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المقدمة
ــم  ــوه برغبته ــن نح ــي، ومدفوع ــاء الخارج ــن بالفض ــر مفتون ــا كان الب لطامل
الغريزيــة يف االستكشــاف. كمــا أن إطــاق صــور جديــدة باألشــعة تحــت الحمــراء 
للمجــرات البعيــدة، باســتخدام تلســكوب جيمــس ويــب )James Webb( الفضائــي 
التابــع لوكالــة ناســا، لــم يــرك كل إنســان عــى األرض يف ذهــول وحســب، بــل كان 
قــادراً عــى تصويــر كــون ســاحر يتجــاوز خيــال اإلنســان. فلقــد أصبــح الفضــاء 

الخارجــي هــو البعــد الجديــد الــذي يســعى اإلنســان الستكشــافه.

ولهــذا الســبب، بــدأت وكالــة ناســا عــراً جديــداً مــن استكشــاف القمــر، بعــد 
خمســن عامــاً مــن بعثتهــا “أبولــو”، كمــا هبــط مؤخــراً رواد فضــاء صينيــون يف 
محطــة الفضــاء الصينيــة ليحلــوا محــل زمائهــم، وذلــك يف أول عمليــة تنــاوب مــن 
نوعهــا يف تاريــخ الربنامــج الفضائــي الصينــي))(. وغامــر اثنــان أيضــاً مــن َماِحــي 
ــبع  ــدة س ــة مل ــاء الدولي ــة الفض ــارج محط ــاء خ ــي يف الفض ــروس، بامل ــاء ال الفض

ســاعات تقريبــاً))( .

وتصنــع دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة تاريخــاً هــي األخــرى، حيــث ســتطلق 
أول مستكشــف للقمــر يف العالــم العربــي، إذ ســيتم تخزيــن املركبــة إماراتيــة الُصنــع 
ــة  ــو - آر” التابع ــوط “هاكوت ــة الهب ــة األوىل ملركب ــل البعث ــات داخ ــع عج ذات األرب
لركــة “آي ســبيس” اليابانيــة الستكشــاف القمــر، والتــي ســتنقل املستكشــف إىل 
ــن  ــًا ع ــدول، فض ــداً من ال ــراً ومتصاع ــدداً كب ــإن ع ــك، ف ــر”))(. ولذل ــطح القم س
ــق  ــا يخل ــاء، م ــاف الفض ــرط اآلن يف استكش ــاص، تنخ ــاع الخ ــن القط ــات م كيان

حقبــة جديــدة مــن عــر الفضــاء. 

وبــدأ التأســيس لـــ “عــر الفضــاء” مــع إطــاق االتحــاد الســوفييتي امُلنــرم 
ألول قمــر صناعــي يف العالــم، وهــو القمــر الصناعــي “ســبوتنيك )”، وهــو اإلطــاق 
ــة  ــيس وكال ــط إىل تأس ــا فق ــم يُقده ــة، ول ــدة األمريكي ــات املتح ــدم الوالي ــذي ص ال
ناســا، ولكــن إىل تدشــن حقبــة جديــدة يف تاريــخ البريــة، وهــي ســباق الفضــاء 
بــن القوتــن العظميــن خــال الحــرب البــاردة. وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد قــرر 
ــرة  ــن مخاط ــد م ــهما والح ــيلة إلدارة تنافس ــبعينيات، وكوس ــرة الس ــا يف ف كاهم

الحــرب النوويــة، التنســيق يف مشــاريع فضائيــة مأهولــة مشــركة. 
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ــة األوليــة مــن استكشــاف الفضــاء الخارجــي اكتســبت  ومــن ثــم، فــإن املرحل
ــة  ــا بإمكاني ــر حينه ــا ب ــو م ــراف، وه ــدد األط ــاون متع ــى التع ــوم ع ــاً يق نهج
ــو  ــى النح ــة، وع ــة قاطب ــة البري ــي لنفع ومصلح ــاء الخارج ــتخدام الفض اس
املنصــوص عليــه يف معاهــدة الفضــاء الخارجــي. وعــاوة عــى ذلــك، فقــد أسســت 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، لجنــة اســتخدام الفضــاء الخارجــي يف األغــراض 
ــز  ــك لتعزي ــي، وكذل ــاء الخارج ــاف الفض ــم استكش ــام 958)، لتنظي ــلمية يف ع الس

ــلمياً))(. ــي س ــاء الخارج ــتخدام الفض ــدويل يف اس ــاون ال التع

ــادة األنشــطة يف الفضــاء  ــة مــن “عــر الفضــاء” زي ــة الحالي وشــهدت الحقب
الخارجــي، وهــو مــا يتجــى يف هيمنــة العديــد مــن التطبيقــات التــي تعتمــد عــى 
الفضــاء يف حياتنــا اليوميــة، مثــل االتصــال باإلنرنــت، وصــور األقمــار الصناعيــة، 
وأنظمــة األمــن، واملســح املناخــي، ومــا إىل ذلــك. وكان هنــاك أيضــاً نمــو هائــل يف 
اقتصــاد الفضــاء، حيــث حــازت الكيانــات التجاريــة قــدرات عــى إطــاق صواريــخ 
ــع  ــام واس ــه اهتم ــا صاحب ــو م ــي، وه ــاء الخارج ــة للفض ــار صناعي ــة ألقم حامل

ــذي يُعتــرب مصــدراً مهمــاً للنمــو االقتصــادي. بالتعديــن الفضائــي، ال

وبفضــل هــذه التطــورات الجديــدة املتســارعة التــي يشــهدها الفضــاء، والتــي 
تنــذر بعــر جديــد يمتلــك فيــه الفاعلــون املختلفــون القــدرة عــى الولــوج إىل قطاع 
الفضــاء، فهنــاك حاجــة إىل دراســة القواعــد الحاليــة امُلنظمــة لهــذا العالــم الجديــد، 
ــي،  ــاء الخارج ــات يف الفض ــة التحدي ــو ومواجه ــرص النم ــع ف ــي م ــك للتعاط وذل

والنهــوض بالتعــاون واملعايــر الدوليــة يف صناعــة الفضــاء.

ويف الجــزء األول مــن هــذا الكتيــب، تُقــدم جيــداء أبــو الفتــوح عرضــاً تاريخيــاً 
للقوانــن الحاكمــة للفضــاء، والتــي بلغــت ذروتهــا يف معاهــدة الفضــاء الخارجــي، 
ــداء  ــم جي ــا تُقيّ ــرى. وبعده ــدات أخ ــع معاه ــى أرب ــاق ع ــن االتف ــا م ــا أعقبه وم
القواعــد املنظمــة لســلوك الفاعلــن يف الفضــاء الخارجــي، واملنصــوص عليها، بشــكل 
أســايس، يف معاهــدة الفضــاء الخارجــي، وتتمثــل هــذه القواعــد بشــكل أكثــر تحديداً 
يف “مبــدأ عــدم التملــك” وكــون الفضــاء “ميدانــاً للبريــة قاطبــًة”. كمــا تتنــاول 
ــاص،  ــاع الخ ــات القط ــى كيان ــدويل ع ــاء ال ــون الفض ــان قان ــي برسي ــدال املعن الج

وأخــراً تناقــش أبــو الفتــوح ثاثــة أوجــه للقصــور يف قانــون الفضــاء الــدويل. 

ــن  ــان جينوجت ــكيا ف ــورة/ ساس ــم الدكت ــب، تُقيِّ ــن الكتي ــي م ــزء الثان ويف الج
املســتقبل االقتصــادي امُلنتظــر لـــ “تعديــن الفضــاء”، حيــث تُجــادل د. جينوجتــن 
ــة  ــع متباين ــاص، دواف ــاع الخ ــك رشكات القط ــدول وكذل ــن ال ــدى كل م ــه ل بأن
ــأن  ــك ب ــن كذل ــادل جينوجت ــاء. وتج ــن الفض ــو تعدي ــاع نح ــتثرهم لاندف تس
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التقديــرات االقتصاديــة الحاليــة لتعديــن الكويكبــات لــم تأخــذ بحســبانها تكاليــف 
ــدول يف  ــا ال ــي تقوده ــود الت ــن الجه ــم م ــى الرغ ــل. وع ــتخراج والنق ــن االس كل م
دراســة جــدوى التعديــن، تشــر جينوغتــن إىل أن القطــاع الخــاص لــم يتمكــن مــن 
ــات  ــل تحدي ــه، بفض ــتوى ذات ــى املس ــي ع ــن الفضائ ــات التعدي ــتثمار يف عملي االس
ــت  ــا إذا كان ــول م ــاؤل ح ــى تس ــة ع ــن لإلجاب ــعى جينوغت ــراً، تس ــددة. وأخ متع
ــاً تفــوق الفوائــد املرجــوة مــن تعديــن الكويكبــات أم ال؟  التكاليــف والعوائــق حالي

تدريب تجريبي على
استكشاف المريخ

إطار العمل التجريبي
الستكشاف المريخ

األهداف
المستقبلية

وجود اإلنسان
على المريخ

وجود اإلنسان
على القمر

المصدر: ناسا

استراتيجية االنطالق من القمر إلى المريخ

وبالنظــر إىل الجهــود املتزايــدة الستكشــاف الفضــاء، تناقــش الدكتــورة/ نامراتــا 
جوســوامي يف الجــزء الثالــث واألخــر مــن هــذا الكتيــب، التحــوالت يف النقــاش الدائــر 
حــول الفضــاء، يف عــر مــا بعــد الحــرب البــاردة. كمــا تلقي الضــوء عى االســتغال 
التجــاري لألنشــطة الفضائيــة، وتتعــرض بالتحليــل إىل ُســبل التعــاون يف استكشــاف 
الفضــاء، ســواء مــا بــن الــدول، أو عــرب الــراكات بــن القطاعــن العــام والخــاص. 
ــا السياســية يف اســتخدام مــوارد  وتُســلط د. جوســوامي الضــوء عــى دور الجغرافي
ــراً دور  ــدد أخ ــاء. وتُح ــاف الفض ــج استكش ــراكات يف برام ــف ال ــاء ومختل الفض
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، يف توفــر منصــة ملناقشــة قضايــا مثــل الحــد مــن 
منافســة القــوى الكــربى يف الفضــاء، وتنظيــم اســتغال القطــاع الخــاص املحتمــل 

للكويكبــات املوجــودة يف الفضــاء.
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الفصل األول
قواعد حاكمة:

اإلطار القانوني المنظم الستكشاف الفضاء الخارجي
جيدا أبوالفتوح

ــي،  ــاء الخارج ــطة الفض ــت أنش ــة، تضخم ــة املاضي ــنوات القليل ــدى الس ــى م ع
حيــث تــم تبنــي سياســات واســراتيجيات لزيــادة االســتثمار يف مبــادرات الفضــاء 
الجديــدة يف كل مــن القطاعــن العــام والخــاص كدافــع أســايس للنمــو االقتصــادي 
ــات  ــن اإلمكان ــر م ــه نه ــى أن ــاء ع ــاد الفض ــر إىل اقتص ــتقبل. ويُنظ ــدول يف املس لل
غــر املســتغلة”))(، حيــث يوفــر استكشــاف الفضــاء املجــال لتحقيــق فوائــد مبتكــرة 
وجديــدة ملجموعــة متنوعــة مــن املجــاالت، كتغــر املنــاخ، واألمــن العاملــي، واألمــن 

ــخ. ــاه، إل ــي، وإدارة املي الغذائ

ــة  ــة الجوي ــة للماح ــة اإلدارة الوطني ــت وكال ــدة، أطلق ــات املتح ــي الوالي فف
ــود  ــة وج ــدف إقام ــرب ))0)، به ــس )” يف نوفم ــة “أرتمي ــا( مهم ــاء )ناس والفض
بــري دائــم عــى ســطح القمــر واستكشــاف إمكانيــة اســتخراج املــوارد القيمــة، 
مثــل املــاء واملــواد النــادرة مــن هنــاك))(. كمــا ســتطلق وكالــة الفضــاء الروســية، 
ــت  ــا إذا كان ــص م ــام ))0) لفح ــا – 5)” ىف ع ــا “لون ــموس”، مهمته “روسكوس
ــا الهبــوط الناعــم )Soft-Landing Technology( يمكــن أن تنجــح عنــد  تكنولوجي

ــر. ــطح القم ــى س ــوط ع الهب

أضــف إىل ذلــك، ازديــاد عــدد البعثــات التجاريــة إىل الفضــاء الخارجــي يف العديــد 
ــات  ــي الوالي ــد. فف ــن والهن ــيا والص ــدة وروس ــات املتح ــل الوالي ــدول، مث ــن ال م
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املتحــدة، دخلــت رشكات الطــران الخاصــة، مثــل “ســبيس إكــس” و“بلــو أوريجن” 
ــت  ــا أطلق ــاء))(. كم ــة للفض ــات التجاري ــوق الخدم ــك” إىل س ــن جاالكتي و“فرج
ــاء.  ــة يف الفض ــاراً صناعي ــيا أقم ــس” ىف روس ــس روكت ــة “سكس ــة الخاص الرك
وأخــراً تمكنــت رشكــة “ســكايروت ايروســبيس” يف الهنــد مــن تطويــر أول مركبــة 
إطــاق لهــا، لتصبــح أول رشكــة هنديــة خاصــة تطلــق صاروخــاً اســمه “فيكــرام – 

ــرب ))0)))(. ــوم 8) نوفم ــاء ي إس” إىل الفض

ــة يف  ــة خاص ــات فاعل ــور جه ــاء وظه ــطة الفض ــتمر يف أنش ــدم املس ــع التق وم
استكشــاف الفضــاء الخارجــي، يصبــح مــن األهميــة بمــكان دراســة قواعــد التعاون 
يف هــذا املجــال الواعــد، والعمــل عــى فهــم التطــور التاريخــي للقوانــن التــي تحكــم 
ــود  ــة حــول بعــض القواعــد املعــارصة، ومناقشــة القي الفضــاء واملناقشــات الجاري

الحاليــة الناظمــة للتعــاون يف أنشــطة الفضــاء الخارجــي.

تاريخ قانون الفضاء

لطاملــا كان استكشــاف الفضــاء الخارجــي مصــدر شــغف للبــر، بــدءاً مــن علمــاء 
الفلــك البابليــن عــام 700 قبــل امليــاد، الذيــن ســجلوا مســارات الكواكــب، مــروراً 
باإلنــكا واألزتيــك القدمــاء بُنــاة املراصــد الفلكيــة، وصــوالً لعلمــاء الفلــك املريــن 
ــذي يحكــم  ــك، كان القانــون ال القدمــاء، الذيــن اكتشــفوا نجومــاً عــدة)5(. ومــع ذل

الفضــاء مجــرد فكــرة مــن دون شــكل أو محتــوى لعــدة عقــود مــن الزمــان)6(.

