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بالكتاب اإلشادة

الفضاء. رحالت عن مكتوب تأريخ وأشمل وأحدث أفضل

(لندن) «التايمز» دورية

واالتحاد املتحدة الواليات يف الفضاء أنشطة ر لتطوُّ وشائق واضح وصٌف
واحد. مجلٍد يف الفضاء عن تصادفه أن يمكن ما أفضُل وفيه … السوفييتي

أمريكان» «ساينتفك مجلة

اإلطالق؛ عىل قرأتُه الفضاء لرحالت تاريخيٍّ رسٍد أفضُل هو تنازيل» «عدٌّ كتاب
وميلءٌ العادي، القارئ يُناسب واضٍح بأسلوٍب ومكتوب ل مفصَّ كتاٌب فهو

امُلشوِّقة. بالقصص

تليجراف» «دييل بريي، أدريان

ويف مالئمًة تاريخيًة نبذًة هبنهايمر العلمي الكاِتب يُقدِّم لس، السَّ الرسد هذا يف
السياسية الجغرافية القوى استعراض مع واملهندسني، األوائل للمبتكرين حينها
الجوي الفضاء صناعة ونشأة القمر، إىل اإلنسان صعود يف سببًا كانت التي

واقتنائه. بقراءته بِشدٍة نُويص عميٌق تحليٌل إنه … حاليٍّا املوجودة

جورنال اليرباري



تنازيل عدٌّ

وفيه … الفنية الناحية من ِحنكة وأكثرها بل الفضاء، ملغامرات قرأته رسٍد أهمُّ
أو الفنية سواءٌ األساسية، العنارص عىل واضَحنْي وثباٍت بدقٍة هبنهايمر يُركِّز

اإلنسان. بها قام التي األوىل الفضاء لربامج اإلدارية،

آتوود يل
أفياشن» أمريكان «نورث رشكة رئيس
سابًقا إدارتها مجلس ورئيس

والسياسية االجتماعية العوامل بني هبنهايمر يجمع الحاِذق، الفنان بمهارة
الفضاء رحالت تاريخ يف أثَّرت التي واالقتصادية والعسكرية والفنية والعلمية
وتفاصيُل نقوٌش فيه تتجىلَّ واحًدا نسيًجا منها ن ليُكوِّ يغزلها خيوٌط وكأنها

رائعة.

ويكيل بابلرشز
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فقد الكتاب؛ هذا لتأليف العون يل قدَّموا رأساألشخاصالذين عىل جورين بيرت املؤرِّخ يأتي
معرفتَه بسخاءٍ معي وشاَرَك الروسية، اللغة من تراجم وأعدَّ امَلصدرية، املادة إىل أرشدني
الكتاب لهذا الكتابية املخطوطة ُمسوَّدات وقرأ والروسية، السوفييتية الفضاء بربامج الهائلة
عاصف َخ املؤرِّ مماثلة إشارٍة يف أذكر أن بي ويجدر باألخطاء. مالحظاٍت مدوِّنًا بعناية،
إىل وباإلضافة الخاصة. مادته إيلَّ وأرسل الكتاب مخطوطة أيًضا هو راَجَع حيث صدِّيقي؛
ومؤلِّف البحرية النووية القوة مجال يف اختصايصٌّ وهو — روكويل ثيودور راَجَع ذلك،
جيمس هو آَخر، اختصايصٌّ وشاَرَكني السابع. الفصل من أجزاءً — أوفر» ريك «تأثري كتاب

«كوروليف». القادم كتابه مخطوطَة هارفورد،
ألباتس، إفجينيا وهم: منشور، غري بعضها بحثية، وأوراًقا كتبًا أعطوني آخرون ثمة
مور، آر وجون لوجزدون، وجون جرشتاين، وألكسندر جيل، وأنيتا آتوود، ليالند وجيه
دعًما يُْت وتلقَّ فيك. وتشارلز ستون، وجورج سميث، ومارسيا أوِبرج، وجيم مايرز، وديل
ونانيس بيكر ومايكل ناسا، وكالة من ساجسري يل أمثال من محفوظاٍت أُمناء من مماثًال

املركزية. االستخبارات وكالة من وارين وآن آرسنال»، «ردستون من ستلسون
لقاءاٍت يف بي والتَقْوا موادَّ عديدة رشكاٍت يف العامة العالقات مسئولو إيلَّ أرسل كذلك
داين» «روكيت من اآلن تقاعدِت وقد — لنكولن جويس هنا بالذكر وأخصُّ شخصية؛
من اليل ميشيل أيًضا العون يل قدَّموا ن وممَّ سنوات. عدة مدى عىل الطيبة ملساعدتها —
من ماكلني ودان ميل ومونتي دوجالس»، «ماكدونل من سميث وإيفلني سبيس»، «آريان

دبليو». آر «تي
أمٍد منذ زميٌل وهو ديكسون دون وهم: والصور، الفني اإلخراج يف آخرون ساَهَم
متحف من مورجان وهيو الوطني، والفضاء الطريان متحف من كاسك وكريستني طويل،
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فإنني واإلنتاج، التحريري العمل إىل وبالنسبة فيك. وتشارلز جوتييه، ودان الجوية، القوات
يف محرِّران وهما كوك وجون لني وهانا أدبي، وكيٌل وهو تابيان روبرت هنا بالذكر أخصُّ

سكرتريتي. الفييتز وفيليس واييل»، «جون
مقاالٍت من مادته واستقيُت الشخيص، االهتمام من عديدة عقود نتاج الكتاب هذا
بالعمل رشفُت الذين املحرِّرين إىل هنا بالشكر أتوجه أن ني ويرسُّ عديدة. ملجالٍت كتبتُها
مجلة من تدييش ودايان شاينر، وليندا الرسون، جورج وهم: الكتاب، هذا يف معهم
ديجارمو وسكوت هريتيدج»، «أمريكان من ألني وِفرد سنو وريتشارد سبيس»، آند «إير

دايجست». «ساينس من
من عدٌد أبدى الكتاب، هذا عن فضًال املقاالت، تلك لكتابة أبحاثًا أُجِري كنت بينما

معي: مقابالت بإجراء الُخلُق وسماحة الكرم من كبريًا قدًرا األشخاص
تشارلز رشيفر، برنارد الجنرال نيوِفلد، جاك هول، إدوارد الكولونيل الجوية: القوات

ترهون.
جونسون. بوب جنكل، جيم دورنباكر، جيه يس إيركرافت: دوجالس

شنايردمان. دان هيبس، آل اث: النفَّ الدفع مخترب
ريتش. بن هانرت، ماكس لوكهيد:

النينج. هال باتني، ريتشارد للتكنولوجيا: ماساتشوستس معهد
مايرز، ديل مور، آر جون كروسفيلد، سكوت آتوود، ليالند جيه أفياشن: أمريكان نورث

ستورمز. هاريسون ردينج، إد
فون جسكو مارك، هانز فرايتاج، روبرت فاجت، ماكس ألن، جوزيف ناسا: وكالة

سكوت. ديفيد بوتكامر،
سيمان. بوب بالن، بيرت هولدر، بوب موتورز: ريأكشن

لوكاس، ويليام جيمس، يل امُلقدِّم هيمبورج، كارل داننِربج، كونراد آرسنال: ردستون
ِزردت. جون الجنرال شتولينر، إرنست

بيل ديكسون، توم كاستنهولتس، بول برودستون، جيم ألدريتش، ديفيد داين: روكيت
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هبنهايمر إيه تي
كاليفورنيا فايل، فاونتن
١٩٩٦ سبتمرب ١٨
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مقدمة

لإلدارة التابع للفضاء جونسون مركز يف هيوستن، رشق جنوَب املسطَّحة املد أرايض وسط
قمريٍّا صاروًخا وحزينًا؛ مؤثًرا مشهًدا املرء يرى (ناسا)، والفضاء الجوية للمالحة الوطنية
من األصل طبَق نسخًة أو مبسًطا نموذًجا ليس إنه للعرض. جانبه عىل موضوًعا كامًال،
يبلغ أوىل مرحلة محركات بخمسة الطريان، عىل قادًرا مىض فيما كان حقيقي. صاروخ
ومرحلة فضائي، مدار إىل تصل قد ممتدة ثانية ومرحلة قدًما، عرشة تسع منها كلٍّ طول

للبُوم. مأًوى هو الحايل، الوقت ويف القمر. إىل بعثة لحمل جاهزة ثالثة
َمْعلًما املرء يرى العاصمة، واشنطن بمدينة الوطني والفضاء الطريان متحف يف
كانت كاملة فضائية محطة من األصل طبق نموذج وهو ،«٢ الب «سكاي إنه مشابًها؛
عاَمْي خالل الفضاء روَّاد من تسعة متنها عىل تحمل كانت بينما فضائيٍّا مداًرا بلغت قد
للتدريس، مبسًطا نموذًجا الفضائية املحطة هذه تكن لم ذلك، عىل عالوًة و١٩٧٤. ١٩٧٣
الصاروخ أعىل من تحلِّق أن املمكن من وكان إطالقها. لتربير سببًا تجد لم ناسا لكن
ناسا بها تربََّعْت ذلك، من بدًال لكْن، الحدائق؛ ديكور من كقطعة هيوستن الرابضيف نفسه

داخلها. األطفال ل يتجوَّ وحاليٍّا سميثونيان، ملتحف
تلك ناسا أنشأت ملاذا القمر؟ إىل سافرنا أوًال ملاذا إليه؟ آلت ما إىل األمور آلت ملاذا
ما إىل يميض ثم القضايا هذه الكتاب يتناول اإلهمال؟ فريسَة تركتها ثم الرائعة، املعدات
األخرى الفضاء برامج ألهم األساسية السمات عىل عامة نظرة فيقدِّم ذلك؛ من أبعد هو
االستخبارات ووكالة وأوروبا السوفييتي االتحاد يف الفضاء برامج ذلك يف بما العالم، يف

األمريكية. املركزية
روسيا وانفتاح الباردة الحرب نهاية إن إذ كتلك؛ عامة نظرة إللقاء مالئم َلوقٌت إنه
هذه لنا وتتيح والفضاء. الطريان ملؤرِّخي الجديدة املعلومات من هائًال قدًرا حاليٍّا يقدِّمان



تنازيل عدٌّ

الفضاء برنامج إدارة توىلَّ قائًدا بوصفها املركزية االستخبارات وكالة تقديم املعلومات
األساس عىل السوفييتية األنشطة مناقشة اآلن للمرء يمكن ذلك، إىل باإلضافة األمريكي.

الشمولية. من نفسها وبالدرجة ناسا، أنشطة به نُوِقشت الذي نفسه
سه مؤسِّ تجارب تتبُّع خالل من السوفييتي الفضاء برنامج ازدهار الكتاب هذا يتناول
ما وقٍت ففي املتحدة؛ الواليات يف واسعة بشهرة يتمتع ال وهو كوروليف، سريجي وقائده،
كوروليف إىل باإلشارة أساسية»، «مقومات كتابه يف ولف توم اكتفى ،١٩٧٩ عام إىل يرجع
يف براون فون فرينر مع جنب إىل جنبًا يقف كوروليف لكن فحسب؛ مني» املصمِّ «كبري بأنه
وضع عىل كوروليف يقترصدور لم املجال. هذا يف كبري باٌع لهم الذين الفضاء روَّاد َمصاف
«أبولُّو»، برنامج عىل كينيدي الرئيس واَفَق عندما إذ لبالده؛ الوطني الفضائي الربنامج
إال جانبه من املواَفقة تلك تكن لم القمر، سطح عىل فضاءٍ روَّاد إنزال إىل يهدف كان الذي

كوروليف. تحدِّي عىل ا ردٍّ
األقمار عرب االستطالع أهمية عىل الرتكيز خالل من جديدة آفاًقا الكتاب يفتح
عام منذ الهدف هذا عىل أمريكا يف الفعلية الفضاء مرشوعات باكورة ركَّزت الصناعية.
املدني الصناعي القمر مرشوع ُوِضع فائقة. أولوية عىل املرشوعات هذه وحصلت ،١٩٥٥
االستخبارات ووكالة الجوية القوات مصالح لخدمة أدنى مرتبة يف «فانجارد» املبكر
تصري كي ملوسكو الفرصة أُتيحت «فانجارد»، مرشوع أولوية النخفاض ونظًرا األمريكية،

الفضاء. مجال يف األوىل
وقٍت يف ثماَرها آتَْت الصناعية االستطالع ألقمار ُمِنحت التي املرتفعة األولوية لكن
الرويس. الصواريخ برنامج عن واضحة فكرة قدَّمت حيث ١٩٦١؛ عام إىل يرجع مبكر
من ذلك َع رسَّ فقد الة، فعَّ صواريخ يتطلب كان الفضائية املركبات هذه إطالق ألن ونظًرا
العرشين القرن خمسينيات منذ الفضائية املركبات إطالق لصواريخ أمريكا تطوير وترية
االستطالع ألقمار مبكٌر بَرنامٌج أسفر السوفييتي، االتحاد ويف الحارض. الوقت وحتى
مدار إىل جاجارين يوري حملت التي الفضائية، «فوستوك» مركبة صنع عن الصناعية

الفضاء. إىل السفر من يتمكَّن إنسان أول ليصبح فضائي
املأهولة الفضاء رحالت برنامج يف املبذول السوفييتي الجهد أيًضا الكتاب يعرضهذا
ويعرفالكثريون «أبولُّو». برنامج يف املبذول األمريكي الجهد الذييضاهي القمر، إىلسطح
مرَّر خروتشوف، نيكيتا الوزراء رئيس أعدَّها ماكرٍة خطٍة نتاَج جاء السباق هذا أن اآلن
بوجود يُوِهم أن يف آِمًال املحدود، الفضائية الرحالت مجال إىل املحدودة موارده خاللها من
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وشك عىل الروس كان إذ تنجح؛ كادت الخطة هذه أن جانبنا من ونرى عظيمة. فنية قدرة
إىل ناجحة بعثة السوفييت وأرسل القمر، إىل السفر سباق يف باألمريكيني الهزيمة إنزال
ناسا تكثِّف أن األمر واقتىض فضاء، روَّاد إرسال إال ينقصهم يكن ولم ،١٩٦٨ عام القمر

السباق. هذا يف تفوز حتى األخرية اللحظات يف جهودها
إىل سافرنا «ملاذا سؤال عن اإلجابة ففي أيًضا؛ تاريخيٍّا منظوًرا الكتاب هذا يتخذ
لإلنسانية، جديد مستقبل نحو دافًعا باعتباره «أبولُّو» مرشوع إىل الكتاب ينظر ال القمر؟»
نشاًطا الحقبة هذه شهدت فقد معينة؛ تاريخية حقبة يف بارزة عالمًة باعتباره لكن
شاملة. اجتماعية تغيرياٍت وإجراء الفقر، عىل الحرب إعالن بصدد كنَّا إذ ًعا؛ موسَّ فيدراليٍّا
التقنيات أكثر مصدَر باعتبارها واشنطن إىل ينظر كان العرص ذلك أن بالذكر وجديٌر
الرسيعة الطرَق التقنياُت هذه شملت العرشين، القرن ستينيات وخالل الواِعدة، الجديدة

النووية. الطاقة ومحطات اثَة، النفَّ والطائراِت الواليات، بني
عبءَ الديمقراطي حزبه َل تحمَّ إذ كينيدي؛ التزام يف إظالًما أكثر جانب ثمة كان لكن
املزيد تكبُّد أن يعلم وكان ،١٩٤٩ عام الشيوعيني يد يف الصني سقطت عندما السلطة تويلِّ
دعايًة السوفييتية الفضائية الرحالت يف ورأى مقبول، غري أمٌر الثالث العالم يف الخسائر من
«أبولُّو» استند ثَمَّ، ومن موقفها؛ تغيري عىل وتَْحِملها املرتعشة األنظمة تستميل ربما قوية
الثالث العالم قادَة تَثِْني ربما مضادة كدعاية استخدامه وهو رئييس، منطقي أساس إىل
فال لذا، فيتنام؛ حرب يف يكمن مشاِبه منطقي أساٌس ثمة وكان موسكو. إىل التطلُّع عن

مًعا. وتالشيَا تناَميَا و«أبولُّو»، فيتنام تجاه أمريكا، التزاَمْي أن يف عجَب
الدوائر نظام يسمح لإللكرتونيات؛ املتزايدة األهمية يُظِهر آَخر رئييس موضوٌع ثمة
يكفي منها محدوًدا عدًدا إن حتى القدرة، فائقة فضائية مركبة ببناء الحديثة اإللكرتونية
االتصاالت، مثل: املهمة، املجاالت من عدٍد يف العاَلم مستوى عىل كاملة خدماٍت لتقديم
قت حقَّ كما الجوية. املالحة ومراقبة واملالحة، الجوية، األحوال ورصد الكابل، وتليفزيونات

الكواكب. استكشاف يف القديم األمل أيًضا اإللكرتونيات
بينما أنه الكتاب هذا يرى إذ املأهولة؛ الرحالت عىل الرتكيز ناسا واصَلْت املقابل، يف
تهدف الوكالة كانت التكنولوجيا، فائقة وكالة باعتبارها الوكالة إىل ينظرون ناسا قادة كان
عىل تحديًدا األمر هذا وينطبق كثريًا، مبكر وقت إىل ترجع أهداٍف خدمة إىل األمر هذا من

الفضائية. املحطات موضوع
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بحلول بالتفصيل تطويره جرى ثم ،١٩٢٣ عام يف هذه املدارية املحطة مفهوم نشأ
الراديو. سوى الحقيقية اإللكرتونية األجهزة من فيه يتوافر يكن لم عٍرص يف ،١٩٢٩ عام
الفضاء، يف املفيدة األنشطة من مجموعة تنفيذُ الفضاء بروَّاد يُناط أن املفهوم هذا واقرتح
الطقس. أنماط ورصد العسكرية، القواعد ومراقبة الهاتفية، التحكم لوحات تشغيل مثل:
مركبة يف األشخاص هؤالء كلُّ يعيش أن برضورة الجزم ذلك بعد املنطقي من وكان

الراحة. ُسبَُل لهم ر توفِّ مدارية محطة وهي واحدة، فضائية
هذه أن الواضح من كان العرشين، القرن خمسينيات إىل يعود مبكر تاريخ يف أنه بَيَْد
املحطة مفهوم لكن اإللكرتونيات. خالل من املأهولة غري الفضائية املركبات ستتوالها املهام
كوبرك ستانيل فيلم يف الهائلة الدوَّارة العجلة يذكر فاملرءُ مضلًِّال؛ يكون ربما الفضائية
كثريًا، يدعمها ما الفضائية املحطة مؤيدو يجد لم ذلك، ومع الفضاء». ملحمة :٢٠٠١»
املستقبل؛ يه وتسمِّ املايض اخرتاع تعيد ناسا كانت إذا ما حول مهمة أسئلة يثري ما وهو
مرشوعها هو ذلك أن باعتبار فضائية محطة تطوير إىل ١٩٨٤ عام منذ ناسا سعت حيث

القادم. الكبري
تفوق تكلفتها إن إذ كبري؛ عوار عىل تنطوي املدارية املحطات أن الكتاب هذا يرى
الفضائي املكوك عىل االنتقاد هذا وينطبق تقدِّمها. أن يمكن التي الخدمات تكلفة كثريًا
املأهولة غري الفضائية املركبات ستعُقب املأهولة الرحالت أن ع توقُّ يمكن ال ثَمَّ، ومن أيًضا؛
الفضائية البعثات إىل امُلحتَملون املشرتون يلتفت حيث التجاري، املجال إىل الدخول يف
َمْسَالة الفضائي واملكوك الفضائية املحطة ستظل ذلك، من وبدًال قيِّمة. عوائد تحقق ألنها

سياسية. ميزة لتحقيق إليها يُسَعى للحكومات،
الفضاء برامج فيه تندمج مهم، حديٍث ٍه توجُّ أمام امليزة هذه تتداعى ربما لكْن،
ملركبة مارتن» «لوكهيد رشكة ج تروِّ وبالفعل، واحد. عاملي مرشوع يف والروسية األمريكية
عىل «أطلس» صاروخها من جديدة نسخة تحتوي بينما «بروتون»، ى تُسمَّ روسية، إطالق
كمرشوع فضائية محطة إقامة إىل الدولتان تسعى ذلك، إىل باإلضافة روسية. محركات
الباردة الحرب أن وهي عرصنا، يف أساسية حقيقة من م يضخِّ قد مرشوٌع وهو مشرتك،
األمل إحياء عىل حاليٍّا ه التوجُّ هذا ويعمل الدويل؛ التعاون من جديد لعرص املجال أفسحت

السالم. يسوده قرنًا ا حقٍّ القادم القرن يكون أن إمكانية يف
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األول الفصل

ومعسكراتاالعتقال ووندر أسلحة

وهتلر عرصستالني يف الصواريخ علم

١٩٤٢ عام من أكتوبر شهر أوائل يف الصافية، الخريف أيام أحد يف ظهًرا الوقت كان
يف البلطيق بحر ساحل عىل صواريخ مركز وهو بينامونده، يف الحرب. بعام املعروف
وطويًال رفيًعا كان تقليدية؛ فضائية بمركبة أشبه بََدا لإلطالق، جاهًزا صاروٌخ وقَف أملانيا،
السائل األكسجني بخزان يحيط وكان أنيقة. زعانف ذيله يف ومثبتة الطرف، مستدقُّ وهيكله
باألبيض املطلية البارزة النقوَش جزئيٍّ نحٍو عىل ُمْخِفيًا األبيض، الصقيع من رشيٌط فيه
مجاور قطب من كهربية كابالت وتمر دائرٍة، أرباِع إىل الصاروخ سطح م تقسِّ التي واألسود

العراء. يف وحيًدا يقف الصاروخ كان ذلك، وباستثناء مقدمته. ُقْرب مقبس إىل
الرشر َل تحوَّ ما ورسعان إشعال، جهاز من رشٌر ها يلفُّ فوهته، من سحابة برزت فجأًة
انفصَلِت الصاروخ. قاعدة ُقْرَب الدخان َع وتجمَّ الُحْمرة، إىل مائل أصفر عادم إىل ثم لهب، إىل
وبََدا ْفرة، الصُّ إىل املائل األبيض إىل رسيًعا اللهب لوُن وحاَل أسفل، إىل وسقطت الكابالت
الصاروخ ارتفع الشمس، سطوع ومع وشدته. لونه يف الشمس يضاهي مظهره، يف نظيًفا

أعىل. إىل وتحليقه رسعته من زاد ما ورسعان
اإلطالق عمليات يتابع الصواريخ، توجيه يف اختصايصٌّ وهو شتولينر، إرنست كان
نشعر «كنا قائًال: العمليات تلك ويتذكر قدم، خمسمائة إىل تصل قريبة مسافة عىل هذه
نسمع نكن ولم يًا، مدوِّ الصوت وكان اللهب، تصاعد بمجرد وجوهنا عىل الصاروخ بحرارة
أذٍن طبلُة كله الجلد أن لو كما وحواسنا أجسامنا بكامل األمر نستشعر بل فقط بآذاننا
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عىل موجوًدا يكن لم شيئًا أن لو كما وتحرََّك تامة، سالسة يف الصاروخ وارتفع . تهتزُّ
إىل طريقه الصاروخ وشقَّ اللهب، ألسنة تطاولت بينما الصاروخ، رسعة وتزايدت األرض.
لم لو كما البلطيق، بحر أعىل وانطلق بالغة، سالسة يف يميل بدأ ثم مستقيم، خطٍّ يف أعىل

أخرى.»1 حركة أية ذلك تسبق
حركة تضطرب لم الصوت. برسعة الصاروخ انطلق عندما حرجة لحظة جاءت ثم
خلَف أبيضطويل خطٌّ َن تكوَّ الصدمة! وقعت وفجأًة، ة. بدقَّ االنطالق واَصَل بل الصاروخ
ذيًال بل انفجاًرا، هذا يكن لم الزرقاء. السماء خلفية عىل الوضوح شديَد وبََدا الصاروخ،
الباردة. العليا الهواء طبقات يف العادم لتكثُّف نظًرا طبيعي نحو عىل تكوَّن الدخان، من
ج. متعرِّ خط صورة يف َدتْه فبدَّ رسيًعا الذيَل هائل، ارتفاٍع عىل انتَرشْت عاتية، رياٌح ورضبت
يف صغرية حمراء نقطٌة ة املكربِّ النظارات خالل ظهرت اإلطالق، من واحدة دقيقة بعد
ارتفعت حيث — تقريبًا ميًال عرشين مسافة حينئٍذ بلَغ قد كان الذي — الصاروخ مقدمة
األرضية التحكم أجهزة وأرسلت الجوي، بالغالف احتكاكه جرَّاء من مقدمته حرارة درجة
برَّاقة نقطة ثمة وكانت الدخان. ذيل كذلك واختفى اللهب، ألسنة واختفت ف، توقُّ إشارَة
الحرارة جرَّاء من السطوع فوهته واصَلْت حيث الصاروخ، ذيل عند تظهر تزال ال المعة

البيضاء.
مدير زانسن، ليو الكولونيل مع املشهد يراقب املرشوع، مدير دورنِربجر، فالرت كان
عميًقا. نََفًسا آِخذًا ة املكربِّ نظارتي «تركُت يقول: الحًقا دورنِربجر وكتب بينامونده، مركز
كانت إذ الوقت؛ من لربهة بكلمة التفوُّه أستطع ولم فرًحا، بكيُت بشدة. يدق قلبي كان
عيناه كانت نفسها؛ بالحالة يمرُّ ألراه زانسن الكولونيل إىل والتفتُّ جيَّاشة. مشاعر تنتابني
فإذا برسعة، مشاعُرنا غمرتنا ثم حرارة. يف يْتُهما فتلقَّ مصافًحا، إيلَّ يديه ومدَّ مغرورقتني،

عارم.» حماٌس يعرتيهم حني بية كالصِّ اآلَخر منا كلٌّ يحتضن ثم فرًحا، نصيح بنا
قال زمالئه، بعض عىل قصريًا خطابًا دورنِربجر ألقى اليوم، ذلك من الحق وقٍت يف
أنه أثبتنا فقد ثَمَّ، ومن الساعة؛ يف ميل ٣٣٠٠ برسعة صاروًخا يُطِلق َمن أول «نحن فيه:
ونجحنا الصوت، رسعة رسعتها تفوق هة موجَّ مركبات أو صواريخ بناء تماًما املمكن من
٦٠ ارتفاع إىل اليوَم أطلقناه الذي الصاروخ ووصَل اآليل، التحكم نُُظم خالل من ذلك يف

تقريبًا. ميًال
يف عميل إجراءٌ الصاروخي الدفع أن عىل بذلك وبرَهنَّا بصاروخنا؛ الفضاء غزونا
اإلرساع من إلحاًحا أكثر مهمٌة أمامنا فليس مستمرًة، الحرب دامت وما الفضاء. رحالت
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اإلمكانات تطوير هي ْلم السِّ أوقات يف مهمتنا ستكون حني يف كسالح، الصاروخ بتطوير
أن هو إذن به نقوم يشء أول وسيكون بعُد، رها تصوُّ نستطيع ال التي السالح لهذا الفائقة

الفضاء.»2 عرب الرحلة بعد لإلرساء آِمنة وسائل عىل نعثر
التطويرات، هذه قادوا الذين األشخاص من عدد ثمة كان األوىل، اإلطالق عملية يف
بني من وكان املرشوع، يف كبري حدٍّ إىل مشاركني كانوا َمن ومنهم حضوًرا، كانوا َمن منهم
الشخص — كوروليف سريجي يكن ولم براون. فون فرينر الفني، دورنِربجر مدير هؤالء
أملانيا، يف مكان أي يف موجوًدا — االحتماالت تلك بحث وترية يحدِّد أن بيده كان الذي
املفوضية لدى سجينًا وكان اإلطالق، موقع رشَق ميل ١٥٠٠ مسافة عىل يعمل كان بل

ستالني. عهد يف يَّة الرسِّ الرشطة الداخلية؛ للشئون الشعبية
هذه يف مشرتك أصٌل ثمة كان براون، وفون دورنِربجر وكذلك كوروليف، إىل بالنسبة
أوبريت هريمان الرياضيات مدرس أعمال إىل يعود تلك، مواقفهم إىل ْت أدَّ التي املسارات
رأسه مسقط إىل عاد ثم وهايدلِربج، ميونخ يف أوبريت درس األملانية. يتحدَّث كان الذي
يف الرياضيات بتدريس واشتغل املغرتبني، األملان من مجموعة بني عاَش حيث رومانيا، يف
بالصواريخ. الشغف شديَد أصبح األوىل، العاملية الحرب وبعد املحلية؛ الثانوية املدرسة

تقريبًا، عام سبعمائة قبل البارود، اخرتاع منذ الصواريخ يصنعون الناس كان
الصواريخ «وهج صورَة قدَّمت حيث عرش، التاسع القرن حروب يف أفضلها واستُخِدم
الذي األمريكي الوطني النشيَد ليكتب بعُد فيما كي سكوت فرانسيس ألهَمْت التي األحمر»
القدرة ذات املدفعية يف الالحقة التطورات أفَضِت ذلك، ومع نفسها. العبارة تلك َن تضمَّ
أوبريت منها انطلق التي البداية نقطة وكانت بالصواريخ. االهتمام تضاؤل إىل الفائقة
الجازولني مثل الحديثة، الوقود مصادر حرق طريق عن وهو: وقوي، بسيط مبدأ يف تتمثَّل
باستخدام تعمل التي الصواريخ أداء عىل صاروخ أيِّ أداءُ ق يتفوَّ قد السائل، واألكسجني
وقاَس للوقود، محدَّدة باختياراٍت تتعلق توصياٍت أوبريت قدَّم لذلك، وتأكيًدا البارود.
من األنواع تلك تستخِدم أن يمكن التي الصاروخية املركبة لتصميم اقرتاحاٍت وقدَّم أداءَها،

الوقود.
الفضائية الرحالت سيجعل األسلوب هذا تطبيق أن إىل مشريًا ذلك، من أبعَد مىض ثم
أن إىل أشاَر عاًما، بأربعني ذلك بعد سيحدث ملا منه استرشاٍف ويف ممكنًا. أمًرا املأهولة
تأثََّر فضائي. مدار إىل فضاءٍ رائَدْي نقل يمكنه مرتي طن ٤٠٠ زنة سائٍل وقوٍد صاروَخ
هذه الفضاء رحالت أن إىل فأشار السفيتس، كورد العلمي الخيال كاِتب بأفكار أوبريت
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شاهقة ارتفاعاٍت عىل األرصاد أغراَض يخدم قد ما وهو مدارية، محطة بناء إىل تؤدِّي قد
األخرى، للصواريخ قاعدًة املحطات هذه أيًضا تمثِّل وربما الصناعية؛ األقمار واتصاالت
عمالقة، شمسية عاكسات بناءَ أوبريت اقرتح أخرية، وكلمسة الكواكب. إىل تنطلق قد التي
سيبرييا، وشمال شبتسربِجن موانئ إىل املؤدي البحري، الطريق عىل «الحفاظ أجل من
الصالحة املناطق رقعة ولزيادة عليه، الشمس أشعة تركيز خالل من الثلوج من خاليًا

الشمال». يف ْكنَى للسُّ
العرص. روح مع تالءمت فقد تماًما، ُمبتَكرة كانت أوبريت أفكار أن من الرغم عىل
الطائرات اخرتاع أمام املجاَل أفَسَح قد الداخيل االحرتاق محرك كان األخرية، العقود يف
— الداخيل االحرتاق ملحرك املعاِرص االخرتاع وهو — البخاري التوربني وكان والسيارات؛
ورسعة حجم يف هائلة تطورات إىل وأدَّى الكهربية، الطاقة صناعة ازدهار عىل ع يشجِّ
وقود صاروخ وهو جديد، محرك إىل يشري أوبريت وكان الركَّاب. وسفن الحربية السفن
لتطبيقات الشاملة رؤيته يطرح كان كما املخرتعني؛ أمام جديد هدف بأنه ويصفه سائل،

النطاق. واسعة
الفضاء عالم يف «الصاروخ بعنوان كتاٍب يف وأعماله أفكاره أوبريت َن دوَّ ،١٩٢٣ عام يف
ورقيٍّ كتيٍب عن يزيد الكتاب يكن ولم الخاصة، نفقته عىل غالبًا ونرشه الكواكب»، بني
ينشده. أوبريت كان الذي االنتباه جذب يف بدأ ما رسعان لكن صفحة، مائة من أقل يضم
البعُض كان حيث باالهتمام؛ الكتاب هذا فيها حظي التي األماكن بني من موسكو وكانت

مماثلة. ألفكار ج يُروِّ تسيولكوفسكي قسطنطني يُدَعى روسيٍّا مواطنًا بأن دراية عىل
يف يعمل وكان أوبريت، مثل األقاليم أحد يف رياضياٍت مدرس تسيولكوفسكي كان
وتولََّد ،١٨٥٧ عام تسيولكوفسكي ُولِد العاصمة. من ميل مائة مسافة عىل كالوجا، مدينة
ذلك يف واتبع جوية، سفينة اخرتاع الحًقا حاول ثم الفلك، بعلم ومبكر قوي اهتماٌم لديه
مجاَيل بني جمَع ،١٨٩٥ عام وبعد رويس. هوائي نفق أول بناء إىل قاده بحثيٍّا مساًرا

فضائية. مركبة تصميم يف ورشَع هذين االهتمام
أعمال تقديم له أتاح ما وهو الفيزياء، بعلم جيدة دراية عىل تسيولكوفسكي كان
فكتَب صاروخي؛ دفٍع إىل ستحتاج املركبة هذه أن تسيولكوفسكي قرََّر باملصداقية. تتسم
أداءٍ عىل الحصول إمكانية اكتشَف لكنه للكريوسني، مشابهة وقود أنواع استخدام عن
جريئة خطوة هذه وكانت السائلني. والهيدروجني األكسجني استخدام خالل من أفضل
من األوىل العينات تحضري بصدد يزال ال الربيطاني ديور جيمس السري كان فقد ا؛ حقٍّ
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باستخدام صاروخ أي إطالق املمكن من يكن ولم العالم، مستوى عىل السائل الهيدروجني
تسيولكوفسكي أبحاث كانت ذلك، من الرغم وعىل .١٩٦٠ عام بعد إال الدفعي الوقود هذا

كبري. حدٍّ إىل األمر هذا تنفيذ إمكانية إىل بوضوح تشري
هذه بناء عىل يعمل كان وبينما تلك، نتائجه نرش يف ذلك بعد تسيولكوفسكي رشَع
يف الدوري الجدول ُمكتِشف مندلييف، ديمرتي من قيًِّما دعًما تلقى الجوية، السفينة
مجلة إىل بحثه أرسل ١٨٩٨ عام ففي تجاربه؛ يف كثريًا يساعده لم ذلك أن بَيَْد الكيمياء،
قبل خمسسنوات ملدة بالبحث محتِفًظا املجلة محرِّر وظلَّ «ساينسسريفاي»، هي مهنية،
حتى كبرية، املجلة قراء قاعدة تكن ولم الكايف، باالهتمام البحث يحَظ ولم نرشه. يقرِّر أن
الحرب اندالع وقبل بذلك، عابئ غريَ أبحاثه تسيولكوفسكي واصَل نفسها. روسيا داخل
القراء، من أوسع بجمهور تحظى مجلٍة يف آخَرين بحثنَي نَرشَ قصرية بفرتة األوىل العاملية
ياكوف وهو روسيا، يف العلمي املجال يف الُكتَّاب كبار من واحٍد اهتماَم البحثان هذان وحاَز

األقل. عىل روسيا داخل بتسيولكوفسكي التعريف يف بريملان ساَهَم وقد بريملان؛
البلشفية الحكومة يف املسئولون ورشع ،١٩٢٣ عام يف أوبريت كتاب ذلك بعد ظهر
تسيولكوفسكي ورقة عن الغبار نْفِض يف بالدهم، ريادة إلعالن حماسهم غمرة يف الجديدة،
أن دوًما علينا «هل تقول: رثاءٍ عبارِة مع نرشها وأعادوا ،١٨٩٨ عام املنشورة البحثية
من وحيدًة ماتَْت ثم الشاسعة بالدنا حدود يف ُولِدت التي األفكار عىل األجانب من نحصل
جمعياٌت تشكَّلت ما رسعان إذ اآلن؛ بعد ُمهَمًال عمله يصبح لن بالتأكيد اإلهمال؟» َجرَّاء

أخرى. مدن ويف موسكو داخل بالصواريخ معنية
املتحمسني أوائل من وكان التيفي مهندس وهو تساندر، فريدريك املجال هذا قاَد
حول العامة املحارضات من برنامًجا تساندر بدأ ،١٩٢٤ عام ويف تسيولكوفسكي. ألعمال
دراسة جمعية وهو الفضائيات، لعلم ناٍد تشكيل إىل أدَّى ما رسعان الفضاء، رحالت
اللغة من مشتقة astronautics الفضائيات» «علم كلمة (كانت الكواكب. بني االتصال
تساندر جمعية أن وتبنيَّ (.١٩٣٠ عام يف اإلنجليزية اللغة من جزءًا صارت ثم الفرنسية،
الكواكب بني االتصال قسم وهو الحًقا، تشكيًال أن إال املتحمسني، من لفيٍف من أكثر تكن لم
يف عامٍّ معرٍض رعاية خالل من ذلك من أبعد هو ما إىل ذهَب املخرتعني، لجمعية التابع
تريك؛ معرضستار من مبكرة نسخة املعرضبمنزلة هذا وكان .١٩٢٧ عام خالل موسكو
ساعَد لكنه رودنِربي، جني من بدًال ويلز جي وإتش فرين جول أعمال يعرض كان حيث

فكرته. ونرش الجديد املجال لهذا الرتويج يف
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يف ُولِد الذي كوروليف، سريجي هذه املتحمسني الهواة مجموعة إىل ذلك بعد انضمَّ
يف ينحو جعاله وهدًفا غايًة فيه فوجد الصغر؛ منذ لبَّه أَرس قد الطريان وكان أوكرانيا،
مرحلة يف تزال ال كانت بينما تقليديٍّا زواًجا أمه تزوَّجت غالبًا. ومنعزًال كئيبًا منًحى حياته
طفلها وأرسلت عاًما، عرشين تبلغ أن قبل انفصلت إذ طويًال؛ الزواج يَُدم ولم املراهقة،
بينما سريجي والد ومات أخرى. مرًة تزوجت عندما إال تَستَِعده ولم والديها، مع ليعيش
زوجته. ابن بوصفه الجديد أمه زوُج تبنَّاه أن محظوًظا وكان شبابه، ريعان يف يزال ال كان
يشارك وكان محيل، طريان نادي إىل انضم أوديسا، يف الثانوية باملدرسة التحاقه عند
وتعلَّم بنجاح. التحليق من تمكَّنت رشاعية طائرًة َم صمَّ حيث النادي، أنشطة يف بحماٍس
االلتحاق يستطع لم لكنه بمعلم، يستعني أن دون بنفسه الفضائيات وعلم الرياضيات
بالجامعة االلتحاق يف نجَح وعندما البناء. صناعات يف انخرط ذلك، من وبدًال بالجامعة؛
فرًصا تقدِّم موسكو أن يعلم كان أنه من الرغم عىل كييف، يف ذلك يكون أن قرََّر بعُد، فيما
انتقلت عندما عمره، من عرشة التاسعة يف وكان ،١٩٢٦ عام فرصته وجد لكنه بكثري، أكثر
بمعهٍد االلتحاق يف ونجَح بهما، ليلحق كييف عن كوروليف رحَل موسكو. إىل وزوجها أمه
العنان أطلق وهناك موسكو؛ يف العايل الفني بومان معهد وهو البالد، يف املعاهد أهم من

قدراته. لكامل
كان كما ليًال، املعهد الدروسيف ويتلقى نهاًرا، طائراٍت مصنع يف يعمل كوروليف كان
تبوليف، أندريه انتباه موهبته وجذبت طيَّار. رخصة عىل الحصول واستطاع الطريان يتعلَّم
طائرة وينشئ م يصمِّ ومىضكوروليف السوفييتي، االتحاد يف الطائرات مي مصمِّ أهم أحد
إليوشن، سريجي وهو الرائدين، مني املصمِّ من آَخر م مصمِّ مع عمل كما له. كتلميٍذ أخرى
يف وفازت ساعات، أربع من ألكثر عاليًا التحليق استطاعت رشاعية طائرة اخرتَع حيث

الوطنية. املسابقات إحدى
وكان الفضائية. بالرحالت كوروليف لدى ودائم عميٌق شغٌف تنامى ذلك، إىل باإلضافة
املناسب الوقت ويف ،١٩٢٧ عام معرض لحضور املناسب الوقت يف موسكو إىل وصل قد
التقى ١٩٣٠ عام الفني املعهد يف تخرُّجه وبعد موسكو، يف تسيولكوفسكي أيًضا التقى
بصدد تساندر وكان سائل. وقوٍد محركاِت بناء يف يأمل وقتَها كان الذي تساندر مصادفًة
لدراسة موسكو مجموعة وهي بالصواريخ، املهتمني الشباب من جديدة جمعية تشكيل
تساندر محركات أحد تركيب اقرتَح قد كوروليف وكان (موسجريد). الفعل رد حركة
«أوسوافياكيم» منظمة من محدود مايل دعم عىل وحصل محرك، دون رشاعية طائرة يف

الطريان. أنشطَة ع تشجِّ كانت التي الحكومية
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أريضمظلم طابق يف ذلك وكان لها، عمٍل مقرَّ سابق خمور قبو من املجموعة اتخذت
كان الواقع، يف كبريًا. ًما تقدُّ يحرزوا لم لكنهم العمل، يف ورشعوا واسًعا، كان لكنه ورطب
املخترص االسم أن من موسجريد أعضاءُ شكا فقد محدوًدا؛ ْوه تلقَّ الذي الدعم مستوى
موسكو «جماعة إىل الروسية من تُرتَجم مختلفة، روسية عبارة عن فعليٍّا يعربِّ لجماعتهم
كانوا التي الرئيسية األجهزة أن أيًضا تجاربهم أعاَق ومما أجر». دون املتطوعني للمهندسني
ولم لألمر يرضخ لم كوروليف لكن متهالكتني، ماكينتني عن عبارة كانت يستخدمونها
موسجريد ملجموعة الدعم تقديم عىل قادرًة «أوسوافياكيم» تكن لم إذا ِعلَّته. عىل به يسلِّم

األحمر. الجيش من أفضل دعٍم عىل الحصول فسيحاول ينشده، الذي النحو عىل
بالصواريخ، ا جدٍّ ا مهتمٍّ توكاشيفسكي، ميخائيل الجيش، يف التسليح مسئول كان
الثقيلة، لألسلحة املحدودة القدرات عىل للتغلب وسيلًة الصواريخ يف توكاشيفسكي ورأى
ذلك، إىل وباإلضافة مسافة. أي إىل املتفجرات من للغاية كبرية قذائف إطالق خالل من
األقىصالرتفاع «الحدَّ الصواريُخ ترفع أن اث النفَّ املحرك اخرتاع قبَل ما وقٍت يف ع يتوقَّ كان
وكان مسبوق. غري أداءٍ عن سيسفر ما وهو السرتاتوسفري»، طبقة إىل الحربية الطائرات
وأرجحهم األحمر الجيش جهابذة من باعتباره واسع نطاق عىل توكاشيفسكي إىل يُنَظر
،١٩٣٥ عام ففي مرموقة؛ بمكانة أيًضا يتمتع وكان وعزيمته. إرادته قوة عن فضًال عقًال،
لم رتبة وهي مارشال، رتبة عىل حصل الجيش، داخل عسكري إصالح عملية إجراء بعد
بأبحاث مختصة مجموعة تمويل عىل أيًضا يُِرشف وكان فقط، جنراالٍت خمسة سوى ها يتلقَّ

الغازات. ديناميكا معمل وهي ليننجراد، يف الصواريخ
صواريخ مجاَل أبحاثها يف تجاوزت سابقة مجموعة عن الغازات ديناميكا معمل انبثَق
بطاقٍة الصواريخ زوََّد ما وهو الالدخاني، البارود مع التعامل خالل من التقليدية، البارود
كانت حيث الجيش؛ يف املدفعية لسالح كذراع أعماله يبارش البحثي املركز هذا وكان أكرب.
يف ضابًطا مديره وكان الرئيسية، ليننجراد قاعدة يف صواريخ إلطالق اختبار منصة توجد
فالنتني يُدَعى البحثية، املجموعة لهذه تابع مهندٌس أدَخَل ،١٩٢٩ عام ويف املدفعية. سالح
صواريِخ إلنتاج برنامج بإطالق الغازات ديناميكا معمل برنامج عىل عاٍت توسُّ جلشكو،
إطالٍق عمليات بغرضإجراء هذه الصواريخ محركات بناء يف جلشكو واستمرَّ سائل. وقوٍد
الجازولني حرق خالل من رطًال، وأربعني أربعة بلغت دفٍع قوِة عن أسَفَر ما وهو ناجحة،

السائل. األكسجني مع

31



تنازيل عدٌّ

توكاشيفسكي َعِلَم العسكرية، بالدوائر وثيقة صلة عىل كانت «أوسوافياكيم» ألن نظًرا
بدعم اكتفى البداية، يف ا. جدٍّ مبكر وقت منذ موسجريد مجموعة تجريها التي باألبحاث
ومن أكرب. دعم إىل حاجة يف كانت موسجريد مجموعة أن رأى ما رسعان لكن أوسوافياكيم،
مجموعة لتمويِل الالزمة التدابريَ توكاشيفسكي اتخذ كوروليف، مع املبارش العمل خالل
واحدة. قوية مؤسسة يف الغازات ديناميكا ومعمل موسجريد ولدْمِج مباَرشًة، موسجريد
للجيش التابعة العسكرية االخرتاعات إدارة كانت ،١٩٣٢ عام من أغسطس شهر وبحلول
كوروليف ق ُوفِّ ذلك، إىل وباإلضافة موسجريد؛ إىلمجموعة املبدئي التمويل من دفعاٍت ترسل

للجيش. تابعة قريبة قاعدة يف صاروخي إطالٍق موقع استخدام إىل
يف عملها تبارش تزال ال موسجريد مجموعة كانت بينما لذلك، التايل العام خالل
أبحاث مجال يف املعتادة املشكالت تجاوزت مؤِسفة حوادَث أعضاؤها واَجَه الخمور، قبو
مرة وذات املبللة. الرطبة الثلوج يف املجموعة شاحنة انقلبت املرات، إحدى ففي الصواريخ؛
متن عىل بحجٍر اصطدمت اإلطالق، موقع إىل صاروًخا تحمل الشاحنة كانت بينما أخرى،
يف «٠٩» اسمه صاروٌخ انطلَق ،١٩٣٣ أغسطس يف وأخريًا، مجدًدا. تنقلب وكادت الطريق
وسقط مساره يف ذلك بعد تعثََّر لكنه قدم، ١٣٠٠ ارتفاع الصاروُخ وبلَغ له، رحلة أول
وأعلن مرسوًرا، كوروليف كان ذلك، ومع الناتئة. ذيله حواف إحدى احرتقت بعدما متهشًما

الرياح.» أدراَج جهدنا يذهب ولم بالفعل، الصاروخ «انطلق قائًال: ذلك
ى يُسمَّ جديد صاروٌخ ارتفع حيث مشابه؛ جزئي نجاٌح َق تحقَّ أشهر بثالثة ذلك بعد
عىل األرض عىل ليسقط حدَّة يف استدار أن لبَث ما ثم قدًما، ٢٥٠ ارتفاع إىل «جريد-إكس»
الغازات ديناميكا ومعمل موسجريد مجموعة كانت الوقت، ذلك وحتى قدم. ٥٠٠ مسافة
الدفع مجال يف العلمية األبحاث معهد تُدَعى جديدة مؤسسة يف اندماجهما عمليَة أكمال قد
مديَر — الغازات ديناميكا ملعمل السابق الرئيس — كليمنوف إيفان وصار املعاكس،
مجموعة وانتقلت األقل. عىل البداية يف ولو له، نائبًا كوروليف وصار الجديدة، املؤسسة
وأعلنت موسكو، ضواحي يف الديزل ملحركات سابق مصنٍع إىل املظلم َقبْوها من موسجريد
محركات اختبار يف بعُد فيما استُخِدمت ما رسعان محركاٍت الختبار خاليا إنتاج عن
ضابط رتبة عىل وحصَل األحمر الجيش إىل مدنيٍّا، كان الذي كوروليف، وانضمَّ الصواريخ؛

مكلَّف.
ويف عسكري. بدعم سائل وقوٍد صواريَخ تبني أملانيا خالف أخرى دولة ثمة تكن لم
من السوفييتي، االتحاد يف مثيالتها غرار عىل الدولة تلك أنشطة َرْت تطوَّ األمر، حقيقة
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ورحالت بالصواريخ االهتمام من موجًة أثارت التي التنبُّئِية أوبريت هريمان كتابات خالل
العسكرية الرعاية ي تلقِّ إىل ثم الدءوبة، التجارب أمام الباب فتح إىل أوًال ْت أدَّ موجًة الفضاء؛
فيلم خالل من ا خاصٍّ تشجيًعا أملانيا يف الصواريخ تطوير مجاُل ى تلقَّ ذلك، ومع املباِرشة.

القمر». يف «امرأة العلمي الخيال
مجال يف رائًدا كان فقد أفالم؛ صاِنع مجرد من أكثر النج، فريتز الفيلم، منِتج كان
ألفالمه العروضاألوىل أحد يف أنه إىل الي فييل العلمي الكاِتب وأشار بالده. يف والثقافة الفن
كامًال، مسائيٍّا زيٍّا املرءُ يرتدي أن مكتوبة، غري كانت وإْن الصارمة، القاعدة قبيل من «كان
الشخصيات جميَع الواقع يف يضم الحارضين جمهور وكان فحسب؛ سهرة بدلة وليس
ويف املستوى.» رفيعي حكوميني ملسئولني قوي حضور مع واألدب، الفن مجال يف املهمة
فيه البطولة دور يؤدي كان الذي «مرتوبوليس» الكالسيكي الفيلم النج عرَض ،١٩٢٦ عام
الفضاء. رحالت إىل بالنسبة نفسه املنوال عىل النج يسري أن امُلنتَظر من وكان آيل، إنساٌن
عىل كبرية بدرجة معتِمدًة الفيلم سيناريو هاربو، فون تيا املمثلة زوجته، كتبت
بأن أوبريت أقنعه ثم فني، كمستشار نفسه بأوبريت النج استعاَن وقد أوبريت. كتابات
رائعة دعاية بمنزلة املطاف نهاية يف سيكون حقيقي، صاروٍخ بناء عملية بتمويل د يتعهَّ
تمويًال النج َم قدَّ وبالفعل الفيلم. لعرض األول اليوم مع إطالقه تجربُة تزامنَْت إذا للفيلم

مبدئي. فني فريق بتشكيل له سمَح مما أوبريت؛ إىل بسيًطا
رجٌل الفريق؛ هذا إىل لالنضمام شخصية مقابالٌت معهم أُجِريت َمْن أوائل من كان
ًما مقدِّ وقال صارمة، عسكرية هيئة عليه وتبدو للغاية، أنيقة مالبَس يرتدي املالمح، حادُّ
طالبية جماعة أقدم يف وعضو دبلومة، عىل حاصل مهندس نيبل، رودلف «اسمي نفسه:
طائراٍت سبع وأسقطُت مالزم، برتبة العاملية الحرب يف سابًقا حربيٍّا طيَّاًرا وكنت بافارية،
له يسبق لم لكْن محرتمة هندسية مؤهالٍت عىل حاصًال نيبل كان األمر، واقع يف للعدو.»
إنذار أجهزة ثم بيل روملان يبيع مبيعاٍت، مسئوَل يعمل كان وإنما ًما، مصمِّ عمل أن قطُّ

الفريق. ضمن الفور عىل أوبريت عيَّنه ذلك، ومع الرسقة؛ ضد
وعندما بالصواريخ، املهتمني صفوف بني قوي بتقدير القمر» يف «امرأة فيلم حظَي
تظهر حيث عليه، موضوًعا الفيلم شعاُر كان ،١٩٤٢ عام بنجاح دورنِربجر صاروخ انطلَق
كأداة التنازيل الَعدَّ النج َم قدَّ ذلك، إىل وباإلضافة هالل. عىل تجلس شابة امرأة صورة عليه
نجاًحا ق يحقِّ لم نفسه الفيلم لكن أَطِلْق!» … واحد اثنان، ثالثة، أربعة، «خمسة، درامية:
لروح مواكبًا يكن لم الفيلم إن قيل إذ السخرية؛ إىل يدعو السبُب وكان كبريًا، تجاريٍّا
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معظم كانت ،١٩٢٩ عام أواخر يف عرضه وقت وبحلول صامتًا، فيلًما كان التكنولوجيا؛
الناطقة. الجديدة األفالم تعرض األملانية املدن

صاروِخ بناء إىل يسعى املرشوع كان ذلك. جرَّاء من أيًضا الصاروخ مرشوع تعثََّر
بناء يف نيبل نجاح من الرغم عىل لكن ميًال، وعرشين خمسة ارتفاع إىل ينطلق سائل وقوٍد
حال. أية عىل التحليق مقدوره يف يشءٍ أيَّ يَبِْن لم فإنه اختبارها، بغرض صغرية محركاٍت
حتى سائل، وقوٍد صاروِخ مرشوع من صغرية أجزاءٍ بناء عن الجهود أسفَرِت ذلك، ومع

وحده. املرشوع مواَصلَة نيبل قرََّر النج، دعم انتهى وبعدما صغريًا. مرشوًعا كان إْن
الفضاء، رحالت جمعية وهي بالصواريخ، املهتمني من ترأسمجموعة قد أوبريت كان
املال يعوزه كان لكْن خالله، من العمل ممارسة نيبل استطاع ل مسجَّ مكتٌب للجمعية وكان
الكولونيل إىل اهتدى تمويٍل مصدِر عن يبحث كان وبينما يريد، ما تحقيق من يمكِّنه الذي
سالح يعرف بيكر كان توكاشيفسكي، ومثل الجيش. أسلحة هيئة رئيس بيكر، كارل
الصواريخ حول الخاصة أفكاره وضع بصدد بيكر كان السوفييتي، نظريه ومثل مدفعيته،

العسكرية.
بأساليبه متعلًقا ظلَّ الذي األفق، الضيقي الربوسيني الضباط من السالح هذا داخل
بيكر كان جديدة. اتجاهاٍت يف التحرُّك يف رغبته خالل من بيكر تميَّز القديمة، التقليدية
الرائد أملانيا كتاَب ألََّف قد كرانتس كارل أستاذه وكان الهندسة، يف الدكتوراه درجة يحمل
التي الكتاب نسخة مراجعة يف بنفسه شاَرَك قد بيكر وكان الباليستية، الصواريخ حول
صواريخ حول مناقشًة َن تضمَّ الصواريخ، عن مطوًَّال قسًما ُمِضيًفا ،١٩٢٦ عام صدرت
َر تصوَّ األوىل، العاملية الحرب يف األسايس السالَح هي املدفعية كانت وبينما السائل. الوقود
كان الضباط، زمالئه غرار وعىل القادمة. الحرب يف كبريًا دوًرا الصواريخ تلعب أن بيكر

بلهفٍة. القادمة الحرَب ينتظر بيكر
حجم عىل صارمة قيوًدا األخري، الرصاع أنهت قد كانت التي فرساي، معاهدة وضَعْت
مدفعية أسلحٍة تطويَر أملانيا عىل املعاهدة هذه حظرت فقد أسلحته؛ وعىل األملاني الجيش
إجراء عىل قيود أيَّ تضع لم لكنها سامة، غازاٍت إنتاَج أو — بيكر ص تخصُّ وهو — ثقيلة
فربما استغاللها؛ يستطيع ثغرًة بيكر فيه رأى ما وهو الصواريخ، تطوير حول أبحاٍث
غازاٍت إطالق أيًضا يمكنها وربما املدفعية، أسلحة من جديًدا نوًعا الحربية الصواريخ تقدِّم

سامة.
إىل حاجته من أكثر الحذر ي توخِّ إىل حاجٍة يف الجيَش أن جيًدا يدرك بيكر كان
مخالفني بالغ، بازدراءٍ فرساي معاهدة إىل ينظرون الجيش قادة وكان الثغرات، استغالل
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رشكة لدى وكانت التسلُّح. إلعادة كبري استعداٍد عىل كانوا حيث استطاعوا، متى ا ِرسٍّ إياها
ومع الدبابات؛ من التايل للجيل تصميماٌت أملانيا، يف سالٍح رشكِة أكرب وهي «كروب»،
القانونية التسلُّح عمليات بحَث الجيش قادة من تقتيض الحذر قواعد أبسُط كانت ذلك،
برنامج لبدء بيكر الدفاع وزيُر فوََّض ،١٩٢٩ عام ويف سواء. حدٍّ عىل القانونية وغري
البارود من أنواع إنتاج يتضمن للربنامج األسايس الرتكيز وكان الصواريخ، لدراسة صغري
فون رتر النقيب نائبه، إىل توجيًها الدفاع وزير أصدر ذلك، إىل وباإلضافة التجاري.

الجديدة. السائل الوقود صواريخ استخدام إمكانيَة جيًدا يبحث كي هورستيج،
٥٠٠٠ بمبلغ صغريًا تمويًال الحربية األسلحة إدارة قدَّمت وبيكر، نيبل لقاء بعد
مكاٍن إىل حاجة يف نيبل وكان تقريبًا. أمريكي دوالر ٢٠٠٠ يعادل ما وهو أملاني، مارك
منه جزءٌ وكان برلني، ُقْرَب مهجور ذخرية مخزن عىل وعثر الصواريخ، اختبارات إلجراء
أبنية وكانت صاروخي. انفجاٍر ل لتحمُّ يكفي بما قوية وسواتر جدران له كانت لكن َسبًخا،
الالزمة التدابري اتخاذ بيكر مكتب بمساعدة استطاع نيبل أن إال للجيش، مملوكًة املخزن
املنطقة عىل وأطلَق سنويٍّا، فقط ماركات عرشة مقابَل يحتاجها، كان التي األبنية لتأجري

.١٩٣٠ سبتمرب يف افتتاحها وأُعِلن الصواريخ)، مطار (أْي «راكتنفلوجبالتس»
ميل يكره بيكر وكان يطيق، مما أكثر األطوار غريُب نيبل أن بيكر وجَد ما لكنرسعان
يتعارض املثرية اإلخبارية املقاالت بكتابة البالغ نيبل ولع كان بينما االستعراض، إىل نيبل
ي تلقِّ من محروًما نفسه نيبل وجَد ثَمَّ، ومن التامة؛ يَّة الرسِّ عىل بيكر إرصار مع بشدة
الرغم عىل امَلَهرة. والفنيني املعدات إىل فيه يحتاج كان وقٍت يف الجيش، من إضايف تمويٍل
موهبته يوظِّف أن واستطاع مهاراته، عىل معتِمًدا يعيش كيف يعرف نيبل كان ذلك، من
كل من الرغم عىل امَلَهرة. والفنيني العتاد مًعا: األمَرين عىل الحصول يف مبيعاٍت كمسئوِل

حقيقة. إىل القمر» يف «امرأة فيلم فكرة يحيل أن شأنه من ما يصنع نيبل كان يشءٍ،
األخشاب قطع جمَع حيث الحكومية، الحديدية السكك هيئة بزيارة مرشوعه نيبل بدأ
وتغطية امُلتصدِّعة الجدران َرأْب يف األخشاب هذه واستخدَم القطارات، عربات من امُلتخلِّفة
واشرتى الشتاء، يف للتدفئة يصلحان قديَمني موقَدين عىل عثَر مشابه، نحو وعىل األرضيات.
الحصول إىل فيها سعى التي الخطابات، مئات كتابة يف وبدأ رهوناٍت متجر من كاِتبة آلة
وَضوءٍ طاقٍة مصدَرْي توفري استطاع الطريقة، وبهذه والحكومة؛ الرشكات من دعم عىل
صغرية، أخشاب وِمخرطة طالء، وأواني ألومنيوم، وسبيكة سائل، وأكسجني مجانيَّنْي،

حفر. وماكينة
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رضيبة دفع من مكتبه أعفت التي الرضائب، مصلحة إىل اإلقناع عىل نيبل قدرة امتدت
إىل باإلضافة تقريبًا. الثُّلثنَي بمقدار املكتب نفقات َض خفَّ ما وهو الجازولني، عىل إنتاج
الحًقا براون فون فرينر يذكر وسوف لصالحه، الظروف يغريِّ كيف يعرف نيبل كان ذلك،
أسالك من كبرية كمية بتوفري جي» إيه هايسكه «سيمنز رشكة مدير إقناع «استطاع كيف
ويستطرد بها.» التعجيل ورضورة الفضاء رحالت ألهمية الواضح وصفه خالل من اللحام،
هذه َم قدَّ نيبل أن إال للغاية، محدوًدا األسالك من النوع لهذا استخدامنا «كان قائًال: فرينر
أشدِّ يف كنَّا ما وهو امَلَهرة، اللحام ال عمَّ بجهود االستعانة مقابل يف لحام ورشة إىل األسالك

إليه.» الحاجة
كانوا فبعضهم نفسه؛ العفويِّ النحو هذا عىل بها استعان التي العاملة القوى توافرت
إىل باإلضافة نفسه. براون فون هؤالء بني من وكان الفضاء، رحالت جمعية يف أعضاءً
الكساد فرتة أثناء وظائفهم فقدوا الذين لني املؤهَّ للرجال عمًال الصواريخ مطاُر َر وفَّ ذلك،
معسكرات لهم ر يوفِّ أن استطاع لكنه لهم، رواتب دفع نيبل مقدور يف يكن ولم العظيم،
تابع قريب مصنع ثمة كان الطعام، إىل وبالنسبة له. التابعة األبنية يف إيجار دون إقامة
ْون األشخاصيتلقَّ بعضهؤالء وكان املجانية، الوجبات لتقديم مطعًما يدير سيمنز لرشكة
عىل والحفاظ العمل ملزاولة لهم أُتيَحت التي بالفرصة سعداء جميًعا وكانوا بطالٍة، إعاناِت

مهاراتهم.
صغرية مجموعة من يتألف الصواريخ مطار «كان يقول: الحًقا الزائرين أحد كتب
بسهولٍة يستشفَّ أن املرء مقدور يف وكان الورش، من وكثرٍي للغاية، البسيطة الثكنات من
وْفَق يعيشون بضباٍط أشبه معظمهم كان العمل؛ يف نيبل رجال لدى الذي الشديد التفاني
أيٌّ يكن ولم كني، كاملتنسِّ يعيشون وطاقمه هو كان العسكري. االنضباط من صارم نظام
ذلك، ومع عمل؛ بال هواة بل هواة، مجرد يكونوا لم إنهم متزوًجا.»3 الرجال هؤالء من

مذهلة. برسعة عملهم وا باَرشُ
نيبل طاقم كان أشهر، ثمانية من أقل بعد ،١٩٣١ عام من مايو منتصف بحلول
وتعديل بناء من انتهوا قد كانوا الوقت ذلك ويف لإلطالق، جاهًزا تجريبيٍّا صاروًخا أَعدَّ قد
ووَصَف باملاء. مملوء تربيٍد قميص عىل يشتمل تطوًرا أكثرهما وكان املحركات، من نوَعني

للغاية»: عاليًا «صوتًا ُمْصِدًرا الصاروخ انطلق كيف الحًقا الي فييل املؤلِّف

وبعد تقريبًا، درجة ٧٠ بزاوية مائًال وانطلَق املبنى بسقف الصاروخ ارتطم
خارج املياه كل وقذف أنشوطية، حركة يف االلتفاف يف بدأ ذلك نحو أو ثانيتني
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تحطََّم يهبطرسيًعا كان وبينما املحرك. بقوة بالغة برسعة وهبط قميصالتربيد،
املحرَكني وجود ومع األجزاء، أحد يف — تُربِّد تَُعْد لم التي — االحرتاق غرفة جداُر
جنوني بمعدٍل الصاروخ رسعة زادت الصاروخ، دوران عن املسئوَلني اثنَْي النفَّ
بعد اتجاَهه فيها عدَّل التي اللحظة يف الوقود نفد حيث يتحطَّم لم ولكنه تماًما،
كاد األمر، حقيقة ويف األرض. ُقْرَب هبوطه أثناء املحرك بقوة االنقضاض عملية

كامًال.4 هبوًطا يهبط الصاروخ

للكاِتب العلمي الخيال روايات من االسَم يل استقى ١»؛ «ريبولرس صاروخ هو هذا كان
ومثلما قليلة. بأيام بعده لإلطالق جاهًزا «٢ «ريبولرس صاروخ وكان السفيتس. كورد
كان لو كما جانبًا ماَل ثم تقريبًا، قدم ٢٠٠ ارتفاع إىل الصاروخ «انطلق الحًقا: يل كتَب
كله، املكان أرجاء يف مندفًعا الصاروخ انطلق الوضع ذلك ويف منحنًى. يف تسري سيارًة
أن قبل تقريبًا قدم ٢٠٠٠ ارتفاع إىل الصاروخ وحلََّق طاقته.» بكامل ينطلق يزال ال وكان

بشجرة. يصطدم
املحاولة يف املظالت؛ استخدام يف بالتجارب القائمون بدأ ،«٣ «ريبولرس صاروخ ومع
تتمزق. أن قبل مساره عن الصاروخ انحراف إىل وأدت أوانها قبل املظلة ُفِتَحت األوىل،
بنفسمجموعة اصطدم هاوتزر، مدفع قذيفَة كان لو كما ألعىل يصعد الصاروخ كان وبينما
العام، ذلك من أغسطس شهر يف لكن عندها. سَقَط قد «٢ «ريبولرس كان التي األشجار
نقطة مجرد وبدا تقريبًا، واحد كيلومرت «ارتفاَع تطوًرا أكثر صاروٌخ بلَغ يل، قول حدِّ وعىل
واتجه الزرقاء، السماء خلفية عىل صغرية بيضاء مظلًة رأينا وفجأًة السماء، يف صغرية

األرض». إىل هابًطا برشاقة «ريبولرس»
بصفة اإلطالق عمليات من مزيًدا املجموعة هذه أجرت ذلك أعقبت التي األشهر خالل
الكولونيل كان نفسه، الوقت ويف أيام. بضعة كلَّ الصواريخ يُطِلقون كانوا حيث روتينية،
كانوا الذين امُلقرَّبني املساعدين انتقاء إىل يميل كان إذ أنشطته؛ نطاق من ع يوسِّ بيكر
وخربٍة متقدِّمة أكاديمية درجٍة بني تجمع كانت التي الثقافية، خلفيته نفس يشاركونه
وكذلك الخاصة، خلفيته له هورستيج فون نائبه وكان الحروب. فرتات يف املدفعية بسالح
ذلك من ديسمرب ويف .١٩٣٠ عام بيكر إىل انضمَّ الذي دورنِربجر فالرت مع الحال كانت
يف الصواريخ عىل اختباراٍت بإجراء له يسمح تمويٍل بتوفري ٍد تعهُّ عىل بيكر حصل العام،

املدفعية. أسلحة الختبار منطقٍة
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كانت الحربية. املدفعية األسلحة منها تعاني التي القصور أوجَه تماًما يَِعي بيكر كان
املدافع هذه أن بَيَْد ميًال، ٢٥ ملسافة واحد طن زنة قذائف إطالق تستطيع املدافع أضخم
الحربية؛ السفن متن عىل إال حملها املمكن من يكن ولم وارتداًدا، وزنًا للغاية، ثقيلة كانت
الحرب كانت وبَرٍّا، بالغرض. تفي أن تستطيع تكن لم العمالقة البحرية الناقالُت حتى
تسعة ملدى بوصة، ١٦٫٥ طوله يبلغ الذي برثا» «بيج مدفع استخدام شهدت قد األخرية
من عربة عرشة اثنتي استخدام يقتيض كان األسلحة هذه من سالح كلُّ ولكْن، أميال.
وعىل ساعة. عرشين تجهيزه يف منها كلٌّ ويستغرق تفكيكها، عند الحديدية السكك عربات
عىل الفرنسية العاصمة قصَف قد ١٩١٨ عام يف الشهري باريس مدفع كان اآلخر، الجانب
فقط صغري وجزءٌ رطًال، ٢٣٠ عن يزيد قذيفة كل وزن يكن ولم تقريبًا، ميًال ٨٠ مسافة

لالنفجار. قابًال كان ما هو منها
هذه تكن لم هذه. القصور أوجه تجاوز يف األمَل السائل الوقود صواريخ أعطت
وإذا ومتحركة؛ خفيفة إطالٍق منصة إىل بل لب، الصُّ من ثقيلة حوامل إىل حاجة يف األسلحة
هذه تبلغ فقد البطيء، تساُرعها من الرغم وعىل للغاية. ضخمة تصبح فقد كطائرة، بُنِيت
انضمام بعد عليه، وبناءً ذلك؛ مع بالتوازي بعيدة ملسافاٍت وتنطلق هائلة رسعاٍت األسلحة
وقود صاروخ «تطوير وهو: مستقبليٍّا، هدًفا له بيكر وضَع بيكر، طاقم إىل دورنِربجر
عرب املدفعية، أسلحة ضمن حاليٍّا نمتلكه مدفع أي من أكثر قذائف حمل يستطيع سائل

مدفع». أي يبلغه مدى أقىص عن كثريًا تزيد مسافة
النظر إعادة بيكر قرَّر الصواريخ، مطار يف العمل استمرار مع ،١٩٣٢ عام خالل
ألنه فقط ليس فيه؛ مرغوب غري شخًصا نفسه نيبل وظلَّ املطار، داخل العمل أسلوب يف
نحٍو عىل يميل كان ألنه أيًضا بل الجيش، يريده الذي النحو عىل التجارب يُْجِري يكن لم
عىل وارد غري أمًرا جديد تمويل توفري وظلَّ قدراته؛ تفوق وعوٍد تقديم إىل للغاية مزعٍج
وقوٍد صواريِخ لتصميم الخاص برنامجه لوضع بًا متأهِّ حينئٍذ بيكر كان ولكْن، اإلطالق.
يرى بيكر وكان برلني، يف موجودين نيبل مساِعدو كان الجيش. منشآت يف وتنفيذه سائل،
بيكر مقدور يف كان يشءٍ، كل من الرغم فعىل بسهولٍة؛ بأفضلهم االستعانة إمكانه يف أن
وأبرزهم األفراد أنبغ من واحد ضمِّ يف بيكر بدأ يستطيع. نيبل يكن لم حني يف رواتب َدْفع

براون. فون فرينر وهو فريقه، إىل
جذور له برويس أرستقراطيٌّ وهو براون، فون ماجنوس البارون ابن فرينر كان
بسبعة وبعدها ،١٢٤٥ عام يف املغول حاَرَب قد براون فون عائلة أفراد أحد كان إذ عميقة؛
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األوىل العاملية الحرب وبعد املستوى، رفيع مدني القيرصكموظٍف لدى البارون خدَم قرون
الجيوش قاد الذي هيندنبورج، فون باول املشري مع وثيقة عالقاٍت وأقام مرصفيٍّا صار
األخرية األشهر أثناء ،١٩٣٢ عام وخالل فايمار. رئيسجمهورية الحًقا وصار الحرب أثناء
يكن لم فإنه الشديدة، رجعيته من الرغم وعىل للزراعة؛ كوزيٍر البارون خدم للجمهورية،
يتفادى كان لكنه النازيني، مع كثٍب عن يعمل فرينر كان ابنه. إىل مواقفه وانتقَلْت نازيٍّا،

منهم. واحًدا يصري أن
شغٌف ابنها لدى وظهَر املتحمسني، الفلك علم دراسة هواة من فرينر والدة كانت
يد ساعة عىل أحصل لم الفلك، بعلم لولعي «تأكيًدا الحًقا: قال وكما املجال. بهذا مبكر
ظنَّْت إذ تليسكوب؛ عىل حصلُت وإنما اللوثريني، بية الصِّ من غريي مثل طويل، وبنطال
أرس ما وهو الفضاء، رحالت إىل الفلك علم قاده يل.» هدية أفضل هو التليسكوب أن أمي
هائلة مجموعة عىل محتويًا وجده إذ وُصِدم أوبريت، كتاب من نسخًة اشرتى رسيًعا. خياله
اختباراتها اجتياز يف يفشل كان بل الرياضيات، يكره كان فقد الرياضية؛ املعادالت من
كي رشًطا بالرياضيات إملامي كان إذا أنه «قررُت الحًقا: يتذكر مثلما لكْن املدرسة؛ يف
فعله ما وهذا الرياضيات.» دراسة من إذن بدَّ فال الصواريخ، وعلم الفضاء رحالت أفهم
والفيزياء الرياضيات فهم يف زمالءَه يساعد صار حتى الرياضيات تعلُّم أتقَن فقد بالضبط،

الداخلية. باملدرسة التحَق عندما
فرصًة باعتبارها الجامعة يف الدراسة إىل ينظرون األرستقراطيني شباب معظم كان
حياتهم ويف الكالسيكية؛ املعارف من يسريًا قدًرا ْون يتلقَّ بينما اجتماعية عالقاٍت إلقامة
فاختار براون، فون أما فعليٍّا. العمَل يؤدُّون َمْن هم امُلعيَّنون املوظفون كان الالحقة، املهنية
بسعادة شاَرَك حيث نيبل، فريق إىل أيًضا وانضمَّ الفنية، برلني جامعة يف الهندسة دراسة
الناجحة، اإلطالق عمليات وبعد الفريق. رها طوَّ التي الصواريخ إطالق عمليات يف بالغة
عام يف دورنِربجر قابله وعندما املدينة، وسط الليلية النوادي أحد يف عادًة يحتفل كان
ومن األشقر، الشعر ذي الطويل الشاب الطالب هذا «حيوية من مندهًشا كان ،١٩٣٢
عىل براون فون برَهَن نيبل، عكس وعىل املدهشة». النظرية معرفته ومن العمل، يف ذكائه
انضمَّ الفرصَة، بيكر منحه وعندما العسكرية، الحياة طبيعة مع للتأقلم التام استعداده
عرشين آنذاك عمره وكان املدنيني، االختصاصيني ككبري الجيش يف الصواريخ برنامج إىل

عاًما.
سنواٍت خالل الحًقا قاده ما وهو رسيًعا، براون فون تأهيل يف سعيه بيكر واَصَل
برنامج عن الكاملة املسئولية توىلَّ حيث بينامونده؛ يف الفني املدير منصب تقلُّد إىل قليلة
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بينما براون فون به التزَم أمٌر وهو للغاية، مهمًة يَُّة الرسِّ وكانت املدى. الطويلة الصواريخ
من الثاني النصف متجاوًزا برلني، جامعة إىل انتقَل ثم الجامعية. دراساته يواصل كان
الرسالة موضوع كان الدكتوراه؛ رسالة عىل العمل وبدأ األوىل، الجامعية مرحلته مقررات
البحثية بيكر مجموعَة إيريششومان، أستاذه، ََّس وترأ السائل. الوقود صواريخ حول يدور
املنطقة يف ذلك كان وإن التجريبية، الصواريخ عىل العمَل براون فون وواَصَل الرئيسية،

الصواريخ. مطار من بدًال الجيش يف االختبارات إلجراء صة امُلخصَّ
جامعة من الدكتوراه درجة عىل الطالب يحصل كي سنوات عادًة األمر يستغرق
وكان فقط، عرششهًرا ثمانية بعد العلمية درجته عىل حَصل براون فون لكنَّ كبرية، أملانية
أستاذه ومنََحه عنوانها، عن باإلعالن مسموًحا يكن لم إنه حتى يٍّا، رسِّ الرسالة موضوع
عسكرية بحوثًا براون فون إجراء يف ص تتلخَّ ِتها بُرمَّ املسألُة وكانت األوىل. الرشف مرتبَة
تصميَم املبذولة الجهوُد أثمرت األمر حقيقة يف لكْن عليا، دراساٍت كطالِب العمل خالل من

للجيش. ناجحة تجريبية صواريخ أول
ومثلما «إيه-١». أو «أجرجات-١»، الصاروخ يوجد كان ،١٩٣٣ عام يف البداية، يف
نصَف واستغرق العام، ونصف عاًما الصاروخ بناء «استغرق الحًقا: براون فون يصف
الصاروخ تطوير إىل أدَّى ا ممَّ التصميم؛ عىل كربى تعديالٌت أُدِخلت لتفجريه.» آَخر عام
براون، فون تصميم من بمحرٍك يعمل «إيه-٢» الصاروخ كان سابقه، غرار وعىل «إيه-٢».
ديسمرب يف بنجاح «إيه-٢» طراز من صاروخان حلََّق وقد رطًال، ٦٥٠ دفعه قوة تبلغ

ميٍل. ارتفاع إىل وصال حيث ،١٩٣٤
لرفض االستعداد أتمِّ عىل وكانوا السلطة، رأس عىل النازيون كان الوقت ذلك بحلول
نموذج كان إذ ميزة؛ أية الصواريخ بحوث ملرشوعية تكن ولم ِتها، بُرمَّ فرساي معاهدة
ومثلما العسكرية. فوائده عىل يعتمد له وخطَّط بيكر ره تصوَّ الذي الفائق الصاروخ
تقدير يمكن وال هائلًة، العسكرية الفوائد هذه بََدْت قصري، وقٍت خالل األحداث كشفت

أملاني. عسكري رجل نظر وجهة خالل من إال قيمتها
األمر وكان مدفعية». قذيفة رحم من «خرجت بروسيا إن نابليون قال مىض، قرٍن قبل
ما ورسعان مجدًدا!» نتسلَّح «سوف يقول: هتلر كتَب إذ النازية؛ الدولة عىل تماًما ينطبق
هائلة، بوفرة التسليح إعادة عمليات أموال َقْت تدفَّ بوعوده. يَِفي رجٌل أنه ذلك بعد سيَثبُت
املساهمة عىل وأيًضا لة، امُلؤجَّ رغباتهم يف التفكري إعادة عىل الجيش جنراالت ع شجَّ ما وهو
أخرى، ملعركة استعداًدا الحديدية قبضته إحكام يف يبدأ الوطن كان وبينما البناء؛ جهود يف

الصفوف. مقدمة يف املدفعية خرباء من بيكر زمالء كان
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الذين املدفعية، سالح جنوُد وكان مدفعيٍة، حرب هي األوىل العاملية الحرب كانت
يف بقوة ساَعَدْت قد املجال هذا يف التطورات أن تماًما يَُعون الجيش، كتائب كل يف انترشوا
ما فرتة يف التطوير عمليات نتائج إحدى وهي — برثا بيج مدافُع َرْت ودمَّ الحرب. إنجاح
فرنسا. غزو أمام املجال أفَسَح ا ممَّ القوية البلجيكية الحصون من مجموعًة — الحرب قبل
خالل من املدفعية سالح أهمية عىل الثقيلة باألسلحة امُلزوَّدة الحربية السفن أكََّدِت وبحًرا،
ضعًفا وأظهر االنسحاب إىل الربيطانيني اضطرَّ ما وهو يوتالند، معركة يف امللكية البحرية
صاروخ كان وربما الحربية. السفن من رئيسية فئة وهي الحربية، طرَّاداتهم يف فادًحا
بمزيٍد يبرشِّ التقليدية، املدفعية أسلحة يف القصور أوجَه يتجاوز كان الذي املقرتح، بيكر

الساحقة. االنتصارات من
سلسلٌة خلََّفتْها التي الكارثية اآلثاَر جميًعا يَُعون املدفعية خرباء كان ذلك، إىل باإلضافة
أشالءٍ إىل الجنود أجساد تمزيَق تتجاوز اآلثار تلك وكانت الثقيلة، املدفعية القذائف من
وكان القصف؛ بصدمة اإلصابَة أيًضا شملت إذ القذف؛ عمليات من الناجني أجساد وتشويَه
وابل تحت خندٍق يف الرقود تجربة عن ينشأ كان ما وهو الخوف، حدَّ يتجاوز ُرعبًا هذا
عساه فماذا الهرب. أو االختباء عىل القدرة انعدام مع االنفجار، الشديدة املواد من مستمر

لندن؟ أو باريس إىل كهذه قذائف حمل من بيكر صواريخ تمكَّنَْت إذا إذن، يحدث أن
طائرات واستخدمت أسماءها، تحمل التي بمدافعها باريس األملانية القوات قذفت
لكْن طفيًفا، أثًرا إال الهجمات تلك تُحِدث ولم لندن. عىل القنابل إلسقاط الحربية زبلن
أصاَب جواًدا، وثالثون ستة يجرُّه كان الذي طنٍّا، ٩٨ زنة برثا بيج مدفع مشاهدة مجرد
ذُْعر شديد، ذُْعر يف يصمتون جعلتهم الصدمة من بحالة بلجيكا يف ليج مدينِة مواِطِني
املباني يف النوافذ معظم تحطُّم إىل املدفع هذا من واحدة قذيفة إطالُق أدَّى عندما كثريًا زاد
يف املدى الطويلة بيكر صواريخ باستخدام الكثيف القذف يقيض ربما وباملثل، املجاورة.

