواعـد ،ووضـع قواعـد جديـدة لها تتناسـب مع
طبيعتهـا الخاصـة .ومن أبـرز األمثلة على ذلك ،عدم قابليـة الفضاء
الخارجـي واألجـرام السماوية ،للتملـك مـن جانب أيـة دولة ،حيث
خـرج املرشع الـدويل خروجاً واضحاً عـن القواعد التقليدية املتعلقة
بحـق اكتسـاب اإلقليم بطريق االسـتيالء.
 -7املحافظـة على سلامة رواد الفضـاء :تتعامـل الـدول باعتبـار أن
رواد الفضـاء سـفراء للبرشيـة يف الفضـاء الخارجـي ،وإلـزام الـدول
بتقديـم كافـة التسـهيالت واملعونات املمكنة ومد يد املسـاعدة عند
وقـوع حـادث أو هبـوط اضطـراري يف أي إقليـم لدولـة أو يف أعـايل
البحـار وااللتـزام بردهـم سـاملني إىل دولـة اإلطالق.
 -8التعـاون والشـفافية :على الـدول التـي تعتـزم يف إطالق جسـم
فضـايئ أن تقـوم بقيـد هـذا الجسـم “يف سـجل مناسـب تتكفـل
بحفظـه” ،وأن تبلـغ األمني 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
دالـة على الجسـم الفضـايئ ،ورقـم تسـجيله ،وتاريـخ إطالقـه،
واإلقليـم أو املـكان الـذي أُطلـق منـه ،ومعـامل مـداره األساسـية،
والوظيفـة العامـة للجسـم الفضـايئ .وأكـدت املـادة التاسـعة مـن
معاهـدة الفضـاء الخارجي عىل وجـوب مراعاة الدول يف أنشـطتها
الفضائيـة بـأال تقـوم بإدخـال أي مـواد فضائيـة غريبـة قـد تؤثر يف
بيئـة األرض.

ملفات إكسبو

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

يتضـح مما سـبق أن التطـور الرسيع الذي شـهده مجـال تكنولوجيا
الفضـاء منـذ نشـأته ،قـد أثـر يف االتفاقيـات واملعاهـدات الخاصـة
بالفضـاء الخارجـي التـي اتسـمت بقدر من السـيولة وعدم الحسـم
يف كثير مـن الحـاالت .ويف هـذا السـياق ،نُشير إىل أبرز اإلشـكاليات
التـي تواجه تطبيـق قواعد تنظيم الفضاء الخارجـي ،وما تفرضه من
تحديـات وعواقـب ،وذلـك عىل النحـو التايل:
 -1تحديـد املجـال الفضـايئ اإلقليمي :فعىل الرغم مـن وجود اتفاق
حـول أنـه فـوق كل إقليـم أريض هنـاك مـا يُسـمى باملجـال الجـوي
ويخضـع لقوانين الدولـة التـي ينتمـي إليهـا وال ينبغـي انتهاكه من
دون إذن هـذه الدولـة ،وأنه بعد ارتفـاع معني فإن الفضاء فوق تلك
املنطقـة الجغرافيـة يخـرج عـن كونـه مجاالً فضائيـاً وطنيـاً أو فضاء
إقليميـاً إىل كونـه فضـاء دوليـاً تحكمـه ترشيعـات دولية؛ بيـد أنه ال
يـزال هنـاك اختلاف حـول تحديـد حـدود هـذا الفضـاء .وقـد جـاء
عـدم اتفـاق دول العامل حتى اآلن عىل معيار محدد ميكن أن تسـتند
إليـه العتبـار الحـد الـذي ينتهـي عنـده الغلاف 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
بني املجالني إىل الحد من نشـاطها أو إىل رضورة اإلعالن عن أنشـطة
رسيـة أو إىل اضطرارهـا إىل دفـع رسـوم لحـق املرور.
 -2تبـادل املعلومـات :تطـورت تقنيـات
عمليـات جمـع املعلومـات ،كما تعـددت
مجـاالت اسـتخدامها حتـى أنهـا دخلـت يف
مجـاالت االسـتغالل التجـاري .وعندمـا طُرح
هـذا املوضـوع على لجنـة األمـم املتحـدة،
تـم الوصـول إىل اتفـاق جامعـي يقضي بـأن
حريـة التصويـر غير مقيـدة اسـتنادا ً إىل
سـابقة اتفاق بني الواليات املتحـدة واالتحاد
السـوفييتي يف اتفاقيـة الحـد مـن الصواريخ
الباليسـتية يف عـام  1972نـص على أن “أيـاً
من الدولتني ال تتدخل يف وسـائل االسـتطالع
لـدى الدولـة األخـرى” .لكـن مـن ناحيـة
أخـرى ،ت ُثـار مسـألة حـق نقـل املعلومـات
االسـتطالعية إىل طرف ثالـث والرشوط التي
مبقتضاهـا يكـون للدولـة الحـق يف االطلاع

على املعلومـات الخاصـة مبا هـو داخل حدودهـا .إذ تحـرص الدول
املنتجـة لتكنولوجيـا الفضـاء الخارجـي على االحتفـاظ باملعلومـات
التـي تـرى فيهـا مصلحة مـن عـدم مشـاركتها ،والـدول العاجزة عن
املشـاركة يف الفضـاء الخارجـي ليـس لديهـا مـا تفـاوض بـه؛ فهـي ال
تسـتطيع منـع األقمار الصناعيـة مـن كشـف أراضيهـا وال متلـك
معلومـات مامثلـة لتقايـض بهـا ،كما أنهـا ال ميكنهـا معالجـة هـذه
املعلومـات واالسـتفادة منهـا ،وتتحمـل تكلفـة مرتفعـة عندما تلجأ
للمراكـز املختصـة يف الـدول املتقدمـة.
 -3صعوبــة التحقــق مــن وجــود اخـراق للمســؤولية الدوليــة عــن
نشــاط الفضــاء الخارجــي :فــا الــذي يضمــن عــدم مخالفــة الــدول
ألحــكام املعاهــدات الدوليــة ،إذ مل تشــمل أي منهــا ضامنــات يف
هــذا الخصــوص .فعــى الرغــم مــن أن مســائل تســوية منازعــات
الفضــاء الخارجــي واألجـرام الســاوية تخضــع للقواعد واإلجـراءات
نفســها التــي تحكــم تســوية املنازعــات الدوليــة بصفــة عامــة،
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
الخارجــي؛ ألنــه مــن ناحيــة يصعــب إن مل يكــن يســتحيل إج ـراء
املعاينــة يف الفضــاء الخارجــي ،ومــن املعلــوم أن املعاينــة هــي أهــم
إجـراء يف التحقيــق .ومــن ناحيــة أخــرى ،يتطلــب تحقيــق منازعــات
الفضــاء الخارجــي ،مســتوى عــال مــن الخــرة الفنيــة والعمليــة،
باإلضافــة إىل التكلفــة املرتفعــة ملثــل هــذه اإلج ـراءات .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 ،يُالحــظ أنــه يف ظــل التطــور الــذي تشــهده
التكنولوجيــا ومــا أفرزتــه الحــرب اإللكرتونيــة ،فإنــه ال ميكــن
اســتبعاد احتــال قيــام خصــوم للدولــة ســواء مــن دول أو جامعات
أو أفـراد 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 الــرر الــذي تســبب فيــه.
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حرب الفضاء:

مستقبل صراعات القوى الكبرى حول « األقمار الصناعية»
 tنيال فيرث
محرر في مجلة “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

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
جــز ًءا مــن رصاع جديــد بــن القــوى العســكرية الكــرى عــى
مســتوى العــامل .ويــأيت يف مقدمتهــا األقــار الصناعيــة ملــا متلكــه
مــن قــدرة عــى التحكــم يف حيــاة ومصائــر الــدول ،األمــر الــذي
عمــا عســكريًّا ُمعاديًــا .ويبــدو أن العــامل
جعــل مــن تدمريهــا ً
ُمتجــه نحــو نــوع جديــد مــن الحــروب والرصاعــات ،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
املــايض ،والــذي جــاء بعنــوان“ :كيــف نخــوض حربًــا يف الفضــاء
(وكيــف نتجنبهــا)؟”.

تدمير األقمار الصناعية:

أصبحــت الهنــد يف مــارس مــن العــام الجــاري الدولــة الرابعــة
يف العــامل بعــد روســيا والواليــات املتحــدة والصــن التــي تدمــر
بنجــاح قم ـ ًرا صناع ًّيــا يف مــداره .فقــد كانــت املهمــة “شــاكتي”
(اســم هنــدي يعنــي “القــوة”) عبــارة عــن إطــاق ســاح مبــارش
مضــاد لألقــار الصناعيــة  ،ASATوالــذي عــادة مــا يكــون
“مركبــة قتــل” ،وهــو عبــارة عــن قطعــة مــن املعــدن بهــا نظــام
توجيــه خــاص ،ومثبتــة عــى قمــة صــاروخ باليســتي .وبعــد
فــرة وجيــزة مــن مغــادرة الصــاروخ الغــاف الجــوي لــأرض،
تنفصــل “مركبــة القتــل” عــن الصــاروخ ،ثــم تقــوم بتصحيــح
مســارها أثنــاء اقرتابهــا مــن الهــدف .وليســت هنــاك حاجــة
إىل متفجــرات ،ألن اصطــدام هــذه املركبــة بالقمــر الصناعــي
عنــد الرسعــات املداريــة ،يُنتــج طاقــة حركيــة هائلــة تتســبب
يف االنفجــار.
ويشــر الكاتــب إىل أن فكــرة تدمــر األقــار الصناعية نشــأت
منــذ ظهورهــا .وكانــت أول تجربــة فاشــلة يف هــذا الصــدد مــن

* 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  ،1958بعــد أقــل مــن عــام مــن
إطــاق القمــر الصناعــي الســوفيتي “ســبوتنيك.”-1
وخــال الحــرب البــاردة ،طــورت الواليــات املتحــدة واالتحــاد
الســوفيتي الســابق أســلحة متطــورة مضــادة لألقــار الصناعيــة،
حيــث كان لــدى األوىل صواريــخ ميكــن إطالقهــا مــن الطائ ـرات
املقاتلــة تــم اختبارهــا بنجــاح عــام  ،1985وكذلــك صواريــخ ذات
رؤوس نوويــة قــادرة عــى اســتهداف أقــار العــدو .وكان أول
اختبــار ناجــح للصواريــخ املضــادة لألقــار الصناعيــة يف الصــن
عــام .2007
ورغــم مــا ســبق ،مل تُ ْقـ ِـدم أي دولــة حتــى اآلن عــى تدمــر
قمــر صناعــي لدولــة أخــرى ،خاصــة وأن معظــم الــدول التــي
تســتطيع فعــل ذلــك هــي أيضً ــا قــوى نوويــة .ولكــن مــع زيــادة
تشــابك األقــار الصناعيــة مــع كل جانــب مــن جوانــب الحيــاة
املدنيــة والعمليــات العســكرية ،تــزداد فــرص قيــام شــخص مــا
يف مــكان مــا باتخــاذ املخاطــرة والهجــوم عــى أحــد األقــار
الصناعيــة ،والــذي رمبــا يــؤدي إىل نشــوب حــرب فضــاء كاملــة
يف العــامل.
يقــول “فــرث” إن مصطلــح “حــرب الفضــاء” كان شــائع
االســتخدام يف فــرة الحــرب البــاردة ،ولكــن بتعريــف مختلــف
عــن فكــرة تدمــر األقــار الصناعيــة املعاديــة .فمنــذ إطــاق
االتحــاد الســوفيتي قم ـ َره الصناعــي “ســبوتنيك ،”-1اســتخدمت
القــوى العظمــى تلــك األقــار يف التجســس عــى تحــركات
العــدو وخطــط قواتــه ،وكذلــك مراقبــة الهجــات النوويــة
القادمــة وحشــد ترســانتها النوويــة .فقــد كان الفضــاء يف تلــك
الفــرة مجــرد متهيــد لشــن هجــات نوويــة.
واليـــوم ،تعتمـــد البنيـــة التحتيـــة املدنيـــة كثـــ ًرا عـــى
نظ ــام تحدي ــد املواق ــع العامل ــي  ،GPSواالتص ــاالت ع ــر األق ــار
الصناعي ــة ،ل ــذا ف ــإن الهج ــات عليه ــا ق ــد ت ــؤدي إىل الف ــوىض.
وتعتم ــد الجي ــوش بش ــكل أك ــر ع ــى األق ــار الصناعي ــة أيضً ــا،
حيـــث يتـــم إرســـال البيانـــات ومقاطـــع الفيديـــو الخاصـــة
بالطائ ـرات املس ــلحة ب ــدون طي ــار -مث ــل طائ ـرات ري ــر ب ــدون
طيـــار التـــي يرســـلها الجيـــش األمريـــي فـــوق أفغانســـتان
والعــراق -إىل مش ــغليها م ــن الب ــر ع ــر األق ــار الصناعي ــة.
كـــا يتـــم أيضً ـــا جمـــع املعلومـــات االســـتخباراتية والصـــور
بواس ــطة األق ــار الصناعي ــة ،ونقله ــا إىل مراك ــز العملي ــات يف
جمي ــع أنح ــاء الع ــامل .ويف تقيي ــم املحلل ــن الصيني ــن ،يعتم ــد
جهـــاز االســـتخبارات العســـكري األمريـــي عـــى الفضـــاء يف
جمـــع مـــا يصـــل إىل  %90مـــن معلوماتـــه.
ً
مستقبل:
حروب الفضاء

يؤكــد “فــرث” أنــه قــد صــار للفضــاء أهميــة جوهريــة يف
كيفيــة قتــال الجيــوش املتقدمــة عــى األرض ،لدرجــة أن أي
هجــوم عــى قمــر صناعــي أصبــح كاف ًيــا إلطــاق رشارة حــرب
عامليــة نوويــة .واألهــم يف ذلــك هــو أن تحقيــق عمليــة الــردع
يف الفضــاء أصبحــت أكــر صعوبــة عــا كانــت عليــه يف فــرة
الحــرب البــاردة .فهنــاك دول مثــل إيــران وكوريــا الشــالية

متكنــت مــن امتــاك تكنولوجيــا تدمرييــة يف الفضــاء ،وكذلــك
األمــر بالنســبة لجامعــات مســلحة مــن غــر الــدول.
والقــدرات التدمرييــة هنــا ال تعنــي بالــرورة “تفجــر
األقــار الصناعيــة” ،بــل تشــمل أيضً ــا األســاليب األقــل عدوانيــة،
مثــل الهجــات اإللكرتونيــة التــي تعــرض تدفــق البيانــات بــن
األقــار الصناعيــة واملحطــات األرضيــة.
ففــي عــام  ،2008نجحــت إحــدى الهجــات اإللكرتونيــة
عــى محطــة أرضيــة يف الرنويــج يف التدخــل يف عمــل أقــار
“الندســات” التابعــة لوكالــة ناســا( ،)١وذلــك ملــدة  12دقيقــة.
ويف وقــت ســابق مــن عــام  ،2019مت ّكــن بعــض املتســللني مــن
الوصــول إىل القمــر الصناعــي  Terra Earthالتابــع للوكالــة
ذاتهــا ،وقامــوا بعمــل كل يشء عــدا إصــدار األوامــر ،ومــن غــر
الواضــح مــن يقــف وراء الهجــوم ،رغــم أن بعــض امل ُعلقــن يف
ذلــك الوقــت و ّجهــوا أصابــع االتهــام إىل الصــن.
ويحــذر “فــرث” مــن أن املتســللني ميكنهــم إيقــاف اتصــاالت
القمــر الصناعــي ،مــا يجعلــه بــا فائــدة ،وكذلــك ميكنهــم إتالف
تلــك األقــار بشــكل دائــم ،عــن طريــق حــرق الوقــود الدافــع
لهــا أو توجيــه مستشــعر التصويــر تجــاه الشــمس لحرقهــا.
وهنــاك طريقــة شــائعة أخــرى للهجــوم عــى األقــار
الصناعيــة ،وذلــك عــن طريــق “أجهــزة التشــويش” ،حيــث
ميكــن للتشــويش أن يتداخــل مــع اإلشــارات التــي تنتقــل مــن
األقــار الصناعيــة إىل املحطــات األرضيــة ،أو متنــع وصولهــا مــن
األســاس.
وهنــاك شــكوك قويــة بــأن روســيا كانــت تقــوم بعمليــات
تشــويش عــن طريــق إشــارات  ،GPSوذلــك خــال منــاورات
الناتــو يف الرنويــج وفنلنــدا .وتحــدث “فــرث” عــن مهاجمــة
روســيا ألنظمــة الفضــاء باســتخدام أجهــزة التشــويش يف جميــع
أنحــاء أوكرانيــا.
وذكــر تقريــر حديــث صــادر عــن وكالــة االســتخبارات
الدفاعيــة األمريكيــة  DIAأن الصــن تعمــل اآلن عــى تطويــر
أجهــزة تشــويش ميكــن أن تســتهدف مجموعــة واســعة مــن
الــرددات ،مبــا يف ذلــك نطاقــات االتصــاالت العســكرية .ويُعتقــد
كذلــك أن كوريــا الشــالية اشــرت أجهــزة تشــويش مــن روســيا.
ومــن املعــروف أن التنظيــات املســلحة يف العـراق وأفغانســتان
تســتخدمها أيضً ــا.
كذلــك هنــاك أجهــزة تقــوم ببــث إشــارات  GPSمزيفــة
لتخــدع بهــا أجهــزة اســتقبال األقــار الصناعيــة عــى األرض.
ففــي صيــف عــام  ،2013اســتخدم بعــض الطــاب يف جامعــة
تكســاس جهــازًا بحجــم الحقيبــة لبــث إشــارة  GPSمزيفــة،
وتســببوا يف انحــراف يخــت خــاص -بقيمــة  80مليــون دوالر-
مئــات األمتــار عــن البحــر املتوســط .ومل يتــم اكتشــاف هــذه
الخدعــة ،ولكــن الطــاب أعلنــوا بأنفســهم عــن ذلــك يف وقــت
الحــق.
ويبــدو أن روســيا تســتخدم أيضً ــا تلــك الخدعــة كوســيلة
لحاميــة البنيــة التحتيــة الحيويــة ،وكذلــك الرئيــس “فالدميــر
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بوتــن” نفســه وهــو يتحــرك ،بحيــث يكــون يف مأمــن مــن
عمليــات االغتيــال املحتملــة بطائـرات بــدون طيــار ،عــن طريــق
إخفــاء موقعــه.
وعــى مســتوى آخــر ،قــد ترغــب بعــض الــدول يف تعطيــل
األقــار الصناعيــة لــدول أخــرى عــن تنفيــذ مهامهــا متا ًمــا ،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.
وم ــع ذل ــك ،ميك ــن إط ــاق اللي ــزر ع ــايل الطاق ــة -نظريًّ ــا-
مـــن املحطـــات األرضيـــة أو تركيبـــه عـــى الطائـــرات .وقـــد
ضخـــا لتطويـــر
متويـــا
ً
خصصـــت بعـــض الـــدول الكـــرى
ً
ه ــذا امل ــروع النظ ــري .ويش ــر تقري ــر وكال ــة االس ــتخبارات
الدفاعي ــة األمريكي ــة إىل أن الص ــن س ــوف متتل ــك لي ــز ًرا أرضيًّ ــا
ميكن ــه تدم ــر أجه ــزة االستش ــعار البرصي ــة لألق ــار الصناعي ــة
يف م ــدار أريض منخف ــض ،يف وق ــت مبك ــر م ــن الع ــام املقب ــل.
أي إن ــه بحل ــول منتص ــف ع ــام  ،2020س ــتكون بك ــن ق ــادرة
ع ــى إت ــاف بني ــة القم ــر الصناع ــي.
وبشــكل عــام ،ليــس القصــد مــن أجهــزة الليــزر هــو تفجــر
قمــر صناعــي يف الســاء ،بــل إتــاف مستشــعراته البرصيــة
بحيــث يعجــز عــن تصويــر املواقــع الحساســة ،وقــد يكــون
هــذا التلــف مؤقتًــا ،وقــد تكــون أشــعة الليــزر قويــة مبــا يكفــي
لجعــل هــذا التلــف دامئًــا.
اســتعادة أمريكا هيمنتها:

كالعــب مهيمــن يف الفضــاء لعقــود مــن الزمــان ،يــرى “فــرث”
أن الوالي ــات املتح ــدة لديه ــا اآلن الكث ــر لتخ ــره .حي ــث يش ــر
تقريـــر وكالـــة االســـتخبارات الدفاعيـــة األمريكيـــة إىل أن كلًّ
م ــن الص ــن وروس ــيا ق ــد أعادت ــا تنظي ــم قواه ــا العس ــكرية
إلعط ــاء الح ــرب الفضائي ــة دو ًرا مركزيًّــا أك ــر بكث ــر .يف الوق ــت
ال ــذي تش ــعر في ــه واش ــنطن بأنه ــا ق ــد فق ــدت هيمنته ــا ع ــى
الفض ــاء ،وب ــل وص ــارت أقامره ــا الصناعي ــة ُعرض ــة للهج ــات
الفضائي ــة.
لذل ــك ،ب ــدأ الجي ــش األمري ــي يف جع ــل أق ــاره الصناعي ــة
أك ــر مناع ــة يف مواجه ــة الهج ــات الفضائي ــة ،وكذل ــك أك ــر
صعوب ــة يف العث ــور عليه ــا .فع ــى س ــبيل املث ــال ،م ــن امل ُق ــرر
أن ت ُطلـــق واشـــنطن عـــام  2022قمـــ ًرا صناعيًّـــا تجريبيًّـــا
جديـــ ًدا ،هـــو  ،NTS-3الـــذي ســـيكون بهوائيـــات قابلـــة
للربمجـــة والتوجيـــه ،وميكـــن أن يبـــث إشـــاراته بقـــوة أكـــر
ملواجه ــة التش ــويش ،وت ــم تصميم ــه ليبق ــى دقي ًق ــا حت ــى ل ــو
فقـــد اتصالـــه بوحـــدات التحكـــم األرضيـــة ،ومتـــت برمجتـــه
عـــى كشـــف محـــاوالت التشـــويش عـــى إشـــاراته.
والح ــل اآلخ ــر لي ــس فق ــط جع ــل األق ــار الصناعي ــة أك ــر
مناعـــة وحصانـــة ضـــد الهجـــات املختلفـــة ،ولكـــن إنشـــاء
ش ــبكة واس ــعة م ــن األق ــار الصناعي ــة رخيص ــة التكلف ــة ع ــى
22

العدد  2ــ ديسمبر 2021

م ــدارات أرضي ــة منخفض ــة ،والت ــي ميك ــن اس ــتخدامها أيضً ــا يف
الس ــيطرة ع ــى األس ــلحة النووي ــة .فب ــدلً م ــن االعت ــاد ع ــى
روابـــط االتصـــاالت القويـــة ،hardened communications
يذه ــب التفك ــر األمري ــي إىل تولي ــد ع ــدد ال ح ــر ل ــه م ــن
املس ــارات للتحك ــم يف األس ــلحة النووي ــة ،والت ــي مت ــر ع ــر كل
عنـــر مـــن عنـــارص الفضـــاء :الفضـــاء العســـكري ،والفضـــاء
التجـــاري ،وأنـــواع مختلفـــة أخـــرى مـــن الروابـــط ،حتـــى ال
ميك ــن لألع ــداء الول ــوج بس ــهولة إىل منص ــات التحك ــم يف ه ــذه
األس ــلحة.
البحث عن إطار قانوني:

يتح ــدث “ف ــرث” بع ــد ذل ــك ع ــن معاه ــدة الفض ــاء الخارج ــي
لع ــام  ،1967والت ــي تحظ ــر اس ــتخدام أس ــلحة الدم ــار الش ــامل
يف الفضـــاء أو عـــى “األجـــرام الســـاوية” مثـــل القمـــر .كـــا
تحظ ــر “إقام ــة القواع ــد العس ــكرية واملنش ــآت والتحصين ــات
ع ــى األجــرام الس ــاوية”.
وقـــد صادقـــت الـــدول الرئيســـية التـــي ترتـــاد الفضـــاء
عـــى هـــذه املعاهـــدة ،لكـــن طموحـــات املعاهـــدة لتدويـــن
االس ــتخدامات الس ــلمية للفض ــاء تب ــدو بعي ــدة املن ــال حال ًّي ــا،
خاصـــة مـــع التطـــور التكنولوجـــي املســـتمر ،والخطابـــات
الصقوريـــة الشـــائعة للـــدول الكـــرى.
فق ــد حاول ــت األم ــم املتح ــدة لعق ــود م ــن الزم ــن ح ــث
الـــدول عـــى عـــدم تســـليح الفضـــاء ،حيـــث التقـــى ممثلـــو
أكـــر مـــن  25دولـــة يف اجتـــاع مغلـــق يف جنيـــف يف مـــارس
 2019ملناقش ــة معاه ــدة جدي ــدة .ويق ــول “هيت ــويش ناس ــو”،
“محام ــي الفض ــاء” بجامع ــة إكس ــر باململك ــة املتح ــدة ،وال ــذي
يعمـــل مـــع زمالئـــه لكتابـــة دليـــل حـــول كيفيـــة تطبيـــق
القانـــون الـــدويل عـــى الفضـــاء“ :إن الصعوبـــة األساســـية يف
ك ــر الجم ــود تتمث ــل يف اس ــتمرار انع ــدام الثق ــة ب ــن الق ــوى
الكـــرى”.
خالص ــة الق ــول ،إن الح ــل الوحي ــد يف ظ ــل التناف ــس ب ــن
الق ــوى الك ــرى ع ــى الفض ــاء ،وال ــذي ين ــذر بتحول ــه إىل ح ــرب
عامليـــة ،والفشـــل يف التوصـــل إىل إطـــار قانـــوين متفـــق عليـــه
يحـــدد إطـــار التنافـــس يف الفضـــاء؛ يكمـــن يف توافـــر اإلرادة
السياســـية لـــدى الـــدول الكـــرى كـــا كان الحـــال يف أيـــام
الح ــرب الب ــاردة ،لكونه ــا الطريق ــة الوحي ــدة لوق ــف الــراع
يف الفضـــاء.
( )١أقـــار الندســـات :هـــي مجموعـــة أقـــار صناعيـــة
أطلقتهـــا وكالـــة ناســـا تبا ًعـــا منـــذ عـــام  1972حتـــى اآلن،
وأعطتهـــا تســـميات متسلســـلة :الندســـات  ،1والندســـات ،2
حت ــى الندس ــات  .8وه ــي مجموع ــة أق ــار صناعي ــة بغ ــرض
استكش ــاف بق ــاع األرض ولألغــراض املدني ــة ،وكذل ــك مراقب ــة
انزيـــاح القـــارات والشـــواطئ .وتســـتخدم صورهـــا يف مســـح
املصـــادر الطبيعيـــة يف البلـــدان وقيـــاس التغيـــرات األرضيـــة
الت ــي ق ــد تنش ــأ ع ــن ط ــرق تعري ــة طبيعي ــة أو يك ــون س ــببها
النشـــاط اإلنســـاين.

ً
ثانيا :التنافس الشرق أوسطي

العدد  2ــــ ديسمبر 2021

23

«خليفة سات»:

االتجاه اإلماراتي لتوطين صناعة الفضاء بالمنطقة العربية
 tد .إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية  -مركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

أطلقـــت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة القمـــر الصناعـــي
“خليف ــة س ــات” أول قم ــر صناع ــي ع ــريب يت ــم تصنيع ــه بأي ــا ٍد
إماراتيـــة  ،%100وذلـــك عـــى مـــن صـــاروخ ( ،)H-IIAمـــن
مرك ــز تانيغاش ــيام الفض ــايئ يف الياب ــان ،ومبج ــرد دخ ــول القم ــر
الصناعـــي إىل مـــداره ســـيبدأ عملـــه بالتقـــاط صـــور فائقـــة
الجـــودة ،وإرســـالها إىل املحطـــة األرضيـــة بهـــدف اســـتخدامها
يف مراقبـــة التغـــرات البيئيـــة ،ويف جهـــود اإلغاثـــة يف حـــاالت
الكـــوارث الطبيعيـــة ،والتخطيـــط العمـــراين.
خطــة طموحة لغزو الفضاء:

ي ــأيت إط ــاق “خليف ــة س ــات” يف ظ ــل خط ــة إماراتي ــة طموح ــة
لغ ــزو الفض ــاء ،حي ــث يتب ــع “خليف ــة س ــات” أيضً ــا إرس ــال أول
مس ــبار ع ــريب إىل كوك ــب املري ــخ ،أُطل ــق علي ــه اس ــم “مس ــبار
األم ــل” ،لتك ــون بذل ــك اإلم ــارات واح ــدة م ــن ب ــن تس ــع دول
فق ــط تطم ــح الستكش ــاف ه ــذا الكوك ــب ،وس ــينطلق املس ــبار
يف مهمتـــه عـــام  ،2020ومـــن املخطـــط أن يصـــل إىل املريـــخ
بحل ــول ع ــام  ،2021تزام ًن ــا م ــع ذك ــرى م ــرور خمس ــن عا ًم ــا
ع ــى قي ــام اتح ــاد دول ــة اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة ،ويج ــري
التخطي ــط واإلدارة والتنفي ــذ مل ــروع املس ــبار ع ــى ي ــد فري ــق
إمـــارايت وطنـــي ،وبذلـــك ســـتكون دولـــة اإلمـــارات ضمـــن 9
دول يف الع ــامل فق ــط له ــا برام ــج فضائي ــة الستكش ــاف الكوك ــب
األحم ــر.
ويُعت ــر “خليف ــة س ــات” أول قم ــر صناع ــي يت ــم تطوي ــره
24
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داخ ــل الغ ــرف النظيف ــة يف مخت ــرات تقني ــات الفض ــاء يف مرك ــز
محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء بـــديب ،ويُتيـــح لدولـــة اإلمـــارات
تقديـــم خدمـــات تنافســـية يف قطـــاع الصـــور الفضائيـــة عـــى
مس ــتوى الع ــامل ،حي ــث يق ــدم القم ــر الصناع ــي ص ــو ًرا فضائي ــة
عالي ــة الج ــودة والوض ــوح ،مب ــا يس ــاعد يف مج ــاالت التخطي ــط
امل ــدين والتنظي ــم الح ــري والعمــراين وتطوي ــر أع ــال البني ــة
التحتيـــة يف دولـــة اإلمـــارات ،وتقديـــم خرائـــط تفصيليـــة
للمناطـــق املـــراد دراســـتها ،ومتابعـــة املشـــاريع الهندســـية
واإلنش ــائية الك ــرى ،فض ـ ًـا ع ــن رص ــد التغ ــرات البيئي ــة ع ــى
املســـتوى املحـــي وعـــى مســـتوى دعـــم الجهـــود العامليـــة يف
مفصل ــة
الحف ــاظ ع ــى البيئ ــة ،فم ــن املخط ــط أن يُق ـ ِّدم ص ــو ًرا ّ
للقم ــم الجليدي ــة يف القطب ــن الش ــايل والجن ــويب ،م ــا يس ــاعد
ع ــى اكتش ــاف التأث ــرات الناجم ــة ع ــن االحتب ــاس الحــراري.
وقـــد بـــدأت اســـراتيجية توطـــن صناعـــة الفضـــاء يف
اإلمــارات عــام  2006حينــا عقــدت الدولــة رشاكــة اســراتيجية
مـــع “ســـاتريك أنيشـــيتف” الكوريـــة الجنوبيـــة يف إنشـــاء
القم ــر الصناع ــي “ديب س ــات ”1 -وفي ــا بع ــد “ديب س ــات”2 -
المت ــاك تقني ــات تصني ــع األق ــار الصناعي ــة ،حي ــث اكتس ــب
املهندســـون اإلماراتيـــون خـــرة عـــى مـــدار عـــر ســـنوات،
وع ــادوا إىل رح ــاب الوط ــن لتصمي ــم وتصني ــع “خليف ــة س ــات”.
تأخــر برامج الفضاء العربية:

تأخ ــرت ال ــدول العربي ــة كثــ ًرا يف مج ــال صناع ــة واستكش ــاف

ملفات إكسبو

الفض ــاء ،فحت ــى ي ــوم أن انطل ــق س ــبوتنك  ،1مل يك ــن هن ــاك
إال قس ــم واح ــد يف مج ــال عل ــوم الفض ــاء وه ــو قس ــم الفل ــك
واألرص ــاد الجوي ــة بكلي ــة العل ــوم بجامع ــة القاه ــرة ،ومل يك ــن
هن ــاك للعـــرب إال قس ــم واح ــد يف مج ــال هندســــة الطـــران
والفضـــاء ،وهـــو قســـم هندســـة الطـــران والفضـــاء بكليـــة
الهندس ــة بجامع ــة القاه ــرة ،ومل يك ــن للع ــرب مرص ــد فل ــي
واح ــد إال مرص ــد حل ــوان.
وم ــع بداي ــة الس ــبعينيات ،ب ــدأت بع ــض ال ــدول العربي ــة
وعـــى رأســـها مـــر -يف إنشـــاء مراكـــز لالستشـــعار عـــنبع ــد ،حي ــث ت ــم إنش ــاء مرك ــز االستش ــعار ع ــن بع ــد داخ ــل
أكادميي ــة البح ــث العلم ــي والتكنولوجي ــا بالقاه ــرة ،وكان األول
مـــن نوعـــه يف العـــامل العـــريب ،والـــذي تحـــول فيـــا بعـــد إىل
الهيئ ــة القومي ــة لالستش ــعار ع ــن بع ــد وعل ــوم الفض ــاء .وم ــع
بداي ــة الثامنيني ــات انت ــرت مراك ــز االستش ــعار ع ــن بع ــد يف
الب ــاد العربي ــة ،والت ــي تح ــول بعضه ــا إىل هيئ ــات وطني ــة.
وم ــع نهاي ــة الق ــرن العرشي ــن ،مل يك ــن هن ــاك للع ــرب يف
الفض ــاء الخارج ــي س ــوى قمري ــن للب ــث اإلذاع ــي والتلفزي ــون
ه ــا “ع ــرب س ــات” و”ناي ــل س ــات” ،ث ــم تبعه ــا قم ــر ثال ــث
ه ــو “الرثي ــا” لالتص ــاالت .وكان ــت ه ــذه األق ــار الثالث ــة ق ــد
ت ــم تصنيعه ــا وإطالقه ــا ع ــن طري ــق جه ــات أجنبي ــة بطريق ــة
“تســـليم املفتـــاح”  ،ويف مطلـــع القـــرن الحـــادي والعرشيـــن،
بـــدأت برامـــج الفضـــاء العربيـــة يف الظهـــور ،ومـــن أهـــم
هـــذه النـــاذج :برنامـــج الفضـــاء املـــري ،وبرنامـــج الفضـــاء
الجزائـــري ،وبرنامـــج الفضـــاء الســـعودي.
صناعــة الفضاء قاطرة النمو:

ال تقتـــر الفوائـــد التـــي تعـــود مـــن وراء إطـــاق األقـــار
الصناعي ــة ع ــى الخدم ــات الت ــي تقدمه ــا فق ــط ،س ــواء كان ــت
خدمـــات اتصـــاالت أو بـــث إعالمـــي أو تصويـــر جغـــرايف أو
مس ــح بيئ ــي أو خالف ــه ،ب ــل إن صناع ــة الفض ــاء تُعت ــر م ــن
الصناعـــات الشـــاملة التـــي تعمـــل عـــى تحفيـــز النشـــاط
االقتصـــادي والصناعـــي والتعليمـــي ،فهـــي ليســـت صناعـــة
مســـتقلة بذاتهـــا مثـــل غريهـــا مـــن الصناعـــات كالحديـــد
والصل ــب أو األس ــمدة أو الكياموي ــات أو الرشائ ــح الذكي ــة ،ب ــل
تعتم ــد ع ــى غريه ــا م ــن الصناع ــات مث ــل النق ــل واملواص ــات
واالتص ــاالت وخدم ــات اإلنرتن ــت والصح ــة والزراع ــة والطاق ــة،
فه ــي م ــن الصناع ــات العمالق ــة ،الت ــي تعتم ــد عليه ــا وتغذيه ــا
قطاعـــات صناعيـــة واقتصاديـــة أخـــرى ،ومـــن ثـــم فاالرتقـــاء
به ــا ه ــو نتيج ــة لالرتق ــاء بكاف ــة الصناع ــات األخ ــرى املرتبط ــة
بهـــا ،وتطويرهـــا يُســـاهم يف تطويـــر غريهـــا مـــن الصناعـــات،
مث ــل :الط ــران ،واالتص ــاالت ،واملالح ــة ،والروبوتك ــس ،وتحدي ــد
املواق ــع الجغرافي ــة ،ونظ ــم تولي ــد الطاق ــة وتخزينه ــا .وبالت ــايل
فصناع ــة الفض ــاء تعت ــر قاط ــرة من ــو ومح ــركًا رئيســ ًّيا لتطوي ــر
غريه ــا م ــن الصناع ــات التجاري ــة.
وتتكـــون صناعـــة الفضـــاء مـــن ثـــاث صناعـــات رئيســـية،
هــي :صناعــة األقــار الصناعيــة ،ثــم قطــاع الصناعــات األرضيــة
الت ــي تش ــمل محط ــات اإلرس ــال واالس ــتقبال ومع ــدات اإلدارة

والتشـــغيل والتحكـــم ،وأخـــ ًرا قطـــاع اإلطـــاق واملحطـــات
األرضي ــة ال ــذي يش ــمل الصواري ــخ ومع ــدات إط ــاق املركب ــات
واألقـــار الصناعيـــة إىل الفضـــاء الخارجـــي.
لذلـــك تُعتـــر صناعـــة الفضـــاء مبثابـــة سلســـلة متصلـــة
تتكـــون مـــن حلقـــات ترتبـــط ببعضهـــا بعضً ـــا ،تبـــدأ مـــن
امل ــدارس والجامع ــات الت ــي تهت ــم بتطويـــر مه ــارات العل ــوم
والرياضيـــات لطالبهـــا ،ثـــم تطويـــر صناعـــة الصواريـــخ
واملركبـــات الفضائيـــة ،مـــرو ًرا بالبنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيـــة
املؤهل ــة لعملي ــة إط ــاق وتش ــغيل وإدارة األق ــار الصناعي ــة،
نهاي ــة بإم ــداد رواد الفض ــاء باملع ــدات واألدوات الالزم ــة ل ــي
متكنه ــم م ــن إج ـراء تجاربه ــم الستكش ــاف الفض ــاء ،وتزويده ــم
بالغ ــذاء ال ــذي ميكنه ــم م ــن البق ــاء أحي ــاء ،وم ــن ث ــم فه ــي
تتطل ــب االرتق ــاء بج ــودة التعلي ــم ،ومه ــارات الق ــوة العامل ــة،
وكفـــاءة التصنيـــع.
األقمار الصناعية الصغيرة:

التوج ــه الح ــايل لقط ــاع صناع ــة الفض ــاء ه ــو االعت ــاد ع ــى
األقـــار الصناعيـــة الصغـــرة والصغـــرة جـــ ًّدا مـــن حيـــث
الحجـــم ،حيـــث تعتـــزم مجموعـــة “إيربـــاص” األوروبيـــة
تصميـــم وصناعـــة نحـــو  900قمـــر صناعـــي لصالـــح رشكـــة
“ون وي ــب” الخاص ــة الت ــي تخط ــط لتقدي ــم خدم ــة إنرتن ــت
فضائي ــة عالي ــة الرسع ــة مللي ــارات م ــن الن ــاس ح ــول الع ــامل.
وقالـــت رشكـــة “ون ويـــب” ،ومقرهـــا بريطانيـــا ،إن نحـــو
 700م ــن األق ــار الصناعي ــة الت ــي ال يتج ــاوز وزن كل واح ــد
منهـــا نحـــو  150كيلوجرا ًمـــا ،ســـتُطلق يف مـــدار حـــول األرض
ابتـــداء مـــن عـــام  ،2018بينـــا ســـتظل البقيـــة عـــى األرض
لتســـتخدم كبدائـــل عنـــد الحاجـــة.
فضـــا عـــن اتجـــاه رشكات ،مثـــل “جوجـــل”
ً
هـــذا
و”فيســـبوك” ،لبـــث اإلنرتنـــت إىل األماكـــن النائيـــة باالعتـــاد
ع ــى األق ــار الصناعي ــة صغ ــرة الحج ــم ،حي ــث أعلن ــت رشك ــة
جوج ــل ع ــن خط ــة لبن ــاء  180قمــ ًرا صناعيًّ ــا لب ــث اإلنرتن ــت
ع ــر الفض ــاء إىل م ــا يق ــرب م ــن  4.8ملي ــارات مس ــتخدم ت ــرى
جوجـــل أنهـــم مـــا زالـــوا بعيديـــن عـــن اإلنرتنـــت.
وباتـــت األقـــار الصناعيـــة الصغـــرة جـــ ًّدا التـــي تســـمى
 CubeSatتســـتحوذ عـــى درجـــة مـــن االهتـــام ،فهـــي
أقـــار صغـــرة الحجـــم ،عـــادة ال يتعـــدى حجمهـــا  10ســـم
مكعـــب وال يزيـــد وزنهـــا عـــن  1كلجـــم ،وميكنهـــا أن تقـــوم
بع ــدة وظائ ــف ،مث ــل :التق ــاط الص ــور م ــن الفض ــاء ،وإرس ــال
واســـتقبال االتصـــاالت الـــا ســـلكية ،وإجـــراء أبحـــاث حـــول
الغ ــاف الج ــوي ،والقي ــام باملزي ــد م ــن التج ــارب البيولوجي ــة،
كـــا أنهـــا تعتـــر منصـــة اختبـــار لتقنيـــات املســـتقبل.
ومـــع وجـــود األقـــار الصناعيـــة العمالقـــة والصغـــرة
والصغ ــرة جــ ًّدا ،م ــن املنتظ ــر أن يزدح ــم الفض ــاء الخارج ــي
ب ــآالف األج ـرام الس ــاوية الصناعي ــة ،بص ــورة تجعلن ــا نتس ــاءل:
هــل مــن املمكــن أن تحــدث أزمــة مــرور يف الفضــاء الخارجــي
يف املســـتقبل القريـــب؟
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سباق الفضاء:

ً
أقمارا صناعية؟
لماذا تمتلك الدول العربية
 tمركز المستقبل لألبحاث والدراسات المتقدمة

أطلق ــت ع ــدة دول عربي ــة مث ــل اإلم ــارات والس ــعودية وم ــر
والع ـراق واملغ ــرب والجزائ ــر ،خ ــال الس ــنوات األخ ــرة ،أق ــا ًرا
صناعي ــة تختل ــف م ــن حي ــث حجمه ــا ومهامه ــا ،وف ًق ــا ألغ ـراض
ع ــدة تش ــبه الس ــباق املحم ــوم ع ــى الفض ــاء ،والت ــي تتمث ــل يف
تحقي ــق االتص ــال ب ــن مناط ــق عدي ــدة ع ــى الك ــرة األرضي ــة،
واخ ــراق مج ــاالت غ ــر تقليدي ــة ،وتعزي ــز الق ــدرات األمني ــة
واالس ــتخباراتية الت ــي م ــن ش ــأنها تأم ــن الخط ــوط الحدودي ــة،
ومراقبـــة تأثـــر الكـــوارث الطبيعيـــة عـــى الخطـــط التنمويـــة
وتدب ــر امل ــوارد املائي ــة ووض ــع الخط ــط العمراني ــة ،ومواجه ــة
التهديـــدات اإلرهابيـــة ومكافحـــة الهجـــرة غـــر الرشعيـــة،
وتفكيـــك شـــبكات التهريـــب ،وصـــد الهجـــات اإللكرتونيـــة
والح ــد م ــن تهدي ــد األنظم ــة املعلوماتي ــة ،وتحقي ــق ن ــوع م ــن
االســـتقاللية املعلوماتيـــة.
خريطة االنتشار:

تعـــد مـــر الدولـــة العربيـــة األوىل التـــي دخلـــت مجـــال
األقـــار الصناعيـــة يف املنطقـــة حينـــا أطلقـــت القمـــر األول
“ناي ــل س ــات  ”101يف ع ــام  ،1998ث ــم “ناي ــل س ــات  ”102يف
ع ــام  .2000ويحم ــل القم ـران أك ــر م ــن  680قن ــاة تلفزيوني ــة
تغطـــي مناطـــق جغرافيـــة مختلفـــة وهـــى شـــال إفريقيـــا
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وال ــرق األوس ــط وجن ــوب أوروب ــا .ويت ــم تش ــغيلها بواس ــطة
الرشكـــة املرصيـــة لألقـــار الصناعيـــة التـــي أنشـــئت يف عـــام
.1996
كـــا أطلقـــت مـــر “إيجيبـــت ســـات ”1 -كأول قمـــر
لالستش ــعار ع ــن بع ــد ،يف ع ــام  ،2007وصن ــع بالتع ــاون ب ــن
الهيئ ــة القومي ــة لالستش ــعار ع ــن بع ــد وعل ــوم الفض ــاء مب ــر
وأحـــد املكاتـــب املتخصصـــة يف أوكرانيـــا .ويف نوفمـــر ،2017
أعلـــن وزيـــر التعليـــم املـــري د.خالـــد عبدالغفـــار ،أنـــه
تـــم االتفـــاق عـــى تصنيـــع أول قمـــر مـــري يف عـــام ،2019
بالتع ــاون م ــع الص ــن .ك ــا أن م ــر س ــتطلق قمــ ًرا صناع ًي ــا
جديـــ ًدا يحمـــل اســـم “مـــر ســـات  ”2يف عـــام .2021
وامتلكـــت دولـــة اإلمـــارات أول قمـــر صناعـــي “الرثيـــا”
املرتب ــط باالتص ــاالت يف ع ــام  ،2000ث ــم تبع ــه “ي ــاه س ــات”
يف عـــام  .2011وأطلقـــت اإلمـــارات أيضً ـــا يف عـــام “ 2009دىب
س ــات ،”1 -وه ــو أول قم ــر لالستش ــعار ع ــن بع ــد ،ع ــر متوي ــل
حكوم ــي ،وذل ــك للتنب ــؤ مبخاط ــر الطبيع ــة .ويف فرباي ــر ،2017
أطلقـــت “نايـــف  ”-1كأول قمـــر نانومـــري لتطويـــر قـــدرات
الدولـــة يف مجـــال االختصاصـــات الهندســـية .كـــا تعتـــزم
إطـــاق قمـــر “خليفـــة ســـات” يف  1ينايـــر .2018

ملفات إكسبو

وأطلقـــت الســـعودية أول قمـــر صناعـــي يف عـــام ،2000
باســـم “ســـعودي ســـات ،”1 -ثـــم أطلقـــت أقـــا ًرا أخـــرى يف
مجـــال االتصـــاالت الالســـلكية واملجـــاالت التجاريـــة والتقنيـــة،
واملالحـــة البحريـــة .ويف عـــام  ،2014تـــم إطـــاق القمـــر
“ســـعودي ســـات  .”4وأطلـــق العـــراق ،يف عـــام  ،2014قمـــر
“دجل ــة س ــات” ،وه ــو متعل ــق باألغــراض البحثي ــة يف مج ــال
التصحـــر والغبـــار .كـــا تشـــهد األردن املراحـــل النهائيـــة
ملـــروع إطـــاق أول قمـــر صناعـــي مصغـــر ،عـــى نحـــو مـــا
كش ــفته زي ــارة وىل العه ــد األم ــر الحس ــن ب ــن عبدالل ــه الث ــاين
إىل معه ــد النان ــو تكنولوج ــي يف جامع ــة العل ــوم والتكنولوجي ــا
األردني ــة يف  23أكتوب ــر  ،2017وه ــو م ــا ي ــأيت ضم ــن مب ــادرة
“مســـار” التابعـــة ملؤسســـة وىل العهـــد ،والهادفـــة إىل توجيـــه
الش ــباب نح ــو عل ــوم الفض ــاء واألبح ــاث املتعلق ــة به ــا ،وتوف ــر
الفـــرص التدريبيـــة والبحثيـــة يف مجـــال هندســـة األقـــار
الصناعيـــة وتصميـــم املهـــات الفضائيـــة.
وأطلقـــت املغـــرب قمـــر “زرقـــاء الياممـــة” أو “مـــاروك-
توبســـات” ،والـــذي يهـــدف إىل مراقبـــة الحـــدود وإرســـال
البيانـــات إىل الجهـــات الخاصـــة .كـــا أطلقـــت ،يف  8نوفمـــر
 ،2017القم ــر الصناع ــي “محم ــد الس ــادس-أ” ،حي ــث تعاق ــدت
املغـــرب عليـــه مـــن فرنســـا (الرشكـــة الفرنســـية اإليطاليـــة
تاليـــس أيلينيـــا ســـبايس وإيربـــاص الفرنســـية) ليقـــوم
بـــأدوار عســـكرية محوريـــة مثـــل التجســـس واالســـتطالع،
وميـــد القطاعـــات العســـكرية مبعلومـــات دقيقـــة عـــى مـــدار
الســـاعة ،إذ ينســـق القمـــر بـــن مختلـــف القطاعـــات الربيـــة
والجوي ــة والبحري ــة خاص ــة ع ــر مضي ــق جب ــل ط ــارق ال ــذي
أصب ــح يش ــكل ،وف ًق ــا التجاه ــات عدي ــدة ،هدفً ــا اس ــراتيج ًيا
للتنظيـــات اإلرهابيـــة.
وتركـــز الحكومـــة الجزائريـــة عـــى تطويـــر القـــدرات يف
مجـــال تشـــغيل األقـــار الصناعيـــة ،حيـــث أطلقـــت الجزائـــر
قمره ــا األول “آلس ــات  ”1يف نوفم ــر  ،2002إذ ت ــم تصميم ــه
يف مرك ــز “س ــاري” الفض ــايئ بربيطاني ــا ،ضم ــن برنام ــج تع ــاوين
م ــع املرك ــز الوطن ــي الجزائ ــري للتقني ــات الفضائي ــة .ويف ع ــام
 ،2010ت ــم إط ــاق القمـــر “آلس ــات  ”2مـــن محطـــة إط ــاق
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  ”1بحيـــث متتـــد تغطيـــة
القم ــر م ــن الجزائ ــر إىل دول الش ــال اإلفريق ــي األخ ــرى ع ــى
نح ــو يش ــر إىل أن ــه يلب ــي احتياج ــات عس ــكرية واس ــراتيجية.
ك ــا عرض ــت كوري ــا الش ــالية مس ــاعدة الجزائ ــر للس ــر
يف اتج ــاه امت ــاك قم ــر صناع ــي ،حي ــث أش ــار س ــفري كوري ــا
الشـــالية يف الجزائـــر ،شـــوي هيـــوك شـــول ،يف مقابلـــة مـــع
صحيف ــة “اإلخباري ــة” الجزائري ــة بتاري ــخ  17نوفم ــر  2017إىل
“ع ــزم حكوم ــة ب ــاده مش ــاركة خربته ــا يف مج ــال الفض ــاء م ــع
الجزائ ــر ،والعم ــل معه ــا ع ــى إط ــاق قم ــر صناع ــي جزائ ــري

الصن ــع ،وذل ــك بع ــد أي ــام م ــن إط ــاق املغ ــرب قمــ ًرا صناع ًي ــا
للمراقب ــة والتجس ــس”.
لع ــل اس ــتعراض تط ــور تاري ــخ ال ــدول العربي ــة يف مج ــال
األق ــار الصناعي ــة يخال ــف التص ــور الس ــائد يف الذه ــن الع ــام
بـــأن الـــدول العربيـــة تتجـــه إىل امتـــاك أقـــار صناعيـــة مبـــا
يصـــب يف اتجـــاه قطـــاع االتصـــاالت والبـــث التلفزيـــوين ،إذ
أن تعقي ــدات التهدي ــدات الت ــي تواج ــه تل ــك ال ــدول جعله ــا
تفكـــر مبنطـــق مغايـــر .وبوجـــه عـــام ،متثلـــت الدوافـــع
الرئيســـية الحاكمـــة لتوجـــه الـــدول العربيـــة نحـــو امتـــاك
أق ــار صناعي ــة يف س ــياق أك ــر وه ــو الفض ــاء ،ع ــى نح ــو م ــا
توضحـــه النقـــاط التاليـــة:
رواد الفضاء:

 -1اخــراق مجــاالت غــر تقليديــة :وهــو مــا تعــر عنــه سياســة
دولــة اإلمــارات ،إذ أطلقــت أكــر خطــة علميــة متكاملــة يف
املنطقــة العربيــة وهــو الربنامــج الوطنــي للفضــاء الــذي يهــدف
إىل غــزو الفضــاء ومحــاكاة الحيــاة عــى املريــخ وإطــاق أكــر
منتــدى لعلــاء الكوكــب يف العــامل .كــا تــم إطــاق مجمــع
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 الـــ 71للمؤمتــر الــدويل للفضــاء لعــام .2020
ويهــدف ذلــك أيضً ــا إىل أن تصــل اإلمــارات كوكــب املريــخ
يف عــام  2021فيــا يعــرف مبــروع “مســبار األمــل” وتنشــئ
مســتوطنة دامئــة عــى الكوكــب األحمــر بحلــول عــام .2117
فاإلمــارات تهــدف إىل أن تصبــح الدولــة التاســعة عامل ًيــا واألوىل
عربيًــا يف تحقيــق برنامــج الستكشــاف كوكــب املريــخ .لــذا ،أعلــن
وزيــر الصناعــة والتجــارة الــرويس دينيــس مانتــوروف خــال
افتتــاح أعــال اللجنــة الحكوميــة اإلماراتيــة -الروســية املشــركة
للتعــاون االقتصــادي والتجــاري يف أبوظبــي يف  27نوفمــر
املــايض أنــه “تــم التوصــل إىل اتفــاق بــن اإلمــارات وروســيا
حــول تدريــب وإعــداد رائــد فضــاء إمــارايت يف روســيا”.
ولعــل ترصيــح ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دىب يعــر
عــن ذلــك حيــث قــال“ :نســعى خــال األعــوام املقبلــة ألن
تكــون دولــة اإلمــارات مركــ ًزا رئيســيًا يف الصناعــة الفضائيــة
عامليًــا” .لــذا ،أطلقــت إمــارة دىب ،يف  7ديســمرب الجــاري ،برنامــج
“رواد الفضــاء” الختيــار وتدريــب أربعــة رواد فضــاء إماراتيــن
وإرســالهم يف مهــات مختلفــة إىل محطــة الفضــاء الدوليــة “آى
إس إس” خــال الســنوات الخمــس املقبلــة.
تأمين الحدود:

 -2مراقب ــة الح ــدود الربي ــة والبحري ــة :ع ــى نح ــو م ــا أش ــارت
إلي ــه الحكوم ــة املغربي ــة يف أح ــد بياناته ــا ب ــأن “قــرار امت ــاك
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القمـــر محمـــد الســـادس أ ،يف نوفمـــر  ،2017والـــذي ســـوف
يك ــون مدعو ًم ــا بقم ــر آخ ــر يف ع ــام  2018يدخله ــا يف مرحل ــة
جديـــدة ســـتمكنها مـــن مراقبـــة حدودهـــا البحريـــة والربيـــة،
مبـــا يـــؤدي إىل الحـــد مـــن تهديـــدات التنظيـــات اإلرهابيـــة
وخاصـــة داعـــش ،والحـــد مـــن القرصنـــة البحريـــة التـــي قـــد
ته ــدد التج ــارة الدولي ــة” .ك ــا أن القم ــر الجزائ ــري الجدي ــد
يهـــدف إىل مراقبـــة الحـــدود الطويلـــة مـــع املغـــرب وليبيـــا
وم ــايل والنيج ــر وتش ــاد وتون ــس.
الهجرة غير النظامية:

 -3محارب ــة الهج ــرة غ ــر الرشعي ــة :وه ــى أح ــد املح ــددات
الحاكم ــة للحكوم ــة املغربي ــة المت ــاك قم ــر صناع ــي جدي ــد،
ال ســـيام أن الهجـــرة غـــر القانونيـــة تســـتغلها الجامعـــات
املتطرفـــة بهـــدف التســـلل إىل الـــدول األوروبيـــة ،عـــى
نحـــو يعكـــس التحالـــف الناشـــئ بـــن التنظيـــات اإلرهابيـــة
والعصابـــات اإلجراميـــة .وهنـــا تجـــدر اإلشـــارة إىل ترصيـــح
وزي ــر الداخلي ــة املغ ــريب ،عبدال ــوايف لفتي ــت ،خ ــال اجت ــاع
اللجن ــة الداخلي ــة مبجل ــس الن ــواب يف الرب ــاط يف ماي ــو امل ــايض،
ال ــذي كش ــف في ــه ع ــن إيق ــاف األجه ــزة األمني ــة أك ــر م ــن
 35أل ــف مهاج ــر غ ــر قان ــوين ،وتفكي ــك  61ش ــبكة إجرامي ــة
تنشـــط يف مجـــال تهريـــب البـــر ،ليبلـــغ عـــدد الشـــبكات
التـــي تـــم تفكيهـــا خـــال الفـــرة ( )2002-2017نحـــو 3136
شـــبكة.
أداة التجسس:

 -4الكش ــف ع ــن املواق ــع االس ــراتيجية :إذ ميك ــن م ــن خ ــال
األقــار الصناعيــة تحديــد املنشــآت العســكرية للــدول األخــرى،
وه ــو م ــا فرست ــه اتجاه ــات عدي ــدة يف الجزائ ــر بش ــأن إط ــاق
املغـــرب القمـــر األخـــر “محمـــد الســـادس” حيـــث يعـــد –
وف ًق ــا لرؤي ــة ه ــذه االتجاه ــات -أداة جدي ــدة للتجس ــس ع ــى
الب ــاد وكش ــف مواقعه ــا االس ــراتيجية والعس ــكرية يف س ــياق
التوت ــر القائ ــم ب ــن الدولت ــن بس ــبب نــزاع الصحــراء الغربي ــة
مـــن جهـــة والتنافـــس عـــى الـــدور اإلقليمـــي مـــن جهـــة
أخـــرى .لـــذا ،يحمـــل القمـــر الصناعـــي “ألكـــوم ســـات”1 -
أهدافً ــا اس ــراتيجية تتمث ــل يف تعزي ــز حامي ــة األم ــن القوم ــي
الجزائـــري.
غضب الطبيعة:

 -5الوقايـــة مـــن الكـــوارث الطبيعيـــة :تهـــدف الـــدول مـــن
اقتن ــاء أق ــار صناعي ــة إىل تقدي ــر تأث ــرات الك ــوارث الطبيعي ــة
وخاص ــة ال ــزالزل ع ــى الخط ــط التنموي ــة له ــا ،ولع ــل توج ــه
عـــدد مـــن الـــدول العربيـــة مثـــل الجزائـــر وليبيـــا ومـــر
واإلمـــارات والســـعودية إلطـــاق أقـــار صناعيـــة مختلفـــة
يعك ــس ،يف ج ــزء من ــه ،تقدي ــر األرضار الناتج ــة ع ــن ال ــزالزل
وغريه ــا م ــن الك ــوارث الت ــي تع ــر ع ــن غض ــب الطبيع ــة يف
مواجهـــة البـــر.
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التغير المناخي:

 -6رصـــد التغـــرات البيئيـــة :تســـعى الـــدول مـــن خـــال
امتالكهـــا األقـــار الصناعيـــة إىل املحافظـــة عـــى البيئـــة.
فعـــى ســـبيل املثـــال ،ينتـــج عـــن القمـــر “خليفـــة ســـات”
ص ــور فضائي ــة ل ــكل املناط ــق يف اإلم ــارات الت ــي تس ــتخدم يف
املج ــاالت البيئي ــة والعلمي ــة يف الدول ــة .ك ــا أعلن ــت مدين ــة
امللـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــات أنهـــا تحـــر إلطـــاق
“س ــعودي س ــات  ”5لدع ــم خدم ــات االستش ــعار ع ــن بع ــد ،إذ
س ــيمد اململك ــة بص ــور دقيق ــة وواضح ــة ع ــن حال ــة الس ــحب
واألمطـــار والغـــاف الجـــوي.
األمن السيبراني:

 -7صـــد الهجـــات اإللكرتونيـــة :التـــي تقـــوم التنظيـــات
اإلرهابي ــة بش ــنها وتس ــتهدف األنظم ــة املعلوماتي ــة يف بع ــض
ال ــدول العربي ــة ،وه ــو م ــا دف ــع اململك ــة املغربي ــة إىل اقتن ــاء
قمـــر صناعـــي عـــاىل الدقـــة لتلبيـــة احتيـــاج التصـــدي لتلـــك
الهجـــات ويكـــون صـــام أمـــان للدولـــة.
مقاومة االحتكار:

 -8تحقيـــق نـــوع مـــن االســـتقاللية املعلوماتيـــة :عـــر وقـــف
احت ــكار األق ــار الصناعي ــة األجنبي ــة واالس ــتفادة م ــن خدم ــات
األقـــار الوطنيـــة .ويف هـــذا الســـياق ،أكـــد املديـــر العـــام
للوكال ــة الفضائي ــة الجزائري ــة عزالدي ــن أوصدي ــق ع ــى هام ــش
مؤمت ــر صحف ــي مبدين ــة وهــران يف  14نوفم ــر  2017ع ــى أن
“الجزائـــر عازمـــة عـــى وقـــف األقـــار الصناعيـــة األجنبيـــة
واالســـتفادة مـــن خدمـــات قمـــر جزائـــري مـــن شـــأنه توفـــر
خدمـــة االتصـــاالت واإلنرتنـــت أو بـــث القنـــوات اإلذاعيـــة
والتلفزيونيـــة بدقـــة عاليـــة”.
قطاع واعد:

خالص ــة الق ــول ،إن التدخ ــات البرشي ــة وحده ــا غ ــر ق ــادرة
عـــى رصـــد ودرء التهديـــدات األمنيـــة وبلـــورة الخطـــط
التنمويـــة والحـــد مـــن تأثـــر الكـــوارث الطبيعيـــة واملخاطـــر
البيئي ــة ومواجه ــة تدف ــق الجامع ــات اإلرهابي ــة ع ــر الح ــدود
الرخ ــوة ،وحامي ــة حق ــول الغ ــاز املكتش ــفة حديثً ــا ع ــى نح ــو
يســـتلزم امتـــاك أقـــار صناعيـــة والتوجـــه نحـــو الفضـــاء
باعتب ــاره قطا ًع ــا واعــ ًدا ،ع ــى الرغ ــم م ــن تعاظ ــم التحدي ــات
الت ــي تواج ــه ال ــدول العربي ــة الخ ــراق ه ــذا املج ــال ،والت ــي
ترتب ــط بالتموي ــل وضع ــف الوع ــى املجتمع ــي ورمب ــا النخب ــوي،
يف بعـــض األحيـــان ،بأهميـــة القطـــاع وتوفـــر كـــوادر برشيـــة
متخصص ــة ونق ــل املعرف ــة وتدعي ــم أط ــر التع ــاون املؤس ــي
عـــى املســـتوى اإلقليمـــي.

أولوية األمن:

دوافع تصاعد السباق اإلقليمي في الفضاء الخارجي
 tد .إيمان فخري
باحثة متخصصة في الشؤون اآلسيوية

اشــتدت املنافســة عــى مــدار العقــد املــايض يف منطقــة الــرق
األوســط حيــال أهميــة تعزيــز الوجــود يف الفضــاء الخارجــي ،حيــث
بــدأت عــدة دول مثــل اإلمــارات والســعودية وإيـران ومــر وتركيــا
يف تطويــر برامجهــا الفضائيــة بشــكل رسيــع ،باإلضافــة إىل إرسائيــل
التــي أطلقــت ألول مــرة قمـرا ً صناعيـاً تــم تصنيعــه محليـاً (Ofeq-
 )1يف عــام .1988
تنافس إقليمي:

ميكــن اســتقراء أهــم مالمــح التنافــس اإلقليمــي حــول الفضــاء
الخارجــي ،فيــا يــي:
 -1تكثيــف عمليــات إطــاق األقــار الصناعيــة :واصلــت إرسائيــل
إطــاق وتشــغيل األقــار الصناعيــة ألغـراض دفاعيــة ،وكان آخرهــا
إطــاق قمــر اســتطالع والتقــاط صــور دقيقــة لألغـراض العســكرية
( )Ofeq-16يف يوليــو  .2020كــا قامــت الســعودية خــال الفــرة
بــن عامــي  2000و 2019بإطــاق  16قمــرا ً صناعيــاً ،كان آخرهــا
القمــر الصناعــي ( )SGS-1والــذي قامــت رشكــة “لوكهيــد مارتــن”
ببنائــه ،وتــم إطالقــه مــن قاعــدة كــورو يف إقليــم غويانــا الفرنســية.
ويخــدم هــذا القمــر الصناعــي قطــاع االتصــاالت الفضائيــة الحديثة
املتعــددة.
وقــد متكنــت مــر خــال الثالثــة عقــود املاضيــة مــن إطــاق

مــا يقــرب مــن  9أقــار صناعيــة لألغــراض التجاريــة والبــث
التليفزيــوين .ويف عــام  ،2019أطلقــت مــر أول قمــر صناعــي يف
مجــال االتصــاالت (طيبــة .)1-
فيــا متكنــت دولــة اإلمــارات مــن تحقيــق التقــدم األكــر يف
تطويــر قدراتهــا الفضائيــة خــال فــرة زمنيــة قصــرة نســبياً مقارنــة
بباقــي جريانهــا ،حيــث أطلقــت يف عــام  2018القمــر الصناعــي
“خليفــة ســات” الــذي تــم تصميمــه وتصنيعــه داخــل اإلمــارات.
ويعــد اإلنجــاز األكــر لربنامــج الفضــاء اإلمــارايت هــو إطالق “مســبار
األمــل” ووصولــه إىل مــدار املريــخ يف فربايــر املــايض ،مــا جعــل
“وكالــة الفضــاء اإلماراتيــة” خامــس وكالــة فضــاء تصــل إىل املريــخ.
بينــا أطلقــت قطــر قمريــن صناعيــن (ســهيل  1و )2خــال عامــي
 2013و.2018
وعــى الرغــم مــن تأثــر العقوبــات الدوليــة املفروضــة عــى
إيـران ،فــإن األخــرة تلقــت الدعــم مــن الصــن وروســيا؛ مــا مكّنها
مــن إطــاق أقــار صناعيــة يف أعــوام  2009و 2011و .2012وإذا
كانــت إيـران قــد أخفقــت يف إطــاق قمــر صناعــي عســكري لعــدة
م ـرات ،بيــد أنهــا متكنــت يف أبريــل  2020مــن إطــاق أول قمــر
صناعــي عســكري باســم (نــور.)1-
 -2إنشــاء وكاالت فضــاء وطنيــة :أنشــأت إرسائيــل وإيـران وكاالت
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ملفات إكسبو

فضائيــة يف عامــي  1983و 2003عــى 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”
يف عــام  ،2006و”وكالــة اإلمــارات للفضــاء” يف
عــام  .2014وأنشــأت البحريــن ومــر وكاالت
فضــاء وطنيــة يف عامــي  2014و 2016عــى
التــوايل .وكذلــك أنشــأت الســعودية وتركيــا
وكاالت فضائيــة وطنيــة يف عــام .2018
 -3وجــود برامــج فضــاء طموحــة :يعــد الربنامج
الفضــايئ اإلمــارايت مــن أكــر برامــج املنطقــة
طموحــاً ،حيــث تســعى الدولــة إىل إرســال
مركبــة فضائيــة لدراســة القمــر يف عــام ،2024
وكذلــك إنشــاء مســتوطنة برشيــة عــى ســطح
املريــخ بحلــول عــام .2117
وأعلنــت ســلطنة ُعــان عــن خطتهــا إلطالق
أول قمــر صناعــي لهــا يف عــام  ،2024كــا تخطــط مــر إلرســال
أول رائــد فضــاء مــري إىل الفضــاء يف عــام  ،2026فضـاً عن العمل
مــع الصــن وأملانيــا لبنــاء قمريــن صناعيــن.
ووقّعــت الســعودية ،يف مــارس  ،2021اتفاقيــة مــع الصــن
إلجـراء مهمــة علميــة ســعودية عــى مــن محطــة الفضــاء الصينيــة
يف عــام  .2022ووقّعــت قطــر يف عــام  2020اتفــاق تعــاون مــع
“وكالــة ناســا” لتصميــم أول قمــر صناعــي مخصــص لدراســة امليــاه
الجوفيــة والتغـرات املناخيــة يف املناطــق الصحراويــة ،ومــن املتوقع
إطالقــه يف عــام .2025
فيــا أعلنــت تركيــا عــن نيتهــا إلطــاق أول قمــر صناعــي إىل
القمــر يف عــام  ،2023وأكــد الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان أن
تركيــا ستســتثمر حــوايل مليــار دوالر يف برنامجهــا الوطنــي للفضــاء.
وتســعى تركيــا إىل بنــاء موقــع إلطــاق األقــار الصناعيــة بقيمــة
 350مليــون دوالر يف الصومــال.
 -4رص ــد ميزاني ــات ضخم ــة للتطوي ــر الفض ــايئ :وفقــاً لتقري ــر
رشك ــة  Euroconsultح ــول برام ــج الفض ــاء الحكومي ــة ،فق ــد
ازداد اإلنفـــاق عـــى الفضـــاء يف منطقـــة الـــرق األوســـط
وش ــال أفريقي ــا م ــن  755ملي ــون دوالر يف ع ــام  2010إىل م ــا
يق ــرب م ــن  1.3ملي ــار دوالر ع ــام  .2020فع ــى س ــبيل املث ــال،
اســـتثمرت اإلمـــارات نحـــو  6مليـــارات دوالر لدعـــم برامـــج
استكشـــاف الفضـــاء .كـــا أعلنـــت الســـعودية يف عـــام 2020
أنه ــا ستس ــتثمر  2.1ملي ــار دوالر يف برنامجه ــا الفض ــايئ بحل ــول
عـــام .2030
دوافع متنوعة:

ميكــن التمييــز بــن عــدد مــن الدوافــع وراء تزايــد اهتــام العديــد
مــن دول الــرق األوســط بالفضــاء الخارجــي ،ولعــل مــن أبرزهــا
اآليت:
30
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 -1الحفــاظ عــى األمــن القومــي للــدول :إذ إن الوجــود يف الفضــاء
الخارجــي ســوف ينعكــس إيجابيـاً عــى تعزيــز وضــع الــدول عــى
الصعيــد الجيوســيايس ،حيــث تلعب األقــار الصناعيــة دورا ً محورياً
يف تعزيــز أنظمــة الدفــاع ،خاصــة الصواريــخ الباليســتية وصواريــخ
كــروز والطائـرات امل ُسـ ُـرة “مــن دون طيــار”.