وشــهد العــام ))9) كتابــة أول دراســة شــاملة قدمــت بعــض املفاهيــم األساســية 
لقانــون الفضــاء، كمــا أُعــدت أول رســالة دكتــوراه لدراســة مفاهيــم قانــون الفضــاء 
يف عــام )95))7(. ومــع ذلــك، أصبــح مــن املســلم بــه عــى نطــاق واســع أن قانــون 
الفضــاء الــدويل هــو نتيجــة ثانويــة للحــرب البــاردة، أي نتيجــة لعمليــات اإلطــاق 
ــر  ــام 957) والقم ــبوتنيك )” يف ع ــوفييتي “س ــي الس ــر الصناع ــة للقم الناجح

الصناعــي األمريكــي “إكســبلورر )” يف عــام 958).     

ونظــراً لعمليــات اإلطــاق هــذه، فقــد اهتــم كل مــن االتحــاد الســوفييتي والواليات 
املتحــدة بشــكل نشــط بتطويــر سياســة الفضــاء الدوليــة)8(. ومــن ثــم بــات الهــدف 
الرئيــي عنــد التفــاوض عــى قوانــن الفضــاء هــو تحقيــق األمــن يف الواقــع، نظــراً 
لحقيقــة أن ســباق الفضــاء شــاركت فيــه قوتــان عامليتــان تتنافســان عــى التفــوق 
التكنولوجــي. وغالبــاً مــا يتــم تصويــر إطــاق “ســبوتنيك” عــى أنــه انتقــاص مــن 
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مكانــة الواليــات املتحــدة يف ســعيها لتحقيــق التفــوق الفضائــي، خاصــة أن إطاقــه 
جــاء مــن االتحــاد الســوفييتي، وهــي الدولــة التــي كان ينظــر إليهــا عــى أنهــا أقــل 

شــأناً مــن الناحيــة التكنولوجيــة مقارنــة بالواليــات املتحــدة. 

ــة فهــو أن اإلطــاق  ــك الرواي ــان مــن تل ــر مــن األحي أمــا الجــزء املفقــود يف كث
الســوفييتي لســبوتنيك ســبب تهديــداً اســراتيجياً خطــراً للواليــات املتحــدة، حيــث 
أظهــر أن االتحــاد الســوفييتي كان أقــرب كثــراً إىل امتــاك التكنولوجيــا التــي تؤهلــه 

إلطــاق صواريــخ باليســتية عابــرة للقــارات قــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة)9(.

ونتيجــة لذلــك، ازداد الخــاف بــن البلديــن مــع تطويرهمــا أســلحة نوويــة، ومــا 
رتبــه ذلــك مــن مخاطــر اســراتيجية كبــرة لــكا الجانبــن. وفــرض ذلــك رضورة 
التفــاوض بشــأن املبــادئ املنظمــة ألنشــطتهما يف الفضــاء الخارجــي لتقليــل فــرص 
ــدة  ــم املتح ــان األم ــر إع ــاف، يف تطوي ــة املط ــاهم، يف نهاي ــا س ــو م ــراع، وه ال
للمبــادئ القانونيــة التــي تنظــم أنشــطة الــدول يف استكشــاف واســتخدام الفضــاء 
ــادئ، يف  ــذه املب ــملت ه ــام 967). وش ــاذ يف ع ــز النف ــت حي ــي دخل ــي، والت الخارج
املقــام األول، مجموعــة مــن االلتزامــات، مثــل حظــر التملــك القومــي للقمــر واألجرام 
الســماوية األخــرى بدعــوى الســيادة، فضــاً عــن الركيــز عــى الشــفافية والتعــاون 
ــي لتشــجيع االستكشــاف الســلمي  ــا إىل إرســاء األســاس القانون ــد هدف ــدويل. فق ال



14

الفصل األول

ــع  ــد)0)(، م ــال الجدي ــذا املج ــه يف ه ــت نفس ــرات يف الوق ــض التوت ــع خف ــاء م للفض
إرســاء أســس حقبــة “الوفــاق” بــن الدولتــن، والتــي اســتمرت طــوال العقــد التايل.

ــطة  ــم أنش ــي تنظ ــادئ الت ــدة املب ــاً يف معاه ــادئ الحق ــذه املب ــج ه ــم دم وت
الــدول يف استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي، بمــا يف ذلــك القمــر واألجــرام 
ــي  الســماوية األخــرى، أو مــا يســمى بمعاهــدة الفضــاء الخارجــي اختصــاراً، والت
ــرب هــذه املعاهــدة  ــة يف األمــم املتحــدة يف عــام 967). وتعت ــا )6 دول صدقــت عليه
ــدويل وال تــزال ســارية املفعــول حتــى  ــارزة يف تطويــر قانــون الفضــاء ال عامــة ب
اليــوم بــن الــدول املشــاركة، فاعتبــاراً مــن نوفمــرب ))0)، تلقــت معاهــدة الفضــاء 

ــاً)))(. ــاً و89 توقيع ــي ))) تصديق الخارج

أعقبــت هــذه املعاهــدة أربــع معاهــدات أخــرى وهــي اتفاقيــة اإلنقــاذ والعــودة 
ــام )97)،  ــجيل ع ــة التس ــام )97)، واتفاقي ــؤولية ع ــة املس ــام 968)، واتفاقي ع
وأخــراً اتفاقيــة القمــر عــام 979))))(. وتُســتكمل معاهــدات األمــم املتحــدة األربــع 
هــذه أيضــاً بالعديــد مــن الصكــوك غــر امللزمــة، مثــل القــرارات التــي اعتمدتهــا 
ــدة  ــم املتح ــة األم ــن لجن ــادرة ع ــق الص ــدة والوثائ ــم املتح ــة لألم ــة العام الجمعي

ــلمية. ــراض الس ــي يف األغ ــاء الخارج ــتخدام الفض الس
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ــدأ  ــع املب ــا، أن قانــون الفضــاء، ســواء العــريف أو املــدّون، يتب جديــر بالذكــر هن
القانونــي “قاعــدة التخصيــص”، أي أنــه قابــل للتطبيــق يف الســياقن الــدويل واملحيل 
ــن  ــر ع ــض النظ ــة بغ ــطة الفضائي ــع األنش ــم جمي ــه يحك ــواء، إذ إن ــد س ــى ح ع
طبيعتهــا. وباإلضافــة إىل هــذه االتفاقيــات الدوليــة، فــإن لــدى العديــد مــن الــدول 

تريعاتهــا الوطنيــة، التــي تنظــم األنشــطة املتعلقــة بالفضــاء.

قواعد التعاون الحالية
وفقــاً للدكتــور فرانــس جــي فــون ديــر دونــك، مديــر العاقــات العامــة يف املعهــد 
ــه  ــى أن ــة بمعن ــاه الدولي ــي املي ــاء الخارج ــبه الفض ــاء، يش ــون الفض ــدويل لقان ال
ــوح  ــال مفت ــو مج ــل، فه ــكل كام ــه بش ــم في ــه أو يتحك ــد أن يمتلك ــن ألح ال يمك
ــة،  ــم األنشــطة الفضائي ــع)))(. وتهــدف معاهــدة الفضــاء الخارجــي إىل تنظي للجمي
ــد  ــاء. وتؤك ــون الفض ــة لقان ــر الزاوي ــا حج ــا باعتباره ــرف به ــي مع ــايل فه وبالت

ــيل: ــا ي ــدة م ــية للمعاه ــادئ الرئيس املب

ــة،  • ــح البري ــلمي لصال ــكل س ــاء بش ــاف الفض ــم استكش ــب أن يت يج
كمــا يحظــر وضــع أســلحة نوويــة أو أي نــوع آخــر مــن أســلحة الدمــار 
الشــامل يف الفضــاء الخارجــي، أو وضــع مثــل هــذه األســلحة عــى أيــة 

أجــرام ســماوية.
ــك القومــي للقمــر واألجــرام الســماوية األخــرى بدعــوى  • ال يجــوز التمل

الســيادة.
ــب  • ــات العســكرية وتجري ــر القواعــد واملنشــآت والتحصين يحظــر تطوي

ــواع األســلحة يف الفضــاء الخارجــي)))(. ــع أن جمي

ويهــدف عــدد مــن املبــادئ األساســية يف املعاهــدة إىل تنظيــم األنشــطة الفضائيــة، 
مــن خــال النظــر إىل الفضــاء باعتبــاره “مجــاالً مفتوحــاً للبريــة جمعــاء”، وحرية 
استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي مــن قبــل جميــع الــدول مــن دون تمييــز، 

واألهــم مــن ذلــك، حظــر مفهــوم التملــك يف الفضــاء الخارجــي.

ــاء  ــدة الفض ــن معاه ــادة األوىل م ــص يف امل ــن الن ــايس م ــدف األس ــد كان اله فق
الخارجــي أنــه “مجــال مفتــوح أمــام البريــة جمعــاء” هــو ضمــان أن األنشــطة 
يف الفضــاء الخارجــي ال تهــدد األمــن الــدويل. ومــع ذلــك، لــم يتــم تقديــم تعريــف 
واضــح ومميــز للمصطلــح، وهــو مــا كان يُنظــر إليــه عــى أنــه يقــوض مــن الغرض 

والهــدف الرئيســين للمعاهــدة، وهــي حمايــة الســام الــدويل.
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ومــع ذلــك، أكــد بعــض العلمــاء أن هــذا املبــدأ يشــر إىل أن “جميــع الــدول لهــا 
حقــوق مكتســبة يف املــوارد املشــركة ويجــب أن يتــم تقاســمها بشــكل عــادل فيمــا 
ــتخدام  ــاف واس ــة استكش ــد حري ــا يؤك ــو م ــي)5)(، وه ــاء الخارج ــا” يف الفض بينه
الفضــاء الخارجــي مــن قبــل الجميــع، بــرط أال تمنــع مثــل هــذه األنشــطة اآلخرين 

مــن الوصــول إىل الفضــاء.

وعــى الجانــب اآلخــر، تنــص املــادة الثانيــة مــن املعاهــدة عــى أحــد أهــم مفاهيم 
قانــون الفضــاء الــدويل، وإن كانــت التــزال محــل نقــاش محتــدم، وهــو “مبــدأ عــدم 
ــح  ــي أن يصب ــاء الخارج ــكان يف الفض ــن ألي م ــه ال يمك ــي أن ــو يعن ــك”، وه التمل
ملــكاً ألي كيــان عــام )دول( أو كيــان خــاص )جهــات فاعلــة غــر حكوميــة، رشكات، 
ــن  ــة م ــرة الثاني ــة، الفق ــادة السادس ــرة يف امل ــذه الفك ــى ه ــد ع ــم التأكي ــخ(. ت إل
اتفاقيــة القمــر، والتــي تؤكــد أيضــاً أن القمــر ليــس، وال ينبغــي أن يكــون، خاضعــاً 
للتملــك الوطنــي أو أي ادعــاء بالســيادة مــن قبــل الــدول. وباختصــار، يســاهم هــذا 
املبــدأ يف الحفــاظ عــى االستكشــاف والتطويــر املســتمر واملســتدام للمــوارد الطبيعية 

يف الفضــاء الخارجــي.

ــي  ــاء الخارج ــة للفض ــة القانوني ــى أن الطبيع ــدأ ع ــذا املب ــص ه ــك، ين ولذل
“مشــاع عــام” )Res Communis Omnium(، وهــو مشــتق مــن العقيــدة القانونيــة 
الرومانيــة، التــي تشــر إىل حريــة االســتخدام للجميــع، كمــا ينــص عــى أن جميــع 
ــذا،  ــي. ل ــاء الخارج ــتخدام الفض ــاف واس ــاوية يف استكش ــوق متس ــا حق ــدول له ال
يســتخدم العلمــاء املتخصصــون يف الفضــاء مصطلــح “املشــاع العــام”، لإلشــارة إىل 
حقيقــة أنــه ال يمكــن ممارســة الســيادة مــن قبــل أي دولــة يف الفضــاء الخارجــي، 

ــل منطقــة ذات مصلحــة مشــركة للبريــة جمعــاء”)6)(. ــه يمث ألن

ومــع ذلــك، يظــل الغمــوض القانونــي قائمــاً يف مســألة املــدى الــذي يمكــن أن 
ــات  ــك الكيان ــدول وكذل ــل ال ــن قب ــي م ــاء الخارج ــاف الفض ــه استكش ــب إلي يذه
الخاصــة، والتــي لــم يتــم ذكرهــا يف املعاهــدة، حتــى يظــل متســقاً مــع مبــدأ عــدم 
ــاء  ــدة الفض ــي معاه ــبة لواضع ــه بالنس ــاً أن ــظ أيض ــم أن ناح ــن امله ــك. وم التمل
ــة اكتســاب كل مــن  ــاً للحــد مــن إمكاني الخارجــي، كان مثــل هــذا الحكــم رضوري
االتحــاد الســوفييتي ســابقاً والواليــات املتحــدة الحقــوق القانونيــة للملكيــة عــى أي 
نــوع مــن األجــرام الســماوية، والتــي يمكنهــم اســتخدامها الحقــاً يف تعزيــز برامجهم 
النوويــة عــرب نــر األســلحة النوويــة عليهــا خــال حقبــة الحــرب البــاردة. ولذلــك، 
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لــم يتــم تضمــن الكيانــات الخاصــة يف املعاهــدة عــى أســاس أن االعتقــاد الســائد 
وقتهــا هــو أن الــدول ســتكون الفاعــل الوحيــد يف الفضــاء. ومــع ذلــك، كانــت هنــاك 
ــك  ــدأ عــدم التمل ــدول، ممــا يجعــل تفســر مب تناقضــات واضحــة يف ممارســات ال

مشــكوكاً فيــه وغــر واضــح.

ــع  ــة تخض ــات الخاص ــن أن الكيان ــاء القانوني ــض الفقه ــد بع ــل، يؤك يف املقاب
ــك، ال  ــم. ولذل ــرسي عليه ــدأ ي ــإن املب ــم، ف ــن ث ــم؛ وم ــاص دوله ــص واختص لرخي
ــماوية يف  ــرام س ــك أي أج ــرى، بتمل ــة أخ ــات فاعل ــك أي جه ــدول، وكذل ــمح لل يُس
ــاوي إىل  ــر واملتس ــول الح ــق يف الوص ــا الح ــات له ــذه الهيئ ــي. فه ــاء الخارج الفض
بيئــة الفضــاء الــذي يصــب يف مصلحــة جميــع البلــدان، ولكــن عنــد القيــام بذلــك، 
ال يُســمح بــأي تأكيــد عــى أي ادعــاء بملكيــة هــذه املناطــق التــي تتجــاوز الحــدود 
اإلقليميــة)7)(. يدعــي آخــرون أنــه نظــراً لعــدم ذكر جهــات فاعلــة خاصــة يف املعاهدة، 
فإنــه يُســمح لهــا بامتــاك مــوارد الفضــاء الخارجــي واستكشــافها واســتخدامها.