املقاَومة. يف لندن أو باريس إرادة عىل األمر حقيقة
ولم زهيدة. وبتكلفة برسعة األسلحة هذه عىل الحصول إمكانية أيًضا ذلك إىل يضاف
برامُج بها ستتَِّسم التي التطوير فرتة وطوَل املرتفعة التكلفَة بعُد َر تصوَّ قد أحٌد يكن
والهائل الرسيع بالتقدم درايٍة عىل كان الجميع لكنَّ ذلك، بعد املستقبلية األسلحة تطوير
الطائرات من جديد نوع صورة يف بيكر صاروخ يأتي وربما الحديث. الطريان مجال يف

هائلة. وبأعداٍد باهظة غري بتكلفة يُنتَج ثم ومعقولة، مباِرشة بطريقة م يُصمَّ الحربية،
الناجحة التجريبية اإلطالق عمليات من فقط عرششهًرا خمسة بعد مارس١٩٣٦، يف
من امُلعَلن بيكر هدف لتحقيق استعداٍد عىل براون وفون دورنِربجر كان «إيه-٢»، لصواريخ
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«إيه-٣» صاروخ عىل األمر حقيقة يف يعمالن وكانا املتطلبات. من محددة مجموعة خالل
يف التايل الصاروخ وكان رطل، ٣٣٠٠ بلغت دفع بقوة محرًكا مستخِدَمنْي التجريبي،
الصاروخ محرك أن أدركا قد وكانا الفعيل. الصاروخ نموذج هو «إيه-٤»، السلسلة،
— دورنِربجر اقرتح رطل. ألف ٥٥ يعادل ما أْي مرتيٍّا؛ طنٍّا ٢٥ إىل تصل دفٍع قوَة ق سيحقِّ
صاروخ يحمل أن — املدى» الطويلة املدفعية يف قديم «خبريٌ بأنه نفسه يصف كان الذي
حمولَة يضاهي ما وهو ميًال، ١٦٠ مسافة إىل االنفجار الشديدة املواد من طنٍّا «إيه-٤»
مداها يتجاوز قذائف إطالق مع الحرب، أثناء البحرية املدافع أثقل وحمولَة برثا بيج مدفع
املشمس الخريفي اليوم ذلك يف سنة، ونصف سنواٍت ست مرور وبعد باريس. مدفع مدى
انطلق حيث السعادة؛ ذروة إىل دورنِربجر الصاروخ هذا إطالُق دَفَع ،١٩٤٢ عام من

الناجحة. رحالته أوىل يف الصاروخ
جيشه، من بدعٍم أبحاثه يواصل موسكو يف كوروليف سريجي كان األثناء، تلك يف
يكن فلم الطموح؛ من نفسه القدر هذا عىل تكن لم أهداٍف لتحقيق ذلك كان وإْن
املارشال نهج عىل سار بل لندن، نحو هة ُموجَّ صاروخية قذائف إطالق ر يتصوَّ كوروليف
١٩٣٤ عام ويف الصواريخ. باستخدام تعمل التي بالطائرات ا مهتمٍّ وصار توكاشيفسكي
الجيش نرشه السرتاتوسفري»، طبقة يف الصواريخ «رحالت اه سمَّ كتابًا كوروليف ألََّف
العكيس للدفع العلمية البحوث معهد يف وتجاربه أبحاثه كوروليف واَصَل كما األحمر.
موسكو يف بالصواريخ املهتمني جمع إىل يسعى كان والذي وقتَها، حديثًا ًسا مؤسَّ كان الذي

وليننجراد.
ديناميكا مخترب وكان يرام. ما عىل بالصواريخ املهتمني جمعيتَي دْمِج عمليُة تَِرس لم
لكن، توكاشيفسكي. يرأسها كان التي العسكرية، ليننجراد مقاطعة يف أُنِشئ قد الغازات
يخصرحالت فيما توكاشيفسكي رات تصوُّ إىل جذورها يف ترجع موسجريد مجموعة كانت
يف ترى متشدِّدة، جماعة وهي ليننجراد، يف بالصواريخ املهتمني جماعة وكانت الفضاء،
موسكو يف بالصواريخ املهتمني جماعَة يساعد ولم الَحاِلمني. من لفيًفا موسجريد مجموعة
السابق رئيسه صار والذي الدمج، عملية األسايسيف الرشيَك الغازات ديناميكا مختِرب كْوُن
البداية، يف لكليمنوف نائبًا كان الذي كوروليف، شغل امُلدَمج. للكيان رئيًسا كليمنوف إيفان
ديناميكا مخترب مجموعة يف آَخر مدفعيٍة لخبرِي عنه التناُزل قبل فقط أشهر لبضعة املنصَب
لكنه الهندسيني، املديرين ككبري عمَله كوروليف وواَصَل النجماك. جورجي وهو الغازات،

العكيس. للدفع العلمية البحوث معهد لجماعة الكلية األنشطة إدارَة يتولَّ لم
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الداخلية؛ السياسة شئون من أكثر قلقه يثري ما كوروليف لدى صار ما رسعان لكْن،
يف الدولة ترعاه إرهاٍب صورة يف السوفييتي، االتحاد عىل الجنون من حالٌة سيطرت فقد
يزيد ال ما إىل ومرشوعه بكوروليف االهتمام انحسار إىل ذلك وأدَّى البالد؛ أنحاء مختلف

ستالني. حذاء وهو ا، جدٍّ ضخم حذاءٍ تحت مسحوقة حصاة عن
العاملية الحرب خلَّفته الذي املسبوق غري الدمار يف تكمن ستالني إرهاب جذور كانت
روسيا. يف والسيايس االجتماعي للنظام املعتادة الصور عىل تماًما قىض دماٌر وهو األوىل،
غاشمة. سلطة خدمة يف مطلقة قوًة واضعًة الحرب، رماد بني من الشيوعية الدولة ونهضت
ولم الزراعي؛ التأميم نظام فرض يف القوة هذه استخدم الُحْكم، مقاليَد ستالني تويلِّ وبعد
ماليني عرشة نحو بحياة أوَدْت حربًا شعبه، ضد فيها هوادَة ال حربًا إال سياسته تكن
امللكية ذات لألرايض النطاق واسعَة ُمصاَدرًة الجماعية املزارع إنشاءُ وتطلََّب شخص،

أحرار. أنهم يظنون كانوا مزارع مليون مائة عىل العبودية وفْرَض الخاصة،
إىل أدَّى مما للغاية؛ واسع نطاق تُماَرسعىل الدولة سلطة وكانت كاسًحا، التغيري كان
بدًال األعالف من ومخزونهم ماشيتهم عىل املزارعني قضاء يف تمثَّلت عنيفة معاَرضة وجود
استهداف خالل من البداية يف برشاسة، املعارضة هذه ستالني قَمَع الدولة. إىل تسليمها من
قادتها كان الشيوعي، حزبه من كربى أقسام عىل القضاء خالل من ثم املزارعني، طبقة
الجيش إىل هجوَمه ستالني َه وجَّ ذلك، وبعد السابقة؛ السنوات يف انتقاده عىل ءوا تجرَّ قد
إىل يفتقر النظام كان حيث فقط، القوة عىل يرتكز نظامه أن جيًدا يعرف كان األحمر.
واألعراف الجماهريي القبول مثل التقليدية الرشعية أشكال عنه وتغيب القانون، سيادة
تستطيع قواٍت يقود َمْن كلِّ إىل ستئول املطلقة السلطة أن يدرك ستالني وكان الراسخة.
بذلك. القيام يحاول قد َمْن أول هم الجيش قادة وكان الكرملني، عىل فعليٍّا االستيالء
أن نظره وجهة فمن بذلك؛ يعبأ يكن لم ستالني لكن األبدي، بالوالء الجنراالت يُِقرُّ ربما
الظفر ثم املزارعني، باسم السلطة عىل لالستيالء يُقاوم ال إغراءً يواجهون كانوا الجنراالت
إىل الدولة صادرتها التي األرايض وإعادة الجماعية املزارع عىل القضاء خالل من بوالئهم

أصحابها.
بعنايٍة الُعدَّة يعدُّ ستالني وكان تأثريًا، الجنراالت هؤالء أكثر أحد توكاشيفسكي كان
خالل من العظمى الخيانة تهمة هي إليه ه ستُوجَّ التي االتهامات وكانت عليه، للقضاء
من ُمقِنعًة تبدو االتهامات هذه يجعل أن ستالني مقدور يف وكان النازيني، مع تعاونه
للشئون الشعبية واملفوضية النازيني بني بالفعل املوجودة االتصاالت عىل االعتماد خالل
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عىل القضاء أن ُمدِركني طواعيًة، مسئوليه وكبار هتلر تعاَوَن يَّة. الرسِّ رشطته الداخلية؛
األحمر. الجيش إضعاف إىل سيفيض توكاشيفسكي

أنه يُفرتَض خطاباٍت ملف بإعداد رين امُلزوِّ أحد األملان املسئولون كلََّف ذلك، عىل بناءً
لهتلر، التابع العامة األركان فريق أفراد من وعدٍد توكاشيفسكي بني تباُدلها يجري كان
بينما البلدين، جيَيشِ بني ١٩٢٦ عام أُبِرمت اتفاقيٍة من توكاشيفسكي توقيع واستُنِسخ
امللف هذا وصَل ،١٩٣٧ مايو ويف شيكات. دفاتر من األملان الجنراالت توقيعات استُنِسخت
كبار من عدًدا يَّة الرسِّ الرشطة اعتقلت إذ رسيعًة؛ إجراءاٍت ستالني واتخذَ ستالني، مكتب إىل
ثم أخَويْه عىل النار أطلقت كما توكاشيفسكي. عن فضًال وأعدمتهم، العسكريني القادة
وأُِخذت نحبها، قضت حيث التعذيب معسكرات أحد يف أمه واحتُِجزت الحًقا، زوجته عىل
طليقًة بالعيش البنته وُسِمح الجوالج، معسكر إىل سابقتان وزوجتان األربع األخوات أيًضا

االعتقال. معسكرات أحد إىل أيًضا هي أُِخذت ثم عاًما، عرش ثمانية بلغت حتى
حمايته، تحت العاملني إىل ونُِظر العظمى، الخيانة تهمَة بذلك توكاشيفسكي واَجَه
ومشاركني معه متواطئني باعتبارهم العكيس، للدفع العلمية البحوث معهد قادة وفيهم
املصري، هذا كليمنوف القى أيًضا. عليهم النار إطالق يجب كان ثمَّ، ومن جريمته؛ يف له
صاروخ هو مهم، سالٍح بتطوير أَمَر النجماك بأن أحٌد يعبأ ولم نائبه، النجماك القاه مثلما
املسئولون هؤالء وتعرََّض التالية. الحرب يف أساسية ركيزة صاَر الذي «كاتيوشا»، املدفعية

اإلعدام. مصريَ ينالوا أن قبل زمالئهم إدانة عىل أُجِربوا حيث والتعذيب، للرضب
للدفع العلمية البحوث معهد يف آخرين قادة إىل اهتمامها يَّة الرسِّ الرشطة حوَّلت
بنى قد جلشكو كان جلشكو. فالنتني الصواريخ م مصمِّ عىل القبض ألقت حيث العكيس،
تحت لكْن دوق، الصَّ صديقه عن كوروليف وداَفَع البالد، يف ناجح سائل وقوٍد محرك أول
ألَقِت ،١٩٣٨ يونيو ويف أيًضا. كوروليَف جلشكو أدان يَّة، الرسِّ الرشطة تحقيقات ضغط

االعتقال. رهن ووضعته كوروليف عىل القبض يَّة الرسِّ الرشطة
من ُمشيَّد رطب بارٍد مبنًى وهو بوتريكي، سجن يف بكوروليف يَّة الرسِّ الرشطة ألقت
التحقيقات من لشكٍل كوروليف خضع هناك، الباستيل. سجن عرص إىل يعود األحجار
منهم كلٌّ يعمل الضباط، من مجموعة كانت حيث املستمر»؛ املتناوب «التحقيق عليه يُطَلق
انقطاع. دون ولياٍل أيام مدى عىل باستمرار تستجوبه ساعاٍت، بضع عن تزيد ال ملناوبة
عىل أَرشَف قد كان الذي أولريك فاسييل النيابة وكيل أمام كوروليف َمثَُل أشهر، ثالثة وبعد
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وزمالءه توكاشيفسكي أدان قد كان والذي الشيوعيني، للقادة الصورية ستالني محاكمات
املايض. العام يف الجنراالت

الكلب بلُغِد أشبه لُغٌد له سمني، «رجٌل بأنه أولريك كونكويست روبرت املؤرِّخ يصف
ُمدبَّبة، قمة ذا املحلوق رأسه وكان الخنزير، كعينَي صغريتان وعينان الضخم، البولييس
يف كوروليف قضيَة أولريك نََظر ومراوًغا.» ناعًما صوته وكان زيِّه. ياقة فوق تربز ورقبته
أعماق يف كوليما، مناجم يف الشاقة األشغال من بعرشسنوات حكًما وأصَدَر دقيقة، عرشين

سيبرييا.
من واحدة باعتبارها كوليما تربز القرن، هذا يف وقعت التي الجماعية املجازر بني من
حكم تحت سيايس) (سجني «زك» ماليني ثالثة من يقرب ما ماَت إذ القتل؛ ساحات أسوأ
ر والتضوُّ األمراض َجرَّاء من ماتوا وكثريون عليهم، النار بإطالق مات بعضهم ستالني،
ملعظم ممتد شتاءٍ خالل قاسية برودة من السجناء يعانيه كان ا ممَّ الرغم وعىل جوًعا.
من ُمِنعوا فقد الصيف، يف بهم تحيط كانت التي الهائلة الناموس وكميات العام، فرتات
ومع الطعام؛ من شحيحة حصًصا ْون يتلقَّ وكانوا مناسبة، وأحذية تُدِفئهم مالبس ارتداء
أكرب حصًصا يتطلَّب كان ما وهو أعمال، من إليهم يُعَهد ما كلِّ بتنفيذ يُؤَمرون كانوا ذلك،
إليهم، امُلوَكلة األعمال إنجاز عدم عىل معاقبتهم سبيل وعىل لهم. ر تُوفَّ تكن لم الطعام من
إليهم، صة امُلخصَّ الشحيحة الطعام حصص من ساِفٍر نحٍو عىل يقتطعون الحرَّاس كان
سجناء دائًما هناك كان ولكن ويموتون، بالضعف يصابون السياسيون السجناء وكان

نفسها. املعاَملَة ويلَقْون محلَّهم، يحلُّون ُجدد
اتُِّهمُت للكلمة. الصحيح باملعنى تحقيقات ثمة تكن «لم الحًقا: كوروليف َح رصَّ
أكثر تهمًة ر أتصوَّ أكن ولم جديدة، تكنولوجيا لتطوير أبحاثًا أجريُت بأنني ة فجَّ بصورة
يف للغاية ماهرة كانت يَّة الرسِّ الرشطة لكن التهمة.» تلك من التصديق عن وأبعد عبثيًة
«ال قائًال: كوروليف إىل كالَمه املحققني أحد ه وجَّ ممكنة. صورة أسوأ يف معتقليها إظهار
قائدنا؟» الغتيال محاولٍة يف الصواريخ تصنع لعلك أو النارية، ألعابك إىل بالدنا تحتاج

يف سجن يف التالية الثمانية األشهر قىض بل مباَرشًة، كوليما إىل كوروليف يذهب لم
يَّة، الرسِّ للرشطة جديد مدير جاء األثناء، تلك ويف الجنوب. يف مدينة وهي نوفوترشكاسك،
إطالق ِفَرق إحدى أمام بالرصاص رميًا مات قد يزوف، نيوكالي السابق، املدير كان حيث
جديدة، أوامر بريا، الفرنتي يزوف؛ خليفة وأصدَر قيادته. تحت تعمل كانت التي النريان
كوروليف بإعادة يَّة الرسِّ الرشطة جهاز إىل تعليماٍت أولريك أصَدَر أن ذلك نتائج من وكان
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أسبوعني قبل رحلته بدأ قد كان حيث الوقت، ذلك يف بعيًدا كان كوروليف لكن موسكو، إىل
كوليما. إىل

بعد املنتظر من وكان ومزدحمة، َقِذرة ماشيٍة عربِة يف بالقطار، البالد كوروليف اجتاَز
الروائح وكانت سجناء، تُِقلُّ سفينة مخزن يف أوكوتسك بحر عرب رحلٍة يف يميض أن ذلك
أغسطس ويف مراحيض. أو امات حمَّ ثمة تكن لم إذ السياسيني؛ السجناء من تفوح الكريهة
أعماق أقىص يف للتعدين، مالدياك معسكر وهي املقصودة، وجهته كوروليف بلغ ،١٩٣٩
فقد بطيء؛ احتضار مرحلة يف ودخل صحته تدهورت حتى طويل وقٌت يَْمِض ولم البالد،
وكان أسنانه، من الكثري وأفقده اللثة يف بنزيٍف أصابه الذي اإلسقربوط، بمرض أُِصيَب
لكمة إثر عىل رأسه يف بجروح يصاب هو وها سابقة، تعذيٍب عملية خالل انكرس قد فكه
تُنِذر القادمة الشتاء أيام تزال وال نوفمرب، شهر يف ذلك وكان الحرَّاس؛ أحُد إليه يسدِّدها

السيئ. الطقس من بمزيٍد
ليعود مالدياك، معسكر إىل يَّة الرسِّ الرشطة من جديد أمٌر وصل األثناء، تلك يف
الخطوة وكانت موسكو، من قطعه قد كان الذي الطويل الطريق عرب أدراجه كوروليف
قائمة يف بالفعل كوروليف وأُدِرج أوكوتسك، بحر عبور يف تتمثَّل العودة طريق يف األوىل
الطقس ووسط يَّة. الرسِّ للرشطة تابعة سفينة وهي «إنديجريكا»، سفينة متن عىل سفر
قائد ورفَض اليابان، قرب بالصخور واصطدمت مسارها عن السفينة خرجت العاِصف،
سجني ألف من أكثر لقي أن يف َعْمًدا تسبََّب ا ممَّ بالسفينة؛ السجن أبواب فتح السفينة
ميناء بلوغ من يتمكَّن لم إذ هؤالء؛ بني من كوروليف يكن ولم غرًقا، حتفهم سيايس

السفينة. لركوب املالئم الوقت يف ماجادن
بأعمال ويقوم األحذية يُصلح كان حيث ماجادن، يف الشتاء فرتَة كوروليف قىض
يف الهادئ املحيط عىل محطة آِخر فالديفوستوك، إىل أخرى سفينة وحملته صغرية. أخرى
كوروليف ى تلقَّ األقىص، الرشق يف كاباروفسك، ويف لسيبرييا. العابر الحديدية السكة خط
بوتريكي سجن إىل يَّة الرسِّ الرشطة أعادته ثم صحته، من قدًرا يستعيد وبدأ الطبية الرعاية
بقضاء ١٩٤٠ عام منتصف يف آَخر حكٌم ضده صدَر حيث موسكو، يف االزدحام الشديد
قرارات من آَخر قرار من استفاد بل كوليما، إىل كوروليف يَُعْد لم ولكْن أخرى؛ أعوام ثمانية

بريا.
— االعتقال معسكرات نظام — الجوالج «كان قائًال: جرشتني ألكسندر خ املؤرِّ يشري
فحسب، البدنية األعمال ألداء عبيٍد توفري بريا يقرِّر لم خرة. السُّ لعمالة رئيسيٍّا مصدًرا
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ذات الِفَرق من مجموعًة بريا شكََّل الفكرية.» األعمال ألداء عبيًدا أيًضا استحرض بل
بالسجناء مستعينًا الشائكة، األسالك خلف للعمل الطائرات تصميم مجال يف فائقة مهاراٍت
هندسية مكاتب يف يعملون الِفَرق هذه أفراد وكان الرئيسية، املناصب يف السياسيني
املساء يف يعودون يكونوا لم لكنهم صاتهم، تخصُّ يف املعتادة املهام ذون ينفِّ حيث تقليدية،
وكان الوقت. طواَل حرَّاٌس يرافقهم حيث الثكنات؛ يف الليل يقضون كانوا بل عائالتهم، إىل
«خدعة» تعني عامية لفظة من مشتقة كلمة وهي «شاراجاس»، اسم املعاهد هذه عىل يُطَلق
كان املعاهد، تلك وداخل الفائدة». املعدومي األشخاص من «مجموعة أو خداع» «لعبة أو
ُمؤكًَّدا، حربيٍّا انتصاًرا ق تحقِّ أن تستطيع جديدة طائرًة السجناء م يصمِّ أن ع يتوقَّ بريا
مهمتهم. إنجاز من يتمكَّنوا لم ما حال يف دائًما مطروًحا كوليما إىل الرتحيل خيار وكان

قد كان الذي تبوليف، أندريه القديم، كوروليف ُمعلِّم وقتَها السجناء بني من كان
العايل. الفني بومان معهد يف كان بينما كوروليف َمه صمَّ الذي الطائرة نموذج عىل أَرشَف
املقاتلون َق حقَّ عندما اإلسبانية، األهلية الحرب خالل ستالني أوامر خاَلَف قد تبوليف وكان
وليس قاذفات، َم صمَّ قد تبوليف وكان السوفييت. نظرائهم عىل ساحًقا تفوًقا األملان
عملوا الذين الطائرات مي مصمِّ بكبار ستالني َزجَّ إذ فارًقا؛ يُحِدث لم ذلك لكن مقاتالٍت،
بتشكيل تبوليف إىل تعليماته بريا أصدَر عشوائي. نحو عىل السجن غياهب يف إرشافه تحت
تلميذه تبوليف وتذكَّر شاراجا، تبولفسكايا اه سمَّ يَّة، الرسِّ للرشطة تاِبٍع تصميٍم فريِق
املهندسني، زمالئه أحُد الفريق إىل انضمَّ كما إليهم. انضمَّ ما الذيرسعان كوروليف، القديم

يقول: ذلك عن الحًقا وكتَب كربر، ليوند ويُدَعى
الهتافات من موجٌة وَعَلْت تجاَهنا، الرءوس والتفتت الطعام، غرفة إىل «اصُطِحبنا
عىل نرى وكنَّا وصديقة، مألوفة كثرية وجوه ثمة كانت نحونا. الناُس وأَرسَع املفاجئة،
مبتكري صفوة من غريهم وكثريين وكوروليف ومياسشتشيف وبتلياكوف تبوليف املوائد
جميًعا؛ عليهم القبض أُلِقي قد يكون أن ًحا مرجَّ يكن ولم الروسية. الطائرات تكنولوجيا

السوفييتي!»5 الطريان حق يف كارثًة يمثِّل كان ما وهو سجناء، جميًعا فهم
الرحمة، يعرف ال رشيًرا شخًصا بريا كان ربما كذلك؛ األمر يكن لم األمر، حقيقة يف
ومع مهمتهم. إنجاز لهم يتيح ما السجناء لهؤالء ر يوفِّ كيف يعلم وكان أحمق يكن لم لكنه
بنظرة يتسم ومتشائم، سوداوي «شخٌص بأنه ويصفه كوروليف الحًقا كربر يتذكر ذلك،
أن ع املتوقَّ من وكان للنظام، ازدراءَه كوروليف يُْخِف لم املستقبل». عن القتامة شديدة
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يُِبيدوننا سوف أثر. بال جميًعا «سنختفي قائًال: يتمتم كان ما وكثريًا بالرصاص، رْميًا يُقتَل
صفحاتها.» إحدى عىل خٍرب يف حتى حف الصُّ تذكرنا أن دون األرض وجه عن تماًما

سماعه لحظَة السجن يف زمالئه أحد يتذكَّر له. وسلوى ًسا ُمتنفَّ عمله كوروليفيف وجَد
إىل شديد بحنني كالهما شَعَر حيث اإلذاعة، يف الكمان كونرشتو ملعزوفة وكوروليف هو
وعيناه بجواري يقف كوروليف ألرى حويل ونظرُت ، وجنتيَّ عىل الدموع «ذُِرفت الوطن:
عدُت وعندما املكتب، إىل هو وعاد شديدة، بمرارٍة البكاء يف فأجهشُت بالدموع؛ مغرورقتان

يؤديه.» الذي العمل يف منهمًكا مكتبه إىل يجلس كان
العاِمُل السياسيني السجناء فريُق استعاَد موسكو، يف تبوليف مكاتب يف العمل أثناء
مزدوج، محرك ذات قاذفة تصميم يف نجاحه خالل من الطيبة، قائدهم ُسمعَة إرشافه تحت
حالة سادت ،١٩٤١ يونيو يف النازي األملاني الغزو اندالع ومع يو-٢». «تي قاذفة وهي
شاراجا وفريق تبوليف ذهب الطريان. مجال يف البحثية األنشطة عن العام االنرصاف من
«تي قاذفات إلنتاج مصنع بناء عن امُلضنية جهودهم وأسفرت رشًقا، أومسك إىل له التابع
من مرسوقة زجاجة عىل الحصول يف ينجح كوروليف كان األوقات، بعض ويف يو-٢».
مطلوبًا زيتًا وكان الكحول، عىل يحتوي كان الذي الطائرة، يف امُلستخَدم الفرامل زيت
واستخَدَمه املتوفر، الوحيد الكحويل الرشاَب كان لكنه مريًعا، الزيت هذا مذاق كان للغاية.
مع ليلٍة لقضاء الرتتيب يف نجح حيث الحرَّاس، أحد لرشوة األحيان بعض يف كوروليف

النساء. إحدى
يدير وأصبح بالسجن، عقوبته فرتَة أيًضا أنهى قد جلشكو فالنتني كان األثناء، تلك يف
هذه وكانت السائل. الوقود صواريخ يبني كان حيث كازان، يف به الخاص شاراجا فريق
الحموالت ذات القاذفات إقالع يف املساعدة إىل تهدف صغرية، وحداٍت عن عبارة الصواريخ
خانوا الذين السابقني زمالئه أحد هو جلشكو أن جيًدا يعرف كوروليف وكان الثقيلة،
املعهد مدير ِقبَل من بشدة ُسْمعتي «ُشوِّهت السجن: من بعثه خطاٍب يف كتََب إذ ثقته؛
أخذ مرحلة تخطَّى قد كوروليف كان لكن، واملهندسجلشكو.» النجماك، ونائبه كليمنوف،
الرشطة من طَلَب جلشكو، بعمل كوروليف علم وعندما شخيص، َمْحَمل عىل الخيانة مسألة
كان أنه من الرغم وعىل .١٩٤٢ عام خريف يف بالفعل ونُِقل مجموعته؛ إىل تنقله أن يَّة الرسِّ

الجديدة. املهمة هذه يف منخرًطا الحرب فرتة من ى تبقَّ ما قىض فقد سجينًا، يزال ال
حريته، ينال ألن كافيًة كوروليف مساهمات عنها أسفرت التي القيَّمة النجاحات كانت
واَصَل لكنه السجن؛ يف عقوبته فرتَة يَّة الرسِّ الرشطة أنهت عندما ،١٩٤٤ عام منتصف يف
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ترك قد وكان الحرب. وقَت مهمته كانت هذه ألن جلشكو؛ مع العمَل ذلك من الرغم عىل
من سنواٍت أربع بعد ،١٩٤٥ أغسطس يف إال مجدًدا يرهما لم لكنه موسكو، يف وابنة زوجة

عليه. القبض إلقاء من سنواٍت سبع وبعد أومسك، إىل وذهابه لهما تركه
خالل أملانيا بإنجازات للغاية ا مهتمٍّ الصواريخ تطبيقات عالم كان الوقت، ذلك يف
(سالح النازية أملانيا طريان مصالح كانت البداية، يف املاضية. العرش السنوات يف الحرب
خطٍة بحِث خالل من بالصواريخ كَليْهما اهتماِم يف التَقْت قد األحمر والجيش لوفتفافا)
سالح يف املسئولون وكان بعُد، ع اخُرتِ قد الرادار يكن ولم صاروخية. اعرتاضية طائرة لبناء
تحلِّق قاذفاٍت خالل من فيرضبهم منهم، دراية دون العدو يرصدهم أن يخشون لوفتفافا
للغاية طويل وقٍت إىل تحتاج التقليدية الحربية الطائرات كانت شاهقة. ارتفاعاٍت عىل
االرتفاعات تلك إىل تصل الصاروخية الطائرات كانت بينما االرتفاعات، هذه عىل للتحليق
بذلك. إليها األوامر إصدار من قصرية فرتة غضون يف القاذفات مع وتشتبك بالغة، برسعة
القوات كانت القومي، املستوى عىل جهوٍد بوادر وظهور الصواريخ مفاهيم انتشار مع
تكن ولم واالختبار، التطوير عمليات إجراء تتوىلَّ جديدة كربى منشأة إىل حاجٍة يف امُلسلَّحة
ذلك، إىل باإلضافة يكفي. بما كبريًة االختبارات إلجراء صة امُلخصَّ القديمة الجيش أرايض
عىل قريبة قواٌت تجريها كانت التي االختباراُت أفقَدتْه فقد الحًقا، براون فون أشار ومثلما
البحث يف براون فون رشع لذا، الحسابية؛ عملياته إحدى يف الرتكيَز جديدة آلية بنادق
إطالق مدى إىل باإلضافة الكاملة، يَّة الرسِّ من غطاءً ر يوفِّ موقع مناسب، موقع عن شخصيٍّا

املوقع. لذلك األمثل الخياَر يقدِّم البلطيق بحر ساحل أن وبََدا مفتوح؛
السعادة» خالل من «القوة حركة لكن روجن، جزيرة يف جيد موقع عىل براون فون عثَر
كريسماس حلَّ ثم العطالت. لقضاء وجهًة املوقع هذا من بالفعل اتخذت قد كانت النازية
إلينا حديثه يف والُدك، ذَكر «فرينر، أمه: قالت عائلته؛ مع املنزل يف قضاه الذي ،١٩٣٥ عام
«… بينامونده ُقْرَب أوزدم، يف البط صيد عىل معتاًدا كان أنه النائية، البعيدة األماكن عن
مثاليًة. شتاتني، شمال لساحل امُلتاِخمة أوزدم، جزيرة يف املتمثلة النائية البقعة هذه وكانت
عرش أحد قدره بمبلغ القوي، الجديد الجيش وفريماخت، لوفتفافا سالح تربَّع ما ورسعان

بينامونده. صواريخ مركز إقامة من األوىل املرحلة لتمويل أملاني مارك مليون
منصة وكانت العالم. يف مكان أي يف له نظريَ ال رائًعا مكانًا ليصري املركز َر تطوَّ
مزوَّدة القريبة، األشجار عن ارتفاعها يزيد ضخمة منشأة عن عبارة كانت التي ،١ االختبار
،٧ االختبار منصة كانت بينما رطل؛ ألف ٢٠٠ عن دفعها قوة تزيد صاروخية بمحركاٍت
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إشعال وضع يف كامل «إيه-٤» صاروخ حمل تستطيع قدم، مائة ارتفاعها كان التي
القياسات، هيئة سعت لالنطالق. استعداًدا السابق الوضع إىل تعود ثم ملحركه، استاتيكي
بأسلوب تعمل توجيه نُُظِم وضع إىل املتطورة، األدوات استخدام يف ص متخصِّ مركز وهي
رسعة تفوق برسعاٍت هوائي ونفق السائل، األكسجني إلنتاج مصنع ثمة وكان اآليل. التحكم
منشآت عن فضًال املأهولة، غري البحرية الصواريخ إلطالق ومنصة رادار، وموقع الصوت،
من طوابق، أربعة من مبنًى ارتفاع منها كلٍّ طول يعادل «إيه-٤»، صواريخ لتصنيع إنتاج
ال كعمَّ يخدمون كانوا الذين الحرب، ألرسى معسكر وجود إىل باإلضافة تجميع. خط خالل

املركز. يف
والعلماء املهندسون كان إذ البحثية؛ املختربات هذه إىل حاجة يف بينامونده كانت
ابتكاراٍت يقدِّمون «إيه-٤»، صاروخ تصميم يف عملهم مباَرشِة أثناء املركز، يف العاملون
فقد مبكًرا؛ االهتمام عىل الصاروخي محركه استحَوذَ وقد مجاالت. عدة يف مسبوقة غري
وكانت محرك، أي مثل تربيده يتعنيَّ وكان حصان، ألف ٨٠٠ تتجاوز املحرك قدرة كانت
عن مسئوًال كان الذي ثيل، والرت لدى كان لكْن للغاية، ثقيلًة باملياه اململوءة التربيد خزانات
التربيد من النوع هذا كان االسرتجاعي. التربيد وهو أََال مختلف، أسلوب الصواريخ، تطوير
من والفوهة الدفع بغرفة تحيط رفيعة أنابيب عرب الكحول، يف ُممثًَّال الوقود، ق تدفُّ يقتيض
مولًِّدا بقوة يحرتق بشدة، حرارته درجة ترتفع وعندما الحرارَة، الوقوُد يمتص ثم الخارج،

الطاقة. من مزيًدا
كافيًا؛ يكن لم وحده األسلوب هذا أن ثيل تجارب أظهرت ذلك، من الرغم عىل
املواضع يف تحرتق كانت االسرتجاعي التربيد بأسلوب تربيدها يجري التي فاملحركات
صغرية ثقوٍب عمل هو الحل وكان هائلة، انفجاراٌت عنها وتصدر املحرك، من الساخنة
عرب ب امُلترسِّ الكحول، ويعمل سخونًة. وأكثرها املحرك مواضع أضيق يف الفوهة، نهاية ُقْرَب
األسلوب هذا ويُعَرف املعدني؛ الفوهة لوح فوق وواقية عازلة تربيٍد كطبقِة الثقوب، هذه
يمكن محرك بناء يف وساَعَد األسلوب هذا نجح وبالفعل الغشائي. التربيد باسم التربيد يف

عليه. التعويل
دفعي بوقوٍد املحرك هذا تزويد كيفية وهي أخرى مشكلة ظهرت ذلك، إىل باإلضافة
الضغط امُلكيَّفة الخزانات قت حقَّ الثانية. يف رطًال ٢٧٥ وهو املطلوبة، الرسعة بمعدل
األمر اقتىض «إيه-٤»، لصواريخ الكبرية الخزانات يف لكن الصغرية، الصواريخ يف نجاًحا
البدائل بني من وكان الناِتج. الضغط مقاَومَة تستطيع حتى للغاية ثقيلة خزاناٍت تصنيع
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خفيف بخاري بتوربني تعمل مضخة عن عبارة وهي توربينية، مضخة استخدام املطروحة
لآلمال. ُمخيِّبًة تحقيقه متطلباُت بََدْت الذي األمر الوزن؛

هو املطلوب وكان املطلوبة، مواصفاته وقدَّم املضخات مصانع أحَد براون فون زار
بينما مربعة، بوصة لكل رطل ٣٠٠ مقداره عاٍل بضغٍط تعمل توربينية مضخة تصنيع
ق تحقِّ حتى ا خاصٍّ تركيبًا اقتىض األمر ولكن ألعىل. الثانية يف جالونًا ٥٠ كمية تضخ
غضون يف رسعتها كامل إىل املضخة تصل أن بد فال املوثوقية؛ من عالية درجًة املضخة
تغيري أي دون بها املتوفَرين ق التدفُّ ومعدل الترصيف ضغط عىل تحافظ ثم معدودة، ثواٍن

للغاية. الوزن خفيفَة تكون أن يُشرتَط كان ذلك، إىل وباإلضافة تقريبًا.
املستحيل، يطلب أنه ويزعمون املصنع يف مون املصمِّ يعرتض أن براون فون ع توقَّ
إذ املطافئ؛ رجال يستخدمها التي املضخة سوى يكن لم يطلبه كان ما أنَّ أخربوه لكنهم
ق تدفُّ معدل األداء، يف رسعٌة بسيط، تصميٌم الحالتنْي: يف واحدًة املطلوبة املواصفات كانت
ثباٍت. يف املياه خرطوم بحمل املطافئ لرجل يسمح ثابت ترصيف ضغط ا، جدٍّ مرتفع

براون. فون يريده كان ملا األساس تقدِّم املتوافرة املضخات وكانت
من يكن فلم أخرى؛ مشكلة يمثل املضخة سيحرِّك الذي البخاري التوربني كان
من القوي ق التدفُّ توليد يف تكمن املشكلة كانت بل نفسها، التوربينات تطوير الصعب
بروكسيد يف املشكلة هذه حل وتمثََّل املضخة؛ لتشغيل املرتفع الضغط ذي الساخن البخار
محلوٍل بأمان، تماًما نقيٍّ محلوٍل تخزين أمكَن الالزم، الحذر وبتوخي الهيدروجني. أكسيد
وسيكون املطلوب، باملعدل البخار ق تدفُّ توليد عىل تحلُّله عند الحال يف يعمل أن شأنه من
وهكذا، غالية. أية من أداءً وأرسع قوًة وأكثر انضغاًطا وأكثر كثريًا أخفَّ بدوره البخار مولِّد

رائًعا. حالٍّ أيًضا كان وإنما فحسب، عمليٍّا حالٍّ يكن ولم املشكلة، لهذه فني حلٌّ َر توفَّ
استقامة عىل فالحفاظ أكرب؛ صعوباٍت تمثِّالن والتحكُّم التوجيه مسألتا كانت
يشبه مباَرشًة، اإلقالع عملية بعد منه، اث النفَّ العادم تداُفع مع تواُزنه أثناء الصاروخ
أيِّ إىل جيًدا االنتباه يجب اليد. ظهر عىل توازنها أثناء قائم وضع يف مكنسة عىل الحفاظ
مجال يف امليل. هذا لتصحيح معينة بحركٍة ل التدخُّ ثم به، الشعور حال أو بدايته يف َميٍل
جهاز إىل إشاراٍت وترسل استشعاٍر كأجهزة الجريسكوبية البوصالت تعمل الصواريخ، علم
أن يجب لكْن، تصحيحيًة. قوًة ر يوفِّ ا ممَّ الصاروخ؛ عاِدِم مساُر أساسها عىل يتغريَّ التحكم
يف الصاروخ إمالة يجب إذ الرياح؛ هبَّات مع التعامل إىل الصواريخ توجيه عملية يف يُلتَفت
يجب كما بذلك؛ يقوم بينما الصاروخ ثبات عىل واملحافظة املدى، البعيد التحليق عمليات
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مركز موضع وتغريُّ به، الخاص الدفعي الوقود احرتاق مع للصاروخ املتغريِّ الوزن مواءَمة
الصاروخ تجاُوز مع تتغريَّ التي الهوائية الديناميكية الخواص عن فضًال الصاروخ، ثقل

الصوت. رسعَة
بدايٍة نقطَة العرشين القرن ثالثينيات يف استُخِدمت التي اآليل الطريان نُُظم َمْت قدَّ
سنوات عدة األمر واستغرَق قبُل، من كهذه توجيٍه نُُظَم بنى قد أحٌد يكن لم لكْن، جيدة.
الصواريخ صناعة رشكات ويف املؤسسات داخل املوجودة املختربات من مزيج إلقامة
لتوجيه األوىل املحاولة فشلت هذه. التوجيه مسألة معالجة إمكانه يف يكون والجامعات،
التعاُمل حتى التوجيه عملية تستطع ولم ذريًعا، فشًال «إيه-٣» طراز من التي الصواريخ
عات، التوقُّ كلَّ صعوبتها يف فاَقْت املشكالت أن الالحقة األبحاث وأظهرت القوية. الرياح مع
املعادالت من الرغم وعىل الخاصبه. التوجيه مخترب بإنشاء له براون فون استجاَب ما وهو
صعبًة معادالٍت كانت فإنها التوجيه، نظام تصميم يف يساعد حلُّها كان التي الرياضية
فون مخترب يف العاملني العلماء أحد م صمَّ عندما مهم ر تطوُّ وحدث تطبيقها. يف للغاية
الرياضية؛ املعادالت حلَّ يستطيع إلكرتوني تناُظري كمبيوتر لجهاز مبكًرا نموذًجا براون
جديًدا نوًعا َم صمَّ براون فون إنَّ حتى للغاية، صعب أمٌر توجيٍه نظاِم تطوير أن َ وتبنيَّ
صواريخ دخلت عندما وحتى التجريبية. النُُّظم الختبار «إيه-٥»، هو الصواريخ، من تماًما
املؤقتة التوجيه نُُظم عىل البداية يف ينَصبُّ االعتماد كان التحليق، اختبارات مرحلَة «إيه-٤»

التطوير. من مزيٍد إىل حاجٍة يف كانت التي
تاله ثم سقط، لكنه ١٩٤٢ يونيو يف اإلطالق منصة إىل تجريبي صاروخ أول وصل
املحاولة هي فكانت الثالثة، اإلطالق محاولة أما نفسه. املصريَ والقى ثاٍن تجريبي صاروٌخ
ما وهو ميًال، ١١٨ ارتفاع وبلغ الزرقاء أكتوبر سماء يف الصاروخ ارتفع فقد الناجحة؛
١٦٠ وهو بلوغه، إىل يهدف دورنِربجر كان الذي االرتفاع من ع مشجِّ نحو عىل يقرتب كان
الستة األشهر خالل وأُجِريت وجيزة. لفرتٍة إال املحاولة هذه الناس يتذكَّر لم ولكْن ميًال.
ملحاولة أدائها يف مطاِبقًة منها أيٌّ تكن لم لكن أخرى، إطالق عملية عرشة إحدى التالية
وبلوغ بثباٍت التحليق يف «إيه-٤» صاروخ يبدأ ولم الثالثة. التجريبي الصاروخ إطالق

.١٩٤٣ ربيع حتى للتحليق الكامل املدى
ل التحوُّ نقاط بني من وكان سوءًا، يزداد األملاني العسكري الوضع كان الوقت، ذلك يف
يف األملاني الجيش تكبََّدها التي الهزيمُة العام ذلك من مبكر وقٍت يف حدثت التي الرئيسية
فَجوٍّا، الرشقية؛ الجبهة عىل النرص تحقيق يف أمل أي عىل قضت التي ستالينجراد، معركة
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الصناعية الرور مدينة وكانت متزايدة، بقوة أهدافها تقذف الحلفاء قوات قاذفات كانت
«لن :١٩٣٩ عام يف مفاِخًرا لوفتفافا، سالح قائد جورنج، هريمان ح ورصَّ ا. خاصٍّ هدًفا
غارًة وعرشين ستٍّا عليها شنَّْت امللكية الجوية القوات ولكن واحدة.» لقذيفة الرور تتعرَّض
زة امُلجهَّ القاذفات قوُة أحدثت رائع، إنجاٍز يف ذلك، إىل باإلضافة .١٩٤٣ ربيع خالل مكثَّفة
ما وهو وإدر، مونه ا سدَّ وهما البالد، يف السدود أكرب من َسدَّين يف صْدًعا ا خاصٍّ تجهيًزا
عرب هائلة ق تدفُّ برسعة طن، بمليار تُقدَّر التي الخزاننَْي، يف املياه كمية ثُلث ق تدفُّ عن أسفر
معركة دارت يوليو، شهر ففي سوءًا؛ وازدادت األمور تفاقمت ما ورسعان الرور. مدينة
وواَصلُوا بالهجوم السوفييت فيها بادر التي املعركة وهي كورسك، يف الكربى الدبابات
الربيطانية الجوية الغارات من مجموعة أدَّْت الشهر، ذلك من الحق وقٍت ويف عملياته.
عن املدينة احرتاق إىل أدَّى ا ممَّ مكاٍن؛ كل يف النريان إرضام إىل هامبورج مدينة عىل امُلكثَّفة
تكن لم لكنها النحو، هذا عىل تحرتق التي األوىل املدينة هي هامبورج وكانت أبيها. بكرة

األخرية.
مرشوعات ومنها امُلكلِّفة، التطوير مرشوعات من عدًدا يموِّل سنواٍت مدار عىل هتلر ظلَّ
وأصبحت متقدِّمة مراحل بلغت قد منها مرشوعاٍت أربعُة وكانت املتطورة، األسلحة تصنيع
وطائرة ،«٢٦٢ ِمي «مرسشميت طراز النفاثة الطائرة وهي: أََال اإلنتاج؛ طور لدخول جاهزًة
وصاروخ «إيه-٤»، طراز باليستي وصاروخ ،«١٦٣ «ِمي طراز اعرتاضية صاروخية
عليها أُطِلق التي الفائقة، األسلحة هذه َمْت وقدَّ ِيف-١٠٣». «فيزلر طراز اث نفَّ «كروز»
استطاعت إذا أنه وقتَها املوضوع ر التصوُّ وكان ا. حقٍّ ُمْغِريًة احتماالٍت ووندر»، «أسلحة
الهجمات صدِّ من األملانية الطائرات تتمكَّن فربما كافية، بكمياٍت األسلحة هذه بناء أملانيا
جديًدا، أملانيٍّا سالًحا الصواريخ ر توفِّ وربما الحلفاء، قواُت تشنُّها التي املتزايدة الجوية
«إيه-٤» طراز القى الهجومي. املوقف لألملان ويُِعيد هائلة، بقوة لندن قصف يف يُستخَدم
الصوت، رسعة عن مراٍت خمس تزيد برسعة الطريان مقدوره يف كان إذ ا؛ خاصٍّ استحسانًا

ه. صدُّ بإمكانه قائم دفاعي نظام أي ثمة يكن ولم
نطاق عىل واستخدامه «إيه-٤» الصاروخ إنتاج عىل املوافقة جرت عندما ذلك، مع
ومعاونيه هتلر ألن بل األداء، يف كفاءًة أثبت الصاروخ أن ذلك يف السبب يكن لم واسع،
شهر من ابتداءً هتلر موقف دورنِربجر وصف يشءٍ. أي لتجربة متزايدة رغبة لديهم كانت
للصاروخ الحايل الوضع لرشح الفوهرر مع براون وفون هو التقى عندما ذلك، يوليو

الالمعقول. عاَلم إىل األمل مرحلَة هتلر تجاَوَز االجتماع، ذلك وخالل «إيه-٤».

53



تنازيل عدٌّ

قد الصواريخ هذه كانت «لو الحرب: يف األول السبب كان َمْن متجاِهًال هتلر، قال
بل — أوروبا ستصبح فصاعًدا، اآلن من الحرب. هذه خضنا َلَما ،١٩٣٩ يف لدينا توافرت
ل تحمُّ اإلنسانية تستطيع ولن واحدة، حربًا يحتوي أن من كثريًا أصغَر — أجمع العالم
إطالق مواقع بمنزلة لتكون نة محصَّ غرٍف إقامة إىل هتلر دعا وآثارها.» األسلحة هذه ويالت
العسل، آنية نحو الذباب كانجذاب العدو طياِري املالذات هذه «ستجتذب قائًال: وأضاف

أملانيا.» عىل األقل عىل واحدة قنبلة سقوط مفادها سيكون عليهم تُسَقط قنبلة وكلُّ
هتلر سأل طن، زنة حربية حمولة حمل عىل «إيه-٤» الصاروخ بقدرة اإلقرار بعد
عرشة حمولة أن دورنِربجر فأجاب أطنان؛ عرشة إىل الكمية هذه زيادة إمكانية عن ضيوفه
يستغرق قد ما وهو بكثري، أكرب صاروخ تقتيضتصميم سوف الحربية الرءوس من أطنان
شامًال!» دماًرا دماًرا، أريده «لكنني قائًال: ردَّ عندما هتلر عينا ملعت تطويره. يف سنواٍت
هتلر استدار شامل.» دمار إحداث يف أفكِّر أكن لم «لكنني قائًال: دورنِربجر أجاَب وعندما

فكَّْرُت!»6 لكنني ذلك، يف تفكِّر لم أنك أعلم «أنَت! وقال: عارم غضٍب يف إليه
كان الذي السالح ذلك كان ماذا االجتماع؟ هذا يف حال، أية عىل دورنِربجر، َم قدَّ ماذا
تستطيع ال مريًعا حربيٍّا سالًحا يمثِّل يزال ال بينما الشاملة التدمريية القدرة إىل يفتقر
سالًحا يوم ذات تصبح ربما يَّة الذَّرِّ القنبلة أن عن سمع قد هتلر كان آثاره؟ َل تحمُّ اإلنسانية
يف ستظهر متفجرة مادة عن بعام ذلك قبل روميل إرون املارشال أخرب قد وكان ممكنًا،
وبالطبع، امليلني». تتجاوز ملسافة جواده صهوة عن أرًضا رجل «إسقاط تستطيع املستقبل
ميًال األقل األشخاص لدى هتلر من أقوى انطباًعا يرتك أن «إيه-٤» الصاروخ استطاع
األسلحة هذه بعَض — براون فون زمالء أحد — هوزيل ديرت رأى وعندما الخياالت، إىل
عىل «امرأة العلمي الخيال فيلم وحي األرضمن إىل «قادمة أنها ظنَّ كثب، عن األوىل للمرة

القمر».»
حول رات تصوُّ «إيه-٤» صاروخ قدَّم الحرب، بعد ما سنوات خالل األمر، حقيقة يف
اتجاه يف تميض كانت هتلر آمال لكنَّ املستقبل؛ يف قوية فضائية مركباٍت تصنيع إمكانية
الحال كانت ومثلما إليه، فبالنسبة ذلك، ومع شامل. دماٍر أسلحِة تصنيع وهو مختلف،
األمور عليه ستكون الذي الشكل حول راٍت تصوُّ الصاروُخ استحَرضَ الكثريين، إىل بالنسبة
كان فقد املرتقبني، الفضاء روَّاد من لجيل إلهاٍم مصدَر الصاروخ كان وكما املستقبل. يف
من ترسانة ببناء حلم الذي الَعظمة بجنون املصاب الرجل لهذا مشابًها إلهاٍم مصدَر

العالم. تدمري عىل القادرة القوية األسلحة
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والصاروخ «إيه-٤» الصاروخ وحظي جميعها، األربعة األسلحة هذه هتلر بارك
بميزة «يف-١٠٣» طراز «كروز» الصاروخ انفرد كبرية. بأولوية «يف-١٠٣» طراز «كروز»
جوبلز، جوزيف وضع كبرية. بأعداٍد إنتاجه ويمكن باهظًة تكن لم تكلفته ألن خاصة؛
أما االنتقام». «أسلحة عليها أطَلَق حيث املرشوعات؛ هذه عىل الخاصة ملستَه الدعاية، وزير
— «إيه-٤» الصاروخ اسم وصار «يف-١»، باسم الخدمة دخلت فقد «كروز»، صواريخ عن

فتًكا. أكثر أسلحة بتطوير يوحي ا ممَّ «يف-٢»؛ هو — فاعليًة األكثر السالح وهو
عىل واتضح الصدارة، مكانة تحتل التي املهمة املسائل من األسلحة إنتاج أصبح
منشآٍت إقامة رضورة ١٩٤٣ أغسطس يف بينامونده عىل ُشنَّْت بريطانية جوية غارة إثر
جريهارد اإلنتاج، مدير عثر «يف-٢». الصاروخ تطوير يف املبذولة الجهود الستيعاب جديدة
هارتس جبال منطقة يف األرض تحت النفط لتخزين مستودع يف ضالته عىل ديجينكولب،
حيز وإدخاله كبرية، بأعداٍد الصواريخ من الطراز هذا إنتاج يف وللبدء نوردهاوزن. ُقْرَب
هي الخاصة القوات فرقة كانت خرة. السُّ ال ُعمَّ نظام إىل النازيون لجأ الفعيل، التنفيذ
كاملر، هانز الكولونيل وصار الثالث؛ الرايخ يف بالسخرة العاملني إدارة عن املسئولة
مؤهالته وكانت «يف-٢». صواريخ برنامج يف رئيسية شخصيًة الفرقة، هذه إىل املنتمي
بعُد فيما مسئوًال وصار وارسو، يف اليهودية األحياء تدمري يف ا مهمٍّ دوًرا أدَّى فقد رائعة؛

أوشفيتس. يف وبنائها املحارق تصميم عن
كاملر ُسجناء ورشع توسعات، إىل حاجة يف األرض تحت ُشيِّدت التي املنشآت كانت
كان الذي الغبار َجرَّاء من لالختناق تعرَّضوا حيث الفئوس؛ باستخدام التوسيع أعمال يف
وكانوا مراحيض، لهم ر تُوفَّ ولم يغتسلون يكونوا ولم الالمائية. النشادر عىل يحتوي
مثل نتنة رائحٌة املكان من تفوح كانت ثَمَّ ومن واقفون، هم حيث حاجتهم يقضون
فروع أحد دورا، ى يُسمَّ اعتقال معسكر يف يعيشون جناء السُّ كان الصحي. املرصف رائحة
العمل َجرَّاء من واإلجهاد التغذية سوء من ويعانون للرضب يتعرَّضون وكانوا بوخنفالد،
وعىل بينهم، منترشًة ل والسُّ والدُّسنتاريا والتيفود الرئوي االلتهاب أمراض وكانت الزائد،
أحكاَم ذ تنفِّ الخاصة القوات فرقة كانت إبادٍة، معسكَر يكن لم دورا معسكر أن من الرغم
دورا صار والحًقا جثثهم، لدفن بوخنفالد إىل يُنَقلون املوتى كان البداية، ويف متكررة. إعدام
ذهب عندما هناك. حتَفهم شخص ألف عرشين نحو والقى املوتى، لدفن صالًحا معسكًرا
بالدم، تماًما ُمشبَّعة االت نقَّ وجدوا الحرب، نهاية يف املعسكر إىل الربيطانيون املسئولون

برشية. جثٍث برفات ممتلئة كبرية حفرة عن فضًال
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يعرف كان بها؟ عرف ومتى األوضاع بتلك دراية عىل براون فون كان مًدى أي إىل
مديًرا يعمل ماجنوس أخوه وكان متكرر، نحو عىل املعسكرات هذه يزور كان إذ الكثري؛
ما وهو بينامونده، يف الفني املدير براون فون كان ذلك، ومع نوردهاوزن. مصنع يف
الرغم وعىل ْخرة. السُّ ال ُعمَّ عىل تعتمد تكن لم املهارة عالية عمالة يدير أنه يعني كان
وتجنََّب عنها مسئوًال يكن فلم نوردهاوزن، يف تُرتَكب كانت التي بالفظائع معرفته من
ويف اإلنسانية. ضد كاملر جرائم عن املسئولية من أعفاه ما وهو فيها، الشخيص االنخراط
كاملر له فضَّ مصري وهو معاِونه، يد عىل بالرصاص رميًا حتفه كاملر لقي ،١٩٤٥ عام

األَْرس. يف الوقوع خزي عىل
ثَبَُت لكن لندن، مستهِدفًة ١٩٤٤ يونيو يف «يف-١» طراز من األوىل الصواريخ انطلقت
استطاعت قد إنجلرتا كانت الصيف، وبنهاية الربيطانية. الجوية الدفاعات أمام ضعفها
الحلفاء، قوات قصف حملة مع النتيجة هذه وتباينت الصواريخ. تلك تهديد من كثريًا الحدَّ

القوة. من مزيًدا تكتسب ظلَّْت التي
يدخل لم لكنه إسقاطه، جوية دفاعاٍت أي تستطع فلم مختلًفا؛ «يف-٢» الصاروخ كان
اسرتدت قد والربيطانية األمريكية الجيوش كانت وقٍت يف ،١٩٤٤ سبتمرب يف إال الخدمة
٣٢٢٥ حوايل إطالق يف األملان نجح الرَّاين. عىل لالستيالء رشاسة يف تقاتل وكانت باريس
الصواريخ من أكرب عدًدا هوا وجَّ حيث التالية، العديدة األشهر خالل «يف-٢» طراز صاروًخا
الصواريخ تلك من الكثري أن من الرغم وعىل لندن. نحو هوه وجَّ بما مقاَرنًة أنتويرب نحو
من أكثر تزن كانت التي الناتجة املتفجرة املواد حمولة فإن أهدافه، إصابة يف أخَفَق
وهي فورترس، فالينج طراز القنابل لقاذفة تقريبًا قنبلة ١٥٠٠ حمولة تماِثل طن ٣٠٠٠

األوروبية. العمليات مرسح يف التقليدية الحربية الطائرات
«إيه-٤» الصاروخ أحَدثَه الذي اإلجمايل األثَر األرقام هذه تمثِّل ذلك، من الرغم عىل
وهو شهريٍّا، صاروخ ٧٠٠ من أكثَر اإلنتاج سقُف يتخطَّ ولم بأرسها، الحرب فرتة خالل
كان ذلك، مع أسابيع. بضعة كلَّ ما نوًعا كبرية جوية غارًة تقدير أقىص عىل يماثل كان ما
غياب ظل يف وحدها، برلني عىل جوية غارة ٣٦٣ يشنُّ الحلفاء لقوات التابع القاذفات سالح
«بلغ و«يف-٢»، «يف-١» الصاروخني حالة يف أنه إىل ترششل ونستون وأشار ووندر. أسلحة
إطالٍق معدل عىل الحفاظ األملان استطاع إذا وحتى أميال. عرشة من أكثر الخطأ متوسط
قنبلتني ألثر مماِثًال سيكون ذلك يُحِدثه الذي األثر فإن يوميٍّا، قذيفًة وعرشون مائة قدره
العلمي املستشار ترشويل، اللورد وكان أسبوعيٍّا». مربع ميل لكل واحد طن زنة ثالٍث أو
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أن مقتنًعا يكن لم إذ كربى؛ خدعًة يمثِّل كان «يف-٢» الصاروخ أن لفرتة يعتقد لترششل،
كهذا. الفاعلية قليل سالح يف موارَدها أملانيا تُهِدر

وكانت فاعليًة، أقلَّ — املتطورة الطائرة يف املتمثِّلة — األخرى هتلر أسلحة كانت
ألن تكفي جيدة كفاءة ذات فهي الكلمة، بمعنى اثة نفَّ مقاتلة طائرًة «٢٦٢ «ِمي طائرة
الحرب يف الحرب بعد ما لفرتة النفاثة األمريكية الطائرات مع جنب إىل جنبًا تحارب
أثبتَْت فقد امُلقِبل؛ الرصاع عن رؤيًة َمْت قدَّ قد «٢٦٢ «ِمي طائرة كانت إذا لكْن الكورية.
نظري لها يكن ولم الثانية. العاملية الحرب وهو عليه، ل امُلعوَّ الرصاع يف فاعليتها عدَم أيًضا
يف قصرية لفرتاٍت تحلِّق وكانت التحمل، قوة إىل تفتقر كانت لكنها الجوية، مناوراتها يف
طائرات قواعد كانت األمر، حقيقة ويف األرض. عىل اصطياده يسهل هدًفا وكانت الجو،
ويف العسل. آنية نحو الذباب كانجذاب الحلفاء قوات طياري جذب ما هي «٢٦٢ «ِمي
٥٢ لها أسقطت «٢٦٢ «ِمي طائرات أن األمريكية الجوية القوات أعلنت الحرب، نهاية
االعرتاضية الطائرة خلَّفتها التي اآلثار سجل وكان مقاتلة. طائراٍت ١٠ عن فضًال قاذفة،
بينها من كان طائراٍت، تسع أسقطت حيث سوءًا؛ أكثَر الحرب أثناء «١٦٣ «ِمي األملانية

مؤكَّدتني. غري حالتان
األسلحة هذه تكون أن املنتظر من كان بالطبع الحدوث؟ حتمية النتائج هذه كانت هل
نجحت قد أملانيا كانت لو أو ذلك، عن مبكر تاريخ يف املعارك يف شاركت أنها لو فاعليًة أكثر
،١٩٤١ عام يف تجريبية رحلًة االعرتاضية «١٦٣ «ِمي طائرة أجرت لكْن، الحرب. فرتة مدِّ يف
املقاتلة الطائرات من الكثري ثمة يكن لم وقٍت يف الساعة يف ميًال ٦٢٤ رسعتها بلغت حيث
«٢٦٢ «ِمي االعرتاضية الطائرة ونجحت الساعة. يف ميل ٤٠٠ حاجز تخطِّي تستطيع التي
ذلك بعد االنطالق يف «إيه-٤» الصاروخ نجح بينما ،١٩٤٢ يوليو يف بنجاح التحليق يف
أطلَق قد هتلر كان إْن معرفة هو املهم يكن لم املنظور، هذا من انطالًقا أشهر. ببضعة
عام يف بدأت قد الحرب أن أو ،١٩٣٥ عام من مبكرة فرتة يف جاد تسليح إعادة برنامج
الحرب أحداث تحوَّلت عندما ،١٩٤٣ وصيف ربيع يف هو املناسب التوقيت كان إذ ١٩٣٩؛
لكن ذلك، عن مبكر وقت يف جاهزًة األسلحة كانت وربما األملان. ضد حاسم نحو عىل
املسار هذا يتعارض األسلحة. لتلك مبكًرا األولوية تُعَطى أن بد ال كان ذلك، يحدث لكي
كفاءتها ثَبُتت التي األسلحة استخدام نحو الحرب قادة جميع لدى الطبيعي امليل مع بشدة

وجاهزيتها.
مؤكَّد. وغري مألوف غري هو ما نظريَ بالده بمصري يخاطر الذي ا حقٍّ متهور لقائٌد إنه
لم والتهور اليأس من لحظة يف االنتقام، ألسلحة األولوية أعطى فقد هتلر، فعله ما هذا
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مقابل يف العامان، هذان َد وحدَّ عامني. عن تقل فرتة إال املحققة الهزيمة عن فيها يفصله
أن املتطورة هتلر وطائرات صواريخ بمقدور كان الذي الوقَت كلها، للحرب الستة األعوام

كافيًا. الوقت يكن ولم خالله. بصمتها ق تحقِّ
لم فإنه ،١٩٤٥ ربيع يف ال فعَّ غري بََدا قد «يف-٢» الصاروخ كان إذا ذلك، من الرغم عىل
سالح املبارشبوجود االحتماَل املفاجئ يَّة الذَّرِّ القنبلة ظهوُر طرح فقد الصيف؛ يف كذلك يَُعْد
االحتمال هذا وزاد نوويٍّا. رأًسا يحمل املدى بعيد باليستي صاروخ وهو حقيقي، ووندر
يف سوفييت اختصاصيني من عليا مجموعة وهي املشرتكة، الفنية اللجنة أهمية من كثريًا
هذه يف الصواريخ تكنولوجيا من استطاعتهم قدَر سينهلون أملانيا يف كانوا الصواريخ، علم

اللجنة. أعضاء أحد بوصفه برلني إىل كوروليف ذهَب ،١٩٤٥ سبتمرب ويف البالد.
بينما «يف-٢»، الصواريخ إطالق عمليات من ثالث يف مراقبني اللجنة أعضاء شاَرَك
كان الوقت، ذلك ويف الشمال. بحر صوَب بعيًدا األسلحة ه توجِّ الربيطانية القوات كانت
له يسمح ا ممَّ أدنى رتبٍة يف يزال ال كان لكنه الجيش، يف مقدِّم رتبة يحمل كوروليف
خلف من اإلطالق عملية مراقبة إىل مضطرٍّا كان لذلك، امليدانية؛ اإلطالق عملية بحضور

بالده. يف الصواريخ تطوير برنامج لقيادة املهمة هذه تْه أَعدَّ لكن، السياج.
أن وظيفتي ديك، أنا يقول: مثٌل لدينا الروس «نحن قائًال: جرشتني املؤرِّخ يروي
وفَق ويترصف عنيًدا، كان كوروليف ولكن بذلك.» آبه فال الشمس، ترشق لم وإْن أصيح.
خالل نظره وجهة عن الدفاع يف ورصيًحا فظٍّا كان حال؛ أية عىل نفسه عليه تمليه ما
ما عىل يعتمد كان الذي الصواريخ لربنامج العام اإلطار بوضع بادر زمالئه. مع املناقشات
اللجنة. بأنشطة االضطالع يف متزايدة مسئولياٍت يتحمل كان كما األملاني، املرشوع يف أُنِجز
لوضع التسليح وزير إىل تعليماٍت إصدار بصدد ستالني كان تحديًدا، الوقت ذلك يف
خالل من األفضلية حاز قد أوستينوف، ديمرتي الوزير، وكان مماثل. صواريخ برنامج
ارتقى قد وكان العليا؛ الحكومية املناصب يف ستالني أجراها التي الواسعة التطهري حمالت
املجلس يف وزيًرا وصار الشاغرة، املناصب شغل خالل من الحكومية املناصب يف رسيًعا
النطاق الواسع اإلنتاج برامج ذلك بعد وأدار والثالثني، الثانية سن يف ،١٩٤١ عام الوزاري

الحروب. لخوض الالزمة باألسلحة الجيَش تزوِّد كانت التي
به. إعجابه أعلن ثم كوروليف، والتقى أملانيا، إىل أوستينوف سافر ،١٩٤٦ عام يف
أو متملًِّقا شخًصا يكن لم فإنه السجن، من مؤخًرا كوروليف له تعرَّض مما الرغم عىل
أوستينوف عاَرَضه إذا حتى عنها، ويدافع بشجاعة نظره وجهات يطرح كان بل منافًقا؛
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أو إلهماله املرءَ يعنِّف قد أنه عنه يعرفون املهندسني من زمالؤه وكان معه. واختلَف الرأي
رسيَع وكان ألحد؛ ضغينًة يُضِمر يكن ولم طويًال، يستمر يكن لم غضبه لكنَّ انتباهه، عدم
يف يرتدَّد يكن لم ألنه له؛ وإخالَصهم زمالئه والءَ حاَز ذلك، إىل باإلضافة والعفو. الصفح
توجيهات ذ تنفِّ صواريخ منظمة إلقامة خطٌة لديه كانت كما الثناء، يستحق َمْن عىل الثناء

ستالني.
آي-٨٨»، آي «إن ى يُسمَّ جديد بحثي معهد يف قسٍم رئيَس كوروليف أوستينوف َ عنيَّ
تطوير مجال يف األنشطة من كبرية مجموعة تنفيذ يف تنصبُّ املعهد مسئولية وكانت
وعندما املدى. البعيدة الصواريخ يف تحديًدا تكمن كوروليف مسئولية وكانت الصواريخ،
ن مكوَّ فني طاقم عىل يُِرشف حيث األوسط، اإلداري املستوى يف مديًرا كان املعهد إىل جاء
ومع إدارية؛ مستوياٍت أربعة أوستينوف وبني بينه وتفصل مهندًسا، وخمسني اثنني من
ستالني كان حيث أكرب، هو ما إىل املحدود عمله مجال بتوسيع له يسمح موقع يف كان ذلك،
وبينما سياسيٍّا. سجينًا كوروليف يَُعْد لم وبالطبع، املدى. البعيدة بالصواريخ آنذاك ا مهتمٍّ
الناُس وكان بالفعل. إحداها واقتنى البالد؛ تلك يف القوية بالسيارات أُعِجَب أملانيا، يف كان

امللك. أِي «كورول»؛ عليه يُطِلقون
وشكََّل الصنع، السوفييتي «يف-٢» الصاروخ حول يتمحور املباِرش كوروليف جهد كان
لكنه امليدانية، الصواريخ قوات وتدريب الصواريخ إنتاج يف ارتكاز نقطَة الصاروخ هذا
جورجي ذكََّر ،١٩٤٧ أبريل يف الكرملني يف االجتماعات أحد ويف واعًدا. سالًحا يكن لم
يجب بولندا. مع حربًا نخوض «لن قائًال: الطريان وزيَر ستالني، معاوني أحُد مالينكوف،

املحتَمل.» عدونا وبني بيننا تفصل شاسعًة محيطاٍت ثمة أن نُغفل أالَّ
احتماالت حول موجًزا تقريًرا ستالني ى تلقَّ االجتماع، استئناف مع التايل، اليوم يف
الهائلة االسرتاتيجية األهمية تدركون «هل قائًال: وأجاب للقارات، عابرة صواريخ إطالق
املثري التاجر ذلك قدرات لتقييد الة فعَّ أداًة اآلالُت تلك تمثِّل ربما النوع؟ هذا من آلالٍت
صواريخ فُصنُْع ذلك؛ إىل اآلخرين نسبق أن يجب الرفاق، أيُّها ترومان. هاري للصخب
يف رائد دوٌر لكوروليف وسيكون إلينا».7 بالنسبة األهمية شديدة مسألٌة لألطلنطي عابرة

الصواريخ. تلك صنع
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أمريكا يف الصواريخ صناعة ازدهار