وقــد شــعرت دول منطقــة الــرق األوســط بالحاجــة املاســة
إىل ترسيــع وتــرة تواجدهــا يف الفضــاء خــال عامــي  2019و.2020
وقــد يعــزي ذلــك بشــكل رئيــي إىل الهجــوم الــذي شــنته ميليشــيا
الحوثيــن يف ضــد منشــآت لرشكــة “أرامكــو” الســعودية يف ســبتمرب
 ،2019حيــث متكــن الحوثيــون مــن اســتخدام صواريــخ كــروز
وطائــرات مــن دون طيــار الســتهداف معملــن تابعــن للرشكــة،
أحدهــا يُعــ ُّد أكــر معمــل لتكريــر النفــط يف العــامل .وات ُهــم
الحوثيــون بالتعــاون مــع حليفهــم إيـران ،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.
 -2تنويــع املــوارد االقتصاديــة :بلغــت قيمــة اقتصــاد الفضــاء
العاملــي أكــر مــن  300مليــار دوالر يف عــام  ،2020وفقـاً لتقديـرات
رشكــة  ،Euroconsultومــن املتوقــع أن تبلــغ قيمتــه  2.7تريليــون
دوالر بحلــول عــام  .2040ويُضــاف إىل ذلــك ،اإلمكانــات االقتصاديــة
الكبــرة الخاصــة بالتعديــن الفضــايئ يف املســتقبل ،حيــث اســتنتج
العلــاء أن كويكب ـاً صغ ـرا ً غني ـاً بالبالتــن ،يبلــغ طولــه  200مــر
فقــط ،ميكــن أن يســاوي  30مليــار دوالر.
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.

دوافع تصاعد السباق اإلقليمي في الفضاء الخارجي

كــا أن زيــادة االســتثامرات يف األنشــطة الفضائيــة ســيعمل
عــى تعزيــز االبتــكار وإنشــاء قطــاع جديــد مــن الــركات العاملــة
يف هــذا املجــال ،مــا يعنــي خلــق فــرص عمــل جديــدة وانتعــاش
اقتصــادات دول املنطقــة.
 -3تعزيــز املكانــة الدوليــة :يعــزز تنفيــذ املرشوعــات العلميــة
الكبــرة املرتبطــة بالفضــاء القــوة الناعمــة للدولــة املعنيــة ،ويرســخ
صورتهــا عــى أنهــا دولــة مرتبطــة بتطبيقــات املســتقبل ،مــا
ســينعكس إيجابيـاً 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.
 -4مواكبــة التوجــه العاملــي الستكشــاف الفضــاء :تزامــن اشــتداد
املنافســة يف الــرق األوســط مــع تزايــد اهتــام رشكات التكنولوجيا
الكــرى مثــل “تســا” و”أمــازون” بالفضــاء باعتبــاره مجــاالً حيويـاً
للتنميــة والنمــو االقتصــادي .وبالتــايل فقــد أصبــح جليــاً لــدول
املنطقــة أنــه يتعــن عليهــا أال تتخلــف عــن الركــب العاملــي املتجــه
نحــو استكشــاف واســتغالل الفضــاء ،وذلــك لضــان الحفــاظ عــى
مكتســباتها التنمويــة.
مآالت التنافس:

ميكن التمييز بني سـيناريوهني لرصد مسـتقبل التنافـس اإلقليمي يف
الرشق األوسـط حول الفضـاء ،كالتايل:
 -1السـيناريو األول هـو “التعـاوين”؛ مبعنـى أن تـدرك دول املنطقة
أنـه يتعين عليهـا التعـاون لالسـتفادة مـن الخبرات املختلفـة التـي
متتلكهـا كل دولـة بهـدف تطويـر مرشوعات فضائية مشتركة .فعىل
سـبيل املثـال ،متتلـك بعـض الـدول خبرات فنيـة طويلـة يف مجـال
األنشـطة الفضائيـة مثـل إرسائيـل وإيـران ،يف حين أن هنـاك دوالً
لديهـا إمكانيـات وكفـاءات واعـدة مثل اإلمـارات ،فضالً عـن خربات
مرص والسـعودية وقطر يف إطالق وإدارة األقامر الصناعية والقنوات
التليفزيونيـة واإلذاعية.
وهنـاك بعـض املـؤرشات التـي قـد تدعـم إمكانيـة تطبيـق هذا

السـيناريو على املديين القصير واملتوسـط؛ املـؤرش األول هـو قيـام
“وكالـة اإلمارات للفضـاء” يف مارس  2019بإنشـاء املجموعة العربية
للتنسـيق حـول الفضـاء ،وتهدف هـذه املجموعة إىل تأسـيس رشاكة
بين عـدد مـن الـدول العربيـة مـن بينهـا اإلمـارات والسـعودية
والبحريـن والكويـت ومصر واألردن والسـودان واملغـرب والجزائـر
ولبنان.
أمـا املـؤرش الثـاين فهـو توقيـع اتفاقيـة بين “وكالـة اإلمـارات
للفضـاء” و”وكالـة الفضـاء اإلرسائيلية” ،يف  20أكتوبـر  ،2021لتعزيز
التعـاون يف البحـث العلمـي واستكشـاف الفضـاء ،كما تـم االتفـاق
على التعـاون يف عدد مـن املرشوعات الفضائية ،مبـا يف ذلك اإلطالق
املشترك ملهمـة الفضاء “برييشـيت  ”2والتي تهـدف إىل إنزال مركبة
فضائيـة مـن دون طيـار عىل سـطح القمـر يف عـام .2024
ويف حالـة تفعيـل هـذه الشراكات ،فإن ذلك سـيعمل عىل خلق
وتعزيـز روابـط تكامليـة بين الـدول يف اإلقليـم .ولكن يظـل العائق
الرئيسي أمـام تحقيق هذا السـيناريو هو اسـتمرار اضطراب عالقات
الـدول يف املنطقـة ،مام قـد يعرقل جهود التعـاون الفضايئ اإلقليمي.
 -2السـيناريو الثـاين مفـاده “انـزالق املنطقـة يف سـباق فضـايئ
مسـتعر”؛ وهـو سـيناريو مرجـح حدوثـه حـال وقـوع مزيـد مـن
االضطرابـات والنزاعـات بين الفاعلين الرئيسـيني يف اإلقليـم ،مـا
قـد يدفـع دول املنطقـة إىل السـعي نحـو االسـتفادة مـن الخبرات
األجنبيـة مـن دون النظـر إىل إمكانيـات التكامـل اإلقليمـي ،وذلـك
بهـدف التفـوق على الخصـوم اإلقليميني .وغنـي عن البيـان أن هذا
السـيناريو سـينتج عنـه مزيـد مـن الرصاعـات وتعميـق عـدم الثقة
بين دول املنطقـة؛ ليس فقط فيما يخص األنشـطة الفضائية ،بل يف
كافـة امللفـات امل ُعقـدة باإلقليـم.
ختامـاً ،مـن الضروري أن تسـتمر الـدول العربيـة يف االسـتثامر
بشـكل مكثـف يف أنظمتها التعليمية لخلق قـوة عاملة لديها القدرة
على بنـاء وتطويـر تقنيـات األقمار الصناعيـة ،السـيام أن الوجود يف
الفضـاء الخارجـي أصبح انعكاسـاً للمكانـة االستراتيجية التي تتمتع
بهـا الدول.
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تحدي التضليل:

فرص استخدام الفضاء الخارجي في حفظ السالم باإلقليم
 tمحمد العربي
باحث في الشؤون الدولية واالستراتيجية

منـــذ غـــزو الفضـــاء إبـــان الحـــرب البـــاردة ،متثـــل الغـــرض
الرئيـــي لهـــذا الغـــزو يف تعزيـــز القـــوة العســـكرية للـــدول
الك ــرى م ــن خ ــال التناف ــس ع ــى الهيمن ــة يف ه ــذه املس ــاحة
غـــر املأهولـــة ،وذلـــك عـــر اســـتخدام األقـــار الصناعيـــة يف
عملي ــات التجس ــس ودع ــم العملي ــات املس ــلحة ع ــى األرض.
بي ــد أن نهاي ــة الح ــرب الب ــاردة طرح ــت إمكاني ــة التوس ــع يف
اس ــتخدام الفض ــاء الخارج ــي لدع ــم األم ــن اإلنس ــاين والبيئ ــي،
وتجـــاوز “عســـكرة الفضـــاء” إىل إمكانيـــة تعزيـــز الســـام.
ويف هـــذا الســـياق ،اتســـعت أهميـــة اســـتخدامات الفضـــاء
الخارجـــي لدعـــم عمليـــات حفـــظ الســـام يف العديـــد مـــن
مناطـــق العـــامل املضطربـــة ،ومنهـــا الـــرق األوســـط.
أقمار حفظ السالم:

أدركـــت األمـــم املتحـــدة أهميـــة توظيـــف األقـــار الصناعيـــة
يف عمليـــات حفـــظ الســـام يف مرحلـــة مبكـــرة .ففـــور البـــدء
يف إرســـال أول قمـــر صناعـــي إىل الفضـــاء الخارجـــي يف عـــام
 ،1957بـــدأت الهيئـــة الدوليـــة يف تحفيـــز األطـــراف الدوليـــة
عـــى التوافـــق عـــى مبـــادئ اســـتخدام الفضـــاء الخارجـــي
لألغـــراض الســـلمية ،ومنـــع اســـتخدامه عســـكرياً ،وكذلـــك
ع ــدم توظي ــف أس ــلحة الدم ــار الش ــامل يف الفض ــاء .وق ــد ت ــم
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التوصـــل بالفعـــل إىل هـــذه االتفاقيـــة يف عـــام 1967؛ وهـــي
االتفاقي ــة الت ــي متث ــل اإلط ــار الع ــام للقان ــون ال ــدويل للفض ــاء.
ويف عـــام  ،1978قدمـــت الحكومـــة الفرنســـية مقرتحـــاً حـــول
نظـــام األقـــار الصناعيـــة لحفـــظ الســـام ،إىل االجتـــاع األول
للجن ــة األم ــم املتح ــدة الخاص ــة بن ــزع التس ــلح م ــن الفض ــاء
 ،UNSSODوتبع ــت ذل ــك مقرتح ــات أخ ــرى قدمته ــا إيطالي ــا
وهولن ــدا واالتح ــاد الس ــوفييتي آن ــذاك وع ــدد م ــن املنظ ــات
الدوليـــة غـــر الحكوميـــة ومنظـــات الســـام الدوليـــة.
ويف ه ــذا الس ــياق ،ب ــدأ الحدي ــث ع ــن األق ــار الصناعي ــة
لحفـــظ الســـام  ،Peace-Keeping Satelliteوتُعـــرف بأنهـــا
أق ــار املراقب ــة الت ــي تدع ــم عملي ــات حف ــظ الس ــام الدولي ــة
مـــن خـــال تقديـــم الدعـــم التقنـــي لتحديـــد مناطـــق فصـــل
القـــوات أو الفصـــل بـــن املناطـــق املتنـــازع عليهـــا ،وتعزيـــز
جهـــود الوســـاطة ،وجمـــع أدلـــة حـــول انتهـــاكات حقـــوق
اإلنس ــان والجرائ ــم املرتكب ــة يف مناط ــق الرصاع ــات ،وتحس ــن
ق ــدرة الق ــوات ع ــى تحلي ــل ال ـراع ،وتحس ــن خط ــط انتش ــار
ق ــوات حف ــظ الس ــام بن ــا ًء ع ــى تحدي ــد أك ــر نق ــاط الــراع
هشاشـــة .واألهـــم مـــن ذلـــك أن هـــذه املعلومـــات ميكـــن
جمعه ــا م ــن أي جه ــة دولي ــة ،س ــواء كان ــت منظ ــات إقليمي ــة
أو دولي ــة ،مث ــل أجه ــزة األم ــم املتح ــدة املعني ــة أو “هيوم ــان

ملفات إكسبو

رايت ــس ووت ــش” و”منظم ــة العف ــو الدولي ــة” ،ولي ــس ال ــدول
وحده ــا.
وع ــى الرغ ــم م ــن أهمي ــة عملي ــات التحق ــق م ــن تنفي ــذ
االتفاقيــات املتعلقــة بتســوية النزاعــات املســلحة ،ســواء كانــت
معاهــدات دامئــة أو هدنــات قصــرة األجــل ،مــن خــال لجــان
ع ــى األرض؛ ف ــإن عم ــل ه ــذه اللج ــان ق ــد يتع ــرض للعرقل ــة
م ــن بع ــض األط ـراف أو يخض ــع للتحي ـزات أو خالف ــات أعض ــاء
اللجـــان .لـــذا ،فـــإن تكنولوجيـــا األقـــار الصناعيـــة تســـاعد
األط ـراف املعني ــة بتنفي ــذ االتفاقي ــات ع ــى البق ــاء ع ــى اط ــاع
ع ــى الوض ــع ع ــى األرض م ــن دون تدخ ــل العام ــل الب ــري.
وعنـــد تحليـــل صـــور األقـــار الصناعيـــة Satellite Imagery
مـــن خـــال الخـــراء املدربـــن ،ميكـــن الكشـــف عـــن حالـــة
ال ـراع مث ــل وج ــود ق ــرى مدم ــرة أو انتش ــار لق ــوات مس ــلحة
أو ميليش ــيات أو الب ــدء يف تجهي ـزات عس ــكرية أو آث ــار لتح ــرك
مركب ــات ثقيل ــة ووس ــائل نق ــل ،وغريه ــا م ــن آث ــار ميك ــن أن
توضـــح ببســـاطة مـــدى التغـــر يف وضـــع الـــراع يف مناطـــق
معين ــة.
حالة الشرق األوسط:

تعمـــل قـــوات حفـــظ الســـام األمميـــة والدوليـــة يف الـــرق
األوســـط يف العديـــد مـــن أماكـــن الرصاعـــات القامئـــة
و”املجم ــدة” ،مث ــل فلس ــطني (هيئ ــة األم ــم املتح ــدة ملراقب ــة
الهدن ــة  ،)UNTSOوهضب ــة الج ــوالن (ق ــوة األم ــم املتح ــدة

ملراقبـــة فـــض االشـــتباك بـــن القـــوات اإلرسائيليـــة والســـورية
 ،)UNDOFوجن ــوب لبن ــان (ق ــوة األم ــم املتح ــدة االنتقالي ــة
يف لبنـــان  ،)UNIFILوالصحـــراء الغربيـــة (بعثـــة األمـــم
املتحـــدة لالســـتفتاء يف الصحـــراء الغربيـــة .)MINURSO
وم ــن املؤك ــد أن ه ــذه الق ــوات الدولي ــة تعم ــل يف مناط ــق
هش ــة أمنيــاً ،وإقلي ــم أك ــر ُعرض ــة لالضطراب ــات م ــن غ ــره.
وقـــد تـــم نـــر تلـــك القـــوات عـــى مـــدار العقـــود املاضيـــة
للقي ــام مبهم ــة أساس ــية؛ وه ــي مراقب ــة تنفي ــذ اتفاق ــات الس ــام
أو ف ــض االش ــتباك ،ع ــدا ق ــوات االتح ــاد اإلفريق ــي يف الصوم ــال
(أميســـوم) امل ُكلفـــة 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
فاعلي ــة ملن ــع نش ــوب الرصاع ــات أو اس ــتباق أس ــباب التصعي ــد.
ويتس ــم عم ــل الق ــوات الدولي ــة يف معظ ــم ه ــذه الح ــاالت
بالـــرق األوســـط بنـــوع مـــن االســـتقرار وســـهولة مراقبـــة
األوض ــاع م ــع وض ــوح خط ــوط ف ــض الن ـزاع .بي ــد أن الصعوب ــة
س ــتزداد يف حال ــة ن ــر ق ــوات أممي ــة أو متع ــددة الجنس ــيات
يف مناطـــق النـــزاع األهـــي؛ حيـــث تتداخـــل خطـــوط فـــض
النـــزاع واالشـــتباك ،عـــى نحـــو يجعـــل القـــوات املعنيـــة يف
حاجـــة إىل عمليـــات مراقبـــة أكـــر دقـــة للمتنازعـــن عـــى
خطـــوط القتـــال أو يف حالـــة التهدئـــة.
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نماذج تطبيقية:

اتضـــح دور األقـــار الصناعيـــة ونظـــم املعلومـــات الجغرافيـــة
كأدوات يف عمليـــات حفـــظ الســـام يف عـــدد مـــن الحـــاالت
مبنطقـــة الـــرق األوســـط ،ومنهـــا اآليت:
 -1يف الس ــودان ،حي ــث ج ــاء م ــع “م ــروع القم ــر الصناع ــي
الحـــارس” أو  )Satellite Sentinel Project (SSPوالـــذي
تأســـس يف عـــام  2010عـــى يـــد الناشـــطني “جـــورج كلـــوين”
و”جـــون برندرجاســـت” خـــال الزيـــارة التـــي قامـــا بهـــا إىل
جن ــوب الس ــودان .ويف الع ــام الت ــايل ،أص ــدر امل ــروع تقريــرا ً
تضم ــن ص ــورا ً ملقاب ــر جامعي ــة ت ــم اكتش ــافها يف مناط ــق ،مث ــل
جنـــوب كردفـــان وجنـــوب الســـودان ،وكذلـــك صـــورا ً لقـــرى
ت ــم محوه ــا يف منطق ــة أبي ــي املتن ــازع عليه ــا ب ــن الس ــودان
وجنـــوب الســـودان.
 -2يف دارف ــور ،أظه ــر تحلي ــل املعلوم ــات الجغرافي ــة أن معظ ــم
حـــوادث النـــزاع تقـــع خـــارج نطـــاق دوريـــات بعثـــة حفـــظ
الس ــام املش ــركة للق ــوات األممي ــة وق ــوات االتح ــاد األفريق ــي
يف دارف ــور ،وه ــو م ــا دف ــع البعث ــة إىل تعدي ــل من ــط انتش ــارها
ليش ــمل مناط ــق أوس ــع.
 -3أثن ــاء الح ــرب األهلي ــة يف جن ــوب الس ــودان ،فق ــد س ــاعدت
صـــور األقـــار الصناعيـــة قـــوات حفـــظ الســـام األمميـــة
عـــى تحديـــد تحـــركات بعـــض القوافـــل املســـلحة واملركبـــات
املدرعـــة التابعـــة للقـــوات الحكوميـــة والتـــي كانـــت تتحـــرك
ع ــى الطري ــق الواص ــل ب ــن “جوب ــا” و”ب ــور” .وع ــززت ه ــذه
الص ــور ق ــدرة الق ــوات األممي ــة ع ــى رف ــع وعيه ــا باملوق ــف
عـــى األرض مـــن خـــال تحديـــد انتشـــار القـــوات املهاجمـــة
وبالتـــايل اســـتباق التصعيـــد ومنعـــه.
 -4يف العــراق وس ــوريا ،كان لص ــور األق ــار الصناعي ــة دور يف
تحدي ــد حج ــم الخس ــائر ال ــذي تس ــببت فيه ــا س ــيطرة تنظي ــم
داع ــش ع ــى مناط ــق ش ــايل العــراق وس ــوريا (،)2014-2017
وهـــو مـــا دعـــم الحملـــة الدوليـــة ضـــد التنظيـــم اإلرهـــايب
والتـ ــي أدت يف النهاي ــة إىل انهي ــار ه ــذه الس ــيطرة.
تحديات قائمة:

غالبـــاً مـــا تعتمـــد األمـــم املتحـــدة يف مهامهـــا املتعلقـــة
باألقـــار الصناعيـــة عـــى خدمـــات تجاريـــة تقدمهـــا رشكات
مثـــل “ديجيتـــال جلـــوب” Globe Digital؛ وهـــي رشكـــة
أمريكيـــة تأسســـت يف عـــام  1992وتتخصـــص يف بيـــع صـــور
األقـــار الصناعيـــة عاليـــة الجـــودة لعمـــاء يرتاوحـــون بـــن
الـــركات الخاصـــة واألجهـــزة الحكوميـــة داخـــل وخـــارج
الوالي ــات املتح ــدة واملنظ ــات األممي ــة واملنظ ــات اإلنس ــانية
العاملـــة يف مجـــال حفـــظ الســـام ومنـــع الرصاعـــات .كذلـــك
تتلق ــى األم ــم املتح ــدة ص ــورا ً م ــن األق ــار الصناعي ــة التابع ــة
لحكومـــات بعـــض الـــدول مثـــل فرنســـا والواليـــات املتحـــدة
والهنـــد.
وبق ــدر م ــا تط ــرح ه ــذه الرشاك ــة ب ــن املنظ ــات الدولي ــة
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وال ــركات والحكوم ــات ع ــددا ً م ــن الف ــرص لعملي ــات حف ــظ
الس ــام ،فإنه ــا تف ــرض تحدي ــات أخ ــرى ،مث ــل م ــا ي ــي:
 -1احتامليـــة التســـييس والتضليـــل :فقـــد تتعـــرض صـــور
األقـــار الصناعيـــة التـــي تقدمهـــا الحكومـــات أو الـــركات
التجاريـــة ،للتســـييس أو اإلغفـــال أو اإلخفـــاء املتعمـــد .ويف
ه ــذا الس ــياق ،ت ــرز الفج ــوة التقني ــة ب ــن ال ــدول الت ــي متتل ــك
تقنيـــات فضائيـــة واألخـــرى املضطـــرة إىل رشائهـــا.
 -2إشـــكالية قانونيـــة :تتمثـــل يف أنـــه عـــى عكـــس بعثـــات
اس ــتقصاء الحقائ ــق التـ ــي تعم ــل ع ــى األرض ،ال تحم ــل ص ــور
األقـــار الصناعيـــة أيـــة أذون قانونيـــة مـــن الـــدول املعنيـــة
بالس ــاح له ــا بالتصوي ــر داخ ــل ح ــدود نطاقه ــا الج ــوي ،وه ــو
م ــا ق ــد يخل ــق نزاع ــات ،خاص ــة إذا م ــا كان ــت الحقائ ــق التـ ــي
تكش ــفها الص ــور ع ــى غ ــر رغب ــة وأه ــداف ه ــذه ال ــدول.
 -3ثغـــرات أمني ــة وعســـكرية :تـــرى بعـــض ال ــدول أن ه ــذه
التقنيـــات قـــد تُوظـــف مـــن ِقبـــل دول أخـــرى ،عـــر األمـــم
املتحـــدة أو غريهـــا؛ بغـــرض التجســـس ،أو الكشـــف عـــن
قدراته ــا العس ــكرية ،ورمب ــا تدمريه ــا بدع ــوى من ــع الــراع أو
“التدخ ــل اإلنس ــاين” .ومث ــال ع ــى ذل ــك ،م ــا ح ــدث يف غ ــزو
العــراق ع ــام  ،2003حي ــث ب ــررت الوالي ــات املتح ــدة وقته ــا
حربه ــا ع ــى العــراق باس ــتخدام ص ــور جوي ــة زائف ــة تص ــور
منشـــآت نوويـــة عراقيـــة .ويف حـــاالت أخـــرى ،اتهمـــت دول
مث ــل رسيالن ــكا يف ع ــام  2009وكاالت األم ــم املتح ــدة بتزيي ــف
بع ــض الص ــور الت ــي تظه ــر هج ــوم الق ــوات الحكومي ــة ع ــى
إح ــدى املستش ــفيات يف إط ــار الح ــرب األهلي ــة به ــذا البل ــد.
 -4مش ــكالت تقني ــة :وه ــي تتعل ــق بعملي ــة تحلي ــل الص ــور،
فبعـــض الصـــور قـــد يســـتغرق تحليلهـــا بعـــض الســـاعات،
وهنـــاك صـــور أخـــرى أكـــر تعقيـــدا ً قـــد تحتـــاج إىل أســـابيع
لتحليله ــا واس ــتيعابها .وه ــذا م ــا يجع ــل ه ــذه التقني ــة غ ــر
مالمئـــة لبعـــض املواقـــف التــــي تتطلـــب الحصـــول الفـــوري
ع ــى بع ــض املعلوم ــات التـ ــي ق ــد يرتت ــب عليه ــا االختي ــار ب ــن
التدخـــل امل ُســـلح أو االمتنـــاع عـــن ذلـــك.
ختامـــاً ،تقـــدم التقنيـــات الفضائيـــة مـــن أقـــار صناعيـــة
ونظ ــم معلوم ــات جغرافي ــة وغريه ــا ،فرصــاً لتعزي ــز عملي ــات
حف ــظ الس ــام ومراقب ــة تنفي ــذ اتفاق ــات وق ــف إط ــاق الن ــار
يف مناط ــق الرصاع ــات .بي ــد أن ه ــذه التقني ــات ع ــى تقدمه ــا
ل ــن تُغن ــي بال ــرورة ع ــن عم ــل البعث ــات االس ــتقصائية ع ــى
األرض ،كـــا أنهـــا ســـتظل يف حاجـــة إىل العامـــل البـــري يف
عملي ــات تحلي ــل ص ــور األق ــار الصناعي ــة وم ــا يرتت ــب عليه ــا
مـــن قـــرارات قـــد تخضـــع لعوامـــل تتجـــاوز مجـــرد تقنيـــات
التصوي ــر املتقدم ــة ،وه ــذا م ــا يجعله ــا تواج ــه العدي ــد م ــن
التحديـــات .ومـــن املتوقـــع أن يتـــم التوســـع يف اســـتخدام
تل ــك التقني ــات يف ح ــال ن ــر ق ــوات حف ــظ س ــام يف مناط ــق
الـــراع األهـــي باإلقليـــم.

ً
ثالثا :فرص اقتصادية
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سياحة الفضاء:

تنامي االستخدامات التجارية والترفيهية للفضاء الخارجي
 tد .محمد شادي
ُمدرس بكلية النقل الدولي واللوجستيات  -األكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري

ظهــر االســتغالل التجــاري للفضــاء الخارجــي مــع بدايــة األلفيــة
الجديــدة عندمــا اصطحبــت مركبــة الفضــاء الروســية “ســويوز” يف
عــام  2001رجــل األعــال األمريــي دينيــس تيتــو يف رحلــة مداريــة،
شــارك يف إعدادهــا والتحضــر لهــا رشكــة Space Adventures
األمريكيــة .وملــدة عقــد ،ظلــت األخــرة الطــرف الوحيــد يف مجــال
الســياحة الفضائيــة ،ومل تظهــر أط ـراف أخــرى يف هــذه الصناعــة،
عــى غـرار رشكات “ســبيس إكــس” و”بلــو أوريجــن” وغريهــا 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 تدريجيـاً.
طبيعة سياحة الفضاء:

كان وصــول يــوري جاجاريــن كأول إنســان للفضــاء الخارجــي يف
أبريــل  ،1961تاريخـاً فارقـاً يف استكشــاف العــامل للفضــاء الخارجــي،
إذ فتــح البــاب أمــام الدول الكــرى ،مثل الواليات املتحــدة األمريكية
وروســيا ،إلرســال رحــات متواصلــة الستكشــاف األرض والكواكــب
املختلفــة .وعــى مــدار العقــود املاضيــة ،احتكــرت الحكومــات
بشــكل شــبه كامــل الرحــات العلميــة الستكشــاف الفضــاء؛ وذلــك
نظـرا ً ملــا تنطــوي عليــه مــن اســتثامرات ضخمــة ومخاطــر عاليــة.
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ومل يظهــر مفهــوم االســتغالل االقتصــادي للفضــاء وعــى األخــص مــا
يُعــرف بـــ “الرحــات الفضائيــة” إال يف بدايــة األلفيــة الجديــدة.
ويف عــام  ،2001اصطحبــت املركبــة الفضائيــة الروســية
“ســويوز” ،التابعــة لوكالــة الفضــاء الروســية ( ،)Roscosmosرجــل
األعــال األمريــي دينيــس تيتــو  Dennis Titoإىل محطــة الفضــاء
الدوليــة ،يف رحلــة كلفــت تيتــو نحــو  20مليــون دوالر ،ولتمهــد
ملرحلــة جديــدة الســتغالل البــر للفضــاء.
وجديــر بالذكــر أن الــوكاالت الدوليــة ت ُعــرِف نطــاق الفضــاء
الخارجــي بأنــه تلــك املســاحات األعــى مــن  100كيلــو مــر فــوق
ســطح البحــر .واعتــادا ً عــى هــذا الحــد ،يوجــد مــداران ،كــا هــو
موضــح يف الصــورة ،الفضــاء دون املــداري ( ،)suborbitalوالفضــاء
املــداري (.)orbital
وشــجعت هــذه الرحلــة التاريخيــة لدينيــس تيتو ظهــور رشكات
أمريكيــة خاصــة تعــرض عــى األثريــاء خــوض رحــات إىل املحطــة
الفضائيــة الدوليــة أو الفضــاء دون املــداري .ومــن هنــا ،ظهــر مــا
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
والرسعــة العاليــة ،وكذلــك رؤيــة الظواهــر الطبيعيــة املختلفــة.

ملفات إكسبو

التطور التجاري للصناعة:

تعتــر رشكــة  Space Adventuresاألمريكيــة ،والتــي تأسســت يف
عــام  1998مببــادرة مــن رجــل األعــال ريتشــارد جاريــوت ،أول
رشكــة عامليــة خاصــة تُقــدم خدمــات الرحــات الفضائيــة املداريــة،
وبــدأت برامجهــا بالتعــاون مــع برنامــج الفضــاء الــرويس ،وكان أول
عمالئهــا دينيــس تيتــو الــذي يعتــر أول ســائح يــزور الفضــاء.
ولقــد ظلــت الرشكــة األمريكيــة الطــرف الوحيــد يف هــذه
الصناعــة الوليــدة ألكــر مــن عقــد ،حيــث كانــت رشيحــة العمــاء
محــدودة ومل يكــن متوقعـاً للــركات الجديــدة أن تحقــق عائــدات
كبــرة مــن اســتثامراتها يف مجــال ســياحة الفضــاء .غــر أن الرحــات
الفضائيــة اكتســبت رواجـاً أكــر لــدى رشيحــة أوســع مــن األثريــاء
يف الســنوات املاضيــة ،مــا شــجع إقــدام بعــض رجــال األعــال
املغامريــن عــى إنشــاء رشكات يف مجــال ســياحة الفضــاء.
وعــى مــدار الســنوات األخــرة ،ظهــرت رشكات عديــدة يف هــذا
املجــال وأبرزهــا “ســبيس إكــس” ( )SpaceXو”بلــو أوريجــن”
( )Blue Originو”فريجــن جاالكتيــك” ( .)Virgin Galacticويف
ملمــح آخــر لتطــور الصناعــة ،حصلــت األخــرة عــى أول رخصــة
خاصــة لنقــل الــركاب إىل الفضــاء بغرض الســياحة ،مــن هيئة تنظيم
الط ـران الفيدراليــة األمريكيــة وكان ذلــك يف  25يونيــو .2021
ومــن دون شــك ،فــإن دخــول العبــن جــدد لهــذا املجــال ميثــل
دفعــة كبــرة لصناعــة ســياحة الفضــاء ويــؤدي إىل تعزيز التنافســية
فيهــا وتطويــر خدماتهــا وعملياتهــا التــي ال تقتــر عــى تصنيــع
املركبــات الفضائيــة ،وإمنــا أيض ـاً بنــاء مرافــق إطــاق الصواريــخ،
وتقديــم اللوجســتيات الخاصــة بالرحــات الفضائيــة مثــل التدريب
واإلعــداد البــدين ،والخدمــات الطبيــة ،واألطعمــة الخاصــة وغريهــا.

وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه مــن بــن  4رشكات كانــت إدارة الطـران
الفيدراليــة األمريكيــة تتوقــع بلوغهــا أهدافهــا يف مجــال الســياحة
دون املداريــة ،اســتمرت اثنتــان منهــا ،كــا يوضــح الجــدول التــايل:
 -2الرحــات املداريــة :هــي الرحــات التــي تــدور الرتفاعــات أعــى
مــن  100كيلومــر ،بحيــث تلتحــم مــع محطــة الفضــاء الدوليــة
( ،)ISSليقــى الســائح بضعــة أيــام عــى متنهــا .وتعتــر رشكتــا
 Space Adventuresو Axiom Spaceاألمريكيتــن أبــرز الجهــات
الفاعلــة يف تقديــم هــذا النــوع .وقامــت الرشكــة األوىل ،كــا ذكرنــا،
باصطحــاب ر ُجــل األعــال األمريــي دينيــس تيتــو إىل محطــة
الفضــاء الدوليــة ُمقابــل  20مليــون دوالر ،يف رحلــة اســتمرت  8أيام،
تلتهــا  7رحــات أخــرى حتــى عــام .2009
وقــد توقــف هــذا النــوع مــن الرحــات منــذ عــام 2009؛ نظـرا ً
لضعــف الطلــب عليهــا يف العقــد املــايض .ولكــن تجــددت اآلمــال
بانتعاشــها مجــددا ً ،حيــث تعاقــدت رشكة “ســبيس إكــس” اململوكة
لرجــل األعــال واملليارديــر األمريــي إيلــون ماســك ،عــى القيــام
برحــات غــر ُمجدولــة لنقــل عــدد مــن منســوبيها مــن بينهــم
املمثــل األمريــي تــوم كــروز إىل محطــة الفضــاء الدوليــة لتصويــر
جــزء مــن فيلــم خــاص بــه داخــل املحطــة.