ــه  ــي، ملكيت ــن أمريك ــو مواط ــز”، وه ــج نيميت ــى “جري ــياق، ادع ــذا الس وىف ه
ــم  ــوط مركبته ــا لهب ــة ناس ــن وكال ــار م ــوم اإليج ــل رس ــدف تحصي ــب، به لكويك
ــاء  ــدة الفض ــاس أن معاه ــه إىل أس ــتند يف ادعائ ــب. واس ــى الكويك ــة ع الفضائي
الخارجــي ال تنطبــق عليــه، ألنهــا اتفاقيــة بــن الــدول فقــط)8)(. وبعدهــا تــم رفــض 
الدعــوى مــن قبــل محكمــة جزئيــة أمريكيــة بســبب “عــدم وجــود نظريــة قانونيــة 

ــز)9)(. ــاءات نيميت ــة” وراء ادع معروف

ونظــراً ألن استكشــاف الفضــاء الخارجــي دخــل حالياً حقبــة جديدة من األنشــطة 
ــوم  ــر ملفه ــر آخ ــاك تفس ــة، فهن ــات الخاص ــطة للكيان ــاركة النش ــة واملش التجاري
ــتخراج  ــروع واالس ــر امل ــتياء غ ــن االس ــز ب ــب التميي ــه يج ــد أن ــك” يؤك “التمل
ــن  ــوارد م ــتخراج امل ــن اس ــدف م ــذه أن اله ــر ه ــة النظ ــد وجه ــه. تؤك ــموح ب املس
األجــرام الســماوية هــو اســتخدامها وتســويقها، بــدالً مــن محــاوالت فــرض ألقــاب 

ــة الســيطرة عليهــا. ــك األجــرام الســماوية ومحاول ــدول عــى تل ســيادية لل

ــار  ــايل البح ــي ألع ــام القانون ــذه إىل النظ ــة ه ــر الفقهي ــة النظ ــتند وجه وتس
بموجــب اتفاقيــة قانــون البحــار لعــام )98)، الســيما فيمــا يتعلــق بتنظيــم صيــد 
األســماك، ممــا يســمح للــدول األطــراف مــن حيــث املبــدأ بالصيــد بحريــة يف أعــايل 

ــة)0)(. ــار ذات الصل البح
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كمــا تــم تنــاول عــدة مبــادئ أساســية مغايــرة يف معاهــدات وصكــوك أخــرى، 
ــاء،  ــاذ رواد الفض ــاء واألرض، وإنق ــى الفض ــاظ ع ــدويل، والحف ــاون ال ــل التع مث
واملســؤولية عــن األرضار التــي تســببها األجســام الفضائيــة، واســتخدام التكنولوجيــا 
ــاء  ــة يف الفض ــار املحتمل ــول األخط ــات ح ــادل املعلوم ــاء، وتب ــة بالفض ذات الصل

ــي.  الخارج

ــات  ــًة النزاع ــابقة رصاح ــدات الس ــن املعاه ــاول أي م ــم تتن ــه ل ــظ أن وياح
املســلحة املحتملــة أو الفعليــة. ويرجــع ذلــك إىل أن االختصــاص املوضوعــي الرئيــي 
ملعاهــدة الفضــاء الخارجــي يف مجــال األمــن هــو االلتــزام الــوارد يف املــادة الثالثــة 
ــاق  ــارة إىل ميث ــدويل، يف إش ــون ال ــل للقان ــب أن تمتث ــة يج ــطة الفضائي ــأن األنش ب
األمــم املتحــدة. وبالتــايل، وفقــاً للدكتــور “فــون ديــر دونــك”، فــإن الحظــر الــذي 
فرضــه ميثــاق األمــم املتحــدة عــى اســتخدام القــوة، والــذي قــد يفــرض تهديــدات 
ــة، مــع وضــع اســتثناءين  ــة أو االســتقال الســيايس ألي دول عــى الســامة اإلقليمي
عــى هــذه القاعــدة، وهمــا الحــق يف الدفــاع عــن النفــس املنصــوص عليــه يف األمــم 
ــى  ــاً ع ــق أيض ــدة، ينطب ــم املتح ــا األم ــرح به ــكرية ت ــات عس ــدة، أو عقوب املتح

ــي)))(. ــاء الخارج الفض

قصور قانون الفضاء الدولي

ــو 0)0)، كانــت “ســبيس إكــس” أول رشكــة خاصــة عــى اإلطــاق ترســل  يف ماي
ــاً  ــه أيض ــع، لكن ــي رائ ــاز تقن ــرد إنج ــن مج ــم يك ــا ل ــو م ــاء، وه ــراً إىل الفض ب
ســاهم يف إنشــاء صناعــة جديــدة بعنــوان “الفضــاء للفضــاء” أي الســلع والخدمــات 
املصممــة لتزويــد العمــاء املتجهــن إىل الفضــاء)))(. ومــع ذلــك، فــإن قانــون الفضاء 
الحــايل، كمــا تــم تفصيلــه يف األجــزاء الســابقة، اليــزال يعانــي بعــض أوجــه القصور 
ــايل ال يأخــذ يف الحســبان التطــورات  ــة، وبالت ــه يركــز فقــط عــى أنشــطة الدول ألن
املتســارعة يف صناعــة الفضــاء، أو زيــادة مشــاركة الــركات الخاصــة يف األنشــطة 
ــاء  ــون الفض ــواردة يف قان ــرات ال ــض الثغ ــراد بع ــن إي ــا، يمك ــن هن ــة. م الفضائي

الــدويل عــى النحــو التــايل:

غيــاب آليــة لإلنفــاذ: تتمثــل إحــدى القضايــا األساســية للنظــام القانوني . 	
ــد للســلوك  ــاذ، أو تحدي ــة إنف الحــايل املنظــم للفضــاء يف عــدم وجــود آلي
ــا  ــة للفضــاء، مم ــود املعاهــدات الدولي ــاً لبن ــاكاً أو خرق ــل انته ــذي يمث ال
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ــباق  ــرة س ــاء ف ــدة أثن ــات املتح ــا والوالي ــيا وفرنس ــن وروس ــح الص من
ــوي.  ــاف الج ــة يف الغ ــارب نووي ــروع يف تج ــة لل ــم فرص ــلح بينه التس
عــى ســبيل املثــال، أجــرت الواليــات املتحــدة وروســيا تجــارب نوويــة يف 
 )R-36( ”(6 – ــاروخ “آر ــل ص ــلحة مث ــربت أس ــوي واخت ــاف الج الغ

ــام 967))))(. ــيا يف ع ــه روس ــذي طورت ال

قصــور إجــراءات التأمــن الســيرباني: تعتمــد معظــم البنيــة التحتيــة . 	
ــة  ــي. فاألنظم ــغيلها اليوم ــاء لتش ــى الفض ــاً ع ــم حالي ــة يف العال الحرج
األساســية، مثــل االتصــاالت والنقــل الجــوي والتجــارة البحريــة والخدمــات 
ــى  ــر ع ــكل كب ــا بش ــد جميعه ــاع، تعتم ــس والدف ــة الطق ــة ومراقب املالي
ــات  ــة واملحط ــار الصناعي ــك األقم ــا يف ذل ــة، بم ــة الفضائي ــة التحتي البني
األرضيــة وروابــط البيانــات عــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي والــدويل)))(. 
وبالتــاىل، بســبب تنامــي االعتمــاد عــى البنيــة التحتيــة الحيويــة الرقميــة 
املتزايــدة، فــإن األقمــار الصناعيــة، عــى ســبيل املثــال، معرضــة للهجمــات 
الســيربانية. وعــى الرغــم مــن تركيــز “دليــل تالــن” عــى كيفيــة تطبيــق 
ــلح يف  ــزاع املس ــن الن ــيربانية وقوان ــرب الس ــى الح ــدويل ع ــون ال القان
ــيربانية يف  ــة الس ــح للقرصن ــي واض ــار قانون ــد إط ــه ال يوج ــاء، فإن الفض

ــاء)5)(. الفض

ــم الــكايف للجهــات الخاصــة: نجحــت رشكــة “ســبيس . 	 نقــص التنظي
ــود  ــك” يف جه ــن جاالكتي ــغ” و“فرج ــن” و“بوين ــو أوريج ــس” و“بل إك
ــوم  ــس ملفه ــا أس ــو م ــتدام، وه ــكل مس ــاء بش ــاس إىل الفض ــال الن إرس
ــك،  ــا الــركات الخاصــة. وعــاوة عــى ذل ــي تديره ــاء الت رحــات الفض
يوجــد حاليــاً عــدد كبــر مــن األقمــار الصناعيــة يف جميــع أنحــاء العالــم، 
ــرب  ــالها ع ــم إرس ــي يت ــات الت ــاً املعلوم ــة تقريب ــتخدم كل دول ــث تس حي
ــوكاً للقطــاع الخــاص)6)(. ــا ممل ــد منه ــك، يظــل العدي الفضــاء؛ ومــع ذل

ــركات  ــن ال ــر م ــام كب ــاً باهتم ــات أيض ــن الكويكب ــي تعدي ــك، حظ كذل
الخاصــة، التــي يتــم تســجيلها يف جميــع أنحاء العالــم لبــدء اســتغال الكويكبات 
مــن أجــل املعــادن الثمينــة )مثــل الباتــن( وامُلركبــات )مثــل املعــادن األرضيــة 
ــات  ــي تحدي ــاء الخارج ــة الفض ــرض خصخص ــك، تف ــع ذل ــادرة(”)7)(. وم الن
لجهــود حوكمــة الفضــاء، الســيما أن النظــام القانونــي الحــايل، كمــا ذكــر مــن 
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ــل  ــع التفاصي ــل م ــة التعام ــول كيفي ــة ح ــكام كافي ــى أح ــوي ع ــل، ال يحت قب
املتعلقــة بنشــاط الكيــان الخــاص يف الفضــاء الخارجــي. باختصــار، لــم تشــمل 
ــة غــر الحكوميــة، بــل  ــة مــن الجهــات الفاعل صياغــة القانــون مجموعــة كامل
تركــت العديــد مــن األســئلة حــول االلتزامــات التــي تفرضهــا الــدول عــى هــذه 

ــد)8)(. ــن دون أي تحدي ــات م الكيان

صحيــح أن العديــد مــن الــدول، مثــل اإلمــارات العربيــة املتحدة ولوكســمبورغ 
ــركات  ــطة ال ــم أنش ــاً لتنظي ــاً محلي ــاراً قانوني ــت إط ــد وضع ــان، ق والياب
ــد  ــر وقواع ــة إىل معاي ــة ماس ــاك حاج ــت هن ــه مازال ــاء، فإن ــة يف الفض الخاص

ــة يف هــذا اإلطــار. ــة حاكم ــة ســلوك عاملي ــدة إلنشــاء مدون ــة جدي دولي

الخاتمة 

شــهدت الســنوات القليلــة املاضيــة أكــرب تطــورات يف مجــال الفضــاء منــذ الحــرب 
البــاردة، حيــث أرســت معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 967)، والتــي تــم تبنيهــا 
تحــت رعايــة األمــم املتحــدة، أســس قانــون الفضــاء الــدويل. وحاليــاً، تشــكل معاهدة 
الفضــاء الخارجــي ومعاهــدات األمــم املتحــدة الاحقــة اإلطــار املعيــاري الــذي يحكم 
ــى  ــاظ ع ــياً يف الحف ــام أساس ــذا النظ ــي. كان ه ــاء الخارج ــدول يف الفض ــطة ال أنش
النمــو املتســارع يف األنشــطة الفضائيــة للبلــدان ودعــم االقتصــاد الفضائــي العاملــي.
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ومــع ذلــك، فقد بــدأ أصحــاب املصلحــة مــن القطــاع الخــاص يف زيادة أنشــطتهم 
يف مجــال الفضــاء الخارجــي. فاملليارديــرات، بمــن فيهــم “إيلــون ماســك”، و“جيــف 
بيــزوس”، و“بــول ألــن”، و“ريتشــارد برانســون”، أحدثــوا تحــوالت غــر مســبوقة 
ــادة الفضــاء الخارجــي إىل العديــد مــن  يف الســوق، وهــو مــا نتــج عنــه تحــول قي
الجهــات الفاعلــة، ســواء كانــت مــن الــدول أو الجهــات الفاعلــة الخاصــة. ومــع هذه 
التطــورات، يجــب أن يتغــر النظــام القانونــي الحــايل للفضــاء ليكــون قــادراً عــى 
التعامــل مــع تحديــات القــرن الحــادي والعريــن والحفــاظ عــى هدفــه األســايس، 

وهــو أن يتــم استكشــاف الفضــاء بشــكل ســلمي لصالــح البريــة.
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الفصل الثاني
إمكانيات واعدة:

تحديات قائمة أمام جهود تعدين الكويكبات 
د. ساسكيا فان جينوجتن

ــت  ــع يف الوق ــرداً، ويخض ــواً مضط ــاً ونم ــوراً رسيع ــاء تط ــاد الفض ــهد اقتص يش
الراهــن لاســتغال التجــاري. فمــع تزايــد عــدد الــدول ورشكات القطــاع الخــاص 
ــا  ــزداد نظامن ــة، ي ــات الفضائي ــة واملركب ــار الصناعي ــاق األقم ــى إط ــادرة ع الق
الشــمي ازدحامــاً، ويتمــدد معــه مســتقبل اقتصــاد الفضــاء بمعــدل ُمذهــل. وقــد 
ــي،  ــار دوالر أمريك ــو 96) ملي ــام ))0) بنح ــاء يف ع ــاد الفض ــة اقتص ــدرت قيم ُق
بنســبة زيــادة 0)% تقريبــاً عــن العــام الســابق مبــارشة))(، ولكــن بفضــل إمكانيــة 
تعديــن املــواد الخــام املهمــة والعنــارص النــادرة مــن الكويكبــات، فمــن املتوقــع أن 
يكــون هــذا الرقــم أقــل مــن األربــاح املســتقبلية املتوقــع تحقيقهــا مــن التعديــن، إذ 
إن هــذه األربــاح ســتقدر بـــ “الكوينتليونــات” مــن الــدوالرات، بــدالً من “املليــارات”.