روَّاد من ثالث رائد ثمة كان تسيولكوفسكي، وقسطنطني أوبريت هريمان إىل باإلضافة
ماساتشوستس والية يف وورسسرت مدينة من جودارد، روبرت وهو الفضاء، رحالت
من الفيزياء يف الدكتوراه درجة عىل حاصًال أكاديميٍّا بوصفه جودارد ظهر األمريكية.
يف متميِّز. لكنه صغريًا كالرك جامعة يف الفيزياء قسم وكان األم، مدينته يف كالرك جامعة
وهو — وقتَها القسم رئيس حصل الجامعة، يف جودارد يزال ال كان بينما ،١٩٠٧ عام
ومكث بها. يفوز أمريكي أول ليكون الفيزياء يف نوبل جائزة عىل — ميكلسون ألربت
معظم يف وتسيولكوفسكي أوبريت اكتفى وبينما أستاذًا، صار حتى كالرك يف جودارد
جعلها سبيل يف واسعة خطواٍت جودارد أخذ األداء، الفائقة الصواريخ عن بالكتابة الوقت

حقيقة.
عاًما، عرش سبعة عمره كان بينما ١٨٩٩ عام يف املريخ إىل الطريان بحلم أوًال بدأ
دراسِة إىل الفيزياء يف دراساته وقادته العوالم». «حرب ويلز جي إتش رواية قراءة بعد
راتبه فاق نحٍو عىل مكلًِّفا صار ما رسعان التجارب، من برنامج ووْضِع الصواريخ، علم
سيمثونيان معهد أن يعرف كان لكنه سنويٍّا. أمريكي دوالر ١٠٠٠ وقتها يبلغ كان الذي
دوالر ٥٠٠٠ قدرها بمنحة وفاز بطلٍب َم فتقدَّ الطريان؛ أبحاث دعم يف حافل سجلٌّ له
انفعال: يف أمه صاحت الربيد، عرب األوىل دوالر األلف بمبلغ شيٌك وصله وعندما أمريكي،
الصور، وبعض الكاِتبة اآللة عىل مكتوبة أوراق بضع الحكومة إىل تُرِسل األمر! يف «َفكِّْر
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أخرى.» آالف أربعة إليك سريسلون أنهم ويخربونك أمريكي دوالر ١٠٠٠ إليك يرسلون ثم
حياته. بقية سيمثونيان بمعهد جودارد عالقة استمرت

جودارد أفكار املعهد نرش حيث ،١٩٢٠ عام يف العالقة لتلك مبكِّرة نتيجة ظهرت
االرتفاعات بلوغ «أسلوب بعنوان صفحة وستني تسع من كتيب يف الصواريخ حول املبكرة
حول موجزًة مناقشًة الكتيب يف جودارد َن ضمَّ ما، نوًعا هامشية مالحظة ويف الشاهقة».
البارود من متفجرة شحنة تفجري خالل من وصوله عن ويعلن القمر، إىل ينطلق صاروٍخ
مزيٌد أيًضا أُلِقي بل صحفي، بيان يف الفضائية الرحلة هذه سيمثونيان معهد نرش الالمع.
الخرب نرشت التي تايمز»، «نيويورك صحيفة بينها من كربى، صحٍف يف عليها الضوء من
جودارد ُصِدم جديد». صاروخ متن عىل القمر إىل للصعود العارش «الهدف عنوان: تحت
وازداد ومتحفًظا، وكتوًما بطبيعته، خجوًال كان فقد الدعائية؛ املبالغات يكره كان الذي
العامة األضواء من ينسحب يكن لم الواقعة، لتلك التالية العقود وخالل اآلن. لديه األمر
له. أنداًدا بوصفهم يعاملهم كان ربما الذين املحرتفني املهندسني رفقة من بل فحسب،

بالغ؛ نحو عىل الصلب الوقود صواريخ أداء تطوير يف املبكرة جودارد أبحاث ساهَمْت
وقوٍد صاروِخ أول أطلق ١٩٢٦ مارس ويف السائل، الوقود استخدام إىل جودارد اتجه فقد
طراز طرح من سنوات سبع وقبل األملان، تجربة من سنوات خمس قبل العالم، يف سائل
الفوهة، من جزء احرتق قدًما؛ ١٨٤ ارتفاع الصاروخ وبلغ كوروليف. أطلقه الذي «٠٩»
من لكن، له. بْق السَّ وتأكيد به قام ما أهمية إلثبات كافية كانت القصرية الرحلة هذه لكن

الرحلة. هذه عن فيه يعلن بيان بأي ح يرصِّ لم جودارد أن للنظر الالفت
يف فراولة مزرعة عن عبارة اإلطالق تجربَة جودارد فيها أجرى التي املنطقة كانت
إيفي ة» «العمَّ وتُدَعى بعيد من قريباته إلحدى مملوكة مزرعة وهي القريبة، أوِبرن مدينة
وكان الزواج، لها يسبق لم كعكة؛ هيئة عىل تعقصه رمادي شعر ذات طويلة، كانت وارد.
بابتهاج جودارد تستقبل كانت إذ نرضة، بروح تتمتع كانت كما بالقطط، مليئًا منزلها
أقل املحلية اإلطفاء دائرة مدير كان خالية. دجاج حظرية يف اته معدَّ بتخزين له وتسمح
األوامر صدرت ،١٩٢٩ عام يف آَخر لصاروخ مشابهة إطالٍق عملية أعقاب ففي ترحيبًا؛
آَخر، إطالق موقع عىل ذلك بعد جودارد وعثر تجاربه. إجراء عن بالتوقف جودارد إىل
ترصيح عىل حصل سيمثونيان، معهد من وبدعم للجيش؛ التابعة ديفنز فورت قاعدة يف

املوقع. هذا الستخدام
فضائية رحالٍت إطالق حول أفكاره يصوغ لندبرج تشارلز الطيَّار كان األثناء، تلك يف
أحدثت قد ١٩٢٩ عام أجراها التي جودارد تجربة وكانت صاروخية، مركباٍت باستخدام
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بفرتة وبعدها نفسه. لندبرج الَحَظه أمٌر وهو األجل، القصري الجماهريي االهتمام من حالة
قائلًة: فأجابته لندبرج.» تشارلز من مشوقة مكاملة «تلقيُت زوجته: جودارد أخرب وجيزة،

رومانيا.» ملكة ماري، مع الشاي تناولُت أيًضا وأنا بوب. «بالطبع،
مجال يف ثروٍة وريُث وهو جوجنهايم، هاري إىل جودارد لندبرج قاَد ما رسعان
الجديدة لألبحاث الرتويج يف النَِّشطة جهودها لها كانت مؤسسٍة ومديُر النحاس صناعة
جامعة برتك لجودارد العالقة هذه عنه أسفرت الذي الدعُم وسمح الطريان، علم يف
وفرة توجد كانت حيث مكسيكو؛ نيو يف الصواريخ ألبحاث جادٍّ برنامٍج وإقامة كالرك
بمفرده يعمل جودارد وكان إليها. يتطلَّع كان التي الخصوصية عن فضًال األرايض، من
عملوا أن سبََق الذين امليكانيكيني من صغرية ومجموعٍة إسرت زوجته مساعدة باستثناء
يقطع أن جودارد استطاع الهزيل، الدعم هذا من الرغم وعىل ماساتشوستس. يف معه

أبحاثه. يف كبريًا شوًطا
٥٠٠ برسعة صاروخ انطلق عندما ،١٩٣٠ ديسمرب يف حققه مهم نجاح أول كان
٢٠٠٠ ارتفاع وبلغ الوقت، ذلك يف طائرة أي رسعة يفوق كان ما وهو الساعة، يف ميل
ذلك عن عوًضا االعتماد كان بل الصاروخ، محرك يف تربيد أجهزة أي يُستخَدم ولم قدم.
الصاروخ يتضمن لم ذلك، إىل باإلضافة للحرارة. مقاِومٍة الَخزف من داخلية بطانٍة عىل
حديدية قضبان طول عىل انطالقه عىل البداية يف تسارعه يف اعتمد حيث توجيه؛ نظام أي
ويف الهواء. يف انطالقه عند السهم كثبات ثباتًا إلعطائه زعانف عىل ثم إطالق، برج داخل

جريوسكوبية. توجيه وبوصلَة تربيد نظاَم جودارد أضاَف تجاربه، من التالية الجولة
كان حيث الالحقة؛ األملانية التصميمات ميزاته يف يستبق جودارد توجيه نظام كان
غمس خالل من إياها ًحا مصحِّ الرأيس، املحور عن االنحرافات الستشعار بوصلًة يستخدم
الصاروخ حركة تستعيد األرياش هذه وكانت الصاروخ. عادم يف للحرارة املقاِومة األرياش
ثيل فالرت أبحاث جودارد استبق املحرك، ولتربيد العادم. تبديد بعد الرأيس مساره يف
جودارد صاروخ بلغ اإلضافات، هذه خالل ومن الغشائي؛ التربيد نظام باخرتاع األملاني
سمكة يشبه األمر «كان بقولها: ذلك عىل إسرت وعلقت ،١٩٣٥ عام يف قدم ٧٥٠٠ ارتفاع

ألعىل.» املاء عرب تسبح
محركات لتغذية الدفعي الوقود خزانات ضغط قد جودارد كان الحني، ذلك حتى
مضخات جودارد َر طوَّ ا، حقٍّ كبرية صواريخ لبناء وسيلة عن بحثه أثناء ويف الصواريخ.
يستخدم محرك بناء يف بدأ كما األملانية، النماذج مجدًدا استبقت الوزن خفيفة توربينية
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رطل. ٧٠٠ دفعه وقوة األول، املحرك حجم ِضْعف حجمه ويبلغ الغشائي التربيد نظام
الفور عىل ١٩٤٠ أغسطس يف أطَلَقه صاروخ أفضل ماَل إذ مسعاه؛ يف تماًما ينجح ولم
دخلت بعدما ذلك، وبعد فقط. قدم ٤٠٠ مسافة عىل األرض عىل وتحطَّم انطالقه، بعد
يف صواريخ مرشوع إىل لالنضمام مكسيكو نيو جودارد ترك الحرَب، املتحدة الواليات

أنابوليس. يف البحرية سالح
الخاص الصواريخ مرشوع عىل العمل بدأ الذي ترواكس، روبرت رئيسه، يقول
أن دائًما مقدوره يف «كان بذلك: البحرية األكاديمية من تفويًضا تلقيه بعد بالبحرية
أنه وأعتقد مطلًقا؛ الصواريخ عن يتحدث يكن لم لكنه بالغ، اهتمام يف إليه ننصت يجعلنا
فيزيائيٍّا؛ كان جيدة. بها استعان التي األدوات تكن ولم أفكاَره. أحٌد يرسق أن يخىش كان
الرؤية تعوزه تكن ولم للغاية، محدودًة الهندسية األعمال أداء عىل قدرته كانت ثَمَّ ومن
يف بْق السَّ لجودارد وكان إال الحًقا بنجاح تطويره جرى تقريبًا يشءٍ من وما تأكيد، بكل
مرة، تلو مرًة وفشل الُعزلة. شديد شخًصا كان لكنه األقل، عىل واحدة ملرة ولو تجربته،

اإلطالق.»1 برج من صاروخ إطالق يف نجاحه من مندهٌش إنني حتى
بها استعان متواضعة ماكيناٍت ورشة سوى لديه تكن لم أنه من الرغم عىل لكن،
فريماخت إليها ل توصَّ التي النتائج أفضل تضاهي كانت تجاربه نتائج فإن تجاربه، يف
قدًما؛ وعرشين اثنتني ١٩٤٠ عام يف صاروخه ارتفاع بلغ فقد ١٩٤٢؛ عام قبل أملانيا يف
نظام وكان و«إيه-٥». «إيه-٣» براون فون صاروَخْي مع واحدة فئة يف وضعه ا ممَّ
مسار عىل الحفاظ سوى يتطلب يكن لم إذ كبري؛ حدٍّ إىل أبسط وضعه الذي التوجيه
عرب يعمل توجيه نظام تصميم عىل األملانية الجهود ركَّزت ذلك، من النقيض وعىل رأيس.
رحالٍت إطالق يف مراًرا جودارد ونجح لندن. مثل هدًفا يستهدف بدقة محسوب مسار
ه املوجَّ «إيه-٣» صاروخ إطالق يف مراًرا براون فون فشل بينما ،١٩٣٥ عام خالل هة موجَّ
عام جودارد بها قام التي الرحالت نجحت ذلك، إىل باإلضافة .١٩٣٧ عام أواخر يف
«إيه-٣» صاروَخا كان بينما الغشائي، التربيد بنظام تعمل محركاٍت استخدام يف ١٩٣٥
كان ما وهو االسرتجاعي، التربيد نظام عىل كامًال اعتماًدا يعتمدان الالحقان و«إيه-٥»
حجًما. األكرب «يف-٢» الصاروخ يف محدوًدا كان استخدامه نطاَق لكنَّ تطويره يف أسهَل
جودارد أدَخَل املضغوطة، الخزانات عن عوًضا التوربينية املضخات استخدام خالل ومن

نفسه. «يف-٢» الصاروخ مع إال يستخدمونها األملان يكن لم متطورة ميزًة
وتوىل ،١٩٤٥ عام يف أنابوليس إىل ونقلوه «يف-٢» الصاروخ عىل األمريكيون استوىل
تطوًرا أكثر بالطبع كان فقد «ُدِهشُت؛ معاونيه: أحد قال فحصه. عمله وطاقم جودارد
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وقال حال.» أية عىل ا جدٍّ مألوًفا بدا لكنه جرَّبْناها، التي الصواريخ من بكثري حجًما وأكرب
قائًال: جودارد دكتور وأجابه جودارد.» دكتور صواريخنا، مثل يبدو «إنه آَخر: معاون
حيث ليحياها أسابيع بضعة سوى أمامه يكن لم اللحظة، تلك ويف كذلك.» يبدو «نعم،

عاًما. وستني اثنني يناهز عمر عن ١٩٤٥ أغسطس يف ومات بالرسطان، مريًضا كان
التكريم؛ من وافًرا حظٍّا يَْلَق ولم مستقبلية رؤية صاحب جودارد كان حياته، خالل
األبحاث. من كثريًا ينرش يكن ولم الفنية، الجمعيات اجتماعات يحرض ما نادًرا كان إذ
أبحاث أي ينرش لم ،١٩٢٠ عام يف الصواريخ مجال يف املوضوع األحادي بحثه نرش وبعد
فيه استعرض سيمثونيان، معهد لصالح ثانيًا تقريًرا أصدر عندما ،١٩٣٦ عام حتى
يُحيل وكان صفحات. عرش عن يزيد ال فيما ،١٩٣٥ عام وحتى ١٩٢٠ عام منذ أبحاثه

التفاصيل. من مزيٍد ملعرفة باسمه لة امُلسجَّ االخرتاع براءات إىل بأبحاثه املهتمني
أنابوليس، إىل وصل فعندما املهمة؛ االخرتاع براءات من الكثري جودارد َل سجَّ
منها كثريٌ وكان الصواريخ، تصميم مجال يف اخرتاع براءة وأربعني ثمانيًا يحمل كان
نظام ذلك يف بما «يف-٢»، الصاروخ يف املوجودة امليزات عىل سابقة رئيسية ميزاٍت يتضمن
التوربينية واملضخة التوجيه، نظام يف الجريوسكوبية البُوصلة واستخدام الغشائي، التربيد
لتسجيل طلباٍت قدََّم الحرب، سنوات وخالل السائل. األكسجني مع لالستخدام الصالحة
براءة بينها من كان جديدة، اخرتاع براءة وثالثني خمس عن أسفر ا ممَّ الرباءات؛ من مزيد
الذي للصاروخ كامًال وصًفا تتضمن أخرى وبراءة الدفع، نُُظم متعدد محرِّك اخرتاع
وحصلت الحًقا، لنرشها الشخصية أبحاثَه أرملته نظََّمْت وفاته، وبعد .١٩٤٠ عام َمه صمَّ

.١٩٥٧ عام يف آِخرها وُمِنحت إضافية، اخرتاع براءة ١٣٠ عن يزيد ما عىل
بناها أجهزة مجرد وليست وأفكاره، الته تأمُّ يمثِّل االخرتاعات هذه من كثريٌ كان
أحد قال ،١٩٤٥ عام ففي استغاللها؛ األملان أحسن فقد ذلك، ومع عميل. بأسلوب
ال «ملاذا األمريكيني: قني املحقِّ أحد أيدي عىل استجوابه أثناء لوفتفافا، سالح يف الجنراالت
قائًال: براون فون َح رصَّ ،١٩٥٠ عام يف جودارد؟» الدكتور يُدَعى الذي هذا َرجلكم تسألون
التصميم حلول من الكثري أن ووجدُت وشموليتها، جودارد أبحاث بدقة للغاية «انبهرُت

جودارد.» باسم لة امُلسجَّ االخرتاع براءات تناوَلتْها قد «يف-٢» الصاروخ يف املوضوعة
براونينج: روبرت للشاعر قصيدة من بأبياٍت ليمان، ميلتون الذاتية، سريته كاِتب رثاه

بسيط، يشءٍ تحقيق إىل ليسعى البسيط الرجل إنَّ
ويحققه، فرياه
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عظيم، يشءٍ تحقيق إىل العظيم الرجل يسعى بينما
… يدركه أن قبل فيموت

بناء يف رائد دوٌر له يكون أن دون املهني جودارد ظ تحفُّ حاَل ذلك، من الرغم عىل
للتطور األساس حجَر بالفعل تضع كانت ١٩٤٥ عام بحلول التي والكيانات، املؤسسات
اتحاٌد املهمة املؤسسات هذه بني من وكان الحًقا؛ األمريكي الصواريخ علم شهده الذي

األمريكي. الصواريخ نادي وهو إليه، االنضمام عن عازًفا جودارد ظلَّ مهني
الذين الُكتَّاب من جمهرة من ١٩٣٠ عام من أبريل شهر يف الجمعية هذه تشكَّلت
أوىل من وهي ستوريز»، ووندر «ساينس جرنزباك هوجو مجلة يف للنرش مقاالت قدَّموا
حوافَّ ذي الخشب لُبِّ من خشن ورق عىل تُنَرش كانت التي العلمي الخيال مجالت
«هريالد لصحيفة مراِسًال الرس، ديفيد لها، رئيٍس وأول سها مؤسِّ وكان مقصوصة؛ غري
مجموعة وبدأت إضايف. كنشاٍط جرنزباك لصالح يكتب كان لكنه نيويورك، يف تريبيون»
يجتمعون كانوا حيث نسخ؛ عدة يف تصدر صة متخصِّ إخبارية نرشصحيفة يف هذه الُكتَّاب

الطبيعي. للتاريخ األمريكي املتحف يف أسبوعني كل
الكواكبية، للرحالت األمريكية الجمعية هو الُكتَّاب مجموعة عىل أُطِلق اسم أول كان
هذا يف الكتابة الرس وواصل العلمي. الخيال مجال يف األصيل صها تخصُّ يعكس وهو
تحت الطبيعي التاريخ متحف يف ا عامٍّ اجتماًعا ١٩٣١ عام أوائل يف فنظََّم املوضوع،
نسخة األسايس انجذابه مصدر وكان القمر»، سطح إىل صاروخ متن عىل «رحلة عنوان
يف املوجودة الحب مشاهد حذف أن وبعد القمر». يف «امرأة األملاني الفيلم من إنجليزية
الحقيقية الرحلة ر يصوِّ «إنه قائًال: اإلنجليزية نسخته يف الفيلم عن الرس أعلن الفيلم،
االجتماع عن وأعلن القمر.» سطح إىل العلمية، الناحية من ممكٌن لكنه خيايل، لصاروخ
حضور وكان نيويورك. أنفاق مرتو محطات يف اإلعالنية اللوحات عرشات تعليق خالل من
َمن هم منهم قليًال لكنَّ تقريبًا، شخص ألَفْي نحو الحارضين عدد وبلغ مجانًا، االجتماع

الجمعية. إىل انضموا
بندراي. إدوارد جي يُدَعى الصواريخ بعلم شغوف الرسشخٌص أصدقاء بني من كان
أبحاث موضوع وكان أوروبا، عرب بجولة وزوجته بندراي قام ،١٩٣١ عام يف والحًقا
منحهما حيث راكتنفلوجبالتس، زارا برلني، يف اهتمامهما. عىل كثريًا يستحوذ الصواريخ
مدار عىل نسيانها إىل سبيل ال التي التجارب «أكثر بأنه بندراي وصفه ما نيبل رودلف
صغري؛ سائٍل وقوٍد ملحرِك استاتيكيٍّا اختباًرا التجربة بتلك يقصد وكان بأرسها»، الرحلة
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عىل العزَم عَقَد نيويورك إىل عاد وعندما قبُل، من كهذه تجربة رأى قد بندراي يكن ولم
اتَّبَع بل فحسب، نيبل تصميمات نهج عىل الرس يِرسْ ولم بنفسه. الصواريخ هذه بناء

التكلفة. زهيدة صواريخ تطوير يف أساليبه أيًضا
يعمل كان والذي الجمعية أعضاء أحد بريس، هيو من هائلة مساعدًة بندراي ى تلقَّ
يف ولكنه ذلك، عىل تربهن بالوشم عالمات جسده عىل ويضع البحرية، سالح يف سابًقا
بريس تدرََّب نيويورك. أنفاق مرتو يف الركَّاب إىل التذاكر بيع يف يعمل كان الوقت ذلك
يف صاروخية مكوِّناٍت لبناء استعداًدا وأبدى كميكانيكي، العمل عىل البحرية سالح يف
هذا يف بريس عِمَل برونكس. يف فيه يقطن كان الذي املبنى من السفيل الطابق يف ورشة
يتضمن عمله من جزء وكان إيجار، دون العمل ورشة يستخدم وكان أجر، بال املرشوع
األلومنيوم رشكة يف املديرين أحد من كهدايا عليها حصل التي األلومنيوم، سبائك معالجة

(ألكوا). األمريكية
أحد من مجانيًة عيناٍت آَخر عضو طلَب أن بعد أيًضا، شيئًا الصمامات تكلِّفه لم
لتربيد مياه كقميص الكوكتيل مرشوبات تحضري يف يُستخَدم بخالط واستعان املورِّدين.
عن ثمنها يزيد ال الحرير من قطعًة األقسام املتنوعة املتاجر أحد من واشرتى املحرك،
ِقْدر عن عبارة حاملها وكان للصاروخ، كمظلَّة واستخدمها أمريكية، دوالراٍت خمسة
امُلسالة، الغازات معالجة مجال يف تعمل كانت التي ريداكشن»، «إير رشكة ويف صغري.
دوالًرا عرش خمسة مقابل ُمستعَملة سائل أكسجني أسطوانَة الرشكة مسئويل أحُد لهم باَع
فريق إنشاء يقرتح أن إىل بندراي الكرُم هذا ودفع مجانًا؛ ملئها عىل واتفق أمريكيٍّا،
ساعات طوال ريداكشن» «إير برشكة اإلشادة عىل أعضاؤه «يعمل بالرشكة، لإلشادة

أخرى». أعمال لديهم تكون ال عندما والليل، النهار
أن بَيَْد أمريكيٍّا، دوالًرا خمسني من أقل األول الصاروخ لهذا الفعلية التكلفة بلغت
التكلفة هذه شأن شأنها متواضعًة، كانت عليها حصل التي النتائج أن اكتشف بندراي
وغايًة ا هشٍّ كان التجربة قيد الصاروخ أن األرضية االختبارات أظهرت فقد الزهيدة؛
تصميمه، امُلعاد الصاروخ وانطلق شاملة. بناءٍ إعادَة بدوره تطلََّب ما وهو التعقيد، يف
«بلغ فقد بندراي، قول حدِّ وعىل ١٩٣٣؛ مايو يف ستاتن جزيرة يف االنطالق، حاول أو
تسري األمور وكانت انطالقه، من تقريبًا ثانيتني بعد تقريبًا، قدًما ٢٥٠ ارتفاع الصاروخ
وسقط العمل عن املحرك َف توقَّ ذلك، إثر وعىل األكسجني». خزَّان انفجر حتى يرام ما عىل

انتشاله. من قارٍب يف صبيَّان تمكََّن حيث املجاور، الخليج يف الصاروخ
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صاروخ «أول كان الصاروخ هذا فإن الحًقا، بندراي قال ومثلما ذلك، من الرغم عىل
الصاروخ انطالق وكان ألعىل». محلًِّقا ينطلق وهو منا أيٌّ يراه سائل دفعي وقود
عىل تعتمد كانت التي بداياتها من نَقَلها ٍم تقدُّ من الجمعية أحرزته ما عىل أيًضا عالمًة
إصدار عن فت توقَّ قد الجمعية وكانت الحقيقي. بمعناها املهنية نحو العلمي، الخيال
عليها أُطِلق جذَّابة، مجلة لتنرش نسخ عدة يف الصادرة املتخصصة اإلخبارية صحيفتها
أبريل يف السنوي االجتماع يف اإلطالق، عملية بعد الفضاء). علم (أْي «أسرتونوتيكس» اسم
الباحثون ورشع األمريكي، الصواريخ نادي وهو جديًدا اسًما الجمعية اتخذت ،١٩٣٤

تماًما. جديد صاروخ إلطالق اإلعداد يف الجمعية يف التجريبيون
طويل الجمعية يف عضو وهو ِشستا، جون تصميم من الجديد الصاروخ محرك كان
جامعة من املدنية الهندسة مجال يف علمية شهادة عىل حاصل ظ، التحفُّ وَسْمته القامة
دفع غرفة من جميًعا تُغذَّى فوهاٍت أربع عىل يحتوي ِشستا محرك وكان كولومبيا.
وبعد مجدًدا، ستاتن جزيرة يف ،١٩٣٤ سبتمرب يف التجريبية اإلطالق عملية تمت مشرتكة.
صوتًا وأحَدَث الصاروخ فماَل الفوهات؛ إحدى احرتقت اإلطالق، عملية من معدودة ثواٍن
ُربع مسافة عىل الخليج مياه يف وغاَص الصوت، رسعة من تقرتب برسعة املياه عرب يًا مدوِّ

بقوة. يعمل يزال ال ِشستا محرك كان فيما اإلطالق، موقع من ميل
مدينة محيط «يف أنه إىل أشار بندراي لكنَّ أخرى، أبحاث إلجراء ترتيبات اتُِّخذت
ولم املحركات، اختبارات أو الصواريخ إطالق بعمليات بني مرحِّ السكان يكن لم نيويورك،
لالستمرار ترصيح عىل للحصول طريقة ثمة يكن ولم إجرائها، عىل موافقتها الرشطة تُبِْد
التجارب هذه من كثريًا الجمعية أجرت ذلك، عىل وبناءً إزعاج. دون التجارب هذه إجراء يف
خطوٌة االختبار ملوقع املعَلن وغري املتكرر التغيريَ أن ورأت املضايقات، بعض ظل يف

رضوري».2 احرتازي إجراء األحيان بعض ويف حكيمة،
األمريكي الصواريخ لنادي التجريبية األنشطة اعتمدت الصعوبات، هذه من الرغم عىل
خالل ،١٩٣٥ عام يف وايلد. جيمس يُدَعى برنستون جامعة يف المع طالب جهود عىل
دليل يف هاتفها رقم عن وبحث الجمعية، بأمر وايلد َعرَف بالجامعة، له النهائية السنة
الصواريخ. بمجال املختصة أنشطتها يف للغاية منغِمًسا صار ما ورسعان مانهاتن، هاتف
فراغه؛ وقت يف الصواريخ أبحاث يف عمله يمارس كان لكنه وظيفٍة، عىل وحصل تخرَّج ثم
املحركات. لتربيد طريقة أفضل عىل العثور يف التحديد وجه عىل يتمثل هدفه كان حيث
وأقام فيلدج جرينتش إىل وانتقل ، مبرشِّ نظاٌم االسرتجاعي التربيد نظام أن وايلد ورأى
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ووجد وظيفته فَقَد ،١٩٣٨ عام ويف امُلستأَجرة. لحجرته مالصق للمؤن مخزن يف ورشة
املرشوع. هذا لتنفيذ الوقت من مزيًدا فجأًة لديه

يزن يكن ولم رطًال، تسعني من أكثر دفعه قوة بلغت محرك عىل العمل وايلد أنهى
َجرَّاء من وقعت التي األرضار كانت ،١٩٣٨ ديسمرب يف اختباره وعند رطلني، من أكثر
ذلك بعد وايلد وحصل زمالؤه. مه صمَّ محرك أي يف حدث مما بكثري أقلَّ االحرتاق حرارة
وأدخل ،١٩٤١ عام يف فيه العمل إىل عاد أنه إال جانبًا، صاروخه ى ونحَّ جديدة وظيفة عىل
موثوقيَة العام، ذلك صيف يف أُجِريت التي اإلضافية، االختبارات وأكَّدت عليه، تعديالٍت

تماًما. امُلرِيض وأداءه الصاروخ هذا
يف يعمل لورانس، لوفيل يُدَعى الجمعية، يف آَخر عضو ثمة كان األثناء، تلك يف
فوضع الحكومية؛ الهيئات إحدى مع عقد إبرام من يتمكَّن ربما أنه واعتقد واشنطن
لدى جوالته وبدأ يده، يف يحمله ألن يكفي بما صغريًا كان إذ حقيبته؛ يف وايلد محرك
للبحرية، التابع الجوية املالحة مكتب يف املسئولني حماَس لورانس أثار الفيدرالية. الهيئات
تماًما سيختلف كان الوضع لكن عاديني. أفراد مع عقوًدا يُِربم ال املكتب أن اكتَشَف لكنه
َ وعنيَّ رئاستها هو وتوىلَّ الفور، عىل رشكًة لورانس أقام لذا رشكًة؛ يمتلك لورانس كان إذا
عام أوائل ويف أسهم. وحاميل وموظفني ومديرين كمسئولني وِشستا ووايلد بريس فيها

العقد. عىل لورانس حصل ،١٩٤٢
موتورز»، «جنرال اسم من مستفيًدا موتورز»، «ريأكشن اسم الرشكة عىل وايلد أطلق
مملوك مرأب يف البداية يف الرشكة مقر كان أمريكي. دوالر ٥٠٠٠ املبدئي املال رأس وكان
نيو بوالية بلينز بومبتون منطقة يف سابق لييل ناٍد إىل انتقلوا ما رسعان لكن ِشستا، لِصْهر
والختبار اللييل. النادي إىل انتقلوا عندما موضعها يف تزال ال البار مقاعد وكانت جرييس،
خرسانيٍّا مبنًى وشيَّدوا ليكس، فرانكلني ُقْرَب معزولة منطقة عن بحثوا محركاتهم،

للكرس. مقاِوم بزجاٍج بأكمله ًزا مجهَّ
الطائرات إقالع يف تساعد أن يمكن التي بالصواريخ مهتمة األمريكية البحرية كانت
يف الحرب أثناء جودارد روبرت أجراها التي األبحاث وساهمت الثقيلة، الحموالت ذات
وكانت ذلك. يف دوًرا موتورز» «ريأكشن رشكة لعبت كما املوضوع، هذا يف أنابوليس
بقوة تعمل وايلد، محرك من حجًما أكرب نماذج تطوير يف تتمثَّل البحرية يف العاجلة املهمة
،١٩٤٥ عام ويف بنجاح. الرشكة ذَتْه نفَّ ما وهو رطل، ٣٠٠٠ الحًقا ثم رطل، ١٠٠٠ دفع
حصلت — شخًصا وثالثون خمسة وعددهم — الرشكة يف العاملني بجميع باالستعانة
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تستطيع صاروخية طائرٍة محرِك تصميُم وهو البحرية، من جديٍد تكليٍف عىل الرشكة
الصوت. حاجز كرس

الجوية القوات سالح بني مشرتًكا مرشوًعا «إكس-١» طراز الطائرة هذه كانت
«بيل»، مهنديسرشكة أحد عِلَم نيويورك. بوالية بافلو يف إيركرافت» «بيل ورشكة بالجيش
سالح لصالح تؤدِّيها موتورز» «ريأكشن رشكة كانت التي باملهمات هاملني، بنسون وهو
الذي املحرك كان برسعٍة. يحتاجه ما بناء تستطيع الرشكة هذه أن وأدرك البحرية،
يف والعشاء الغداء عىل دارت نقاشاٍت نتاَج آر-٢»، إل «إكس محرك وهو الرشكة، َمتْه صمَّ
وذكَر موتورز». «ريأكشن رشكة موظفي لدى ل املفضَّ املطعم وهو جريل، تراينجل مطعم
املكتب إىل يعودون جميًعا كانوا تلك، الغداء وجبات أعقاب يف أنه الحًقا املرشفني أحد
عرشة الحادية أو العارشة الساعة حتى األحيان بعض يف يستمر بالغ، بجد «ويعملون
تعديالٍت ويُدِخل تصميماٍت لوحة معه يُحِرض ِشستا جون كان األحيان، بعض ويف مساءً.

الحال». يف
وايلد، طراز وحدات أربع عىل يحتوي كان حيث بسيط؛ نموذج يف املحرك ظهر
لكْن اختناق، صماَم ن يتضمَّ املحرك يكن ولم رطل. ١٥٠٠ دفعها قوة تبلغ منها كلٌّ
بنسبة األخرى، تلو واحدًة االحرتاق ُغَرف إشعال «إكس-١» الطائرة قائد بإمكان كان
من وكان رطل. ٦٠٠٠ البالغة الدفع قوة كامل من املائة يف ١٠٠ أو ٧٥ أو أو٥٠ ٢٥
تطويرها. يف وقتًا استغرَقْت أنها إال توربينية، مضخًة الصاروخ ن يتضمَّ أن املفرتض
سميكِة مضغوط دفعي وقوٍد خزاناِت عىل «إكس-١» الطائرة اعتمدت مؤقت، وكبديل
لدى كانت ذلك، من الرغم وعىل طن. بمقدار الهبوط عند الوزن من زاد ا ممَّ الجدران؛
— الجوية القوات طياِري أحد — ييجر تشاك واستخدم يدخرها؛ احتياطية طاقة املحرك
بذلك ليكون ،١٩٤٧ أكتوبر يف الصوت حاجَز اخرتَقْت التي بطائرته للتحليق املحرك هذا

الصوت. رسعة تتجاوز برسعٍة يحلِّق طيَّار أول
آر-٢» إل «إكس واملحرك موتورز» «ريأكشن ورشكة األمريكي الصواريخ نادي َر طوَّ
الصواريخ نادي تخىلَّ الحرب، اندالع ومع أفضل. نتائج إلعطاء أجروها التي التجارَب
وسط أنشطته وازدهرت املحرتفني، املهندسني تضمُّ جمعيًة وصار تجاربه عن األمريكي
١٩٦٣ عام ويف الحرب؛ بعد ما سنوات يف املمتدة الفضائية والرحالت الصواريخ برامج
الدمج عملية عن َضْت تمخَّ التي الهندسية الجمعيُة وصارت الطريان، علوم معهد مع أُدِمَج
مجال يف الرائدة الجمعيَة — والطريان الفضاء لعلوم األمريكي باملعهد يت ُسمِّ التي — هذه

البالد. مستوى عىل الفضاء
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لورانس ل امُلموِّ واشرتى الحرب، بعد أيًضا موتورز» «ريأكشن رشكة أنشطة ازدهرت
رت ووفَّ العامل. املال رأس من الكثري بذلك ًرا موفِّ ،١٩٤٧ عام حاِكمة حصًة روكفلر
جرييس، نيو بوالية دنمارك ليك يف ذخرية مستودع يف دائمة، اختباراٍت منطقَة أيًضا البحرية
بعد ما عقود يف البالد يف الصاروخية الطائرات معظم محركات تُصنِّع الرشكة وصارت
محرك يف يرغب شخٍص ألي املستخَدم املحرك هو آر-٢» إل «إكس املحرك وصار الحرب،

فيه. وموثوق بسيط بحجمه،
سنوات يف أنشطتها ميََّزا وجديدين كبريين مرشوعني موتورز» «ريأكشن رشكة ذَْت نفَّ
األبحاث صاروخ يف الستخدامه رطل ألف ٢٠ دفع بقوة محرٌك وهما الحرب، بعد ما
أكثر يف الستخدامه رطل ألف ٥٧ دفع بقوة ومحرٌك األمريكية، البحرية يف «فايكنج»
عام ويف «إكس-١٥». الطائرة وهي الجوية، القوات يف ًرا تطوُّ الصاروخية الطائرات
الرغم وعىل بكثري. حجًما األكرب كيميكال» «ثيوكول رشكة مع الرشكة ُدِمجت ،١٩٥٨
،١٩٧٢ عام نهائيٍّا نشاَطها وأوقَفْت كربى عقود أي إبرام يف الرشكة فشلت ذلك، من
رشكة صنعت مباَرشًة، الحرب بعد «إكس-١» الصاروخ قه حقَّ الذي النجاح بفضل ولكْن

الناشئة. الصواريخ صناعة يف أساسيٍّا مقوًِّما بوصفها لها اسًما موتورز» «ريأكشن
دعائم يُرِيس كارمان، فون تيودور يُدَعى الفضاء، علوم يف أستاذ كان األثناء، تلك يف
لودفيج األملاني يد عىل كارمان فون درَس للتكنولوجيا. كاليفورنيا معهد يف أخرى أسس
وتوىلَّ الثاقبة، أفكاره أهم من بعًضا ووَضَع الهواء ديناميكا علم س أسَّ الذي برانتل،
الغازية، والتوربينات اثة، النفَّ املحركات بناء مستلزمات تحضريَ برانتل تالمذة من آخرون
الرسعة. فائِق طرياٍن لضمان واألجنحة الصوت، رسعَة رسعتُها تتجاوز التي الرياح وأنفاق
وكان ،١٩٣٠ عام (كالتيك) للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد إىل كارمان فون انضمَّ
بني من وكان الفيزياء. يف نوبل بجائزة يفوز أمريكي ثاني ميليكان، روبرت آنذاك، رئيسه
األسماء ذات الشخصيات من الكثري املعهد يف ميليكان عيَّنهم الذين التدريس هيئة أعضاء
الذي أوبنهايمر وروبرت بولينج، الينوس والكيميائي أينشتاين، ألربت أمثال: الالمعة،
الزالزل. مقياس اخرتع الذي ريخرت وتشارلز يَّة، ذرِّ قنابل أول تطوير عىل الحًقا أَرشَف
تفوق برسعات الطريان مجال يف مهمة إسهاماٍت املنصب هذا خالل من كارمان فون َم وقدَّ

األمريكية. الطريان علوم مجال يف واحد رقم الرجل بأنه واشتهر الصوت، رسعة
فكرُة أو املريخ، إىل فضائية برحلة القيام فكرُة كارمان فون عىل تستحوذ تكن لم
باعتباره الصواريخ علم إىل ينظر كان بل واقعة، حقيقة إىل العلمي الخيال تحويل
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ومع الطريان. مجال هامش عىل تقع التي املشوقة املوضوعات من عدد ضمن موضوًعا
ورشكة اث النفَّ الدفع مخترب هما كبريتني، مؤسستني إقامة إىل زمالئه عمل أدَّى ذلك،
بوصفها موتورز» «ريأكشن رشكة عىل ستتفوق الوقت مرور مع التي جنرال»، «إيروجت

ومحركاتها. الصواريخ بناء مجال يف العاِملة الرشكات إحدى
فرانك يُدَعى عليا، دراسات طالب اتصل عندما ،١٩٣٦ عام التطورات هذه بدأت
شخصان إليه وانضمَّ لرسالته، صواريخ واختبار لتصميم ورتََّب كارمان بفون مالينا،
وجون مخرضم؛ ميكانيكي فورمان، إدوارد هما: باسادينا، من للفكرة متحمسان آَخران
كاليفورنيا معهد يف صواريخهم إطالق يستطيعوا ولم مفرقعات. وخبري كيميائي بارسونز،
يحتاج كان التي املفتوحة املساحة عىل عثر مالينا لكن يْر، الدَّ مثل معزوًال كان الذي نفسه،
«املجرى تعني التي ِسكو، أرويو مقاطعة يف املعهد حرم من أميال بضعة مسافة عىل إليها

الجاف».
الذي الجيد االستقبال من الرغم عىل ولكن مكسيكو، نيو يف جودارد روبرت مالينا زار
طالب مساعدة أجل من خربته ملشاركة استعداٍد عىل جودارد يكن لم جودارد، من لقيه
َر وطوَّ باسادينا إىل مالينا عاد فحسب. الدكتوراه درجة عىل الحصول يف عليا دراسات
وراء وسعى املتوافرة، الهزيلة الفنية املؤلَّفات فدَرَس املتاحة، الفرص كلَّ مستِغالٍّ معرفته
استقبل ،١٩٣٨ مايو ويف الطالب. زمالئه بمساعدة ومعدات تمويل مصادر عىل الحصول
سالح قائد منصَب مؤخًرا توىلَّ قد كان الذي أرنولد، «هاب» هنري الجنرال كارمان فون
الزمان؛ من عقد من أقل خالل أسماء ثالثَة الجوية القوات سالُح (حمل الجوية. القوات
التابعة الجوية القوات ثم ،١٩٤١ عام حتى للجيش التابع الجوي السالح ى يُسمَّ كان
هيئة وصار الجيش عن السالح انفصل ١٩٤٧ عام ويف الحرب، سنوات خالل للجيش
الجوية القوة مستقبل أن يعتقد وكان األمريكية.) الجوية القوات باسم ُعِرفت مستقلة،
سيعثر الذي املكان هو للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد أن يعرف وكان األبحاث، يف يكمن

ضالته. عىل فيه
أرنولد رأى البحرية، يف نظرائه ومثل الصواريخ؛ حول مالينا ببحوث أرنولد أُعِجب
عقد إىل دعا ،١٩٣٨ عام خريف ويف الطائرات. إقالع يف تساعد أن يمكن الصواريخ أن
الواردة املرشوعات من عدًدا أعضاؤها اختار كارمان، فون شملت استشارية للجنة اجتماع
بينما الصواريخ، بعلم يتعلَّق املرشوعات هذه أحد وكان البحثية؛ املرشوعات من قائمٍة يف
رئيس هانساكر، جريوم قال آَخر. مرشوًعا للطائرات األمامي الزجاج يف الجليد إذابُة كانت
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مسألة عىل أبحاثنا نركِّز «سوف للتكنولوجيا: ماساتشوستس معهد يف الطريان علوم قسم
روجرز.» باك مهمَة كارمان وسيتوىلَّ الرؤية،

أرنولد رتََّب النحو. هذا عىل الصواريخ إىل ينظر الذي الوحيد هانساكر يكن لم
أمريكي، دوالر آالف ١٠ قدرها مبدئية منحة عىل للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد لحصول
أنفسهم. عمله فريق أعضاء إىل بالنسبة حتى شكٍّ مثاَر كان املنحة هذه عىل الحصول لكنَّ
أن ا حقٍّ تعتقد «هل قائًال: وسأله ،١٩٣٩ عام أواخر يف كارمان فون أرنولد مساعد وزار
آالف عرشة إىل يصل الذي األموال، من الطائل املبلغ هذا سينفق الجوية القوات سالح
الرغم فعىل التشكُّك؛ هذا وراء سبٌب ثمة كان الصواريخ؟» مثل يشء عىل أمريكي، دوالر
للمساعدة صلٍب وقوٍد وحداِت بناء مجرد من أكثر هو ما إىل يسعى يكن لم مالينا أن من

املنال. بعيَد املتواضع الهدف هذا حتى بََدا فقد اإلقالع، يف
األلعاب صواريخ تشبه يعرفونها الناس كان التي الصلب الوقود صواريخ كانت
مالينا وحدات كانت ذلك، من النقيض وعىل مفاجئ. انفجار يف تحرتق التي النارية،
وأدَّت ثانية؛ عرشين ملدة متواصلة دفٍع قوَة ر يوفِّ كان ما وهو بطء، يف تحرتق الصاروخية
كارمان فون تجارب يف األساسية امليزة لكنَّ متكررة، انفجارات إىل التجريبية االختبارات
املعادالت من مجموعة ومالينا هو وضع ١٩٤٠ عام ويف الرياضية، النظرية يف تكمن كانت
للفكرة، الجوية القوات سالح َع وتشجَّ ُقدًما. وامُلِيضِّ املتابعة كيفية إىل أرشدتهما التي

.١٩٤١ املالية للسنة أمريكي دوالر ألف ٢٢ إىل املنحة مبلَغ فضاَعَف
أرويو منطقة يف فدادين عدة الستئجار مالينا رتََّب املفاجئة، األموال هذه توافر مع
املعدن من أسقف ذات صغرية خشبية مباٍن بضعَة هناك وأقام باسادينا، مدينة من ِسكو
باردة كانت بل تدفئة، مصدر عىل الداخل من تحتوي املباني هذه تكن ولم املقوَّى،
بناء يف ورشع املجموعة إىل َسمرفيلد، مارتن يُدَعى آَخر، جديد خريج انضمَّ وضيقة.
كان سمرفيلد إن حتى محدودًة، كانت املكان مساحة أن إال سائل، دفعي وقود محرك

سيارته. من الخلفي املقعد يف الوقت من لفرتٍة يعمل
وتحقيًقا فيها، موثوق صلب وقود وحدات بناء يف تتمثَّل للمجموعة األوىل املهمة كانت
رة. املتفجِّ واملواد الوقود بشأن املتوافرة املعلومات بجميع يستعينون كانوا الغرض لهذا
الصواريخ من مجموعًة ركَّبوا عندما ،١٩٤١ أغسطس يف مبدئيٍّا نجاًحا املجموعة قت حقَّ
وزنًا؛ املتوافرة الطائرات أخف من وهي رطًال، ٧٥٠ زنة إركوب طائرة عىل التجريبية
أيٌّ يكن ولم ِمقالع، من أُطِلقت كانت لو كما الطائرة «أقلَعِت الحًقا: كارمان فون وكتب
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غري الوحدات هذه أن َ تبنيَّ ذلك، مع الحادة.» الزاوية بهذه تنطلق طائرًة رأى قد منَّا
فرقعات يُحِدث ا ممَّ التخزين؛ عند تتدهور حالتها كانت إذ العسكري؛ لالستخدام مالئمة

انفجارات. وقوع إىل تؤدِّي
يستطيع التقليدي الدفعي الوقود من مزيج أي اكتشاف يف الالحقة األبحاث تفلح لم
معظم كانت الكيميائيني. كبري بارسونز، لجون عابر خاطٌر خَطَر ثم اإلقالع، مهمة تنفيذ
بطبيعتها التفتُّت سهلة البارود، من مساحيق عن عبارة الوقود هذا يف املستخدمة املواد
األسفلت مثل فرقعة، يُحِدث ال وقود استُخِدم لو يحدث فماذا فرقعات؛ لحدوث وُعرضة
فوق من كبرية كمية يف مزجها ثم إناء، يف ذلك من كميًة بارسونز صهر الرصف؟ قار أو
يشبه الوقود وكان التجربة! نجحت مؤكسدة. مادة بمنزلة كان الذي البوتاسيوم، كلورات
الوقود هذا كان الواقع، ويف فرقعًة. يُحِدث ولم جيدة دفٍع قوَة وأعطى الصلب؛ األسفلت
تخزيَن يتطلَّب كان ما وهو املرتفعة، الحرارة درجات يف وانسيابيًة ليونًة يزداد الصلب

ألعىل. فوهتها تكون بحيث للعمل الجاهزة الوحدات
مارتن كان ذلك، إىل وباإلضافة الصلب. الدفعي الوقود مجال يف كبريًا تطوًرا هذا كان
ًما مصمَّ كان الذي السائل، الدفعي الوقود حول تجاربه يف ملموًسا ًما تقدُّ ق يحقِّ َسمرفيلد
يسريان وايلد، وجيمس جودارد البحرية، باحثَا وكان الطائرات. إقالع يف للمساعدة أيًضا
يمكن ال الربودة الفائق السائل هذا لكنَّ السائل، األكسجني يستخدم تقليدي نهج عىل
أنواع إىل حاجٍة يف الجيش وكان الحرارة، امتصاصه عند الحال يف يتبخر ألنه تخزينه؛
هذه يستخدم صاروخي محرك بناء يف َسمرفيلد رشع لذا، للتخزين؛ قابلة دفعيٍّ وقوٍد

املواد.
أكسدة، كعامِل األحمر النرتيك حمض استخدام يجرِّب أن بارسونز عليه أشار
وكان النيرتوجني. أكسيد ثاني من مزيج مع التجاري النرتيك حمض يستخدم أن بمعنى
يمثِّالن كانا اللذين الكريوسني، أو الجازولني مع الحمض هذا تسخني يف يأمل َسمرفيلد
محركات كانت إذ بنجاح؛ املزيج استخدام يستطع لم لكنه الوقود، من مألوفني نوَعني
الضغط مستويات ووسط شديد، مكتوم أزيز صوَت تُحِدث استخَدَمها التي الصواريخ

تنفجر. أو العمل عن تتوقَّف املحركات كانت برسعة، املتذبذبة
ساَفَر لذا، املشكلة؛ لهذه حالٍّ يعرف للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف أحٌد يكن لم
روبرت وهو الصواريخ، بمجال االهتمام يف دربه ورفيق صديقه للقاء أنابوليس إىل مالينا
كان الذي ترواكس، بََدا البحرية. يف الصواريخ برنامَج وقتئٍذ يدير كان الذي ترواكس،
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مع األنيلني حْرَق الكيميائيني من مساعديه أحد واقرتح تماًما، متجاِوبًا جودارد، رئيس
إشعال جهاز إىل حاجٍة دون خلطه، عند تلقائيٍّا املزيج هذا واشتعل النرتيك، حمض
احرتاق عملية إىل ستؤدي هذه الرسيعة اإلشعال عملية أن يف يأمل مالينا وكان منفصل.

للمحرك. سالسًة أكثَر أداءٍ عن سيسفر ما وهو رسيعة،
النتائج «كانت كارمان: فون قول حد وعىل الوقود، من الخليط هذا سمرفيلد جرََّب
املحرك يف املتولِّد اللهب وكان رائع، نحٍو عىل واألنيلني النرتيك حمض امتزج إذ ُمبِهرًة؛
مماِثًال السائل الوقود صواريخ مجال يف اإلنجاز هذا وكان تماًما.» ثابتًا االمتزاج هذا عن
وَسمرفيلد مالينا تقترصجهود ولم الصلب. الوقود مجال يف بارسونز قه حقَّ الذي لإلنجاز
أظهَرا بل للتخزين، قابٍل دفعيٍّ بوقوٍد يعمل سائل وقوٍد لصاروِخ املهم االخرتاع هذا عىل
عىل محرك بتشغيل اإلشعال التلقائي الوقود من املزيج هذا يسمح أن يمكن كيف أيًضا

فيه. واملوثوق الثابت النحو هذا
مهتمة البحرية وصارت الحرب، دخلت قد املتحدة الواليات كانت الوقت، ذلك بحلول
مالينا التَزَم عقًدا البحرية أبرمت ،١٩٤٢ عام أوائل ويف التجارب. من النوع بهذا أيًضا
حامالت من الطائرات إقالع يف للمساعدة صاروخية وحدات بتطوير بموجبه وزمالؤه
التي الجاهزة للبضائع سوًقا تقدِّم املسلحة القوات هيئات أن الواضح من وكان الطائرات؛
رشكة ألية سبيَل ال أنه أيًضا الواضح من وكان الوحدات؛ هذه من إنتاجها يجري كان
عىل للتكنولوجيا. كاليفورنيا معهد يف العاجية األبراج وسَط مكانًا لها تجد أن تجارية
الصواريخ مجال يف الباحثون س أسَّ إذا املشكلة هذه تختفي أن املمكن من كان حال، أية

الجامعة. عن منفصلًة رشكًة
ورأى الرشكة، هذه تأسيس إىل يبادر أن كارمان فون عىل مالينا أشار ذلك، عىل بناءً
أندرو من املساعدة طلب إىل كارمان وسعى جيدة، فكرة ستكون أنها أرنولد الجنرال
كارمان، معيشة غرفة يف مراًرا والتقيا — أيًضا محاميًا كان الذي األصدقاء أحد — هييل
إىل حاجٍة يف الجديدة الرشكة كانت وفورمان. وبارسونز وَسمرفيلد مالينا برفقتهما وكان
ال صواريخ، الرشكة تبيع أن املقرَّر من وكان «إيروجت». اسَم ومالينا هييل واقرتح اسم،
الوقت يف يدل بينما اث، النفَّ بالدفع متزايًدا شغًفا يعكس كان االسم لكنَّ اثة، نفَّ طائرات
هييل مأل بالصواريخ. مرتبطة تزال ال كانت التي روجرز باك هالة عن االبتعاد عىل نفسه
يتعلق وفيما لها؛ رئيًسا كارمان فون وصار مارس، شهر يف الرشكة تأسيس أوراق بيانات

باسادينا. مدينة وسط يف سيارات بيع معرض عىل املجموعة استقرت الرشكة، بمقر
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مرموقة، أماكن يف ونفوذًا تأثريًا أحدثَْت لكنها مرشوع، بداية من أكثر الرشكة تكن لم
لدى تكن ولم قانوني. كمستشار الجيش يف للخدمة هييل استُدِعي عندما ذلك واتضح
يرأسها َمْن أنَّ فجأًة إيروجت واكتشفت التجارية، باألعمال جيدة معرفة كارمان فون
من جديدة طلبيات أيَّ الرشكُة تتلقَّ لم ثَمَّ ومن التجاري، والقانون بالعقود له درايَة ال
سوى أحٍد بمقدور يكن لم لكن هييل، خدمات استعادة هو الحل وكان الحربية؛ وزارة
بأرنولد، هاتفيٍّا اتصاًال كارمان أجرى الجيش. يف الخدمة من يحرِّره أن أرنولد الجنرال
«إيروجت»؛ رئاسة لتويلِّ ًال مؤهَّ وأصبح جديد، من مدنيٍّا هييل صار ساعات بست وبعدها
مدهشًة تكون األوقات بعض يف العسكرية الكفاءة عجائب «إنَّ الحًقا: كارمان قال ومثلما

للغاية.»
واشنطن، يف بسهولة عملها مزاولة يف نجحت «إيروجت» رشكة أن من الرغم عىل لكن،
لرشكة حدث ما غرار فعىل املحلية؛ املصارف يف الرسعة بنفس األمر هذا يف تنجح لم فإنها
مع حدث ومثلما عامل. مال رأس إىل حاجٍة يف «إيروجت» كانت موتورز»، «ريأكشن
الصواريخ علم إىل ينظرون أنجلوس لوس يف املرصفيون كان جرييس، نيو يف الرشكة هذه
عاَلَج له. ائتماٍن خطِّ فتِح تربيُر معه يصعب ا ممَّ نتيجته؛ يف مشكوًكا نشاًطا باعتباره
رشكة مثل وكالءَ يضمُّ به الخاص املحاماة مكتُب كان إذ أيًضا؛ املشكلة هذه هييل
باهتمام يعلم هييل وكان أوهايو، بوالية أكرون مدينة يف الكائنة رابر» آند تاير «جنرال
يف ودمجهما الرشكة هذه ِقبَل من رشكته لرشاء هييل فرتََّب االستحواذ؛ بعمليات مسئوليها
«إيروجت اآلن صار الذي الجديد، اسمها تحت عملها «هييل» رشكة وواصلت واحد. كيان

جنرال».
بالصواريخ املهتمني جماعة من كارمان فون عمل طاقم كان الوقت، ذلك بحلول
يف إنتاج مصنع عن عبارة كان الذي باسادينا، سيارات معرض يف هندسيٍّا مكتبًا يدير
أرويو إىل الوصول وكان ِسكو. أرويو يف بحثية منشآت عن فضًال القريبة، أزوسا مدينة
عند املياه تغسله ترابي طريٍق يف سيارته يقود املرء كان حيث السيارة؛ خالل من يتم
تحدُّها للصواريخ اختبارية حفًرا يجد فإنه هناك، إىل املرء وصل وإذا األمطار، هطول
نحٍو عىل ضيقة املكتب يف املمرات أن إىل املوظفني أحد وأشار حديدية. سكك عوارض
لكن األروقة. أحد يف سريك أثناء بابًا أحدهم فتح إذا أسنانك» تفقد ألن ُعرضًة «يجعلك
ما رسعان أهميتها فإن الحرب، أثناء عجالة يف بُنِيت قد املنشآت هذه أن من الرغم عىل

تزايدت.
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صواريخ تبني كانت أملانيا أن الجيش استخبارات يف املحلِّلون علم ،١٩٤٣ عام خالل
يبلغ صاروخ بناء إىل تؤدِّي كانت ربما تطويٍر مهمَة كارمان فون واقرتح املدى، بعيدة
الحربية املعدات فرقة من — ستيفر روبرت النقيب وساند ميًال. وسبعني خمسة مداه
مسانَدًة االقرتاح هذا — للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف اتصاٍل ضابُط وهو بالجيش،
لواء يرأس كان الذي ترايكل، جرفايز الكولونيل إىل املعِنيَّة القنوات عرب ورفعه قوية،
تويلِّ كارمان من ترايكل طلب ،١٩٤٤ يناير ويف الحربية. املعدات فرقة يف الصواريخ
توجيه؛ نظاَم ن يتضمَّ أن املنتظر من كان هة، املوجَّ للصواريخ كامٍل برنامٍج مسئوليِة

آَخر. عقًدا للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد أبرم ما رسعان ثم كارمان وواَفَق
صاروخيًة وحداٍت «إيروجت» إنتاج عند حدث ما غرار عىل فإنه ذلك، من الرغم عىل
قسم وكان الجامعة. يف مرشوًعا يصري أن إىل الجديد الجهد هذا يصل لم املعزَّز، لإلقالع
موضوعات مسئوليِة لتويلِّ استعداٍد عىل للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف الطريان علوم
إىل حرقها عند تؤدِّي مواد وتطوير الدفعي، الوقود من جديدة أنواع تطوير مثل بحثية
مكثفة، تطوير بعملية القيام كان القسم هذا إىل بالنسبة ولكن، بسالسٍة. املحرك تشغيل
املنتظر من وكان مختلًفا. أمًرا الحربي، كالسالح التحديد بهذا شيئًا تطرح أن يمكنها
كمركز املنشأة تنظيم أُِعيد ١٩٤٤ عام وخالل ِسكو، أرويو يف العمل مسار يف تقدٍُّم إحراز

اث. النفَّ الدفع مخترب اسم تحت هة، املوجَّ الصواريخ ألبحاث
قيمتها بلغت جديدة منشآت إقامة يف الجيش َع توسَّ و١٩٤٥ ١٩٤٤ عاَمْي خالل
إداري ومبنًى الصواريخ، اختبارات ومنصات املختربات، مثل: أمريكي؛ دوالر ماليني ٣
مجلس أعضاء استياء األمر هذا وأثار الصوت. رسعة تتخطَّى برسعات هوائي ونفق جديد،
فرتة خالل ِسكو أرويو موقع لتأجري اتفاًقا أبرمت قد املدينة كانت إذ باسادينا؛ مدينة
مثل تبدو التي املباني هذه وتسبَّبَْت دائمة؛ ستكون الجديدة املنشآت أن وبََدا فقط، الحرب
وقوع يف االختبار، قيد هي التي الصواريخ عن الناشئ املرتفع األزيز وأصواُت الثكنات
مدينتَْي يف جديدة منازَل يشيِّدون كانوا الذين األثرياء الضواحي سكان مع كبري صدام

القريبتني. وفلنرتيدج ألتادنا
أعلن إذ باسادينا؛ مدينة مجلس يواِفق لم اإليجار، عقد تجديد إىل الجيش سعى عندما
املعمول السليم التقسيم مبادئ من األول «املبدأ تخاِلف املنشآت أن املدينة مجلس رئيس
األرايضبموجب بمصادرة بالتهديد ذلك الجيشعىل مسئولو وردَّ السكنية»، املناطق يف بها
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إىل الصواريخ اختبارات انتقَلِت ما ورسعان املدينة. مجلس فأذَعَن األمالك؛ مصادرة حق
هو. حيث اث النفَّ الدفع مخترب ظلَّ وإْن آَخر، مكان

ميادين يف املستخَدمة الحربية بالصواريخ املركز هذا اهتماُم أعطى األثناء، تلك يف
«إيروجت» رشكتا وكانت سائل. وقوٍد صواريِخ إنتاج بإمكانية جديًدا أمًال القتال
تكن لم لكن املعزَّز، اإلقالع حول تجارب إجراء يف رشعتا قد موتورز» و«ريأكشن
حامالت صارت ما ورسعان املستقبل. يف بالنجاح كبرية عات توقُّ تقدِّم التجارب هذه
صاروخ أي دون طائرات إطالق تستطيع املنجنيق تشبه بخارية بآالت زًة مجهَّ الطائرات
مدارج بناء طريق عن الصاروخي التعزيز عن الجوية القوات تخلَِّت بينما إضايف، دفع
لها مناسبًا مكانًا موتورز» «ريأكشن رشكة ووجدت أقوى. نفاثة ومحركات أطول، إقالع
املستخَدمة الصاروخية الطائرات من صغري عدد إىل محركات توريد خالل من السوق، يف
ما وهو منفصًال، مساًرا الحربية الصواريخ وشكََّلِت الرسعة. الفائق الطريان أبحاث يف

القادم. العقد خالل اث النفَّ الدفع مخترب مستقبل مالمَح حدَّد
ارتفاعات إىل معدات تحمل كانت التي التجارب، صواريَخ آَخر مساٌر ن تضمَّ ذلك، مع
عىل األمَل العلماء من الكثري عقد الحرب، وبعد وأكثر. ميل مائة إىل تصل مسبوقة غري
نطاق يف الشمس ضوء يرصدوا أن الفلك علماء فأراد املعدات؛ هذه عىل أبحاث إجراء
السفىل؛ الجو طبقات يف املوجية أطوالها تُمتَص التي البعيدة البنفسجية فوق األشعة
الغالف يف أيًضا تُمتَص أن ع املتوقَّ من كان كونية، أشعة يكتشفوا أن الفيزيائيون َع وتوقَّ
الجو طبقة يف والضغط الحرارة درجات قياس إىل الجوية األرصاد علماء وتطلََّع الجوي؛
فوتوغرافيٍّا تصويرها عند األرض شكل معرفة إىل يَتُوقون الناس من كثري وكان العليا؛
أي بواسطة بلوغه يمكن كان ما بكثري تفوق شاهقة ارتفاعات وهي االرتفاعات، هذه من

بالون. أو طائرة
الضخم الجهد من مزيٍد لبذل األجواءَ الجيش هيَّأ حتى أوزارها تضع الحرب تكد لم
عن فضًال البالد، هذه إىل براون فون فرينر مساعدي أفضَل استحَرضَ حيث املجال؛ هذا يف
ترايكل الكولونيل أرسل ،١٩٤٥ مارس ويف املهمة. واملعدات الوثائق من هائلة كمية جلب
التابع الفنية االستخبارات جهاز رئيس توفتوي، هولجر الكولونيل إىل طلبًا البنتاجون يف
للعمل، جاهز «يف-٢» طراز صاروخ مائة إرسال طالبًا أوروبا، يف الحربية املعدات لفرقة
أرسل توفتوي، وملساعدة املتحدة. الواليات يف عليها إطالٍق اختباراِت إجراء بهدف وذلك
مخترب تأسيس يف ساَهَم قد وكان الجيش، يف رائًدا اآلن صار الذي ستيفر، روبرت ترايكل
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وتشكيل والوثائق، املخططات جمع عليه وكان العام؛ ونصف عام قبل اث النفَّ الدفع
املرشوع. تنفيذَ سيتوىلَّ الذي الفريق

لكنَّ األمر، واقع يف موجودًة لإلطالق الجاهزة الكاملة «يف-٢» صواريخ تكن لم
ستيفر وحدََّد ترايكل، طلب من كبري جانب لتنفيذ املكونات من يكفي ما جَمَع توفتوي
يكن لم القيِّمة. الوثائق من كبرية مجموعة عن فضًال بينامونده، يف األشخاص أكفأ بدوره
الواليات تَْسَع ولم إليهم، اتهامات أي توجيه يجِر لم إذ ُسجناء؛ واآلخرون براون فون
إذ مباِرشة؛ اعتقال عمليات خالل من أملانيا يف العسكريني العلماء احتجاز إىل املتحدة
يف البقاء يف الحرية مطلُق االحتالل، لقانون وفًقا األمر، حقيقة يف األشخاص، لهؤالء كان
واتخذ الصواريخ، بخرباء شخصيٍّا توفتوي التقى وبذلك، ذلك. يف يرغبون كانوا إذا أملانيا
سيأتون التي العقود حول والتفاُوض لعائالتهم اإلعاشة سبل لتوفري الالزمة الرتتيبات
من فريًقا براون فون ََّس ترأ التالية، األشهر وخالل املتحدة. الواليات يف للعمل بموجبها
فورت يف مؤقت منزٍل إىل وانتقلوا األطلنطي عَربوا بعناية، مختارين اختصاصيٍّا ١١٥

باسو. إل مدينة ُقْرَب الصحراء يف تكساس، بوالية بليس،
املتوافرة املكونات من «يف-٢» صواريخ بناء يف تتمثل العاجلة العلماء مهمة كانت
اختبارات ميدان وهي — االختبارات منطقة وكانت تجارب، كصواريخ وإطالقها لديهم،
يف يقارب مكسيكو نيو أرايض من جزءًا وتغطي بليس، فورت من قريبة — ساندز وايت
ميل، املائة حاجَز «يف-٢» صواريخ تخطِّي من الرغم وعىل فريمونت. والية وشكله حجمه

الغرض. لهذا تماًما مناِسبًة تكن لم األقل عىل األحيان بعض يف فإنها
املحدودة الكمية نفدت وعندما مجدًدا، «يف-٢» صواريخ إنتاج يعتزم الجيش يكن لم
فعليٍّا التحكم يتم لم ذلك، إىل باإلضافة أخرى؛ كميات ستعقبها تكن لم أملانيا، من الواردة
طريقة ثمة تكن لم املحرك، ف توقُّ وبعد املعزَّز. اإلطالق عمليات خالل إال التوجيه نظام يف
يتخذ أو يتعثر الصاروخ كان األمر، حقيقة ففي الشمس؛ مثل اتجاه، أي يف املركبة لتوجيه
كان الصاروخ أن ذلك من واألكثر مستقيم، وضع يف الطريان من بدًال بهلوانيًة مساراٍت
املقدمة، يف الكبري الوزن هذا إىل حاجة يف وكان واحد، طن زنة حربية رأس لحمل ًما مصمَّ
التي املعدات تستطع ولم التعزيز. مرحلة خالل حتى سيعمل التوجيه نظام يكن لم وإال
من ثقيلة أوزانًا تحمل «يف-٢» صواريخ كانت لذا الحاجز؛ هذا بلوَغ العلماء بها استعان
الوزن، زاد «كلما املرشوع: مديري أحد لسان عىل جاء ومثلما التوازن. لتحقيق الرصاص
الصاروخ يبلغها أن املحتَمل االرتفاعات يف باألميال انحرافاٍت نرى وكنا االرتفاع. قلَّ
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يف املسكوب الرصاص وزن ووصل الفوهة، يف يُسَكب الرصاص من رطل كل مع «يف-٢»
رطل.» ١١٠٠ إىل املرات إحدى

متواِفقًة صغرية تجارب صواريخ إطالق خطُط كانت النفاث، الدفع مخترب يف
عام أواخر يف تجاربه املخترب واستهلَّ املخترب. يف الشامل الصواريخ برنامج مع تماًما
جون ابتَكَره أقدام ثماني بارتفاع صلٍب وقوٍد صاروُخ وهو «برايفت»، بالصاروخ ١٩٤٤
وكان البوتاسيوم. كلورات وفوق األسفلت من مزيج عن عبارة فيه والوقود بارسونز،
طوله يبلغ الذي «كوربورال»، الصاروخ هو الربنامج أعمال جدول يف التايل الصاروخ
توجيه، نظام عىل الصاروخ هذا اشتمل ميًال. ستني عىل مداه ويزيد قدًما، وثالثني تسًعا
حمض من أحمر دخان عنه انبعث الذي الدفعي، َسمرفيلد وقود احرتاق خالل من وانطلق
الجيش، يف الحربية املعدات أبحاث رئيس املقرتح الربنامج هذا ودفع واألنيلني. النيرتيك
وأجابه يبلغها، أن يريد ُرتبة أقىص عن كارمان فون يسأل أن بارنز، جالديون اللواء

نجاًحا.» الرُّتب أكثر هي فهذه كولونيل؛ من أكثر ليس «بالتأكيد قائًال: كارمان
مخترب عىل يتعنيَّ أنه مالينا ورأى كربى، قفزًة يتطلَّب كوربورال تطوير كان لكن،
يستخدم أصغر سائل وقوٍد صاروِخ بناء وهو أََال ت، مؤقَّ برنامج تنفيذ النفاث الدفع
صاروخ لبناء األساس سيضع املرشوع هذا وكان توجيًها. يتطلب وال متوافر محرك أيَّ
شاهق، ارتفاع عىل تجارب كصاروخ أيًضا سيُحلِّق كان إذ الكامل؛ بالحجم «كوربورال»
وبعد .١٩٣٦ عام يف تجاربه بداية منذ مالينا يراود كان طاملا الذي األمَل بذلك ًقا محقِّ
وكان الجديد، للصاروخ اسم تحديد يتعنيَّ كان ترايكل، الكولونيل موافقة عىل الحصول
العمل طاقم أطلق «كوربورال». ى مسمَّ من إيجاًزا وأكثر أبسط يكون أن املفرتض من
سالح غرار عىل كوربورال»، يس إيه «دبليو اسم الصاروخ عىل النفاث الدفع مخترب يف
أن من الرغم عىل يس»)، إيه «دبليو باالختصار أيًضا إليه يُشار (الذي النسائي الجيش
يف تحكُّم نظام «دون تعني يس» إيه «دبليو أن الحًقا رسمي نحٍو عىل أعلن الجيش

الوضع».
رطًال ٦٥٥ ووزنه قدًما، عرشة ست كوربورال» يس إيه «دبليو الصاروخ ارتفاع كان
مه صمَّ الذي جودارد صاروخ لحجم تقريبًا مساويًا جعله ما وهو بالوقود، تزويده عند
توربينية. ومضخات توجيه نظاَم ن يتضمَّ يكن لم حيث كثريًا؛ أبسط كان لكنه ،١٩٤٠ عام
قطُّ تفلح ولم الفردية جهوده نتاَج جودارد صاروخ تصميم كان حني ففي ذلك، ومع
وقَت أُجِريت التي األبحاث نتاج كوربورال» يس إيه «دبليو الصاروخ كان إطالقه، تجربُة
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الصاروخ وانطلق النفاث. الدفع ومخترب للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد من كلٍّ يف الحرب
خالل من رسعته الصاروخ وزاد ،١٩٤٥ أكتوبر يف األوىل إطالقه محاولة يف رائع نحٍو عىل
حيث كالسهم، بثبات لالنطالق الزعانف عىل اعتَمَد ثم األبراج، أحد داخل برسعة االنطالق

ميًال. وأربعني أربعة ارتفاَع بلغ
كصاروخ لالستخدام تماًما مالئًما يكن لم «يف-٢» الصاروخ أن من الرغم عىل لكن،
يستطيع يكن ولم ينبغي، مما أصغر كوربورال» يس إيه «دبليو الصاروخ كان تجارب،
القصور هذا وكان الصاروخية؛ املقذوفات من رطًال وعرشين خمسة من أكثر يحمل أن
ومخترب البحرية أبحاث مخترب هما البحرية، أبحاث مراكز من مركزين يف قلٍق مثاَر
التطبيقية الفيزياء مخترب بني العالقة كانت هوبكنز. جونز جامعة يف التطبيقية الفيزياء
للتكنولوجيا؛ كاليفورنيا ومعهد النفاث الدفع مخترب بني كالعالقة تقريبًا األم والجامعة
من اثنان طلب التطبيقية، الفيزياء مخترب يف عقد. بموجب يعمل عسكري مخترب عالقة
صواريخ عىل بحوثًا يُجِري أن ألن، فان جيمس يُدَعى املخترب، يف عاِلم من املديرين كبار

جديد. صاروخ لتطوير رضورٌة ثمة كان إذا ويقرِّر املتوافرة، التجارب
تبني كانت التي «إيروجت»، رشكة إىل قادته التحقيقات من سلسلة ألني فان أجرى
عرض، إعداد إىل الرشكة ألني فان دعا كوربورال». يس إيه «دبليو الصاروَخ الوقت ذلك يف
صاروخ لبناء «إيروجت» مع عقًدا البحرية يف الحربية املعدات مكتب أبرم ١٩٤٦ مايو ويف
«دبليو الصاروخ يشبه الجديد الصاروخ وكان «إيروبي». الصاروخ ى يُسمَّ جديد، تجارب
ما، حدٍّ إىل أكرب كان لكنه أيًضا، ساندز وايت منطقة من وانطلق كثريًا، كوربورال» يس إيه
التي األوىل، اإلطالق عمليُة َقْت حقَّ ميًال. سبعني ملسافة املعدات من رطًال ١٥٠ يحمل وكان
االرتفاع من اقرتب الصاروخ أن من الرغم عىل جزئيٍّا نجاًحا ،١٩٤٧ نوفمرب يف أُجِريت
الثانية، اإلطالق عملية يف الصاروخ وبلغ كوربورال». يس إيه «دبليو الصاروخ بلغه الذي

كامًال. نجاًحا وأحرز ميًال، وسبعني ثالثة ارتفاَع التايل، مارس شهر يف كانت التي
هذه اإلطالق عمليات كانت ساندز، وايت يف الصواريخ بأبحاث القائمني إىل بالنسبة
بعيد موقع من أكثر الصواريخ إطالق مركز يكن فلم كئيب؛ واقع يف مرشقة لحظات تمثِّل
املرتامية الصحراء عرب يمتد حارتني من رسيع لطريق مالصق املريمية، شجريات وسَط
طائرات، كحظرية استُخِدم كوانست طراز عىل كوخ ثمة وكان أالموجوردو، إىل األطراف
أرجاء د تفقُّ يمكن وكان واحد، طابق من ثكنات عن عبارة األخرى املباني معظم وكانت
بعض ويف عاصًفا، حارٍّا الطقس كان فقط. دقائق خمس غضون يف بأكملها القاعدة
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العاملني بعض وكان فقط، والجبن الفول عىل تقترص الطعام حصص كانت األوقات
لقضاء الحدود يعرب اآلَخر البعض كان بينما الليل، طوال البوكر لعب يف الوقَت يقضون
صاروخ إطالِق مرشوُع ثمة كان إذ آخرون؛ إليهم انضمَّ ما رسعان لكن خواريس. يف ليلة