أنماط الرحالت الفضائية:

حتــى اآلن ،تقــدم الــركات الخاصــة األمريكيــة منوذجــن رئيســيني
للرحــات الســياحية إىل الفضــاء الخارجــي ،ويتضــح ذلــك عــى
النحــو التــايل:
 -1الرحــات دون املداريــة :هــي الرحــات التــي تــدور حــول
ارتفــاع يـراوح بــن  80و 100كيلــو مــر ،بحيــث يســتطيع الســياح
رؤيــة كامــل االســتدارة الكرويــة لــأرض ويشــعرون بانعــدام تأثــر
جاذبيتهــا لدقائــق معــدودة ،وتســتمر الرحلــة مــا بــن  3إىل 6
ســاعات .ويتنافــس يف تقديــم هــذا النــوع عــدد كبــر من الــركات،
وعــى رأســها رشكتــا “فريجــن جاالكتيــك” و”بلــو أوريجــن”.
وقـد أطلقـت هاتـان الرشكتـان رحلات تجريبيـة للفضـاء دون
املـداري مؤخـرا ً ،ومبـا يعطي دفعة إضافيـة لصناعة سـياحة الفضاء،
وهـي رحلـة لرشكة “فريجني جاالكتيـك” يوم  11يوليـو  2021حاملة
معهـا مؤسـس الرشكـة رجـل األعمال ريتشـارد برانسـون ملـدة 6
سـاعات .وفيما يبـدو أشـبه بسـباق بين األثريـاء يف الفضـاء ،نجـح
املليارديـر األمريكي جيـف بيزوس ،يوم  20يوليـو الجاري ،يف تحقيق
حلمـه بالصعـود إىل الفضاء عىل متن أول رحلة مأهولة لرشكته “بلو
أوريجين” ،وكان برفقتـه أخـوه مارك ورائدة الطيران وايل فانك وأول
زبـون للرشكـة الهولنـدي أوليفر داميـن البالـغ  18عاماً.
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نموذج ديناميكي:

يرتكـز منـوذج أعمال خدمـات السـياحة
الفضائيـة على تحقيـق عـدة عنـارص ،ال تجعل
مـن خدماتـه باهظة الثمن فقـط ،وإمنا يتطلب
قـدرا ً كبيرا ً مـن التكنولوجيـا الفائقـة ،وميكـن
توضيـح ذلـك كالتـايل:
 -1سلسـلة إمـداد خاصـة :تعـد املركبـات
الفضائيـة مـن أهم عنـارص السـياحة الفضائية،
حيـث إنـه يف العـادة تضطلـع رشكات مقدمـة
خدمـات الرحلات الفضائيـة ذاتهـا أو رشكات
أخـرى بتصنيع املركبـات والصواريـخ الفضائية.
ويحتـاج تصنيعهـا إىل تكنولوجيـا عالية ومتويل
ضخـم .وحتـى اآلن ،يقـوم بعمليـات التصنيـع
رشكات ميتلكهـا أو يدعمهـا رجـال أعمال
مغامـرون ،ومبسـاعدة وكالـة الفضـاء األمريكيـة ،لديهـم السـيولة
الالزمـة لعمليـات البحـث والتطويـر ،وتحمـل التكاليف على املدى
الطويـل .وتقـوم رشكـة “سـبيس إكـس” بتصنيـع مركبتهـا Crew
 ،Dragonفيما تقـوم رشكـة “بوينـج” بتصنيـع املركبـة .Starliner
 -2الرشاكـة مـع الهيئـات الحكوميـة :رمبـا لـن يقتصر دور الهيئات
الحكومية عىل مسـائل تنظيم السـياحة الفضائية يف املسـتقبل ،وإمنا
أيضـاً املشـاركة يف أرباحهـا .فعلى مـدى عقـود ،ضخـت الحكومـة
األمريكيـة اسـتثامرات ضخمـة الستكشـاف الفضـاء ،وسـتعمل يوماً
ما على استردادها.
وتعتبر محطـة الفضـاء الدولية أغلى بناء صناعي على اإلطالق،
حيـث بلغـت تكلفتهـا اإلجامليـة نحـو  150مليـار دوالر بنهاية عام
 ،2010تحملـت منهـا الواليـات امل ُتحـدة األمريكيـة  57مليـار دوالر.
وتشير تقديـرات إىل أن وكالـة الفضـاء األمريكيـة سـتجني  35ألـف
دوالر نظير الرتخيـص إلقامـة الفـرد ليلة واحـدة باملحطـة الدولية.
 -3متويـل مغامـر :توقفـت الرحلات املداريـة منـذ عـام  ،2009مـا
يلفـت االنتبـاه إىل أن عمليـة تقديم خدمات سـياحة الفضاء تنطوي
على مجازفـات اسـتثامرية عاليـة .ومل يكـن أمـام الشركات لتمويـل
مشـاريعها إال مـن خلال الطروحات ألسـواق املال ،ومتويـل املالكني،
وبيـع املقاعـد املسـتقبلية ،والتعويل على انتعاش هـذه الصناعة يف
املستقبل.
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وبطبيعـة الحـال ،فنظـرا ً ألن هنـاك رشيحـة صغيرة جـدا ً مـن
املسـتهلكني القادريـن على رشاء تجربـة فضائيـة ،فتعـد تكاليـف
الرحلات املداريـة باهظة للغايـة وترتاوح بين  30و 35مليون دوالر،
بينما تصـل تكلفـة رحلات السـياحة دون املداريـة إىل  200ألـف
دوالر ،طبقـاً لنمـوذج تسـعري “فريجين جاالكتيـك”.
وحـول مقـدرة األفـراد على خـوض رحلات الفضـاء ،أظهـر
اسـتطالع للـرأي أجـراه بنك االسـتثامر  COWENيف عـام  ،2020أن
هناك طلباً نشـطاً محتمالً عىل الرحالت دون املدارية يشـمل حوايل
 2.4مليـون فـرد (حوايل  %0.3من سـكان العامل) تزيـد ثروات أقلهم
على  5ماليين دوالر .ومـن بين هؤالء األفـراد ،فإن حـوايل  %39عىل
اسـتعداد لدفـع  250ألـف دوالر على األقـل مقابـل املقعـد الواحد،
ويظـل الرقـم كبيرا ً مقارنة مبسـتوى دخولهم.
 -4دخــول العبــن جــدد :يتضــح مــن االســتطالع الســابق أن هنــاك
طلبـاً مســتقبلياً ضخـاً عــى خدمــات الســياحة الفضائيــة ،تقابلــه
محدوديــة ســعة املركبــات الفضائيــة التــي تصــل إىل  8أشــخاص
كحــد أقــى .لذلــك تعمــل رشكات أخــرى مثــل “ســبيس إكــس”
عــى تطويــر مركبــة تصــل ســعاتها إىل  100راكــب ،مــن أجــل
خفــض كلفــة الرحــات واســتيعاب الطلــب املتزايــد ،الــذي قــد
يغــري رشكات جديــدة عــى املنافســة يف هــذا املجــال.
ختامـاً ،ميكــن القــول إن ســياحة الفضــاء تشــهد تطــورا ً مدعومـاً
بدخــول مزيــد من الالعبــن يف الصناعــة ،وتطوير سالســل اإلمدادات
الخاصــة بهــا مبــا يف ذلــك بنــاء مركبــات
وصواريــخ أكــر كفــاءة ،عــى نحــو ســوف
يخفــض تكلفــة الرحــات تدريجيـاً .لــذا من
املتوقــع أن تتخــذ الرحــات دون املداريــة
طريقهــا لالنتشــار التجــاري يف غضــون الــــ
 15عامـاً املقبلــة ،حيــث ســتتمكن الرشكات
مــن تعويــض تكلفــة مخاطــر االســتثامر مــع
زيــادة الطلــب عــى خدمــات الســياحة
الفضائيــة .بينــا املتوقــع أن تكــون الرحالت
املداريــة بعيــدة نســبياً عــن االنتشــار
التجــاري يف ظــل قيــود اإلقامــة يف محطــة
الفضــاء الدوليــة.

صراع مستقبلي:

نشاط دولي واسع الستغالل موارد الفضاء الخارجي
 tنامراتا جوسوامي
خبيرة أمنية ،وزميلة أولى في معهد الواليات المتحدة للسالم بواشنطن.

أبـــدت الـــدول الكـــرى واملتوســـطة اهتاممـــاً متزايـــدا ً
الس ــتغالل ال ــروات الطبيعي ــة يف الفض ــاء الخارج ــي ،وعمل ــت
عـــى إصـــدار ترشيعـــات تنظـــم عمـــل رشكاتهـــا الخاصـــة
في ــه ،األم ــر ال ــذي دف ــع الق ــوى الك ــرى إىل تعزي ــز وجوده ــا
العس ــكري يف الفض ــاء الخارج ــي ،خاص ــةيف ظ ــل ع ــدم وض ــوح
القواعـــد الدوليـــة املنظمـــة لالســـتثامر يف الفضـــاء الخارجـــي.
يلقـــي التحليـــل الضـــوء عـــى بعـــض املـــؤرشات التـــي
توضـــح تنامـــي اتجـــاه القـــوى الكـــرى الســـتغالل الفضـــاء
الخارجـــي ،والعوامـــل التـــي قـــد تســـهم يف زيـــادة التوتـــر
في ــا بينه ــا ،نظ ــرا ً لع ــدم وض ــوح األط ــر القانوني ــة الدولي ــة
الحاكم ــة الس ــتغالل الفض ــاء الخارج ــي ،ك ــا يوض ــح التحلي ــل
تنامـــي دور القـــوى املتوســـطة ،مثـــل اإلمـــارات ولوكســـمربج
يف تبنـــي مرشوعـــات طموحـــة الســـتغالل مـــوارد الفضـــاء
الخارجـــي.

تنامي التنافس االقتصادي:

يشـــهد مجـــال الفضـــاء الخارجـــي تغـــرات كبـــرة ،بســـبب
تصاعـــد الخطـــاب يف الـــدول املتقدمـــة حـــول وجـــود مـــوارد
طبيعيـــة يف الفضـــاء الخارجـــي ميكـــن اســـتغاللها ،تقـــدر
قيمتهـــا برتيليونـــات الـــدوالرات ،مثـــل البالتـــن والتيتانيـــوم
والطاقـــة الشمســـية .وتختلـــف طبيعـــة هـــذا الخطـــاب عـــن
نظـــره الـــذي ســـاد فـــرة الحـــرب البـــاردة بـــن الواليـــات
املتحـــدة واالتحـــاد الســـوفييتي ،حينـــا تـــم الحديـــث عـــن
“ســـباق تســـلح يف الفضـــاء الخارجـــي” ،حينـــا كان الوصـــول
إىل الفض ــاء أوالً أم ــرا ً بال ــغ األهمي ــة م ــن أج ــل تعزي ــز مكان ــة
الدولـــة وأمنهـــا.
أمــا التنافــس القائــم حالي ـاً بــن القــوى الكــرى يف الفضــاء
الخارجــي ،فيهــدف إىل تعزيــز قــدرات الدولــة التكنولوجيــة يف
مج ــال الفض ــاء بص ــورة تس ــاعدها ع ــى تحقي ــق أرب ــاح م ــن

* هذا التحليل تم نشره في دورية “اتجاهات األحداث” الصادرة عن مركز المسـتقبل لألبحـاث والدراسـات المتقدمة ،العدد .2018 ، 28
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خ ــال االس ــتثامر يف مرشوع ــات الس ــتغالل امل ــوارد الفضائي ــة،
مثـــل الطاقـــة الشمســـية الفضائيـــة (Space-based Solar
 ،)Powerوالتعدي ــن الفض ــايئ ( ،)Asteroid Miningوالوج ــود
عـــى ســـطح القمـــر ( .)Lunar Presenceويالح ــظ أن ه ــذه
األنش ــطة االس ــتثامرية مل تع ــد حك ــرا ً ع ــى حكوم ــات ال ــدول
الك ــرى ،ب ــل امت ــدت إىل رشكاته ــا التجاري ــة.

وباملثـــل ،ومـــع تنامـــي املصالـــح التجاريـــة واألصـــول
العســـكرية يف الفضـــاء ،و ّجـــه الرئيـــس الصينـــي يش جينـــغ
بينـــج “قـــوة الدعـــم االســـراتيجي الصينيـــة” (Strategic
 ،)Support Forceالتـــي أنشـــئت يف عـــام  ،2015واملكلفـــة
بشـــؤون “الفضـــاء واإلنرتنـــت” ،لدعـــم الوجـــود الصينـــي يف
الفضـــاء الخارجـــي.

وترتك ــز أغل ــب مق ــار تل ــك ال ــركات يف الوالي ــات املتح ــدة
والص ــن والهن ــد ،مث ــل ال ــركات األمريكي ــة “س ــبيس إك ــس”
( ،)SpaceXو“بل ــو أوريجين ــز” ( ،)Blue Originsو“بالني ــري
ريسورســـز” ( ،)Planetary Resourcesو“ديـــب ســـبيس
إندســـريز” ( ،)Deep Space Industriesوكذلـــك الـــركات
الت ـ�ي تق ـ�ع مقراته ـ�ا يف الص ـ�ن ،مث ـ�ل “ون ـ�س بي ـ�س”( ( �One
 ،)Spaceeو“تينســـنت” ( ،)Tencentو“الندســـبيس” (�Land
 ،)Spaceوتلــك الواقعــة يف الهنــد ،مثــل “ريبيــم” (،)ReBeam
و“بيالتريكــ�س”(  ( ،)Bellatrixو”تيـــم إنـــدوس” (�TeamIn
 ،)dusو“آس ــروم” ( ،)Astromeومت ــارس كل ه ــذه ال ــركات
ضغوطــاً ع ــى حكوماته ــا م ــن أج ــل س ــن ترشيع ــات تنظ ــم
اســـتثامراتها يف الفضـــاء الخارجـــي.

وردا ً عـــى تطويـــر كل مـــن الصـــن وروســـيا قدراتهـــا
الفضائيـــة املدنيـــة والعســـكرية عـــى حـــد ســـواء ،أعلـــن
الرئيـــس األمريـــي دونالـــد ترامـــب يف يونيـــو  2018عـــن
تأســـيس “القـــوة الفضائيـــة األمريكيـــة”.

ونتيجـــة لهـــذه الضغـــوط ،أصـــدر الكونجـــرس “القانـــون
األمريــ�ي للتنافــ�س التجــ�اري يف الفضــ�اء”( ( �U.S. Commer
 )cial Space Launch Competitiveness Actيف عــام ،2015
والـــذي بـــدوره مينـــح املواطنـــن ملكيـــة املـــوارد الفضائيـــة،
وفقـــاً ملبـــدأ “األولويـــة ملـــن يســـبق” .ويظهـــر يف الصـــن
اهتـــام بتبنـــي ترشيـــع مامثـــل ،أمـــا الهنـــد فقـــد أصـــدرت
م ــروع قان ــون “املراف ــق الفضائي ــة” يف ع ــام  2017لتنظي ــم
االســـتثامرات الخاصـــة يف الفضـــاء وتشـــجيعها.
وم ــن الجدي ــر بالذك ــر أن الص ــن وضع ــت خطط ـاً طموح ــة
لتنمي ــة موارده ــا الفضائي ــة ،مث ــل التعدي ــن الفض ــايئ والطاق ــة
الشمســـية الفضائيـــة ،خاصـــة تلـــك التـــي تهـــدف إىل جعـــل
الصـــن الدولـــة األكـــر تقدمـــاً يف مجـــال تكنولوجيـــا الفضـــاء
بحل ــول ع ــام  .2045وتتبن ــى الهن ــد توجه ــات مامثل ــة .فف ــي
عـــام  ،2018تعهـــد رئيـــس الـــوزراء الهنـــدي نارنـــدرا مـــودي
بتنفيـــذ برنامـــج فضـــايئ طمـــوح يهـــدف إىل ضـــان وجـــود
ب ــري للهن ــد يف الفض ــاء الخارج ــي.
سباق تسلح في الفضاء الخارجي:

تاريخيـــاً ،ارتبـــط منـــو التجـــارة الخارجيـــة بتعزيـــز الدولـــة
قوتهـــا العســـكرية مـــن أجـــل ضـــان االنتقـــال واملـــرور
اآلم ــن والح ــر للش ــحنات التجاري ــة ،وه ــو األم ــر ال ــذي دف ــع
بريطاني ــا والوالي ــات املتح ــدة ع ــى س ــبيل املث ــال ،إىل تطوي ــر
البحريـــة امللكيـــة الربيطانيـــة والبحريـــة األمريكيـــة ،مبـــا يف
ذلـــك إعـــادة تأســـيس “ســـاح مشـــاة البحريـــة” األمريـــي،
ال ــذي متثل ــت مهمت ــه الرئيس ــية آن ــذاك يف محارب ــة القراصن ــة
يف طرابلـــس والجزائـــر.
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ونتيج ــة لغي ــاب األط ــر التنظيمي ــة الواضح ــة الت ــي ت ــريس
قواع ــد واضح ــة لتنظي ــم االس ــتغالل الع ــادل ل ــروات الفض ــاء
الخارجـــي ،نشـــأت الحاجـــة إىل إضافـــة تعديـــات ملعاهـــدة
الفض ــاء الخارج ــي لع ــام  .1967وتع ــد لوكس ــمبورج م ــن أوىل
ال ــدول الت ــي وضع ــت ترشيع ــات لتنظي ــم التعدي ــن الفض ــايئ،
وأنش ــأت صندوق ـاً س ــيادياً يج ــذب اس ــتثامرات رشكات الفض ــاء
الخاص ــة.
وميك ــن أن ميث ــل تصاع ــد التناف ــس االقتص ــادي يف الفض ــاء
الخارجــي عام ـاً إضافي ـاً يســاعد عــى عســكرته ،والتــي بــدأت
مـــع مطلـــع العقـــد األول مـــن القـــرن الواحـــد والعرشيـــن،
وذلـــك مـــن خـــال نـــر األقـــار الصناعيـــة العســـكرية،
باإلضافـــة إىل تطويـــر األســـلحة املضـــادة لألقـــار الصناعيـــة.
وانعك ــس ه ــذا األم ــر ع ــى تفك ــر املحلل ــن العس ــكريني،
فقـــد ذكـــر املفكـــر العســـكري الصينـــي وانـــج تشـــنج يف
عـــام  2000يف مقـــال بعنـــوان “األضلـــع الناعمـــة يف الجيـــش
األمريـــي :نقطـــة ضعـــف اســـراتيجية” أن “الـــدول التـــي
ال تســـتطيع أن تكســـب حربـــاً ضـــد الواليـــات املتحـــدة
باســـتخدام الدبابـــات والطائـــرات ،ميكنهـــا مهاجمـــة نظـــام
الفضـــاء األمريـــي ،والـــذي ســـيبدو بالنســـبة لهـــا خيـــارا ً
مغريــاً ال ميك ــن مقاومته”ونبه ــت اختب ــارات الص ــن لألس ــلحة
املض ــادة لألق ــار الصناعي ــة يف ع ــام  2007الع ــامل إىل املخاط ــر
املرتتبـــة عـــى عســـكرة الفضـــاء الخارجـــي.
غياب األطر القانونية الحاكمة:

يع ــد أح ــد العوام ــل الت ــي س ــاعدت ع ــى اش ــتعال التناف ــس
يف الفض ــاء الخارج ــي ،ع ــدم كفاي ــة األط ــر القانوني ــة القامئ ــة
حاليـــاً لتنظيـــم مســـألة اســـتغالل الفضـــاء ،فبينـــا تنـــص
“معاهـــدة الفضـــاء الخارجـــي” عـــى أن “الفضـــاء الخارجـــي،
مبـــا فيـــه القمـــر واألجـــرام الســـاوية األخـــرى ،ال يخضـــع
للحي ــازة القومي ــة م ــن خ ــال ادع ــاء الس ــيادة ،ع ــن طري ــق
االس ــتغالل أو االحت ــال ،أو ب ــأي وس ــيلة أخ ــرى” ،ف ــإن امل ــادة
األوىل تن ــص ع ــى أن “الفض ــاء الخارج ــي ،مب ــا يف ذل ــك القم ــر
واألجـــرام الســـاوية األخـــرى ،يجـــب أن يكـــون مفتوحـــاً
لجميـــع الـــدول الستكشـــافه واســـتغالله”.