ــم  ــن تت ــدة، ولك ــم الواع ــن املفاهي ــاء )Space Mining( م ــن الفض ــد تعدي ويع
ترجمتــه ببــطء كقــوة دافعــة وفاعلــة. وذلــك عــى الرغــم ممــا يشــهده العالــم حالياً، 
ــى عنهــا يف  ــي ال غن ــزات النفيســة الت ــب عــى املــواد الحرجــة والفل مــن نمــو الطل
صناعــة التكنولوجيــات الازمــة لانتقــال مــن االعتمــاد عــى الوقــود األحفــوري إىل 
مصــادر الطاقــات املتجــددة والخــراء. كمــا أن جلــب املــوارد مــن الفضــاء، مــن 
ــن  ــرب م ــة أك ــاظ بدرج ــدول، لاحتف ــن ال ــد م ــدة العدي ــة يف أجن ــكار امُلدرج األف
ــى  ــدرة ع ــأن الق ــن ش ــة. فم ــد الحرج ــل التوري ــراتيجي لساس ــتقال االس االس
الحصــول عــى قطــع أو مــوارد مــن الفضــاء، أن تســهم يف تحصيــل فوائــد اقتصادية 
هائلــة، فضــاً عــن تحقيــق قــدر كبــر مــن الهيبــة الوطنيــة. ولكــن هــل ســيصر 

تعديــن الفضــاء أمــراً واقعــاً يومــاً مــا؟
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إغراء الموارد الفضائية

تعــود جاذبيــة فكــرة تعديــن الفضــاء إىل أســباب متنوعــة، فكمــا يســاعد اســتجاب 
عينــات صغــرة مــن مــواد الكويكبــات إىل األرض، يف فهمنــا لتكويــن وتطــور نظامنــا 
الشــمي بشــكل كبــر، فــإن تعديــن مثــل هــذه الكويكبــات عــى نطــاق صناعــي، 
ــايل  ــيل اإلجم ــج املح ــن النات ــة م ــاف ُمضاعف ــا بأضع ــدر قيمته ــوارد تُق ــيوفر م س

العاملــي الحــايل. 

ــو  ــات، وه ــزام الكويكب ــمى ح ــا يُس ــوقية مل ــة الس ــا القيم ــة ناس ــدرْت وكال وَق
ــو 700  ــري، بنح ــخ واملش ــي املري ــن كوكب ــب ب ــون كويك ــن ملي ــون م ــط مك رشي
كوينتليــون دوالر أمريكــي))(. وإذا ُقِســمت ثــروة الفضــاء بالتســاوي، فإنــه بإمــكان 
تعديــن الكويكبــات القريبــة منــا فحســب، أي املعروفــة باســم “الكويكبــات القريبــة 
مــن األرض” َجعــل كل شــخص يف العالــم مليونــراً عــى األقــل، وهــو مــا يكشــف 
بوضــوح أن مــن ينجــح يف تعديــن الكويكبــات، ســيُحدث ثــورة يف االقتصــاد العاملــي.

ويُشــكل الطلــب الســنوي املتزايــد عــى العنــارص األرضيــة النــادرة اإلطــار الــذي 
ــب إىل  ــذا الطل ــة ه ــت قيم ــث تضاعف ــاء، حي ــال إىل الفض ــرة رواد األعم ــرك نظ يح
5,000)) طــن ســنوياً يف الســنوات الـــ 5) األخــرة حتــى عــام ))0)، ومــن املتوقع 
))(. وكــون العنــارص النــادرة مــواد ال غنــى 

وصولــه إىل 5,000)) طــن يف عــام 0)0) 
عنهــا يف صناعــة التكنولوجيــات الخــراء مثــل )خايــا الوقــود، والبطاريــات عاليــة 
القــدرة، وتوربينــات الريــاح، واأللــواح الشمســية(، فــإن ذلــك يدفــع بشــكل جزئي يف 

نمــو الطلــب عــى العنــارص النــادرة.

ــال  ــول يف مج ــإن التح ــة، ف ــة الحديث ــدى األوراق األكاديمي ــه، إح ــا وصفت وكم
الطاقــة يُمكــن اختصــاره يف النجــاح يف “نقــل ]االعتمــاد[ مــن الوقــود الحفــري إىل 
 Risk( وهــو مــا يجعــل مــن نقــص مثــل هــذه املعــادن عامــل خطــورة ،)((”املعــادن
ــبيل  ــى س ــددة)5(. وع ــة املتج ــات الطاق ــو تكنولوجي ــة نم ــدوره إعاق Factor(، وبمق
املثــال، يجــب زيــادة املعــروض مــن املــواد املغناطيســية الدائمــة بشــكل كبــر لتلبية 

الطلــب عــى املركبــات الكهربائيــة)6(.

وتتَطلــع الــدول ورشكات القطــاع الخــاص إىل الفضــاء بحثــاً عــن املــوارد لســبب 
ــة  ــآكل الثق ــرة ت ــاً بفك ــه ومرتبط ــرب يف طبيعت ــكل أك ــياً بش ــد جيوسياس ــث، يُع ثال
بــن مختلــف الــدول الصناعيــة بالعالــم،)7( وهــو أن القــدرة عــى تعديــن الفضــاء 



27

إمكانيات واعدة

ستســاهم يف زيــادة “االســتقالية االســراتيجية” لدولــة مــا أو مجموعــة مــن الــدول. 

وتخلــق حقيقــة اســتحواذ الصــن عــى غالبيــة عمليــات تعديــن الفلــزات )58% يف 

عــام 0)0)(، شــعوراً ُمتصاعــداً بالقلــق يف أجــزاء أخــرى مــن العالــم، كمــا أن للصن 

ســيطرة شــبه كاملــة عــى عمليــة تنقيــة مثــل هــذه املعــادن، وذلــك بواقــع %90، 

فضــاً عــن إنتــاج املغناطيــس الدائــم )90%(. وحتــى لــو أوفــت دول مثــل أنجــوال 

وأســراليا والواليــات املتحــدة بوعودهــا يف رفــع اإلنتــاج، ســتظل الصــن مســيطرة 

عــى قرابــة 80% مــن التنقيــة العامليــة للفلــزات الحيويــة، لســنوات وعقــود قادمة)8(.

مستقبل تعدين الكويكبات  

تعــد الكويكبــات أجســاماً مكونــة مــن الصخــور واملعــادن والُغبــار تطفــو بالنظــام 

ــغ اتســاع  الشــمي. وبينمــا يقتــر حجــم البعــض منهــا عــى مريــن فقــط، يبل

كويكبــات أخــرى كيلومــرات، وهــي ليســت مختلفــة كثــراً عــن الكواكــب، ولكنهــا 

ببســاطة “صغــرة جــداً” مقارنــة بهــا، ولذلــك يتعــذر تســميتها كواكــب. وتســاعد 

دراســة الكويكبــات يف فهمنــا للنظــام الشــمي وأصولــه، ولكــن دائمــاً مــا يتحمــس 

ــا  ــدة، إذ إنه ــتثمارية الواع ــا االس ــل فرصه ــال، بفض ــن رواد األعم ــر م ــا الكث له

تنــذر بثــروة ال مثيــل لهــا، والتــي تســتمد، يف الغالــب، مــن نقــل الفلــزات النفيســة 

ــة إىل األرض. واملعــادن الثمين

ــن  ــد م ــوب العدي ــات، تُص ــن الكويكب ــزات م ــادن والفل ــتخراج املع ــول اس وح

األنظــار نحــو بعثــة ُمقبلــة، ســتقوم بهــا وكالــة ناســا إىل كويكــب يدعــى “ســايكي 

Psyche (6( ”(6(، وهــو أكــرب الكويكبــات املعدنيــة )الكويكبــات مــن النــوع “أم” 

ــري)9(.  ــخ وامُلش ــن املري ــات ب ــزام الكويكب ــن ح ــزء م ــايل(، وج ــكل الت ــع الش راج

وتضــع التقديــرات األوليــة قيمتــه يف حــدود 0,000) كوادريليــون دوالر أمريكــي)0)(، 

بينمــا تقــرح دراســات أكثــر حداثــة قيمــة أقــل للكويكــب، وذلــك عــى أســاس أن 

هنــاك احتمــاالً قائمــاً بــأال يكــون تكويــن “ســايكي 6)” مــن املعــدن الخالــص. ومع 

ذلــك، فــإن التعديــن الناجــح لكويكــب كهــذا، وحتــى ولــو لــم يكــن مــن املعــدن 

الخالــص، ســوف يحــدث تحــّوالً كبــراً يف ســوق املــواد الخــام الحرجــة)))( .
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المصدر: وكالة ناسا

النوع "سي" – كويكبات (كربونية)
هي األكثر شيوعًا، وُتشكل 75% من جميع الكويكبات، وهي حجرية ورمادية 

اللون، وتعتبر في الغالب ذات أهمية فيما يتعلق باستخراج المياه.

النوع "إس" – كويكبات (السيليكا)
تمثل حوالي 17% من الكويكبات، ولونها أخضر بُحمرة، ويبدو أنها مصنوعة من 
مواد السيليكات و(النيكل- الحديد)، وتحتوي هذه األنواع على القليل جدًا من 

الماء، مقابل جزء كبير من المعادن، أغلبه من الحديد والنيكل والكوبالت.

النوع "إم" – كويكبات (معدنية)
عدد محدود من الكويكبات معدنية (النيكل – الحديد) في تكوينها، وعلى هذا 

النحو ُينظر إليها على أنها األكثر قيمة.

أنواع الكويكبات
ُبناء على تكويناتها، والتي يتم تحديدها من خالل الطريقة  صّنف العلماء الكويكبات ألنواع مختلفة، 

التي تعكس بها الضوء، واألنواع الثالثة األكثر شيوعًا هي:

وال شــك أنــه التــزال هنــاك تحديــات ومخاطــر قائمــة أمــام مثــل هــذا التعديــن. 
ولكــي يكــون هــذا التعديــن خيــاراً تجاريــاً مطروحــاً لاســتخدامات األرضيــة، فــإن 
تكاليــف األربــاح يجــب أن تعــوض تكاليــف االســتخراج والنقــل. ويفــرس ذلــك امليــل 
ــز عــى  ــات إىل الركي ــن الكويكب ــي تدعــو لتعدي ــد مــن الدراســات الت الحــايل للعدي
املعــادن ذات القيمــة الســوقية العاليــة، مثــل مجموعــة املعــادن الباتينيــة. وبفضــل 
التنافــس الجيوســيايس والتحــرك العاملــي الراهــن ملحاولــة تقليــل املخاطر السياســية 
لساســل التوريــد، تحظــى معــادن هــذه املجموعــة باهتمــام متزايــد، والتــي مــازال 

اســتخراجها حاليــاً ُمقصــوراً عــى عــدد قليــل مــن الــدول، مــن بينهــا روســيا. 

ــتخدامها يف  ــات الس ــن الكويكب ــاه م ــتخراج املي ــو اس ــاً ه ــة وبحث ــل دراس واألق
ــاد  ــد ارتي ــن قواع ــك م ــيُغر كذل ــور س ــذا التط ــل ه ــة، إذ إن مث ــات فضائي تطبيق
ــيُمكن  ــت، فس ــى نجح ــا مت ــة، ولكنه ــة ُمرهق ــدو عملي ــد تب ــي ق ــاء. وه الفض
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اســتخدام امليــاه ألغــراض الــرب أو الــري يف الفضــاء، أو )فصلهــا( إىل هــواء قابــل 

لتنفســه )أُكســجن( ووقــود للصواريــخ )هيدروجــن(. وسيســاهم الخيــار األخــر يف 

التخفيــف عــن أي بعثــة حمــل وقــود لرحلــة العــودة، أو مخــزون كبــر مــن ميــاه 

الــرب والطعــام، وســوف تقلــل األحمــال، وبفــارق كبر، مــن تكلفــة إطــاق البعثة. 

وتُعتــرب ممارســة اســتخراج املــاء مــن الكويكبــات ُمجديــة بالفعــل، بل واســتخلصت 

ــا  ــاه ربم ــو” )Bennu(، أن املي ــة أرســلتها ناســا لدراســة كويكــب يُدعــى “بين بعث

هــي املــورد األهــم الســتخراجه، وذلــك رغــم مــا يحتويــه مــن ذهــب وباتــن)		).

بحوث االستغالل التجاري

أظهــرت تقريبــاً كل وكاالت الفضــاء الحكوميــة الكــربى يف العالــم، اهتمامــاً يف فهــم 

الكويكبــات، وناقشــوا كذلــك جــدوى الوصــول إىل إحــدى هــذه الكويكبــات وتعدينها. 

أمــا القطــاع الخــاص، ومــع التســليم بوجــود بعــض االســتثناءات، فإنــه لــم يقفــز، 

ــل  ــق بعام ــابات تتعل ــك لحس ــا، وذل ــل منه ــة األج ــرص طويل ــو الف ــى اآلن، نح حت

التكلفــة، واالســتثمارات املطلــوب ضخهــا مســبقاً، ومــا يتصــل بذلــك مــن مخاطــر 

ــاً،  تجاريــة واضحــة. ومــع تتبــع االتجــاه العــام الحــايل الســتغال الفضــاء تجاري

ياحــظ أن هــذه املعادلــة تغــرت تغــراً طفيفــاً، ولكــن مازالــوا قليلــن جــداً ممــن 

يملكــون الجــرأة لإلقبــال عــى االســتثمار يف التعديــن الفضائــي.

ــن  ــا ع ــزال معرفتن ــاء، ال ت ــة بالفض ــاث ذات الصل ــى األبح ــة ع ــرة عام وبنظ

الكويكبــات ضئيلــة جــداً)))(. وكانــت املركبــة الفضائيــة جاليليــو التابعــة لناســا، أول 

مــا أنتــج صــوراً واضحــة للكويكبــات يف عــام )99). وبعدهــا بِعقــد مــن الزمــان، 

وتحديــداً يف عــام )00)، أصبحــت املركبــة الفضائيــة “ملتقــى الكويكبــات القريبــة 

مــن األرض” )Near-Earth Asteroid Rendezvous( والتابعــة هــي األخرى لناســا، 

أول مركبــة فضائيــة هبطــت عــى كويكــب، وهــو كويكــب “إروس” )Eros( القريــب 

مــن األرض، وذلــك بعــد دراســة أُجريــت حولــه ملــدة عــام. ويف عــام 007)، وصلــت 

ــرض  ــي بغ ــات الرئي ــزام الكويكب ــا، إىل ح ــة لناس ــة “داون” )Dawn( التابع بعث

استكشــاف الكويكــب “فيســتا” )Vesta(، ثــم تبعتهــا برحلــة أخــرى إىل الكويكــب 

ه اآلن كوكبــاً قزمــاً.  “ســريس” )Ceres( والــذي يمكــن َعــدُّ
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أمــا بعثــة “هايابوســا” )Hayabusa( اليابانيــة فهبطــت، ثــم أقلعــت مــرة أخرى، 
مــن كويكــب قريــب مــن األرض يُســمى “ايتــوكاوا” )Itokawa( يف عــام 006)، وقــد 
ــان  ــد الياب ــام 0)0)، لتعم ــب إىل األرض يف ع ــواد الكويك ــض م ــة بع ــت البعث جلب
Hayabu-( ”( ــاء عــى خــربة هايابوســا، إىل ِبنــاء بعثــة ثانيــة هــي “هايابوســا  بُن
ــى  ــن األرض يُدع ــب م ــب قري ــن كويك ــة م ــات الكويكبي ــب العين ــك لجل ) sa(، وذل
“ريوغــو” )Ryugu(، وأجــرت كذلــك دراســة تضمنــت تفجــر الكويكــب عــرب حفــرة 

اصطناعيــة بــه، ثــم يف ديســمرب 0)0)، جلبــت إىل األرض قطعــاً مــن ريوغــو. 