البحرية. أبحاث مخترب يف «فايكنج» الصاروخ وهو التنفيذ، طور يف جديد تجارب
وكان الصاروخ. اسم املرشوع، يف العاملني العلماء أحد وهو برجسرتال، ثور اختار
البحرية أبحاث مخترب يراِود كان الذي األمل نحو أوىل خطوة بمنزلة «فايكنج» الصاروخ
من إطالقها خالل من املدى البعيدة الصواريخ مجال يوم ذات البحرية تدخل أن يف
الصواريخ هذه كانت الطائرات، حامالت متن عىل املوضوعة الطائرات غرار وعىل السفن.
علماء أحد — روزن ملتون وضع تحملها. التي السفن ومدى انطالقها مدى بني ستجمع
املرشوع، رات تصوُّ — هة املوجَّ بالصواريخ للغاية ا مهتمٍّ كان الذي البحرية أبحاث مخترب
اإللكرتونيات، مجال يف صه تخصُّ وكان لتنفيذه. الالزمة املوافقات استصداِر جهوَد وبدأ
رسعان التي الحفرة (وهي األرض يف وحفرٍة صاروٍخ بني يفرِّق يكاد ال كان البداية ويف
روزن حصل ساندز). وايت قاعدة من تنطلق كانت التي التجارب صواريخ صنعتها ما
املجال أدوات تعلَّم حيث النفاث؛ الدفع مخترب ورش يف أشهر سبعة مدتها دورٍة عىل
مفيدة؛ تمهيديًة معلوماٍت الدورة هذه وأعطته املباِرشة، العملية الخربة خالل من الجديد

شوًطا. قطع كلما إليه يحتاج ما يتعلم كان املجال، هذا يف غريه كثريين مثل لكنه،
يتطلَّب كان ما وهو ميل، مائة ملسافة رطل خمسمائة حمل هو املبدئي هدفه كان
من صواريخهم األملان بنى «يف-٢». الصاروخ أداء من أدائه يف يقرتب صاروخ تصميم
بينما تتحطَّم، أن دون بسالم وتهبط الجوي الغالف دخول حرارة ل لتتحمَّ الثقيل الصلب
عند أطنان خمسة وزنه وكان الوزن، لتخفيف األلومنيوم من «فايكنج» الصاروخ بُنِي
«ريأكشن رشكة ويف «يف-٢». وزن ثلث يعادل يكاد ال ما وهو آِخره، عن الوقود خزان ملء
عرشين دفعه قوُة بلغت الذي الصاروخ، محرك تصميِم جهوَد ِشستا جون قاد موتورز»،

رطل. ألف
توجيه نظام أي تصميم عند والتحكم. التوجيه مجال يف جديدة آفاًقا «فايكنج» فتح
النظام. ملعلِّمات املالئمة الِقيَم تحديد يف تتمثَّل دائمة مشكلة ثمة كانت بالصواريخ، خاص
ماساتشوستس معهد يف أستاذ وهو — هول ألربت َره طوَّ التحليل يف جديد أسلوب وأدَّى
روزن: تعبري حد وعىل املعقدة؛ الرياضية العمليات إجراء تيسري إىل — للتكنولوجيا

فعلية. تحليق رحلة خالل سيحدث» بما التنبَُّؤ «استطعنا
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يف امُلتَّبَع األسلوب عىل ق التفوُّ املمكن من أصبح الريايض األسلوب هذا خالل من
للحرارة مقاِومٍة أرياٍش غمس عىل يعتمد كان الذي التحليق، أثناء «يف-٢» الصاروخ توجيه
يمثِّل كان ما وهو مساره، عن وإخراجه لتبديده الصاروخ عادم يف الكربون من مصنوعة
استخدم املائة. يف ١٧ بنسبة «يف-٢» الصاروخ يف الدفع قوة تقليص إىل أدَّى للطاقة إهداًرا
عىل مرتكزة دعامات بني يُعلَّق كان بجيمبال، مزوًَّدا صواريخ محرَك «فايكنج» الصاروخ
اإلمكانيَة هول تحليُل وأتاح مالئم. اتجاه يف الصاروخ عادم ه توجِّ بحيث تهتزُّ محور،
وبعد ناجح. تصميم وضع وضمان بجيمبال، املزوَّد ومحركه الصاروخ ديناميكية لحساب
املحركات تستخدم الكبرية السائل الوقود صواريخ جميع صارت «فايكنج»، الصاروخ

بجيمبال. املزوَّدة
مرشوعات من محدوٌد عدٌد إال بلوَغه يستطع لم تكلفٍة حدَّ أيًضا «فايكنج» َق حقَّ
أمريكي. دوالر ماليني خمسة بأكمله الربنامج تكلفة تتجاوز لم حيث الالحقة؛ الصواريخ
من إلصدارين تماًما، جديدين توجيه ونظام محرك تطوير يف املبلغ هذا واستُخِدم
يحمل كان الذي الثاني، اإلصدار وتمكََّن إطالٍق. عمليَة عرشة اثنتي تنفيذ ويف الصاروخ،
أفضل يف ميًال ١٥٨ مسافة إىل رطًال ٨٢٥ زنة معدات رفع من الوقود، من أكرب كميًة
وبعد عليه. الكاملة التعويل إمكانية «فايكنج» الصاروخ وأثبََت .١٩٥٤ مايو يف رحالته،
نجحت اإلطالق، عملية إتمام قبل املحرك خاللها َف توقَّ التي األوىل الثالث اإلطالق عمليات
محاولة فشلت بينما مذهًال، نجاًحا الربنامج يف املتبقية التسع اإلطالق عمليات من سبٌع

ا. تامٍّ فشًال واحدة إطالق
ولم «فايكنج»، إطالق طاقم ضمن فقط رجًال عرش اثنا ثمة «كان قائًال: روزن كتب
للقيام مهندًسا وعرشين أربعة من أكثَر الصاروخ، بناء تولَّْت التي «مارتن»، رشكة تقدِّم
رجًال خمسني من أكثر الصاروخ بناء يف املشاركني عدد يتجاوز ولم التصميم. بأعمال
البداية، يف رجلني من يتألَّف الحكومة ِقبَل من املعنيَّ املرشوع فريق كان وأخريًا، فقط.
وتفاوضوا الفنية، املواصفات األشخاص هؤالء وضع أشخاص. أربعَة العدُد يتجاوز ولم
النهائية التقارير جميع وكتبوا واالختبارات، الرحالت بيانات وحلَّلوا التعديل، أوامر بشأن
أمريكي، دوالر ألف ٢٥٠ مقابل «فايكنج» صاروخ رشاء يمكن ولذلك، «فايكنج»؛ حول

أمريكي.»3 دوالر ألف ٥٠٠ مقابل كاملة إطالق عملية وإجراء
الكامريات، بحمل يتعلق ففيما أخرى؛ جوانب يف بَْق السَّ هذه التجارب صواريخ حازت
للضوء املعرَّضة األفالم تحمي الصواريخ هذه كانت ملوَّنة، بأفالم األحيان بعض يف املزوَّدة
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عىل صوًرا تلتقط وكانت األرض، سطح عىل الهبوط عملية ل تحمُّ تستطيع قوية حاويات يف
فضاء. روَّاد وجود من طويل وقت قبل ولكن الفضاء، روَّاد رصدها التي املشاهدات غرار
اخرتقت ميل، ألف عن يزيد ملا يمتد األفق كان حيث باسو، أل من شاهق ارتفاع وعىل
والية وراء فيما الهادئ، املحيط ورصدت املكسيك يف األجواء «فايكنج» متن عىل الكامريات
مائة ارتفاع عىل ،١٩٥٤ عام ففي أفضل؛ «إيروبي» الصاروخ أداء وكان كاليفورنيا. باجا
والية من الجنوبية األجزاء فوق استوائية لعاصفة فوتوغرافية صوًرا «إيروبي» التقَط ميل،
األرضية الرصد محطات يف األرصاد خرباء وكان باإلعصار، أشبه عاصفة وكانت تكساس،
الواقعة هذه َمْت قدَّ السبب. معرفة من يتمكَّنوا لم لكنهم عاصف، الطقس بأن درايٍة عىل
ذات تصبح أن يمكن الشاهقة االرتفاعات هذه عىل امُللتَقطة الصور أن عىل دامًغا دليًال
لرصد صناعية أقمار إطالق فكرة تستبق وكانت الجوية، األرصاد علم يف كبرية فائدة

الجوية. األحوال
اتحد أيًضا. بصماتهما كوربورال» يس إيه و«دبليو «يف-٢» الصاروخان ترك
الصاروخ كان حيث مرحلتني؛ ذي صاروخ أوَل مًعا ليشكِّال واحد نموذج يف الصاروخان
الصاروخ مراحل تصنيف عملية وكانت اإلضايف. الدفع صاروخ عىل موضوًعا األصغر
للضغط العليا املرحلة صاروخ يتصدَّى أن يجب كان حيث ة؛ امُللحَّ الفنية املتطلبات من
املحرك إشعال قبل اإلضايف الدفع صاروخ يف يحدثان اللذين القوي والتسارع املرتفع
ولكن، الفنيني. متناول عن تماًما بعيدة كانت عملية وهي الشاهقة، االرتفاعات بلوغ عند
عن فضًال الضغط، تحت مغذٍّى محرًكا كوربورال» يس إيه «دبليو الصاروخ استخدم
أو إشعاٍل نظاَم يتطلَّب الصاروخ هذا يكن ولم التالمس. عند يشتعل كان دفعي وقود
يف املحرك صمامات فتح هو مطلوبًا كان ما كل بل توجيٍه، نظاَم أو توربينيًة مضخًة
وهو ،١٩٤٩ فرباير يف ميًال ٢٤٤ ارتفاع الصاروخ بلغ الطريقة، وبهذه املناسب؛ الوقت
قياسيٍّا رقًما َل وسجَّ حال، أية عىل تتخطَّاه أن الحًقا فضائية َمْركبة أية تستطع لم ارتفاع

.١٩٥٦ عام حتى يُتجاَوز لم االرتفاع يف
الصواريخ، مجال يف األمريكيني االختصاصيني من مجموعة تشكَّلت ذلك، عىل بناءً
معهد يف بأنفسهم أنفسهم علَّموا الذين الُهواة الباحثني عن وانبثقوا جودارد، بأعمال تأثَّروا
التمويل عىل املجموعة هذه واعتمدت األمريكي، الصواريخ ونادي للتكنولوجيا كاليفورنيا
والصواريخ التجارب صواريخ مجاَيلْ يف هادفًة لكْن متواِضعة مكانًة َقْت وحقَّ الفيدرايل
تستطيع شامل دمار صواريخ بناء فكرة عن تماًما بعيًدا كان العمل هذا ولكن الحربية.
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واقعتَْي أعقاب يف األسلحة، هذه مع الوضع تخيَُّل كثريون استطاع نووية. قنبلة حمَل
الذي بوش، فاِنفار وأشار باألمر. مهتمة تكن لم واشنطن ولكن وهريوشيما، بينامونده
أمام شهادته يف بوضوح ذلك إىل الحرب، وقَت والتطوير العلمي البحث مكتب إدارة توىلَّ

:١٩٤٥ ديسمرب يف الشيوخ مجلس

عالية. َميل بزاوية ِميل ٣٠٠٠ ارتفاع يبلغ صاروخ عن كثرية أقاويل انترشت
األشخاص فهؤالء عديدة؛ لسنوات مستحيًال وسيظل مستحيل أمٌر هذا رأيي، ويف
صاروخ عن يتحدثون كانوا تزعجني التي األمور هذه عن يكتبون كانوا الذين
حامًال أخرى إىل قارة من منطلًقا عالية، ميل بزاوية ميل ٣٠٠٠ ارتفاع إىل يصل
يف بالضبط يهبط دقيًقا سالًحا يجعله نحٍو عىل ًها وموجَّ يَّة، ذرِّ قنبلة متنه عىل

املدينة. هذه مثل معنيَّ موضع
صنع كيفية يعرف َمْن العاَلم يف يوجد أنه أعتقد ال الفنية، الناحية من
للغاية. طويلة زمنية فرتة بعد إال يحدث لن األمر هذا أن وأثق كهذا، صاروٍخ
األمريكيون يُسِقط أن وأتمنى تفكرينا، من األمر هذا نُسِقط أن يجب أننا وأعتقد

تفكريهم.4 من األمر هذا

هو ما تتطلَّب كانت النوع هذا من صواريَخ أن يف الشك يراوده أحٌد يكن لم
بلغ «فايكنج». الصاروخ تكلفة كانت التي الدوالرات من املاليني بضعة من بكثري أكثر
اليورانيوم من املصنوعني بنوَعيْهما ،١٩٤٥ عام أُلِقيتا اللتني الذريتني القنبلتني وزن
قنبلة سيحمل الذي الصاروخ وزن يصل أن يجب وكان أطنان. خمسة والبلوتونيوم،
والتي طنٍّا عرش أربعة تزن التي بالقنبلة مقاَرنًة األطنان، من مئات عدة موسكو إىل واحدة
تلج التي املخروطية، الصاروخ مقدمة وكانت حملها. يستطيع «فايكنج» صاروخ كان
ديناميكا حرارة ِبفعل كالنيزك ستحرتق الثانية، يف أميال أربعة برسعة الجوي الغالف إىل
بدقة، الهدف إصابة يضمن توجيٍه نظاُم ثمة يكن لم للقارات، العابر املدى ويف الهواء.
تُخِطئ كانت إذ تماًما؛ ًا معربِّ ،missile وهو «قذيفة»، لكلمة اإلنجليزي ى املسمَّ وكان
استطاعت إذا حتى .miss اإلنجليزية الكلمة من األول املقطع عنه يعربِّ ما وهو هدَفها
طاقته فُستهَدر الجوي، الغالف اخرتاق عند الصموَد الصاروخ عىل املثبَّتة الحربية الرأس
يصيبها أن دون موسكو تارًكا القريبة، الجماعية املزارع يف والفالحني األبقار إصابة يف

أرضار. بأيِّ
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الواليات أن وهي أكرب، حجة عىل تعتمد بوش نظر وجهة كانت ذلك، من الرغم عىل
العرشون الجوية القوات أثبتَِت فقد الصاروخية؛ األسلحة هذه إىل حاجٍة يف تكن لم املتحدة
«بي-٢٩»، بقاذفات واسعة غارات شنِّ خالل من اليابان بإحراقها الجوية، للقوة زعامتَها
الواليات كانت ذلك، إىل باإلضافة وناجازاكي. هريوشيما يف القاضية الرضبة عملية إدارة ثم
قاذفات تكافئ «بي-٥٠» قاذفات كانت إذ «بي-٢٩»؛ قاذفات بالفعل تتخطَّى املتحدة
رسعان ثم كثريًا. أعىل قدرات ذات محركات استخدام يف عليها ق تتفوَّ بل «بي-٢٩»
هذه من ستة تستخِدم كانت التي «بي-٣٦»، القاذفة الطريان اختبارات إىل انضمت ما
«بي-٣٦» القاذفة بإمكان وكان «بي-٥٠». يف فقط محركات بأربعة مقاَرنًة املحركات
ثم موسكو، عىل بلوتونيوم قنبلة وإلقاء الرشقي، الساحل من األطلنطي املحيط عبور

بالوقود. التزوُّد إعادة إىل الحاجة دون واحدة رحلة يف كله وذلك قواعدها، إىل العودة
مصلحة يف صبَّْت جديدة رات تطوُّ حدثت ذلك، أعقبت التي العديدة السنوات خالل
التزوُّد إعادة عمليات تعمل أن املنتظر من كان لرؤيتهم، فوفًقا القاذفات؛ تطوير مؤيدي
أن ع املتوقَّ من وكان الطائرات. هذه تبلغه الذي املدى توسيع عىل الطريان أثناء بالوقود
صعوبة من يزيد ما وهو أعىل، ارتفاعات عىل وتحلِّق أكرب رسعاٍت اثة النفَّ القاذفات تقدم
احتماالت من السوفييتية، الحدود ُقْرَب الكائنة البحار، وراء ما قواعد وزادت إسقاطها.
واألهم الحماية. من مزيًدا لها ر يوفِّ كان ما وهو القاذفات، مع اثة النفَّ املقاتالت خروج
وإىل أعداؤنا. وليس القنبلة حوزته يف الذي الطرف كنَّا أننا وهي بسيطة، حقيقٌة ذلك من
البعيدة الصواريخ كانت جسيًما، اسرتاتيجيٍّا تهديًدا يمثِّلوا وحتى قنبلًة، أعداؤنا يمتلك أن

فيه. تُستخَدم الذي اليوم انتظار يف رها تطوُّ ستواِصل املدى
الصواريخ، هذه بناء يف مباِرشة نية أية تُضِمر الجوية القوات تكن لم بينما ذلك، مع
أسابيع خمسة قبل ،١٩٤٥ أكتوبر ويف لبنائها. تحديًدا مطلوب هو ما فهم الحكمة من بََدا
إىل خطابات الجوية الفنية الخدمات قيادة أرسلت الكونجرس، أماَم بوش فانفر مثول من
لوْضِع عروٍض إعداد إىل إياها داعيًة الرئيسية، األمريكية الطائرات رشكات يف املسئولني
الصواريخ هذه وكانت الصواريخ. من طرازات أربعة لتطوير سنوات عرش مدته برنامٍج
تصل املدى طويلة وصواريخ ميًال، عرشين إىل تصل املدى قصرية صواريخ بني ما ع تتنوَّ
ُوِضعت التي الدراسة جذبت دييجو، سان يف «كونفري» رشكة ويف ميل. آالف خمسة إىل
وكان بوسارت، كاريل يُدَعى الطائرات، هياكل يف اختصايصٍّ انتباَه الدعوة لهذه استجابًة

تشاريل. اسم عليه يُطِلق الجميع
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من التعدين هندسة يف علمية شهادة عىل حصوله وبعد بلجيكا، يف بوسارت نشأ
زمالة، منحة يف للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد إىل انضمَّ ،١٩٢٥ عام بروكسل جامعة
مجال يف لنفسه اسًما صنع حتى عمله وواَصَل الطريان، علم عىل املعهد خالل من وتعرََّف
ممكن. وزن أقل مع متانة أقىص تحقيَق تتطلَّب كانت التي الطائرات، هياكل تصميم
الصاروخ بأمر علم وعندما الطائرات، مجال كاختصايصيف الحرب سنوات قىضبوسارت
الجوية، القوات دراسة عقد وصل عندما لكن لألموال؛ هائًال إهداًرا ذلك يف رأى «يف-٢»،
تنفيذ مهمَة وتوىلَّ املهندسني كبري إىل وذهب مقاومته، يستطع لم يًا تحدِّ فيه بوسارت رأى

العقد.
مداها يبلغ صواريخ بناء إىل جميعها تهدف مرشوعات، ثالثة بوسارت فريق اقرتح
طيَّار بال نفاثة طائرة وهو «كروز»، الصاروخ عن عبارة «أ» املرشوع وكان ميل. ٥٠٠٠
«ب» املرشوع وكان ر. متطوِّ آيل طيَّار عىل باالعتماد االتجاه األحادية مهمتها أثناء تحلِّق
لرشكة سيسمح وكان «يف-٢»، الصاروخ ما حدٍّ إىل يشبه تجريبي صاروخ عن عبارة
املرشوع أما الكبرية. السائل الوقود لصواريخ الجديد املجال يف خربة باكتساب «كونفري»
له. ازدرائه عن بوش فانفر أعرب ما وهو املدى، طويل صاروخ عن عبارة فكان «ج»،
بيل الدفع مهندُس األسماء هذه َم وقدَّ أسماء، إىل حاجٍة يف الثالثة التصورات هذه كانت
كان إذ «أ»؛ املرشوع صاروخ عىل املكرسات) عن املمتنع (أي تيتوتلر اسم فأطلق لسرت؛
كوقود. الكحول يستخدم يكن لم الذي الثالثة النماذج ضمن الوحيد الصواريخ نموذج
قديم (أي فاشوند» «أولد اسم التجريبي، الصاروخ «ب»، املرشوع صاروخ عىل وأطلق
صاروخ يحمل أن املفرتض من وكان «يف-٢»، الصاروخ مع لتشابهه نظًرا الطراز)،
وهو يَّة)، الذَّرِّ القنبلة (أي بومب» «أتوميك اسم للقارات، العابر الصاروخ «ج»، املرشوع

«مانهاتن». اسم عليه لسرت أطلق الذي الصاروخ
يعتقد بوسارت وكان أمريكي، دوالر مليون ١٫٩ بقيمة تمويًال الجوية القوات قدَّمت
بناء كان لكن مانهاتن، بناء يف أمل ثمة يكن ولم املعدات. بعض لرشاء يكفي كان ذلك أن
عىل فاشوند» «أولد الصاروخ وحصل املتناول. يف حجًما األصغر فاشوند» «أولد الصاروخ
بأكملها. الدراسة عىل الجوية القوات أطلَقتْه الذي االسم وهو إكس-٧٧٤»، «إم ثالث، اسم
يف خربته توظيف وهو أََال الرئيسية، املشكلَة رآه ما لحلِّ عزٍم يف العمل بوسارت وبدأ
آَخرون أشخاص ثمة وكان . حدٍّ أدنى إىل الصاروخ وزن لتقليل الطائرات هياكل تصميم
استغالل أن يعلم كان بوسارت أن بَيَْد قوية، محركات تصميم رضورة عن يتحدثون
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موسكو بلوغ يستطيع الوزن خفيف صاروخ تصميم إىل يؤدِّي ربما بمهارٍة صه تخصُّ
بالغة. بسهولة

إضافة طريق عن إياه يًا مقوِّ لب، الصُّ من «يف-٢» الصاروخ بنى قد براون فون كان
ورأى الخارجية. الطبقة هذه داخل منفصلة كحاويات الوقود خزانات وبناء داعم هيكل
أن قرََّر الحال، وبطبيعة بأكملها؛ الثالث املناطق يف الوزن تقليص املمكن من أن بوسارت
االحتفاظ طريق عن مزدوجة مهمة بتأدية الخارجية للطبقة وسمح األلومنيوم، يستخدم
املزيد إضافة يف بوسارت ومىض الداخيل. الخزان سعة عن ثمَّ من مستغنيًا الدفع، بوقود
ذلك من بدًال والعمل املقوي، اإلطار عن التخيلِّ أيًضا املمكن من أن فرأى التعديالت، من
الداخلية جوانبها ضغط خالل من التداعي من وحمايتها الخارجية الطبقة تقوية عىل
إال حاجٍة يف يكن لم الذي البالون، يشبه صاروخه كان ثَمَّ، ومن النيرتوجني؛ باستخدام
أن املنتظر من وكان تماًما. الة فعَّ بصورة شكله عىل للحفاظ محدود داخيل ضغط إىل
ثُْمن من قليًال أكرب ولكن «يف-٢»، الصاروخ نموذج حجم ثلثَْي الصاروخ حجم يصبح

فارًغا. وزنه
طيَّار عىل يعتمد بسيط توجيه نظام لتصميم امليزانية يف مالية صات مخصَّ ثمة كانت
يستخدم أن بوسارت عىل كان إكس-٧٧٤»، «إم الصاروخ بمحرك يتعلَّق فيما لكن آيل،
لتنفيذ ْت تصدَّ التي هي موتورز» «ريأكشن رشكة كانت أخرى، ومرًة متوافًرا. كان ما كلَّ
وهو األربع، االحرتاق غرف ذي آر-٢» إل «إكس املحرك من نموذَجها طارحًة املهمة، تلك
بميزانية يعملون كانوا الذين التجريبية، «إكس-١» الطائرة مو مصمِّ اختاره الذي النموذج
بغرض توربينية مضخة يستخدم النموذج هذا وكان صاروخهم. مرشوع لتنفيذ محدودة،
الدفع قوة لتعزيز يبدو، فيما الغاز، ضغط خالل من أرسع، تدفق بمعدالت الوقود تغذية
ما وهو عمًدا، «يف-٢» الصاروخ نموذج شكَل بوسارت وحاكى رطل. ٨٠٠٠ إىل لتصل
أنفاق بيانات باستخدام فريقه أفراد بني الهواء ديناميكا مجال يف لالختصاصيني سمح

دراساتهم. يف األملانية الرياح
ولكن، امليزانية. تخفيضات وطأة تحت «كونفري» عقد الجوية القوات ألَغِت ذلك، بعد
إىل باإلضافة تستخدمها أن استطاعت التي امُلنَفقة، غري األموال بعض الرشكة لدى كان
إكس-٧٧٤»، «إم طراز صواريخ ثالثة لبناء ترصيٍح عىل بوسارت وحصل الخاصة، أموالها
مائة ارتفاع لبلوغ مة مصمَّ وكانت .١٩٤٨ عام خالل ساندز وايت قاعدة من انطلقت
من أكثر تبلغ ولم االنطالق، يف تُفلح ولم محركاتها فت توقَّ الثالثة الصواريخ أن بَيَْد ميل،
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املشكلة تحديَد بوسارت مهندسو استطاع الثالثة، اإلطالق عملية وبعد فقط. ميًال ثالثني
بامليزانية. متعلًقا األمر يكن ولم كامل. نجاح عن تُسِفر ربما أخرى محاولٍة إجراء يف وأملوا
وهو «تيتوتلر»، املدى البعيد «كروز» الصاروخ بناء عقد خرست قد «كونفري» كانت
بال مشابهة طائرة بنت التي الرشكة إيركرافت»، «نورثروب رشكة به فازت الذي العقد
باعتباره إكس-٧٧٤» «إم لصاروخها الرتويج «كونفري» حاولت «سنارك». باسم طيَّار
قدرًة. واألكثر حجًما األكرب «فايكنج» الصاروخ أمام املنافسة خرس لكنه تجارب، صاروَخ
صاروخ أول وهو «أطلس»، غرار عىل «مانهاتن» الصاروخ م ُصمِّ املناسب، الوقت ويف
نموذج عىل كبري حدٍّ إىل تصميمه يف يعتمد وكان للقارات، عابر حقيقي أمريكي باليستي
ويقع البعيد، املستقبل يف يزال ال كان كله هذا ولكن، لبوسارت. إكس-٧٧٤» «إم صواريخ
خربًة واكتسب بطوليٍّا مجهوًدا بوسارت بذل وقتئٍذ. الجوية القوات خطط إمكانات خارج
عدم هو األثناء تلك يف يعوقه كان ما أن إال بثمن، تُقدَّر ال أنها املطاف نهاية يف ثَبَُت
ن تحسُّ حني إىل االنتظار عليه حتََّم ما وهو الكبرية، بالصواريخ الجوية القوات اهتمام

األحوال.
طراز نفاثة صواريخ كانت أنها بَيَْد بالصواريخ، الجوية القوات اهتمام نما ما رسعان
«سنارك» الصاروخ كان طيَّار. بال طائرات عن عبارة األمر حقيقة يف وكانت «كروز»،
الصاروخ هو آَخر صاروخ ثمة وكان الصواريخ، هذه أحَد ميل ٥٠٠٠ مداه يبلغ الذي
هذه استطاعت ميل. ٦٠٠ مداه يبلغ كان الذي «مارتن»، رشكة إنتاج من «ماتادور»
ولم صواريخ، إىل حاجة دون التقليدية، اثة النفَّ املحركات باستخدام التحليق الطائرات
نُُظم إىل تحتاج الطائرات هذه وكانت النيازك. مثل االحرتاق مشكلة عىل تنطوي تكن
ملدة ثابت مسار التزام «سنارك» نموذج عىل يتعنيَّ كان إذ القدرة؛ عالية آلية طريان
تستطيع الثانية العاملية الحرب يف اآليل الطريان نُُظم تكن لم بينما أكثر، أو ساعات عرش
ذلك. من يقرب ما أو دقيقة عرشة خمس من ألكثر ثابت مسار يف طائراتها عىل الحفاظ
تقليديًة هذه «كروز» لصواريخ الفنية املتطلبات بََدِت األخرى، الجوانب معظم يف لكن

تماًما.
باعتبارها «كروز» بصواريخ االهتمام هذا الستغالل الفرصة توافرت ذلك، مع
صواريخ لتطوير األساَس يضع أن فعليٍّا يمكن كان طموح بحثي جهد نحو انطالقة
وقاد أفياشن»، أمريكان «نورث رشكة الفرصة هذه انتهزت للقارات. عابرة باليستية
الصواريخ علم يف الرئييس املساَر جهوُده رسمت حيث بوالي؛ ويليام التطوير جهوَد

األمريكي.
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أسالفه كان إذ األصل؛ يف هيجونوتيٍّا االسم وكان ،١٩١١ عام أملانيا يف بوالي ُولَِد
والده وكان عرش، الرابع لويس حكم فرتة أثناء فرنسا يف الديني االضطهاد من فرُّوا قد
فرتة يف م للتضخُّ البالغة األرضار وسَط ،١٩٢٤ عام يف ثم األملاني. الجيش يف ضابًطا
بوالية إيفانستون إىل وهاجرت شتوتجارت، يف منزلها عن عائلته رحلت الحرب، بعد ما
عمًال الثانوية املرحلة يف النهائية السنة يف طالبًا كان الذي بوالي وجد حيث إلينوي؛
نورثوسرتن؛ جامعة إىل انضم حيث األم، مدينته يف الشاب بوالي وأقام فحم. مخزن يف
وعيناه الجامعة حرم عرب يقفز يوم ذات «جاء جني: أرملته تذكر مثلما ،١٩٣٣ عام ويف
كاليفورنيا معهد من أمريكي دوالر ٣٠٠ بقيمة منحٍة عىل وقتَها حصل قد وكان تلمعان،

للتكنولوجيا.»
لًة مسجِّ الغربي، الساحل إىل تبعته أنها بَيَْد الزواج، عىل عام أمامهما يزال ال كان
بكلية هو التحق بينما أنجلوس، لوس كاليفورنيا، جامعة يف النهائية سنتها إلتمام نفسها
يف للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد إىل أذهب «كنُت قائلًة: ذلك وتتذكَّر العليا. الدراسات
ويف مًعا. للخروج كثري وقت ثمة يكن لم املعهد، يف الرتام. مستِقلًَّة أسبوع، كل عطلة
اهتماَم عمله جذب دروسه.» يستذكر كان بينما جانبه إىل أجلس كنُت الوقت، معظم
ماونت مرصد قبة إلقامة حسابية عمليات وأجريا له؛ مساِعًدا اتخذه الذي كارمان، فون
«كان قائلًة: ذكرياتها جني وتواِصل البرتول. آبار هيدروديناميكا فهم وحاوال بالومار،
حتى العمل ويواِصالن تقريبًا، مساءً العارشة الساعة يف أفكاره طرح يف يبدأ كارمان فون
يف الصف إىل ويذهب التعب، أجهدهما بعينني يعود بيل كان ثم صباًحا. الثالثة الساعة

التايل.»5 اليوم يف صباًحا الثامنة الساعة تمام
العليا الدراسات طالُب ينظِّم أن املعتاد من وكان مالينا، بفرانك أيًضا بوالي أُعِجَب
تبلغ صاروخية طائرة بناء حول دراسية حلقًة بوالي نظََّم وبالفعل دراسيًة، حلقاٍت
وراء جثم حيث ِسكو، أرويو يف مالينا إىل أيًضا وانضمَّ الساعة. يف ميل ١٢٠٠ رسعتها
اهتمامه من الرغم عىل لكن مبكر. صاروخي اختبار إلجراء الرمل أجولة من كومة
غري معامله تزال ال مجاٍل خالل من املهنية حياته يبدأ أن يعتزم يكن لم بالصواريخ،
كارمان فون بحوث غرار عىل بحث عن عبارة الدكتوراه يف رسالته موضوع وكان واضحة.
الهواء ديناميكا مجال من أكثر مستقبليٍّا شيئًا يتناول يكن ولم األجنحة، نظرية حول
التحق ثم شاب، كمدرس للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف يعمل فرتًة بوالي ظلَّ التقليدي.
يف هوائيٍّا، نفًقا بنى هارفرد ويف التدريس. هيئة يف السن حديث عضًوا هارفرد بجامعة
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أنفاق مرتو من إضافية كهربية محركات مستخِدًما الجامعة، مباني ألحد السفيل الطابق
بوسطن.

وكان األفق. يف تلوح كانت التي الحرب نُذر من يفلت أن بالكاد استطاع ذلك، مع
األملانية-األمريكية، املنظمة املتحدة؛ الواليات منارصي تضمُّ منظمًة يمتلكون النازيون
األملانية بوالي أصوُل ل تسهِّ أن يف آِمًال ببوالي، أعضائها أحد اتصل التي املنظمة وهي
مساعدتهم، فكرة من للغاية مستاءً بيل «كان قائلًة: ردَّه جني وتتذكر املنظمة. إىل انضماَمه
البحرية.» يف االحتياط قوات إىل ذلك قبل انضمَّ قد كان الذي يوجني، أخاه وتبع فخرج
التابع الجوية األرصاد مكتب إىل االنضماَم البحريُة عليه َعرضت أرصاد عاِلَم يوجني وكان

الصواريخ. مجال يف وظيفًة عليه البحرية فعرَضِت ويليام، أما لها؛
عليه أن ووجد واشنطن إىل ووصل مهمٍة، يف البحرية استدعته ١٩٤١ سبتمرب يف
لكنه له، األمُر يَُرق ولم واملسامري، الصواميل مثل املعدنية األجزاء ربط أدوات مع التعامل
قد للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد يف زمالئه بعض وكان عالقاته. الستخدام ا مستِعدٍّ كان
يومني، غضون ويف منهم؛ املساعدة بوالي فطلَب عالية، ُرتَب يف بحرية ضباَط صاروا
أنابوليس. يف الجوية املالحة مكتب يف الطاقة توليد محطة تطوير فرع إىل نقله جرى

عىل بحوثًا ترواكس روبرت فيه يُجِري الذي البحوث مركز هو املكتب هذا كان
رشكتَْي مع العقود شئون إدارَة يتوىلَّ كان بينما جودارد، روبرت مع بالتعاون الصواريخ
ثمة وكان حميَمنْي. صديَقني وبوالي ترواكس وصار و«إيروجت»؛ موتورز» «ريأكشن
بوالي وظفَر الهوائي. الدفع ذات النفاثة املحركات عن مشابهة مسئولية يتوىلَّ آَخر مدير
هيكًال بتوفريه يتميَّز املركز وكان النفاثة. املحركات مجال يف األهم، باملنصب نفسه
املباِرشة التطوير عمليات خالله من هون يوجِّ األشخاص، من حفنة يضم صغريًا تنظيميٍّا
حثيثًا. سريًا خطاها عىل يسري بوالي كان التي العمليات وهي الثالثة، املحركات ألنواع

خاصة؛ بصورة واعًدا الطائر»، ف «امَلْرصِ أو الهوائي، الدفع ذو النفاث املحرك كان
معني طول ذي أنبوب عن عبارة وكان اإلطالق. عىل ره تصوُّ يمكن محرك أبسط كان إذ
املقدمة، يف يندفع الهواء كان املرتفعة، الرسعات وعند وقود؛ بحواقن ومزوَّد بعناية م ُمصمَّ
املؤخرة؛ يدفع ق املتدفِّ الساخن الهواء تيار وكان ساخنًا. ويصري املحقون الوقود يحرق ثم

دفٍع. قوَة يولِّد ا ممَّ
النحو عىل تميضُقدًما الهوائي الدفع ذات النفاثة املحركات عىل األوَّلية التجارب كانت
عن تُسفر كانت أنها بَيَْد فيه، تميض الصاروخية التجارب كانت الذي نفسه االرتجايل
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استخدمته ما يتجاوز لم القريبة، بلتيمور مدينة يف التطبيقية الفيزياء مخترب ويف نتائج.
أنبوب مجرد من أكثر الهوائي الدفع ذي النفاث املحرك يف كأنبوب العمل مجموعات إحدى
الدفع قوة الصغرية الصلب الوقود صواريخ من مجموعة ووفرت مقاتلة. طائرة يف عادم
رسعة مستوى إىل الهوائي الدفع ذي النفاث املحرك رسعة يزيد كان ما وهو املبدئية،
يونيو ويف الدفع. عملية يف ثمارها تؤتي املحرك مقدمة يف الهواء اندفاع عملية تجعل
وهو الساعة، يف ميل ١٤٠٠ إىل الرسعة زيادة عىل البديلة التعديالت هذه عملت ١٩٤٥
عىل النفاثة املقاتالت أرسع رسعِة ِضْعِف من وأكثر الصوت رسعة ِضْعف من يقرتب ما

الوقت. ذلك يف اإلطالق
مخرتع وكان وإنتاجها. التوربينية النفاثة املحركات تصميم عىل بوالي تجارب ركَّزت
ًسا متحمِّ بوالي وكان املحركات، هذه من األوىل النماذج بنى قد وتل، فرانك يُدَعى بريطاني،
النفاثة، الطائرات تطوير إىل جديٍّا تسعى البحرية كانت الحرب، نهاية ومع إلنتاجها.
جيه-١ «إف نموذج ر تطوِّ أنجلوس لوس يف أفياشن» أمريكان «نورث رشكة وكانت
طائرات. حاملة متن عىل املحمولة النفاثة املقاتالت نماذج أوائل من صار الذي فيوري»،
فريق أول َن كوَّ حيث أمريكان»، «نورث رشكة إىل بوالي هذا املقاتالت مرشوع قاد
،١٩٤٨ عام بعد الرشكة رئيس آتوود، ليالند جيه ويتذكر الصواريخ. لتطوير البالد يف
وتطلعاتها. أمريكان» «نورث رشكة توقعات يف مفاجئًا تراجًعا شهدت الحرب نهاية أن
يقول الحرب؛ أثناء البالد يف الطائرات إلنتاج أساسيٍّا مصدًرا الرشكة كانت الحرب، وخالل
عام خريف بحلول لكن الرشكة.» نشاط ذروة يف موظف ألف ٩٠ لدينا «كان آتوود:
ما إىل املوظفني عدُد تقلََّص اإلنتاج، عقود إلغاءات من هائلة مجموعة خضم يف ،١٩٤٥
من عرشات بضع سوى لديها يكن لم الركود، فرتات وأثناء موظف. ٥٠٠٠ عن يزيد ال

الطائرات. إنتاج طلبات
الجديد املجال يف ذلك وكان للنشاط، محدود مجال ثمة كان ذلك، من الرغم عىل
جيمس الرشكة رئيس ورئيسه، آتوود إىل بالنسبة والقاذفات. النفاثة املقاتالت إلنتاج
قال وكما املستقبل، إىل الطريَق يمثِّل املجال هذا يف العمل كان كيندلربجر، «داتش»
يف سنشارك وكنَّا جديدة، عسكرية طائرة إىل ستحتاج البالد أن للغاية جليٍّا «كان آتوود:

صناعتها.»
الطائرات مثل: امُلبتكرة؛ التكنولوجيات من مجموعة عن تمخضت قد الحرب كانت
والطاقة اآليل، التحكم ونظام األخرى، اإللكرتونية واألجهزة والرادار، والصواريخ، النفاثة،
تأسيس منه ويطلب عليه العثور يمكنه عاِلم أفضل يدعو أن كيندلربجر ورأى يَّة. الذَّرِّ
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مسئويل أحد عىل واقرتََح املجاالت، هذه يف خرباء لديها يعمل جديدة بحثية مختربات رشكة
بوالي. توظيف واشنطن، منطقة يف التنفيذيني، التوظيف

أنجلوس لوس إىل ميلودي، الرضيعة ابنتهما وبصحبتهما جني، وزوجته بوالي وصل
الحدود عىل األطراف مرتامي كبريًا منزًال واشرتيَا ،١٩٤٥ عام يف الشكر عيد بحلول
الرشكَة بوالي َس وأسَّ الشاطئ. عن شارع يفصله باليسيدز، باسيفك حي يف القصوى
«مخترب اسم الرشكة عىل وأطلق املطار، ُقْرَب جديدة رشكة مبنى يف إنشاؤها املزمع

الالزمة». باألدوات التزويد «مبنى اسم عليها أطلق قد كان أن بعد الجوية»، الفيزياء
كارمان فون تيودور القديم معلِّمه كان أوضاعه، يرتِّب يزال ال بوالي كان بينما
كتب أرنولد، هاب قائده، طلب عىل وبناءً الجوية. القوات مستقبل نحو الطريق إىل يشري
مقاتالٍت بنماذِج املستقبل يأتي أن َع وتوقَّ جديدة»، آفاق «نحو بعنوان تقريًرا كارمان
وأقماٍر نووية، قنابل تحمل املدى بعيدِة وصواريخ الصوت، رسعَة رسعتُها تتجاوز نفاثة
التقرير، تجاه بالغة بسعادة أرنولد الجنرال وشعر فضائية. مدارات يف تدور صناعية
بها يستعني اسرتشادية كأداة الوقت من «لفرتة سيُستخَدم التقرير أن كارمان فأخرب
املتوفر التمويل وكان والتطوير». البحث مجاَيلِ يف بمسئولياته االضطالع يف العام القائد
مواصلة وزمالؤه بوالي استطاع أرنولد دعم خالل من لكن ضئيًال، الجهود هذه لتنفيذ

أبحاثهم.
حيث الرشكات؛ إحدى يف السيارات انتظار ساحة يف الصاروخي بحثهم مرشوع بدأ
لجرافة الصلب النَّْصل وكان منهم. ياردات بضع مسافة عىل املنتظرة السيارات كانت
غايًة املحركات بعض وكان املحرك، انفجار حالة يف املهندسني يحمي البلدوزرات أحد
متحدثًا آتوود ويقول الهدير، إىل منه الصفري إىل أقرب كان صوتها إن حتى َغر، الصِّ يف
الجديد، املخترب هذا ويف عامني.» طواَل نهاَر ليَل ر تصفِّ صواريخ لدينا «كانت ذلك: عن
الهواء رسعُة تجاوَزْت هوائيٍّا نفًقا هارفرد، يف هوائيٍّا نفًقا بنى قد كان الذي بوالي، شيََّد
الجريوسكوبي التوجيه نُُظم مجال يف اختصاصيني جلب يف بدأ كما الصوت. رسعَة فيه
مجال االختصايصيف بارسونز، جون هؤالء بني من وكان الصواريخ؛ وعلم واإللكرتونيات
لدينا تكن ولم طريقنا، س نتلمَّ «كنَّا آتوود: يقول «إيروجت». رشكة من الدفعي الوقود
التحكم. أو الهواء ديناميكا أو الدفع حول يتمحور كان نجمعه ما كل لكن لة، مفصَّ خطة

التطوير.»6 عملياُت أساسها عىل تُجَرى التي القوائم أو الدعائم هي هذه وكانت
يف أساسية مقدمًة عمله لطاقم ر توفِّ منزليٍّا املصنوعة الصغرية الصواريخ كانت
هم العالم يف صواريخ خرباء أفضل أن املعرفة حقَّ يعرف كان بوالي لكن املجال،
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الوقت ذلك يف كانوا الذين براون، فون فرينر فريق ضمن يعملون الذين االختصاصيون
الذي هوزيل، ديرت وفيهم منهم، كبريًا عدًدا بوالي وضمَّ بليس. فورت يف شيئًا يفعلون ال
أمريكان» «نورث رشكة يف الخرباء صار ما رسعان ثم براون. لفون مساعًدا يعمل كان
محركه من نسًخا يبنون كانوا حيث األوَّلية؛ «يف-٢» مخططات عىل عملهم يبارشون

عليها. اختبارات ويُجرون الصاروخي
يرى كان بوالي أن بَيَْد العالم، يف صاروخي محرك أقوى موه صمَّ الذي املحرك كان
يف يكمن املتكررة الخالفية املوضوعات أحد وكان التعديالت. من الكثري إجراء إمكانية
قد الكبري «يف-٢» الصاروخ كان إذ الدفع؛ غرفة داخل وخلطه الدفع وقود لحقن استعداده
الصاروخ محرك من مستوحاة بسيطة تكنولوجيا باستخدام الرضورية املهمة هذه أدَّى
عبارة وهو احرتاق»، «كأس استخدم قد «إيه-٣» الصاروخ وكان حجًما. األصغر «إيه-٣»
الداخل يف يتناثر الكحول وكان املنتصف. من يربز نحايس رأس ذات مقلوبة كأس عن
الخارج إىل يتدفق السائل األكسجني كان بينما الكأس، جدار يف صغرية ثقوب خالل من
دفع قوة مع يتالءم كان ما وهو املركزي، الرأس يف مشابهة ثقوب خالل من الكأس نحو
إىل حاجٍة يف كان حجًما األكرب «إيه-٤» محرك لكن رطل. ٣٣٠٠ البالغة «إيه-٣» محرك

ذلك. من أكثر هو ما
يُوَضع مسطَّح دائري طبق عن عبارة وهو حاقن، إىل حاجة يف «إيه-٤» محرك كان
واألكسجني الوقود وكان ثقوب. ذي ُدش رأس مثل قنوات، وتتخلله الدفع غرفة أعىل
يختلطان الدُّش، من املياه رذاذ يتدفق كما القنوات من يتناثران كانا اللذان السائل،
تطوير قسم رئيس تيل، فالرت وكان لتطويرها، وقتًا تستغرق الحواقن ولكن ويحرتقان.
استقرَّ «إيه-٤»، بمحرك الخاص الدفع وقود يحقن ولكي أمره، من عجلة يف املحركات،
الدفع. غرفة أعىل «إيه-٣» محرك يف تقليدي احرتاق كأس عرشة ثماني وضع عىل رأيه
يشري الزمالء أحد جعل ما وهو بها، الخاصة السائل األكسجني قناُة كأٍس لكل وكان
وتعقيده، وقوته حجمه يف رهيبًا «شيئًا باعتباره هذا كأًسا» عرشة الثماني «محرك إىل
كتب ومثلما صعوبات، واجه لكنه حقيقي حاقن بناء تيل حاَوَل سمكري». ألي وكابوًسا
بريطانية جوي قصف غارة يف تيل ومات تيل.» د. تنتظر لن «الحرب قائًال: القادة أحد
نموذج بناء يف مهندسوه ينجح أن قبل االنتهاء وشك عىل الحرب وكانت ،١٩٤٣ عام يف

للتشغيل. وقابل ناجح
تصميم من بكثري أكثر هو ما يمثِّل مناسب حاقن تصميم كان بوالي، إىل بالنسبة
دفع قوة ذات صواريخ لتصميم الطريَق الحاقن هذا د يمهِّ أن املمكن فمن أبسط؛ محرك
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املبارشة التحسينات من مجموعة شكل يف تأتي ربما املحركات تلك حواقن ألن نظًرا أكرب؛
ساحة يف الالزمة االختبارات إجراء من يتمكَّن لم بوالي أن بَيَْد األسايس. التصميم يف
من كبرية مجموعة إىل يحتاج كان إذ أبحاثَه؛ فيها يُجِري كان التي السيارات انتظار

الصواريخ. اختبارات منشآت
مكتظة تكن ولم املنطقة، يف واسًعا بحثًا «أجرينا قائًال: األحداث تلك آتوود يتذكر
هذه كانت التل.» أعىل باس، سوزانا سانتا يف األرض هذه عىل وعثرنا آنذاك، بالسكان
باستخدامها هوليوود أفالم لطواقم سمحت قد وكانت دانداس، تُدَعى لعائلة ملًكا األرض
املائل املستديرة بالجالميد ومليئة وقاحلة، ُمْقِفرة األرض وكانت الغربية. األفالم لتصوير
األرض ولكن املجاور. فرناندو سان وادي عىل رائعة إطالالت يوفر ا ممَّ الُحمرة؛ إىل لونها
يف للتنقل جيب سيارة يستخدمون كانوا بوالي زمالء إن حتى الوعورة، شديدة كانت

أرجائها.
مركًزا أقامت ثم األرض، أمريكان» «نورث رشكة استأجرت ،١٩٤٧ عام أوائل يف
يُعتَرب كان ما وهو الرشكة، أموال من أمريكي دوالر ألف ٧١٣ بتكلفة صواريخ الختبارات
ترصيح إىل يستند كان األمر لكنَّ الحرب؛ بعد ما فرتة يف املال نُْدرة ضوء يف طائًال مبلًغا
أن عىل العزم عاِقَدي كانا وكيندلربجر آتوود وأن الرشكة، مستقبل تمثِّل الصواريخ بأن

التطوير. جهوَد يقودا وأن َدارة الصَّ يف يكونا
الصواريخ تصميم مشكلة لعالج للغاية مبتكًرا أسلوبًا يضع بوالي كان األثناء، تلك يف
«كروز» بصواريخ الجوية القوات اهتماَم تماًما يَِعي بوالي وكان املدى، البعيدة هة املوجَّ
رسعة من أقل برسعة ستحلِّق الصواريخ هذه أن يعلم كان لكنه النفاث، الدفع ذات
املضادة املدفعية نريان أو االعرتاضية الصواريخ بواسطة إسقاطها يَسُهل وربما الصوت،
شاهق ارتفاع عىل للقارات عابر باليستي صاروخ يحلِّق أن ع املتوقَّ من وكان للطائرات.
إنتاجه، دون حالت الفنية مشكالته أن بَيَْد إسقاطه، معه يتعذَّر بما بالغة وبرسعة
يف جاذبيًة الخصائص أكثر من بعٍض بني الجمع إمكانية يف األمَل بوالي أسلوب وأعطى

الصواريخ. من النوعني كال
املحركات باستخدام كبرية برسعة ينطلق مجنَّح صاروخ تصميم إىل بوالي دعا
أعىل ارتفاع عىل الصاروخ هذا يحلِّق أن ع املتوقَّ من وكان الهوائي، الدفع ذات النفاثة
تتمكَّن وأالَّ التوربينية، النفاثة املحركات استخدام عىل يعتمد كان لو ا ممَّ أكرب وبرسعة
يحرتق يجعله ا ممَّ للغاية؛ كبرية رسعته تكن لم ولكن، بسهولة. إسقاطه من العدو نرياُن
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يف اآليل التوجيه نُُظم عىل االعتماد الصاروخ هذا يف التوجيه نظام وواَصَل كالنيزك.
عملية يف مثلما األهمية من نفسه القدر عىل التوجيه عمليُة تكون ال وربما الطائرات،
املحركات هذه تكون أن ع املتوقَّ من كان كما للقارات. عابر باليستي صاروخ توجيه
عىل وأُطِلق فوًرا، عليها العمل يبدأ بحيث بكثرٍي تعقيًدا أقلَّ األمر حقيقة يف الصاروخية
إطالق إىل أمريكان» «نورث رشكة نزوع يعكس كان ما وهو «نافاهو»، اسم النموذج
وبدعم الرشكة. اسم بهما يبدأ اللذين الحرفني نفس وهما إيه»، «إن بحرَيفْ تبدأ أسماء
أعمال تركيِز محوَر باعتباره «نافاهو» الصاروخ برز ما رسعان الجوية، القوات من قوي

الحرب. بعد ما مرحلة يف الصواريخ تطوير
عن تعربِّ ظلت بوالي تفكري طريقة أن «نافاهو» للصاروخ املبكر التصميم أوَضَح
نموذج يشبه كبري صاروخ عن عبارة «نافاهو» كان فقد «يف-٢»؛ لنموذج القوي التأثري
رأسية وزعانف القصرية األجنحة من زوج عن فضًال الذيل، يف وحيد محرك وبه «يف-٢»،
الطرف، عند هوائي دفع ذي نفاث محرك عىل تُوَضع زعنفة كل وكانت وسفلية. علوية
الصاروخ من مشابًها مجنًَّحا نموذًجا بنَْوا قد األملان وكان روجرز. باك محركات غرار عىل
الهوائي. الدفع ذات النفاثة املحركات عىل االعتماد دون كان وإْن ،١٩٤٥ عام يف «يف-٢»
الصاروخ عىل ق يتفوَّ جعله ا ممَّ الساعة، يف ميل ٢٦٠٠ عن تزيد برسعٍة «نافاهو» وحلََّق
وباستخدام جالسكو. لبلوغ يكفي كان ما وهو كيلومرتًا، ٧٥٠ إىل ليصل مداه يف «يف-٢»
ميل. ألف إىل «نافاهو» مدى يصل أن بوالي َع توقَّ الهوائي، الدفع ذات النفاثة املحركات
الجوية القوات تركت إذ هوائي؛ دفع ذات نفاثة محركات بناء بوالي يحاول لم
كبرية رشكة وهي كوربوريشن»، إيرونوتيكال «رايت رشكة إىل املسألة من الجانب هذا
بالكامل. إليه ُموَكلة كانت الصواريخ بناء مهمَة لكنَّ الطائرات. محركات بناء مجال يف
قاعدة يف التطوير مركز خالل من األبحاث تلك ل يموِّ كان الذي هول، إدوارد املقدم وقال
ألي الرئييس املحور يمثِّل كان «نافاهو إن الجوية، للقوات التابعة «رايت-باترسون»
فيه نضع أن نستطيع كنا «كروز صاروخ كونه من» الرغم عىل إنه إذ تطوير؛ عمليات
التي املحركات من حجمها يف تقرتب محركات بإنتاج لنا يسمح ا ممَّ كبريًا؛ صاروخ محرك
وضع يف سيسهم «نافاهو» أن البداية منذ واضًحا وكان باليستي». صاروخ يف نحتاجها

املدى. بعيد باليستي صاروخ لبناء األساس
بقوة صاروخ تصميم عىل بوالي رأي استقر الجوية، القوات يف نظرائه مع باالشرتاك
التي «يف-٢»، الصاروخ دفع قوة يف تعديل بمنزلة يُعتَرب كان ما وهو رطل، ألف ٧٥ دفع
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هذا عىل العمل أن ١٩٤٩ عام خالل واضًحا صار ذلك، ومع رطل. ألف ٥٦ تبلغ كانت
ذلك عن االختبارات، مدير برودستون، جيم ويتحدث يرام؛ ما عىل يسري يكن لم التصميم
حاجة يف بوالي كان ثم، ومن أخرى.» بعد مرًة التصميم إعادة إىل املهندسون «يميل قائًال:
وهو هوفمان، سام يف بُغيتَه بوالي ووجد قدًما، املرشوع ويدفع قرارات يتخذ مدير إىل
مهندسني، كبري يعمل وكان الطائرات، محركات تصميم مجال يف الذكاء متوقد مهندس
وكان الحرب، أثناء بوالي مع تعاَمَل قد وكان بنسلفانيا، والية جامعة يف أستاذًا صار ثم

واألكاديمية. الصناعية الخربة بني جمعه يف بوالي يماثل
الزمالء من مجموعٌة بيل لدى وكان صاروخ، تصميم يف مهمتي «تمثََّلْت هوفمان: قال
التعاُمل يف ساَعَدهم ما هو هذا ولعل العملية، الخربة إىل يفتقرون الذين األذكياء الشباب
دراية من لديَّ كان ملا نظًرا مجموعته إىل ني يضمَّ أن بيل وأراد املستجدة. األمور مع
إىل بالنسبة العملية الخربة مصدَر وكنُت بالفعل، منها بنيته وما املحركات بناء بكيفية
بينما سابق، عمٌل لديَّ وكان يل، تاٍل جيٍل من جميًعا وكانوا الشباب. من املجموعة هذه
الجيش يف يخدمون كانوا أنهم باستثناء قبُل، من العمُل الشباب هؤالء من أليٍّ يسبق لم

والبحرية.»7
جاهًزا بوالي محرك من األول النموذج كان ،١٩٥٠ عام من مارس شهر بحلول
يُرى يكاد ال للغاية صغريًا املحرك وبََدا سوزانا، سانتا يف الدفع قوة بكامل لالختبار
الضخمة. فحصه منصة يف الكبرية لب الصُّ والعوارض املكشوفة الوقود خزانات وسط
الذي الغرض خدمة يف وجدواها بنيانها تكاُمل ثبَُت لكن جذَّابًا، املنصة شكل يكن لم
الصخرية التشكيالت مع واضح نحٍو عىل يتباين املنصة شكل وكان أجله. من أُِقيمت
بحافة محاطة صغرية حفرة يشبه واٍد عن عبارة وهو «الحوض»، يف الُحمرة إىل املائلة
املسئولني، من العديد حضور يف ذلك وكان اختبارات. كمنطقة يُستخَدم كان مرتفعة
من ألسفل ينطلق أن يرام ما عىل األمور صارت إذا املنتظر من وكان براون. فون وفيهم
سيؤدي ا ممَّ برَّاق؛ سيف صورة يف االصفرار إىل مائل أبيض لهٌب لب الصُّ العوارض بني
صداه تردُّد مع ارتفاًعا سيزداد صوت وهو املحرك، صوت َجرَّاء من الصخور اهتزاز إىل

الوادي. جنبات بني
أجزاء تطايرت ثم مفتوح!» األكسجني «صمام قائًال: االختبار عن املسئول صاح
من مهم جزء يُصنع بأن أوىص قد مني املصمِّ أحد وكان مفاجئ. انفجار يف الصاروخ
تربيده عند ا هشٍّ يصري االستخدام الشائع املعدن هذا أن مدرك غري املقوَّى، غري الصلب
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كان الذي — كيندلربجر بحث والكرس. م للتهشُّ ويتعرَّض السائل، األكسجني باستخدام
حتى الحظ السيئ املهندس عن بإرصار — أمريكان» «نورث رشكة رئيس الوقت ذلك يف
الصلب!» الذهب من املنفجر الصاروخ تصنع أن يجب «كان قائًال: اللوم إليه َه ووجَّ وجده
يصدأ، ال الذي الصلب من يُصنع بحيث الصاروخ جسم مواصفات يف تغيريات أُجِريت
كان العام، ذلك ربيع يف الحق وقت ويف الشديدة. للربودة االحتمال شديد كان والذي

االختبارات. يف جيدة بصورة يعمل املحرك
يف جوهرية تغيريات إجراء بصدد الجوية والقوات بوالي كان الوقت، ذلك بحلول
األساليب تجاُوز طريق عن تنفيذه من تمكَّنَا أمر وهو «نافاهو»، الصاروخ تصميم
زيادة يف غريهم يسبقوا أن فاستطاعوا القديم؛ «يف-٢» نموذج عىل تعتمد التي التقليدية
الصاروخ يكن لم ولكن، أيًضا. ميل ٥٥٠٠ إىل بل ميل، ٣٠٠٠ إىل ليصل هائلة زيادًة مداه
طيَّار بال طائرة صار بل مساعدة، محركات يتضمن مجنًَّحا صاروًخا الجديد «نافاهو»

مدهش. نحو عىل أنيق مظهر ذات الصوت، رسعة رسعتها تفوق
صغرية، إضافية أمامية وأجنحة «دلتا»، طراز أجنحة من ن يتكوَّ الصاروخ هذا كان

ومدبَّب. ونحيف طويل وجسم مزدوج، رأيس وذيل

جيمس (املصدر: به امُللَحق اإلضايف الدفع صاروخ مع «نافاهو» للصاروخ مقطعي منظر
جيبسون).

منهما كلٍّ قطر يبلغ — الهوائي الدفع ذات النفاثة املحركات أكرب من اثنان ثمة كان
خالل حتى محددة نجوًما ينتقي التوجيه نظام وكان الدفع. قوة سيوفران — أقدام أربع
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عىل تحافظ مرجعية نقاًطا توفر النجوم هذه كانت إذ املالحة؛ يف ويستخدمها النهار
من وكان الصحيحة. االتجاهات إىل إشارتها ه وتوجِّ الجريوسكوبية البوصالت محاذاة
وربما الساعة، يف ميل ١٨٠٠ برسعة قدم ألف ٦٠ ارتفاع الصاروخ يبلغ أن املفرتض
املفرتض من كان بالكامل، وقوده احرتاق ومع صعوده. أثناء يتعرج أو مساره يف يتعثر
األشعة استشعار أجهزة استخدام خالل ومن املستهدَف. قدم ألف ٨٠ ارتفاَع يبلغ أن
ظل يف ما مدينٍة يف الجو دفء يستشعر أن الصاروخ هذا بإمكان كان الحمراء، فوق

جوية. غارة خالل فيها األنوار إطفاء
تزيد به، امُللَحق اإلضايف الدفع صاروخ يف أكرب دعم قوة إىل يحتاج الصاروخ هذا كان
دفع بقوة محرًكا م يصمِّ أن بوالي قرََّر لذا رطل؛ ألف ٧٥ دفع بقوة محرك يوفره ا عمَّ
صاروِخ قاعدة يف ُوِضعا اللذان املحركان، هذان يوفر أن ع املتوقَّ من وكان رطل. ألف ١٢٠
يف صعوده وأثناء اإلطالق. عملية أثناء «نافاهو» للصاروخ دفع قوَة أكرب، إضايفٍّ دفٍع
ظهر عىل سيُوَضع هوائي دفع ذي نفاث محرك عىل يعتمد الذي الصاروخ كان السماء،
وعندما حاليٍّا؛ الوقود خزاَن الفضائي املكوك يمتطي مثلما هذا، اإلضايف الدفع صاروخ
ذات النفاثة املحركات تتوىلَّ الصوت، رسعة رسعته وتفوق السرتاتوسفري طبقة إىل يصل
اإلضايف الدفع صاروخ عن الصاروخ وينفصل «نافاهو»، الصاروخ دفع الهوائي الدفع

رحلته. يواِصل كي به امُللَحق
مجال يف خربتهم عىل يعتمدون املهندسون كان الجديد، املحرك هذا تطوير عند
وجود إىل أشار إك، ماثيو يُدَعى إجهاٍد، محلِّل ولكنَّ السابق؛ املرشوع يف الحاقن تصميم
سابقة ممارسة اتباع يف تتمثَّل املشكالت هذه وكانت والفوهة، الدفع غرفة يف مشكالت
وضع مع األخرى، داخل واحدة طبقات، صورة يف والفوهة الدفع غرفة خاللها من تُبنَى
األسلوب هذا أن إىل إك وأشار االسرتجاعي. التربيد عمليات إلجراء بينهما فيما أنابيب
ومن الغرفة، داخل والضغط الدفع قوة سيقلل إجهاد حدوث إىل سيؤدي امُلتبَع القيايس

املحرك. قدرة من سيقلِّل ثَمَّ
مع األنابيب، هذه من بالكامل املحرك بناء من أكثر يتطلَّب البديل الحل يكن لم
بشدة ع يشجِّ موتورز» «ريأكشن رشكة يف نوي إد م املصمِّ وكان مًعا. األنابيب هذه لحام
ممرات لعزل املعدنية األلواح من جداٌر سيُستخَدم يكن لم وعليه، األسلوب؛ هذا اتباع
الحلقات وجود ومع التصميم، من الشكل بهذا ولكن الهائلة. االحرتاق حرارة عن التربيد
زيادة املمكن من كان هيكلها، لتقوية بالنحاس امللحومة باألنابيب تُحيط التي املعدنية
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مسبوقة غري مستويات يوفر قد ما وهو مطلوب، حجم أي إىل املستقبل يف املحركات حجم
الدفع. قوة من

صورًة رطل ألف ١٢٠ دفعه قوة بلغت الذي املحرك َم قدَّ األخري، التطور هذا ظل يف
عىل يعتمد املحرك هذا وكان مستقبًال، أمريكا يف الصواريخ محركات لتصميم واضحة
الوقود من أنواًعا يستخدم تطوًرا أكثر نموذج الستخدام املجال أفسح ثم كوقود، الكحول
هذا صار الوقت، وبمرور الكريوسني. من عليها الحصول يتم أكرب طاقة عىل تحتوي
السائل الوقود صواريخ معظم يف يُستخَدم — تتزايد دفعه قوة كانت الذي — النموذج
«أطلس» الصاروخ ذلك يف بما العرشين، القرن خمسينيات يف املشهد تصدَّرت التي
الصناعية األقمار إلطالق دفع قوة توفر املحركات هذه وصارت للقارات. العابر الباليستي
الحايل. الوقت وحتى العرشين القرن خمسينيات أواخر من بدايًة الفضائية، واملركبات
بوالي طاقم مهندسو بنى األسايس، تصميمه عىل التحسينات بعض إدخال خالل ومن
إطالق يف النموذج هذا واستُخِدم رطل، مليون ١٫٥ دفعه قوة بلغت الذي «إف-١»، نموذج
حامًال العرشين، القرن ستينيات يف القمر إىل بعثة يف كان الذي «٥ «ساتورن الصاروخ

القمر. إىل فضاء روَّاد متنه عىل
أكثر تضم كبرية، تجارية رشكة الجوية الفيزياء مخترب صار ،١٩٥٠ عام بحلول
رسميٍّا تابعان قسمان الرشكة عباءة من خرج قليلة بأعوام وبعدها موظف، ١٦٠٠ من
داين» «روكيت قسم وصار و«أوتونتكس». داين» «روكيت وهما أمريكان»؛ «نورث لرشكة
عىل بذلك متفوًقا أمريكا، مستوى عىل السائل الوقود محركات بناء يف األوىل الرشكة
قسم صار حني يف لها؛ الوحيدة الحقيقية املنافسة الرشكة جنرال»، «إيروجت رشكة
القسمني هذين خالل ومن التوجيه. أنظمة تصميم مجال يف رائدة رشكًة «أوتونتكس»
«نافاهو» الصاروخ تصميم يف خربتها من أمريكان» «نورث رشكة استفادت الداخليني،
الصواريخ بناء مجال يف البالد مستوى عىل الرئيسية الرشكة لتصري عليها وأضافت

املأهولة. الفضائية واملركبات
األثناء تلك ويف البعيد، املستقبل يف يزال ال التطوير هذا كل كان ،١٩٥٠ عام يف
أستاذ وظيفة شغل حيث ويوطدها؛ األكاديمي العالم مع عالقاته عىل يحافظ بوالي كان
أحد — كاستنهولتس بول ويتحدث جزئي. بدوام أنجلوس، بلوس كاليفورنيا جامعة يف
«كان قائًال: ذلك عن — ١٩٤٩ عام يف فريقه ضمن بوالي بهم استعان الذين الطالب
ومفعًما ونحيًفا طويًال بيل كان ا. مباِرشً كان لكنه جذَّابًا، يكن ولم رصيًحا، هادئًا شخًصا
االستعداد أهبة عىل بالحيوية، مفعم شخص بأنه يشعر يراه حني املرء وكان بالنشاط،
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مهندًسا يبدو وكان جذَّاب، «شخص بأنه برودستون جيم ويصفه مكان.» أي إىل لالنتقال
كاستنهولتس كان التي نفسها الصفات بوالي جني تستخدم األنيقة». حلته يف ا حقٍّ
وكانت للغاية، ودوًدا وكان مليٍّا. األمور يف ويفكر هادئًا، «كان إليه: اإلشارة يف يستخدمها
ماِكر فكاهي حسٌّ لديه وكان آَخر. عاَلٍم يف بعيًدا يُرشد كان أنه معه الوحيدة مشكلتي

ضمني.» إنجليزي طابع ذو
كثريًا ه يرسُّ كان كارمان، فون مع الحال كانت ومثلما أكاديميٍّا، أعماقه يف بوالي ظلَّ
بينما ويرقبهم ويدعمهم جديدة أفكار لديهم الذين الحاد الذكاء ذوي األشخاص اجتذاب
مجموعًة أمريكان نورث إىل بيل «جلب قائًال: ذلك عن يوجني، أخوه، ويتحدث رون. يتطوَّ
محموًما سعيًا يسَعون مثله، جميًعا وكانوا املرتفعة. املوهبة األشخاصذوي من استثنائية

صهم.» تخصُّ مجاالت يف الصدارة تحقيق نحو
يَّة، الذَّرِّ الطاقة مجال يف البالد مستوى عىل رائًدا صار الذي ستار، شونيس كان
لربنامج صاروخية محركات بنى الذي هوفمان، سام أيًضا بينهم من وكان منهم. واحًدا
يف املأهولة الفضائية الرحالت مدير صار الذي مايرز، وديل القمر؛ عىل للهبوط «أبولُّو»
الذي الفضائي للمكوك الرئيسية املحركات َم صمَّ الذي كاستنهولتس، وبول ناسا؛ وكالة
ثمة وكان «أوتونتكس». رشكة رئيس صار الذي مور، آر وجون القمر؛ سطح عىل هبط

أخرى. ومجاالت الهواء وديناميكا والتحكم التوجيه مجاالت يف أيًضا آخرون
يف يدخل ما كثريًا أنه بوالي وجَد «نافاهو»، مرشوع تنامي مع ذلك، من الرغم عىل
ديكسون، توم ويقول الرشكات. إحدى رئيس نائب كان الذي ويت، الري رئيسه مع خالف
يكن ولم الجامعية، األساليب إىل يميل بوالي «كان لديه: الصواريخ برنامج مديري أحد
طريقة حول بيل مع يختلف كان إذ عنيًدا؛ شخًصا ويت الري وكان اإلدارة. بنُُظم ا مهتمٍّ
ويت، رئيس كان الذي آتوود، يل ويتحدَّث معه.» االنسجام بيل يستطع ولم لألمور، إدارته
متمكِّنًا وكان للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف الري َج «تخرَّ مشابهة: ذكريات عن
نقلناه املطاف، نهاية ويف املنصب. ذلك يتوىلَّ أن ينبغي كان ما لكن الفنية، الناحية من

والتسعري.» العقود إدارة إىل
أمريكان» «نورث رشكة بوالي ترك ذروتها، خالفاتهما بلغت عندما ،١٩٥١ عام يف
الحربية الصواريخ ببناء تماًما مشغوًال وصار جديدة رشكة وأقام «نافاهو»، ومرشوع

الصواريخ. محركات تطوير بأنشطة الدائم االنشغال عن َف وتوقَّ الجيش، لصالح
ببناء د التعهُّ عن فقط سنوات ثالث الجوية القوات يفصل كان الحني، ذلك يف
العسكرية. األولوية مراتب أعىل وإيالئه للقارات، العابر الباليستي «أطلس» الصاروخ
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أرماجدون إىل السباق

الصواريخ برامج بدء إشارة تُطِلق العظمى القوى

ال ضخم كيان مثل العاَلم األمريكية والبحرية الجوية القوة تسيَّدت الحرب، نهاية يف
األمريكية، البحرية بمساعدة للجيش، التابعة الجوية القوات قاذفات كانت عني. تُْخِطئه
أمريكي جندي قدُم أراضيها تطأ أن دون االستسالم عىل وأرغمتها اليابان إرادة كرست قد
يكن لم لكنه النازيني، يسحق أن استطاع العاَلم يف جيش أقوى يمتلك ستالني وكان واحد.
أمريكا تستخدم أن يخىش وكان عنها، التحدث يستطيع جوية أو بحرية قوة أي يمتلك
بعيدة وقاذفات نووية أسلحة إىل حاجة يف وكان بالده، ضد حرٍب لشنِّ يَّة الذَّرِّ القنبلة
لألسلحة أمريكا احتكار كرس يف بشدة ورغب فيها، شديًدا نقًصا يعاني كان لكنه املدى،

النووية.
بنى التي نفسها األحادية التفكري طريقَة ستالني أظَهَر هدفه، تحقيق إىل سعيه يف
خططه أُوىل إطالق بعد قائًال َح ورصَّ جيشه، دعمت التي الصناعية القاعدَة خاللها من
يتخلَّف وَمن اآلخرين، عن التخلُّف يعني الخطوات تباطؤ «إن :١٩٢٨ عام يف الَخمسية
البالد َرْكب عن متخلِّفون إننا مهزومني. نكون أن نريد ال ال، نُهَزم. أن نريد ال يُهَزم.
أن إما سنوات؛ عرش خالل ر التأخُّ هذا نعوِّض أن ويجب عام، مائة أو بخمسني املتقدِّمة

يسحقونا.»1 أو ننجح
وعملت الصناعي، س التجسُّ عىل بشدة ستالني اعتَمَد الحرب، قبل ر، التأخُّ لتعويض
هذا يف الروسية يَّة الرسِّ للرشطة كواجهة — نيويورك يف تجارية منظمة وهي — آمتورج
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تكن لم البداية، يف حديثة صناعة أي يمتلك يكن لم السوفييتي االتحاد ألن ونظًرا الصدد.
إذ األمر؛ حقيقة يف أساسية عمليات سوى عنها الكشف ستالني أراد التي العمليات غالبًا
وكانت شائعة. صناعية كيميائية عنارص إنتاج من أكثَر العمليات هذه ن تتضمَّ تكن لم
تعاني كانت موسكو لكن ترخيص، عىل الحصول مقابل للرشاء متوافرًة املطلوبة العملياُت
ترخيٍص. رسوِم دفِع تكلفَة الصناعي س التجسُّ َر ووفَّ الصعبة؛ العملة احتياطي يف نقًصا
له، قوية قاعدًة الصناعي املجال يف ستالني جواسيس قدََّم الحرب، حلَِّت عندما
واستحوذت األمريكية، يَّة الذَّرِّ القنبلة بناء جهود أرسار عن الكشف خاللها من استطاع
ذلك، ومع الصناعية. الوثائق من صفحة آالف عرشة حوايل عىل الروسية يَّة الرسِّ الرشطة
الالزم التمويل عىل الحصول عن كرتشاتوف، إيجور الرويس، الذري الربنامج مدير عجز
بناء احتماالت كانت فقد األسلحة؛ بناء نحو املكلِّفة األوىل الخطوات باتخاذ له يسمح الذي

كبري. مايل دعم توفري تربير أعاق كبري نحٍو عىل مؤكَّدة غري يَّة ذرِّ قنبلة
مجموعة بعناية درس فقد فعله، عليه يتعنيَّ ما كرتشاتوف أدرك الحرب، نهاية يف
يفعله ما لديه يكن لم لكْن يَّة؛ الرسِّ الرشطة عليها حصلت التي املرسوقة القيِّمة التقارير
املخاوف زادتا ما رسعان اللتان وناجازاكي، هريوشيما واقعتا جاءت ثم التقارير. بهذه
وقال: املختصني املسئولني ستالني واستدعى املستويات، أعىل إىل النووية األسلحة من
اصنعوا ممكن. وقت أقرب يف يَّة ذرِّ أسلحًة لنا روا َوفِّ الرفاق. أيُّها واحًدا، طلبًا «أسألكم

داهًما.» خطًرا عنَّا ستزيح إنها القنبلة؛
أندريه الطائرات م مصمِّ وكان املدى، بعيدة قاذفات إىل أيًضا حاجٍة يف ستالني كان
يتابع تبوليف كان كرتشاتوف، فعل وكما املوضوع. هذا حول أبحاثًا يُجِري تبوليف
بميزة كرتشاتوف عىل يتفوَّق كان لكنه األمريكية، التصميمات نَْسخ خالل من أعماله
أفضل وهي «بي-٢٩»، قاذفات من عديدة نماذج يديه تحت يمتلك كان حيث أخرى؛
يف فالديفوستوك ُقْرَب الهبوط عىل «بي-٢٩» قاذفات إحدى أُجِربت فقد العالم؛ يف قاذفاٍت
السوفييت أيدي يف أخريان قاذفتان سقطت العام، ذلك من الحق وقٍت ويف ،١٩٤٤ يوليو
وكان األُوَليني، الذريتني القنبلتني حملت قد مشابهة طائرة وكانت نفسها. بالطريقة