نشاط دولي واسع الستغالل موارد الفضاء الخارجي

وتنـــص املعاهـــدة كذلـــك عـــى رضورة وجـــود “ترصيـــح
وإرشاف مســـتمر مـــن جانـــب الـــدول األعضـــاء يف املعاهـــدة
ع ــى أنش ــطة الكيان ــات غ ــر الحكومي ــة يف الفض ــاء الخارج ــي،
مبـــا يف ذلـــك القمـــر واألجـــرام الســـاوية األخـــرى ،”...ومـــن
دون تحدي ــد م ــن ه ــذه ال ــدول الت ــي س ــتضطلع به ــذه امله ــام.
ويف ه ــذا الس ــياق ،تزع ــم الوالي ــات املتح ــدة أن التعدي ــن
الفضـــايئ ال يعـــدو ســـوى “اســـتغالل” للمـــوارد ،وال يتضمـــن
أي ادع ــاء للس ــيادة ع ــى الفض ــاء أو ع ــى األج ــرام الس ــاوية.
وامتثـــاالً لبنـــود املعاهـــدة املتعلقـــة بالترصيـــح واإلرشاف
املســـتمرين ،أصـــدر الكونجـــرس األمريـــي قوانـــن تنـــص
عـــى أنـــه “يحـــق ألي مواطـــن أمريـــي يعمـــل يف اســـتخراج
املـــوارد الفضائيـــة ألغـــراض تجاريـــة حيـــازة هـــذه املـــوارد
أو نقلهـــا أو اســـتغاللها أو بيعهـــا” .وباملثـــل ،ينـــص القانـــون
ال ــذي أصدرت ــه لوكس ــمبورج ع ــى أن ــه “يت ــم مين ــح الرتخي ــص
للمتعهديـــن للقيـــام مبهـــام الستكشـــاف واســـتغالل املـــوارد
الفضائيـــة ألغـــراض تجاريـــة بعـــد تقديـــم طلـــب كتـــايب إىل
مجلـــس الـــوزراء”.
وتنـــص الورقـــة الصـــادرة عـــن املعهـــد الـــدويل لقانـــون
الفض ــاء ع ــى أن ــه “نظ ــرا ً لع ــدم وج ــود حظ ــر واض ــح لحي ــازة
امل ــوارد مبوج ــب معاه ــدة الفض ــاء الخارج ــي ،ميك ــن للم ــرء أن
يس ــتنتج أن اس ــتخدام امل ــوارد الفضائي ــة مس ــموح ب ــه .وم ــن
ه ــذا املنظ ــور ،ف ــإن القان ــون األمري ــي ميث ــل تفس ــرا ً محتمــاً
ملعاه ــدة الفض ــاء الخارج ــي ،غ ــر أن ــه م ــن غ ــر الواض ــح إذا
م ــا كان ــت ال ــدول األخ ــرى تش ــارك واش ــنطن يف ه ــذا التفس ــر
وإىل أي م ــدى”.
وم ــع ذل ــك ،ق ــد يندل ــع رصاع إذا وصل ــت دولت ــان ،مث ــل
الواليـــات املتحـــدة والصـــن ،إىل كويكـــب غنـــي باملـــوارد
وطالبت ــا مبلكيت ــه ع ــى أس ــاس “األولوي ــة مل ــن يس ــبق” .ويث ــر
ذل ــك التس ــاؤل ح ــول كيفي ــة ع ــاج مث ــل ه ــذا الن ــزاع ،خاص ــة
أن ــه ال توج ــد س ــلطة تنظيمي ــة مع ــرف به ــا ميك ــن اللج ــوء
إليه ــا للفص ــل في ــه.
ويعـــد الجيـــش األمريـــي ملزمـــاً دســـتورياً بالدفـــاع عـــن
األصـــول العســـكرية والتجاريـــة األمريكيـــة يف حـــال تعرضهـــا
ألي تهديـــد ،حيـــث نـــص القانـــون التجـــاري األمريـــي عـــى
أن“ :الكونجـــرس يـــرى أن وزارة الدفـــاع تلعـــب دورا ً حيويـــاً
وحرصيـــاً يف حاميـــة األصـــول األمنيـــة القوميـــة يف الفضـــاء”.
وتعـــارض بعـــض الـــدول موقفـــي الواليـــات املتحـــدة
ولوكس ــمبورج ،وه ــو م ــا يتطل ــب م ــن مكت ــب األم ــم املتح ــدة
لش ــؤون الفض ــاء الخارج ــي ( )UNOOSAأن يب ــدأ النظ ــر يف
إضاف ــة بروتوك ــوالت إىل معاه ــدة الفض ــاء الخارج ــي لتنظي ــم
املســـائل غـــر الواضحـــة يف االتفاقيـــة.
ومـــا يزيـــد الحاجـــة إىل هـــذا الربوتوكـــول اتجـــاه بعـــض
الـــدول ،مثـــل الصـــن إىل التفكـــر يف فـــرض ســـيطرتها عـــى
مناط ــق يف الفض ــاء الخارج ــي ،فق ــد رصح ي ــي بيجي ــان ،رئي ــس

بعثـــة الصـــن إىل القمـــر بـــأن“ :الكـــون كاملحيـــط ،والقمـــر
كج ــزر دياوي ــو ،واملري ــخ كجزي ــرة هوانجي ــان املتن ــازع عليه ــا.
وإذا مل نتجـــه إىل هنـــاك اآلن ونحـــن قـــادرون عـــى القيـــام
بذلـــك ،فســـوف يلومنـــا أحفادنـــا .أمـــا إذا ســـبقنا اآلخـــرون
إىل هن ــاك ،فسيس ــيطرون ع ــى الوض ــع ،ول ــن نك ــون حينئ ــذ
قادري ــن ع ــى الذه ــاب حت ــى إذا كن ــا نرغ ــب يف ذل ــك ،وه ــذا
الســـبب يكفـــي”.
تنامي دور القوى المتوسطة:

عـــى الرغـــم مـــن أن القـــوى الكـــرى ،كالواليـــات املتحـــدة
والص ــن والهن ــد ،تُعت ــر م ــن الق ــوى الرئيس ــية املس ــيطرة ع ــى
الفضـــاء الخارجـــي ،فـــإن أنشـــطتها مل تحـــظ بعـــد مبوافقـــة
املجتمـــع الـــدويل .وتســـتطيع كل مـــن اإلمـــارات العربيـــة
املتحـــدة ولوكســـمبورج ،املســـاهمة يف وضـــع أطـــر قانونيـــة
لتنظـــم عمليـــة اســـتغالل املـــوارد الفضائيـــة والســـيطرة
عليه ــا ،تضمـــن يف النهايـــة متثي ــل مصالـــح ال ــدول املتوســـطة
والصغـــرة.
وتع ــد اإلم ــارات ولوكس ــمربج م ــن الق ــوى املتوس ــطة الت ــي
تبن ــت برام ــج طموح ــة لالس ــتثامر يف الفض ــاء الخارج ــي .فق ــد
أنشـــأت اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة يف عـــام  2014وكالـــة
فض ــاء له ــا به ــدف تطوي ــر ق ــدرات الدول ــة يف ه ــذا املج ــال؛
لتصب ــح مرك ــزا ً إقليميــاً ألنش ــطة الفض ــاء الخارج ــي يف ال ــرق
األوســـط .وتســـعى وكالـــة الفضـــاء اإلماراتيـــة للمســـاهمة
يف حـــل القضايـــا العامليـــة املتعلقـــة بالكـــوارث الطبيعيـــة،
وكذلـــك تبـــادل الخـــرات الفضائيـــة للتخفيـــف مـــن حـــدة
املش ــاكل الناش ــئة ع ــن ش ــح امل ــوارد الطبيعي ــة وتغ ــر املن ــاخ.
ويتزعـــم مركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء ،ورشكات
االتصـــاالت الفضائيـــة التجاريـــة ،مثـــل الرثيـــا واليـــاه ســـات،
هـــذا املجـــال .ومـــن أهـــم املرشوعـــات الفضائيـــة الرئيســـية
يف دولـــة اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة هـــو بعثـــة املريـــخ،
املعروفـــة باســـم “مســـبار األمـــل” ،وهـــي مركبـــة فضائيـــة
يت ــم بناؤه ــا محليــاً ،س ــتدور ح ــول املري ــخ لدراس ــة مناخ ــه
وأجوائـــه بحلـــول عـــام  ،2021والتـــي ســـتعترب أول مســـبار
عـــريب وإســـامي يســـعى للوصـــول إىل املريـــخ.
ويف أكتوبـــر  ،2015أصبحـــت وكالـــة اإلمـــارات للفضـــاء
عضـــوا ً يف املجموعـــة الدوليـــة لتنســـيق استكشـــاف الفضـــاء
(International Space Exploration Coordination
 .)Groupكـــا رشعـــت دولـــة اإلمـــارات يف لعـــب دور بـــارز
يف لجنـــة األمـــم املتحـــدة الســـتخدام الفضـــاء الخارجـــي يف
األغـــراض الســـلمية ،واســـتضافت العديـــد مـــن املؤمتـــرات
الدولي ــة الت ــي تناق ــش اإلط ــار القان ــوين والسياس ــات الس ــلمية
الســـتغالل الفضـــاء.
ومـــن خـــال مشـــاركة اإلمـــارات يف مجموعـــة التنســـيق
الـــدويل الستكشـــاف الفضـــاء ويف لجـــان األمـــم املتحـــدة
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املعنيـــة بالفضـــاء ،ســـتتمكن مـــن لعـــب دور يف صياغـــة
النظ ــام القان ــوين الس ــتغالل امل ــوارد الفضائي ــة بص ــورة تنظ ــم
عملي ــة التع ــاون ب ــن ال ــدول املختلف ــة الراغب ــة يف اس ــتغالله.
وعـــى الجانـــب اآلخـــر ،تبنـــت لكســـمبورج خططـــاً
لتش ــجيع اس ــتغالل امل ــوارد الفضائي ــة ،فق ــد أنش ــأت يف يوني ــو
 2016ع ــى س ــبيل املث ــال ،صندوقــاً بقيم ــة  227ملي ــون دوالر
لجـــذب الـــركات التـــي تركـــز عـــى التعديـــن الفضـــايئ.
ويف عـــام  ،2016أعلنـــت وزارة اقتصـــاد لكســـمبورج
عــ�ن إنشــ�اء مبــ�ادرة املــ�وارد الفضائيــ�ة( (�Space Resourc
 ،)es Initiativeالتـــي ســـيكون دورهـــا “وضـــع إطـــار
قانـــوين وتنظيمـــي للبـــت يف امللكيـــة املســـتقبلية للمعـــادن
املس ــتخرجة م ــن الفض ــاء م ــن األجس ــام القريب ــة م ــن األرض،
مث ــل الكويكب ــات” .وتس ــعى لوكس ــمبورج ل ــي تك ــون مرك ــزا ً
أوروبيـــاً لـــ “استكشـــاف املـــوارد الفضائيـــة واســـتخدامها”،
ع ــى غ ــرار ه ــدف اإلم ــارات العربي ــة املتح ــدة تج ــاه ال ــرق
األوســـط.
وت ــدرس لوكس ــمبورج إع ــداد م ــروع قان ــون ين ــص ع ــى
إمكانيـــة احتفـــاظ الـــركات باملـــوارد التـــي اســـتخرجتها.
وجذب ــت ه ــذه األط ــر التنظيمي ــة رشكات التعدي ــن الفضائي ــة،
الت ــي تق ــع مقراته ــا يف الوالي ــات املتح ــدة ،لتفتت ــح مق ــارا ً له ــا
يف لكس ــمبورج ،مث ــل “بالني ــري ريسورس ــز” ،و“دي ــب س ــبيس
إندس ــريس” ورشك ــة “آي س ــبيس” ( )Ispaceالياباني ــة ،والت ــي
تعم ــل ع ــى تطوي ــر مركب ــات الهب ــوط ع ــى القم ــر.
وتتع ــاون لوكس ــمبورج حاليــاً بالفع ــل م ــع رشك ــة “دي ــب
س ــبيس إندس ــريس” يف إنت ــاج املركب ــة الفضائي ــة “بروس ــبيكتور
إك ــس” ( ،)Prospector Xوه ــي عب ــارة ع ــن مركب ــة نانوي ــة
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ته ــدف إىل اختب ــار ع ــدد م ــن التقني ــات الفضائي ــة املتعلق ــة
بالتنقي ــب يف الفض ــاء الخارج ــي .وأنش ــأت لكس ــمبورج وكال ــة
فضـــاء خاصـــة بهـــا يف  12ســـبتمرب  2018مـــن أجـــل تعزيـــز
قدراتهـــا املؤسســـية يف مجـــال اســـتغالل املـــوارد الفضائيـــة
تحدي ــدا ً ،ك ــا أنش ــأت صن ــدوق لكس ــمبورج للفض ــاء بقيم ــة
 116مليـــون دوالر.
وتعـــد لكســـمبورج مـــن أوىل الـــدول التـــي اهتمـــت
بالتطبيقـــات التجاريـــة للفضـــاء الخارجـــي مـــن خـــال
تركيزه ــا املبك ــر يف مج ــال إنت ــاج األق ــار الصناعي ــة املخصص ــة
لالتصـــاالت ،حينـــا ســـنت قوانـــن لتنظيـــم هـــذه الصناعـــة
الجديـــدة يف مثانينيـــات القـــرن العرشيـــن ،كـــا اســـتثمرت
بكثافـــة يف رشكتهـــا الفضائيـــة املحليـــة “الرشكـــة األوروبيـــة
لألق ــار الصناعي ــة” (،)Société Européenne des Satellites
م ــا أدى إىل تحقي ــق ال ــركات عائ ــدات وصل ــت إىل ملي ــاري
يـــورو يف عـــام  .2015وتســـعى لكســـمبورج لتبنـــي خطـــط
مامثلـــة يف إطـــار اســـتغالل املـــوارد الفضائيـــة.
ويف الخت ــام ،يج ــب ع ــى ال ــدول العربي ــة أن تح ــذو ح ــذو
اإلم ــارات يف اس ــتغالل امل ــوارد الفضائي ــة ،وذل ــك م ــن خ ــال
تنســـيق املواقـــف مـــن أجـــل وضـــع قواعـــد قانونيـــة دوليـــة
تؤس ــس الس ــتغالل الفض ــاء الخارج ــي ،وتش ــجيع االس ــتثامرات
يف هـــذا املجـــال ،مـــن خـــال توفـــر التمويـــل الحكومـــي
الـــازم لـــه ،والترشيعـــات الوطنيـــة لتنظيـــم نشـــاطه ،فضـــاً
عـــن تشـــجيع املواهـــب املحليـــة ،ودفعهـــا لالبتـــكار يف هـــذا
املجـــال ،باإلضافـــة إىل الســـعي الســـتضافة منظـــات عامليـــة
إلدارة الفضـــاء ،عـــى غـــرار اســـتضافة مونرتيـــال الكنديـــة
“منظمـــة الطـــران املـــدين الـــدويل” لضـــان ســـامة املالحـــة
الجويـــة.
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