ــا،  ــط إلطاقه ــة وامُلخط ــات الجاري ــن البعث ــدد م ــاك ع ــايل، هن ــت الح ويف الوق
ــم  ــال، ويف مقدمته ــذا املج ــين يف ه ــن الرئيس ــى الفاعل ــوء ع ــي الض ــا يلق ــو م وه
ــايرس-ركس”  ــا “أوس ــود بعثته ــع أن تع ــن املتوق ــي م ــا، والت ــة ناس ــك وكال وال ش
)OSIRIS-Rex( إىل األرض يف ســبتمرب ))0)، كمــا ســتطلق ناســا املســبار “لــويس” 
)Lucy(، يف أول محاولــة مــن نوعهــا عــى اإلطاق، نحو رحلــة جويــة إىل الكويكبات يف 
مــدار كوكــب املشــري. واتخــذت ناســا قــراراً أيضــاً بامُلــي قدمــاً يف بعثــة الكويكب 
الغنــي باملعــادن “ســايكي”، والتــي مــن املقــرر إطاقهــا يف أكتوبــر ))0)، لتصــل 

.)(((
“ســايكي” يف عــام 9)0) 

وتــرى الصــن الكويكبــات اآلن مــن منظــور حمايــة األرض، وتخطــط الســتخدام 
ــاق أوىل  ــاً إلط ــط أيض ــي)5)(. وتخط ــاع الكوكب ــات الدف ــار تقني ــا يف اختب إحداه
 ،)(6(

بعثاتهــا “تيــان ون – )” )Tianwen2( لجلــب عينــات كويكبيــة يف عــام 5)0) 
وتخطــط روســيا هــي األخــرى لانضمــام إىل الصــن كجــزء مــن هــذه البعثــة)7)(.
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تقييم الجدوى االقتصادية للتعدين الفضائي؟ 

هنــاك عــدد قليــل جــداً مــن رشكات القطــاع الخــاص، التــي استكشــفت ومازالــت 
تعمــل عــى استكشــاف التعديــن الفضائــي، كفكــرة تجاريــة قابلــة للتطبيــق. وقــد 
اســتهلت ذلــك رشكتــان مــن الواليــات املتحــدة يف الفــرة مــن ))0) وحتــى ))0)، 
أبرزهمــا رشكــة “بانيــري ريسورســيز” )Planetary Resources(، والتــي شــارك 
ــينجوالريتي”  ــة س ــذي لـــ “جامع ــس التنفي ــس، الرئي ــر دياماندي ــها بي يف تأسيس
ــل  ــل يتمث ــل األج ــاً طوي ــها هدف ــددت لنفس ــي ح )Singularity University(، الت
يف تعديــن الكويكبــات، وبــدأت تنفيــذه بالعمــل عــى تصميــم وتطويــر اإلمكانيــات 
واألدوات التقنيــة، مثــل التلســكوبات واألقمــار الصناعيــة. ومــن املؤكــد أن “بانيــري 
ــت يف  ــا نجح ــى اآلن، ولكنه ــب حت ــن أي كويك ــى تعدي ــِدم ع ــم تُق ــيز” ل ريسورس
تقريــب الفكــرة للواقــع، حيــث إن مــا يقــرب مــن 5) ألــف كويكــب تــم التعــرف 

عليهــا، بواســطة تلســكوبات وأقمــار صناعيــة مــن إنتــاج هــذه الركــة.

وشــهد ســوق القطــاع الخــاص للتعديــن الفضائــي خــال اآلونــة األخــرة دفعــة 
جديــدة، وذلــك مــع تركيــز العديــد مــن الــدول بشــكل فــردي، مثــل دولــة اإلمــارات 
العربيــة املتحــدة، وكذلــك منظمــات إقليميــة مثــل االتحــاد األوروبــي، عــى فــرص 
االســتغال التجــاري للفضــاء مــن قبــل القطــاع الخــاص. وســاهمت عوامــل مثــل 
التقــدم التكنولوجــي الــذي جعــل الفضــاء أكثــر قابليــة للوصــول إليــه، فضــاً عــن 
ــة  ــن الخصخص ــن م ــتوى ُمع ــة ملس ــار الصناعي ــاق واألقم ــات اإلط ــاع منص إخض
واالســتغال الســوقي، يف ترسيــع هــذه املســاعي للموجــة الجديــدة مــن االستكشــاف.

Tran-( ”و“ترانساســرا )AstroForge )وتُعــد كل مــن رشكتــي “أســروفورج” 
sAstra( مــن الــركات الصاعــدة بقــوة يف الوقــت الحــايل. تأسســت “أســروفورج” 
 )SpaceX( ”يف عــام ))0) مــن املوظفــن الســابقن لــدى كل مــن “ســبايس أكــس
ــى  ــب ع ــا يف التنقي ــور رؤيته ــك” )Virgin Galactic(، وتتمح ــن جاالجتي و“فرج
ــة  ــة التجريبي ــزت البعث ــا إىل األرض، وحج ــل جلبه ــاء قب ــا بالفض ــادن وتنقيته املع
ــادم)8)(.  ــام الق ــس” )SpaceX( للع ــيايس أك ــراز “س ــن ط ــاروخ م ــا بص األوىل له
ــن  ــخ م ــود الصواري ــاج وق ــى إنت ــاً ع ــرا” )TransAstra( حالي ــز “ترانساس وتُرك
ــة  ــل التمويــل بالنســبة لهــا أكــرب عقب ــاه التعديــن )The Mined Water(، ويمث مي
يف إحرازهــا تقدمــاً يف مروعهــا هــذا. وتؤكــد أن لديهــا القــدرة عــى إطــاق بعثــة 
كويكبيــة يف غضــون 5 إىل7 ســنوات مــن اآلن، متــى توفــر لهــا التمويــل الــازم)9)(.
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إمكانات وعقبات ماثلة

ال يبــدو أن التعديــن الفضائــي ســيكون نشــاطاً ســائداً يف املســتقبل املنظــور. وبينمــا 
ــل  ــاري قاب ــروع تج ــو م ــق نح ــرة اآلن، فالطري ــوات صغ ــاذ خط ــري اتخ يج
للتطبيــق ال يــزال طويــاً ومليئــاً بالتحديــات. ومــع ذلــك، فــإن هنــاك عوامــل قــد 
تــرّسع وتــرة التعديــن الفضائــي، وهــي املنافســة الجيوسياســية القائمــة، باإلضافــة 
إىل التطــورات التكنولوجيــة املتســارعة، وكذلــك تـَـوق بعــض قــوى الفضــاء الجديدة، 
ــة. ومــن يــدري؟ ففــي  ــة يف الــركات الخاصــة، يف إطــاق برامجهــا الفضائي ممثل
ــا  ــات أن يمضي ــن الكويكب ــة تعدي ــم وممارس ــن لعل ــتقبل، يُمك ــا يف املس ــة م مرحل

قدمــاً برسعــة أكــرب. 

وتظــل املغامــرة يف الفضــاء الستكشــاف املزيــد حــول كويكبــات نظامنــا 
ــة  ــربة التكنولوجي ــة، والخ ــتثمارات الضخم ــن االس ــج م ــة إىل مزي ــمي، يف حاج الش
املتقدمــة، وعقليــة تتحمــل املخاطــر، أو قــادرة عــى اســتيعابها. وتظــل هنــاك حاجــة 
ــيكون  ــة، وإال فس ــة الفضائي ــاق البعث ــف إط ــض تكالي ــدة تخف ــكارات جدي إىل ابت
مــن شــبه املســتحيل تعويــض تكلفــة التنقــل مــن األرض إىل الكويكبــات والعــودة 
مجــدداً. ويجــب تحســن تكنولوجيــا مســح وتحليــل املــوارد الحاليــة يف الكويكبــات، 
كمــا أنــه مــن أجــل بــدء التعديــن الفضائــي عــى نطــاق تجــاري، فإنــه ســتكون 
ــاً مــن املهــارات والخــربات، ويعــد املنتجــون  ــاك حاجــة إىل حزمــة مختلفــة كلي هن

ــاً للمســاعدة يف توفرهــا. ــون حالي ــون للنفــط والغــاز هــم املؤهل الحالي

ــك،  ــة كذل ــا أخاقي ــة، وربم ــة رشس ــة قانوني ــع مناقش ــا بالطب ــراً، تنتظرن وأخ
حــول التعديــن الفضائــي. ويف حــن اعتمــدت عــدة دول، وبصــورة أحاديــة، قوانــن 
ــة،  ــدة األمريكي ــات املتح ــم )الوالي ــي بالتنظي ــن الفضائ ــألة التعدي ــرض ملس تتع
ولوكســمربج، واليابــان، واإلمــارات العربيــة املتحــدة(، مــا زال املســار الحــايل للنقاش 

ــدوداً)0)(. ــراف مس ــدد األط ــي متع القانون

وتنــص املــادة رقــم ))( مــن معاهــدة الفضــاء الخارجــي لعــام 967) عــى أنــه 
ــرام  ــر واألج ــك القم ــا يف ذل ــي”، بم ــك الوطن ــي للتمل ــاء الخارج ــع الفض “ال يخض
ــة  ــال أو بأي ــتخدام أو االحت ــق االس ــيادة أو بطري ــوى الس ــرى، بدع ــماوية األخ الس
وســيلة أخــرى”)))(. ويف الواقــع، فــإن هــذا ال يمنــع أي شــخص مــن اســتخدام موارد 
ــاً مــن  الفضــاء لغــرض الربــح. وتمكنــت بالفعــل القوانــن الوطنيــة القائمــة حالي
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التحايــل عــى املعاهــدة، بالنــص عــى أن حقــوق امللكيــة ال تؤثــر إال عــى “املــوارد 
املســتخرجة وليــس األجــرام الســماوية”. وتســتطيع الحكومــات أن تــرك هــذا املجال 
القانونــي غامضــاً يف الوقــت الحــايل، غــر أنــه مــن املنتظــر ظهــور مجموعــة كبــرة 
مــن القضايــا القانونيــة، متــى نجــح أحدهــم بالفعــل يف تعديــن جســم يف الفضــاء. 

وتُــرح املعاهــدة، عــى ســبيل املثــال، أنــه يمكــن للــدول “اســتخدام” الفضــاء 
ــن  ــر تعدي ــة تأث ــي كيفي ــكالية، وه ــا إش ــربز هن ــه ت ــاًء علي ــة”. وبن ــع البري “لنف
ــة  ــاً للعنــارص األرضي ــدان امُلْصــِدَرة حالي ــة للبل ــة االقتصادي ــات عــى التنمي الكويكب
ــر  ــات غ ــي أن املمارس ــة، وه ــب اإليجابي ــد الجوان ــض إىل أح ــر البع ــادرة. ويش الن
ــن  ــه م ــر أن ــيتوقف. غ ــا، س ــط به ــتغال املرتب ــن، واالس ــاع التعدي ــانية بقط اإلنس
ــر  ــاء إىل تدم ــن الفض ــؤدي تعدي ــن أن ي ــض االقتصادي ــع بع ــرى، يتوق ــة أخ ناحي
ــتكون  ــة. وس ــام األرضي ــواد الخ ــن امل ــال تعدي ــة يف مج ــة العامل ــركات الدولي ال

احتياطات الدول من العناصر األرضية النادرة
في 2020 (بالنسبة المئوية)

إنتاج العناصر األرضية النادرة في 2020
إنتاج المعادن بالطن

الصين
38

فيتنام
19

البرازيل
18.1

الهند
6

روسيا
10.4

1000

أستراليا

جرينالند  جنوب
أفريقيا

ن
آخرو

 الواليات
المتحدة

تنزانيا

كندا

10.4
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ــتهان  ــة ال يُس ــات تصديري ــتفقد منتج ــرراً، إذ س ــر ت ــي األكث ــة ه ــدان النامي البل
بهــا، خاصــة أنهــا ســتكون عاجــزة عــن تطويــر أي قــدرات لتعديــن الكويكبــات)))(. 
ــية يف  ــا التنافس ــا ميزته ــوب أفريقي ــل جن ــة مث ــتخرس دول ــال، س ــبيل املث ــى س وع
تعديــن الباتــن، وهــو مــا يُمكنــه القضــاء عــى صناعــة وطنيــة توفــر حاليــاً مــا 
ــر مــن 50) ألفــاً  ــة، وتُوِظــف أكث يتجــاوز 8% مــن الناتــج املحــيل اإلجمــايل للدول

ــا)))(. ــن مواطنيه م

خاتمة:

يعــد تعديــن الكويكبــات هــو أحــد أبعــاد املغامــرة البريــة يف الفضــاء. ويف الوقــت 
الحــايل، فإنــه ال يــزال إىل حــد مــا أمــراً بعيد املنــال، ويثــر تســاؤالت كبــرة، ويطرح 
ــا  ــات م ــذه العقب ــة ه ــوع طبيع ــا. وتتن ــب عليه ــة إىل التغل ــة يف حاج ــات هائل عقب
بــن تكنولوجيــة واقتصاديــة وقانونيــة وربمــا أخاقيــة، غــر أنــه يف الوقــت نفســه، 
تتزايــد الضغــوط االقتصاديــة والبيئيــة والسياســية إليجــاد بدائــل لتعديــن واســتنفاد 

مواردنــا األرضيــة. 