أيًضا. مشاِبهة أسلحًة يحمل يو-٤»، «تي تبوليف، نموذج
قادًما جسًما كانت لو كما «بي-٢٩» قاذفُة «بََدْت قائًال: زالوجا ستيفن املؤرِّخ يشري
املعتادة، الواقية الزجاجية بالقبة مزوَّدًة تكن ولم آليًة القذف أبراج كانت املستقبل. من
عىل تحتوي الطائرة وكانت مركزية، قذف محطات من بُْعد عن فيها التحكُّم يجري وكان
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املالحة. رادارات ذلك يف بما السوفييتية، الطائرات يف لها نظريَ ال عديدة إلكرتونية نُُظم
توربينية شواحن تصميم حاولوا قد كانوا السوفييتية املحركات مي مصمِّ أن من الرغم وعىل
محركات يف إلكرتيك جنرال نُُظَم أدائها أو تعقيدها يف منها أيٌّ تبلغ لم الطائرات، ملحركات
أعىل يو-٤» «تي تطوير جهوَد ستالني منح الصعوبات، تلك عىل وللتغلُّب «بي-٢٩».»2

حكومية. سلطة
مكرًَّرا نموذًجا يَّة، ذرِّ قنبلة لبناء سعيه رحلة يف كرتشاتوف، يشيِّده مفاعل أول كان
كان الرويس املفاعل أن باستثناء ،١٩٤٤ عام إىل تاريخه يرجع أمريكي تصميم من
قنبلة وكانت كرتشاتوف. مفاعل شوائب حجم لتعويض اليورانيوم من أكرب كمية يتطلَّب
قلب أن وهي العويصة، الداخيل االنفجار مشكلة عىل تنطوي َمها صمَّ التي البالتينيوم
يُسِفر ا ممَّ دقيق؛ نحٍو عىل تنفجر االنفجار شديدة بمواد محاط لالنشطار القابل القنبلة
بدًال الداخل يف انفجارها إىل وتؤدي القنبلة قلب عىل تضغط مفاجئة كروية موجة عن
وكرَّر أالموس، لوس تجربة عىل أيًضا هنا كرتشاتوف اعتمد الخارج. إىل تفجريها من

ناجازاكي. يف استُخِدم الذي مان» «فات السالح من النهائي تصميمه
عىل للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ مجاَل دخولهم يف غالبًا، السوفييت اعتمد
استنساخ مجرد من أكثر هو ما فعلوا هنا، السوفييت ولكن بداية. كنقطة «يف-٢» نموذج
نطاق يف أخرى مرًة «يف-٢» إنتاج يف األملان جهود عىل يبنون كانوا البداية، ففي نماذج؛
عدًدا التسليح وزارة أقامت ذلك، يفعلون كانوا وبينما أملانيا. يف يحتلونها التي املنطقة
األرايض عىل وإطالقها «يف-٢» صواريخ بناء لهم يتيح بما والتطوير الهندسة مراكز من

أيًضا. السوفييتية
بعد مهجورة، بينامونده صارت الحرب. نهاية عند األملانية الجهود تستمر لم
مرافقها ر تدمِّ األملانية القوات كانت حيث فيها؛ املوجودة واملعدات الوثائق عىل االستيالء
كاملر، هانز إنتاج مركز موقع وهو — نوردهاوزن وكان تقهقرها. أثناء عمًدا األساسية
ذلك، إىل وباإلضافة السوفييت. عليها يسيطر التي املنطقة داخل يقع — أملانيا وسط يف
القوات هذه ولكن األجنبية؛ القوات وصلت حتى «يف-٢» صواريخ إنتاَج املركز واَصَل
املنشآت بعض وظلت أيًضا. املركز هذا يف ما كل عىل األمريكيون فاستوىل أمريكية، كانت
ليستن يف املحركات الختبار مركًزا هنا بالذكر ونخصُّ السوفييت، الستخدام جاهزًة القليلة
املركز، يف العاملني أهم عىل َظ تحفَّ األمريكي الجيش لكنَّ أيًضا؛ أملانيا وسط يف يقع كان

املتوافرة. «يف-٢» الصاروخ ومكونات الوثائق معظم عن فضًال
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القليلة واملعدات املستندات وكانت يشء، كل عىل املتحدة الواليات تستوِل لم ذلك، مع
الواليات إىل طريقهم يف األفراد أهم كان حني ويف السوفييت. حاجات لتلبية كافيًة املتبقية
كانت وإن قيِّمة، معلومات يملكون مستًوى، األدنى املوظفني من كبري عدد ظلَّ املتحدة،
ذلك يف بما نشاطها، تمارس الرشكات بعض تزال ال وكانت وهناك. هنا متناثرة معلومات

صاروخية. تحكُّم نُُظم بنى برلني يف مصنٌع
— جروتروب هيلموت يُدَعى — املديرين كبار من واحد اختار ذلك، إىل باإلضافة
التوجيه عن مسئوًال كان الذي شتاينهوف، إلرنست نائبًا يعمل وكان الروس، مع التعاُون
بوصفه شتاينهوف مصاحبة بسهولة يستطيع وكان بُْعد، عن القياس ونُُظم والتحكم
يبقى أن جروتروب أراد لكن توفتوي. هولجر الكولونيل شكَّلها التي املجموعة يف عضًوا
عرًضا يقبل جعله ما وهو توفتوي، مجموعة إىل االنضمام رشوَط كثريًا يحب ولم أملانيا، يف
يحاول كان الذي موسكو، يف املشرتكة الفنية اللجنة أعضاء أحد ترشتوك، بوريس من
شيوعيٍّا جروتروب يكن ولم نوردهاوزن. مركز يف «يف-٢» الصاروخ إنتاج يف البدء إعادة
السوفييت عليه عرض عندما لألمر متقبًِّال بََدا لكنه — النازية أملانيا يف ليس — بالتأكيد

الصواريخ. تطوير يف قيادي دور لتويلِّ أيًضا بل بالده، يف للبقاء فقط ليس فرصًة
إنتاج تصميمات من كاملة مجموعة بناء إعادة هما مبارشين، هدفني اللجنة وضعت
ُكلَِّف ما ورسعان تجريبي؛ إنتاج خط خالل من الصواريخ هذه وإنتاج «يف-٢»، صواريخ
منطقة يف الصواريخ تطوير برامج جميع إدارة بمسئولية األملان جانب من جروتروب
منصُة أُِعيَدت ،١٩٤٥ سبتمرب إىل يعود مبكر وقت يف ذلك، إىل باإلضافة السوفييتي. النفوذ
يُدَعى — آَخر أملاني ص متخصِّ فيه بدأ الذي الوقت يف العمل، إىل ليستن يف اختباراٍت
إجراءات عىل الصواريخ الختبارات جلشكو فالنتني طواقم تدريب يف — آمفنباخ يواخم
متوافرًة، الالزمة الهندسية التصميمات صارت ذلك، عىل عام وبعد «يف-٢». محرك تشغيل
عن فضًال «يف-٢»، الصاروخ من كامًال نموذًجا عرش خمسة التجريبي املصنع بنى بينما

آَخر. صاروًخا عرش خمسة مكونات
لبدء األوَّلية املراكز إقامة يف السوفييتية الحكومة أيًضا بدأت ،١٩٤٦ عام خالل
يف كالينينجراد ضاحية يف آي» آي «إن الرئييس املركز وُشيِّد محيل، صواريخ برنامج
إنتاٍج مصنِع إقامَة املركز تصميم اقتىض سابق. مدفعية معدات مصنع موقع يف موسكو،
مثل التطبيقية؛ للعلوم ومركٍز هنديس، مركٍز عن فضًال بالكامل، نقله جرى أملاني، تجريبي
تعمل عديدة أقساًما ن تتضمَّ الهندسية املجموعة وكانت الهواء. ديناميكا وعلم التوجيه
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،٣ رقم القسم يرأس كوروليف سريجي وكان املختلفة، الصواريخ نماذج تطوير عىل
املدى. البعيدة الصواريخ تصميمات مع يتعامل كان الذي

— جلشكو فالنتني وصار آي-٨٨». آي «إن مركز تدعم أخرى مراكز ثمة كانت
— كازان يف الحرب أثناء الصواريخ لتطوير شاراجا برامج أحد رأس قد كان الذي
قليلة أميال بُْعد عىل خيمكي، مدينة يف املحركات لتطوير الكربى املراكز ألحد مديًرا
ومعدات توجيه، نُُظم منفصلة هندسية مجموعات وطوَّرت آي-٨٨». آي «إن مركز من
هذه مديرو وكان الصواريخ؛ إلطالق أرضية دعم ومعدات جريوسكوبية، ببوصالت توجيه
وكوروليف. جلشكو فعل مثلما أملانيا، يف اللجنة عمل يف شاركوا قد جميًعا املجموعات

لفت ما رسعان فإنه األوسط، املستوى يف مديًرا كان كوروليف أن من الرغم عىل
أعضاؤه شمل الذي الرؤساء، مجلس هو عمل، فريق تشكيل جهود فقاد إليه؛ االنتباه
فالديمري املشاركني، أحد ويذكر أخرى. هندسية مجموعات أربع مديري عن فضًال جلشكو
مجاُل كان الذي التصميمات مكتب يف عادًة تُجرى كانت املجلس «اجتماعات أن بارمن،
كانت املحركات، حول تدور املثال، سبيل عىل املناقشة، كانت إذا املناقشة؛ موضوَع عمله
دوًما». ويرأسها االجتماعات عىل يُرشف كوروليف وكان جلشكو. مكتب يف تُجرى املقابلة
السنوات يف والفضاء الصواريخ مرشوعات يف محورية أدواًرا املجلس هذا أعضاءُ ولعب

ذلك. أعقبَْت التي العرشين
املدى قصريَة الصواريخ هذه وكانت «يف-٢»، صواريخ بناء امللحة الجهود استدعت
تبوليف نموذج مع الحال كانت مثلما لكن يَّة، الذَّرِّ القنبلة تحمل أن من بكثري وأصغر
الصناعة كانت ما نطاٍق توسيع عىل املرشوع هذا يعمل أن املفرتض كان يو-٤»، «تي
من الرغم وعىل الحرب. بعد ما فرتة يف األوىل السنوات خالل تنفيذه تستطيع السوفييتية
املصنوعة «يف-٢» صواريخ نماذج أول اكتمل كثرية، ومواد أجزاء عىل الحصول صعوبة
عرش ثمانية إقامة الحًقا «يف-٢» صواريخ إنتاُج وتطلََّب ،١٩٤٧ عام خالل موسكو يف
فون كان اآلخر، الجانب عىل وعلميٍّا. هندسيٍّا مركًزا وثالثني خمسة عن فضًال مصنًعا،
صناعي دعم ظل يف املتوافرة، املكونات من «يف-٢» نماذج يبني املتحدة الواليات يف براون

محدود.
القوات أجرت ،١٩٤٦ أكتوبر ففي جروتروب؛ زمالء أيًضا موسكو عمل شمل
كانوا الذين املرتفعة، الفنية القدرات ذوي لألملان النطاق واسعة تعبئة عملية السوفييتية
جروتروب زمالء وانقسم روسيا. إىل وأرسلوهم السوفييتي، النفوذ منطقة يف يعملون
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الثانية بينما موسكو، ُقْرَب آي-٨٨» آي «إن مركز إىل تصاحبه إحداهما مجموعتني، إىل
أقام حني ويف تقريبًا. ميل ٢٠٠ مسافة عىل بحريٍة يف جورودومليا جزيرة يف تتمركز
اآلخرون يَْلَق لم خاص، سائق لديه وكان غرف، ستِّ من مكوَّنة فيال يف وعائلته جروتروب

النحو. هذا عىل جيدة معاَملًة
املكوَّنة للعائلة واحدة غرفة موسكو يف جروتروب مجموعة ضمن العاملون َص خصَّ
عىل الجامعات خريجو وحصل أفراد، أربعة من املكوَّنة للعائلة وغرفتني أفراد، ثالثة من
كانوا الذين كوروليف، مهنديس من حاًال أفضل جروتروب زمالء كان ولكن إضافية. غرفة
ضمن األقل عىل كوروليف عمل طاقم نصف وكان وخيام، عسكرية ثكنات يف يعيشون
سوءًا. أكثر الوضع كان جورودومليا، ويف لعائالتهم. غرفة عىل للحصول انتظار قائمة
ومنصة ماخ، ٥ برسعة هوائي نفق فيها بما راقية، بحثية مرافق تمتلك الجزيرة كانت

مروعة. كانت املعيشية األوضاع ولكنَّ إلكرتونيات؛ ومخترب صاروخية، اختباراٍت
زوجة — إرمجارد وأشارت الرائحة، كريهة أكواخ يف يعيشون العاملون كان
شقوق ذات مطلية غري خشبية «ألواح من مبنية كانت األكواخ هذه أن إىل — جروتروب
ال كان اآلخر، الجانب عىل ولكن مباَرشًة؛ الشقوق نحو الغبار كنس يمكن وكان كبرية،
تحتوي كانت إذ للرشب؛ صالحة غري الصنبور مياه وكانت الحرشات». من التخلُّص يمكن
من املاء ينقلون األفراد وكان َغر، الصِّ بالغة وحيوانات البحرية، واألعشاب األتربة، عىل
عظام عن عبارة توافر، إذا اللحم، وكان صحي. رصف مرافق أي ثمة يكن ولم البحرية،
مصنوعة املواقد وكانت الكرنب. حساء عىل كبرية بصورة تعتمد الوجبات وكانت غالبًا،
كانت الشمال، يف الطويلة الليايل ويف القارص الشتاء أيام وخالل واألحجار، الطني من

مناسبة. أحذية األطفال لدى تكن ولم جيًدا، تُغَلق ما نادًرا النوافذ
ملساعدة «يف-٢» الصاروخ والفنيون املهندسون هؤالء استخدم أملانيا، إىل وعودًة
من كان جورودومليا ويف آي-٨٨» آي «إن مركز ويف الصواريخ. أمور تعلُّم يف الروس
تطوًرا؛ أكثر صواريخ تصميم حول دراسات بإجراء «يف-٢» نموذج يتجاوزوا أن املفرتض
الصواريخ، لهذه املفصلة التصميمات يف هؤالء يشارك أن املنتظر من يكن لم ذلك، ومع
الروُس يستغل أن األملان وجود من الرئييس الهدف وكان وتطويرها. بنائها عن فضًال
عىل هؤالء يطَِّلع ولم السوفييتية. األغراض لخدمة أفكاًرا لهم يطوروا كي لديهم ما أفضَل
يَِكلون الروس كان فأكثر، أكثر وتضاؤلها خرباتهم تقاُدم ومع السوفييتية، التطورات
جروتروب وفيهم آي-٨٨»، آي «إن مركز مجموعة ورحلت هامشيًة. أكثر مهامَّ إليهم
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أعادهم قليلة، بسنوات وبعدها جورودومليا؛ حول الشاسع الفضاء إىل موسكو عن نفسه،
أملانيا. رشق إىل السوفييت سادتهم

بََدأ للمساعدة، واستعدادهم جروتروب زمالء وجود ظل يف ذلك، من الرغم عىل
أن قبل حتى «يف-٢»، نموذج عىل جوهرية تعديالت إلدخال جديٍّا التخطيط يف كوروليف
بينما ،١٩٤٦ صيف أوائل ويف لإلطالق. جاهزًة األملان بناها التي األوىل الصواريخ تصبح
بإدخال اقرتاحات تقديم يف املهندسون هؤالء بدأ أملانيا، يف يزالون ال جروتروب زمالء كان
بينامونده؛ يف ُوِضعت قد كانت تصميمات عىل باالعتماد «يف-٢» الصاروخ عىل تعديالت
تصميَم مقرتحني «يف-٢»، الصاروخ عن نهائيٍّا انتباههم رصفوا روسيا، يف االستقرار وبعد

مرات. ثالث بمقدار «يف-٢» الصاروخ مدى مداه يتجاوز تماًما جديد صاروٍخ
نفس يتطلَّب املدى البعيدة الصواريخ إىل الطريق كان جروتروب، إىل بالنسبة
مستقل. نحو عىل رونها يطوِّ األمريكيون نظراؤه كان التي املبتكرة الجديدة األفكار
أكسيد أول تستخدم التوربينية املضخات من مجموعٌة جروتروب رغبات قائمَة وتصدَّرت
أمريكان «نورث رشكة ويف االحرتاق. غرف غازات خالل من تشغيلها ويجري الهيدروجني،
دفعه قوة تبلغ الذي بوالي صاروخ محرك من جزءًا الغاز» مولِّد «دورة صارت أفياشن»،
الوزن، تقليل يف وإمعانًا الصاروخ. وزن تقليل يف التصميم هذا وساَهَم رطل، ألف ١٢٠
«يف-٢»؛ الصاروخ يف الداخلية الدفع وقود خزانات عن الجديد جروتروب صاروُخ تخىلَّ
أن املنتظر من وكان مباَرشًة. الوقود بتخزين للصاروخ الخارجية للطبقة سمح ا ممَّ
حيث الطريان، عملية أثناء الحربية الرأس فصل طريق عن أكرب نحٍو عىل الوزن ينخفض
مرًة الولوج عند االندفاع زخم إىل الحاجة تجنُّب من حينئٍذ الصاروخ جسُم سيتمكَّن
خالل من املحرك داخل الدفع قوة زيادة أيًضا املنتظر من وكان الجوي. املجال إىل أخرى

الوقود. ق تدفُّ معدل تعزيز
و١٩٤٨، ١٩٤٧ عاَمْي خالل التصميمات هذه تطويَر يواِصل جروتروب كان بينما
يف مشابًها تحسنًا ق يحقِّ تصميًما منفصلة، بصورة يعمل كان الذي كوروليف، َر طوَّ
محركات كانت حال، أية وعىل مماثلة. دفٍع قوَة يوفر ال لكنه الوزن خفيف هيكل تصميم
دورة تصميم مرحلة إىل لالنتقال ا مستِعدٍّ يكن لم الذي جلشكو، من مستوحاة كوروليف
يف املستخدم الهيدروجني أكسيد أول استخدام يف االستمرار ل يفضِّ كان بل غاز، مولِّد
املنتظر من كان النحو، هذا عىل الوزن خفض عمليات حسم خالل ومن «يف-٢». الصاروخ
يكن لم إن «يف-٢» الصاروخ مدى ِضْعف أْي كيلومٍرت؛ ستمائة الصاروخ هذا مدى يبلغ أن
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وعىل يَّة. ذرِّ قنبلة حمل عىل قادر غري يزال ال كان الصاروخ ولكن مداه. أضعاف ثالثَة
تكنولوجيا عىل اعتماده فإن مهمة، ميزة يمثِّل كان الوزن الخفيف هيكله أن من الرغم
نحو فقط خطوة نصف إال يمثِّل يكن لم الجديد النموذج أن يعني كان «يف-٢» محرك
إىل مبدئي تصميٍم فكرَة كوروليف َم قدَّ ،١٩٤٧ أبريل إىل يرجع مبكر وقت ويف املستقبل.

«آر-٢». اسم تحت التطوير طْوَر الجديد التصميم ودخل أوستينوف، التسليح وزير
صواريخ بعض إطالق مسألُة ظلَّْت هذه، التصميم دراسات خضم يف األثناء، تلك يف
موقع إىل حاجٍة يف السوفييتي االتحاد وكان معلَّقًة. إنتاجها يجري كان التي «يف-٢»
يار، كابوستن مدينة ُقْرَب ضالَِّتهم عىل أوستينوف وزارة يف املسئولون وعثر اختبارات،
عرب يمر حديد سكة خط ثمة وكان ستالينجراد، رشَق ميًال وسبعني خمسة مسافة عىل
ُقْرَب أخرى مدينة أيُّ ثمة تكن لم أنه لدرجة تماًما مهجورة كانت املنطقة أن إال املوقع،
حياَة ال جرداء، «سهول إياه: واصًفا املوقع زاروا الذين األشخاص أحد وكتب طريقها.
وهي مكان؛ كل يف النباتات وبقايا املرتاكمة األتربة تثري جافة رياح عليها تهبُّ فيها،
اتخذ بينما خيام، يف العاملون وعاش الِجَمال. وجود يشيع وكان املاء.» من تماًما خالية
الصناعي األمن وكان القطارات. عربات يف لهم إقامٍة أماكَن حظٍّا األوفر املرشوع موظفو
جرَّاء من حتفه يلقى ال العمَّ أحُد كان عندما قليلون إال يعبأ يكن فلم مستوياته؛ أدنى يف
أحد عىل وتقع تنحلُّ لب الصُّ العوارض إحدى كانت عندما أو مرتفعة، ِسَقالة من السقوط

عليه. وتقيض اللِّحام، ال عمَّ
أملانيا من إحداهما «يف-٢»، صواريخ من ُدفعتان الوقت ذلك يف أوستينوف لدى أصبح
كانت .١٩٤٧ أكتوبر يف اإلطالق اختبارات وبدأت آي-٨٨»، آي «إن مركز من واألخرى
وعندما يار، كابوستن إىل أوستينوف أنظار لجذب يكفي بما مهمًة األوىل اإلطالق عملية
أوستينوف عانََق أفقي، باتجاه ساِلًما وهبط أعىل إىل بنجاح «يف-٢» الصاروخ ارتفع
ألعىل «قفزوا الكبار املسئولني أن جروتروب السيدة وتذكر وراَقَصه. حارٍّا عناًقا كوروليف
لدى كان تماًما.» وثملوا الفودكا بزجاجات أمسكوا ثم الصغار، األطفال مثل وألسفل
وشك عىل صار الحرب، انتهاء من فقط عامني فبعد لالحتفال؛ يدعوه ما أوستينوف

الصواريخ. مجال يف األملاني اإلنجاَز يضاهي إنجاٍز تحقيق
بناءه يستطيع كان ما كثريًا تتجاوز خطًطا كوروليف اقرتح ذلك، من الرغم عىل
ولم بعامني، ذلك بعد التجريبي «آر-٢» لنموذج األوىل اإلطالق تجربة وأُجِريت وإطالقه،
،١٩٤٨ وعام ١٩٤٧ عام أواخر خالل لكن .١٩٤٩ سبتمرب حتى إجراؤها املقرَّر من يكن
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«آر-٣»، باسم كيلومرت ٣٠٠٠ مداه يبلغ صاروٍخ يف متزايدة بصورة يفكِّر كوروليف بدأ
جروتروب. ملجموعة ل املكمِّ العمل من وكجزء به، الخاص التصميمات مكتب عمل إطار يف
ولم للقارات، العابر املدى بلوغ إلمكانية مفتقًرا الصاروخ هذا يظل أن املنتظر من وكان
ما نطاِق توسيع يف دفعًة كان ولكنه املتحدة، الواليات يف أهداف إصابَة يستطيع يكن

تحقيقه. إىل كوروليف يسعى أن يمكن
نماذج تقديَم تبوليف أندريه الطائرات م مصمِّ واَصَل الباردة، الحرب استمرار مع
لقاذفة املحاكي املكابس، باستخدام يعمل الذي يو-٤» «تي الصاروخ من نة محسَّ
كانت البطيئة رسعاتها لكن أبعد، بآماٍد الجديدة النماذج ت وبرشَّ األمريكية. «بي-٢٩»
ستالني، استياءَ األمر هذا وأثار اثة. النفَّ االعرتاضية الصواريخ ِقبَل من لإلسقاط تعرِّضها
أبحاثه عن كرتشاتوف إيجور وتحدَّث ،١٩٤٩ يوليو يف الكرملني يف اجتماع عقد إىل فدعا
واحد، شهر سوى ناجح اختبار أول عن يفصلها يكن لم التي يَّة، الذَّرِّ القنبلة حول األخرية
إال موجوًدا «آر-٣» صاروخه نموذج يكن لم الذي كوروليف، تقرير عىل تقريره وغطَّى

بالتصميم. خاصة دراسات صورة يف
الطراز من حروٍب داعية ترششل لكن راسًخا. طويًال، سالًما «نريد ستالني: قال
إنهم النتنة. رائحته الشيطان يخىش مثلما السوفييتية األمة من ترومان ويخاف األول،
أيُّها وأنت، كرتشاتوف، الرفيق أيُّها لذا، اليابان؛ لسنا لكننا يَّة، ذرِّ حرب بشنِّ يهدِّدوننا
أسئلة ثمة هل ترسعوا! أن يجب كوروليف) نحو (مستديًرا أيًضا وأنت أوستينوف، الرفيق

أخرى؟»3
حول رسمي اقرتاح بتقديم ستالني أمر إىل كوروليف استجاب ،١٩٤٩ ديسمرب يف
من كصاروخ النموذَج كوروليف َم وصمَّ كيلومرت. ٣٠٠٠ بمدى «آر-٣» الصاروخ نموذج
عىل كذلك كوروليف واعتمد ثانية. مرحلة تشغيل مشكلَة بذلك متفاديًا واحدة، مرحلة
تبلغ دفع قوة تحقيق إىل يطمح كان جديد، محرك نموذج عىل جلشكو أجراها دراسات
ر توفِّ كانت الذي التصميم مجال تتجاوز ا، حقٍّ جريئة خطوة كان ما وهو رطل، ألف ٢٦٠
لم ذلك، إىل وباإلضافة اسرتشاديٍّا. دليًال «يف-٢» الصاروخ نموذج من املستقاة الخربُة فيه
صاروخ إىل النموذج هذا تحويِل إمكانيَة املتوافرة الوسائل تتيح أن يضمن ما ثمة يكن

للعمل. جاهز حقيقي
زواجه كان إذ الشخيص؛ كوروليف عالم يف جديدة فرحة دخلت ذلك، من الرغم عىل
كوتنكوفا، نينا تُدَعى وجميلة، شابة مطلَّقٌة حياتَه دخلت عندما خاصًة بريقه، يفقد بدأ قد
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مدينة وسط يف تعيش زينيا، زوجته، وكانت غرامه. يف ووقعت مرتِجمًة، لديه تعمل وكانت
كانت الذي املبنى يف املدينة، خارج عمله، ُقْرَب شقة يف يقيم كوروليف كان بينما موسكو،
حيال شديد بحنق شعرت التي زينيا كوروليف طلََّق ١٩٤٨ عام ويف فيه. تقع نينا شقة

التايل. العام يف نينا َج تزوَّ ثم ذلك،
حصل إذ املهنية؛ كوروليف حياة يف مرشقة لحظًة ١٩٥٠ عام من أبريل شهر شهد
يعمل ،٣ القسم اسم تحت عليه يُرشف الذي التصميم فريق وكان ترقيٍة. عىل كوروليف
كله؛ للقسم مديًرا كوروليف أصبح آي-٨٨». آي «إن مركز يف الهنديس القسم ضمن
مرشوعني أطلق العام، تقدُّم ومع مداها. اختالف عىل الصواريخ عن مسئوًال أصبح حيث
نووية، رءوس حمل عىل قادَرين بالده يف صاروخني أول بناء سيتولَّيان كانا جديدين

و«آر-٥». «آر-١١» وهما
الجيش يف املسئولني بني انترشت التي االستياء حالة «آر-١١» مرشوع يف السبب كان
كان الصاروخني فكال بعده؛ ظهر الذي «آر-٢» الصاروخ ثم «يف-٢»، الصاروخ حيال
توفريه يصعب وربما التطايُر رسيع وقود وهو السائل، باألكسجني التزوُّد إىل حاجٍة يف
ثم بالوقود تحميلها يجري التي املدفعية القذائف عكس وعىل الحربية. العمليات أثناء
الصاروخ أو «يف-٢» الصاروخ تزويد املمكن من يكن لم إلطالقها، استعداد وضع يف تُرتَك
لإلطالق. انتظاًرا د، محدَّ غري زمني ألََجٍل املنصة عىل تركه ثم مسبًقا بالوقود «آر-٢»
كان إيزاييف، ألكيس يُدَعى الصواريخ، مجال يف اختصايصٌّ كوروليف فريق ضمن وكان
ومثلما مؤكِسدة؛ كمادة النيرتيك حمض استخدام حول الحرب وقَت األملان تجارَب يتابع
وقوٍد أنواِع توفري بإمكانية األسلوب هذا َ برشَّ كاليفورنيا، يف النفاث الدفع مخترب يف حدث
يف الوقود من النوع هذا باستخدام إيزاييف َمه صمَّ محرك أول ونجح للتخزين، قابلٍة
الصاروخ واتخذ .١٩٥٠ عام من أغسطس شهر خالل أُجِريت التي اإلطالق اختبارات
عىل املدى بعيد صاروٍخ شكَل — «آر-١١» الصاروخ — النيرتيك حمض استخدم الذي
وهو «سكود»، اسم الصاروخ هذا عىل الناتو حلف أطَلَق «كوربورال». الصاروخ غرار
الخليج حرب ذلك يف بما الثالث، العاَلم حروب يف واسع نطاٍق عىل يُستخَدم صار الذي
تلو مرًة «كروز» صواريَخ حسني صدام بقيادة العراق خاللها أطلقت التي ،١٩٩١ عام

أبيب. تل مدينة عىل األخرى
الصاروخ أن بََدا عندما ،١٩٥٢ عام خالل النهائية صورته يف «آر-٥» الصاروخ ظَهَر
من وكان التطوير. من طويل شوط أمامه يزال ال كيلومرت، ٣٠٠٠ مداه يبلغ الذي «آر-٣»،
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الصاروخ مدى ِضْعَف كيلومرت، ١٢٠٠ مداه بلغ الذي «آر-٥»، الصاروخ ق يحقِّ أن املنتظر
جلشكو َمه صمَّ محرٍك خالل من ذلك َق وتحقَّ «يف-٢». الصاروخ أضعاف وأربعة «آر-٢»
بعيد صاروٍخ أول كان ولكنه «يف-٢»؛ الصاروخ تكنولوجيا يف النهائي التطوير شكل مثََّل
لتوجيه سوفييتية أراٍض من االنطالق يستطيع كان حيث اسرتاتيجية؛ قدرات يمتلك املدى

أملانيا. وغرب إيطاليا يف أمريكية جوية قواعد ضد نووية رضبة
صميمة. خالفية مسألًة تمثِّل محركاته كانت الذي املؤرِّقة، «آر-٣» مشكلة استمرت
لكن رطل، ألف ٢٦٠ دفع بقوة محرك لبناء «يف-٢» تكنولوجيا تطويَر جلشكو حاَوَل
متكرر، نحٍو عىل التجريبية النماذج انفجار حوادُث تواَلْت و١٩٥١ ١٩٥٠ عاَمْي خالل
يف الالزمة القدرات أن هو ا حقٍّ ُمقِلًقا كان ما لكن ذاته، حد يف جديًدا األمر هذا يكن ولم
الحرارة ل تحمُّ املحرك يستطع لم املعادن. ِعْلم إليه َل توصَّ ما أحدث تتجاوز كانت املحرك
يف رات تطوُّ لتحقيق قريبة احتماالت أيُّ ثمة يكن ولم دفعه، لقوة املصاحبنَي واالهتزاز

الصعوبات. تلك عىل التغلب خاللها من يمكن املعادن علم
مجدًدا. واحد رقم املربع إىل بالعودة أشبه األمر كان وكوروليف، جلشكو إىل بالنسبة
يبدو فيما تبرش كانت التي إيزاييف، أللكيس الجديدة التجارب يف أمًال كوروليف وجد
الصاروخ كوروليف َم صمَّ ذلك، إثر وعىل رطل. ألف ١٤٠ دفع بقوة محرك بتصميم
اختبار خالله من يمكن «آر-٢» الصاروخ نموذج من معدَّل نموذج وهو إيه»، «آر-٣
املهني صه تخصُّ نطاق من أيًضا كوروليف واستفاد «آر-٣». الصاروخ تصميم عنارص
املدى البعيدة الصواريخ تكون أن بالرضورة يتعنيَّ هل األثر: بعيد سؤاٍل بإثارة الواسع
الباليستية الصواريخ عىل االعتماد من بدًال الجوي، الغالف يف تحلِّق التي «كروز» طراز من
أموالها معظم تستثمر األمريكية الجوية القوات أن يعرف كوروليف كان للقارات؟ العابرة
من فطلب الهوائي؛ الدفع ذات النفاثة املحركات عىل يعتمد الذي «نافاهو» الصاروخ يف
دفع ذات نفاثة محركاٍت عىل يعتمد مشاِبه صاروٍخ تصميُم كان إذا يبحثوا أن ميه مصمِّ
«نافاهو» الصاروخ وكان ال. أم أفضل نحٍو عىل البالد احتياجات يخدم أن شأنه من هوائي
بأي ا مستِعدٍّ كوروليف يكن ولم الطريان، اختبارات مرحلة عن البُْعد كل بعيًدا يزال ال
«بي-٢٩». القاذفة مع تبوليف فعله ما غرار عىل تصميمه، ملحاكاة األحوال من حال
يف أفياشن» أمريكان «نورث رشكة أن يف تماًما راسخ اعتقاد كوروليف لدى كان ولكن،

ا. حقٍّ مبتكر نموذج تقديم إىل سبيلها
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يفضل جلشكو يكن لم ملحوًظا. تقدًما جلكشو تجارب َقْت حقَّ ،١٩٥٢ عام خالل
تعدد كان حيث «آر-٣»؛ الصاروخ يف متواضعة دفع قوة ذات متعددة محركات استخدام
املضخات يف تحديًدا تتمثَّل الفشل فرص وكانت الفشل، فرص من مزيًدا يعني املحركات
«يف-٢». الصاروخ غرار عىل الهيدروجني، أكسيد أول عىل تعتمد ظلت التي التوربينية،
املضخات مجموعُة دفٍع غرفِة لكل تكون أن قانونًا يستوجب ما ثمة يكن لم ذلك، ومع
بالحصول حقيقية، هائلة دفع قوة ذات محركات بناء إمكانية جلشكو ورأى بها، الخاصة

بالوقود. دفع غرف عدة تغذي التوربينية املضخات من واحدة مجموعة عىل
وكان دقيقة. معالجًة الراهنة املشكالت عاَلَج حيث للغاية؛ رائًعا األسلوب هذا كان
أمًرا كانت التصميمات تلك ألن وقدرتها؛ التوربينية املضخات حجم زيادة املمكن من
الحرارة ل لتحمُّ يكفي بما دْفٍع غرفِة كل تصغري أيًضا املمكن من وكان تحقيقه. يمكن
تبلور ومع املعادن. وعلم اللِّحام تكنولوجيا يف متاح هو ما حدوَد تتجاوز أن دون واالهتزاز
الصاروخ إنقاذ يف األسلوب هذا استخدام إمكانية كوروليف رأى الجديد، جلشكو تصميم
واقرتاح «آر-٣» الصاروخ نموذج تجاوز يمكنه كان أنه ذلك من األفضل بل «آر-٣»،

املتحدة. الواليات يف أهداف إصابة عىل قادر للقارات، عابر باليستي صاروخ نموذج
السوفييتي االسرتاتيجي الوضع كان ،١٩٥٢ عام نهاية يف فقط، األثناء تلك يف
«بي-٢٩»، القاذفة أن أثبتَْت قد كوريا يف الجوية الحرب وكانت بالغ، نحو عىل ضعيًفا
من إسقاطها تفادي تستطيع ال روتينية، بصورة يستخدمونها األمريكيون كان التي
القيادة رشعت ذلك، ضوء ويف نفاثة. طائرات ترافقها كانت إذا إال نفاثة مقاتالت ِقبَل
بدًال واستخدمت «بي-٢٩»، للقاذفات إحالل عملية إجراء يف رسيًعا االسرتاتيجية الجوية
تتألَّف كانت موسكو يف القاذفات قوة ولكن مرتفعة. إمكانيات ذات نفاثة قاذفات منها
وكان يو-٤». «تي القاذفات صورة يف «بي-٢٩»، القاذفات من تقريبًا كاملة بصورة
من كان التي املحركات أن بَيَْد املدى، بعيدة نفاثة قاذفة بناء تبوليف من طلب قد ستالني
وأقىص األمريكية؛ نظرياتها من بكثري أكثر وقود كميات تستهلك يستخدمها أن املفرتض
يو-٩٥». «تي تُدَعى الدفع، توربينية محركات ذات قاذفة هو تقديمه تبوليف استطاع ما
صهر إىل فانتقل نفاثة، طائرة يريد يزال ال كان لكنه القاذفة، هذه عىل ستالني واَفَق
أربعة ذات نفاثة قاذفة بناء يف الكبري م املصمِّ هذا رشع مياسشتشيف. فالديمري تبوليف؛
مشكلة عىل التغلُّب يستطع لم ولكنه بيزون، اسم الناتو حلف عليها أطلق محركات،
املتحدة. الواليات يف أهداف ملهاجمة يكفي ال مها صمَّ التي القاذفة مدى وكان املحرك،
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أسفر ما وهو األوىل، الهيدروجينية القنبلة األمريكيون العلماء َر فجَّ ،١٩٥٢ نوفمرب يف
فرباير ويف هريوشيما. قنبلة عنه تمخضت ا ممَّ مرة ألف بمقدار أكثر انفجارية موجات عن
آي-٨٨» آي «إن مركز فيه يكلِّف أمًرا ستالني َع وقَّ وفاته، من أسابيع ثالثة قبل ،١٩٥٣
الصاروخ هل هو: نفسه يفرض الذي السؤال وكان للقارات، عابر صاروخ بتطوير
العام، ذلك من أبريل شهر ويف باليستيٍّا؟ صاروًخا سيكون أم «كروز»، نوع من سيكون
«كروز» صواريخ برنامج بسحب ستالني أمَر الوزاري املستوى عىل الوزراء مجلس عدََّل

الطائرات. صناعة رشكات إىل ونقلها آي-٨٨» آي «إن مركز من
يرأسه واآلَخر مياسشتشيف يرأسه أولهما طائرات، تصميم مجال يف مركزان تناَفَس
كال وكان هوائي، دفع ذي نفاث محرك عىل يعتمد صاروخ بناء عىل الفوتشكن، سيميون
الشخيص، ستالني برضاء مياسشتشيف ظفَر الكفاءة. ذات القوية املراكز من املركزين
الفوتشكن توىلَّ بينما رها، يطوِّ كان التي النفاثة بالقاذفة الخاصة التطوير جهود وقاد
كوروليف وركََّز ستالني، من مباِرش أمر عىل نزوًال للطائرات مضادة صواريخ مرشوَع
الرابحة؛ الورقة يملك كوروليف كان املدى. بعيدة صواريخ لتطوير األثناء تلك يف جهوَده
باليستي صاروخ لبناء الجديد جلشكو محرك استخدام اقرتاح اآلن مقدوره يف أصبح حيث
تتوقَّف أن أوىص فقد ذلك؛ من أكثر هو ما صنََع األمر، حقيقة ويف للقارات؛ عابر حقيقي
املتحدة، الواليات بلوغ يستطيع يكن لم الذي «آر-٣»، الصاروخ دعم عن الحكومة

للقارات. عابرة صواريخ قدرات تطوير إىل مباَرشًة واالنتقال
َع وتوقَّ «آر-٣»، الصاروخ حول للنقاش الكرملني يف اجتماع إىل كوروليف ذهب
«آر-٣» الصاروخ تكنولوجيا يستخدم ثم التطوير، عملية يف ُقدًما يميض أن املسئولون
لألسلوب استمراًرا سيمثِّل كان ما وهو املدى، بعيد باليستي صاروخ لبناء كأساس
مروًرا «يف-٢» من ابتداءً الصواريخ سلسلة إىل أدَّى قد كان الذي الَحِذر التدريجي
يف األوَّيل جلشكو محرك مع وقعت التي مثل أخطاء تفادي مع «آر-٥»، ثم «آر-٢» ب
إىل حديثَه ًها موجِّ شجاعٍة يف فقال آَخر؛ شيئًا رأى كوروليف لكن «آر-٣». الصاروخ
مداه يبلغ الذي «آر-٣»، الصاروخ تصميُم يلبِّي ولن جديد، تصميم «ظهر مستمعيه:
الراسخة النتيجة إىل باإلجماع لنا توصَّ لذا، البعيد؛ املدى عىل حاجاتنا كيلومرت، آالف ثالثة
صاروخ نموذج عىل العمل وبدء «آر-٣»، الصاروخ لتجاُوز فرصة ثمة بأن تقول التي

للقارات.»4 عابر
أصابته االجتماع هذا يف حاًرضا كان َمن «جميع إن صديقي عاصف املؤرِّخ يقول
من الرغم عىل الوجود، إىل «آر-٣» الصاروخ خروج شغف يف ينتظرون كانوا فقد صدمة»؛
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الجريئة. كوروليف خطوة من خيفًة جميًعا سوا وتوجَّ الورق، عىل فقط موجوًدا كان أنه

شديدة. معاَرضًة ماليشيف فياتشسالف الوزير وعاَرَضه قوية، بمعارضة كوروليف ُقوِبل
وكان النووية، األسلحة برنامج عن الوزاري، منصبه ضوء يف مسئوًال، ماليشيف كان
خياًال باعتباره إليه ينظر كان ما وهو الفضائية، بالرحالت مهتمٌّ كوروليف أن يعلم
الناحية من الفائدة معدوم فضائي إطالق صاروخ بناء عىل اآلمال بعقد واتهمه جامًحا،

«آر-٣». عىل التجارب إجراءَ كوروليف يواصل أن عىل ماليشيف وأرصَّ العسكرية.
الشأن.» هذا يف ل بالتدخُّ للدولة ِقبََل ال ذلك. «أرفُض كوروليف: قال

ويمكن االستبدال، من معصومني ليسوا األشخاص ا؟ «حقٍّ قائًال: ماليشيف أجاب
غريهم.» أشخاص عىل العثور

االسرتاتيجية، الصواريخ برنامج عن مسئوًال — ماليشيف وليس — أوستينوف كان
يملك يكن ولم األقل، عىل الحذر من بيشءٍ ولو كوروليف خطة ل يفضِّ أوستينوف وكان
استطاع لكنه العامة، للسياسة كأساس مباَرشًة كوروليف خطة لقبول الالزمة السلطَة

وبحثه. األمر لفحص استعراٍض لجنِة تشكيَل
وعندما الفن، من رضبًا اللجان هذه انعقاد يُعتَرب الحكومة، داخل العليا املستويات يف
ويتمتعون ُسمعتهم عىل غباَر ال أعضاءً تتضمن كانت فإنها ينبغي، كما اللجان هذه تُشكَّل
أوستينوف اختياُر ووَقَع اللجنة. رئيس مع نظرهم وجهاُت وتتطابق واسعة، بسلطات
آي «إن مركز رأس قد كان الذي الدفاع وزير نواب أحد — رودنيف كونستانتني عىل
املارشال اللجنة يف زمالئه ومن جيًدا، كوروليف يعرف وكان للجنة، رئيًسا — آي-٨٨»

كوروليف. اقرتاح أيًضا يدعم كان الذي املدفعية، سالح قائد ندلني، ميرتوفان
من تشغيله يجري مركزي قلب وجوَد املدى البعيد الباليستي الصاروخ هذا استدعى
وكان رطل؛ ألف ١٧٠ دفع قوَة تولِّد دفٍع، غرِف أربع من مكوَّن جلشكو محرك خالل
عىل يحتوي منها كلٌّ القلب، حول املعزِّزة الصواريخ من أربعة يُربَط أن املفرتض من
يف الصواريخ جميع محركات تشغيل املفرتض من وكان مشابه؛ بمحرك وُمزوَّد وقود،
الدفع قوة وكانت الطريان. أثناء اإلشعال مشكالت تفادي عىل يعمل ا ممَّ اإلطالق؛ منصة
التي السوفييتية الصواريخ أكِرب دفِع بقوِة تُقاَرن ال رطل، ألف ٩٠٠ بلغت التي اإلجمالية،
من وكان «آر-٥». الصاروخ ويمثِّلها رطل، ألف ١٠٠ تبلغ التي الحني، ذلك حتى انطلقت
الرئييس الصاروخ يجعل ا ممَّ اإلطالق؛ عملية بعد املعزِّزة الصواريخ تنفصل أن املنتظر

النووية. الحربية رأسه حامًال االنطالق يواِصل
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الرياضيات علماء ألهم املباِرشة املشاركة من «آر-٣» عىل أُجِريت التي الدراسات أفادت
تحليالته أن عىل وأكََّد أوستينوف لجنة أمام كلديش َمثُل كلديش. مستيسالف وهو البالد، يف
إىل أشار الذي جلشكو، من الدعم من مزيٌد ر وتوفَّ سليم؛ كوروليف تصميم أن أثبتَْت
الهندسية املمارسات عىل االعتماد خالل من مها صمَّ التي املحركات مجموعة بناء إمكانية
أوستينوف ونجح كوروليف، صالح يف جاء الذي تقريَرها اللجنة هذه وأصدرت القائمة.
الصاروخ تطوير يف البدء عىل نهائية مواَفقًة ى تلقَّ ،١٩٥٤ مايو ٢٠ ويف هدفه. تحقيق يف

كوروليف. َمه صمَّ الذي املدى البعيد الباليستي
«سميوركا» عليه أطلقوا اآلَخرين أن من الرغم عىل «آر-٧»، اسم الصاروخ عىل أُطِلق
مياسشتشيف واَصَل حيث للقارات؛ العابر الوحيد الصاروخ يكن لم ولكنه .(٧ (رقم
ذي النفاث املحرك باستخدام يعمالن اللذين «كروز» صاروَخْي مرشوَعْي والفوتشكن
أحدهم، تخاذََل إذا بحيث الثالثة؛ مون املصمِّ يتنافس أن املقرر من وكان الهوائي. الدفع

النجاح. إحراز عىل عازمًة موسكو كانت إذ قدًما؛ اآلَخران يميض
بترسيح املتحدة الواليات أرسعت األثناء؟ تلك يف املتحدة الواليات تفعله كانت الذي ما
دوالر مليار ١٤٫٤ إىل الدفاع ميزانية خفض مع الحرب، بعد الجيش أفراد من كبري عدد
ستالني َع وتوقَّ الباردة، الحرب اهتمام محل هي برلني وكانت .١٩٤٩ عام يف أمريكي
الحكم ويفرض عازلة، منطقة الرشقية أوروبا من يجعل وأن أملانيا، برشق يحتفظ أن
تهديد أيَّ ويصد واسعة، معارضة من يالقيه ا ممَّ الرغم عىل البالد هذه عىل الشيوعي
قويٍّا؛ هجوميٍّا تهديًدا يشكِّل ستالني َزه جهَّ الذي الجيش وكان الغرب. جانب من بالغزو
األمريكي، الخارجية وزير وأشار املهام، هذه لتنفيذ ينبغي مما بكثري أكرب كان حيث
بينما نَِشطة، كتيبة ٢٦٠ من أكثر يمتلكون كانوا السوفييت أن إىل مارشال، جورج
املتحدة الواليات أنحاء يف كتيبة ونصف «كتيبة من تتألَّف األمريكية االحتياط قوات كانت

بأرسها».
يَّة، الذَّرِّ القنبلة تصنيع خالل من القوات بني التوازن حفظ إىل يسعى ترومان كان
وقوََّض الخاصة قنبلته كرتشاتوف َر فجَّ ،١٩٤٩ عام وخالل توازن. كعامل بها واالحتفاظ
فيها، املوجودين الشيوعيني يد يف الصني سقطت نفسه، الوقت ويف أيًضا. السياسة تلك
من تسليحها تتلقى نووية، أسلحة عىل عاملية قوٍة استحواِذ شبح أثارت التي الواقعة وهي
املحدودة غري االحتياط بقوات وتستعني هتلر، هزمت قد كانت التي السوفييتية الصناعة

الصينية. البرشية للقوى
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ع التوسُّ خطط عىل فواَفَق النووية؛ ميزته ترسيخ هو املبدئي ترومان فعل رد كان
وزاد النووية، القنابل صناعة يف يدخالن اللذين والبلوتونيوم اليورانيوم إمدادات يف
أبريل ويف الهيدروجينية. القنبلة لبناء كبريًا برنامًجا وأطلق يَّة، الذرِّ القنابل إنتاج معدل
إس «إن باسم تُعَرف القومي األمن مجلُس وَضَعها عامة سياسة ورقة عىل صدََّق ،١٩٥٠
من املائة يف ٢٠ إىل يصل ما ستكرِّس املتحدة الواليات أن عىل الورقة ِت ونصَّ يس-٦٨»،
أي يف شيوعي تهديٍد أيَّ وستقاوم العسكرية، األغراض لصالح اإلجمايل القومي ناتجها

العالم. يف مكان
القنابل إنتاج رضورة من زاد ا ممَّ الكورية؛ الحرب اندلعت بشهرين، ذلك بعد
بلغ الذي — املتحدة الواليات يف النووية القنابل مخزون ووصل درجة، أقىص إىل النووية
القرن من الخمسينيات منتصف يف نووية قنبلة ٣٠٠ إىل — ١٩٤٨ عام يف يَّة ذرِّ قنبلة ٥٦
القيادة نشاُط كثريًا وزاد بعامني. ذلك بعد نووية قنبلة ٨٣٢ إىل وصل ثم العرشين،
السوفييتية الجوية الدفاعات ألن ونظًرا القنابل. هذه تنتج كانت التي االسرتاتيجية الجوية
كانت أنها من الرغم عىل تُقَهر، ال قاذفة تُعتَرب «بي-٣٦» القاذفة كانت ضعيفًة، كانت
القوات اشرتَِت ذلك، إىل باإلضافة نسبيٍّا. الحركة بطيئة وكانت املكابس طريق عن تعمل
القاذفات تزويد إمكانية ظل ويف «بي-٤٧»؛ طراز نفاثة قاذفة ألَفْي من أكثر الجوية
انطلقت ،١٩٥٢ عام ويف اتَّفق. كيفما مداها زيادة أمكن تحليقها، أثناء بالوقود «بي-٤٧»
حتى عقود، ملدة االسرتاتيجي القذف مجاَل وسادت لها، رحلة أول يف «بي-٥٢» القاذفة

أخريًا. أوزاَرها الباردة الحرب وضعت
خطوة عىل طفيف تغيري سوى يطرأ لم الجوية، القوة عىل الهائل الرتكيز هذا ظل يف
وهي أالباما، يف هانتسفيل مدينة يف ذلك وحدث املدى؛ البعيدة الصواريخ نحو األوىل أمريكا
كان املدينة، من وبالقرب والناموس. والقطن، البقلة، بنبات تشتهر صغرية زراعية مدينة
الكيماوية. واألسلحة السامة الغازات لتصنيع حربية ترسانة بنى قد األمريكي الجيش
هذه يف والتطوير اإلنتاج عمليات يف الجيش يف التسليح إدارة شاركت الحرب، وبعد
— هانتسفيل منشآت وبََدْت صواريخ، مركز إىل حاجة يف التسليح إدارة وكانت الرتسانة،
املدينة سكان كان إذا حال، أي وعىل جذابًا. موقًعا — «ردستون» ترسانة باسم املعروفة
يعرتضوا لن فربما الخردل، وغاز الفوسجني غاز إنتاج مع التكيُّف استطاعوا قد الطيبون
أمريكي دوالر مقابل القطن جمع هو البديل كان إذا خاصًة الصواريخ، هذه عىل إذن
بوجرتاون حي — فقرية أحياءٍ يف يعيشون املواطنني من كثري وكان رطل. مائة لكل واحد

يكفي. بما كبريًة املحلية العمل سوق تكن ولم — للسود هانيهول وحي للبيض،
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األوىل املهام وكانت ،١٩٤٩ يونيو يف أبوابه الجديد التسليح إدارة صواريخ مركز فتح
الدفع مخترب إنتاج من «كوربورال» صاروخ حربية: صواريخ تطوير يف تتمثل للمركز
«نايكي» صواريخ وسلسلة جون»، «أونست ى يُسمَّ صلب وقود صاروخ وهو النفاث،
ورسعان البس». «بيل رشكة مع عقد بموجب إنتاجها يجري كان التي للطائرات املضادة
الذين — املخرضمني وزمالئه براون فون فرينر انتقال عىل الجيش سكرتري صدََّق ما
إىل بينامونده يف — الحرب نهاية منذ بليس فورت يف الهمة فتور من بحالٍة يمرون كانوا
االستفادة أوجه حول سؤال أُِثري ثم ،١٩٥٠ أبريل يف «ردستون» إىل ووصلوا «ردستون».
النماذج عىل املستمرة البحوث يف بهم االستعانة إمكانية هي اإلجابة وكانت املحتَملة، بهم
جنرال رشكة تجريها كانت والتي «يف-٢»، الصاروخ عىل تنبني التي املمكنة الصاروخية
هذا اكتسب براون، فون وبفضل ملموًسا. تقدًما ق تحقِّ أن دون ،١٩٤٦ عام منذ إلكرتيك
باسم صاروٍخ إىل تُرِجم الذي االهتمام وهو كبريًا، اهتماًما بالفعل الصاروخي النموذج

«ردستون».
مداه أن بَيَْد نووية، حربية رأًسا «ردستون» الصاروخ يحمل أن املتوقع من كان
وكان «يف-٢». للصاروخ ر مطوَّ نموذج مجرد عن يزيد ال جعله ميل مائتَْي يبلغ كان الذي
وهو الجوية، القوات يف مستعَمل قديم محرك عن عبارة «ردستون» الصاروخ محرك
أفياشن» أمريكان «نورث رشكة يف َمه صمَّ قد بوالي ويليام كان رطل ألف ٧٥ بقوة محرك
دفع متطلبات تزايدت عندما تطويره عن َف توقَّ ثم «نافاهو»، صاروخه يف الستخدامه
«ردستون»، الصاروخ لبناء رشكٍة عن الجيش يف التسليح إدارة بحثت وعندما الصاروخ.
كان فقد مهتمة؛ تكن لم الطائرات صناعة رشكات أن اإلدارة يف املسئولون اكتشف
يف طريَقه يواِصل لن الجيش أن ، حقٍّ عن يعتقدون، الرشكات هذه يف التنفيذيون املديرون
وحصلت جديدة. عقوًدا يقدِّم ولن النهاية، حتى الكبرية السائل الوقود صواريخ تطوير
تولت التي الكربى الثالث السيارات رشكات إحدى وهي العقد، عىل «كرايسلر» رشكة

بسيطة. إنتاج مهمة باعتباره ردستون تطوير
البالد، إليه تحتاج عندما جاهًزا «ردستون» الصاروخ يصبح أن املنتظر من كان
أول وإلرسال ،١٩٥٨ عام يف أمريكي صناعي قمر أول إلطالق بل الحربية لألغراض ليس
ساَعَد ذلك، إىل وباإلضافة .١٩٦١ عام يف الفضاء إىل شبارد، آالن وهو أمريكي، فضاء رائد
بينما عديدة، سنوات منشغلني وزمالئه براون فون إبقاء يف «ردستون» صاروخ تطوير
كانت ذلك، ومع الفضاء. إىل للصعود البالد داخل الجهود قيادِة فرصَة ينتظرون كانوا

الجوية. القوات بقاذفات مقارنتها عند تتضاءل الصاروخ أهمية
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٠٢٠ ١٠
قدم

رشكة تصميم من «يف-٢» الصاروخ الحرب: بعد ما فرتة يف األمريكية الصواريخ
«كوربورال»، الصاروخ «فايكنج»، الصاروخ «إيروبي»، الصاروخ كوربورال»، يس إيه «دبليو

جوتيه). (دان «ردستون» الصاروخ

القوات تباطؤ بني الرئييس التفاوت موضوع هي األمر حقيقة يف القاذفات هذه كانت
أقرب يف بنائها إىل السوفييت وحماس املدى البعيدة الصواريخ مجال دخول يف الجوية
تكمن اسرتاتيجية مشكلة أهم كانت املقرَّبني، ومساعديه ستالني إىل بالنسبة ممكن. وقٍت
اعتماداٍت صون يخصِّ وكانوا املتحدة، الواليات إىل رضبة لتوجيه طريقٍة عىل العثور يف
وصواريخ النفاثة، القاذفات مثل األغراض، تلك تخدم مرشوعات أي لصالح هائلة ماليًة
الباليستية والصواريخ الهوائي، الدفع ذات النفاثة املحركات عىل تعتمد التي «كروز»
من القدر هذا عىل األمر يكن ولم كوروليف. تصميم من هي التي للقارات العابرة
الجوية القيادة يف إليه تحتاج ما تمتلك البالد كانت إذ الجوية؛ القوات إىل بالنسبة األهمية
،١٩٤٣ عام األوضاع عليه كانت ما تشبه املتعارضة املواقف هذه وكانت االسرتاتيجية.
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باستخدام املجازفة عىل هتلر البسيطة التكنولوجيا ذات الحلفاء قوات قاذفات أجربَْت عندما
األملانية. والصواريخ النفاثة االعرتاضية الطائرات

«إم صواريخ لتطوير «كونفري» رشكة قصرية لفرتة الجوية القوات غازلت
«راند» مؤسسة وظلت املرشوع. يف سعيها تواصل لم ذلك مع لكنها إكس-٧٧٤»،
ويف عينيها. نصب املجال هذا تضع — أنجلوس لوس يف مقره يقع بحثي مركز وهي —
بعيدة صواريخ تصميم أن إىل تقاريرها أحد يف «راند» مؤسسة أشارت ،١٩٥٠ ديسمرب
«كونفري» رشكة الجوية القوات منحت بشهر، وبعدها املنال؛ بعيد غري أمًرا صار املدى
الصاروخ نموذج تقييم إعادة إىل وزمالءه بوسار شاريل داعيًة جديدة، دراسة إلجراء عقًدا
،١٩٥١ أغسطس ويف سابق. وقٍت يف تصميمه وضع قد كان الذي املدى البعيد الباليستي
«كونفري»؛ لرشكة األم الرشكة اسم غرار عىل «أطلس»، اسم الصاروخ عىل بوسار أطلق

كوربوريشن». «أطلس رشكة
وكان قدًما، ١٦٠ وارتفاعه رطل ألف ٦٧٠ كان فوزنه هائًال؛ الصاروخ حجم كان
كان وهكذا، رطل. ألف ١٢٠ بقدرة بوالي محركات من جديدة محركات سبعة يستخدم
الدراسات من مزيد إلجراء أساًسا جعله ا ممَّ الضخامة؛ يف غايًة «أطلس» الصاروخ حجم
املرة كانت فهذه فارقة؛ عالمة كان ذلك، ومع عميل. كسالح يصلح نموذًجا كونه من أكثر
ميل، آالف خمسَة مداه يتخطَّى صاروٍخ تصميَم الجوية القوات فيها تمتلك التي األوىل
محركات باستخدام تحقيقه نحو ُقدًما تميض أن الجوية القوات مقدور يف كان هدف وهو

بالفعل. تطويرها يجري كان التي الصواريخ
«ردستون»، الصاروخ مع حدث مثلما «نافاهو» الصاروخ مرشوع عىل يُصدَّق لم
«أطلس» الصاروخ تطوير كان ذلك، ومع والتطوير. البحث مرحلة يف يزال ال كان لكنه
توفري يتعنيَّ أنه يعني كان ما وهو الهندسية، الدراسات يف أدنى مستًوى عىل يجري
نشاط توجيه إعادة باسم ُعِرفت ذلك، غري بأساليب الصواريخ ملحركات تمويل مصادر
عملية بأنها مالئم نحٍو عىل التمويل نشاِط توجيه إعادة عملية مفهوم ح وُرشِ التمويل.
نشاط إىل وتوجيهها األنشطة أحد لتمويل صة مخصَّ كانت التي األموال عىل االستحواذ
أنشطة عن مسئوًال كان الذي هول، إدوارد املقدِّم التمويل عمليات مراَقبَة وتوىلَّ آَخر.
للقوات التابعة رايت-باترسون قاعدة من انطالًقا الجوية القوات يف الصواريخ تطوير
مرشوع تمويل يف ة جمَّ صعوبات «واجهنا قائًال: األوقات تلك هول املقدِّم يتذكر الجوية.
مبكر وقت منذ امليزانية يف بنًدا «نافاهو» الصاروخ مرشوع صار «أطلس». الصاروخ

121



تنازيل عدٌّ

لصالح الصواريخ عىل تُجَرى التي التطوير أنشطُة وكانت تمويله. تولَّيْنا حيث ا، جدٍّ
التي «نافاهو» الصاروخ لتطوير تُجَرى التي األنشطة تلك وكذلك «أطلس»، الصاروخ
تطوير برنامج إطار يف جميًعا تقع «أطلس»؛ الصاروخ مرشوع يف تُستخَدم صارت

نافاهو.»5 الصاروخ
«نافاهو»؛ محركات عن ستختلف كانت «أطلس» محركات أن رسيًعا هول أدرك
الصاروخ يف يُستخَدم كان الذي الكحول، حْرَق تستطيع كانت «نافاهو» فمحركات
درجة تخفيض عىل يعمل ا ممَّ املاء؛ مع امتزاجه بسهولة يتميز الكحول وكان «يف-٢».
الذي املحرك يف التربيد خواص ولكنَّ تربيدها؛ عملية ل ويسهِّ االحرتاق غرفة يف الحرارة
قدرته بكامل الكحول لحرق يكفي بما نَْت تحسَّ قد كانت رطل ألف ١٢٠ دفعه قوة بلغت
من يتمكَّن بحيث املحرك هذا تعديل إمكانية الدراسات أظهرت ،١٩٥٢ عام وخالل تقريبًا.
الكريوسني استخدام أن املتوَّقع من وكان الكريوسني. وهو أََال ف، مخفَّ غري آَخر وقود حرق
هذه إىل سيحتاج «أطلس» أن يعلم هول وكان الكحول، من أكرب طاقة توليد إىل سيؤدِّي

إليه. وصل الذي املدى هذا إىل للوصول الطاقة
كان ما وهو ر، متطوِّ «نافاهو» صاروخ لتصميم خطٍط يف فرصته عىل هول عثر
الصواريخ مرشوَع يدير هوفمان سام كان صواريخه. يف أعىل أداء مستوى يتطلَّب
عىل كثريين كنا هاتفيٍّا. به «اتصلُت قائًال: هول ويتذكر أمريكان»، «نورث رشكة يف
عن نتوقف أن نريد إذ هيدروكربوني؛ وقود محرك م تصمِّ أن نريدك «سام، قلنا: الهاتف.
الوقود كان إذ لذلك؛ وجيهة أسباب لديه وكانت سام، ُصِدم كوقود.» الكحول استخدام
طبيعَة ا حقٍّ املرء يدري ال التي املتعارضة العنارص من مجموعة عن عبارة الهيدروكربوني
هذا م تصمِّ أن «يجب فقلنا: بذلك؛ وأخربنا باالستياء، سام وشعر عنها. ستنجم التي اآلثار

رطل».» ألف ١٢٠ دفع بقوة محرًكا نريد املحرك،
سام وأخربنا امليزانية، ضمن «نافاهو» الصاروخ يُدَرج أن قبل عديدة أسابيع «مرت
الذي املحرك تطوير يف جهوٍد من أمريكان» «نورث رشكة به قامت ما تماًما نقدِّر أننا
الهيدروكربوني املحرك تطوير رشكته تقبل لم إذا لكْن رطل؛ ألف ٧٥ دفعه قوة بلغت
أخرى. رشكة إىل األمر إسناد إىل فسنضطر رطل، ألف ١٢٠ إىل دفعه قوة تصل الذي
تطوير برنامج باسم برنامًجا أطلَق ١٩٥٣ يناير ويف مضطرٍّا.» وواَفَق سام رضخ ثم
إىل الكحول استخدام من التحوُّل عند تنشأ قد التي املشكالت لحل الصواريخ، محركات

«نافاهو». محرك يف كوقود الكريوسني

122



أرماجدون إىل السباق

«جيه النفاث؛ الوقود هو الجوية القوات يف املستخَدم التقليدي الكريوسني وقود كان
إىل سيؤدي كان ما وهو الكثافة، يف كبري بتنوع تسمح كانت مواصفاته أن إال بي-٤»،
وفًقا بالوقود التزويد عمليُة فيه تجري بوقود، مزوَّد صاروٍخ وزن يف مقبولة غري اختالفات
االختبارات منصات من أُجِريت التي اإلطالق عمليات أظهرت ذلك، إىل باإلضافة للحجم.
املحرك تربيد ممرات انسداد يف يتسبب أن يمكن الوقود أن بي-٤»، «جيه الوقود باستخدام
ذلك يف السبب ويرجع املحرك. إتالف إىل يؤدي ا ممَّ بالكربون؛ أو لزجة برواسب الرفيعة
النفاثة، املحركات يف مشكالت أي يف تتسبَّب لم التي الوقود يف املوجودة املكونات إىل
من الخايل بي-١»، «آر الناتج؛ الوقود وأثبَت بعناية. منها التخلص اآلن يتعنيَّ صار لكْن

خاصة. مواصفاٍت ذو وقود أنه الثابتة، بكثافته يتميَّز الذي امللوثات
الصواريخ، محركات تطوير برنامج ضمن تطويره جرى الذي «أطلس» محرك ق حقَّ
هول؛ يريدها كان مما أكرب دفع قوَة «نافاهو»، محركات ضمن البداية يف استُخِدم والذي
صار ذلك، أعقبت التي القليلة السنوات وخالل رطل. ألف ١٣٥ دفعه قوة بلغت حيث
السائل الوقود صواريخ معظم يف بل «أطلس»، الصاروخ يف فقط يُستخَدم ال املحرك هذا
النموذَج «أطلس» الصاروخ يكن لم الوقت، ذلك حتى ولكن األخرى. الكبرية األمريكية

رشائه. إىل الجوية القوات تتطلَّع قد الذي
زنة حربية رأس حمل يستطيع فإنه ،١٩٥١ عام للمحرك األصيل للتصميم وفًقا
رطل، ٣٠٠٠ إىل ع املتوقَّ الوزن الجوية القوات قلَّصت ،١٩٥٢ عام وخالل رطل. ٨٠٠٠
مقبول. نحو عىل املحتَملة وتكلفته الصاروخ لهذا املتوقع الوزن خفض إىل أدَّت ثَمَّ ومن

الصاروخ. دقة وهي عالقة، نقطٌة هناك ظلَّْت ولكْن،
عىل يَّة ذرِّ قنابل إلقاء يستطيعون الجوية القوات يف املتمرسون القاذفات طيارو كان
جيدة رادارية قنابل تصويب أجهزة استخدام عند محدد، هدف من قدم ١٥٠٠ مسافة
وكان مباَرشًة. منها أسفل أهداف إلصابة شاهقة، ارتفاعات من ليًال رضبات لتوجيه
إىل رحلته طوال املهمة هذه إنجاز أيًضا يستطيع «أطلس» الصاروخ أن يرى البنتاجون
الحفرة يف وإسقاطها ميل مسافة جولف كرة رضب تماثل الدقة هذه وكانت موسكو،
من املهمة تلك «أطلس» يؤدي أن املفرتض من وكان تقفز. أو تتدحرج أن دون تماًما،
يكن لم وإن املطلب، هذا تحقيَق «أطلس» يستطع لم ولكْن كاملة، آيل تحكم عملية خالل
ا ممَّ أميال؛ بمسافة الهدف يخطئ «أطلس» الصاروخ كان فقد للكلمة؛ الكامل باملعنى

حقيقي. كسالح جدوى بال يجعله
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املحيط يف إنيوتوك جزيرة يف األوىل الهيدروجينية القنبلة انفجرت ،١٩٥٢ نوفمرب ١ يف
بالكامل، األفق يسدُّ أنه لو كما بََدا فقد هائًال؛ االنفجار «كان املراقبني: أحد وقال الهادئ،
االنفجار إىل تايلور تيودور األسلحة م مصمِّ وأشار ميًال.» ثالثني مسافة عىل أقف وكنت
نطاق عن خرجت قد األمور جميع كانت لو كما للغاية، وغاِشم هائل «انفجاٌر بأنه
وأسفر لدقائق». بل لثواٍن ال طويًال، جاثمًة ظلَّْت املراقبني، الحرارة وبلغت السيطرة.
هريوشيما؛ يف كيلوطنٍّا عرش بثالثة مقاَرنًة طن، ميجا عرشة زنة شظايا عن االنفجار
يف أما ميل. ثُلث ُقْطرها نار كرة عن ١٩٤٥ عام يف العاصف االنفجار هذا تمخض فقد
الذين املراقبني أخاف ا ممَّ للغاية؛ هائلة وبرسعة كثريًا النار كرة ُقْطُر اتسع فقد إنيوتوك،
أميال. ثالثة ُقْطرها تجاَوَز حتى تتمدد الكرة وصارت بعيدة، مسافة عىل يقفون كانوا
ويزيد قدم مائتَْي بعمق فوهة مخلًِّفا بأكملها، جزيرة معالم طمس إىل االنفجار وأفىض

ميل. عن عرضها
َل توصَّ شهرين غضون ويف سالًحا، تصلح أن من بكثري وزنًا أثقل القنبلة هذه كانت
قنابل إنتاج إمكانية إىل تلر، وإدوارد نيومان فون جون هما رائَديْن، أسلحة َما مصمِّ
هذا مثََّل االطالع، الواسعي الجوية القوات ضباط أوساط ويف الوزن. خفيفة هيدروجينية
مسلًحا هدفه، يخطئ «أطلس» الصاروخ كان فربما التوجيه؛ ملشكلة فوريٍّا حالٍّ الرأي
خالل من هدفه يدمر يزال ال ولكنه أميال، عدة بمقدار الهيدروجينية، القنبلة بهذه
حتى ولكن، القنبلة. سقوط ومكان الهدف بني يشء كل تدمري يف املتمثل البسيط األسلوب
معلومات إىل حاجة يف املسئولون كان كبري، برنامج إىل «أطلس» الصاروخ مرشوع يتطوَّر
ق سيتحقَّ إنجازها كان التي الهيدروجينية للقنابل التفجريية والقوة والوزن الحجم حول

القادمة. القليلة األعوام خالل األرجح عىل
الجوية، للقوات التابع العلمي االستشاري املجلس يرأس كارمان فون تيودور كان
العالم يف الرياضيني أهم أحد كان الذي — نيومان َ وعنيَّ املسائل، هذه لبحث لجنًة وشكََّل
وكان الحاسوبية، الربمجة اخرتع الذي الرجل هو نيومان فون كان للجنة. رئيًسا —
األوىل، البالتينيوم قنبلة لصنع الالزمة الصعبة الحسابية العمليات إجراء مجال يف رائًدا
إىل انتقل ثم الحسابية، العمليات إجراء يف األوىل الكمبيوتر أجهزَة يستخدم َمن أول وكان
تتطلبها. الهيدروجينية القنبلة كانت التي التعقيد الشديدة الحسابية العمليات معالجة
بيته، هانز أمثال: املتميِّزين؛ القنابل مي مصمِّ من مجموعٌة اللجنة يف زمالئه بني من وكان
ونوريس الهيدروجينية، القنبلة اخرتع قد كان الذي تيلر وإدوارد كستياكوسكي، وجورج

النووي. أالموس» «لوس مخترب مديَر وقتها كان الذي برادبري
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قنبلتَهم السوفييت َر فجَّ عندما ،١٩٥٣ أغسطس يف جديدة أهميًة العمل هذا اكتسب
هذه واعتمدت كيلوطن. أربعمائة بلغت انفجار شظايا عنه نتجت الذي األمر الجديدة،
من قليلة لكمية يمكن كيف أثبََت الذي ساكاروف، أندريه الفيزيائي تجارب عىل القنبلة
تعمل النيوترونات من هائلة كميٍة إطالق يَّة، ذرِّ قنبلة يف نة املضمَّ الحرارية، النووية املادة
ذرات من املزيد انشطار يف التسبُّب خالل من بالغ، نحٍو عىل االنفجار عملية تعزيز عىل
«سكر»)، (أْي «ساكار» من مشتق ساكاروف اسم ألن ونظًرا البلوتونيوم. أو اليورانيوم
تجعل كانت ألنها «التسكري» عملية اسم االنشطار عملية عىل ساكاروف زمالء أطلَق

ومالءمًة. قبوًال أكثر قنابلهم
لهذه النووي االنفجار اختبار من الناتج النووي الغباَر األمريكيون العلماء درس
تصميمها؛ يف الرئيسية املكونات بناء إعادة ويف االنفجار، آثار تحديد يف ونجحوا القنبلة،
عىل السابقة، السوفييتية القنابل عىل هائل تقدُّم بمنزلة كانت القنبلة أن إىل وخلُصوا
استخبارات كانت ذلك، إىل باإلضافة حقيقية. هيدروجينية قنبلة ليست كونها من الرغم
املدى. البعيدة الصواريخ مجال يف السوفييتية الدراسات بشأن علمت قد الجوية القوات
يف موسكو رشوع احتمال إىل حتًما يشريان كانا فإنهما مًعا، التطورين هذين إىل وبالنظر

قريبًا. الكبرية صواريخها بناء
الصواريخ يف الحربية الرءوس أن إىل مؤخًرا َلْت توصَّ قد نيومان فون لجنة كانت
انفجاًرا تولِّد أن شأنها من رطل، ٣٠٠٠ تزن التي هة، املوجَّ للقارات العابرة الباليستية
الجوية للقوات التابع الخاصة األسلحة مركز أضاف سبتمرب، ويف كيلوطن. ٥٠٠ زنة
عن وزنها يزيد لن األثر هذا عنها يتولَّد التي القنابل أن عىل مؤكًِّدا الخاص، تقريره
ألف ٢٤٠ عن يزيد ال بما «أطلس» الصاروخ إنتاج يمكن كان ثَمَّ، ومن رطل؛ ١٥٠٠

.١٩٥١ عام تصميم يف املقرتح الوزن ثلث تقريبًا يعادل يكاد ما وهو رطل،
الصواريخ لعلم املستقبلية التوقعات جميع من َ غريَّ كبريًا، إنجاًزا التطور هذا كان
وقٍت يف اإلنجاز هذا ق تحقَّ ذلك، إىل وباإلضافة للقارات. العابرة الباليستية وللصواريخ
الجديدة»، «النظرة ى تُسمَّ دفاعية سياسًة تتبنَّى حديثًا املنتَخبة آيزنهاور إدارُة فيه كانت
لم ذلك، من الرغم وعىل النووية. األسلحة عىل البالد اعتماَد تعزِّز أن شأنها من كان التي
برنامج إطالق عىل الفورية املواَفقة إىل وقوية الوزن خفيفة قنابل إنتاج احتمال يفِض
تسعى الجديدة النظرة سياسة كانت إذ االسرتاتيجية؛ الصواريخ مجال يف جديد كبري
ولكن، جديدة. برامج إطالق إىل ال أمكن، إْن القائمة الربامج وإلغاء امليزانية خفض إىل
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يف الحالية املرشوعات إىل جديدة بعني النظَر يربِّر أن بالطبع االحتمال هذا شأن من كان
الدولة.

جاردنر، تريفور يُدَعى خاصٌّ مساعٌد تالبوت هارولد الجوية القوات قائد لدى كان
يصنع أن يف جاردنر ونجح والتطوير؛ البحث مجاَيل يف واسعة مسئوليات يتوىل وكان
معظم برز التي العسكرية الخدمات إحدى يف الفنية للمرشوعات مديًرا بوصفه اسًما له
ب يرحِّ لم حيث حتميٍّا؛ الثقايف َدام الصِّ وكان الحرب. يف عمليات قادة بوصفهم قادتها
العسكرية. بالشئون العهد حديث مدني من أوامر ي تلقِّ بفكرة كثريًا الجنراالت هؤالء
«ذكي، بأنه آخرون وصفه إذ األمر؛ إنجاح يف كثريًا جاردنر شخصية تساعد لم كذلك،
فقد ذلك، مع أصله». يف مشكوك الظِّل، ثقيل املشاعر، بارد الغضب، رسيع الطبع، حادُّ
القنابل، لون يفضِّ كانوا الجنراالت أن من الرغم وعىل القوي؛ تالبوت بدعم جاردنر حظي

الصواريخ. تطوير يف ُقدًما يميض أن جاردنر أراد
استعراض لجنة تشكيل يف أساسية بصورة السياسة لهذه تأييده تبلور أخرى، مرًة
َ عنيَّ بوت». «تي لجنة جاردنر اها سمَّ االسرتاتيجية، الصواريخ تقييم مجموعة هي عليا،
إليه أضاف ثم كستياكوسكي، إليها وضمَّ للَّجنة، رئيًسا أخرى مرًة نيومان فون جاردنر
«هيوز ورشكة للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد من موهوبة عنارص من مدهشة مجموعة
«كان جاردنر: قول حد وعىل للتكنولوجيا. ماساتشوستس ومعهد البس» و«بيل إيركرافت»
لالستخفاف مجاًال يتيح ال بما واألهمية اإللحاح يف غاية يبدو تقرير إعداد هو الهدف
بصفة وركَّزوا ،١٩٥٤ وعام ١٩٥٣ عام وشتاء خريف خالل املجموعة أفراد التقى به.»
شكََّلها التي االستعراض لجنة غرار وعىل و«أطلس». «نافاهو» الصاروخني عىل أساسية
لجنة كانت تحديًدا؛ الوقت نفس يف موسكو يف أعمالها تباِرش وكانت أوستينوف، ديمرتي
باليستي صاروخ تصميم نحو جريئة خطوة اتخاذ عىل املرتتبة الفوائد تبحث بوت» «تي
ذي النفاث باملحرك يعمل الذي «كروز» الصاروخ أن االعتبار يف آِخذًة للقارات، عابر

مقنًعا. بديًال يمثِّل ربما الهوائي الدفع
متحمًسا كان لكنه «نافاهو»، الصاروخ تجاه كبري بحماس يشعر جاردنر يكن لم
وجهتَِي ،١٩٥٤ فرباير يف صدر الذي نيومان، فون تقرير ودعم «أطلس»، الصاروخ تجاه
راند، مؤسسة بحوث عىل اعتماُده للتقرير اإلقناعية القوة من زاد ومما بقوٍة. هاتني النظر

وأهمية. ثقٌل لتوصياتها كان التي
«نافاهو» الصاروخ تصميم يكن لم ،١٩٥٤ عام أوائل يف تحديًدا، الوقت ذلك يف
الدفع لتوفري الصاروخ محركات تطوِّر أمريكان» «نورث رشكة وكانت بعُد، اكتمل قد
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التجريبية النماذج تبني كوربوريشن» إيرونوتيكال «رايت رشكة كانت بينما له، املبدئي
التطوير قيد أيًضا توجيه نظام ثمة وكان الهوائي. الدفع ذات النفاثة املحركات من
طائرًة بنت قد أمريكان» «نورث رشكة كانت ذلك، إىل باإلضافة «نافاهو». للصاروخ
وكان التوربينية؛ املحركات عىل اعتمدت التي «إكس-١٠»، الطائرة هي طيَّار، بال أخرى
اختبارات ستجري وكانت إنتاجه، امُلزَمع «نافاهو» للصاروخ التفصييل الشكُل الرشكة لدى

الصوت. رسعة تفوق رسعات عند الهواء ديناميكا الختبار الصاروخ عىل
الوقت ذلك يف املنتظر من يكن «لم أنه بوت» «تي لجنة ذكرت ذلك، من الرغم عىل
يف العمل إيقاع من لإلرساع واسعة محاولة من «نافاهو» الصاروخ برنامج يستفيد أن
توفري لضمان أخرى رشكًة الجوية القواُت تختار بأن اللجنة وأوصت .« ككلٍّ الربنامج
فوري» «قرار اتخاذ إىل ودعت مالئَمنْي»، وكفاءٍة بأداءٍ هوائي دفع ذات نفاثة «محركات
املفرتض من وكان املعقدة». نافاهو توجيه «مكونات بناء تتوىلَّ رشكٍة باختيار يتعلَّق فيما
حال يف إال جادة تطوير مرحلة ليدخل يكن لم لكنه قدًما، «كروز» الصاروخ يميض أن

«أطلس». الصاروخ أهمية تراُجع
من كان إذ مأزًقا؛ نيومان فون مجموعة واجهت «أطلس»، بالصاروخ يتعلق فيما
بدعوة مباَرشًة، الربنامج يف العمل بمواصلة التوصية من اللجنة تتمكَّن أن املفرتض
من كانت «كونفري» رشكة أن من الرغم عىل ولكْن، الصاروخ؛ بناء إىل «كونفري» رشكة
الالزمة الكفاءة تنقصها كانت فقد القاذفات، بناء مجال يف العاملة الرشكات كربى
الرشكة، يف كثريون مهندسون ثمة وكان للقارات، عابر باليستي صاروخ بناء لتويلِّ
أمريكان». «نورث إىل بوالي ويليام جلبها كالتي علمية مواهب إىل حاجٍة يف كانت لكنها
كان املواهب، هذه تواُفر ظل يف وحتى للغاية. ة ُمعربِّ الرشكتني بني املقاَرنة أوجه وكانت
مكونات صورة يف فقط متوافًرا تطوره «كونفري» رشكة كانت الذي «نافاهو» الصاروخ
ومع سنوات. ستستغرق مسألًة الفضاء إىل كامل نموذٍج إطالِق عمليُة بََدْت بينما تجريبية،
الصاروخ بمتطلبات مقاَرنًة البداية منذ أبسط «نافاهو» الصاروخ متطلبات كانت ذلك،
رشكة ستنجح كانت إذن كيف تطويره. إىل تسعى الجوية القوات جعل ما وهو «أطلس»،

تعقيًدا؟ األكثر «أطلس» الصاروخ بناء يف الفنية الناحية من كفاءًة األقل «كونفري»
بسبب «كونفري» رشكة إىل يرجع الفضل من كثريًا أن حني «يف شيئًا: التقرير يُْخِف لم
جذرية تنظيم إعادة عملية إجراء برضورة اللجنة لدى راسخة قناعة ثمة الرائدة، تجاربها
الحصول هو الهدف كان إذا — «كونفري» رشكة عمل إطار يتجاوز ما وهو — للمرشوع
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بإجراء التقرير طاَلَب معقولة.» زمنية فرتة خالل العسكرية لألغراض مفيدة مركبة عىل
كما مالئم»، نحو عىل األسايس العلم إىل «تستند التصميمية الدراسات من جديدة سلسلة
املرشوع توجيه مسئولية إليها تناط أن واقرتح جديدة، إدارة باختيار أيًضا التقرير طاَلَب
يف أنه اللجنة «ترى املحددة: التوصيات من مجموعًة ذلك بعد التقرير ووضع بالكامل.
توفري خالل من ال فعَّ نحٍو عىل املرشوع يف العمل إيقاع ترسيع يمكن ال الحايل الوقت
ذلك، ومع اإلنتاج. وتخطيط التصميم، لعمليات املبكر والتجميد ضخمة، تمويل مصادر
يف واحد عاٍم غضون يف ستصبح أعاله إليها امُلشار الجديدة املجموعة أن اللجنة ع تتوقَّ
يتضمن توجيهه، ُمعاد ع موسَّ برنامج بوضع تفصيلية توصية تقديم من يُمكِّنها وْضٍع
املرشوع وإيالء املايل الدعم زيادة األرجح عىل سيتطلب ما وهو تقاربًا، أكثر زمنية جداول

مرتفعًة.»6 أولويًة
وجه عىل التقرير أشار النووية، األسلحة تصميم يف ق تحقَّ الذي اإلنجاز إىل استجابًة
الخطأ احتمال الجوية، القوات بلغة أو الهدف، إخطاء يف بها املسموح املسافات إىل خاص
االرتفاع من العسكرية املعدات يف الدائري الخطأ احتمال قيمة تقليل «يجب الدائري:
املفرتض من وكان األقل.» عىل بحرية أميال ثالثة وربما ميلني، إىل قدم) ١٥٠٠) الحايل
ميجا نصف إىل تصل انفجارية آثاًرا «أطلس» الصاروخ يف الحربية الرأس تخلِّف أن بذلك

طن.
يميض ولكي عملية، خطوات التخاذ لجاردنر أساًسا بوت» «تي لجنة تقرير منح
األركان رئاسة من دعم إىل يحتاج كان الالزمة، باألولوية ويظفر قدًما، «أطلس» مرشوع
املحتمل من صار األخرية، األحداث خضم يف ولكْن، والرئيس؛ القومي األمن ومجلس
بأقىص «أطلس» الصاروخ برنامج يف والعمل رسيًعا التقرير توصيات عىل التصديق

رسعة.
وكالة كانت سوفييتية، ذرِّيَّة قنبلة أول اختبار من قليلة أشهر بعد ،١٩٥٠ أبريل يف
هزيمة عىل قادرة يَّة ذرِّ قنبلة مائتَْي أن مفاده تقريًرا َمْت قدَّ قد املركزية االستخبارات
ما الوقت «يف القنابل من العدد هذا تمتلك ربما موسكو وأن حرب، أي يف املتحدة الواليات
ويف خِطًرا. عاًما ١٩٥٤ عام جعل ما وهو ١٩٥٥»؛ عام ونهاية ١٩٥٤ عام منتصف بني
١٩٥٤ عام إىل االسرتاتيجية، الجوية القيادة رئيس لوماي، كريتس أشار ،١٩٥٠ مايو
العسكرية القوة ملضاهاة فيه مستِعدِّين نكون أن يجب الذي الحاسم «العام باعتباره
البالد، عىل الخطر العام حلَّ وبالفعل، بفاعلية». عليها والرد السوفييتي لالتحاد الكاملة
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من ١٩٥٣ أغسطس يف بنجاٍح اختبارها جرى التي القوية السوفييتية القنبلة وزادت
.١٩٥٣ عام من التحذير خطورة

للمرة انطلق ،١٩٥٣ مارس ففي الصواريخ؛ تطوير يف يتمثَّل إضايف خطر ثمة كان
لجنة تقريِر مسوَّدُة ْت ونصَّ كيلومرت. ألَف األوَّيلُّ مداه بلغ الذي «آر-٥»، الصاروخ األوىل
أن عىل — اللجنة» إىل تقديمها جرى االستخبارية «املعلومات أن إىل مشريًة — بوت» «تي
الباليستية الصواريخ مجال يف كثريًا يسبقوننا ربما الروس أن يعتقدون األعضاء «معظم
«بيزون»، نموذج انطلق فقد جديدة؛ قاذفات أيًضا يبنون الروس وكان للقارات». العابرة
ذلك، إىل وباإلضافة .١٩٥٣ يناير يف األوىل رحلته يف نفاث، محرك باستخدام يعمل الذي
يو-٩٥» «تي القاذفات من أسطوٍل بناء عىل ستالني بمواَفقة ظَفَر قد تبوليف أندريه كان

املتحدة. الواليات إىل رضبة لتوجيه مداها يكفي التي التوربينية، املحركات ذات
«الواليات أن من ١٩٥٣ عام منتصف يف املركزية االستخبارات لوكالة تقريٌر حذََّر
هجوٍم يف حنٍي، منذ املتواِجدة حصانتَها بالفعل، خرست قد تكن لم إن تخرس، املتحدة
نْرشِ عملياِت إجراء عىل قدرتها يف الهائلة االسرتاتيجية ميزتها معه وتخرس قدراتها، يشلُّ
تقرير وأضاف العملية». بدء يوِم بعَد أجرتها التي عادًة، واملدبَّرة النطاق الواسعة القوات
نرش من سنوات ثالث غضون يف يتمكَّنون قد السوفييت أن ،١٩٥٤ فرباير يف متابعة،
أمريكا تحارب أن املنتظر فمن الحرب، قامت إذا ، ثَمَّ ومن يو-٩٥»؛ «تي قاذفة خمسمائة

فعليٍّا. متوافرة بأسلحة
مع تتعارض كارثيًة مواقَف املرء يجد الوقت، ذلك يف السياسة قرارات مراجعة عند
الصادر القومي األمن مجلس تقرير إعداد عند املثال: سبيل عىل كثريًا؛ الحديث املنطق
نيتشه بول الرئايس املستشار كان إسيس-٦٨»، «إن باسم يُعَرف صار الذي ،١٩٥٠ عام
إىل ويسعى اعتقادنا، مع يتعارض جديد، أخرق اعتقاٌد «يُحرِّكه ستالني نظام أن كتب قد
ومستدام «رسيع بتطوير مطاَلبته إطار ويف العالم». دول بقية عىل املطلقة سلطته فرض
«اعتبارات أن عىل نيتشه أكََّد الحر»، للعالم والعسكرية واالقتصادية السياسية للقوة
ربما كأمٍة استقاللنا أن يف تتمثَّل التي الجلية الحقيقَة أهميتها يف تَِيل أن يجب امليزانية

للخطر».7 معرًَّضا يكون
بناءً أُِعدَّت رصينة توجيهيًة وثيقًة كان بل ماكارثي، جو للسيناتور خطابًا هذا يكن لم
األساسية» القومي األمن «سياسة بعنوان آليزنهاور مذكرة يف وباملثل، الرئيس. طلب عىل
حالة «يف أنه عىل بوضوح الجديدة النظرة سياسة مخطِّطو نصَّ يس-١٦٢ / ٦)، إس (إن
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مثل الستخدامها النووية األسلحة توفري مسألة املتحدة الواليات ستبحث اعتداءات، وقوع
العالقات مجلس مخاطبًا داالس، فوسرت جون الخارجية وزيُر وتحدََّث األخرى». األسلحة
كاسحة»، انتقامية «قوًة تمثِّل باعتبارها السياسة هذه عن ،١٩٥٤ عام أوائل يف الخارجية

تختارها». التي وبالطرق األماكن يف بقوٍة «الردَّ خاللها من أمريكا تستطيع
خائفني رجاٍل ذْعَر تعكس باعتبارها العبارات هذه إىل النظر إىل يدفعنا ما ثمة
هتلر وبني الرحمة، يعرف ال حدٍّ إىل االنتهازي ستالني بني بالغة رسعة يف يخلطون
عىل عاًما ثالثني مرور منطلق من الرؤية هذه نتبنَّى لكننا ر. التهوُّ حد إىل العدواني
القوتني قادة خاللها تفادى عقود ١٩٦٢؛ عام يف الكوبية الصواريخ أزمَة أعقبَْت التعايش
لألخرى. الرئيسية املصالح تحدِّي عن منهما كلٌّ أحجَمْت بينما والتهديَد، الوعيَد العظميني
بغضِّ موسكو، قدراِت بحث العرشين القرن خمسينيات يف السياسات صانعي عىل وكان
سوء إطار عن خرجت قد الباردة الحرب أن يعرفون وكانوا املعَلنة، نواياها عن النظر
فقد أخطئوا، إذا بأنهم املذهلة القناعة ظل يف السياسات صانعو وعاش الدبلومايس. الفهم

األمة. أسُس تُقوَّض
ال، فعَّ ردٍع نظاِم وْضِع بإمكانية هيدروجينية قنبلة تصميم يف األمريكيني نجاح َ برشَّ
انفجرت إذ ١٩٥٤؛ عام من وأبريل مارس شهَرْي خالل كبري نحو عىل واضًحا بدا ما وهو
عام يف تم الذي االختبار وكان مارشال. جزر يف بيكيني يف القنابل من مختلفة أنواع عدة
األكسجني من بكثري برودًة أكثر كان ُمَساًال، ديوتريوم استخدم قد مايك، باسم ،١٩٥٢
تبسيط يف ساَهَم ألنه االختبارات مو مصمِّ استخدمه وقد تناوله؛ يف صعوبًة وأكثر املَسال
جاف مسحوق وهو تَريد، الدِّ ليثيوم تستخدم الجديدة القنابل وصارت األسلحة. فيزياء

محدودة. غري لفرتات تخزينه يمكن امللح، يشبه
قد وكانت ١٩٥٤؛ مارس ١ يف «برافو»، قنبلة وهي تجريبية، قنبلة أول تفجري تم
كانوا أالموس لوس يف الباحثني لكنَّ طن، ميجا ٥ زنة تفجرٍي آثاَر تخلِّف بحيث مت ُصمِّ
القدرة من يزيد أن شأنه من كان الليثيوم يف رئييس نووي تفاعل اكتشاف يف أخفقوا قد
زنة تفجريية آثار عن وأسفرت السيطرة، عن «برافو» خرجت ثَمَّ ومن للقنبلة؛ التفجريية
مايك. اختبار خلََّفها التي التفجريية اآلثار من حتى أكثر أْي طنٍّا؛ ميجا عرش خمسة
آثاره وبلغت نفسه، للسبب السيطرة عن «روميو»، وهو آَخر، مشاِبه سالح خرج كما
الرءوس أن إىل وقتَها ع املتوقَّ غري التفاعل هذا وأشار طنٍّا. ميجا عرش أحد التفجريية
الدقة من يقلِّص ما وهو ع، املتوقَّ من بكثري أصغر تكون أن يمكن املستقبلية الحربية
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تجريبية تفجري عملية وأظهرت جاذبيًة. أكثر ويجعله «أطلس»، الصاروخ يف املطلوبة
غري مسألٌة الوزن خفيفة قنبلة إنتاج أن «نكتار»، قنبلة خالل من بيكيني، يف أخرى
آثاًرا خلََّفْت ذلك مع ولكنها رطًال، ٦٥٢٠ إال تزن القنبلة هذه تكن لم حيث املنال؛ بعيدة

طن. ميجا ١٫٦٩ بلغت تفجريية
الجنرال — وتالبوت جاردنر جانب إىل — «أطلس» الصاروخ منارصي بني من كان
والتطوير. للبحث الدفاع وزير مساعد كوارلس ودونالد األركان، رئيس نائب وايت توماس
وكانت البس»، «بيل من قادًما البنتاجون إىل انضمَّ قد كان كوارلس أن بالذكر وجديٌر
بالظفر لهما يسمح وضٍع يف وتالبوت هو كان ثَمَّ، ومن جاردنر؛ خلفية تشبه خلفيته
موافقة عىل الحصول إىل بعُد فيما سيسعى الذي ويلسون، تشارلز الدفاع، وزير بدعم
الالزمة املوافقات عىل ووايت جاردنر حصل األثناء، تلك ويف القومي. األمن مجلس من
الجوية القوات أركان هيئة رئيس تويننج، ناثان هؤالء ومن الجوية، القوات جنراالت من

املشرتكة. األركان هيئة وعضو
عن مسئولًة كانت التي الجوية، القوات أركان هيئة ملعب يف بالكرة وايت ألقى
وايت أخرب املراقبني، أحد تعبري حد وعىل الجديدة. الربامج عىل باملوافقة توصيات إصدار
األفضل ومن طويلة، لفرتة موجودًة ستظل الباليستية «الصواريخ أن األركان هيئة أعضاءَ
عىل الحصول بعد مايو، ١٤ ويف معها». والتعامل الحقيقة هذه إدراُك الهيئة إىل بالنسبة
القصوى األولوية ١-إيه» «أطلس الصاروخ وايت أعطى ويلسون، الدفاع وزير من مواَفقٍة
به تسمح مًدى أقىص «إىل للربنامج الزمني الجدول بترسيع أمًرا وأصدر البنتاجون، لدى
مع التعاُمل يف املباِرش ممثِّله جعله قد تالبوت كان الذي جاردنر، َح ورصَّ التكنولوجيا».
ممكن مجهود أقىص «بذل رضورة ذلك عنى قائًال: «أطلس»، بالصاروخ املتعلقة األمور

للتمويل». حدود وضع دون
إذن؟ ستتواله التي الرشكة هي فَمن الربنامج، هذا إدارَة «كونفري» تستطع لم إذا لكْن،
التوجيه «عملية تضع إدارية» تنمية «هيئة بتأسيس طاَلَب قد بوت» «تي لجنة تقرير كان
ن ممَّ االستثنائية؛ الكفاءات أصحاب واملهندسني العلماء من مجموعٍة أيدي يف الكلية الفني
كاملة بصورة والتحكُّم البحثية، املراحل عىل واإلرشاف تحليلية، نُُظم وْضَع يستطيعون
بنى قد «مانهاتن» مرشوع وكان الربنامج». يف املعدات وتوريد التجريبية املراحل يف
ملرشوع مماِثل مركز تأسيَس جاردنر وأراد أالموس، لوس يف الفنية للريادة مركًزا بالفعل

«أطلس». الصاروخ
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الجوية، «رايت-باترسون» قاعدة الجوية؛ للقوات التابع التطوير مركز ينقص كان
«بيل كانت وربما اإللكرتونية، التجهيزات يف تتمثَّل األوىل املشكلة وكانت الالزمة. الكفاءات
من كان ولكْن التجهيزات. تلك لتوفري مالِئمًة إم» بي «آي أو إيه» يس «آر أو البس»
الصاروخ مرشوِع عقوِد عىل للحصول التناُفس يف الرشكات هذه رؤساء يرغب أن ع املتوقَّ
إدارَة أيًضا سيتولَّْون كانوا إذا املصالح، تضاُرب من شكٍل إىل يعرِّضهم ا ممَّ «أطلس»؛
اتخاذ يف املتمثِّل اإلغراء من ينشأ ربما تضاُرب وهو ككلٍّ. «أطلس» الصاروخ مرشوِع
الرشكة لصالح أكثر أعمال فرص توفري إىل تؤدِّي قد بطرق الربنامج، مستوى عىل قرارات

األم.
بجهود االستعانة خالل من أالموس» «لوس مركز غرار عىل مركٍز بناءَ جاردنر واَصَل
العاِلمان هذان كان وولدريدج. ودين رامو سايمون هما بوت»، «تي لجنة أعضاء من اثنني
مجاٍل نحو الجوية القوات قيادة خالل من إيركرافت» «هيوز رشكة يف اسميهما صنعا قد
تجهيزاٍت صارت اإلطالق، يف للتحكُّم رادارية نُُظم بناء طريق عن اإللكرتونيات، من جديٍد
توجيه نظام بناء يف العاِلمان ورشع البالد. تاريخ يف األوىل االعرتاضية الطائرات يف ثابتًة
جو. جو صواريخ لصناعة «فالكون» رشكة مع عقٍد إىل النظام نجاَح مرتجمني إلكرتوني،
الفوز يف متنافسة رشكة عرشين نحو عىل بالتغلُّب ساحًقا نجاًحا َقا حقَّ ،١٩٥٠ عام يف ثم
املنتظر من كان الذي النظام وهو اإلطالق، يف وتحكُّم مالحة نظام لتصميم كبري بعقد
مجلة وأشارت الصوت؛ رسعة رسعتها تفوق التي «إف-١٠٢» مقاتالت يف يُستخَدم أن
القوات متطلبات لتوفري حقيقيٍّا «احتكاًرا «هيوز» رشكة منح العقد هذا أن إىل «فورتشن»

املتطورة». اإللكرتونية األجهزة من الجوية
صار الذي مالكها هيوز، لهوارد امتداًدا إال إيركرافت» «هيوز رشكة تكن لم لكن،
أيَّ يتخذ ال أو سليمة غري تنفيذية قرارات يتخذ وكان متزايد؛ نحٍو عىل األطوار غريب
وعندما تتداعى؛ األمور ويرتك متتالية أسابيع مدة يختفي وكان اإلطالق، عىل قرارات
تافهة أمور يف ينغمس كان بينما العاجلة األمور تجاهل يف يستمر كان الظهور، يعاِود
مساعده وكان الرشكة. تملكها التي الحلوى بيع ماكينات يف الحلوى ِقَطع مبيعات مثل
مبتذًال شخًصا — هيوز خلَّفه الذي التنفيذي الفراغ شغل الذي — ديرتيش نواه املؤتَمن،
الرشكة، قيادة يف حقيقيٍّا تجديًدا تُحِدث أن املمكن من رشاءٍ عمليُة ثمة وكانت متطفًال.
عىل الرشكَة يبيع بأالَّ َد تعهَّ لكنه «لوكهيد»، رشكة من مغريًا عرًضا هيوز هوارد ى وتلقَّ
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بهما فاَض لكْن بالرشكة، رئيس نائب منصَب يشغالن وولدريدج رامو وكان اإلطالق.
فاستقاال. الكيُل

حالقة محلَّ صار واحدة غرفة من مكتٍب يف جديدة رشكًة وولدريدج رامو أنشأ
رسعان ثم وسكرترية؛ مستأجرة كاتبة وآلة وهاتف مائدة عىل يحتوي املكتب وكان الحًقا،
كليفالند يف كائنة رشكة وهي بروداكتس»، «طومسون رشكة من مايلٍّ دعٍم عىل حصَال ما
باإلضافة االستثمارية. محفظتها تنويع إىل تسعى وكانت السيارات غيار قطع يف مختصة
شقة يف يعيشان كانا عندما ،١٩٣٨ عام منذ رامو يعرف جاردنر تريفور كان ذلك، إىل
َقها حقَّ التي باإلنجازات كثريًا وأشاَد إلكرتيك»، «جنرال رشكة يف عملهما فرتة أثناء واحدة
رشكة َعْت وقَّ الرشكة، أعمال بدء من أيام غضون ويف «هيوز». رشكة يف وولدريدج هو
ما رسعان ثم بوت»، «تي للجنة الفني الدعم لتوفري عقًدا كوربوريشن» وولدريدج «رامو

مفاجئة. بصورة أرباًحا الرشكُة َقِت حقَّ
«طومسون» رشكة مع رسميٍّا الرشكة تندمج أن قبل عديدة سنوات األمر استغرق
وولدريدج» «رامو رشكُة سارت جاردنر، من بدعم ولكن، دبليو». آر «تي رشكة وتُنشئ
املوهوبني املديرين من مجموعًة الرشكة اجتذبت ذلك، إىل وباإلضافة رسيع. نموٍّ مساِر يف
القيادات من احتياطي توفري يف بوالي ويليام رشكة يف املديرين عىل ذلك بعد تفوَّقوا الذين
مدير وصار «هيوز» يف لهم زميًال كان الذي فلترش، جيمس إليهم وانضمَّ املستقبلية؛
لينضمَّ املخترب عن النفاث، الدفع مخترب مدير دان، لويس رحل كما بعُد؛ فيما ناسا وكالة
الدفاع، وزارة وكيل صار الذي ديالور ريتشارد الرشكة إىل املنضمني قائمة وشملت إليهم.
متلر وروبن القمر، سطح عىل للهبوط املأهول «أبولُّو» برنامج أدار الذي مولر وجورج
وألربت دبليو»، آر «تي رشكة يف والفضاء الدفاع برامج جميع عىل النهاية يف أرشف الذي

تنظيمها. املعاد إيركرافت» «هيوز رشكة إدارة مجلس رئيس الحًقا صار الذي ويالن
املرشوعات مكتب إىل الفنيني املوظفني لتوفري مصدًرا «آر-دبليو» رشكة صارت
تقدِّم وصارت «أطلس»، صاروخ تطوير عىل يُرشف صار الذي الجوية للقوات التابع
رشكة ذلك يف بما املختلفة، التطوير برامج عىل القائمة للرشكات فنيٍّا توجيًها أيًضا
،١٩٥٧ عام وبحلول دقيق. إرشاف تحت الصواريخ هذه تبني صارت التي «كونفري»
الخدمات؛ هذه تقدِّم التي الرشكات من رشكة ٢٢٠ أعمال ق تنسِّ «آر-دبليو» رشكة صارت
ا حقٍّ كان للقارات العابرة الباليستية الصواريخ مرشوع أن عىل واضًحا دليًال هذا وكان
من الوفري التمويل ظل يف حتى طائرات، رشكِة أيِّ قدرات يتجاوز للغاية صعبًا مرشوًعا
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كبري جانٍب حْشَد للقارات العابرة الباليستية الصواريخ إنتاِج مرشوُع وتطلََّب البنتاجون.
أمريكا. يف واإللكرتونيات الطريان صناعة قدرات من

القوات إدارة أيًضا تطوَّرت ،١٩٥٤ عام خالل «آر-دبليو» رشكة أعمال ر تطوُّ مع
ماكورماك جيمس لكن التطوير، جهوَد كبريٌ جنرال يقود أن جاردنر اقرتح فقد الجوية؛
قلبية، نوبة من يعاني كان — املهمة بهذه لتكليفه فيه يفكر كان الذي الرجل وهو —
برنارد العميد نائبه، إىل ذلك من بدًال املهمة فانتقلت الخدمة؛ من تقاَعَد ما رسعان ثم
القصوى، األولوية ذي املرشوع هذا مسئوليَة وتوىلَّ واحدة، نجمًة يحمل كان الذي رشيفر،
مالصًقا وكان نجوم أربَع يحمل كان الذي وايت، الجنرال إىل التقارير إرسال يف وبدأ

األركان. لرئيس
خالل قاذفة طائرة كقائد للجيش التابع الجوي السالح إىل انضمَّ قد رشيفر كان
جامعة من الهندسة يف درجٍة إىل باإلضافة الخربة لهذه ونظًرا العرشين؛ القرن ثالثينيات
تطويٍر مركَز صار ما رسعان الذي فيلد»، «رايت يف بمنصب ظَفَر إم»، آند إيه «تكساس
يف ماجستري عىل حصل حيث ستانفورد، إىل رشيفر الجوية القوات وأرسلت مشهوًرا.
حيث الهادئ؛ املحيط منطقة يف الحرب فرتة وقىض ،١٩٤٢ عام يف امليكانيكية الهندسة
مجال يف دراساته لكن قتالية، مهمات يف «بي-١٧» طراز قاذفة طائرات يقود كان
بني عالقات إقامة من تمكََّن حيث البنتاجون؛ يف مقعد عىل للحصول َلتْه أهَّ الهندسة

العلمي. واملجتمع الجوية القوات
أبريل يف فارقة لحظٌة وحلَّْت الحرب، بعد رشيفر اهتماَم الصواريخ جذبت ما رسعان
هيدروجينية قنابل صنع بأن رسميٍّا نيومان فون وجون تيلر إدوارد أخربه عندما ،١٩٥٣
فون عىل للمشريين وايت الجنرال إىل ذلك بعد وانضمَّ ممكنًا. أمًرا صار الوزن خفيفة
الخطوط وضعت التي العلمي، االستشاري املجلس عن املنبثقة اللجنة بعقد كارمان
كلماته بني من وكان النووية. الحرارية الطاقة مجال يف َق تحقَّ الذي لإلنجاز العريضة
أن «أكره مرة: ذات وقال «القدرة». «الديناميكية»، «العمل»، الثالث: الكلمات هذه لة املفضَّ
مبارشة غري بطريقة وجاء تماًما. طبيعيٍّا أمًرا ذلك كان لو كما يشء.» أيِّ يف بالهزيمة أُقرَّ
مكاَن هذا كان بل نعيِّنه؛ «لم آَخر: جنرال قال فيما «أطلس»، مرشوع مسئولية لتويلِّ
إال أمامنا يكن لم لذا األمر؛ تويلِّ يستطيع آَخر شخص أي نعرف نكن لم الطبيعي. ِبيني

املسئولية.» وتوىلَّ ِبيني وجاء وافقنا أن
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به، خاص مرشوعات مكتب إلقامة أنجلوس لوس إىل ذهب ١٩٥٤ عام منتصف يف
يف املكتب وأُِقيم غامًضا. اسًما يكون أن املقصود من وكان الغربي، التطوير قسم اه سمَّ
من موظفوه وكان «آر-دبليو»، رشكة من بالقرب إنجلوود، يف سابقة دينية مدرسة موقع
إحدى وكانت األنظار. لفت لتفادي مدنية مالبس يرتدون كانوا أنهم إال الجوية، القوات
مثل أنه رشيفر فيه سيثبت أمٌر وهو املتعاقدة، الرشكات اختيار يف تتمثَّل األساسية مهامه

املسئولني. كبار وجه يف حتى برأيه التشبُّث حيث من كوروليف سريجي
ِقبَل من املعيَّنِني أحُد الجوية، القوات قائد تالبوت، هارولد هو املسئول هذا كان
معينة، لرشكة العقود أحد منح قد رشيفر وكان الجنراالت. جميع تخطَّى ومدنيٌّ الرئيس،
العقد ومنح القرار بتغيري تالبوت إقناع يف الخاِرسة املنافسة الرشكات إحدى ونجحت
بكفاءة إال تتمتع تكن لم الرشكة أن ورشيفر رامو رأى الحظ، ولسوء ذلك. من بدًال لها
وأخرب االجتماع، إىل جاردنر داعيًا الرجلني، بهذين تالبوت التقى ذلك، ومع محدودة؛

يريد. كان ا عمَّ رشيفر
تالبوت «نظر رامو: يتذكَّر ومثلما وجاردنر؛ رامو ذلك يف ودعمه رشيفر، رفض
غضبًا ويستشيط صوابه يفقد تراه أن املخيف من كان ثائرته. ثارت ثم بامتعاض،
— قبيحة نظرة وجهه عىل ارتسمت وقد — رشيفر وجه يف صاح فقد الحد، هذا إىل
القوات يف جديد كولونيل ثمة سيكون الجنرال، أيُّها االجتماع، هذا ينتهي أن «قبل قائًال:

الجوية».»
وأهمَّ. سابًقا أمًرا لديَّ ألن األمر؛ هذا قبول يمكنني «ال وأجاب: هادئًا، رشيفر ظل
أقرب يف يتوافر بحيث الربنامج هذا بإدارة األوامُر إيلَّ هت ُوجِّ املهمة، بهذه ُكلِّفُت وعندما
إصدار يف يمانع تالبوت كان إن سأل ثم للقارات.» عابر باليستي صاروٌخ ممكن وقٍت

السابق. التوجيه أولوية لخفض كتابيٍّا، يكون جديد، أمر
يتفوَّه لم وجهه. شحَب ثم تالبوت، وجه من الُحمرة «اختفت متذكًرا: رامو يواِصل
ويحاول رصاص، قلم بواسطة بعنف عليها ينقر وهو املائدة، يف يحدِّق وبدأ تعليق بأي
مقتضبة وبكلماٍت طبيعته؛ إىل وجهه عاد قليلة، لحظات ويف نفسه. شتات يستجمع أن
اختبار يف نجح قد رشيفر يكون وبذلك، هو. كما سيظل العقد إرساء قرار إن قال للغاية
وصار املرشوع؛ عىل السيطرَة سيفقد كان لكنه بوظيفته سيحتفظ َلكان استسلم، لو مهم؛
أيًضا. وُرتبته بوظيفته احتفظ فقد وهكذا، كاملة.»8 سيطرًة املرشوع عىل مسيطًرا اآلن
يف مسبوقة تكن لم التي الفنية، التحديات ملواجهة العناد هذا إىل يحتاج رشيفر كان
الطاقة هيئُة َعْت توقَّ ١٩٥٤ أكتوبر ففي الصعوبة؛ يف غاية التوجيه عملية وكانت شدتها.
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تصل انفجارية آثاًرا تُخلِّف قد رطل و١٧٠٠ ١٥٠٠ بني ما تزن التي القنابل أن يَّة الذَّرِّ
لتصل الهدف إخطاء مسافة رشط تقليص يف بذلك «أطلس» ونجح كامل؛ طن ميجا إىل
«يف-٢» تكنولوجيا سيستخدم «أطلس» الصاروخ كان إذا ولكن بحرية. أميال خمسة إىل
كان ما وهو ميًال، ١٥٠ بمقدار موسكو إصابة يف «أطلس» فسيخطئ التوجيه، عملية يف

قدم. ١٥٠٠ مقداره قاذفة إصابة خطأ من مرة خمسمائة أسوأ
كان إذا قليًال، املطلوبة الدقة مستوى يف الهائل الفرق هذا يقل أن املمكن من كان
٣٠٠٠ ليصبح الهدف إخطاء مسافة رشط رصامة من َف خفَّ قد بوت» «تي لجنة تقرير
ومسافة قدم ١٥٠٠ مسافة الهدفني، كال يتساوى إذ قدم؛ ١٥٠٠ من بدًال قدم ٤٠٠٠ أو
الصاروخ مرشوع تنفيذ ل سيُؤجِّ كان ما وهو للتحقيق، قابلني غري كونهما يف قدم، ٤٠٠٠
للتحقيق، قابليًة أكثر قدم أميال خمسة هدف أن وبََدا قادمة. طويلة لسنوات «أطلس»
كان ١٩٥٤ عام يف ذلك، ومع تحقيقه. إىل بالسعي جديًرا هدًفا مني املصمِّ منح ما وهو
تحقيقه. شخص أي يستطيع هدًفا كونه من أكثر للبحث موضوًعا يشكِّل الهدف هذا

التوجيه بوصالت عىل التوجيه عملية اعتمدت دقيقة؟ التوجيه عملية تكن لم ملاذا
أن يتعنيَّ وكان أرطال، عدة وزنها برسعٍة تدور عجلة تتضمن كانت التي الجريوسكوبية،
األجزاء هذه وكانت الرسعة، من املستوى نفس عىل للعجلة املكوِّنة األجزاء حركُة تكون
وللتخلص الصحيح. اتجاهها عن تنحرف يجعلها ا ممَّ العجلة؛ إىل الحركة قوى تنقل
جريوسكوبية بوصلة عجلة لرتكيب طريقٍة عن البحث من بد ال كان القوى، هذه من
تشارلز توىلَّ وقد امِلعصم؛ ساعة يف املوجودة كالرتوس دقيقة، بينية تروس باستخدام

األمَر. هذا للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف أستاذ درابر، ستارك
املحكمة العبوة هذه وجعل بعبوٍة، الثقيلة الجريوسكوبية التوجيه بَوصلة درابر أحاط
حامل عىل العبوة داخل موضوعًة البوصلة وكانت القوام، سميك سائل داخل تطفو الغلق
إىل البوصلَة األمر هذا يحوِّل أن املمكن من كان مسارها. عن انحرافها دون حال متحرك
ومن البوصلة؛ وزن تدعم ثَمَّ ومن تطفو، العبوة جعل السائل أن غري الفائدة، معدومِة أداٍة
الحساسية. يف غايًة وكانت تحملها، ال رفيعة، محامل عىل الدوراَن البوصلة استطاَعِت ثم
نظام يف الحرب، أثناء الطافية الجريوسكوبية البوصالت هذه استخدم قد درابر كان
كان «أطلس»، الصاروخ يف الالزمة الدقة متطلبات ولتحقيق اإلطالق. يف للتحكم ثابت
بحيث السائل، تسخني يتعنيَّ وكان بعناية؛ الخطأ مصادر جميع من يتخلَّص أن عليه
صفر. إىل الرتوس عىل ل امُلحمَّ العبوة وزن لتقليص للطفو، قابليًة أقلَّ ويصبح قليًال يتمدد
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التخلُّص لعملية االهتمام من أكرب قدٍر إيالءَ املناسبة البوصالت تطلَّبَِت ذلك، إىل وباإلضافة
الغبار. من

بوجود يُسَمح «ال قائلًة: «فالكون»، صواريخ مصنع إىل مشريًة «تايم»، مجلة نرشت
الحفاظ ويُراَعى دقائق، تسع كلَّ وفالتر مراوح طريق عن يتجدَّد فالهواء غبار؛ ذرة أي
إىل ال الخارج، إىل هوائي ب ترسُّ أيُّ يصدر بحيث املبنى داخل إيجابي هواءٍ ضغط عىل
ممحاة استخدام أو ورق بتمزيق التصميمات غرفة يف للمهندسني يُسَمح وال الداخل.
ولم النايلون».9 من معاطف ارتداء املوظفني جميع عىل ويتعنيَّ غباًرا)، يُصِدر (فكالهما
الذين األشخاص عىل يتعنيَّ وكان العمل، أثناء مساحيق أي بوضع للنساء يُسَمح يكن

النظيفة. الغرفة خارج البقاء الجلد يف بتقرشُّ مصحوبة شمسية حروق من يعانون
من اإلشارات ي لتلقِّ كمبيوتر، إىل حاجة يف توجيه نظام أي كان ذلك، إىل باإلضافة
كمبيوتر أي وكان والرسعة. للَمْوضع دقيقة قياسات إىل وتحويلها التوجيه بوصلة وحدات
تفادي يمكن كان إذ مباَرشًة؛ اإلشارات معالجة خالل من بالغرض، َسيَِفي تناظري
دوائر من كبرية كمية إىل ١٩٥٤ عام يف يحتاج كان أمٌر وهو رقمي، كمبيوتر استخدام
يتعنيَّ أم األرض عىل الكمبيوتر بقاء يجب هل هو: السؤال ظلَّ ذلك، ومع املفرغة. األنابيب

َمْركبة؟ متن عىل َوْضعه
ودقيًقا، الوزن ثقيَل سيظل أنه يعني أرضية قاعدة يف الكمبيوتر جهاز وضع كان
املفرتض من كان ولكن، الصاروخ. يف تحدث التي الهائلة والضوضاء االهتزازات عن بمنأًى
السلكية، اتصال حلقة باستخدام تحليقه أثناء الصاروخ مع البيانات الكمبيوتر يتبادل أن
أما للهجوم». عرضة هائلة أرضية «محطة بأنه رشيفر وصفه ما يتطلَّب كان ما وهو
ومتينًا، الوزن خفيَف يكون أن يتطلَّب فكان الصاروخ، متن عىل الكمبيوتر جهاز وضع
يف سيوفر ا ممَّ أرضية؛ ومحطة السلكية اتصاٍل حلقة إىل حاجة ثمة يجعل لن ما وهو

االنقطاع. أو للتعطُّل معرَّض غري بذاته، قائًما توجيٍه نظاَم الواقع
درابر أن إال إنشائه. يف أسهل كان حيث مؤقتًا؛ نظاًما الالسلكي التوجيه نظاُم َر وفَّ
القوات وأعارته الذاتي، بالقصور التوجيه وهو الثاني، األسلوب عىل االعتماَد بقوة أيََّد
من تجريبية إطالق عمليات إجراء يف بدأ ١٩٤٩ عام ويف «بي-٢٩». طراز قاذفة الجوية
تُجِري األجهزة كانت بينما مقربة عىل يقف اإلطالق طاقم وكان بوسطن، ُقْرَب قاعدٍة
عام خالل ميل، ١٨٠٠ ملسافة أُجِريت التي الطريان رحالُت وأظهَرْت التوجيه. عمليَة
عىل األجهزة وزن وكان ميلني. عن يزيد ال بما الهدف إصابة يف طفيفة أخطاءً ،١٩٥٥
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ذلك، إىل باإلضافة تنفيذه. يمكن ما كبري حدٍّ إىل أثبتَْت لكنها رطل، ٢٧٠٠ الصواريخ متن
الذين السابقني، طالبه من توجيه» «مافيا تكوين يف جامعيٍّا أستاذًا كونه درابر استغلَّ
عليا مناصب إىل الطالب هؤالء من كثريون وارتقى األفضل، هو أسلوبه أن عىل اتفقوا
بالسنجيم. بول املقدِّم رشيفر؛ لدى التوجيه عن املسئول الضابط بينهم من وكان ومؤثِّرة،
يف تتمثَّل أخرى مشكلة ثمة وكانت رئيسية، مشكلة تمثِّل التوجيه عملية كانت
املجال الحربية الرأس تدخل أن املفرتض من كان إذ الجوي؛ املجال إىل الولوج معاَودة
تحافظ أن يجب وكان الباليستية، رحلتها عقب الساعة، يف ميل ألف ١٦ برسعة الجوي
إىل يعود مبكر وقٍت ويف النيزك. مثل آِخرها عن تحرتق أن دون هدفها لبلوغ مسارها عىل
— إجرز وألفريد ألني جوليان هما — الهواء ديناميكا مجال يف خبريان أثبََت ،١٩٥٣ عام
الكامل االحرتاق تتفادى أن يمكن للصاروخ املخروطية املقدِّمة أن الرياضيات خالل من
رؤية ثمة كانت إذ مفاجئًا؛ االكتشاف هذا وكان الطرف. مستدق غري تصميُمها كان إذا
مستدقة الصواريخ ملقدمات املخروطية التصميمات تكون بأن تنادي الوقت ذلك يف شائعة
ولكن، الحديثة. النفاثة للمقاتالت الرأس الدقيقة اإلبرية األشكال يشبه بما للغاية، الطرف
حاجٍة يف تكن لم حيث الحربية؛ الرأس يف الطرف املستدق الشكل إىل حاجة ثمة تكن لم
املجال إىل الولوج سيعاِود الصاروخ كان الدرع هذا خالل ومن حراري، درع إىل إال
وسيعمل حديدية، قضبان عىل بضائع قطاُر يسري مثلما بسالسٍة إياه مخرتًقا الجوي
عازل كغطاءٍ الطرف، املستدقة غري الصاروخ مقدمة أمام ع يتجمَّ الذي املضغوط الهواء

الصاروخ. جسم إىل الحرارة من كثرٍي وصول دون وسيَُحول
تجارب إجراء إىل حاجة يف الباحثون وكان فقط، بداية إال هذه تكن لم ذلك، مع
كورنيل، جامعة ويف مخترباتهم. يف مباَرشًة الجوي املجال إىل الولوج معاَودة عملية تحاكي
األنبوب اسمه بسيط جهاز باستخدام التطوير جهود كانرتوويتز آرثر الفيزياء عاِلم قاد
الهيدروجني من مزيج عن عبارة متفجرة بمادة ممتلئة غرفة من يتألَّف وهو الصدمي؛
مخروطية مقدمة ولها رفيع، معدني غشاءٌ مجاورة غرفة عن ويفصلها واألكسجني،
يؤدِّي ما وهو الغشاء؛ تفجري إىل يؤدِّي املزيج إشعال وكان الهواء. من مفرَّغة صغرية
عملية عند الفعلية الحرارة ودرجات بالرسعات الصاروخ عرب الغاز من دفعة إرسال إىل
من ألف عىل واحد من أكثر يستمر الغاز ق تدفُّ يكن ولم الجوي. املجال إىل الولوج معاَودة
قياسات وهي املالِئمة، القياسات تُجِري كانت العالية الرسعات ذات األجهزة لكن الثانية،

تواجهها. الحربية الرأس كانت التي الظروف د تحدِّ
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يف تستطيع كانت للصواريخ املخروطية املقدمات أن إثبات إىل أخرى اختباراٌت سَعِت
نماذَجهم الباحثون وضع التجارب، أبسط من عدد ويف الظروف. هذه ل تحمُّ األمر حقيقة
وكان يكفي، بما ساخنًة الصواريخ هذه تكن ولم الصواريخ. أحد عادِم وسَط الصاروخية
نفٍق عن عبارة النفق وهذا القويس، النفق هي جديدة، أداة عىل يعتمد أفضل أسلوب ثمة
قوس خالل الرسعة العايل الهواء ق تدفُّ يمر حيث الصوت؛ رسعة رسعته تفوق هوائي
تصل الهواء حرارة درجة وكانت بأكملها. مدينة إلضاءة تياِره شدُة تكفي مشتعل، كهربي
املوجودة املواد عينات اندفاِع يف يتسبَّب الهواء كان حيث فهرنهايت؛ درجة ألف ١٤ إىل

برسعة.
صاروخ متن عىل تجريبية إطالق عمليات هول إدوارد الكولونيل رتََّب املزيد، ملعرفة
ضابَط بوصفه رشيفر فريق إىل انضمَّ قد هول وكان «إكس-١٧»، هو جديد، صلب وقود
املراحل، ثالثية الصواريخ هذه كانت الصواريخ. بناء عىل «لوكهيد» رشكة مع واتفق دفٍع،
وبعد الجوي، الغالف طبقَة يتجاوز ارتفاع إىل الصواريَخ األوىل املرحلة صاروُخ يدفع
الثانية املرحلتني صاروخا ينطلق — للهبوط طريقها يف الصواريخ تكون بينما — ذلك

ممكنة. أقىصرسعٍة إىل املخروطية املقدمة رسعة من يزيد ا ممَّ والثالثة؛
املخروطية املقدمة تصميم إىل بدورها أدَّْت أوَّلية نماذج تطوير إىل التجارب هذه أدَّْت
تنصهر. أن دون الحرارة تمتص أن املنتظر من كان النحاس، من صلبة قطعة صورة يف
فيزيائي وهو — ساتن بجورج حدا ا ممَّ الوزن؛ ثقيلَة كانت الحرارية الدروع هذه لكنَّ
أن ساتن اقرتح فقد وللمفارقة، أفضل. أسلوب وضع إىل — إلكرتيك جنرال رشكة يف
النحاس، من وبدًال للسيطرة، خاضٍع نحٍو عىل لكن النيزك، مثل املخروطية املقدمة تحرتق
من وكان الحربية. الرأس لتغطية املقوَّى البالستيك من الوزن خفيفُة طبقٌة استُخِدمت
الغالف إىل الولوج معاَودة عملية خالل ويتبخر الخارجي السطح يحرتق أن املنتظر
طبقًة الناتجة األبخرة تشكِّل بينما امتصاصها، من بدًال بعيًدا الحرارة حامًال الجوي،
املستخَدم القيايس النوع هي «االنفصالية» املخروطية املقدمات هذه وصارت باردة. واقية

الصواريخ. مقدمات تصميم يف
يف شخصيٍة بصفٍة مهمة قرارات واتخذ كثب، عن التطورات هذه يراقب رشيفر ظلَّ
يقدِّمون الفريق أعضاء كان عندما شهريٍّا، واحدة مرًة يحدث هذا وكان السوداء؛ الجمعة
وهو الرَّْكب، عن يتخلَّفون كانوا َمن بوضوح ويعرفون محددة مرشوعاٍت حول عروًضا
وجود حال ويف البعض. نفوس يف واأللم الغضاضة األحيان من كثرٍي يف يُثري كان أمر
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— الصلة ذات التقارير قرأ الذي — رشيفر كان بشأنه، قرار اتخاذ يستدعي موضوٍع
مسئوليته، تناِسب سلطٌة لديه كانت فقد قراره؛ يُصِدر ثم بَدْلِوهم يُْدلُون اآلَخرين يَدَع

استخدامها. يف يتواَن ولم
منح يف املعتادة باملمارسات وجاردنر رشيفر يلتزم لم رسعة، بأقىص تقدُّم وإلحراز
إىل املمارسات تفيضهذه أن املنتظر من كان فقد محددة؛ لرشكات الكربى «أطلس» عقود
محركات بعقود تفوز التي الحرصية الرشكة باعتبارها أفايشن» أمريكان «نورث اختيار
إىل يرجع مبكر وقت ويف واحدة. سلٍة يف كله البيض وضع مثل بََدا ما وهو الصواريخ،
االستعانة نحو رشيفر سعى العلمية، االستشارية اللجنة شكوك ظل يف ،١٩٥٤ أغسطس

بديلة. أخرى كرشكة جنرال» «إيروجت برشكة
سابقة خربة عىل تعتمد املتوازي، التطوير باسم املعروفة الجديدة، املمارسات كانت
أي ضد احرتازية إجراءاٍت تتَِّخذ املمارسات هذه وكانت النووية، األسلحة تطوير مجال يف
قد التي املتعاقدة الرشكات بني املنافسة تشجيع مع متعاقدة، رشكة أية جانب من تأخري
مكونات لتنفيذ رشكاٍت أيًضا رشيفر واختار األعمال. تنفيذ إيقاع من اإلرساع يف تسهم
نظام لتصميم البس» و«بيل إلكرتيك» «جنرال رشكتا فاختريت املرشوع؛ يف أخرى كربى
من — الهيئات من أخرى ومجموعة بالج» سبارك يس «إيه ورشكة الالسلكي، التوجيه
ورشكتا الذاتي، بالقصور توجيه نظام لتصميم — للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد بينها
آند و«بوروز املخروطية، الصواريخ مقدمات لتصميم إيفريت» و«أفكو إلكرتيك» «جنرال

اإلشارات. سيعالج كان الذي الكمبيوتر لتوفري راند» رمينجتون
لكن للموارد، إهداٌر فيه تكراًرا باعتباره إليه ينظرون األسلوب هذا منتقدو كان
رشكة عىل «أطلس» اعتماد حال يف سيحدث كان الحقيقي الهدر أن يعلم كان رشيفر
حدث وإذا التسليم. مواعيد يف الرشكة َرِت تأخَّ ثم واحد، مهم عنرص إلنتاج واحدة متعاقدة
التطوير عملية أما املشكلة. هذه حلِّ حني إىل بأرسه الربنامج ف سيتوقَّ كان فربما ذلك،
أن كما أقرب؛ تسليم مواعيد تقدِّم ربما ثانية متعاقدة رشكٍة وجوَد فضمنت املتوازي،
محلَّ إحداها إحالل يمكن حيث للتباُدل قابلٌة الرشكتني من أيٌّ تطرحها التي النُُّظم
لة املؤهَّ الرشكات قاعدة من ع سيوسِّ املتوازي التطوير كان ذلك، إىل باإلضافة األخرى.

صناعتها. نمو سيدفع ما وهو مستقبلية، صواريخ مرشوعات لتنفيذ
املوافقة خالل من ذورتَها املتوازي التطوير أسلوب ممارسة بلغت ،١٩٥٥ عام خالل
«تايتان». مرشوع وهو للقارات، عابرة باليستية صواريخ لتصميم كامل ثاٍن مرشوع عىل

140



أرماجدون إىل السباق

عىل وضعها ا ممَّ بالعقد؛ — «فايكنج» صاروخ بناءَ تولَّْت التي — «مارتن» رشكة فازت
كانت التي األساسية املتعاقدة الرشكات نفس واشرتكت «كونفري»، رشكة مع املساواة قدم
«تايتان» الصاروخ يف الرئيسية النُُّظم بناء يف «أطلس» الصاروخ يف الرئيسية النُُّظم تبني
أحَد منهما مجموعة كلُّ تتوىلَّ بحيث مجموعتني، إىل الرشكات هذه رشيفر َم وقسَّ أيًضا.

للقارات: العابرة الباليستية الصواريخ مرشوَعي

تايتان أطلس  
مارتن كونفري الخارجي اإلطار

البس بيل إلكرتيك جنرال الالسلكي التوجيه نظام
ماساتشوستس معهد أرما بوش أمريكان

للتكنولوجيا
بالج سبارك يس إيه بالقصور التوجيه نظام

الذاتي
جنرال إيروجت أمريكان نورث الصاروخ محركات
إيفريت أفكو إلكرتيك جنرال املخروطية املقدمة

راند رمينجتون بوروز الكمبيوتر

سباًقا بدآ قد املتحدة والواليات السوفييت كان و١٩٥٥، ١٩٥٤ عاَمْي خالل وهكذا،
العاَلم. ر تدمِّ أن يمكنها التي للقارات العابرة الصواريخ بناء إىل سعيهما يف الهاوية، نحو
ثمار وهو هوائي، دفع ذي نفاث بمحرك يعمالن «كروز» صاروَخي تمتلك موسكو كانت
للقارات؛ العابر الباليستي كوروليف صاروخ عن فضًال والفوتشكن، مياسشتشيف جهود
للقارات، عابرة باليستية صواريخ مرشوَعْي تمتلك املتحدة الواليات كانت حني يف «آر-٧».
كال وبدأ هوائي. دفع ذي نفاث بمحرك يعمل كان الذي «نافاهو» الصاروخ عن فضًال
إجراء عن َفا توقَّ أن لبثا ما ثم «كروز»، لصواريخ مبدئية إطالق اختبارات إجراء يف البلدين
ستنجح. للقارات العابرة الباليستية الصواريخ أن واضًحا صار عندما عليها، التجارب

للصاروخني األساسية التصميمات بني التشابه بعضأوجه ثمة كان ذلك، إىل باإلضافة
بالتوازي؛ تطوريهما يجري نموذَجني كانا لو كما يبدوان تجعلهما التي و«آر-٧»، «أطلس»
عند تدور املحركات وجميع املرحلة»، ونصف «املرحلة بأسلوب ٌم مصمَّ الصاروخني فكال
إضافية محركات تحوطها واحد، محرك ذات أساسية َمْركبًة ن يتضمَّ وكالهما اإلطالق.
تعمل جديدة محركات يستخدم الصاروخني كال وكان التحليق. أثناء تسقط معزِّزة
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الصواريخ محركات من األول النموذَج البلدين كال إىل بالنسبة مثََّل ما وهو بالكريوسني،
نموذج إىل استخدامه تاريخ يرجع والذي كوقود، الكحول استخدام عن تخلَّْت التي الكبرية
سنوات، بثالث وبعدها ،١٩٥٤ مايو يف املوافقة عىل املرشوعان وحصل «يف-٢». الصاروخ
بفارق و«آر-٧» «أطلس» للصاروخني اإلطالق اختبارات أوىل تُجَرى أن املنتظر من كان
الصاروخني كال انطَلَق فاشلة، أوَّلية إطالق عمليات وبعد اآلَخر. عن أحدهما قليلة أسابيع

.١٩٥٧ عام يف بنجاٍح
لم كوروليف أن أبرزها ولعل ذلك، من الرغم عىل أيًضا اختالف أوجه ثمة كانت
ما بأرسع ُقدًما ومىض بالده، يف النووية الحرارية الطاقة مجال يف تقدُّم تحقيَق ينتظر
محركات خمسة عىل يحتوي الذي «آر-٧» الصاروخ أن املصادفة قبيل من يكن ولم أمكنه،
سبعة عىل يحتوي كان الذي ،١٩٥١ عام م املصمَّ «أطلس»، الصاروخ نموذج يشبه كان
عبارة فهو األمر؛ حقيقة يف متواِضًعا الجديد «أطلس» الصاروخ تصميم كان محركات.
تصميمات ألحد وفًقا رطل، ألف ٢٤٠ إجماًال تزن محركات ثالثة من مكوَّن صاروخ عن
مرتني بمقدار أثقَل «آر-٧» الصاروخ وزن وكان .١٩٥٤ عام أواخر يف املوضوعة النموذج
عىل تقوم طموًحا أكثر تطوير خطة وضع إىل كوروليف سعى ذلك، إىل باإلضافة ونصف.
إلطالق الصاروخ استخدام ثم مداه، وبكامل بمفرده أوًال «آر-٧» الصاروخ إطالق فكرة

الصاروخني. بني هذه االختالف أوجه عىل مهمة آثاٌر وترتَّبَْت صناعية؛ أقمار
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العرشين القرن منتصفمخسينيات

ر والتصوُّ التخطيط بني ما الفضائية املركبة

سنوات بعرش وبعدها النووية، قنبلتهم بناء يف جواسيسهم استخدام السوفييت أحَسَن
الصواريخ استخدام احتمال كان حيث صاعني؛ الصاع لردِّ املتحدة الواليات ِت استعدَّ
إلجراء مثايل كموقٍع الفضاء الستخدام طموحة أفكاًرا أثار قد للقارات العابرة الباليستية
تخرتق أن مداراتها يف الصناعية األقمار بمقدور وكان العسكرية. االستطالع عمليات
غاية الخطط هذه وكانت للحرب. استعداداتها عن يكشف بما موسكو، يف يَّة الرسِّ جداَر
من عدٌد تسابََق فقد الجديدة، بالصواريخ القوي العام لالهتمام نظًرا أنه إال يَّة، الرسِّ يف
«الصواريخ، كتاب مؤلِّف يل، وييل هؤالء أبرز أحد وكان الفضاء؛ بغزو للتنبُّؤ الكتَّاب

الفضاء». ورحالت الصاروخية، والقذائف
إدارة مجلس رئيس كولز، روبرت مع الغداء يل تناَوَل ،١٩٥١ ربيع يف األيام أحد يف
يف بقوة يزداد الفضائية باملالحة االهتمام أن إىل يل وأشار مانهاتن، يف هايدن مرصد
أكثر اجتذََب املايض، أكتوبر شهر خالل باريس يف دويل مؤتمٌر ُعِقَد قد كان إذ أوروبا؛
كان ما وهو املتحدة، الواليات من أحٌد الحارضين بني يكن لم ذلك، ومع شخص؛ ألف من
إذن، «لتفعل قائًال: كولز وأجاب مماثل. مؤتمر تنظيم عليهم سيتعنيَّ األمريكيني أن يعني

خدمتك.» يف املرصد
هت ُوجِّ مَلْن املؤتمر حضور وكان كولومبس، يوم يف ُعِقد ملؤتمر اإلعداد يف يل رشع
الحارضين بني من وكان صحفيني، إىل الدعوات بعض أُرِسلت فقد فقط؛ الدعوة إليهم
وبعد قارئ. ماليني عرشة قرَّائها قاعدُة تبلغ مجلة وهي «كولريز»، مجلة من صحفيون
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قصريًا خربًا — ماننج جوردون — املجلة تحرير مدير نرش املؤتمر، عقد من أسبوعني
للرحالت الطبية الجوانب حول أنطونيو، سان يف الجوية القوات تعقده قادم مؤتمر حول
إن ولريى املؤتمر لتغطية ريان، كورنيليس يُدَعى محرِّر، مساعَد ماننج وأرسل الفضائية.

للنرش. قابًال صحفيٍّا خربًا يصري ألن يصلح األمر كان
من اتضح مثلما التدقيق، شديَد صحفيٍّا كان وإن بالفضاء، ا مهتمٍّ ريان يكن لم
استطاع الذي براون، بفون إعجاب أيما أُعِجب املؤتمر وخالل األطول»، «اليوم كتابه خالل
أثناء فكرته براون فون عرض نفسه. هتلر أدولف إقناَع اإلقناع يف مهارته خالله من
وركََّزت ذلك. أعقبت التي الكوكتيل حفالت أثناء ثم العشاء، مائدة وعىل الكوكتيل، حفالت
هذه من االنتهاء بإمكانية براون فون َح ورصَّ مأهولة، فضائية محطة إنشاء عىل الفكرُة

.١٩٦٧ عام بحلول وتشغيلها املحطة
كورد وصف عندما األقل، عىل ١٨٩٧ عام إىل يعود املحطات هذه إنشاء مفهوم كان
مفتاُح بأنها الفضائيَة املحطاِت — العلمي الخيال قصص مؤسيس أحد — السفيتس
يف «الصاروخ ١٩٢٣؛ عام صدر الذي كتابه يف أوبريت، هريمان وعدََّد الفضاء. عرب السفر

قائًال: الفضائية املحطة استخدامات الكواكب»، بني الفضاء عالم

رؤية من الفعالة معداتها خالل من الفضائية) (املحطة تتمكَّن أن ع املتوقَّ من
عىل — تستطيع الفضائية املحطات أن وبما األرض. عىل دقيقة تفاصيل
ضوءٍ وانعكاَس ليًال، شمعٍة شعلَة تحدِّد أن — صافية السماء أن افرتاض
عمليات عىل الحفاظ تستطيع أن املنتظر فمن نهاًرا؛ يدوية مرآة سطح عىل
وبني األم، ووطنها البعيدة املستعمرات وبني ووطنها، البعثات بني االتصال
جليدي جبل كل موضع تحديَد املحطات هذه ستستطيع البحار. يف السفن
سفينة كارثة تفادي املمكن من كان ولعله السفن. إىل تحذيرية رسائل وإرسال

الوسيلة. تلك باستخدام ١٩١٢ عام وقعت التي تايتانك
تخزين ويمكن بالوقود، تزوُّد كمحطة الرصد محطة استخدام أيًضا يمكن
أليِّ — الشميس اإلشعاع أثر من حمايتهما حال يف — واألكسجني الهيدروجني
الصوديوم، معدن من ضخمة كرة توصيل جرى وإذا الصلبة. حالتهما يف فرتة
متني صغري صاروخ طريق عن املحطة، مدار يف بالوقود وملئها تركيبها بعد
تستطيع الة فعَّ َمْركبة لدينا فستكون املحطة؛ من الوقود يستمد التصميم

آَخر.1 كوكب إىل الطريان بسهولة
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هريمان باسم يكتب كان نمساوي مهندس وصف ،١٩٢٩ عام يف سنوات، بست بعدها
الشكَل نوردونج َم قدَّ الفضائية. املحطة عليه تكون أن املحتَمل من الذي الشكَل نوردونج
محبس وجود مع مصطنعة، جاذبية لتوفري ببطء تدور دوَّارة، عجلة يف املتمثِّل الكالسيكي
الشمس ضوءَ تركِّز الشمسية املرايا كانت كهربية، طاقة ولتوفري العجلة. مركز عند هوائي

البخاري. املحرك من نوع لتشغيل الغالية، أنابيب عىل
ُقْطُر يبلغ أن املقرَّر من وكان كثريًا، َرها وطوَّ األفكار هذه من براون فون انطلق
مرتني بمقدار أكرب براون فون محطة كانت بينما قدم، مائة الفضائية نوردونج محطة
فضاء روَّاَد الطاقم هذا ن ويتضمَّ شخًصا، ثمانني من طاقم َحْمل عىل وقادرًة ونصف،
الجوية، األرصاد علماء يدرس أن املنتظر من وكان ضخم. تليسكوب تشغيل يبارشون

الطقس. بحالة يتنبئوا وأن وأنماطها، ُحب السُّ تكوينات األرض، صوَب ينظرون وهم
املحطة استخدام عىل براون فون أكََّد الباردة، الحرب احتياجات تلبية سبيل يف
املحطة استخدام بإمكانية أيًضا براون فون َح ورصَّ العسكري. االستطالع ألغراض
بالغة. بدقٍة النووية باألسلحة تُلِقي حيث شاهقة؛ ارتفاعات عىل تحلِّق قاذفة كطائرة
كلٌّ يزن مأهولة، نقٍل صواريخ من أسطول ببناء براون فون طاَلَب املحطة، هذه ولبناء
كان ولكن، «يف-٢». طراز من صواريخ خمسة وزن يعادل ما وهو طن، آالف سبعة منها
يشء وكل واملحطة الصواريخ ذلك يف بما — بأكمله الربنامج تكلفة تبلغ أن املنتظر من

«مانهاتن». مرشوع ميزانية ِضْعف أْي أمريكي؛ دوالر مليارات ٤ —
واكتمالها منها االنتهاء بمجرد الفضائية املحطة تُستخَدم أن املفرتض من كان
مبدئية رحلة يف طاقم إرسال سيجري وكان طموح، استكشايف لربنامج تجميع كنقطة
بحلول ربما الحق، وقٍت ويف املرئي. غري البعيد لجانبه صور اللتقاط القمر، حول تدور
باي إىل شخًصا خمسني من طاقًما صواريخ ثالثة من مؤلَّف أسطوٌل حمل ،١٩٧٧ عام
واسع نطاق عىل خاللها لون يتنقَّ كانوا أسابيع ستة ملدة الفضاء يف ظلوا حيث ديو؛ أوف
نقلت أن الزمان من قرن بعد إال يحدث لم ربما األمر، نهاية ويف متحركة. َمْركبات يف

املريخ. كوكب إىل فضاءٍ روَّاَد جرأًة أكثر فضائية بعثٌة
اآلن يعتقد صار الذي ريان، هو آَخر بتاِبع ظفر قد براون فون كان األمسية، بنهاية
إىل عودته وعند أيًضا؛ وشيكة بل فحسب، ممكنًة تكن لم املأهولة الفضائية الرحالت أن
من مطوَّلًة سلسلًة بل فقط، واحًدا مقاًال يستِحقُّ ال األمر بأن ماننج ريان أقنع نيويورك،
مانهاتن إىل للمجيء براون فون ماننج دعا املجلة. من أعداٍد ثمانية إىل تمتدُّ قد املقاالت
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الخرباء هؤالء بني من وكان آَخرين، خرباء عدة مع باملشاركة ومناقشات، مقابالت إلجراء
وكوكب القمر عن الكثري يعرف كان الذي هارفرد، من ويبل فريد الفضاء ورائد يل، وييل

الناشئ. الفضاء طب مجال يف الجوية القوات يف الخبري هابر، وهاينز املريخ،
أفضل عىل بالحصول — ملقاالتها إعدادها عند — كثريًا «كولريز» مجلة اهتمت
مجاَل أسسَّ الذي بونستل، تشيسيل املجلة فناني بني من وكان املمكنة، امللونة الرسومات
األقمار من ُقْرٍب عن رصدها عند للكواكب متخيَّلة رات تصوُّ عرض خالل من الفضاء فنِّ
واملركبات للصواريخ هندسية ورسوماٍت تصميماٍت براون فون وأَعدَّ القريبة. الصناعية
ولم مقاله، يف مالئمة رسوم وضع يف اآلَخرون والفنانون بونستل استخدمها الفضائية،
وتعليقاته براون فون تصويبات ي تلقِّ بعد إال النهائية صورتها يف الرسومات يقدِّموا

عليها.
عن عبارة الغالف صورة وكانت ،١٩٥٢ مارس يف املقاالت من األوىل السلسلة ظهرت
الغالف عنوان وكان الهادئ. املحيط فوَق الجوي، الغالف مغاَدرة لحظَة نقل صاروخ
يرشحون العلماء «كبار يقول: فرعي عنوان ويليه القمَر»، اإلنساُن سيغزو «قريبًا، يقول:
حتمية إىل افتتاحية مقالة أشارت العدد، وداخل مدهشة». صفحة ١٥ يف ذلك إىل السبيل
الفور عىل تبدأ أن يجب املتحدة الواليات بأن عاجًال «تحذيًرا وقدَّمت للفضاء، اإلنسان غزو

للغرب.» الفضائي» «التفوق لضمان املدى طويل تطوير برنامج وضع يف
كتابه من ومحدَّثة جديدة طبعات يُصِدر يل وييل كان بينما املقاالت سلسلة ظهرت
١٩٥١ عام خالل ذلك، إىل باإلضافة الفضاء». ورحالت الصاروخية، والقذائف «الصواريخ،
نادي جانب من االختيار عليه وقع الذي الفضاء»، «استكشاف كتاب كالرك يس آرثر نرش
مجلة نرشت ،١٩٥٢ أواخر ويف املسار. «كولريز» مجلة مقاالت رسمت لكن، الشهر. كتاب
األحداث؛ دائرة يف ديزني والت دخل ثم براون. فون أفكار حول الغالف خرب «تايم»
الند، ديزني مدينة يبني ديزني وكان بكاليفورنيا، بربانك يف مكتبه من يل هاتََف حيث
برنامج عرض خالل من عنها يعلن أن املنتظر من وكان أناهايم، يف مالٍه مدينة وهي
براون، فون وبمساعدة يس». بي «إيه شبكة عىل االسم هذا يحمل أسبوعي تليفزيوني
بدأ واحدة، ساعة عرضه مدة روائي فيلم وهو الفضاء»، يف «اإلنسان فيلم ديزني أنتج
بتقدير املختصة الهيئات وأشارت ومرات، مراٍت عرضه وأُعيد ،١٩٥٤ أكتوبر يف العرض

شخص. مليون وأربعني اثنني بلغ املشاهدين عدد أن إىل الجمهور حجم
حددت حيث ذلك؛ أعقبت التي العقود خالل بقوة براون فون سيناريو تأثري ظهر
أصداء كثريًا وترددت املأهولة. الفضائية للرحالت ناسا أعمال جدوَل «كولريز» مجلة

146



العرشين القرن خمسينيات منتصف

عىل — الربامج تلك بني من وكان وخططها، ناسا مرشوعات يف املأهولة الصواريخ برامج
اإلنزال وعمليات فضائية مركبة بناء ومرشوع ،«٥ «ساتورن الصاروخ — املثال سبيل
إىل فضائية مركبة وإطالق كربى فضائية محطة بناء ومرشوع القمر، سطح عىل املأهولة
الفضائية املحطة صارت ما رسعان فيها، مهم جانب إىل بالنظر ذلك، ومع الحًقا. املريخ

الدهر. عليها عفا مسألًة — ته برمَّ األمر جوهر كانت التي —
كانت وقٍت يف ونوردونج، أوبريت كتابات يف الفضائية املحطة مفهوم َل تأصَّ
عىل املفهوم هذا ركَّز الراديو. هي اإللكرتونيات مجال يف الوحيدة املفيدة التكنولوجيا
االستطالع عمليات مثل مفيدة أنشطة أمام املجال يفتح الفضاء دام ما بأنه القائلة الرؤية
رواد عىل تعتمد سوف جميعها األنشطة هذه فإن الفلك، وعلم واالتصاالت الجوي والرصد
املحطات يف مًعا الفضاء رواد يعيش أن املنطقي من كان ثَمَّ، ومن تنفيذها؛ يف الفضاء

راحتهم. تحقيق عىل بالرضورة يركِّز تصميمها كان التي الفضائية،
املركبات عىل تقريبًا كاملة بصورٍة ستعتمد الفضاء استخدامات كانت األمر، حقيقة يف
فون يتوقع ولم فقط. هامشية أدواًرا الفضاء رواد يلعب حيث املأهولة؛ غري الفضائية
«محطة مأهول؛ غري ز مجهَّ صناعي قمر لتصور االستعداد أتمِّ عىل وكان هذا، براون
الطبية اآلثار الختبار صغري، قرد عن فضًال تليفزيونية كامريا تحمل صغرية»، فضائية
الحقيقية الجهود وكانت بداية، سوى هذه تكن لم ولكن، الوزن. وانعدام الكونية لألشعة
بكل يعملون شخًصا ثمانون عدده طاقم من عليها بَمن الفضائية، املحطة حول تتمحور