احتياطات الدول من العناصر األرضية النادرة
في 2020 (بالنسبة المئوية)
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وربمــا تكــون الــرورات االقتصاديــة هــي األكثــر إلحاحــاً، نظــراً للثــروة الهائلة 
التــي تحملهــا الكويكبــات مــن املــوارد الطبيعيــة، خاصــة يف ضــوء زيــادة الطلــب 
عليهــا. ومــع ذلــك، يظــل االهتمــام بمفهــوم “التعديــن الفضائــي” يلقــى اهتمامــاً، 
ليــس فقــط مــن جانــب أولئــك الســاعن إىل اغتنــام الفــرص التجاريــة املرتبــة عــى 
الوصــول للكويكبــات، ولكــن كذلــك مــن جانــب املدافعــن عــن االقتصــاد األخــر، 

ومعهــم املهتمــن باالســتخدام امُلســتدام ملواردنــا األرضيــة.

ــا، أن  ــة مفاده ــاء إىل حقيق ــن الفض ــة لتعدي ــة الداعم ــة البيئي ــتند الحج وتس
ــة التــي يتطلبهــا التحــول العاملــي مــن الطاقــة التقليديــة إىل  التكنولوجيــات الحالي
املســتدامة، تخلــق نمــواً ُمضطــرداً يف الطلــب عــى العنــارص األرضيــة النــادرة. كمــا 
ــات  ــع عملي ــا لترسي ــرض ضغوطه ــرى، تف ــي األخ ــية، ه ــارات الجيوسياس أن االعتب
التعديــن الفضائــي، خاصــة يف ظــل رغبــة العديــد مــن الــدول لتحقيــق االســتقال 
االســراتيجي وتنويــع ساســل اإلمــداد أو حتــى تأميمهــا. وعــى كٍل، فــإن عمليــات 
ــة،  ــة ملعــادن نفيســة بعينهــا، ُمركــزة وحســب يف دول قليل ــة الحالي ــاج والتنقي اإلنت

ــتقرة.  ــر ُمس ــة غ ــيا ودول أفريقي ــن وروس ــا الص ــن بينه م

ومــع ذلــك، فــإن التكاليــف والعوائــق الجديــة لتعديــن الكويكبــات تفــوق حاليــاً، 
وبدرجــة كبــرة الفوائــد واملكاســب املرجــوة منهــا. وعــى الرغــم مــن قــدرة العديــد 
مــن الــدول عــى تحمــل تكاليــف مرتفعــة جــراء إرســال البعثــات الفضائيــة التــي 
ــادة فهــم اإلنســان ببــطء لعــدد  تســتغرق عــدة ســنوات، والتــي يمكــن عربهــا زي
ــكال  ــن أش ــق إىل أي م ــإن الطري ــمي، ف ــا الش ــات يف نظامن ــن الكويكب ــل م قلي
ــيتطلب  ــاً، وس ــون طوي ــوف يك ــات، س ــذه الكويكب ــح له ــتدام وامُلرب ــن امُلس التعدي
ــدول  ــض ال ــب بع ــن جان ــة، م ــة هائل ــكارات تكنولوجي ــة، وابت ــتثمارات ضخم اس
ــة. وبعــد توفــر كل هــذه  ورواد األعمــال الجاديــن والذيــن يمتلكــون الجــرأة الكافي
ــق التعديــن الفضائــي.  العوامــل الســابقة، فــإن الفــرص قــد تكــون قائمــة لتحقي
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مبادرات تعاونية:

دور دولة اإلمارات في تعزيز االقتصاد الجديد للفضاء 
د. نامراتا جوسوامي

بــدأت املنافســة يف مجــال استكشــاف الفضــاء مع قيــام االتحــاد الســوفييتي ســابقاً، 
بإطــاق أول قمــر صناعــي مــن ُصنــع اإلنســان، وذلــك يف ) أكتوبــر 957)، والــذي 
كان يحمــل اســم “ســبوتنك”، ويعنــي الطريــق أو املســار. ومنــذ ذلــك الوقــت وحتــى 
ــزاً  ــار حي ــاء ص ــا، أن الفض ــراتيجيان. أولهم ــان اس ــود مفهوم ــرج إىل الوج اآلن، خ
ــاء  ــكل الفض ــة أن يُش ــا إمكاني ــتغاله، وثانيهم ــه واس ــول إلي ــر الوص ــن للب يمك

مجــاالً جديــداً ملســاعي البــر التوســعية.

وكانــت املنافســة عــى أشــدها بــن الواليــات املتحــدة واالتحــاد الســوفييتي، خال 
الحــرب البــاردة، للوصــول إىل الفضــاء، حيــث تمكنــت موســكو مــن تحقيــق الســبق 
عــرب وضعهــا أول إنســان يف املــدار األريض املنخفــض، فقــد تمكــن يــوري جاجاريــن، 
يف )) أبريــل )96)، مــن تذليــل العقبــات كافــة لدخــول املــدار. ثــم تمكنــت بعدهــا 

الواليــات املتحــدة مــن الوصــول بــأول بعثــة فضائيــة لهــا إىل القمــر يف عــام 969).

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد شــهدت فــرة الحــرب البــاردة ذاتهــا، صــوراً غــر 
ــكو،  ــنطن وموس ــن واش ــاء، ب ــاف الفض ــال استكش ــاون يف مج ــن التع ــبوقة م مس
ــت  ــو 975)، وُفتح ــايوز” يف 5) يولي ــو – س ــات “ أبول ــت بعث ــا أُطلق ــك حينم وذل
البوابــات بــن املركبتــن يــوم 7) يوليــو 975)، حينمــا بــدأوا أنشــطتهم املشــركة 
يف الفضــاء))(. ودعــم هــذا التعــاون بشــكل كبــر مرحلــة التوافــق التــي ســادت بــن 
ــت هــذا  ))(، حيــث تخلل

ــدة بــن عامــي 969) و979)  القطبــن خــال الفــرة املمت
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العقــد ُمحادثــات عديــدة بــن الجانبــن للحد مــن التســلح، إذ وقعــت عــدة معاهدات، 
ومنهــا معاهــدة الحــد مــن انتشــار األســلحة النوويــة، ومعاهــدة الصواريــخ املضــادة 

للباليســتية، وإعانــات هلســنكي الختاميــة))(.

ــة  ــي، أو “اتفاقي ــاء الخارج ــدة الفض ــى معاه ــع ع ــم التوقي ــام 967)، ت ويف ع
املبــادئ امُلنظمــة ألنشــطة الــدول يف ميــدان استكشــاف واســتخدام الفضــاء 
الخارجــي”، ُمتضّمنــة القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى))(، والتــي عنيــت بصياغــة 
اإلطــار األســايس لقانــون الفضــاء الــدويل، كمــا تنــص، إىل جانــب مبــادئ أخــرى، 
عــى “أن يكــون استكشــاف واســتخدام الفضــاء الخارجــي لتحقيــق فائــدة ومصالح 
ــاء  ــي للفض ــك القوم ــوز التمل ــة... وال يج ــة قاطب ــاً للبري ــدان وميدان ــع البل جمي
ــيادة أو  ــر واألجــرام الســماوية األخــرى، بدعــوى الس ــك القم ــا يف ذل الخارجــي، بم

ــرى”)5(. ــيلة أخ ــة وس ــال أو بأي ــتخدام أو االحت ــق االس بطري

ويف ضــوء اســتمرار الجهــود الراميــة الستكشــاف العديــد مــن الــدول للفضــاء، 
ــق  ــاش املتعل ــى النق ــرأت ع ــي ط ــرات الت ــى التغ ــوء ع ــل الض ــذا الفص ــلط ه يُس
ــة  ــطة التجاري ــش األنش ــا يناق ــاردة، كم ــرب الب ــد الح ــا بع ــرة م ــاء يف ف بالفض
ــة  ــدول، كدول ــد دور ال ــن تحدي ــاً ع ــه، فض ــاون حول ــبل التع ــل س ــاء، ويُحل للفض
اإلمــارات العربيــة املتحــدة، يف دعــم بــروز عــر جديــد يركــز عــى اقتصــاد الفضاء، 

فضــاً عــن دورهــا يف الحــد مــن الــراع بــن القــوى الكــربى يف هــذا املجــال.

الجغرافيا السياسية للفضاء الخارجي

يف أعقــاب الحــرب البــادرة ومــع صعــود الصــن كقــوة فضائيــة، تحولــت أهــداف 
البعثــات الفضائيــة مــن الحفــاظ عــى التفــوق والســيادة يف هــذا املجــال الجديــد، إىل 
الركيــز عــى املكاســب االقتصاديــة وحمايــة األمــن القومــي)6(، ومــن هنــا أصبحــت 
ــدارة  ــى الص ــاظ ع ــط إىل الحف ــدف فق ــخ ال ته ــة إىل املري ــات الصيني ــام البعث مه
والتفــوق، ولكــن لتعظيــم عوائــد اســتثمارية مــن بنيتهــا التحتيــة الفضائيــة، والتــي 
ــة  ــدو للماح ــام باي ــة، ونظ ــار الصناعي ــرب األقم ــت ع ــول إىل اإلنرن ــمل الوص تش
باألقمــار الصناعيــة، والبعثــات الروبوتيــة للقمــر، وخطــط استكشــاف الكويكبــات 

ــي.  ــن الفضائ والتعدي

ــة،  ــاء الصيني ــا الفض ــوم وتكنولوجي ــة عل ــر مؤسس ــن، مدي ــد رصح وو ويري وق
بــأن “أهــداف بعثــات “تشــانج إه” الصينيــة إىل القمــر هــي تحديــد مواقــع املــوارد 
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ــون أن  ــاء الصيني ــدر العلم ــا يُق ــر”)7(، كم ــي للقم ــب الجنوب ــي بالقط ــد املائ والجلي
ــدر اســتثماراً ســنوياً بـــ 0)  املنطقــة االقتصاديــة بــن األرض والقمــر يمكــن أن تُ
تريليونــات دوالر أمريكــي، بمجــرد أن تنشــئ الصــن سلســلة التوريــد اللوجســتية 
للمــدار حــول القمــر )Cislunar Space(، أي للمســافة مــا بــن األرض والقمــر)8(.

Source: Infographic: Deng Zijun/GT
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Ar- )وحــذت الواليــات املتحــدة األمريكيــة حــذو الصــن بربنامجهــا “أرتميــس” 
ــة  ــص ديباج ــة)9(، وتن ــع 0) دول ــى رشاكات م ــوي ع ــذي ينط ــر، وال temis( للقم
اتفاقيــات أرتميــس عــى أن “جوهــر االتفاقيــات هــو اشــراط قيــام جميــع األنشــطة 
ــي”)0)(. ــاء الخارج ــدة الفض ــواردة بمعاه ــادئ ال ــاً للمب ــلمية، ووفق ــراض الس لألغ

ويتضمــن الربنامــج إنشــاء قاعــدة “أرتميــس” القمريــة، ومناطــق آمنــة عــى ســطح 
ــة  ــة رؤي ــدة األمريكي ــات املتح ــدى الوالي ــس ل ــن، لي ــاف الص ــى خ ــر)))(. وع القم
ــا  ــم تفكره ــل معظ ــر، ويظ ــن األرض والقم ــة ب ــة االقتصادي ــراتيجية للمنطق اس
االســراتيجي عــن الفضــاء مقصــوراً عــى املــدار األريض مــن منظــور علــوم املنــاخ 
واستكشــاف الفضــاء والدفــاع. وبينمــا القمــر هــو مجــرد محطــة يف طريــق الوصول 
ــه  ــه بالنســبة لبكــن ُمهــم يف حــد ذات ــة نظــر واشــنطن، فإن ــخ مــن وجه إىل املري

ويحقــق لهــا مصالــح اقتصاديــة.
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إرهاصات التعاون المستقبلي
 نظــراً لاهتمــام العاملــي املتزايــد باستكشــاف الفضــاء واســتخراج مــوارد طبيعيــة 
ــول  ــاش ح ــار النق ــية يف إط ــات رئيس ــأت توجه ــد نش ــماوية، فق ــرام الس ــن األج م

الفضــاء، تدعــو إىل التعــاون، والتــي يمكــن اإلشــارة إليهــا عــى النحــو التــايل: 

ــي  ــدول، والت ــن ال ــة م ــة واملمول ــة التجاري ــات الفضائي ــر املحط أوًل، توف
تعتمــد عــى املــدار األريض املنخفــض، ُســباً للتعــاون. فلــن تقتــر خطــط محطــة 
ــة  ــارب العلمي ــن التج ــد م ــتضافة العدي ــى اس ــة ع ــة الصيني ــج الفضائي تيانجون
الدوليــة فحســب، ولكنهــا تتضمــن أيضــاً التخطيــط إلجــراء تجــارب أحاديــة الجانب 
ــر( يف الفضــاء. وتعكــف أيضــاً رشكــة “أكســيوم ســبيس”  ــار )التكاث تشــمل اختب
عــى بنــاء أول محطــة فضــاء تجاريــة يف العالــم تحــت مســمى محطــة أكســيوم)))(، 
والتــي ُوصفــت بأنهــا خليفــة محطــة الفضــاء الدوليــة امُلقــرر فصلهــا عــن مدارهــا 
)))(. وســيؤكد ذلــك تحــّول الفضــاء كمجــال للتعــاون بــن الدول 

بحلــول عــام 0)0) 
والــركات التجاريــة.

ــة إىل  ــات الفضائي ــاً يف البعث ــاء جلي ــول الفض ــاون ح ــر التع ــاً، يظه  ثاني
املريــخ، حيــث تتطلــع كل مــن الصــن وروســيا إىل التنســيق فيمــا يتعلــق ببعثاتهمــا 
إىل املريــخ، ونســقت الهنــد مــع وكالــة ناســا ملســاعدتها يف إطــاق البعثــة األخــرة إىل 
املريــخ، وقامــت دولــة اإلمــارات كذلــك بالتنســيق مــع اليابــان إلطــاق أول مســبار 

إماراتــي إىل املريــخ وهــو “مســبار األمــل”.

ــرة،  ــاً ووف ــر تقدم ــخ أكث ــتوطنات املري ــة ومس ــابر الفضائي ــت املس ــا كان وكلم
كلمــا زادت الحاجــة إىل مزيــد مــن التعــاون بــن الــدول والقطــاع الخــاص إلطــاق 
ــل  ــح يتمث ــدف واض ــا ه ــس لديه ــبيس إك ــل س ــات، ورشكات مث ــذه البعث ــل ه مث
ــة  ــم خاص ــد تنظي ــود قواع ــك وج ــيتطلب ذل ــا، وس ــاً م ــخ يوم ــول إىل املري يف الوص
باســتخدام الفضــاء إلدارة الوجــود الدائــم لــركات القطــاع الخــاص يف الفضــاء، من 
دون املســاس بمبــادئ معاهــدة الفضــاء الخارجــي بشــأن عــدم التملــك لقطاعــات 

ــة. فضائي

سباق الفضاء العسكري
عــى الرغــم مــن مســاعي التعــاون املذكــورة بالجــزء الســابق الستكشــاف الفضــاء، 
ــذ حــرب  نشــأت بعــض املخــاوف بشــأن تســليح وعســكرة الفضــاء الخارجــي من
الخليــج األوىل عــام )99)، فقــد قامــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة خــال الحــرب 
بنقــل البيانــات مــن األقمــار الصناعيــة إىل محطــات عســكرية عــى األرض، بهــدف 
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دعــم عمليــات التتبــع واالســتهداف الدقيــق للصواريــخ، ولنــر القــوات العســكرية 
ملســافات بعيــدة. وعــى الجانــب اآلخر، طــورت الصــن اآلن أســطوالً فضائياً عســكرياً 
ــرت  ــا أج ــاء، كم ــكري يف الفض ــارها العس ــن انتش ــم م ــة دعَّ ــار الصناعي ــن األقم م

اختبــاراً لألســلحة املضــادة لألقمــار الصناعيــة يف عــام 007).

ــاء  ــكرية للفض ــدرات العس ــد الق ــرة يف م ــاك طف ــت هن ــرة، كان ــة األخ ويف اآلون
ــراتيجي  ــم االس ــوة الدع ــن ق ــت الص ــد أسس ــال، فق ــبيل املث ــى س ــي. وع الخارج
ــا  ــدة قوته ــات املتح ــنت الوالي ــا دش ــام 5)0)، كم ــعبي يف ع ــر الش ــش التحري لجي
ــة يف  ــار الصناعي ــاداً لألقم ــاحاً مض ــد س ــربت الهن ــام 9)0)، واخت ــة يف ع الفضائي
9)0) وأنشــأت وكالــة فضائيــة جديــدة للدفــاع، كمــا أعلــن حلــف شــمال األطلــي 

ــوش. ــاً للجي ــاالً عملياتي ــح مج ــاء أصب ــأن الفض ب
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ويتمثــل املصــدر اآلخــر للقلــق إىل جانــب جهــود عســكرة الفضــاء املشــار إليهــا 
ســابقاً يف اكتظــاظ الفضــاء باملخلفــات الفضائيــة )Space Debris( يف املــدار األريض 
ــدد  ــل الع ــاء بفض ــرور يف الفض ــة امل ــة إدارة حرك ــه كيفي ــاف إلي ــض، ويُض املنخف
املتزايــد لكوكبــات األقمــار الصناعيــة )Satellite Constellations( بــه، ومــا يقابلها 
مــن مواقــع اســراتيجية محــدودة. ولذلــك عملــت اململكــة املتحــدة عــى رعايــة قــرار 
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم 75/36 والــذي ينــص عــى “تشــجيع الــدول 
ــة  ــة لألنظم ــر األمني ــة واملخاط ــة واملحتمل ــدات الحالي ــة التهدي ــى دراس ــاء ع األعض
ــاء  ــم يف الفض ــطة أو النظ ــال أو األنش ــن األفع ــأ ع ــا ينش ــا م ــا فيه ــة، بم الفضائي

الخارجــي أو عــى ســطح األرض)))(.

استخدام الموارد الفضائية

يف الوقــت الراهــن، هنــاك تحــول واضــح يف النقــاش حــول الفضــاء، باالنتقــال مــن 
ــة  ــة وتنمي ــز عــى استكشــاف الفضــاء إىل اســتخراج املــوارد الفضائي مجــرد الركي
ــة  ــدة، واآلن وكال ــة املتح ــن واململك ــل الص ــت دول، مث ــاء. والتفت ــاد الفض اقتص
الفضــاء األوروبيــة، إىل مــوارد مثــل الطاقــة الشمســية الفضائيــة، أي عمليــة تجميــع 

ــة الشمســية يف الفضــاء. الطاق

ــا  ــث يوجــد م ــارزاً هــو اآلخــر، حي ــاً ب ــات مفهوم ــن الكويكب ــح تعدي ــا أصب كم
ــن 7000) إىل  ــرب م ــا يق ــود م ــع وج ــى اآلن، م ــب حت ــون كويك ــن ملي ــرب م يق
8000) كويكــب، والعــدد مرشــح للزيــادة مــع االستكشــافات الجديــدة، مــن النــوع 
ــة مــن األرض  ــات القريب القريــب مــن األرض)5)(. وياحــظ أن بعــض هــذه الكويكب
ُمكــون مــن معــادن خالصة مثــل الباتــن، وتبلــغ قيمتهــا تريليونــات الــدوالرات)6)(. 
فعــى ســبيل املثــال، فــإن كويكــب “)55) أمــون” ))Amun (55( والــذي يصــل 

ــدر قيمتــه بنحــو 0) تريليــون دوالر أمريكــي)7)(. قطــره إىل ) كيلومــر، تُق

ــوم  ــاء و“هيلي ــد امل ــل جلي ــوارد مث ــن م ــاً ع ــر بحث ــن القم ــد تعدي ــك يُع كذل
ــان  ــد والياب ــن والهن ــة والص ــدة األمريكي ــات املتح ــن الوالي ــز كل م ــل تركي )”، مح
ولوكســمبورج. وقــد أصــدرت الواليــات املتحــدة قانــون تنافســية عمليــات اإلطــاق 
الفضائيــة التجاريــة يف عــام 5)0)، والــذي نــص عــى الســماح للمواطنــن األمريكين 
ــمبورج  ــاً لوكس ــدرت أيض ــوارد، وأص ــن م ــه م ــون بتعدين ــا يقوم ــاظ بم باالحتف

ــاء)8)(.  ــوارد الفض ــاص بم ــا الخ تريعه
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ويف ديســمرب مــن العــام املــايض، ســنّت اليابــان قانــون تعزيــز األنشــطة التجارية 
املتعلقــة باستكشــاف وتنميــة املــوارد الفضائيــة )قانــون املــوارد الفضائيــة رقــم )8 
لعــام ))0)()9)(، ويف القانــون اليابانــي، يتــم تعريــف “مــوارد الفضــاء” عــى أنهــا، 
ــا  ــي، بم ــاء الخارج ــودة يف الفض ــرى املوج ــة األخ ــوارد الطبيعي ــادن وامل ــاه واملع املي
يف ذلــك القمــر واألجــرام الســماوية األخــرى )املــادة )، البنــد )(. ووفقــاً للقانــون، 
يتعــن عــى الشــخص الــذي يســعى ألنشــطة اســتخراج املــوارد الفضائيــة الحصــول 
عــى تريــح بذلــك)0)(. ويف ) نوفمــرب ))0)، منحــت اليابــان لركــة “آي ســبيس” 
ــت،  ح ــد رصَّ ــر. وق ــى القم ــوارد ع ــتخراج امل ــة اإلذن األول الس )I-Space( الياباني
ســاناي تاكياتــي، وزيــرة الدولــة اليابانيــة لسياســة الفضــاء أنــه “إذا نقلــت “آي 
ــو  ــا ه ــا، كم ــة ناس ــتخرجها إىل وكال ــي تس ــة الت ــوارد القمري ــة امل ــبيس”، ملكي س
ــة تجاريــة تتصــل بمــوارد الفضــاء عــى  مخطــط، ســيُمثل ذلــك املــرة األوىل ملعامل
القمــر، يتــم بيعــه عــرب القطــاع الخــاص ... ســوف تكــون خطــوة أوىل رائــدة نحــو 

التأســيس لاستكشــاف التجــاري للفضــاء مــن ُمشــغلن بالقطــاع الخــاص”)))(.

دور دولة اإلمارت 

يف عــر اقتصــاد الفضــاء اآلخــذ يف االتســاع، تجــد اإلمــارات نفســها قادرة عــى لعب 
دور يف تشــكيل العاقــات املســتقبلية للفضــاء. فمــع ميزانيــة تُقــدر بـــ 5.4 مليــار 
ــاص،  ــام والخ ــن الع ــن القطاع ــة ب ــرب رشاك ــاء ع ــة للفض ــي مخصص دوالر أمريك
تهــدف اإلمــارات إىل تطويــر قدراتهــا يف مجــال بنــاء األقمــار الصناعيــة، إىل جانــب 
إقامــة برنامجــن للوصــول إىل القمــر واملريــخ، وصــوالً إىل إنشــاء مدينــة عــى كوكــب 
املريــخ بحلــول عــام 7))). وينــدرج كل هــذا يف إطــار خطــة اإلمــارات االســراتيجية 
ــول  ــاء بحل ــوي يف الفض ــب دور حي ــعيها للع ــاء، وس ــة للفض ــة التحتي ــة البني لتنمي

عــام 0)0).

ــزاع  ــو ه ــي وه ــي إمارات ــد فضائ ــارات أول رائ ــلت اإلم ــام 9)0)، أرس ويف ع
ــل  ــبار األم ــل مس ــام ))0)، دخ ــة. ويف ع ــاء الدولي ــة الفض ــوري إىل محط املنص
اإلماراتــي بنجــاح إىل مــدار كوكــب املريــخ، والــذي تــم بنــاؤه يف إطــار التعــاون بــن 
ــن  ــه عــى مت ــم إطاق ــدر، وت ــورادو – بول ــة وجامعــة كول ــة الفضــاء اإلماراتي وكال
صــاروخ إتــش آي إي إيــه” )H-IIA( اليابانــي مــن مركــز تانيجاشــيما للفضــاء يف 
اليابــان. )))( وتمتلــك اإلمــارات ميزانيــة للفضــاء قــادرة عــى االســتفادة مــن التعاون 
الــدويل لبنــاء القــدرات الفضائيــة التــي تتطلبهــا، وذلــك إىل جانــب امتاكهــا بيئــة 
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ــة. ــة واســتثمارية مواتي ــة تنظيمي داخلي

الشمس

األرض

 الموقع عندالمريخ
اإلطالق

الموقع
عند الوصول

يتخذ مدارًا بيضاويًا حول المريخ على ارتفاع يتراوح 
بين 22,000 و 44,000 كيلومتر، ويستغرق 55 ساعة

إلتمام دورة كاملة حول المريخ

Source: Mohammed Bin Rashid Space Center or MBRS, NASA, Google, Getty

مسبار األمل -بعثة دولة اإلمارات إلى المريخ

الوصول إلى المريخ: فبراير 2021

طول المسافة إلى المريخ
493.5 مليون كيلومتر
493.5 million km

دولة اإلمارات العربية المتحدة

مكان وموعد اإلطالق:
اليابان، يوليو 2020

ــة  ــتها الفضائي ــيس مؤسس ــن تأس ــارات ع ــة اإلم ــت دول ــام ))0)، أعلن ويف ع
“مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء”، وذلــك بهــدف واضــح، وهــو تنميــة اإلمــارات 
ــن  ــت م ــط)))(. وكان ــرق األوس ــي يف ال ــاء الخارج ــطة الفض ــي ألنش ــز إقليم كمرك
ــي  ــا ه ــل معه ــة للتعام ــارات الفضائي ــة اإلم ــعت وكال ــي س ــا الت ــن القضاي ضم
اســتخدام الفضــاء إلدارة الكــوارث الطبيعيــة العامليــة والتنبــؤ بهــا، وتخفيــف تأثــر 

ــوارد. ــدرة امل ــة ن ــة قضي ــاخ، ومعالج ــر املن تغ

وكانــت بعثــة اإلمــارات للمريــخ “مســبار األمــل” هــي أوىل البعثــات غــر املأهولــة 
التــي تــم إطاقهــا بنجــاح بــن الكواكــب يف 9) يوليــو 0)0)، ووصلــت ملــدار املريخ 
ــك  ــل، وذل ــام كام ــدة ع ــخ مل ــب املري ــة كوك ــبار بيئ ــر ))0). وَدَرَس املس يف 9 فرباي
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مــن خــال:

كامــرا االستكشــاف الرقميــة )EXI( اإلماراتيــة، وهــي كامــرا متعــددة الطــول  •
ــة  ــوال موجي ــة أط ــخ بثاث ــوي للمري ــاف الج ــر الغ ــت بتصوي ــي، وقام املوج

ــة فــوق البنفســجية. ــة أخــرى مــن األطــوال املوجي ــة، وثاث مرئي
مقيــاس طيفــي باألشــعة تحــت الحمــراء )EMIRS( اإلماراتــي، لقيــاس الغبــار  •

والســحب الجليديــة وبخــار املــاء، وهــو تجربــة تعاونيــة بــن مركــز محمــد بــن 
راشــد للفضــاء وجامعــة واليــة أريزونــا.

مقيــاس طيفــي باألشــعة فــوق البنفســجية )EMUS( اإلماراتي، لقيــاس التغرات  •
يف الغــاف الحــرارى للمريخ، مــن مســتويات األكســجن والهيدروجن)))(.

ويف الواقــع، فقــد تــم التوقيــع عــى رشاكــة جديــدة بــن مســبار “مافــن” التابــع 
لوكالــة ناســا ومســبار األمــل اإلماراتــي، ملشــاركة البيانــات، ووفقــاً لتريح شــانون 
كــوري، الباحثــة املســؤولة عــن مافــن، “فــإن كاً من مافــن وبعثــة اإلمــارات للمريخ 
يستكشــفان جوانــب مختلفــة مــن الغــاف الجــوي للمريــخ ونظــام الغــاف الجــوي 
ــة  ــر لكيفي ــل بكث ــم أفض ــا فه ــيكون لدين ــة س ــك الراك ــال تل ــن خ ــوي. وم العل
اقرانهمــا، فضــاً عــن فهــم تأثــر الغــاف الجــوي الســفيل عــى هــروب الغــاز مــن 

الغــاف الجــوي العلــوي إىل الفضــاء”)5)(.