. جدٍّ
يظهر مأهولة فضائية محطة إلرسال الطموح براون فون برنامج كان حني يف لكن،
األساس تضع َصخبًا أقل عديدة جهود ثمة كانت التليفزيون، ويف املجالت أغلفة عىل
الحرب بعد «راند» رشكة برزت الجوية، القوات ففي مأهولة؛ غري فضائية مركبات إلطالق
عام أواخر يف البحثي املركز هذا تأسس البحثي. للنشاط ا مهمٍّ مركًزا بوصفها مباَرشًة
مايو ويف التأثري. أبلغ لها كان التي يَّة الرسِّ التقارير إصدار يف رشع ما رسعان ثم ،١٩٤٥
العابرة الباليستية الصواريخ بأن بوش فانفار ترصيح من فقط أشهر بضعة بعد ،١٩٤٦
تنجح أن املمكن من أن «راند» رشكة يف الباحثني من مجموعة رأى مستحيل، أمٌر للقارات
صناعية. أقمار إطالق يف للقارات العابرة الباليستية الصواريخ من قوًة أكثر صواريخ

تدور تجريبية فضاء ملركبة األوَّيل «التصميم عنوان تحت صدر الذي التقرير، ركَّز
رطل. ٥٠٠ زنة معداٍت بحمولة فضائي مدار حول الدوران احتمال عىل العالم»، حول
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تتعلَّق أكانت سواءٌ كثريًا، أصغر الفضائية املركبة هذه تكون أن املنتظر من وكان
حول السؤال أثار ما وهو يَّة، ذرِّ قنبلة تحمل بطائرة أم املأهولة الفضائية بالرحالت
ورصد االتصاالت مثل عسكرية غري استخدامات بينها من كان التي استخداماتها، طبيعة
إىل باإلضافة الجاذبية. انعدام ظل يف البيولوجية الطبية والبحوث السحب، تشكُّل أنماط
الصور أن إىل — الحًقا الجوية القوات علماء كبري صار الذي — ريدنور لويس أشار ذلك،
التصادم نقاط تحديد «إنَّ قائًال: عسكرية، قيمة ذات تكون ربما الضبابية التليفزيونية
من نوعني أهمَّ يكونان ربما العدو أرايض فوق الجوية األحوال ورصد نلقيها التي للقنابل

الصناعية.» األقمار خالل من إجراؤها يمكن التي الرصد عمليات
التفصيل، من بيشء إليها اإلشارة تستحق نبوءًة جريجز، ديفيد يُدَعى آَخر، عالم قدَّم

كاآلتي: وهي

ثمة أن يبدو فإنه يشء، عن تُفصح ال غائمة البلورية الكرة أن من الرغم عىل
واضحني: أمرين

الالزمة باملعدات ز املجهَّ الصناعي القمر نموذُج يصري أن ع املتوقَّ من (١)
العرشين. القرن يف العلمية األدوات أقوى إحدى

يؤدِّي إنجاز بمنزلة املتحدة الواليات ِقبَل من صناعي قمر صنُْع سيكون (٢)
لتداعيات مماثلٍة العالم يف تداعياٍت عن يُسِفر وربما اإلنسانية، خيال إشعال إىل

يَّة. الذَّرِّ القنبلة انفجار

باعتبارها الفضاء رحالت مجال يف مهمة إنجازاٍت ق تحقِّ التي بالدولة سيُعرتَف
عىل األثر هذا ر نتصوَّ ولكي والعلمية. العسكرية األساليب يف العالم رائدَة
إذا هنا سيُثار الذي واإلعجاب االمتعاض حجَم يتخيَّل أن للمرء يمكن العالم،
صناعي قمر إطالق يف نجَحْت أخرى دولة أن فجأًة املتحدة الواليات اكتشَفِت

الفضاء.2 إىل

خبت ما رسعان «كونفري»، لرشكة إكس-٧٧٤» «إم نموذج مع حدث ما غرار عىل
الدفاع وزير أشار ،١٩٤٨ عام أواخر ويف الفضائية. باملركبات املبكر االهتمام هذا جذوة
عىل بناءً جاء ترصيحه أن أضاف أنه بَيَْد أريض، صناعي قمر برنامج إىل فورستال جيمس
والتصميمات الدراسات عىل تقترص أن يجب املجال هذا يف الحالية «الجهود بأن توصية
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الصناعية، األقمار حول الدراسات تواصلت «راند»، مؤسسة ويف باملكونات». الخاصة
يف غاية سؤاًال أثار تقريًرا كتشكميتي، بول يُدعى آَخر، باحث أصدر ١٩٥٠ أكتوبر ويف
نفعل السوفييت سيدعنا فهل كهذا، صناعيٍّا قمًرا نطلق أن أردنا إذا وهو: أََال األهمية،

ذلك؟
أقمار برنامج إلطالق قويٍّا أساًسا ر ستوفِّ االستطالع عمليات أن كتشكميتي أدرك
الفضائية األفالك يف تدور التي الكامريات إىل ستنظر موسكو أن عىل َد وشدَّ صناعية،
ومن ومستمر، دائم خوٌف يَّة الرسِّ اخرتاق من الخوف «إنَّ كبري: تهديد مصدر باعتبارها
أرسار ُحجب تخرتق وهي الخارجي للعالم مأخوذة صورٌة تثري أن األرجح عىل املتوقع
فقد التجاري؛ الطريان مجال يف بالفعل املوقف هذا واتضح القلق.» من كثريًا السوفييت
يكن لم بينما أجوائها، يف الطريان حقوَق الطريان رشكات تمنح الدول معظم كانت

بذلك. يسمحون السوفييت
يعترب فربما السوفييتي، االتحاد فوق صناعيٍّا قمًرا املتحدة الواليات أطلقت إذا
ُمْرِسًال عسكرية، بعمليات ذلك عىل ستالني يردُّ وربما العدوان، من رضبًا األمَر الكرملني
للقوات عسكرية قواعد توفر التي املجاورة الدول ضد القوة باستخدام مهدًدا أو قوات
أوًال املتحدة الواليات تثبت أن يجب األقمار، هذه إطالق قبل ثمَّ، ومن األمريكية؛ الجوية
الفضاء»، «حرية إىل يرقى حقٌّ وهو األجنبية، األجواء فوق التحليق يف القانوني الحقَّ
الدول فوق بالتحليق الفضائية للمركبات الحق هذا يسمح البحار. أعايل حرية ويشبه

منها. ترصيح عىل الحصول دون األخرى
مخاطر تقليص يف طريق أفضل يتمثَّل «ربما قائًال: حديثه كتشكميتي يختتم
حجم سيصبح استوائي.» مدار يف تجريبي صناعي قمر إطالق يف املضادة اإلجراءات
باألرايض املروَر وستتفادى كامريات، أي تحمل لن ألنها نظًرا صغريًا الفضائية املركبة
خالل ومن مدارها. يف الشمايل باالتجاه تلتزم سيجعلها ما وهو الشاسعة، السوفييتية
القمر ينطلق ربما العسكرية، األهداف من بدًال العلمية األهداف ذات البحوث مواصلة
وسيساعد رها؛ تذمُّ أو الدول تلك استياءَ ذلك يثري أن دون الدول من عدد فوق الصناعي
لألقمار الغطاء سيوفر ما وهو قانونيٍّا، ً مبدأ باعتبارها الفضاء حرية ترسيخ يف األمر هذا

الالحقة. االستطالع مهام يف ستُستخَدم التي الصناعية
واإلرصار الفضاء حرية نحو السعي بني شديد ِصداٌم وقع األحداث، برهنت مثلما
تنجح فربما فضائية؛ مداراٍت يف تدور فضائية مركبات إطالق يف الريادة تحقيق عىل
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يف أنه ينكر أحَد ال لكن القانوني، املبدأ هذا إرساء يف العلمية الفضائية كتشكميتي مركبة
املبدأ هذا الفور عىل خ سرتسِّ فإنها النوع، هذا من صناعي قمر أول روسيا إطالق حال
هذا يُضِعف ربما السوفييتي، األمن ألغراض املطلوبة التامة يَّة الرسِّ ضوء ويف منازع. بال
حدوثه املتوقع من كان أمٌر وهو عاملية، بشهرة الظفر مع حتى البالد، أمن من اإلنجاز
تحدث حتى الزمن من عقد من أكثر استغرقت األحداث تلك أن من الرغم عىل الواقع يف

هذه. بصورتها
تؤدة، يف التقارير وتُصدر األبحاث تُجري «راند» مؤسسة كانت بينما األثناء، تلك يف
بجهودهم صناعي قمر إلطالق العدة يعدُّون املدنيني العلماء من كبري عدد ثمة كان
العقل وهو — ألني فان جيمس استضاف ،١٩٥٠ أبريل يف األمسيات إحدى ويف الخاصة.
سربينج، سيلفر يف منزله يف األصدقاء من مجموعًة — التجريبي «إيروبي» للصاروخ املدبر
الذي أكسفورد، جامعة من تشابمان سيدني هو اللقاء يف الرئييس الضيف وكان مرييالند.
بركنر، لويد اآلخرين الضيوف بني من وكان الجوي. الغالف سلوك يف رائًدا خبريًا كان
مرييالند. جامعة من شاب فيزيائي عاِلم سينجر، وفريد الوطني، بروكهيفن مخترب مدير
من عدد يف العلماء جهود تنسيق إمكانية حول االجتماع هذا خالل الحديث دار
املنظمة أن يعرف الجميع وكان العليا. الجو طبقات حول أبحاثهم يف ُقدًما للُميضِّ الدول
القطبية السنوات باسم متناسقني برنامجني وضعت قد كانت الجوية لألرصاد العاملية
العلمي الفهَم هائلة بصورة َم دعَّ ما وهو و١٩٣٢، ١٨٨٢ عاَمْي يف ذلك كان الدولية؛
القطبية؛ املناطق استكشاف يف طويل تاريخ صاحب بركنر كان الشمايل. القطب ملنطقة
قطبية سنة لقاء لعقد حان قد الوقت أن يرى وكان ،١٩٣٢ عام أنشطة يف شارك حيث
العلماء وأبدى األخري. اللقاء عىل قرن ُربْع مرور بعد ،١٩٥٨ أو ١٩٥٧ عام يف ثالثة

لألمر. حماَسهم اآلَخرون
منتًدى العلمية، لالتحادات الدويل املجلس هي الجنسيات، متعددة منظمة عقدت
رسعان ثم املنظمة، داخل برسعة ى يرتقَّ بركنر وظلَّ الرضورية، الرتتيبات إجراء ليتوىل
عن املنبثقة الفرعية اللجان إحدى إىل مقرتًحا وتشابمان بركنر َم قدَّ لها. رئيًسا صار ما
الدويل املجلس أعضاء كامِل مواَفقة إىل اللجنة أعضاء تأييد تحويل واستطاعوا املنظمة،
االهتمام، ذات املوضوعات مناقشة يف ع التوسُّ مع األمر، حقيقة ويف العلمية. لالتحادات
الجيوفيزيائي العام اسم واقرتح مناسبًا، يَُعْد لم القطبي العام اسم أن تشابمان رأى
١٩٥٧ عام منتصف من شهًرا، عرش ثمانية اللقاء أنشطُة تستمر أن مقرًَّرا وكان الدويل.
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من والعديد الشميس النشاط ذروة مع تتزامن فرتة وهي بالكامل، ١٩٥٨ عام وحتى
ست من مشارك آالف ستة من يقرب ما اللقاء ضمَّ الوقت، مرور ومع الخسوف. عمليات

دولة. وستني
كان واي»، جي «آي اسم تحمل خاصة لجنًة العلمية لالتحادات الدويل املجلس شكََّل
الوطنية األكاديمية علمت ما رسعان واشنطن، ويف الرئيس. نائب وبركنر رئيسها تشابمان
يف ألمريكا املمثِّلة العضو املنظمة هي للعلوم الوطنية األكاديمية وكانت باألمر. للعلوم
اللجنة، رئيُس وكان بها؛ خاصة فرعية لجنًة وشكََّلْت العلمية، لالتحادات الدويل املجلس
وأسَهَم الفضاء، طب حول أنطونيو سان يف مؤتمًرا ١٩٥١ عام يف نظََّم قد كابالن، جوزيف

«كولريز». مجلة مقاالت سلسة يف بكتاباٍت
وشكَّل القومي املستوى عىل الصواريخ جمعيات من عدد اجتمع ،١٩٥١ عام يف
فريد َم قدَّ زيورخ، يف ١٩٥٣ عام ُعِقد الذي مؤتمره ويف الفلكية. للمالحة الدويل االتحاَد
مع حديثه وأثناء علمية، فضائية ملركبة مبدئي لنموذج األول الرسي غري املقرتح سينجر
عىل سينجر أطلق كالرك، يس وآرثر كليفر فال هما الربيطانيني، االختصاصيني من اثنني
غري صناعي «قمر يعني إنجليزي ملصطلٍح األوىل األحرف (وهو «ماوس» اسم املركبة
القمَر هذا جرذٌ يستقلَّ أن مفرتًضا يكن ولم األرض»). حول الدوران محدود مأهول
القمر وزن يبلغ أن ع املتوقَّ من كان لكن الهند، شمال من قرد عن أيًضا فضًال الصناعي،
مرصد يف الحقة ندوة يف حديثه وأثناء املعدات. من قيِّمًة مجموعًة يحمل وأن رطل، مائة
بناؤه؛ ويجب اآلن، املنال «قريب أصبح ماوس أن عىل سينجر شدََّد ،١٩٥٤ مايو يف هايدن
اآلن». املتوافرة الفنية املرافق بفضل — بنائه يف الرشوع األقل عىل أو — بناؤه يمكن بل
سابًقا بحريٍّا طيَّاًرا ديورانت، فريدريك الفلكية، للمالحة الدويل االتحاد رئيس كان
ذلك يف يعمل كان هوفر، جورج القائد وهو زميًال، طيَّاًرا أن وعلم الصواريخ، يف وخبريًا
ويف «ماوس». غرار عىل صناعي قمر إطالق يف ويرغب البحرية، األبحاث مكتب يف الوقت
بيني للغاية ق مشوِّ حديث «دار قائًال: براون فون ديورانت هاتََف يونيو، شهر أواخر
لقائه؟» يف ترغب هل فضائية. مركبة إطالق يريد البحرية، األبحاث مكتب يف رجل وبني
وويبل سينجر وحرض وديورانت، هوفر التقى بيومني وبعدها مهروًال، براون فون جاء

أيًضا. اللقاء هذا
شيئًا يفعل أحَد ال لكن فضائي، صناعي قمر عن الجميع «يتحدَّث هوفر: قال
مدار إىل صناعي قمر إطالق خالل من األمام إىل األمور عجلَة أدفع أن وأودُّ ذلك، حيال
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براون، فون لدى وكانت املتوافرة.» الصواريخ من مجموعة طريق عن يُحَمل فضائي
كيف الوقت لبعض يفكِّر ظلَّ فقد ذلك؛ لتنفيذ خطٌة بالعون، يده يمد دوًما كان الذي
الصاروخ أعىل للطائرات املضادة الصغرية الصلب الوقود صواريخ من مجموعة وضع أن
هوفر َد وشدَّ فضائي. مدار يف صناعي قمر إلطالق الالزم الدفَع ر يوفِّ أن يمكن «ردستون»
لم أرطال. وسبعة خمسة بني ما وزنه يرتاوح للنفخ قابل منطاد تركيب إمكانية عىل
يف سيظهر كان لكنه السلكي، إرسال جهاَز حتى وال معدات، أيَّ الصناعي القمر يحمل
عاِلم ويبل، وأكََّد مداره. يف تحليقه أثناء الغرب ناحية منطلًقا جديد، نجم مثل السماء
طريق عن ألعىل التحليق ويمكنه ا، حقٍّ ساطًعا سيكون النجم هذا أن للمجموعة الفلك،

املوجودة. املعزِّزة الصواريخ أحد أعىل املوجودة الصواريخ تركيب
مكتب رئيس َح ورصَّ قيمة، ذا سيكون املتواضع الجهد هذا أن عىل الحارضون اتفق
إقناَع سينجر قرََّر ،١٩٥٤ سبتمرب يف ثم املناقشات. من املزيد بإجراء البحرية األبحاث
وكان واي». جي «آي لجنة يف الصناعية األقمار إطالق عمليات إجراء عىل باملوافقة بركنر
من مجموعة إىل الرجوع قرََّر لكنه طائش، شاب سينجر أن يعلم كان إذ متشكًِّكا؛ بركنر

األمر. وبَحَث املستشارين
دعا روما، يف العلمية لالتحادات الدويل للمجلس التابعة اللجنة لقاءات أحد عشية
موجوًدا، سينجر وكان ماجيستك؛ فندق يف غرفته يف لالجتماع املستشارين هؤالء بركنر
للعلوم. الوطنية األكاديمية عن املنبثقة واي» جي «آي لجنة رئيس كابالن، جوزيف وكذلك
األقمار حول الحديث واقعيِة مسألَة بحث عليهم كان فقد املشاركني، أحد أشار ومثلما
نيوتن إسحاق السري إليها سيشري كان مثلما إيمانية» «قناعة مجرد أنها أم الصناعية
للفكرة، اللجنة أعضاء َس تحمَّ التحذير، عبارات من الرغم وعىل عرش. السابع القرن يف
الوزن، انعدام عند تتحطم قد اإللكرتونية البطاريات أن إىل األعضاء أحد أشار وعندما
تتحطم!» ال بطاريات عىل سنحصل «إذن، قائًال: وصاح بقوٍة يده بقبضة آَخر َرضَب
للجنة الصناعية األقمار لفكرة الجماعي بالتأييد واختُِتمت ساعات ستَّ الجلسة استمرت
عىل العلمية لالتحادات الدويل املجلس لجنة َقْت صدَّ قليلة، بأيام وبعدها واي». جي «آي

املقرتح.
،١٩٥٥ يناير يف قليلة، بأشهر فبعدها القيادة؛ مقاليد تويل يف كابالن دور جاء ثم
بني من وكان الصناعية، لألقمار فرعية لجنًة ن تتضمَّ بالصواريخ، مختصة لجنًة شكََّل
قد روزن وكان «فايكنج». صاروخ برنامج رئيس روزن، ميلتون الفرعية اللجنة أعضاء
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بإمكانية يعلم وكان املدارية، املركبة مرشوع ى املسمَّ الرسمي، براون فون مقرتح درس
الجوية القوات يف رشيفر الجنرال كان قليلة، بأشهر ذلك وقبل أفضل. مقرتح تقديم
يف الستخدامه «فايكنج» الصاروخ من متطور لنموذج مقرتًحا يقدِّم أن منه طلب قد
أن يعلم روزن وكان املخروطية، املقدمة ذات للصواريخ التجريبية اإلطالق اختبارات
من أفضل معزًِّزا صاروًخا يصري أن يمكن «فايكنج» الصاروخ من ن املحسَّ النموذج هذا

بالجيش. الخاص املعدَّل «ردستون» الصاروخ
«ريأكشن رشكة إنتاج من محرًكا يستخدم التقليدي «فايكنج» الصاروخ كان
يكن ولم األخرية. اإلطالق اختبارات يف رطل ألف ٢١ دفعه قوة تجاوزت الذي موتورز»،
املحركات بناء مجال يف رائدة رشكة وهي إلكرتيك»، «جنرال رشكة أن إال كافيًا، هذا
قوة تصل أن املنتظر من التطوير قيد صاروخي محرك لديها كان الطائرات، يف النفاثة
تولَّْت التي جنرال»، «إيروجت رشكة اقرتحت ذلك، إىل وباإلضافة رطل. ألف ٢٧ إىل دفعه
آي» «إيروبي-إتش باسم الصاروخ من ثًا محدَّ نموذًجا «إيروبي»، الصاروخ نموذج بناءَ
محرك وضع اقرتح قد روزن وكان ميًال. ١٥٠ إىل ٧٥ من املتحقق االرتفاع مستوى يزيد
ليكون أعاله آي» «إيروبي-إتش محرك ووضع «فايكنج»، الصاروخ يف إلكرتيك» «جنرال
املقدمات إطالق يف املرحلة الثنائي الصاروخ هذا ويُستخَدم الثانية، املرحلة صاروَخ
سيصري صلب، وقوٍد صاروُخ يقودها ثالثة مرحلة إضافة حال يف أنه َح ورصَّ املخروطية.

الفضاء. إىل صناعي قمر إطالق املمكن من
فون منطاد عىل أساسية بصفة تحسينات إدخاَل بدوره الصناعي القمر هذا تطلََّب
يحمل وأن رطًال، ثالثني الصناعي القمر وزن يبلغ أن املنتظر من كان إذ البسيط؛ براون
القمر من ًرا مصغَّ نموذًجا بالفعل يجعله ما وهو السلكي، إرسال جهاز عن فضًال معدات
َرْت طوَّ قد «فايكنج» الصاروخ تطوير جهود كانت ذلك، إىل باإلضافة الصناعي. «ماوس»
التجريبية الصواريخ من واستقبالها اإلشارات تتبُّع يف واستخدمته الجودة عايل نظاًما
الصناعي. القمر تطوير جهود لخدمة «مينيرتاك» باسم جديد نموذج استُخِدم كما األوىل،
للعلوم الوطنية لألكاديمية التابعة التنفيذية واي» جي «آي لجنة َقْت صدَّ مارس يف
«فايكنج» الصاروخ أو املدارية املركبة مرشوع أن إىل مشريًة صناعي، قمر إطالق قرار عىل
وإىل األكاديمية، رئيس برونك، دتليف إىل رسائل كابالن أرسل الغرض. هذا سيخدمان
يف برونك مع كثب عن يعمل كان الذي الوطنية، العلوم مؤسسة مدير ووترمان، آالن

واي». جي «آي إعداد عمليات
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عن عبارة ،١٨٦٣ عام منذ أعمالها بارشت التي للعلوم، الوطنية األكاديمية كانت
خطوًة األكاديمية عضوية يرى بعضهم وكان البالد، يف العلماء صفوة من مكوَّنة جمعية
أعمالها بارشت التي الوطنية، العلوم مؤسسة وكانت نوبل. جائزة عىل الحصول طريق يف
الباحثني إىل بحثية ِمنًَحا خاللها من تقدِّم متواِضعة ميزانية لديها فقط، ١٩٥٠ عام منذ
قمر إلطالق الالزمة املالية املوارد لديها املؤسستني من أيٌّ تكن لم لكْن الجامعات، يف
الدفاع. وزارة سوى أخرى جهة أي مقدرة يف األمر يكن لم ثَمَّ، ومن الفضاء؛ إىل صناعي
مركبة إطالق عليه واقرتحا ويلسون، تشارلز الدفاع بوزير وبرونك ووترمان التقى
العسكري، املجال عن البُْعد كلَّ بعيًدا ترتيبًا كان ما وهو األكاديمية، باسم فضائي مدار يف
لشئون مساعده إىل املوضوع ويلسون أحال نفسها. نوبل مؤسسة عن بعيًدا كان مثلما
كثريًا منشغًال كوارلز كان ،١٩٥٥ عام ربيع يف تحديًدا، الوقت ذلك ويف والتطوير. البحث

االسرتاتيجي. االستطالع بعمليات
بشدة متحمًسا االسرتاتيجية، الجوية القيادة رئيس لوماي، كريتس الجنرال كان
يكونوا أن القاذفات طيَّاري طواقم عىل وكان املجال، هذا يف الجهد من مزيد لبذل
لألهداف بالرادار ُملتَقطة صور إىل واحتاجوا الهجوم، منطقة إىل للطريان مستِعدين
التحليق عمليات أن يعلم وكان السوفييتية. الجوية الدفاعات حول معلومات عن فضًال
ترومان وكان حربيٍّا، عدائيٍّا عمًال القانونية الناحية من تُعتَرب االستطالع بغرض الجوي
«بي-٤٥» القاذفة بإرسال الحظر هذا عىل تحايََل لوماي ولكنَّ السبب؛ لهذا حظرها قد
فوق التحليق يف القاذفات هذه استخدمت قد امللكية الجوية القوات كانت إذ بريطانيا؛ إىل
وبحلول عملياتها. نتائج عىل االسرتاتيجية الجوية القيادة وأطلعت السوفييتية، األرايض
آيزنهاور، من بترصيٍح االستطالع، بغرض بنفسه طائرًة يقود لوماي كان ،١٩٥٤ عام
الحًقا األمر هذا عن وتحدََّث ا، حقٍّ ضعيفة جوية دفاعات عىل إال يعثر ال لفرتة وظلَّ
فوق االسرتاتيجية الجوية للقيادة اململوكة االستطالع طائرات جميع نقود «كنَّا بقوله:
الرئيسية البحرية موسكو قاعدَة فالديفوستوك وكانت الظهرية.» ذروة يف فالديفوستوك

الهادئ. املحيط يف
عىل التعرَُّف ُمِلحٍّ نحٍو عىل البنتاجون محلِّلو أراد املعلومات، استهداف إىل باإلضافة
الذي ،١٩٥٣ عام جرى الذي النووي االختبار وكان للحرب، السوفييتية االستعدادات حالة
مقلقة أخبار وصلت بينما الجميع، َ فاَجأ قد كيلوطن، ٤٠٠ بلغت انفجارية آثار عن أسفر
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١٩٥١ عاَمْي بني أملانيا إىل عاد قد معظمهم كان الذين وزمالئه، جروتروب هيلموت من
وأشخاص كوروليف أجراها التي البحوث عنهم أخفوا قد السوفييت وكان و١٩٥٣.
البعيدة الصواريخ حول لة مفصَّ دراساٍت إجراءَ منهم طلبوا لكنهم الروس، من آخرون
موسكو أن العائدين، هؤالء مع التحقيق عند بسهولة، األمريكيون الخرباء واستنتج املدى؛

الذاتية. قدراتها عىل اعتماًدا املدى بعيدة صواريخ لبناء ة الُعدَّ تِعدُّ كانت
ووترمان وكان رئاسية، علمية استشارية لجنة يف عضوين وبرونك ووترمان كان
للتكنولوجيا. كاليفورنيا معهد رئيس دوبريدج، يل وهو اللجنة، رئيس نائب منصب يشغل
وقوع من خشيته إىل ونبََّههم اللجنة هذه بأعضاء آيزنهاور التقى ١٩٥٤ مارس ويف
مجرد وليس بأكملها مدن تدمري إىل يؤدِّي هاربر، بريل هجوم غرار عىل مفاجئ، هجوم
الذي ،١٩٥٤ لعام تقريرها أصدرت قد املركزية االستخبارات وكالة وكانت حربية. سفن
تعمل يو-٩٥» «تي طراز قنابل قاذفة خمسمائة ١٩٥٧ عام موسكو تمتلك أن فيه َعْت توقَّ
ذلك سبيل يف دوبريدج اتخذها التي الخطوات أوىل وكانت التوربينية؛ املروحية باملحركات
بي)، يس (تي التكنولوجية القدرات لجنة باسم املستوى، رفيعِة لجنٍة تشكيَل تستهدف

الخطر. هذا لتفادي جديدة بسياساٍت التوصية شأنها من كان لجنة وهي
مايو، من األول ففي التهديد؛ حجم من جديدة أحداٌث زادت أسابيع، غضون يف
عام، جوي عرض يف بيزون الجديدة النفاثة قاذفتها الروسية الجوية القوات عرضت
ألنه بالًغا؛ قلًقا األمر وأثار سوفييتية، نفاثة قاذفًة موسكو تصنع أن أخرى مفاجأًة وكانت
بأسبوع، وبعدها عام. عرٍض يف الكرملني عرضها حتى الطائرة هذه بأمر أحٌد يعرف لم
استطالعية مهمة يف السوفييتي االتحاد يف «بي-٤٧» طراز لوماي طائرات إحدى َلْت توغَّ
الهروب «بي-٤٧» طائرة واستطاعت «ميج-١٧». طراز نفاثة اعرتاضية طائرة ورصدتها
اتضحت؛ الفكرة لكن إنجلرتا. إىل العودة يف ونجحت الوقود، خزان يف ب بترسُّ إصابتها بعد

اآلن. خطٍر يف نفسها ألمريكا النفاثة الطائرات أصبَحِت فقد
قصوى أولوية له صارت الذي «أطلس»، الصاروخ حول يتمحور الحلول أحد كان
تجاه أقوى التزاًما يتطلَّب األمر أن الواضح من كان ولكْن، نفسه؛ مايو شهر خالل
غري وضًعا كان ما وهو دائمة، بصورة املجال هذا يف يعمل لوماي يكن ولم االستطالع.
األصول يف ستتحكَّم الجوية القوات أن يعني األمر كان آيزنهاور. إىل بالنسبة مقبول
عىل بها سرتد التي القوة حجم عن فضًال السوفييتي، التهديد قياس يف املستخَدمة
تقديراتهم من الجوية القوات جنراالت تحريف احتماالت من زاد ما وهو تهديد، أي
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إجراء يف يرغب آيك وكان جديدة. أسلحٍة عىل للحصول مطالبهم يدعم بما االستخباراتية
وهي أََال فيها، التحكُّم لوماي استطاعة يف يكن لم مؤسسة إطار يف استطالعية عمليات

املركزية. االستخبارات وكالة
عام منتصف يف التكنولوجية القدرات لجنة يف املتمثلة الجديدة اللجنة تبلورت
— للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد رئيس — كيليان جيمس آيزنهاور َ عنيَّ إذ ١٩٥٤؛
يف الفنية بالوسائل تختص ،٣ مرشوع باسم فرعية، لجنًة اللجنُة ِت وضمَّ للجنة، رئيًسا
جونسون كييل كلرينس الفرعية اللجنة هذه يف عملوا َمن بني من وكان واإلرشاف. املراقبة
رشكته، وكانت البالد؛ يف الطائرات تصميم رشكات أهم إحدى وهي «لوكهيد»، رشكة من
«بي-٨٠»، أمريكا، يف الة فعَّ نفاثة مقاتلة طائرة أوَل وبَنَْت َمْت صمَّ قد ُووركس»، «سكانك
ر يطوِّ جونسون كان الكورية، الحرب أعقاب يف وآنذاك، و١٩٤٤. ١٩٤٣ عاَمْي خالل
قد جونسون كان العام، هذا من سابٍق وقٍت ويف ماخ. ٢ بلغت التي «إف-١٠٤»، طائرة

نجاح. أي دون الجوية، القوات لدى لها َج وروَّ استطالع طائرة تصميم أَعدَّ
هو وكان جاردنر، تريفور من قويٍّا تشجيًعا جونسون ى تلقَّ ذلك، من الرغم عىل
محاولٍة يف ٣ مرشوع لجنة عىل الجديدة االستطالع طائرة نموذَج عرَضا قد وجاردنر
وهو بوالريود كامريا اخرتع قد الند، إدوين الفرعية، اللجنة رئيس وكان لرتويجها، جديدٍة
إذا برسعة يشء أي إنجاز جونسون مقدور يف وكان كوربوريشن». «بوالريود رئيسرشكة
فقط، يوًما ١٤٣ غضون يف يشء ال من األول «بي-٨٠» نموذج بنى فقد ذلك؛ إىل اضطرَّ
يف تجريبي طريان وإجراء مها يصمِّ كان التي التجسس طائرة من باالنتهاء يَِعُد هو وها
آيك إىل جونسون مقرتَح وكيليان الند َم قدَّ العقد. توقيع من شهًرا عرش ثمانية غضون
ال غامضة أسماءٍ إلطالق املركزية االستخبارات وكالة ميل مع وتماشيًا بقبوله. وأقنعاه

«يوتيليتي-٢». اسم الجديدة الطائرة عىل أُطِلق الكثري، عن تُفصح
من «يو-٢» أمور تويل عن املركزية االستخبارات وكالة يف املسئول الشخص كان
يبدو جعله ا ممَّ الجسم؛ ونحيل القامة طويل شخًصا وكان ِبسل، ريتشارد هو البداية
جامعة يف درس فقد لذلك؛ أهًال تجعله خلفية يمتلك وكان أرستقراطي، شخص مثل
القول لطِف من به يتسم كان ملا ونظًرا لالقتصاد. لندن وكلية ييل وجامعة جروتون
بصالٍت يتمتع كان قطع؛ ثالث من ٍت حالَّ ارتداء تفضيله عن فضًال املتكلَّف، غري واألدِب
املهنية. مسريته يف ي الرتقِّ له ق تحقِّ أن وحدها كفيلة كانت ميزة وهي واسعة، اجتماعية
طالبه بني من وكان ييل، جامعة يف االقتصاد درََّس فقد عقله؛ كان ميَّزه ما أهم ولكنَّ
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ويف كينيدي. فتزيجرالد جون لدى القومي األمن مستشاَر صار الذي باندي، ماكجورج
ووصفه أوروبا، تعمري إعادة يف ساهَمْت التي مارشال مرشوِع جهوَد قاد الحرب، أعقاب
التي بالنفس، والثقة القوية والذاكرة بالوضوح «يتمتع شخٌص بأنه باورز توماس املؤرِّخ
عن يطرحه كان الذي الصلة ذا الوحيد السؤال إن حتى قليًال، إال عنها يُعِرب يكن لم
بالتفاصيل، شغف أيما شغوًفا وكان ال. أم نجح قد كان إذا ا عمَّ التساؤل هو نظام أي
عىل األمر ويأخذ العمل عىل ينكبُّ كان يشء، أي عمل بطريقة اإلملام يقرِّر أن وبمجرد

الخاص.»3 عاتقه
أخربه عندما عام من أقل املركزية االستخبارات وكالة يف ِبسل عىل مىض قد كان
ظهرية ويف «يو-٢». الطائرة برنامج رئاسة توليه قراَر صباٍح ذات دالس، آالن مديره،
البنتاجون، يف جاردنر مكتب يف الجوية القوات أفراد من بمجموعة ِبسل التقى اليوم، ذلك
اتخاذ من الرغم عىل أنه اتضح ما «رسعان قائًال: الحًقا اللقاء هذا عن ِبسل وتحدََّث
مسألة أُثريت وعندما يشء. أي لتنفيذ دقيقة خطط ثمة تكن لم مستًوى، أعىل عىل قرار
أمريكي دوالر مليون ٢٢ تخصيص عىل ِبسل واَفَق اتجاهي.» يف الجميع نظر التمويل،
املرشوع يف قدًما بامليض سيسمح ما وهو يديره، دالس كان تفوييض صندوق خالل من

الربنامج. هذا وجود يدرك أن دون حتى أو عليه، الكونجرس موافقة دون
وتدرِّب املحركات توفر كانت حيث كثٍب؛ عن املرشوع هذا تباِرش الجوية القوات ظلَِّت
وكالة إىل الخدمة خارج نقلهم طريق عن الطيَّارين هؤالء هوية تُخِفي وكانت طياريها،
باإلضافة «لوكهيد». يف بها يعملون كمدنيني جديدًة هوياٍت وإكسابهم املركزية، املخابرات
املرشوع إدارة ظلت وإن «يو-٢»، طراز طائرات نماذج عىل لوماي حصل ذلك، إىل
عن منفصًال مكتبًا ِبسل فريق َس وأسَّ الحرصية. ِبسل اختصاصات ضمن بالكامل تقع
املالية بسجالته واالحتفاظ عقوده كتابَة توىلَّ املركزية، االستخبارات وكالة مكاتب بقية
ضابط بينهم من أفراد سبعة من يتألف الفريق وكان واألمنية. اإلدارية باألمور واالضطالع
يكن لم نفسه داالس إن حتى يَّة، رسِّ االتصال عمليات تكون أن عىل ِبسل وحاَفَظ أمن،

سجالتها. عىل االطالع يستطيع
األعمال معظم يجريان وكانا واسعة، سلطاٍت جونسون ِبسل منح ذلك، إىل باإلضافة
خمس من العمل سري عن تقريًرا يقدِّم جونسون وكان شهريٍّا، واحدة مرًة الهاتف، عرب
إىل يصل الصفحات من العدد هذا كان االستخبارات وكالة داخل ولكن، صفحات. ست أو
اغتيال خطط مثل املشابهة، الحساسية ذات األخرى األنشطة وكانت الحجم. هائلة وثيقة
مكتوب. يشءٍ أي وجود عدم مع الشفهية، املحادثات عىل بالكامل تعتمد كاسرتو، فيدل
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تقريرها، بالكامل كيليان لجنة أصدرت ،١٩٥٥ عام من فرباير شهر منتصف يف
الرئيس مساعدي أحد أن إىل كيليان وأشار مفاجئ»، بهجوم التهديد «مواجهة بعنوان
عىل تدريبًا نجري جميًعا وجعلنا التقرير لتقديم الالزمة الخطط جميع بعناية َق «نسَّ
األبيض البيت يف ُعِقدت القومي، األمن ملجلس جلسة عن الحديث إىل انتقل ثم تقديمه».

نفسه.
مفاجئ لهجوم معرَّضون لكننا هجومية بميزة نتمتع «إننا قائًال: التقرير أشار
ونظًرا التأكيد). سبيل عىل األصيل التقرير نص يف املائلة باألحرف العبارة هذه (ُكتِبت
وكانت فعيل.» هجوٍم شنِّ بمحاولة السوفييت األمر يغري فربما الهجوم، لهذا عرضة ألننا
سوفييتية. قاذفاٍت اقرتاب من مبكرة تحذيراٍت إلطالق رادار أجهزة إىل حاجة يف البالد
القيادة فإن ثَمَّ ومن ل، مؤهَّ غري الدفاعي «نظامنا قائًال: التقرير أضاف ذلك، إىل باإلضافة
حني وإىل األمر.» مع التعامل عىل قادرة غري يجعلها قد ضعًفا تعاني االسرتاتيجية الجوية
هاربر بريل قاعدة أمام مكشوفًة ستكون هذه، القصور أوجه عالج من البالد تتمكَّن أن

النووية.
الصاروخ يخص ما سيَّما ال الجديدة، املبادرات أن أيًضا كيليان فريق رأى لكن،
فريق ودعا املتحدة. الواليات موقَف األرجح عىل تعزِّز للقارات، العابر الباليستي «أطلس»
املعلومات جمع عملية وضع مع املنوال، نفس عىل جديدة مبادرات تقديم إىل كيليان
التقرير، يف الند إدوين كتبه الذي القسم ويف األولويات. قائمة رأس عىل االستخباراتية
عليها نبني التي واملؤكدة الثابتة الحقائق لزيادة وسائل نجد أن «يجب قائًال: الند كتب
عنرص من والحد أفضل، اسرتاتيجي تحذير تقديم أجل من االستخباراتية، تقديراتنا
بهذا الشديد االستخفاف أو الجسيمة املبالغة خطر وتقليل ع، املتوقَّ الهجوم يف املفاجأة
استخدام يف ع «التوسُّ املركزية االستخبارات وكالة عىل سيتعنيَّ هذا، ولتحقيق التهديد.»

نتائج».4 من والتكنولوجيا العلم إليه ل توصَّ ما
نظام من أكثر تكن لم لكنها ذلك، يف «يو-٢» الطائرة تساعد أن املقرر من كان
ارتفاع عىل بأكملها السوفييتي االتحاد أرايض تعرب أن املفرتض من كان إذ فقط؛ مؤقت
املضادة الصواريخ أو االعرتاضية الطائرات تحليق مدى من بكثري أعىل أْي قدم؛ ألف ٧٠
وكالة داخل السائدة النظر وجهة وكانت الرادار. مرمى يتجاوز ال بما لكن للطائرات،
فوق الطائرات هذه تحليق بداية من اثنني أو عام غضون يف أنه املركزية االستخبارات
عىل «يو-٢» طائرات تتبُّع تستطيع رادارات موسكو لدى ستكون السوفييتية، األرايض
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دبلوماسية احتجاجاٍت إطالق من إذن السوفييتي االتحاد قادُة وسيتمكَّن ال، فعَّ نحو
املهمات. تلك إليقاف السيايس الضغط من يكفي ما سيولِّد ما وهو أدلة؛ إىل استناًدا

مسألًة فكانت الصناعية، األقمار باستخدام االستطالع بعمليات يتعلَّق فيما أما
تُريس أن االسترشاف، عىل املعتادة قدرتها خالل من راند، رشكة واستطاعت أخرى،
تقريَرين املؤسسة باحثو أصدر ،١٩٥١ أبريل ويف يَّة. رسِّ دراساٍت خالل من مهمة أسًسا
الجوي االستطالع جدوى يف و«بحث االستطالع»، يف الصناعي القمر «فائدة جديدين؛
تحت املرشوع» «إفادة بعنوان كربى دراسًة املؤسسة أجرت ثم صناعي». قمر باستخدام
،١٩٥٤ مارس ١ يف يَّة الرسِّ الفائقة تقاريرها وصدرت املركزية، االستخبارات وكالة رعاية
الدراسات وكانت «برافو». الهيدروجينية القنبلة اختبار فيه أُجِري الذي نفسه اليوم يف
«تحليل عنوان يحمل كان الذي وحده، امللخص حجم بلغ حيث األمر؛ حقيقة يف لة مفصَّ

مجلدين. تقليدي»، غري استطالٍع أسلوب إمكانات
املحطات إىل صور لنقل أساليب عن الحديَث الرئيسية النقاش موضوعات نت تضمَّ
كامريا استخداَم ن يتضمَّ إيه»، يس «آر يف بحثها جرى التي األساليب، أحد وكان األرضية،
فوق الفضائية املركبة تحلق وعندما فيديو، رشيط عىل صورها تُخزَّن كانت تليفزيونية،

السلكية. وصلة باستخدام الرشيط محتويات ترسل كانت أرضية، محطة
بي «يس ومختربات كوداك»، «إيستمان رشكة يف دراسته جَرْت آَخر، أسلوٌب َ برشَّ
من وكان فوتوغرافية. كامريا استخدام خالل من أدق تفاصيل بتقديم و«فيلكو»؛ إس»،
الفيلم يمر ثم األفالم، لتحميض سطحي معالج عرب الكامريا يف الفيلم يمر أن املفرتض
يف السلكية، الصور يف يحدث ما نحو عىل صورٍة كلَّ يلتقط ضوئي، ماسح عرب املحمَّض
الناتجة البيانات تُخزَّن ثم مسافاتها؛ يف املتقاربة الخطوط من متتابعة مجموعة صورة

الحًقا. محتواه نقل يجري رشيٍط عىل
الذي «ماوس» الصناعي القمر بساطة مثل يف االختبارات هذه من أيٌّ يكن لم
عبارة هذه كانت فضائي. مدار يف يدور الذي براون فون منطاد أو سينجر، فريد َره طوَّ
تكنولوجيا خالل من ق تحقِّ أن تستطيع آلية تصوير ملختربات لة مفصَّ تصميماٍت عن
محطته متن عىل فضاء روَّاد وجوَد سيتطلَّب أنه يعتقد براون فون كان ما اإللكرتونيات
مارس منتصف ويف رسيعة. خطواٍت التخاذ مستعدة الجوية القوات وكانت الفضائية،
قاعدة تطوير مركز أصدر تقريرها، كيليان لجنة إصدار من واحد شهر بعد ،١٩٥٥
بتقديم الرشكات طاَلَب الذي ،٨٠ رقم العامة التشغيل احتياجات إعالن الجوية «رايت»

159



تنازيل عدٌّ

«دبليو اسم يحمل اسرتاتيجية»، صناعية استطالع أقمار سالح «نظام لتصميم عروٍض
إمرباطورية إىل الصناعي القمر تصميم مرشوُع انضمَّ الوقت، وبمرور إس-١١٧إل».
التطوير، قيَد يزال ال كان املرشوع أن من الرغم عىل لكن االتساع، يف اآلخذة ِبسل ريتشارد

الجوية. للقوات تابًعا مرشوًعا ظلَّ فإنه
دتليف َم تقدَّ ،٨٠ رقم العامة التشغيل احتياجات إعالن من طويل غري وقٍت بعد
يجري صناعي قمر لتصميم بمقرتح ويلسون الدفاع وزير إىل ووترمان وآالن برونك
ووترمان برونك يكن لم الواقع، ويف الدولية. الجيوفيزيائية السنة خالل عنه اإلعالن
بل بهما، الظن البعض يخطئ قد كما الدنيوية املنافع عاَلم يدخالن ساذَجني مفكَِّرين
إىل املوضوع ويلسون أحال عندما ولكن مؤهالته. بفضل رئاسيٍّا مستشاًرا منهما كلٌّ كان
«فايكنج». والصاروخ املدارية املركبة بني مباًرشا اختياًرا األمر يكن لم كوارلز، مساعده
الالزمة املتطلباُت َرِت تصدَّ حني يف األحداث، خلفية يف متواريًا إس-١١٧إل» «دبليو وظلَّ
خالل من االحتياجات تلك سيلبِّي كان واي» جي «آي قمر أن خاصًة املشهَد، لتصميمه
جمعاء، اإلنسانية خدمة أجل من إليه يُسَعى الذي العلم باسم الفضاء، حرية مبدأ ترسيخ
االستخبارات وكالة لصالح أخرى صناعية أقمار إطالق احتمالية يعني كان ما وهو

املركزية.
ذلك؛ تحقيق إىل قطُّ سبيل ثمة يكن لم ذلك؟ تحقيق يستطيع براون فون كان هل
بالجيش خاصة عسكريًة مرجعيًة يحمل أن عليه محكوًما كان الصناعي قمره فمرشوع
وهو آرسنال»، «ردستون هو املرشوَع فيه م سيصمِّ كان الذي فاملركز جوانبه؛ جميع يف
والصاروخ ذلك. بعد العسكرية للصواريخ مصنًعا صار الذي الحربي الكيماويات مصنع
القنبلة حمل عىل قادٌر بذاته، قائم سالٌح هو به سيستعني كان الذي «ردستون»، املعزِّز،
ساتًرا إال ستمثِّل واي» جي «آي تكن لم الرصفة، العسكرية الخلفية هذه وإزاء يَّة. الذَّرِّ
الفضاء لغزو مقدمة إال ليس باعتباره براون فون قمر إىل سينظر العالم وكان رقيًقا،

العسكرية. بالقوة
كان املعزِّز الصاروخ فتصميم تماًما؛ مختلًفا أمًرا روزن ميلتون مقرتح كان لكن،
صواريخ باعتبارهما يُعَرفان صارا اللذين و«إيروبي»، «فايكنج» الصاروخني من ا مستَمدٍّ
املركز وهو — البحرية البحوث مخترب يكن ولم علمية. ألغراٍض إطالقهما يجري أبحاث
بها يتمتع التي القوية معة السُّ يمتلك — «روزن» مرشوع تنفيذ فيه يجري أن يُنتظر الذي
للكلمة؛ الرصيح باملعنى بحوٍث مركَز باعتباره معروًفا املخترب وكان آرسنال»، «ردستون

مجاالتهم. يف مهمة إسهاماٍت قدَّموا مرموقة ُسْمعة ذوي علماءَ يضمُّ حيث
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يكن لم لكنه عميق، تفكري إىل يحتاج الخيار يكن لم كوارلز، دون إىل بالنسبة لذا،
وكانت والقال. للقيل مثاًرا سيصبح األمر كان إذ فحسب؛ اختياره عن اإلعالن يستطيع
األمور إثارُة للجيش املوالني مقدور يف كان إذ كوارلز؛ يريده ما آِخَر الجيش استياء إثارة
إبقاء يتعنيَّ كان إذ السبب؛ عن اإلفصاح أيًضا كوارلز يستطع لم الكونجرس. يف ضده
اللعبة مماَرسة بسهولٍة كوارلز استطاع ذلك، ومع الكتمان؛ طيَّ إس-١١٧إل» «دبليو أمر
مايو؛ شهر أواخر يف سهولًة أكثر مهمته وصارت استشارية، لجنة تشكيل يف القديمة
التشديد رشيطَة الصناعي، واي» جي «آي قمر عىل القومي األمن مجلُس صدََّق حيث
التي كوارلز، لجنة إقناع يف أسهم ما وهو للمرشوع، السلمية األغراض عىل خاص بوجه
استحسنه ا وممَّ براون. فون مقرتح من سلميًة أكثر روزن مقرتح أن عىل أعضاؤها اتفق
الكلمة، بمعنى التجهيز كامل صناعي قمر مقرتَح يقدِّم كان روزن أن أيًضا اللجنة أعضاءُ
أصوات سبعَة بلغت التي التصويت نسبة عىل وبناءً ب. تعقُّ وسائل عىل اشتماله عن فضًال

البحرية. إىل لالنضمام املستشارين هؤالء عىل االختيار وقع صوتني، إىل
أن شأنها من التي الوسائَل يمتلك كان الجيش أن وهي أََال واحدة، مشكلة ثمة كانت
الوسائل. هذه تملك البحرية تكن لم بينما الفضاء، ريادة يف األوىل املتحدة الواليات تجعل
يف مشريين عسكرية، نظٍر وجهة من واي» جي «آي مقرتَح كوارلز مساعدو درس
إطالق برنامج عىل يعملون الروس العلماء أهم من مجموعًة أن «يُعتَقد أنه التقارير أحد
عىل تشدِّد مالحظاٍت روكفلر، نيلسون الرئاسيني، املعاونني أحد وأضاف صناعي». قمر
ا جدٍّ متأثِّر «إنني قال: حيث األمر؛ هذا يف الريادي الدور املتحدة للواليات يكون أن أهمية
خالل من مبادرتنا، عىل ق بالتفوُّ الروسية للمبادرة السماح عىل املرتتبة املكلِّفة باآلثار
عىل املراهنة وأمام والتكنولوجي. العلمي للتقدم رمًزا مكان كلِّ يف الناس سرياه إنجاٍز
األمن مجلس يتأثر لم فيه.» الهزيمة آثار ل تحمُّ نستطيع ال سباًقا أراه فإنني املكانة، هذه
أكَّد يٍّا رسِّ قسًما نت تضمَّ التي إسيس-٥٥٢٠» «إن السياسات وثيقة أصدر حيث القومي؛

إس-١١٧إل». «دبليو مرشوع يَّة رسِّ عىل الحفاظ أهمية عىل بشدة
بإطالق مقرتح تقديم خالل من بالرَّْكب اللحاق براون فون حاَوَل ذلك، إىل باإلضافة
كان الجهاز وزن ولكن فضائي، مدار يف يدور منطاد من بدًال السلكي إرسال جهاز
اللجنة تصويت جاء عندما أغسطس، ويف كافيًا. يكن لم ما وهو فقط، أرطال خمسة
الجيش يف التسليح إدارة من سايمون لزيل اللواء َ عربَّ البحرية، صالح يف االستشارية
أعىل مراحُل خاللها من تُضاف صلب وقود صواريخ تركيب خالل ومن غضبه، عن
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ثمانية وزنه يبلغ التجهيزات كامل قمر بإطالق سايمون وَعَد «ردستون»، صاروخ إىل
إذا ١٩٥٧ يناير يف مدارية رحلة أول إطالق املمكن «من قائًال: َح ورصَّ رطًال، عرش
إلكرتيك»، «جنرال — البحرية مع املتعاقدة الرشكات واستجابت فورية.» موافقة ُمِنحت
اتخاذ عىل تأكيداتها خالل من — كيميكال» و«ثيوكول جنرال»، و«إيروجت و«مارتن»،

سايمون. طلب إىل يُلتََفت ولم رسيعة، إجراءاٍت
إىل النفاث الدفع مخترب من ستيوارت، هومر االستشارية، اللجنة رئيس ذهب
أيُّ ْت استَجدَّ حال يف «ردستون»، الصاروخ ز يجهِّ بأن براون فون وأخرب هانتسفيل،
منها املقصود يكن لم التي العليا، املراحل صواريَخ براون فون أضاف ما ورسعان أمور،
يبدأ أن وقرََّر املخروطية، املقدمات من التجريبية النماذج إطالق بل صناعي، قمر إطالق
سينجح «جوبيرت-يس»، باسم املراحل، املتعدد صاروخه أن إلثبات تجريبية إطالق بعملية

االنطالق. يف
،١٩٥٦ سبتمرب ٢٠ يف اإلطالق منصة عىل «جوبيرت-يس» الصاروخ براون فون نصب
أمريكي، صناعي قمر أول حمل الذي للصاروخ تماًما مشابًها وبََدا إلطالقه. استعداًدا
براون فون وسمع الهاتف جرس دقَّ ثم شهًرا. عرش بستة ذلك بعد ،«١ «إكسبلورار
أمًرا إليك ه أوجِّ أن يجب «فرينر، قائًال: ثَه حدَّ الذي مداريس، جون اللواء رئيسه، صوَت
بصورة إطالقه عدم لضمان الرابعة املرحلة صاروخ لفحص شخصية وبصفة مباًرشا

فعلية.»
اإلطالق عملية من األخرية املرحلة فاَقِت مداره، الصاروخ بلوغ عدم من الرغم عىل
مكان عن بعيًدا ميًال ٣٣٥٥ ملسافة الصاروخ حلََّق حيث املوضوعة؛ األداء مقاييس جميَع
مثلما فرق؛ أي األمر هذا حتى يحدث لم ذلك، ومع ميًال. ٦٨٢ ارتفاع إىل ووصل اإلطالق،

قائًال: ماكدوجال والرت املؤرِّخ َب عقَّ

قمر إلطالق املتحدة الواليات سياسة يف األول االعتبار هو الريادة تحقيق كان لو
االستشارية. لجنتها الدفاع وزارة تتخطَّى أن املمكن من َلكان أمريكي، صناعي
يف األهم، فاملطلب أوَّليٍّا؛ اعتباًرا يكونا «لم» بْق السَّ وتحقيق الرسعة ولكن
عىل أُشري قد وكان املرشوع. عىل مدنية ِصبغة أقوى إضفاء ضمان هو النهاية،
الوصول يف املتحدة للواليات الريادة تحقيق يف الدعاية بأهمية األمريكية اإلدارة
األولوية من مستًوى أقل عىل السيايس املطلب هذا حاز ولكن، الفضاء. إىل
إليجاد وسيلتان ثمة كانت فقد األخرى؛ الحيوية السياسية املطالب جميع بني
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تتمكَّن أن هي إحداها وكانت الصناعية، االستطالع أقمار إلطالق قانوني مسار
إطالقه سيجري الذي الصغري الصناعي القمر رصد تفادي من املتحدة الواليات
قمَر السوفييت يطلق أن األخرى وكانت اعرتاض. أيَّ إطالُقه يثري وأَالَّ أوًال،

أوًال. استطالع
التدابري اتخاذ يستدعي األمر يكن ولم ، أقلَّ الثاني بالحل لألخذ امليل كان

ذلك.5 يف بْق السَّ السوفييتي لالتحاد يكون أن دون للحيلولة الالزمة

من مختلفة أنواع ثالثة ن يتضمَّ البداية، منذ أمريكا، يف الفضاء برنامج كان إذن،
والرحالت إس-١١٧إل»، «دبليو وقمر واي»، جي «آي تطوير جهود وهي أََال األنشطة،
طرحتها التي السيناريوهات مع املأهولة الفضاء رحالت أنشطة بدأت املأهولة. الفضائية
«كولريز» تركيز عىل الربامج حافظت الحقيقية، الربامج تبلورت وعندما «كولريز»، مجلة
مرشوع ونال لها. الهائل والرتويج فيها مباَلغ عات بتوقُّ تتسم برامج إطالق عىل القوي
يف صحفي مؤتمر يف عنه باإلعالن بدأت التي الدعاية، من الوافر حظَّه واي» جي «آي
يزد لم وبالطبع، هاجرتي. جيمس للرئيس؛ الصحفي السكرتري من بدعوة األبيض البيت
يكن لم هاجرتي أن بَيَْد الحقيقي، الفضائي املرشوع عن تعمية مجرد كونه عن املؤتمر

األمر. حقيقة يف به، يعرف حتى يكن لم بل الحقيقي، املرشوع عن يتحدَّث
إىل الرسمية تعليماته روبرتسن روبن الدفاع وزير نائب َه وجَّ ١٩٥٥ سبتمرب يف
وكان «فانجارد». مرشوع عليه مطلًقا الصناعي، قمرها مرشوع يف ُقدًما بامُلِيضِّ البحرية
يقف أنه لعقوٍد يؤكِّد الشيوعي الحزب ظلَّ حيث قدريٍّا؛ «طليعة» يعني الذي االسم هذا
يف حثيثًا يميض كوروليف سريجي كان موسكو، ويف العالم. يف العاملة الجهات طليعة يف

التطوير. خطط
موسكو، يف له األول العام منذ الفضاء آماُل تداِعبه كانت كوروليف أن من الرغم عىل
الفرصة وجاءت ،١٩٤٨ عام يف إال الشأن هذا يف الجاد للعمل األوىل الفرصة تأِته لم
كوروليف كان الذي تيخونرافوف، ميخائيل يُدَعى قديم، صديق أجراها دراساٍت من
رد حركة لدراسة موسكو مجموعة يف مًعا عمَال قد وكانا تلك، الدراسة أيام منذ يعرفه
معهد إىل ا انضمَّ ثم لها، مقرٍّا الخمور قبَو تتخذ تزال ال كانت عندما (موسجريد)، الفعل
االعتقال رهن يقع لم تيخونرافوف أن من الرغم عىل الفعل، برد للدفع العلمية البحوث
— كوروليف حياة سرية كاِتب — جولوفانوف ياروسالف يشري التطهري. عمليات خالل
لوحات يرسم «كان إذ تيخونرافوف؛ لدى الخيال» وشطحات الوجداني «الحماس إىل
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لدى الطريان ديناميكا يدرس وكان لألخشاب، اآلكلة الخنافس ويجمع الزيت، باستخدام
التعلم». يعشق ببساطة كان الحرشات.

متطلبات سيحدِّد كان جديد صواريخ معهد إىل تيخونرافوف انضمَّ الحرب، بعد
قمر تصميم إمكانية بحث تيخونرافوف قرَّر ،١٩٤٧ عام ويف للعمل. جاهز صواريخ سالح
أْجَرْوا الذين املتحمسني، الزمالء من صغرية مجموعة بتكوين رئيسه له َح رصَّ صناعي.
املتماثلة الصواريخ من مجموعة وهي صواريخ»، «حزمة ب الخاصة الحسابية العمليات
وصارت دفعي. وقود من فيها ما تستنفد عندما صعودها خالل عمودي مسار يف ترتدُّ
ذلك يف الصواريخ تكنولوجيا بأن — أجرتها التي التحليالت خالل من — مقتنعًة املجموعة
فضائي. مدار يف فضائية مركبة إطالق يمكنها صواريخ حزمة لبناء تكفي كانت الوقت
اجتماعات أحد يف بحثية ورقة لتقديم دعوًة تيخونرافوف ى تلقَّ ،١٩٤٨ يونيو يف
أن بَيَْد يقدِّمه، أن منه يُراد كان ما الحال بطبيعة يعرف وكان املدفعية، علوم أكاديمية
أناتويل الجنرال األكاديمية، رئيس إىل يتحدَّث أن قرََّر إنه حتى للغاية، غريبًة بََدْت الفكرة
البحثية الورقة هذه نقدِّم أن يمكن «ال وقال: البحثية ورقته الجنرال قرأ بالجونرافوف.
لنا حاجَة ال بأموٍر أهتمُّ بأنني وسيتهمونني أحد. يستوعبها فلن االجتماع؛ فعاليات ضمن

بها.» باالهتمام
يكون ال ربما أنه يفكِّر بدأ أخرى، مرًة الورقَة بالجونرافوف قرأ عندما املساء، ذلك يف
تيخونرافوف زمالء حثَّ ذلك، إىل باإلضافة حال. أية عىل الورقة هذه رفض السهل من
مجدًدا. املحاولة وإعادة أقوى حجج بتقديم ونصحوه بالرفض، التسليم عدم عىل إيَّاه
بعناية؛ إليه واستمع الجنرال فابتسم أخرى، مرًة الجنرال إىل تيخونرافوف عاد وبالفعل،
سنتعرَّض ا، مستِعدٍّ كن الورقة. سنقدِّم «حسنًا، قائًال: املوافقة الجنرال قرََّر النهاية، ويف
ضابط نظر الورقَة، تيخونرافوف َم قدَّ أن بعد إذ سيواجهانه؛ ما يعلم كان مًعا.» لإلحراج
حتى يفعله ما املعهد لدى يوجد «أََال قائًال: وسأل بالجونرافوف صوَب آَخر عسكري

كهذه؟» خيالية أموًرا يناقش
أمور «لدينا وقال: القديم صديقه من واقرتب أيًضا، موجوًدا كوروليف كان لكن
رتََّب ثم ذلك، أعقبت التي املناقشات يف نفسه بالجونرافوف شاَرَك مناقشتها.» علينا مهمة
ويف تجريبية. كصواريخ يار كابوستن من «يف-٢» طراز صواريخ عدة إطالق عمليات
كلبان، وحلََّق الرحالت؛ متن عىل كالٍب وْضَع ليشمل املرشوع نطاق اتسع ،١٩٥١ يونيو
بحالة ومرَّا كيلومرت، مائة من أكثر ارتفاع إىل و«تزجان»، «دزيك» اسم عليهما أُطِلق
تالية. رحالٍت يف أخرى كالب سبعة بهما لحق ما رسعان ثم دقائق، أربع ملدة وزن انعدام
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الصاروخ تصميمات إنجاز يف الوقت ذلك خالل بشدة منهمًكا كوروليف كان
خالل من صناعي، قمر حمل عىل تماًما قادر «آر-٣» أن تماًما يدرك وكان «آر-٣»،
وثيقًة، خطَّا قد وتخونرافوف هو وكان إضافيتني، مرحلتني لتويلِّ صاروخني إضافة
أموًرا تناقش الوثيقة هذه وبدأت األرض»، حول يدور صناعي قمر حول «بحث بعنوان
الصاروخ تطوير يف بالبدء النهائي القراُر ،١٩٥٤ مايو يف صدر، ثم . جادٍّ نحٍو عىل فنية
مجلس إىل خطابًا كوروليف كتب أيام، بستة وبعدها للقارات؛ العابر الباليستي «آر-٧»
٧٠٠٠ القصوى رسعته تبلغ جديد صاروخ لتطوير الحايل املرشوع إن قائًال: الوزراء
يف أريض صناعي قمر تطوير إمكانية عن التحدُّث األرجح عىل لنا يتيح الثانية، يف مرت
يف مرت ٨٠٠٠ رسعة تحقيق سيمكننا ما، نوًعا الحمولة وزن وبتقليص القريب. املستقبل

الصناعي.6 القمر إليها يحتاج التي الرسعة وهي الثانية،
خمسة يف «آر-٧»، للصاروخ كامًال ا عامٍّ تصميًما أَعدَّ قد كوروليف كان يوليو، يف
تطوير التصميم واقتىض األوىل. الفعلية الرسومات يعدُّون املهندسون وكان مجلًدا، عرش
ويف كيلومرت. ٨٦٠٠ ملسافة كيلوجرام ٥٤٠٠ زنة حربية رأس حمل عىل قادر صاروخ
بني ما يرتاوح قد الصناعي القمر وزن أن إىل له تقريٍر يف تيخونرافوف أشار أيًضا، يوليو
فريد مه صمَّ الذي الصناعي القمر يكن (لم أطنان. ثالثة أو كيلوجرام، و١٤٠٠ ١٠٠٠
أعَلَن واشنطن، يف الشهر، نهاية ويف رطل.) مائة من أكثر يزن «ماوس» اسم تحت سينجر
ويف واي». جي «آي قمر مرشوع حول أمريكا برنامج عن هاجرتي الصحفي املسئول
أكاديمية أعضاء أحُد َم قدَّ الفلكية، للمالحة الدويل االتحاد مؤتمرات أحد ويف كوبنهاجن،
نفس ستفعل بالده بأن للصحفيني سيدوف َح رصَّ إذ ا؛ خاصٍّ ا ردٍّ سيدوف، ليونيد العلوم،
يف العمل انتهاء قبل الصناعية أقمارنا يف العمل ينتهي أن املحتمل «من مضيًفا: اليشء،

وزنًا.» أثقل الصناعية أقمارنا وستكون األمريكية، الصناعية األقمار
حاجة يف وكان وساق، قدٍم عىل يجري «آر-٧» الصاروخ تطوير كان األثناء، تلك يف
كان ملا نظًرا يار»، «كابوستن موقع استخدام املمكن من يكن لم إذ إطالق؛ موقع إىل
إحدى إىل كوروليف وانضمَّ بالسكان. آهلٍة منطقٍة يف التحطُّم خطر من ذلك عليه ينطوي
سكة خط نهاية تيوراتام؛ عىل املطاف نهاية يف االختيار ووقع مالئم، موقع القرتاح اللجان
صحراء من وبالقرب آرال بحر رشق ميل مائة مسافة عىل داريا، سري نهر عىل حديدية
ُقوِبل األمر لكن اختياراته، قائمة ذيل يف املوقع هذا وضع قد كوروليف وكان قوم. قيزيل

بالتجاُهل.