ويمكــن اإلشــارة بصــورة أكثــر تفصيــاً لــدور دولــة اإلمــارات يف الفضــاء مــن 
خــال النقطتــن التاليتــن:

الجهــود التنســيقية لإلمــارات: يُنظــر إىل الربنامــج اإلماراتــي للفضــاء، . 	
ــوث  ــلمي لبح ــق الس ــى التطبي ــجع ع ــخ، ويش ــل املري ــي يص ــبار عرب كأول مس
ــة  ــاء يف املجموع ــارات للفض ــة اإلم ــة وكال ــب عضوي ــك بجان ــاء)6)(، وذل الفض
الدوليــة لتنســيق استكشــاف الفضــاء )ISECG()7)(. ويقــول املدير العــام للوكالة 
ــا  ــا لديه ــدول ربم ــض ال ــي: “بع ــد األحباب ــور محم ــاء الدكت ــة للفض اإلماراتي

ــاء”)8)(. ــون يف الفض ــم يتعاون ــوف تراه ــك س ــى األرض، لكن ــكات ع مش

ــي  ــاء الخارج ــتخدام الفض ــة اس ــا يف لجن ــارات إىل عضويته ــر  اإلم وتنظ
ــوة  ــاً للدع ــراً حيوي ــاره أم ــدة، باعتب ــم املتح ــة لألم ــلمية التابع ــراض الس يف األغ
ــة،  ــار األســلحة املضــادة لألقمــار الصناعي ــل اختب ــا مث إىل مناقشــة عــدة قضاي
ــاء.  ــات بالفض ــرور واملخلف ــة امل ــاء، وإدارة حرك ــؤول يف الفض ــلوك املس والس
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ومــن خــال عضويتهــا، يُمكــن لإلمــارات واقعيــاً لعــب دور يف تشــجيع الــدول 
الرئيســية األخــرى عــى املشــاركة يف التعــاون بمجــاالت الفضــاء، والوصــول إىل 
تفاهمــات حــول تخفيــف املخاطــر املتعلقــة باملخلفــات الفضائيــة، فضــاً عــن 

ــي. ــاء الخارج ــكرة الفض ــع عس ــة من ــى أهمي ــد ع التأكي

ــتخراج  ــة الس ــة وآمن ــة منظَّم ــق بيئ ــب دوراً يف خل ــارات أن تلع ــن لإلم ويمك
ــدد،  ــذا الص ــرى. ويف ه ــماوية األخ ــرام الس ــتيطان األج ــة واس ــوارد الفضائي امل
ــة اإلمــارات مذكــرة تفاهــم مــع لوكســمبورج يف عــام 7)0) حــول  وقعــت دول
التعديــن الفضائــي ومــوارد الفضــاء. وتمتــد املذكــرة إىل خمــس ســنوات، وتغطي 
مجــاالت استكشــاف واســتخدام مــوارد الفضــاء وحوكمــة الفضــاء العاملــي. وقــد 
قــال معــايل الدكتــور أحمــد بــن عبداللــه حميــد بالهــول الفــايس وزيــر الدولــة 

للتعليــم العــايل ورئيــس مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء:

ــكل مــن  ــرؤى االســراتيجية ل  “يتمــاىش تنســيقنا مــع لوكســمبورج مــع ال
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ووكالــة الفضــاء. يشــمل هــذا العمــل تعزيــز 
التعــاون الــدويل عــرب إقامــة رشاكات دوليــة متبادلــة املنفعــة، وتبــادل املعرفــة 
ــة  ــة أهمي ــاء اإلماراتي ــة الفض ــدرك وكال ــا ت ــع، كم ــم أجم ــع العال ــة م العلمي
ــاره  التنســيق الــدويل يف مجــال االستكشــاف الســلمي للفضــاء الخارجــي، العتب

ــراث البــري املشــرك”)9)(. جــزءاً مــن ال

وكجــزء مــن اســراتيجيتها لتعزيــز التعــاون املؤســي، تُعــد اإلمــارات جــزءاً 
ــال  ــي، وخ ــاء الخارج ــؤون الفض ــدة لش ــم املتح ــب األم ــن مكت ــزأ م ال يتج
احتفــاالت الذكــرى الخمســن لتأسيســه، اعتمــدت وكالــة اإلمــارات للفضــاء قراراً 
لتنميــة الفضــاء كمحــرك رئيــي للتنميــة املســتدامة للكوكــب بمــا يتمــاىش مــع 

.)(0(
ــة املســتدامة 0)0)  اســراتيجية التنمي

ــي  ــاء الخارج ــؤون الفض ــدة لش ــم املتح ــب األم ــع مكت ــام 7)0)، وقَّ  ويف ع
مذكــرة تفاهــم مــع وكالــة اإلمــارات للفضــاء، للعمــل عــى الجوانــب القانونيــة 
الستكشــاف الفضــاء بغــرض تحقيــق منافــع اجتماعيــة واقتصاديــة، فضــاً عــن 
ــام  ــا يف ع ــاء)))(. وبعده ــلمي يف الفض ــي الس ــاون اإلقليم ــل التع ــن أج ــل م العم
0)0)، وقــع الطرفــان مذكــرة تفاهــم أخــرى إلنشــاء مكتــب لهــا يف اإلمــارات. 
وكان الغــرض مــن ذلــك التنســيق املتزايــد هــو تعزيــز موقــع اإلمــارات كمركــز 
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عاملــي لتنميــة وتعزيــز مفاهيــم مثــل اســتدامة الفضــاء ودعــم الحــوار، وتقييــم 
ــدرات  ــة للق ــة االقتصادي ــك التنمي ــا يف ذل ــاء، بم ــتقبلية للفض ــات املس االتجاه
ــة  ــة، إىل جانــب تطويــر أنشــطة مســؤولة بالفضــاء. وقــد وافقــت دول الفضائي
اإلمــارات عــى أن تصبــح مســاهماً رئيســياً يف مبــادرة “حــق الوصــول إىل الفضاء 
ــب.  ــا املكت ــل عليه ــي يعم ــع” )Access To Space 4 All( الت ــول للجمي مكف
وقالــت ســيمونيتا دي بيبــو، املديــرة الســابقة للمكتــب أنــه “عــرب هــذا االتفــاق، 
اتخــذ املكتــب ودولــة اإلمــارات خطــوة كبــرة نحــو إنشــاء مركــز دويل جديــد 
الســتدامة الفضــاء.. وبــأن دولــة اإلمــارات هــي الريــك األمثــل يف هــذه الخطــة 
الطموحــة، مــع التزامهــا الراســخ تجــاه أهــداف التنميــة املســتدامة واإلنجــازات 

املهمــة يف مجــال الفضــاء”)))(.

اســراتيجية اإلمــارات الوطنيــة للفضــاء: يف مــارس 9)0)، تبنَّــت اإلمــارات . 	
االســراتيجية الوطنيــة للفضــاء 0)0)، والتــي تهــدف إىل تنميــة اإلمــارات كمركز 
الستكشــاف الفضــاء وموطــن للتكنولوجيــا املرتبطــة بــه، وذلــك باالســتفادة مــن 
اإلطــار التنظيمــي داخــل الدولــة. وتدفــع االســراتيجية نحــو التنميــة التجاريــة 
ــي، إىل  ــباب اإلمارات ــدى الش ــاء ل ــاع الفض ــة قط ــي بأهمي ــع الوع ــاء، ورف للفض
جانــب التنســيق بــن القطاعــن العــام والخــاص والقطــاع األكاديمــي لتنميــة 

القــدرات الفضائيــة.

ــب  ــوم، نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــة صاح وبرئاس
ــس  ــاع مجل ــى اجتم ــي، تبن ــم دب ــوزراء حاك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــس الدول رئي
الــوزراء االســراتيجية الوطنيــة للفضــاء، والتــي تؤكــد أن “االســراتيجية الوطنية 
ــاف  ــاالت استكش ــارات يف مج ــة اإلم ــة دول ــق رؤي ــدف إىل تحقي ــاء ته للفض
ــار  ــم اإلط ــدى دعائ ــكيلها إح ــب تش ــاء، إىل جان ــات الفض ــات وتطبيق وتقني
ــات،  ــذي يتشــكل مــن أربعــة مكون التنظيمــي لقطــاع الفضــاء يف اإلمــارات وال
ــح  ــم قطــاع الفضــاء، واللوائ ــون تنظي ــة للفضــاء، وقان وهــي السياســة الوطني

ــاء)))(. ــة للفض ــراتيجية الوطني ــاء، واالس ــة للفض التنظيمي



50

الفصل الثالث

الخاتمة

ياحــظ أنــه مــع املســاعي الدوليــة الجاريــة لتعزيــز استكشــاف الفضــاء، ســتكون 
اإلمــارات قــادرة عــى لعــب دور يف هــذا املجــال الجديــد، فضــاً عــن االســتفادة مــن 
االقتصــاد الفضائــي املتنامــي. وتجــدر اإلشــارة إىل أن طموحــات دولــة اإلمــارات يف 
مجــال الفضــاء يمكــن بلورتهــا مــن خــال أربــع أهــداف. أولهــا أن تصبــح اإلمارات 
مركــزاً عامليــاً لتنميــة الفضــاء. وثانيهــا يتعلــق بإمكانهــا تعزيــز اآلليــات اإلقليميــة 
والدوليــة لتأســيس اســتدامة الفضــاء وتشــجيع الســلوك املســؤول بالفضــاء وتخفيف 
التغــر املناخــي. وثالثهــا إمكانيــة زيــادة قــدرة اإلمــارات املحليــة يف مجــال الفضــاء 
مــن خــال االســتفادة مــن جهــود التعــاون الــدويل، وبهــذا املعنــى يعتــرب برنامــج 
ــاء  ــاع الفض ــة قط ــة لتنمي ــاء رشاكات دولي ــداً لبن ــاً فري ــي نموذج ــاء اإلمارات الفض
ــاء،  ــة للفض ــد التنظيمي ــر القواع ــو لتطوي ــد تدع ــا ق ــراً فإنه ــا. وأخ ــاص به الخ
وذلــك لكــي تضطلــع بتنظيــم التنميــة التجاريــة للفضــاء، وضمــان الوصــول إليــه 

الســتخدامه مــن قبــل الجميــع.
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حول المؤلفين:

الدكتورة ساسكيا فان جينوجتن هي مديرة ُمساعدة يف رشكة “ماكروسكوب اسراتيجيز”، 
وزميل باحث غر مقيم يف أكاديمية الدفاع امللكية الهولندية، وزميل أّول غر مقيم بمعهد الرق 
األوسط يف العاصمة واشنطن. وعملت د. جينوجتن مستشاراً لاسراتيجية والسياسة لدى وزارة 
الدفاع الهولندية، وزميل أّول بأكاديمية أنور قرقاش يف أبوظبي، وموظفة للشؤون السياسية يف 

بعثة األمم املتحدة لدى ليبيا.

الدكتورة نامراتا جوسوامي هي باحثة مستقلة يف مجال الفضاء وسياسات القوى العظمى، 
مركز  يف  وكخبرة  نيودلهي،  يف  والتحليات  الدفاعية  الدراسات  معهد  يف  باحث  كزميل  وعملت 
لصف  ضيفاً  وُمحارضاً  األمريكية،  املتحدة  الواليات  بأالباما،  البوراتوري”  فيوتر  “ذا  الفكر 

درايس بعنوان “الهند اليوم” يف جامعة إيموري.

ورئيس  األحداث،  اتجاهات  دورية  تحرير  رئيس  هو  منصور  الوهاب  عبد  شادي  الدكتور 
شادي  د.  عمل  أبوظبي.  املتقدمة،  والدراسات  لألبحاث  املستقبل  يف  األمنية  الدراسات  وحدة 
سابقاً يف “مركز املعلومات ودعم القرار، وهو مركز أبحاث تابع ملجلس الوزراء املري. وتشمل 
االهتمامات البحثية الشؤون السياسية واألمنية ملنطقة الرق األوسط وشمال أفريقيا مع الركيز 
الدكتور شادي عى درجتي املاجستر  بشكل خاص عى األمن اإلقليمي وإدارة الراع. حصل 

والدكتوراه يف السياسة املقارنة من كلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

جيداء أبو الفتوح هي باحثة سياسية وقانونية يف مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة. 
البحثي عى  اهتمامها  باملركز. ويركز  اإللكروني  للموقع  التنفيذي  التحرير  رئيس  أيضاً  وهي 
أبو  تحمل  األكاديمي،  املستوى  وعى  الدولية.  والعاقات  الدويل  القانون  بن  املشركة  القواسم 
أكسفورد،  جامعة  من  اإلنسان،  لحقوق  الدويل  القانون  دراسات  يف  املاجستر  درجة  الفتوح 

وبكالوريوس يف العلوم السياسية، تخصص القانون الدويل، من الجامعة األمريكية بالقاهرة.  

يارا يحيى أحمد هي باحثة سياسية يف مركز املستقبل للبحوث والدراسات املتقدمة. وهي أيضاً 
التطورات  عى  البحثي  اهتمامها  يركز  باملركز.  االلكروني  للموقع  التنفيذي  التحرير  رئيس 
الجيوسياسية يف منطقة الخليج وعاقاتها بالقوى الدولية الفاعلة يف النظام الدويل. وعى املستوى 

األكاديمي، تحمل يارا ماجستر يف السياسة العامة من كلية لندن الجامعية.
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لألبحاث  املستقبل  بمركز  البيانات  وتحليل  املؤرشات  برنامج  رئيس  هو  ربيع  مصطفى 
وقد  اإللكروني،  للموقع  التنفيذي  التحرير  رئيس  يشغل  كما  أبوظبي،  يف  املتقدمة  والدراسات 
عمل سابقاً يف مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء بمر. ويدرس حالياً 
الدكتوراة يف مجال اإلحصاءات السكانية يف جامعة القاهرة. ولديه العديد من املؤلفات يف مجاالت 
مختلفة، وتركز اهتمامته البحثية يف الربط بن تحليات البيانات مع غرها من املجاالت األمنية 

والسياسية واالجتماعية.
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عن مركز المستقبل:

ــتقل،  ــر Think Tank مس ــز تفك ــو مرك ــة”، ه ــات املتقدم ــاث والدراس ــتقبل لألبح “املس
أنشــئ عــام ))0)، يف أبوظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق 
ــق  ــا يتعل ــي فيم ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــة صن ــاندة عملي ــام، ومس ــوار الع الح
باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل مشــكلة حقيقيــة باملنطقــة يف ظــل حالــة عــدم 
االســتقرار وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، بهــدف املســاهمة يف تجنــب 

“صدمــات املســتقبل” قــدر اإلمــكان.

ويف هــذا اإلطــار، يهتــم املركــز باالتجاهــات التــي يمكــن أن تســاهم يف تشــكيل املســتقبل، 
خاصــة األفــكار غــر التقليديــة أو الظواهــر “تحــت التشــكل” مــع التطبيــق عــى منطقــة 
ــات  ــة للتفاع ــاالت املمكن ــل االحتم ــد وتحلي ــال رص ــن خ ــر م ــدى القص ــج يف امل الخلي
ــتخدام  ــا باس ــل معه ــورة للتعام ــل املتص ــر البدائ ــع تقدي ــة م ــارات القادم ــة والتي القائم
ــن  ــن واملمارس ــن األكاديمي ــع ب ــة تجم ــطة علمي ــرب أنش ــة ع ــر املتقدم ــج التفك مناه

ــا. ــدة وخارجه ــة املتح ــارات العربي ــل اإلم ــن داخ ــة م ــخصيات العام والش
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