165



(أ)

منطقة اإلطالق ا%تعلقة
بأعمال البحث والتطوير

س الحربية
منطقة تخزين الرءو
اُ%حتَملة

التخزين والدعم
منطقة تخزين

صها
صواريخ وفح

ال طالق
مجمع إ

صواريخ
ال

H
مهبط كابوست
يار الجوي

مجمع الدعم بقاعدة
ض-جو

صواريخ أر

H يار
كابوست

صواريخ
طالق 

موقع إ
«يف-٢» السابق

منطقة الدعم

مرفق اختبار
ثابت

مجمع اإلطالق
ض-جو

صواريخ أر
ا%بدئي ل

منطقة التخزين
والتخييم
ا%ؤقت

ت
تدريب القوا

مرفق التجميع
ص

والفح

منطقة تخييم
صواريخ

مؤقت ل
ض

ض-أر
أر

صاالت
مواقع االت

مجمع
صواريخ

شحن ال
ا ا%حمولة جو_

مركز مراقبة ا%دى

ص
منطقة التجميع والفح

مهبط جوي

مهبط «فالديمaوفكا» الجوي
ت مهجور

طائرا
مدرج 

فالديمaوفكا
٥

٠
٥

١٠

سهل

نهر

فولجا

يض
 الفي

ت
مرفق إلكرتونيا

س إيه-٢
إ

س إيه-٣
إ

س إيه-٢
إ

س إيه-١
إ

س إيه-٣
إ

ت واألجهزة
موقع ا%عدا

س التداخل
مقيا

سكة حديدية
سطحي

طريق 
ط تتبع

نشا

ميل بحري

ب»«أ»
»

ب٢أ١أ
ب١
٢

ب
٣

«ج»
١ج
٥ج٤ج٣ج٢ج

«د»
١د ٢د ٣د «ز»٤د

از

٢ز «ه»

«و»

والشكل(ب)ملوقع«تيوراتام»(وكالةاالستخباراتاملركزية).
١٩٦٠.الشكل(أ)ملوقع«كابوستنييار»،

عام
حوايل

مواقعاإلطالقالسوفييتية،



حديد
سكة 

ط 
خ

سطحي
طريق 

سار متدرج
طريق أو م

جو
ض-

صواريخ أر
موقع 

سياج

ف،
شائي غ6 معرو

ط إن
شا

ن
سبتمرب

شهر 
ف 

ص
منت

لعام ١٩٦١

سك
آرال

قرية تيوراتام

ط تيوراتام
مهب

الجوي
منطقة

شرتكة
م

ب»
منطقة اإلطالق «

طالق
صة إ

(من
حدة)

وا
منطقة اإلطالق «أ»

طالق)
صتا إ

(من
منطقة الدعم

صاالت
منطقة االت

منطقة إنتاج الوقود الدفعي
س6 داريا 

مرافق معالجة اUياه
محطة الطاقة

سية
الرئي

منطقة اإلدارة والتخزين

منطقة
الدعم

جديدة محتَملة
طالق 

منطقة إ
شهر

ف 
ص

شاء، منت
ت اإلن

تح
سبتمرب لعام ١٩٦١

ج»
منطقة اإلطالق «
طالق)

صتا إ
(من

شقند
ط

ميل بحري

١٠
٥

٠
٥

منطقة
الدعم

شمال

ب)
)



تنازيل عدٌّ

يف استاتيكية اختبارات أجرى حيث املحركات؛ حول أبحاثه أيًضا جلشكو واَصَل
غرِف أربع من مكوَّنة مجموعًة يغذي محرك كل وكان موسكو، ُقْرَب اختباراٍت مركز
عام منتصف يف التجارب بدأت التوربينية. املضخات من واحدة مجموعة يف تشرتك دفٍع
اختباراٍت إجراء إىل جلشكو انتَقَل ديسمرب، ويف منفصلة. دفٍع غرِف باستخدام ،١٩٥٥
املحرك ُوِضع ،١٩٥٦ يناير يف بشهر، وبعدها دفٍع. غرفتَْي من مكونة مجموعات باستخدام
من وكان له. ناجحة إطالق عملية أول أُجِريت حيث اختباٍر منصة عىل الُغَرف الرباعي
ُملَحقة معزِّزة صواريخ أربعة الكامل نموذجه يف «آر-٧» الصاروخ ن يتضمَّ أن املفرتض
الصواريخ جاءت ثم أغسطس. شهر يف لإلطالق جاهًزا أصبح الذي املركزي، بالصاروخ
عن فضًال الكامل، «آر-٧» الصاروخ عىل استاتيكية اختبارات وأُجِريت املنفصلة، املعزِّزة

التايل. الشتاء موسم يف األخرى، واملكونات املعزِّزة الصواريخ
الريايضمستيسالف مع — الصناعي قمَره تنفيذه أثناء — كثٍب عن كوروليف عمل
يف االهتزاز دراسة خالل من الفضاء عاَلم يف اسًما له صنع قد كيلديش وكان كيلديش؛
يف أُجِريت الهوائي الدفع ذات النفاثة املحركات حول دراساٍت عىل واإلرشاف الطائرات،
يف أبحاثُه عنها أسفرت التي النتائَج زمالؤه استخدم ،١٩٥٠ عام ويف الحرب. بعد ما فرتة
١٨٠٠ رسعته كانت أْي ماخ؛ ٢٫٧ رسعته بلغت هوائي دفع ذي تجريبي نفاث محرك بناء
الباليستية، الصواريخ دراسة يف كوروليف مع العمل يف مىض ثم تقريبًا. الساعة يف ميل
الحفاَظ ضخم صاروٌخ خالله من يستطيع توجيه نظام تصميم مثل موضوعات وبحث
وللتعامل الخزانات. يف الوقود ق تدفُّ مع محوره، حول يدور بينما التحليق أثناء تواُزنه عىل

سوفييتية. كمبيوتر أجهزة أول استخدام يف كوروليف بدأ األمور، هذه مع
ذوقه وكان صحية، وردية برشة وذا الجسم، ونحيف القول لطيف كيلديش كان
أكاديمية يف العضوية حقوق بكامل يتمتع عضًوا كان كما األنيقة، الُحَلل ارتداء يف رفيًعا
،١٩٥٣ عام مشاِرًكا، أو مراِسًال، عضًوا صار قد كان كوروليف أن من الرغم وعىل العلوم.
خاَطَب الذي العريض، العلمي املجتمع مع بالتواُصل له كيلديش مكانة سمحت فقد
جمع ،١٩٥٥ عام منتصف ويف الصناعي. قمره لبناء التأييد لكسب ومؤسساته أفراَده
واندفع املوضوع حول خطابًا تيخونرافوف وألقى مكتبه، يف الزمالء من مجموعًة كيلديش
املرء بأن مقتنع وإنني هذه، الصواريخ إطالق عملية مثرية هي َكْم «أعلم قائًال: حديثه يف
أخرى.» عملية بإجراء يحلم وسيظل أبًدا ينساها فلن واحدة، مرًة إطالٍق عمليَة شاَهَد إذا
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املحتَمل واإلسهامات التربيد، وأساليب الطاقة، مصادر إىل الحديث َل تحوَّ ما رسعان
علينا الغد صباح «يف قائًال: حديثه كيلديش وختم املختلفة. واملؤسسات املعاهد من يها تلقِّ
وأدعو اقرتاحاتهم. إىل حاجٍة يف ألننا املراِسلني واألعضاء األكاديميني إىل خطابًا نرسل أن
وجهاز مغناطيسية مقياس تصميم يف باٌع لديهم َمْن جميَع الجهود هذه يف للمشاركة
يستغرقه أن ع املتوقَّ الوقت عن الحارضين أحد سأله وعندما الكونية.» األشعة لدراسة
أستطيع ال لكنني عامان، أو ونصف «عام قائًال: أجاب كاملة، فضائية َمْركبة تصميُم
بآثاره.»7 التنبُّؤ ويصعب للغاية، كبري فيه البدء بصدد نحن الذي فاملرشوع بذلك؛ الجزم
أبحاٍث إلجراء برنامًجا ن يتضمَّ خطابًا العلوم أكاديمية ْت أَعدَّ ،١٩٥٥ نوفمرب يف
الشيوعي. الحزب يف املركزية اللجنة وإىل الوزراء مجلس إىل نَُسخ وأُرِسلت الفضاء، حول
لجنة لتشكيل ترصيٍح عىل األكاديمية حصلت ،١٩٥٦ يناير أواخر يف لذلك، ونتيجًة
كوروليف من كلٌّ ويُعنيَّ كيلديش، رئاستها يتوىلَّ إلطالقه، صناعي قمر بتصميم مختصة
لحمل «آر-٧» الصاروخ عىل بالفعل االختيار وقع قد وكان له. نائبنَي وتيخونرافوف
و«جي»، و«يف» و«بي» «إيه» األسماء تحمل النووية، الحربية الرءوس من متعددة أنواع
وهو الفضائية، املركبة إىل لإلشارة «دي» الرمز ص وُخصِّ الساليف، األبجدي بالرتتيب
املركبة ل تُسجَّ أن ع املتوقَّ من وكان دي. املركبة اسمها فأصبح التسلسل، يف التايل الحرف

.«٣ «سبوتنيك باسم
حيث تيوراتام؛ إىل لإلطالق الجاهز األول «آر-٧» الصاروخ وصل ،١٩٥٦ ديسمرب يف
كوروليف أن واضًحا وبََدا اإلطالق. قبل ما اختبارات له وأُجِريت اإلطالق منصة عىل ُوِضع
منذ عام من أقل مرَّ قد كان ولكن، الصناعي. قمره إلطالق الالزمة الوسائَل قريبًا سيمتلك
أثار ما وهو الوقت، لبعض املركبة من االنتهاء يتسنَّى ولن دي»، «املركبة يف العمل بدء
اقرتاًحا تيخونرافوف َم وقدَّ الفضاء. إىل ينطلق َمْن أول هم األمريكيون يكون أن احتمال
ثالثني وزنه ليكن تعقيًدا؟ وأقلَّ وزنًا أخفَّ صناعيٍّا قمًرا صنعنا لو «ماذا فيه: يقول

أخف؟» حتى أو ذلك، نحو أو كيلوجراًما
موارد باستخدام كهذه فضائية مركبة بناء بإمكانه أن رسيًعا كوروليف أدرك
مركبتني تصميَم ن يتضمَّ تقريًرا كتب ،١٩٥٧ يناير أوائل ويف يتبعها. التي املؤسسة
«املركبة ثم كيلوجراًما، وخمسني أربعني بني ما وزنه يرتاوح مبدئي نموذج فضائيتني؛
الصناعي القمر واتخذ موافقة، عىل كوروليف وحصل كيلوجرام. ١٢٠٠ تزن التي دي»
كرة عن عبارة القمر وكان بسيط). صناعي قمر (وهو سبوتنيك» «بروستييش اسم األول
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إرسال جهاَز تحمل التي الهوائي، أجهزة من مجموعًة ن تتضمَّ األلومنيوم، من مصقولة
مقدوره يف كان لكن معدات، أي يحمل القمر يكن ولم البطاريات؛ من ومجموعة السلكي

استقبالها. يسُهل واضحة تنبيه صاِفرة إرسال
أيًضا األمريكيون كان اآلَخر، تلو واحًدا السوفييتية الجهود هذه عن الكشف مع
بالفعل ِعْلٍم عىل املركزية االستخبارات وكالة وكانت برامجهم، تنفيذ يف الخطى يرسعون
للقوات تابعة قاذفة وأجرت .١٩٥٣ عام خالل أمره اكتُِشف الذي يار»، «كابوستني بموقع
إىل الغربية أملانيا من جريئة استطالعية عمليًة — «كانبريا» طائرة هي — امللكية الجوية
املركزية االستخبارات وكالة وصفته بما وقتَها الصواريخ مركز إىل عادت حيث إيران؛

ما». نوًعا الجيدة الصور «بعض بأنه
محطة إقامِة مبادرة — الجوية القوات يف الضابط — جاردنر تريفور أخذ ذلك، بعد
أن املحطة واستطاعت الشمالية، السواحل عىل تركيا، يف سامسون مدينة ُقْرَب رادار
منتصف ويف يار، كابوستني حتى القوقاز جبال منطقة تتجاوز مناطق بوضوح ترصد
رشكة يف املساعدين املديرين أحد متلر، روبن يتذكر ثمني. صيٍد عىل عثرت ١٩٥٥ عام
صاروخ مسار من العلوي «الجزء التقطت الرادارية املحطة هذه أن وولدريدج»، «رامو
«آر-٥»، الصاروخ مسار هو هذا وكان الجبلية»؛ السالسل بعض فوق ُشوِهد باليستي،
األمريكيني، املسئولني ميًال) ٧٥٠ يعادل ما (أْي كيلومرت ١٢٠٠ البالغ مداه صَدَم الذي
يستطيع ال «ردستون»، الصاروخ وهو لديهم، املتوافرة الصواريخ أفضل كان الذين
من آَخر «آر-٥» صاروخ انطلق ،١٩٥٦ فرباير ويف «آر-٥». مسافة ُربْع إال التحليق
وكان بايكال». «رصدنا بدقائق: بعدها الرصد منطقة يف املراقبون وصاَح نفسه، املوقع

بنجاح. انفجرت التي تلك نووية، حربية رأس أول يحمل الصاروخ
األول يف الجوي العرض ففي القاذفات. عالم يف سارة غري األخبار من املزيد ثمة كان
وسط بعام، وبعدها «بيزون». النفاثة قاذفتهم السوفييت عرض ،١٩٥٤ عام مايو من
عرش من مكوَّنًا تشكيًال األمريكيون املراقبون رأى نفسه، للحدث االستعداد تجهيزات
اليوم ففي يوليو؛ منتصف يف املفاجأة ووقعت الجو. يف محلقًة الطراز هذا من طائرات
يقل ال ما موسكو، يف الجوي امللحق تايلور، تشارلز الكولونيل أحىص للطريان، الوطني
مجموعتني. يف جوي عرض يف تحليقها أثناء «بيزون» طراز طائرة وعرشين ثمانية عن
وكالة قدَّرت ما ورسعان واسع، نطاق عىل تُنتَج صارت القاذفة هذه أن بديهيٍّا وبدا
عام بحلول الخدمة تدخل أن املقرَّر «بيزون» قاذفات عدد أن املركزية االستخبارات

قاذفة. ثمانمائة إىل سيصل ١٩٦٠
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الطائرات مجموعة كانت فقد ماكرة. خدعة شاهد قد تايلور كان األمر، حقيقة يف
إىل وانضمت األنظار عن غابت لكنها حقيقية، «بيزون» طائرات عرش من املكوَّنة األوىل
مع ولكن، العدد. يالحظ أن دون تايلور أمام أخرى مرًة جميًعا لتمر أخرى، طائرات ثماني
جلسات إجراء سايمونتن ستيوارت السيناتور طلب الصحافة، إىل يَّة رسِّ تقديراٍت ب ترسُّ
فيما واستجوابهم البنتاجون مسئويل عىل الضغط يف بة املرسَّ التقديرات واستخدم استماع
بناء عىل آيك أجربت الذعر من حالة وحدثت القاذفات». أسطول يف «فجوة بوجود يتعلق
الطائرات إنتاج معدل وزيادة له، مخطًَّطا كان ما يفوق «بي-٥٢» طائرات من مزيد
األمر؛ واقع يف الكرملني يف يحدث كان بما اإلملام صعوبة الواقعة هذه عكست أيًضا. املقاتلة
املئات من بدًال ،١٩٦٠ عام بحلول قاذفة طائرة وخمسني ستٍّا إال السوفييت يبني لن إذ
املسئولون يشعر لم الطريان، يوم خدعة عن املحلِّلون كشف عندما حتى ولكن، ُزِعم. كما
االستخبارات وكالة تخدع أن تحاول موسكو كانت إذا الراحة. من بقليل إال األمريكيون
من بدًال الصواريخ بناء يف الحقيقي جهدها تستثمر سوف أنها ذلك يعني فربما املركزية،

القاذفات.
مبكر وقت ويف .١٩٥٥ عام خالل يرام ما عىل يسري «يو-٢» تطوير كان ذلك، مع
للبحث نيفادا فوق حلَّقا قد جونسون وكييل ِبسل ريتشارد كان العام، ذلك ربيع من
الجوية «إدواردز» قاعدة وكانت اإلطالق. الختبارت كمركز تصلح جافة مالحة بحرية عن
للقوات مالئمة القاعدة هذه كانت حني يف لكن اإلطالق، اختبارات إلجراء املعتاد املركز
وعثر املركزية. االستخبارات وكالة إىل بالنسبة الكافية يَّة بالرسِّ تتمتع تكن لم الجوية،
تقع البحرية وكانت الجبال. تحوطه موقع وهو جرووم، بحرية يف ضالته عىل جونسون
لالختبارات فالتس يوكا ملنطقة مالصق موقع يف فيجاس، الس شمال ميل مائة مسافة عىل
ومن املوقع. ذلك إىل املنطقة هذه بضم آيزنهاور ِبسل إقناع مهمة من ل سهَّ ا ممَّ النووية؛

يَّة. الذَّرِّ الطاقة لجنة من األمني الترصيح عىل جرووم بحرية حصلت ثمَّ،
صورة يف ووركس» «سكانك من األول «يو-٢» قمر نقل جرى يوليو، شهر أوائل يف
االختبار منطقة إىل القمر أجزاء «يس-١٢٤» طراز شحن طائرة ونقلت صناديق. يف أجزاء
ذات رشاعية، طائرًة يشبه «يو-٢» لقمر النهائي الشكل وكان النهائي. شكله يف لتجميعه
التحليق يف يساعدانه النهائي النموذج هذا يف املرتخيان الجناحان وكان عمالقني. جناحني
عن هاجرتي إعالن مع يوليو، ٢٩ ويف طويلة. مسافاٍت والطريان شاهقة ارتفاعاٍت عىل
األوَّيل النموذج بمنزلة كان الذي «يو-٢»، انطلق واي»، جي «آي الصناعي القمر برنامج
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يحدث؛ أن مفرتًضا يكن لم ما وهو طريان، رحلة أول يف محلًِّقا إس-١١٧إل»، «دبليو لقمر
إىل الصناعي القمر هبوط طريقة اختبار فقط يعتزم ليفييه، توني االختبار، طيَّار كان إذ
سيارة رسعة عن يزيد ال بما الساعة، يف ميًال ٦٥ برسعة يحلِّق، القمر ظلَّ لكن األرض.
فعلية تحليق عملية أول ونجحت الهواء. يف أقدام عدة القمر وارتفع رسيع، طريق عىل

متميًزا. أداءً «يو-٢» قمر أظهر ما ورسعان بأسبوع، ذلك بعد
هي — رشكات ثالث استجابت إس-١١٧إل». «دبليو نموذج يف أيًضا تطور حدث
مارس يف بعروض بالتقدم الجوية القوات طلب إىل — و«لوكهيد» و«مارتن» إيه» يس «آر
حصول إمكانية إىل أشار ألنه التحديد؛ نحو عىل مثريًا «لوكهيد» عرض وكان .١٩٥٥
استخدام تجنب خالل من عدًدا وأكثر أوضح صور عىل املركزية االستخبارات وكالة
أن املفرتض فمن ذلك، من وبدًال أرضية. محطات إىل الصور إلرسال «راند» رشكة أساليب
الولوج تعاود محمية، كبسولة يف للضوء املعرَّض فيلمه الصناعي «لوكهيد» قمر يخزِّن
مع الرأي هذا وتوافق لها. الفعيل االسرتداد أجل من األرض إىل وتهبط الجوي املجال إىل
لحموالت الفعيل «االسرتداد جديًدا، يٍّا رسِّ تقريًرا تِعدُّ كانت التي «راند»، رشكة نظر وجهة
الذي نفسه الشهر يف ،١٩٥٦ يونيو يف التقرير وصدر مبدئي». استقصاء الصناعي: القمر

بالعقد. «لوكهيد» رشكة فيه ظفرت
أسطواني، قمر فهو الصناعي، القمر لشكل وصًفا أيًضا «لوكهيد» عرض ن تضمَّ
املرحلة صاروخ من فيه األكرب الجزء ن ويتكوَّ أقدام، خمس وقطره قدًما عرشة تسع طوله
يحمل الذي العليا، املرحلة هذه صاروخ وكان مداره. يف القمر إطالق سيتوىل الذي العليا
إنتاج من رطل ألف ١٥ دفع بقوة محرًكا سيستخدم السائل، الوقود من رطل ٧٠٠٠
محمولة قنبلة دفع يف استخدامه البداية يف مقرًرا كان والذي إيروسيستمز» «بيل رشكة
نجوم مجموعة يف ساطع نجٍم اسم وهو «أجينا»، اسمه، وكان «بي-٥٨». طراز قاذفة عىل
«إيروبي-إتش نموذج من بكثري أكرب رفع قوة يوفر العليا املرحلة صاروخ وكان قنطورس.
مكونًا ذلك بعد صار والذي «فانجارد»، قمر من الثانية املرحلة يشكِّل كان الذي آي»

الفضاء. برنامج يف أساسيٍّا
األوىل الطائرات وكانت الخدمة. يف الدخول وشك عىل «يو-٢» قمر كان األثناء، تلك يف
قاعدة من وانطلقت ١٩٥٦ مايو يف للعمل جاهزًة طيارين وستة وحدات أربع من املكوَّنة
األبيض البيت إىل داالس وآالن ِبسل ذهب ذلك، من شهر وبعد تركيا. يف إنجرليك مدينة يف
اليوم ويف السوفييتي. االتحاد فوق بالتحليق آيك لصاروخ يسمح ترصيح عىل للحصول

172



العرشين القرن خمسينيات منتصف

مع أخرى مرًة ِبسل التقى صافية، األجواء كانت بينما جيًدا، كان الذي للطريان األول
ِبسل وأجاب «يو-٢». سيتخذه الذي املسار عن داالس وتساءل اإلطالق. عملية قبل داالس
قائًال: وسأله شاحبًا، داالس وجه فأصبح وليننجراد، موسكو فوق سيحلِّق القمر بأن

مبهًرا. نجاًحا املهمة حققت لكن، حكيمة؟» خطوٌة هذه أن تعتقد «هل
أن إال رة، املصوَّ األهداف من املعالم واضحة بمجموعة تعود طريان رحلة كل كانت
ويتذكَّر متميِّزة. أهداٍف عن بحثًا لهم املخطَّط املسار عن االنحراف من تمكَّنوا الطيَّارين
يف رأى ثم تركستان، فوق يحلِّق «كان قائًال: ذلك فيها حدث التي املرات إحدى ِبسل
صور بأجمل وعاد تيوراتام. إطالق موقع أنه اتضح ما وهو للغاية، ا مهمٍّ بََدا شيئًا األفق
حاَوَل بينما املوقع، بوجود حتى تدري املركزية االستخبارات وكالة تكن لم املوقع.» لهذا
مسافة عىل موقع وهو «بايكينور»، باسم إليه باإلشارة املوقع إخفاء الحًقا السوفييت
برامج إيقاع من الجوية القوات َلِت عجَّ ما ورسعان تيوراتام. موقع من كيلومرت أربعمائة
يف ترابزون مدينة ُقْرَب موقع يف ثانية رادار محطة أنشأت إذ بها؛ الخاصة االستطالع
فضًال الوسطى، القرون خالل بيزنطة يف األسطورية ترابزون مدينة نفسها وهي تركيا،
الصواريخ من بُْعد عن مقايساٍت تلتقط املحطة وكانت أسطنبول. ُقْرَب ت تنصُّ موقع عن
وقوة الوقود، استهالك معدل مثل: السلكيٍّا؛ باألداء خاصة بيانات إرسالها أثناء املحلِّقة،

واملدى. واالرتفاع، الحربية، الرأس انفصال ونقطة والرسعة، االحرتاق، وزمن الدفع،
الحرب، وأثناء وأوروبا. األطليس شمال لحلف حقيقيٍّا تهديًدا «آر-٥» الصاروخ شكََّل
سوى تتطلَّب تكن لم متنقلة معدات باستخدام «يف-٢» الصاروخ األملانية القوات أطلقت
تسمح أملانيا رشق منطقة غاباُت وكانت ضيق، نطاق يف الغابات أشجار بعض إزالة
بريطانيا أنحاء جميع إىل تصل قذائف إطالق يمكنها التي األمامية القواعد بإخفاء
يمثِّل صاروخ بناء يستطيعون الربيطانيني كون حول مشوًِّقا سؤاًال أثار ما وهو العظمى،
القريب يف ليس األقل عىل بذلك، القيام يمكنهم ال الربيطانيني أن َ وتبنيَّ ملوسكو. تهديًدا
وجه وعىل املساعدة. يد لتقديم الجوية القوات ل تدخُّ رضورَة يعني كان ما وهو العاجل،
من تنطلق املدى، متوسطة باليستية صواريخ تطوير املتحدة الواليات عىل كان التحديد،

الكرملني. إىل الوصول عىل قادرًة يجعلها ميل ١٥٠٠ بمدى إنجلرتا،
املدى املتوسطة الباليستية الصواريخ أصبحت «أطلس»، الصاروخ عىل املوافقة بعد
التطوير يف أبسَط ستكون أنها الصواريخ هذه استخداِم مؤيدو أعلن الساعة. موضوَع
غواصات. من إطالقها إمكانيَة البحرية يف املسئولني بعض اقرتح بل التجهيز، يف وأرسع
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حيث الصواريخ؛ هذه أهمية عىل األفكار، هذه عىل صدََّق الذي كيليان، لجنة تقرير وأكدَّ
ويجب االسرتاتيجي. لالستخدام املدى متوسطة باليستية صواريخ تطوير «يجب فيه: وَرَد

وبحًرا.» برٍّا الصواريخ إطالق مسألة بحث
تطوير اكتمال ُقْرَب فمع رسيًعا؛ الجديدة الفرصة هذه براون فون فرينر انتهز
تطوير أن إال سكون، حالة يف الدخول وشك عىل فريقه كان «ردستون»، الصاروخ
دون العمل ملواصلة مواتية جديدة فرصًة لهم َم قدَّ املدى متوسطة باليستية صواريخ
فون اقرتح كيليان، تقرير صدور من فقط أسابيع بضعة بعد ،١٩٥٥ مارس ويف ف. توقُّ
املدى متوسط باليستي صاروخ تطويِر مهمَة آرسنال» «ردستون رشكة تتوىلَّ أن براون
براون فون اقرتاَح رشيفر الجنرال ورفض الجوية. القوات مع متعاِقدة رشكًة باعتبارها
القوات إىل يسلِّمه ثم سالًحا، سيطوِّر الجيش بأن االعتقاد السذاجة «من قائًال: الفور، عىل

الستخدامه.» الجوية
الصاروخ تطوير خالل من يتمَّ أن يمكن كهذا صاروٍخ تطوير أن رشيفر اعتقد
صاروخ عىل يعتمد ر مطوَّ كنموذج املرحلتني، ذي للقارات العابر الباليستي «تايتان»
من صاروخ أفضل أن رشيفر أدَرَك يوليو يف ولكن «تايتان». الصاروخ يف الثانية املرحلة
املطلوب. املدى نصف تقريبًا يعادل ما وهو ميل، ثمانمائة مداه يتجاوز لن النوع هذا
وْضَع ثيل، «دولف» وأدولف ترواكس روبرت هما مساعديه، من اثنني من رشيفر وطلب
لسالح كممثل يخدم ترواكس وكان تماًما. جديد صاروخ لتصميم العريضة الخطوط
عن رَحَل قد ثيل كان بينما رشيفر، إرشاف تحت الواقع الغربي التطوير قسم يف البحرية
به َما تقدَّ الذي الصاروخ مقرتح وكان وولدريدج». «رامو رشكة إىل لالنضمام هانتسفيل

«ثور». اسم يحمل
عن فضًال بحثها، عليهما يتعنيَّ رشكاٍت من عروٌض وثيل ترواكس لدى كان
كان وبينما وولدريدج». «رامو ورشكة الغربي التطوير قسم يف املوهوبني األشخاص
حول محدَّثة دراسات وثيل ترواكس لدى توافَرْت التنفيذ، طور يف «أطلس» برنامج
مسألة كانت بسهولة النقل قابلية ألن ونظًرا واملحركات. املخروطية واملقدمات التوجيه
طراز قاذفة طريق عن نقله يمكن بحيث الجديد الصاروخ وثيل ترواكس َم صمَّ جوهرية،
التقليدي «نافاهو» الصاروخ بمحرك الصاروخ يعمل أن املفرتض من وكان «يس-١٢٤».
الوحيد «املحرك بأنه ثيل إليه أشار الذي املحرك وهو أمريكان»، «نورث رشكة إنتاج من
القيادة تسلُسل إىل فرفعه العمال، عيد بحلول النهائي العرَض رشيفر ى وتلقَّ املتوافر».

عليه. للمواَفقة
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الرغم فعىل املوضوع؛ تجاه فعل رد إلثارة يدبِّر جاردنر تريفور كان األثناء، تلك يف
أن يرى تريفور كان الجوية، القوات يف باألولوية يتمتع كان «أطلس» الصاروخ أن من
أفضل الجتذاب األخرى الفيدرالية الوكاالت مع يتنافس أن يجب كان إذ كافيًا؛ يكن لم ذلك
وْفَق سيسري األمر مع التعامل أن جاردنر أدرك ذلك، إىل باإلضافة واملهندسني. العلماء
عرشات البنتاجون يف لدينا «يوجد قائًال: رشيفر وكتب املعهودة. الجوية القوات طريقة
وكلُّ الوزارات؛ جميع يف نفسه العدد ويوجد الدفاع، لوزير — أكثر أو — املساعدين
أكثر، أو بريوقراطي موظف مائة إمرته تحت ويعمل يحكمها، صغرية مملكة لديه مساعٍد
نُُظم برنامج يُقدَّم عندما لذا، قراراتهم؛ عىل تؤثِّر التي واملصالح األهداف لديهم وجميعهم
يمكن وال مختلًفا. اتجاًها عرش خمسة أو عرش اثني يف ترتدد أصداءه فإن البنتاجون، يف
يف بَدْلِوهم يْدلُون الجميع كان حيث مجدًدا، األصلية صورته يف الربنامج يرى أن للمرء

املوضوع.»
مجلَس يحثُّ كان الذي كيليان، تقرير يف مجدًدا أمامه سانحة الفرصة جاردنر وجد
ذا «جهًدا باعتبارها للقارات العابرة الباليستية بالصواريخ االعرتاف عىل القومي األمن
إليه بالنسبة يعني كان ما وهو القومي»، املستوى عىل بتأييٍد يتمتَّع قصوى أولوية
لدى القصوى األولوية مجرد من أكثر هو بما يتمتع أن يجب «أطلس» الصاروخ أن
وهي القومي، املستوى عىل األولويات جميع يتصدَّر أن أيًضا يجب كان إذ البنتاجون؛
عىل يلحُّ الصيف فرتَة وقىضجاردنر ْلم. السِّ وقت يف سابق مرشوٍع أيُّ بها يَْحَظ لم مكانة
املرشوع. عىل آيزنهاور واَفَق عندما سبتمرب، منتصف يف يريد ما عىل وحصل املسألة، هذه
الرئيس إليه أصدر الذي كوارلز، دونالد وهو الجوية، القوات إىل جديد قائد جاء
«جئُت قائًال: رشيفر يتذكر ومثلما كبرية. بدرجة الروتينية اإلجراءات من للَحدِّ تعليماٍت
جاردنر، تريف مكتب إىل وذهبت البنتاجون، جنبات به طفُت كبريًا مقرتًَحا معي حاِمًال
رسيعة نظرًة وألقيُت كوارلز. دون مكتب إىل ونزلنا تخطيطي، رسٌم تريف لدى وكان
جرى التي بالطريقة البنتاجون مع التعاُمل استحالَة يل أكََّدت التخطيطية، الرسوم عىل

األفراد.»8 هؤالء كلِّ مواَفقِة عىل للحصول االنتظار وسعنا يف يكن ولم بها. تنظيمه
لجنٍة لتشكيل جيليت، هايد الربامج، بإدارة املختص نائبه إىل توجيًها كوارلز أصدر
عنها تمخضت التي جيليت إجراءات ومنحت القائمة. اللجان من للتخلُّص طريقًة تقرتح
حرصيٍّا مسئولًة ستصبح مؤسسته أن عىل مؤكِّدة لرشيفر، واسعًة سلطاٍت اللجنة هذه
هذه وقلََّصْت الجوية. القوات يف الباليستية الصواريخ تطوير برامج وإدارة تخطيط عن
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وعيَّنت هيئات، عرش إىل هيئة وأربعني اثنتني من واملراجعة الفحص هيئات عدَد اإلجراءات
لجنة باسم الجوية، القوات داخل الرسمية املوافقات منح يف واحًدا مستًوى اإلجراءات
مستوى عىل النهائية السلطة تمارس مماثلة مجموعة وجود مع الباليستية، الصواريخ

فائقة. برسعة ُقدًما «ثور» مرشوع مىض الرتتيبات، هذه ظل ويف الدفاع. وزير
وهنا األركان، رئاسة مواَفقة عىل أوًال الحصول يتطلَّب «ثور» الصاروخ كان ذلك، مع
مقرتَح ى تلقَّ قد الجيش يف التسليح إدارة رئيس كان الجيش. جانب من مزاَحمًة واَجَه
املدى متوسطة باليستية صواريخ تطوير إىل إيَّاه داعيًا رشيفر، رفضه أن بعد براون فون
للصاروخ مماِثًال «جوبيرت»، اسم يحمل الذي الصاروخ، هذا وكان الجيش. يستخدمها
من وكان متشابهة. صواريخ إنتاج يف املوارد إهدار مسألة أثار ما وهو تماًما، «ثور»
بها يتمتع كان التي تُضاَهى ال التي للخربة نظًرا بميزات، يتمتع «جوبيرت» أن الواضح
من أفراد مجموعَة آرسنال» «ردستون رشكة عيَّنَْت حني يف براون، فون عمِل فريُق
القصور عىل يعتمد توجيه نظام تطوير خالل من الفنية كفاءتهم اتََّضحت الرشكة داخل
الجيش، أركان رئيس رأى املشرتكة األركان هيئة يف لكن، «ردستون». للصاروخ الذاتي
يف نظريه مع التواُفق خالل من إال تقدُّم إحراز يمكن ال أنه تايلور، ماكسويل الجنرال
أن بَيَْد بحًرا، صواريخ إطالق يف يرغب بريك وكان بريك. أرليه األدمريال البحرية، سالح
قدًما وستني خمًسا البالغ طوله يكن فلم الغرض؛ بهذا يَِفي يكن لم «ثور» الصاروخ
كان ُسمًكا، واألكثر طوًال األقرص «جوبيرت»، الصاروخ ألن ونظًرا غواصة. بدخوله يسمح
املوارد إهداِر مسألَة يعالج أن املزدوج االستخدام لهذا أمَكَن رائع، نحو عىل بالغرض يَِفي
أصدر الرتتيبات، هذه عىل ويلسون الدفاع وزير موافقة إطار ويف البنتاجون. يف املثارة
باإلضافة و«جوبيرت». «ثور» يف ُقدًما بامُلِيضِّ توجيًها َن تضمَّ نوفمرب ٨ يف قراًرا ويلسون
التي القصوى األولوية بنفس الجديدين الربنامجني كال يحظى أن املقرر من كان ذلك، إىل

«أطلس». الصاروخ بها يحظى كان
فقد للغاية؛ مختلفة احتماالت البداية يف الربنامجني كال واَجَه ذلك، من الرغم عىل
تربهن ولم البحرية، مع رشيًكا نفَسه مداريس، جون امليجور الجيش، برنامج قائد وجد
صاروخي وقود تخزين فكرة أن َ تبنيَّ ما رسعان إذ التجاوب؛ يف رغبتها عىل البحرية
أدمرياالت أسَقَط ما ورسعان البحرية، اهتمامات تتخطَّى بحرية غواصة يف ومناولته سائل
ذلك، إىل باإلضافة أشهر. غضون يف اعتباراتهم من «جوبيرت» الصاروخ مرشوَع البحرية
املزمع نفسه املحرك سيستخدم مداريس كان إذ املحركات؛ مع مشكلًة مداريس واَجَه
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٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠
قدم

(دان و«آر-٧» و«آر-٥» و«جوبيرت» و«ثور» و«تايتان» «أطلس» الصواريخ الصواريخ: سباق
جوتييه).

واستغَرَق الجوية، للقوات اململوكة املحركات من كان لكنه «ثور»، الصاروخ يف استخدامه
رشكة من مباَرشًة الصواريخ محركات رشاء من يتمكَّن أن قبل الوقت من فرتًة األمُر
كان الحني، ذلك حتى املحركات. من النوع لهذا املصنِّعة الرشكة وهي أمريكان»، «نورث
يستطيع ما عىل ويحصل الالزمة، األوراق جميع حوزته ويف رشيفر، إىل يذهب أن عليه

عليه. الحصول
تطوير برامج أهم يدير وكان هيفن، مانجمنت يف األثناء تلك يف رشيفر كان لكن،
يف آِخذًا نفوذه وكان يريدها، قد التي الصالحيات بجميع ويتمتع البالد، يف األسلحة
مرشوًعا كان الذي «تايتان» مرشوع أضاف ،١٩٥٥ عام من مبكر وقت ويف االتساع.
وكان إس-١١٧إل»، «دبليو قمر مرشوع تويل وشك عىل وكان «أطلس»، ملرشوع مكمًال
«دوجالس رشكتا كانت ذلك، إىل باإلضافة القائمة. إىل أيًضا «ثور» الصاروخ سيضمُّ
هذا بناء من ستمكِّنهما التي العقود عىل للحصول تتسابقان البس» و«بيل إيركرافت»
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املتعاقدة الرشكات من رشكتني باعتبارهما مًعا عملتا قد الرشكتان وكانت الصاروخ،
املديرون وكان للجيش، التابع للطائرات املضادة للصواريخ «نايكي» مرشوع يف الرئيسية

الجديد. املدى املتوسطة الباليستية الصواريخ بمرشوع ني مهتمِّ الرشكتني كلتا يف
االعتماد عليه يتعنيَّ كان إذ مباَرشًة؛ عقود منح يف نفوذه استغالَل رشيفر يستطع لم
بني مسبًقا االختيار يستطيع كان لكنه التنافسية، من كبرية درجة عىل مناقصات عىل
وبعد عرَضيْهما. إعداد إىل و«لوكهيد» أمريكان» «نورث رشكتَْي ودعا املتنافسة، الرشكات
«صدرت اآلتي: عىل ْت نصَّ مكاتبه إىل تلغرافيٍّا رسالًة البنتاجون أرَسَل مباَرشًة، الشكر عيد
رشيفر، نائب أجرى ما ورسعان رسعة.» بأقىص تنفيذه يف امضوا الربنامج، عىل املواَفقة
مع طويًال لها اإلعداد جرى التي الهاتفية االتصاالت من عدًدا تريون، تشارلز الكولونيل
َد وشدَّ التنفيذيني املسئولني بجميع والتقى الثالث، الطائرات رشكات يف تنفيذيني مسئولني
تريون: يتذكر ومثلما «ثور». للصاروخ العامة املالمح َدا حدَّ قد كانا وثيل ترواكس أن عىل
املحددة، املخروطية واملقدمات التوجيه ونُُظم املحركات عىل املتعاقدة الرشكة «ستحصل
مستلزمات جميع عىل ستحصل والتصنيع. التكامل عمليات من كبريًا جانبًا وستتوىلَّ
تنفيذ يف تنتهجها سوف التي الطريقة عىل إطالعنا عليها يتعنيَّ ثَمَّ ومن املرشوع،
أشار ثم الخطورة». من درجة أقىص عىل «برنامًجا باعتباره «ثور» إىل وأشار املرشوع.»

أخطاء.» الرتكاب وقٌت ثمة يكون «لن بقولهما: األمر جوهر إىل زميالن
تريون أرشف ثم تريون، يقول حسبما عروضها إلعداد أسبوًعا الرشكات أُمِهلت
رشكة وفازت املتعاقدة. الرشكة باختيار املختصة اللجنة وهي املصدر، اختيار لجنة عىل
عىل للحصول واشنطن إىل مىضتريون ثم مفاجئًا، األمر هذا يكن ولم بالعقد، «دوجالس»
املسئولني من املوافقات، تلك عىل للحصول يومني إال األمر يستغرق ولم الالزمة؛ املوافقات
وكانت كوارلز. الجوية القوات وقائد الجوية األركان هيئة عضو بينهم من كان الذين
خرباء أحد بينها من كان التي املرشوع، إدارة شكََّلْت قد إيركرافت» «دوجالس رشكة
املرشوع إدارَة يتوىلَّ أن املنتظر من كان الذي برومربج، جاك وهو «نايكي»، مرشوع

«ثورهيد». عليه يُطِلقون املرشوع يف العاملون وكان الجديد،
رسمي طلٍب إىل «دوجالس» رشكة مسئولو استجاب ،١٩٥٥ عام ينقيض أن قبل
العقد. عىل التوقيع بموجب الرسمي، الرشكة ختم وضع خالل من أنفسهم، عن لإلعالن
بامُلِيضِّ أوامَره ويلسون الدفاع وزير إصدار عىل فقط أسابيع سبعة إال مىض قد يكن ولم
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األمر: عن حديثه يف رشيفر أشار ومثلما مستمرٍّا. سيظل إيقاع وهو املرشوع، يف ُقدًما
فْعَل فيها نقرِّر مرة كل ويف نستشريهم، محرتفون محامون دوًما لدينا يتوافر يكن «لم
من رشكة أية عىل أُمِيل وكنت حوله. نتجادل ل مطوَّ قانوني رأي لدينا يكون ال ما، يشءٍ
ذلك بعد تُتََّخذ ثم ألوامري، تنصاع وكانت تفعله، ال وما تفعله ما املتعاِقدة الرشكات

اإلدارية.» اإلجراءات
الصواريخ، مجال يف كربى مرشوعات أربعة تنفيذ تبارش البالد كانت األثناء، تلك يف
أن املنتظر من كان املناسب، الوقت ويف و«جوبيرت». و«ثور» و«تايتان» «أطلس» وهي
ذلك يف منَصبٍّا كان االهتمام أن إال فضائيٍّا، معزًِّزا صاروًخا باعتباره صاروخ كل يظهر
للمخترب صار إذ املجال؛ هذا يف أيًضا منافسة ثمة وكانت النووية. األسلحة عىل الوقت
تيلر. إدوارد َسه أسَّ الذي ليفرمور»، «لورانس مخترب هو مناِفٌس، أالموس لوس يف النووي
لوس مخترب رئاسة يف برادبري نوريس َخَلَف أسلحة، م مصمِّ وهو — أجنو هارولد وقاد
للصواريخ الحربية الرءوس تصميم يف ليفرمور يناِفس كان تطويٍر برنامَج — أالموس
جيمي إدارة يف الدفاع وزيَر املناِفس، املخترب ذلك يف نظريُه براون، هارولد وصار الجديدة.

كارتر.
مشكلتنا أن أالموس لوس يف دائًما نشعر «كنَّا قائًال: األحداث تلك أجنو يتذكر
نشاطه ليفرمور مخترب بدأ السوفييتي. االتحاد وليس ليفرمور، مع كانت الرئيسية
ويف كربى.» نجاحاٍت عن املبكرة مساعيهم تسفر ولم بنا. اللحاق عليه وكان متأخًرا،
جميع يف الحربية فالرءوس اكتساًحا؛ «اكتسحناهم الصواريخ، مرشوعات عىل التنافس
مخترب يف الجهود نتاج كانت — و«تايتان» و«أطلس» و«جوبيرت» «ثور» — الصواريخ

اإلطالق.»9 عىل ذلك لنا غَفَر هارولد أن أعتقد وال أالموس؛ لوس
عمليات إجراءَ تطلََّب ما وهو املحركات، نفس عىل جميعها األربعة املرشوعات اعتمدت
التصميم سالمة عىل الربهنة من أكثر هو ما األمر هذا َن وتضمَّ شاملة، واختبار تطوير
تفاُوض بعد خاصًة إضافية، اختبارٍت إجراءَ تستدعي تعديالٌت ثمة كانت إذ األسايس؛
قوة زيادة تشرتط كانت التي العقود حول أمريكان نورث رشكة مع مداريس الجنرال
يف مشكلًة تمثِّل التوربينية املضخات وكانت رطل. ألف ١٥٠ إىل رطل ألف ١٣٥ من الدفع
وهو إزل، بيل يتذكر تشغيلها. ملتابعة تكفي كانت رسيعة إصالٍح عملية أن إال ذاتها، حد
جوانب أحد يف ريشًة نفقد «كنا قائًال: ذلك امليداني، سوزانا سانتا مخترب يف املديرين أحد
استعادة ومع اآلَخر.» الجانب من أخرى ريشًة ونُِزيل موضعها يف ها فندسُّ التوربني،

مجدًدا. العمل إىل يعود التوربني كان النحو، هذا عىل التوازن
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تأهيل، اختبار إىل بحاجة الربامج هذه يف مستخدم محرك كل كان ذلك، إىل باإلضافة
وفصلت أوَّلية. قيادة باختبارت وتمر اإلنتاج خطوط من توٍّا تخرج التي السيارات مثل
اسم عليه أطلقت جديد قسم يف الصواريخ مجال يف أنشطتها أمريكان» «نورث رشكة
أن الرضوري من وكان املرشوع، يف العاملني من املزيد ُعنيِّ ما ورسعان داين»، «روكيت
يف أْي «التل»؛ يف األقل عىل واحدة ميدانية محرك إشعال عمليَة جديد موظف كل يشاهد
القوات َحِت رصَّ لذا كافية؛ إطالق منصات املركز يف يكن لم ولكن، سوزانا. سانتا مخترب
وهي الجوية، للقوات التابعة «إدواردز» قاعدة يف املنصات من العديد باستخدام الجوية
املدى بعيد صاروخ وهو «بومارك»، صاروخ اختبار يف استُخِدمت قد كانت التي املنصات
التعديالت من عدد إجراء بعد لالستخدام جاهزًة املنصات هذه وأصبحت للطائرات. مضاد

عليها. الرسيعة
وكتب بالثعابني، تشتهر كانت التي موهايف، صحراء يف تقع االختبارات منطقة كانت
خارَج ل يرتجَّ أحد يكن لم الظالم، حلول «بعد يقول: ذلك عن هارت جوليان املؤلِّف
خالل من توازنه عىل يحافظ أو باألسفلت، املرصوفة االنتظار مناطق يف النقل شاحنات
الكشافات يستخدم أن دون السري، ممرات بطول الحديدي بالدرابزين جيًدا اإلمساك
نحو عىل وتطلقها الحرارة تحتجز الكشافات كانت إذ بعنايٍة؛ املكان الستكشاف اليدوية
ليًال.»10 الرياح برودة من نفسها تدفئة إىل تسعى التي القاتلة الرمال أفاعي يجذب
الجرسية، األفاعي مثل سوزانا، سانتا يف املوجودة الربية الحيوانات أيًضا ذلك إىل ويضاف
الجوفر قوارض وكانت واآلخر. الحني بني تجدها التي الجبلية واألسود والراكون والغزالن،
أكسيد أول صب طريق عن منها للتخلص طريقة أحدهم اكتشف حتى أيًضا مشكلة تمثل

جحورها. يف النقي الهيدروجني
«كنا قائًال: األوقات تلك املوقع، هذا يف يعمل كان الذي كاستنهولتس، بول يتذكر
فصل خالل درجات ١١٠ أو ١٠٥ إىل تصل الحرارة درجات وكانت املوقع، يف مهندسني
عرب تتدفق املياه كانت حيث التبخريي؛ التربيد أجهزة من نوع لدينا وكان الصيف،
وأعتقد اإلطالق. عىل تكييف أجهزة لدينا تكن لم لكن مروحة، طريق عن خشبية هياكل
يرتدي أحد يكن ولم مقبوًال، الطقس كان لنا. كبريًا فارًقا يمثِّل يكن لم الطقس أن
من مجموعة أننا نشعر كنا كثريًا. به نستمتع وكنا ا، جدٍّ مشوًقا العمل كان عنق. رابطة

الصفوة.»11
قد هييل، روي رئيسه، وكان للغاية.» رسيًعا العمل إيقاع «كان قائًال: إزل أضاف
من عامان إال لديَّ يكن «لم إزل: يتذكر ومثلما مرتني، األمريكية الصواريخ جمعية ترأس
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مشكالت وجود حال ويف األسبوع، يف أيام ستة نعمل كنا األول. هييل رجل وكنت الخربة،
إدواردز قاعدتَْي يف املحركات، الختبار منصات ثماني لدينا وكان أيام. سبعة نعمل كنا
املوقع، إىل ليًال أتوجه ثم اليوم، طوال أعمل كنت نوبَتنَي؛ يف نعمل وكنا سوزانا. وسانتا
أمكُث كنت األخرى، الليايل ويف اختبارات. منصة تشغيل طريقة تعلُّم يف الشباب ملساعدة
هاتفيٍّا.» بنا االتصال يستطيع ما مشكلة أحد صادف إذا حتى املنزل؛ يف هييل روي أو أنا
محركات أحد انفجاِر يف تسبَّبُْت يوم، «ذات إزل: يقول معتاًدا؛ أمًرا اإلخفاقات وكانت

ترقية.»12 عىل حصلت التايل اليوم ويف ردستون، الصاروخ
املوقع: عن انطباعاتها «تايم» مجلة َلْت سجَّ

بسور محاط مكان وهو مربعة، أميال ثالثة مساحته رائع، مكان سوزانا سانتا
حمراء صخور تتخللها وذهابًا، جيئًة نتوءات فيه وتكثُر بحراسة، ومزوَّد
إىل يفيض ثم سفيل، ممر أعىل االنحدار شديد طريق وينعطف مستديرة.
طبيعية أرض توجد وال املستقبيل. الطابع ذات املباني من مدهشة مجموعة
عجيبة اختبار ومعدات ممتلئة، وخزانات ضخمة، مباٍن توجد بل منبسطة،
جديدة منشآت تقام وكانت الصخرية. الفجوات بني تقع أو األجراف فوق تقبع
البلدوزرات وتتسلَّق الخوذات، يرتدون ال بعمَّ املكان ويعجُّ محمومة، برسعة
الصخور من أجزاءً طريقها يف تزيل بينما الجبيل، املاعز مثل املرتفعة املناطَق
األكسجني من طن ٦٠٠ سيسحب اإلنشاء قيد مصنع يوجد كما أمامها. الجبلية

الهواء. من يوميٍّا السائل
الصواريخ محركات فيها تُوضع التي الهائلة الصلبة الهياكل وكانت
ألعىل. ترتدَّد أصواتها أصداء يجعل ا ممَّ ضيقة؛ أودية يف األنظار عن تتوارى
«منغرسة وتراها املعلقة، الجسور ركائز قوة يف الهياكل تلك دعامات وكانت
وعىل الصخور. دْفِع بقوِة تتزحزح ال حتى الصخور يف الصنَّارة» خطَّاف مثل
مزوَّدة نوافذ عىل تحتوي التي املراقبة مباني توجد كانت قدم، سبعمائة مسافة
ضخم لسان يندلع قوي، محرك اختبار يتم كان وعندما األفق. ملراقبة بمنظار
عمود صورة يف أعىل إىل األحيان بعض يف مرتفًعا النوافذ، تلك أسفل اللهب من
العالم نهاية ضجيج صوت كان لو كما مدوٍّ صوت ويصدر الصفراء، النريان من

املهتز.13 الجييل مثل ترتعش األجساد يجعل ما وهو الصخور، جنبات بني
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ساندز وايت محلَّ حلَّ الذي كانافريال، كيب يف أيًضا ساريًة اإلنشاء عملية كانت
املحيط مواجهة يف يقع املركز كان حيث البالد؛ يف الرئييس الصواريخ مركز باعتباره
الساحل. خط من بدءًا ميل آالف عرشة إىل يمتد مفتوح مًدى أمامه ويتوافر األطلنطي
وسمحت ،١٩٤٧ عام يف صواريخ اختبارات كمركز الستخدامه املوقع هذا البنتاجون اختار
الباهاما، جزر بعض يف تتبٍُّع محطاِت ببناء املتحدة للواليات بعُد فيما الربيطانية الحكومة
يف األوىل اإلطالق عمليات وأُجِريت كانافريال. كيب موقع من مبارش مرًمى عىل كانت التي
صواريخ فيهما استُخِدمت «يف-٢»، طراز من صاروخني إطالق نجح حيث ١٩٥٠؛ يونيو
الذي الصواريخ مزيج نفس وهو ثانية، مرحلة كصواريخ كوربورال» يس إيه «دبليو
اتسع لهذا. السابق العام يف ساندز وايت موقع فوق ميًال ٢٤٤ ارتفاع بلوغ من تمكََّن
الصواريخ أبرز ظلَّ عديدة، ولسنوات محكم. تخطيٍط دون ولكن ذلك، بعد املركز نشاط
طراز صاروخ وهو «سنارك»، الصاروخ هو املوقع هذا من انطلقت التي التجريبية
يف سقط لكنه نفاثة، محركات عىل معتِمًدا الصوت رسعة من أقل برسعٍة ينطلق «كروز»،
الصاروخ سقوط موضع إىل يشريون الناس جعل ا ممَّ األطلنطي؛ املحيط يف األمر نهاية

سنارك». بصواريخ امُلجتاحة «املياه ب
بالعفن تكتيس املواضع، بعض يف َسِبخة السطح، منخفضة املوقع أرض كانت
التي الغزيرة، األمطار سقوط بعد يتكاثف الناموس وكان بالناموس. وتعجُّ الفطري
واحد فدان يف ناموسة مليون خمسني تجد قد إنك حتى متكررة، فرتاٍت عىل تسقط كانت
فقط واحدة دقيقة ملدة يقف َمْن كان األسوأ، املناطق ويف املالحة؛ ِبخة السَّ األرايض من
تلك املوقع يف عملوا َمْن أقدم من واحٌد ويتذكر ناموسة. خمسمائة من أكثر جسَده يغطِّي
فصل يف حتى وقفازات، طويلة أكمام ذات قمصانًا يرتدون كانوا «الجميع قائًال: األيام
عىل بكثرٍة يتجمع الناموس كان إذ أبيض؛ قميص ارتداء املمكن من يكن ولم الصيف.

األسود.» إىل لونه محوًِّال القميص
املحيطة األرجاء يف نُُزل يوجد يكن لم إذ كانافريال؛ كيب موقع السائحون يكتشف لم
يتغريَّ لم التي املقاطعة، عاصمة تيتوسفيل، هي املوقع إىل مدينة أقرب وكانت باملكان،
مع ولكن األخري. التعداد منذ كثريًا ١٩٥٠ عام يف نسمات ٢٦٠٤ البالغ سكانها تعداد
اكتملت و١٩٥٥، ١٩٥٤ عاَمْي خالل الصواريخ، تطوير مرشوعات يف العمل ذروة اقرتاب
قًوى ومحطة رادار محطة تشمل كانت التي الرئيسية، كانافريال كيب موقع منشآت
حظرية عن فضًال مركزي، تحكُّم ومبنى حرائق إطفاء ومركز اتصاالت ومركز كهربية

182



العرشين القرن خمسينيات منتصف

برية طيور وجود مع كبري، حدٍّ إىل وَِعرة تزال ال املنطقة وكانت وصواريخ. طائرات
تقتيض فالحاجة اآلن أما واآلخر. الحني بني املنطقة يف تظهر التي ع املدرَّ وحيوانات
و«جوبيرت» و«فانجارد» «نافاهو» الصواريخ كانت حيث برسعة؛ املوقع منشآت يف ع التوسُّ

إطالق. منصات إىل حاجة يف جميعها و«تايتان» و«أطلس» و«ثور»
من ينطلق صاروخ أول وكان األخرى، الصواريخ قائمَة «ثور» الصاروخ َر تصدَّ
إطالق عمليات إجراءَ يتطلَّب كان طموًحا زمنيٍّا جدوًال املديرون ووضع اإلطالق. منصة
لم كما حقيقي، توجيه نظام تصميم الصاروخ عن املسئولون ينتظر ولم كثرية. مبكرة
النظام ذلك الالسلكية، واإلشارات الذاتي بالقصور توجيه نظام تصميم أيًضا ينتظروا
آيل طريان بنظام ذلك من بدًال فبدءوا للغاية، طويًال وقتًا تطويره يستغرق ال ربما الذي
د وتعهَّ «ثور». الصاروخ بتحليق األقل عىل يسمح لكنه فعلية دقة تحقيَق يضمن ال بسيط،
بعض سيتضمن هذا كان وإن التجريبية، الصواريخ إنتاج يف قريبًا بالبدء أيًضا املديرون
أن املرشوع عىل القائمون ع وتوقَّ التطوير. لغياب نظًرا النهائي النموذج يف القصور أوجه
من قيِّمة دروًسا يتعلموا أن أيًضا يتوقعون كانوا لكنهم اإلطالق، عمليات بعض تفشل

الصواريخ. انفجرت إذا حتى اإلطالق، تجارب
اإلطالق عملية إىل العقد توقيع لحظة من الفرتة، تزيد أال يتطلب الزمني الجدول كان
فرتٌة وهي — العرشين القرن ثمانينيات وبحلول واحدة؛ سنة عن جاهز، لصاروخ األوىل
ما يستغرق الفضائية للمركبات املعزِّزة الصواريخ يف الدائرية الحلقات إصالح فيها كان
اكتمل ذلك، ومع السفه. من رضبًا الزمني الجدول هذا بََدا — سنوات ثالث عن يقل ال
منذ فقط أشهر سبعة بعد ،١٩٥٦ عام من يوليو شهر أواخر يف تقريبًا «ثورهيد» تصميم
إىل ،١٠١ رقم األول، الصاروخ نقل جرى نفسه، العام من أكتوبر ويف الربنامج. بداية
الثاني الصاروخ نوفمرب يف أعقبه ثم «يس-١٢٤»، طراز قاذفة متن عىل كانافريال كيب
احتماًال العام نهاية بحلول «ثور» الصاروخ إطالق عملية نجاح يزال ال وكان .١٠٢ رقم

قائًما.
مطلية شاهقة ومنصة مراقبة، ومبنى إطالق، بمنصة ًزا مجهَّ «١٧-بي» ع مجمَّ كان
أيٍّ لدى يكن ولم اإلطالق. ملنصة مراقبة كنقطة الستخدامها اللون وبيضاء حمراء بخطوط
املسئولني يُقلق لم ذلك أن بَيَْد املراقبة، أبراج تصميم يف خربة أية دوجالس يف العاملني من
برج تصميم لوضع كاٍف وقٌت أمامنا «ليس ثيل: دولف قال فقد اإلطالق؛ عمليات عن
دعونا ويناير. نوفمرب شهَرْي بني ما الفرتة يف اإلطالق عملية نُجِري أن نريد ألننا مراقبة؛
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يُدَعى وكان الزمالء، أحد ونفى بالفعل.» لدينا املتوافرة املراقبة أبراج تصميمات نفحص
التصميم مكتمل مراقبة برج «يوجد قال: حيث لذلك؛ رضورٍة وجوَد جيك، الكولونيل
مجموعة اقرتاض إال عليك وليس «ردستون»، الصاروخ إطالق عملية ملراقبة يُستخَدم
موقع سيجعل ذلك أن ثيل ورأى مثلها.» وبناء ردستون مراقبة أبراج تصميمات من

بالغرض. يَِفي حالٍّ كان وإن مزدحًما، االختبارات
،١٩٥٦ عام خالل إطالق عملية أيَّ كانافريال كيب موقع يف العمل طاقم يُْجِر لم
ديسمرب، ٢٠ يف اإلطالق منصة عىل ١٠١ الصاروخ ب ونُصِّ ذلك. من يقرتبون كانوا لكنهم
لكنَّ النهائية، اإلطالق لعملية الصاروخ جاهزية من للتأكُّد استاتيكية إطالٍق عملية إلجراء
بهجَة أحٍد عىل يفسد لم ذلك أن إال صغرية، كهربائية وصلٍة بسبب يعمل لم املحرك
بالفعل، االنطالق يف «ثور» الصاروخ نجح ،١٩٥٧ عام وخالل امليالد. بعيد االحتفال
موقع يف كوروليف سريجي وكان «فانجارد». ثم «أطلس»، ثم «جوبيرت»، الصاروخ وتاله

«آر-٧». طراز صاروخه إلطالق مماثلة استعداداٍت يُجِري تيوراتام
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ْبق!» السَّ ِرزون «الروسُحيْ

الفضاء نحو السباق بَْدءُ

عن كاستنهولتس بول ويتحدث يريد، بما اآلخرين إقناع فن يجيد براون فون فرينر كان
خربة صاحب باعتباره إليه يُنظر وكان عليه، هو مما سنٍّا أكرب دائًما يبدو «كان قائًال: هذا
كثري وكان املصداقية. من طابًعا عليه تضفي هالة به تحيط وكانت ثاقبة، ورؤية طويلة،
محبٍّا رجًال كان والطريان. الغوص ويحب املجاالت، من بالكثري اهتماٌم ولديه املطالعة
وصاحب وجذَّاب، أنيق «شخص بأنه هوفمان سام ويصفه للقيود.» رافًضا لالنطالق

الصفوة.» إىل وينتمي وذكيٍّا، وسيًما، وكان قيادية. وشخصية عالية، كاريزما
عن هانتسفيل يف زمالئه أحد ويتحدث أيًضا، قوي حضور صاحب براون فون كان
يتعارفون شخص مائة نحو يحرضها وكان األمسيات، إحدى يف حفًال «أقمنا قائًال: ذلك
وعندما الحفل، إىل وَصَل َمن آِخر براون فون وكان بينهم. الحديث أطراف ويتجاذبون
كان ما يسمعوا أن الجميع أراَد األحاديث؛ جميع فت توقَّ ماريا، زوجته بصحبة دخل

سيقوله.»1
أصدر عندما ،١٩٥٦ نوفمرب أواخر يف الِخصال هذه من أيٌّ له تشفع لم ذلك، مع
املسلحة القوات بأسلحة الخاصة واملهمات األدوار بشأن قراًرا ويلسون الدفاع وزير
مسموًحا صار القرار، هذا وبموجب املدى. البعيدة الصواريخ مجال يخص فيما الثالثة،
«ردستون»، الصاروخ مدى نفس وهو ميل، مائتَْي إىل مداها يصل صواريخ بنرش للجيش
القوات مسئولية نطاق ضمن تقع أصبحت اآلماد هذه تتخطى أخرى صواريخ أي لكن
الجوية القوات لسالح مؤزًرا» «نًرصا باعتباره القرار إىل مداريس الجنرال وأشار الجوية.
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كثريًا يتجاوز كان فإنه ثَمَّ ومن ميل، ١٥٠٠ «جوبيرت» الصاروخ مدى وكان املنافس.
الجيش. داخل بها املسموح الحدوَد

أقل يف رضباٍت أربع ى تلقَّ قد براون فون يكون األحداث، يف التطور هذا وبحدوث
ى تلقَّ لكنه ،١٩٥٥ عام أوائل يف الجوية للقوات «جوبيرت» الصاروخ ج روَّ فقد عامني؛ من
املدارية، املركبة مرشوع الصناعي، واي» جي «آي قمر عرض وخِرسَ ا؛ ومباِرشً فظٍّا رفًضا
خطًة أيًضا البحرية وعرقلت البحرية؛ إىل املقدَّم «فانجارد» الصاروخ عرض أمام املنافسة
يُصِدر ويلسون الدفاع وزير هو وها بحرية؛ غواصات من «جوبيرت» الصاروخ إلطالق

الجيش. ِقبَل من صاروخه استخدام بموجبه يحقُّ ال قراًرا
فون لدى كان فقد معلًَّقا؛ تركه بل «جوبيرت» الصاروخ برنامَج ويلسون يْلِغ لم
للصاروخ الناجحة اإلطالق عمليَة ن تََضمَّ مؤكَّد إنجازاٍت سجلُّ حال، أية عىل براون،
«دوجالس (وهي: «ثور» الصاروخ عىل املتعاقدة الرشكات تنجح لم حني يف «ردستون»،
بالقصور توجيه نظام تصميم عن املسئولة البس» و«بيل داين»، و«روكيت إيركرافت»،
نموذج تصميم عن املسئولة بالج» سبارك يس «إيه ورشكة الالسلكية، واإلشارات الذاتي
تصميم عن املسئولة إلكرتيك» «جنرال ورشكة الذاتي، بالقصور التوجيه لنظام فعيل
ثَمَّ، ومن للطائرات؛ املضادة «نايكي» صواريخ بناء يف إال املخروطية) الصواريخ مقدمات
وقت. أي يف «ثور» الصاروخ يُعرقل فربما «جوبيرت»؛ الصاروخ يف العمل استمرار تقرَّر
ونرشه بناءه يتوىلَّ أال املقرَّر من كان «جوبيرت»، الصاروخ مرشوع نجاح حال يف لكن

للفكرة. سه تحمُّ عدم عن بوضوح رشيفر الجنرال وأعَرَب الجوية. القوات سوى
عىل اختبارات يُجِري براون فون وكان الفكرة، عىل اإلرصار يف آَخرون يمانع لم
عمليات إحدى وخالل «ردستون»، صواريخ متن عىل وضعها طريق عن «جوبيرت» مكونات
منطقة اتجاه يف كانافريال كيب مركز إىل الهبوط يف وبدأ الصاروخ ماَل هذه، اإلطالق
وتحطََّم َره، فجَّ أن إال اإلطالق ميدان سالمة ضابط من كان وما «ثور». الصاروخ إطالق
ذلك، من الرغم وعىل أرضار. أي وقوع يف يتسبَّب أن دون خالية منطقة يف الصاروخ
حيث اإلطالق؛ عىل دقيق غري صاروخ بتصميم «اتُِّهمنا مداريس، لسان عىل جاء حسبما
الصاروخ إطالق منصَة يصيب أن القصري، املدى ذلك يف حتى املستحيل، من أنه وجدنا

ثور».
يناير أواخر يف االستعداد، وضع يف نصبه وعند أوًال. «ثور» الصاروخ حلََّق ذلك، مع
تكن ولم جيله. صواريخ أول كان حيث حقيقية؛ فارقة نقطة يمثِّل «ثور» كان ،١٩٥٧
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ويف املتحدة الواليات يف الحني، ذلك حتى وإطالقها بناؤها جرى التي الصواريخ جميع
وهو «يف-٢»، الصاروخ غرار عىل لة معدَّ صواريخ مجرد من أكثر السوفييتي، االتحاد
كان «آر-٥». كوروليف صاروخ وهو تطوًرا، الصواريخ أكثر عىل أيًضا ينطبق كان ما
الباليستية الصواريخ عرص عن فقط ليس ُمعِلنًا املستقبل، إىل العبور بوابة يمثِّل «ثور»

الفضاء. يف التحليق عرص عن أيًضا بل املدى، والبعيدة املدى املتوسطة
لكنها كانافريال، كيب يف الظهور يف بدأت قد املدنيَّة مظاهر كانت الوقت، هذا بحلول
«دوجالس»، رشكة يف املهندسني كبار أحد جونسون، بوب ويتذكر ببطء. تتبدَّى كانت
جيم ويتذكر الربية». واألحراش باملستنقعات «محاطة كانت لكنها ُرِصفت، الطرق أن
إطالق منصة إلقامة يصلح موقع عىل العثور أيًضا، «دوجالس» رشكة من دورنباكر،
وقادنا البلدوزرات، أحَد «استقَلْلنا واملستنقعات: البالميط من هائلة مساحات وسط جديدة
البلدوزر؛ سري من تتساقط املائية الثعابني كانت بينما هناك، إىل فلوريدا من عجوز رجل

املنصة».» ستُقام «هنا وقال:
أول ميسيل» «يس كان وربما املنطقة، يف القليلة األنزال بعض ُشيِّدت األثناء، تلك يف
البحر. يف املطاف بها ينتهي الصواريخ من كثريًا ألن مناسبًا؛ االسم وكان الالئقة. األنزال
كوكا يف «ثور»، الصاروخ بعُد فيما سيطلق الذي «دوجالس»، رشكة طاقم ظلَّ ذلك، ومع
قائًال: التجربة هذه إىل دورنباكر ويشري ُمستأجرة. أرض وهي هاوس، كاليتون يف بيتش
ال شخٍص عىل العثور يجب كان لذا بمفرده؛ غرفة عىل العثور يستطيع املرء يكن «لم
معبَّأة؛ مياه ترشب كانت اإلطالق طواقم أن جونسون ويضيف النوم.» أثناء شخريًا يُصِدر
من إليها تترسب ُمذابة كيميائية مواد عىل تحتوي كانت محليٍّا املتوافرة املياه ألن نظًرا

فظيع.» طعم وذات كريهة املاء رائحة «كانت حيث: الجوفية، املياه مخزون
السيناريوهات من كثريًا «يتضمن دورنباكر، يتذكر مثلما اإلطالق، لعملية اإلعداد كان
كانت إذا ا ممَّ يتأكَّد أن مشكلٌة واجَهتْه إذا املرء عىل كان املثال: سبيل عىل االحتمالية؛
يفعله ما كان إن دوًما يتساءل املرء وكان االختبار. معدات يف أم املركبة يف املشكلة هذه
الالزمتني». والخربة باملعرفة يتمتعون الذين األشخاص من الكثري يوجد يكن ولم صوابًا،
من به يقم لم بيشء القيام إىل فيه يضطر وضٍع يف املرء «كان قائًال: دورنباكر ويضيف
ذلك. من تمكِّنه التي الكافية، املوارد األحيان بعض ويف الكايف، الوقت لديه يكن ولم قبُل،

صعاب.» أيِّ تخطِّي يستطيع بأنه راسخ وإيمان قوية قناعة لديه كانت ولكن،
التنازيل العد اقرتاب عند يناير، ٢٥ يف الظهور وشك عىل الصعاب هذه أشد كانت
ومصادر الضغط، ادات عدَّ يرقب املرء «كان دورنباكر: يقول الصفر؛ من اإلطالق ملوعد
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ويأمل أنفاسه يكتم الجميع بالتوتر، مليئة لحظات كانت اإللكرتونية. والعدادات الطاقة،
النهائية، اإلطالق عملية عن املسئول مواجهة يف يقف وكان األمور.» يعرقل يشء يحدث أالَّ
تحكم. لوحة معه منهم كلٌّ املراقبني، من صفٌّ الصاروخ، إطالق زرَّ سيدفع كان الذي
«إطالق» إشارَة منهم كلٌّ أعطى ادات، العدَّ يرقبون يزالون ال بينما املناسبة، اللحظة ويف
اإلطالق عملية عن املسئول وضغط اآلَخر. تلو واحًدا اإلبهام، بأصبع اإلشارة خالل من

اإلطالق. زر عىل بحسٍم الذهبية»، اإلبهام «أصبع صاحب إنه قيل الذي التجريبية،
فقد ثم اإلطالق، منصة عن بوصات ِتْسع مسافَة ١٠١ الصاروخ وارتفع املحرك، دار
قطعتني إىل ويتحطَّم دعم، حلقة عرب ويسقط املنصة، عىل أخرى مرًة ليستقرَّ الدفع قوة
وكان ميًال. ثالثني مسافة عىل االنفجار، دويَّ تيتوسفيل يف الناس سمع انفجاره. عند
الجانب عىل ويوجد قدمني، بُسْمك املقوَّى الصلب من خرسانية حوائط ذا املراقبة برج
«انبطحنا دورنباكر: قال حسبما ذلك، ومع الرمال؛ من قدًما عرشون لالنفجار املواجه
ثيل دولف وكان املراقبة.» برج قوة مدى من واثقني نكن لم ألننا املائدة؛ أسفَل جميًعا
بعد أذكره وما فجأًة، يُومض هائًال بريًقا «رأينا الحادثة: هذه عن وقال أيًضا، موجوًدا
«ماذا وقال: اآلَخر إىل أحدنا ونظر املائدة. أسفَل برومربج وجاك أنا انبطحُت أنني ذلك

بالغ.» بحزن وشعرت حدث؟»
نبحث خرجنا النريان، خمود «بعد قائًال: داين» «روكيت رشكة من إزل بيل يضيف
بمضخة الغاز مولِّد يربط كان الذي األنبوب وجدت الصاروخ. أجزاء عن اللَّهب حفرة يف
دوران عند ينغلق أن يجب كان رجعي، ال صمام عىل يحتوي األنبوب وكان ترصيف،
عثروا التي الِقَطع جميَع اإلطالق مركز يف العاملون صفَّ منفصًال.» انفجر لكنه املحرك،
رجًال أحدهم رأى األفالم، فحص وعند فحصها. يف بدءوا ثم طائراٍت حظرية يف عليها
اس، حسَّ سائل وهو الرمال، عرب سائل أكسجني خرطوم يسحب «دوجالس» رشكة من
إىل أدَّى لكنه طفيًفا، انفجاًرا وكان االنفجار. وقوع يف الرمال من حفنة تسبَّبَْت وهكذا
لهذا محاكاًة وزمالؤه إزل أجرى اإلطالق. عملية فشل يف وتسبََّب الالرجعي الصمام فتح
االنفجار حادث مع االختبار نتيجُة وتطابََقْت سوزانا، سانتا موقع يف اختباٍر يف الخلل
قبل ما إجراءاِت ويُولُوا يحتاطوا أن تعلموا لكنهم «ثور»، الصاروخ بذلك وفقدوا تماًما؛

والحذر. العناية من أكرب قدًرا اإلطالق
،١٠٢ الصاروخ الختبار حان قد الوقت كان أبريل شهر وبحلول أشهر، ثالثة مرت
وكان انفجر. ثم دقيقة نصف ملدة مشكالت دون وحلََّق بنجاح، املنصة من انطلق الذي
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الذي اإلطالق، ميدان سالمة عن املسئول الضابط عمل صميم يف يقع املرة هذه السبب
البحر، صوب يتجه الصاروخ كان حني يف أورالندو، إىل متَِّجه الصاروخ أن يعتقد كان
التحكم. لوحة يف وتداُخلها األسالك تقاُطع إىل تعود املشكلة وكانت مفرتًضا. كان حسبما
رشيفر ويضيف إليه.» لكمة تسديد وشك عىل وكنُت بشدة قبضتي «ضممُت ثيل: يقول
أسبوع.» حوايل بعد األطلنطي املحيط أقىص يف جديدة محطة إىل «نُِقل الضابط: هذا أن
«نحن ببساطة: فقلنا قبوله؛ بعدم الفشل «واجهنا دورنباكر: تعبري حد عىل لكن،
اإلطالق عملية أنجَحْت وسواءٌ العمل».» ونواصل كبوتنا من سننهض املعدات، من أفضل
مانهاتن سكان «سيحظى حيث هاوس؛ كاليتون يف حفل يقام أن املقرَّر من كان فشلت، أم
ويواصل مجدًدا. العمل إىل الجميع يعود ثم أصابهم»، الذي التوتُّر بعد الراحة من بقدر
كان وإذا اإلطالق، منصة عىل أخرى مرًة الصاروخ «سننصب قائًال: حديثه دورنباكر

إذن.»2 َفْلنعمل أسبوعيٍّا ساعة ثمانني العمَل يستدعي األمر
االستاتيكية اإلطالق عملية يسبق كان الذي التنازيل العد وبدأ اإلعداد أسابيع مرَّْت
العد عملية استغرقت الفعلية. اإلطالق عملية أُجريت أيام ببضعة وبعدها املنصة، من
وعىل األرض عىل املعدات فحص عمليات منها كثرية، أحداث وتخلََّلتْها دقيقة، أربعمائة
من ينتهوا حتى مشكلة ظهور حال يف تتوقَّف العد عملية وكانت «ثور». الصاروخ متن

الوقت. بعض يستغرق كان ما وهو إصالحها،
نظام وكان الفحص، عمليات يُجرون ثم طاقة بمصدر الصاروخ يوصلون كانوا
لحل الطويلة، الَعد إيقاف فرتات إحدى وخالل التأخريات. من الكثري يف يتسبَّب التوجيه
وعندما جولف، جوالت تسع ليلعب إزل بيل خرج صه، تخصُّ مجال يف تقع تكن لم مشكلٍة
كفرصلإلغفاء، الطويلة التأخري فرتات العاملني بعض واستغل .َ تغريَّ قد شيئًا يجد لم عاد
اإلطالق. ملركز مالِصقًة كانت غرفٍة يف رسم لوحة فوق يرقدون أو سيارٍة يف يُغفون كانوا
عملية يلغي االختبار عملية عن املسئول كان فعًال، خطرية املشكلة كانت حال يف لكن،
أن قبل ساعة ثالثني تستغرق العد عمليات بعض «كانت قائًال: إزل ويتذكر اإلطالق.
الثانية عند البداية، من مجدًدا يُستأنف العدُّ كان األمر، نهاية يف الخطأ وبإصالح نلغيها.»

األخطاء. من الكثري وقوع إمكانية مع اإلطالق، وقت من ٤٠٠
الجنرال وكان ،١٩٥٧ عام مايو منتصف يف لإلطالق جاهًزا ١٠٣ الصاروخ كان
مدير هول إد والكولونيل وولدريدج»، «رامو رشكة من متلر روب ومعه حاًرضا، رشيفر
الحظ، لجلب حمراء وقمصانًا جوارب األفراد بعض ارتدى املراقبة، برج ويف املرشوع.
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اإلطالق، عملية من دقائق خمس وقبل ساندز، وايت مركز أيام إىل يرجع تقليد وهو
أعني من الدموع وطفرت اإلطالق. منصة عىل منصوبًا يزال ال كان بينما الصاروخ انفجر
حدث ثم تماًما، االنطالق وشك عىل كان ومتلر. هول وفيهم املراقبة، برج يف الحارضين

حدث. ما
تكييف من قصرية فرتة فبعَد الرئييس؛ الوقود صمام إىل يرجع املرة هذه الخطأ كان
خلل أدَّى الكريوسني، بوقود التوربينية املضخات سيغذي الذي الوقود، خزان يف الضغط
ومثلما انفجاره. إىل ثَمَّ ومن الخزان، داخل الضغط تزايد إىل الرئييس الوقود صمام يف
األساسية؛ املشكلة إصالح الصعب من يكن لم يناير، يف ١٠١ الصاروخ انفجار يف حدث
الصاروخ يصبح ولم املرة، هذه مختلًفا األمر جعل اإلطالق بمنصة لحق الذي الرضر لكن
يمر «ثور» الصاروخ كان وبينما أغسطس. شهر يف إال أخرى إطالق عملية إلجراء جاهًزا
الصاروخ تطوير عىل القائم براون فون فريق كان املتكررة، اإلخفاقات من السلسلة بهذه

نجاًحا. ويحقق تُضاهى ال التي خربته عىل يعتمد «جوبيرت»
انطلق مارس. من األول يف األوىل للمرة «جوبيرت» صاروخ إطالق يف الفريق نجح
دون ثانية وسبعني أربع ملدة محلًِّقا وارتفع الظهرية، بعد ما فرتة يف السماء نحو الصاروخ
العليا، الجو طبقة إىل صعوده فمع هائل؛ انفجار يف فجأًة تحطَّم ثم أخطاء، أي وقوع
الحرارة درجات وأدَّْت الصاروخ، قاعدة إىل وصل حتى تمدََّد قد الصاروخ عادم كان
اللهب من واٍق ِدْرع وضع املشكلة هذه واستدعت االنفجار. وقوع إىل الذيل يف املرتفعة
تغيري أو الكهربية واألسالك الوصالت من عدد عزل مع الزجاجية األلياف من مصنوع

سليٌم. األسايس الصاروخ تصميم أن بالفعل الواضح من كان ولكن، موضعها.
املرة هذه «جوبيرت» الصاروخ وحلََّق أبريل، شهر أواخر يف أخرى محاولة أُجِريت
الوقود تخضُخض وكان مجدًدا. وانفجر السيطرة عن خرج لكنه ثانية، تسعني من ألكثر
توليد إىل أدَّى ا ممَّ املرة؛ هذه اإلطالق عملية فشل يف تسبََّب قد الكبرية الخزانات يف الدفعي
مداريس: الجنرال تعبري حد وعىل فيها. التحكَُّم التوجيه نظاُم يستطع لم هائلة دفع قوى
تشبه كبرية أسطوانية عبوات شكل عىل غليظة أسالك شبكة من كاملة حزمة «صنعنا
السطح، عىل طافيًة العبوات تبقى بحيث داخلها عوامات وضعنا ثم الجعة»، «عبوات
نتائج وأعطى التخضخض وقف إىل أدى ا ممَّ بها.» خزان لكل العلوي السطح ومألنا

رسيعة.
املمكن من وكان ميًال، ١٤٨٩ التايل الصاروخ ارتفاع بلغ مايو، شهر يف يوم آِخر يف
اختبار بمعدات زوَّدوه قد كانوا مصمميه أن بَيَْد ذلك، من أكرب ارتفاًعا الصاروخ يبلغ أن
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هذا كان األخرية، براون فون محاوالت فشل أعقاب يف ذلك، ومع ثقيًال. جعله ا ممَّ إضافية؛
متوسط باليستي صاروخ أول إلطالق األوىل الناجحة املحاولة هي فهذه حقيقيٍّا؛ إنجاًزا
محاولة اإلطالق طاقم أجرى مصادفة، محض تكن لم املحاولة هذه أن وإلثبات املدى.

مماثًال. نجاًحا وحققت أشهر، بثالثة األوىل اإلطالق محاولة بعد رابعة إطالق
الصاروخ ألن املدى؛ املتوسطة الباليستية الصواريخ بناء وراء الِحكمة َفِت تكشَّ
لكن يونيو، ١١ يف األوىل للمرة «أطلس» الصاروخ حلََّق فقد مشكالت؛ يواجه كان «أطلس»
وينحرف الدفع قوَة محركه يفقد أن قبل ثانية، وعرشين اثنتني من أكثر ذلك يستمر لم
يف ثانية فاشلة محاولة يف السيناريو نفس ووقع السيطرة. نطاق عن خارًجا مساره عن
إطالقه، عملية يف نجاًحا آنذاك ق حقَّ قد كان «ثور» الصاروخ ولكن سبتمرب، شهر أواخر
مًدى فيها الصاروخ بلغ التي الرابعة، اإلطالق محاولة عند سبتمرب، ٢٠ يف حدث ما وهو
مداه، من حدَّ ما وهو للغاية، كثرية بمعدات ًال محمَّ الصاروخ وكان ميًال. ١٢٥٠ تجاَوَز
صاروخان آنذاك البالد يف أصبح وبذلك حال؛ أية عىل ُمرِضيًة كانت اإلطالق عملية لكن

ينبغي. كما ينطلقان املدى متوسطا باليستيان
حضور إمكانهم يف فالجميع األسماك؛ حوض مثل كانافريال كيب موقع كان لكن،
عضواته كانت حيث مسيز»؛ «ميسيل اسمه للسيدات محيل ناٍد ثمة وكان اإلطالق. عمليات
أو الصواريخ إطالق عمليات نجاح أن عنى ما وهو الشاطئ، من اإلطالق عمليات يرقبَْن
والصحافة الكونجرس أعضاء عىل الصعب من كان ثَمَّ، ومن للجميع؛ مرئيٍّا كان فشلها
إجمايل من صواريخ ثمانية كانت الذي الوقت يف الربامج، لهذه الوشيك النجاح تصديق
متطايرة أجزاء إىل محطَّمًة السماء من سقطت أو املنصة يف انفجرت قد عرشصاروًخا أحد
كوروليف سريجي كان التي اإلنجازات مع بحدَّة الهائلة الكوارث هذه وتعارضت ملتهبة.
كان عندما االنطالق يف «آر-٧» طراز القوي صاروخه إخفاق بعد تحقيقها، وشك عىل

تامة. يَّة رسِّ يف اختباره يجري
و«ثور»، «أطلس» الصاروخني من بكثري قوًة وأكثر حجًما أكرب «آر-٧» الصاروخ كان
— الصاروخ مكونات نُِقلت فقد إطالقهما؛ قاعدة من تعقيًدا أكثر إطالقه قاعدة وكانت
ليجري بالقطار، تيوراتام إىل — به املوثَقة األربعة املعزِّزة والصواريخ األسايس الصاروخ
وهو بالكامل، تجميعه بعد الصاروخ نُِقل ثم حجًما. أكرب طائرات حظرية يف تجميعها
نيكوالس املحلِّل وكتب أيًضا. القطار طريق عن اإلطالق منصة إىل أفقي، وضع يف منبطح
ضخم، حيوان ك َرشَ كبري حد إىل «تشبه كانت أنها املنصة، هذه عن متحدثًا جونسون
هذه وكانت ك». َ الرشَّ داخل قبضته يف يقع كان ما بكل واإليقاع للقفز االستعداد أهبة عىل
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شكل عىل كبرية بهياكل تتميز التي التُّوليب)، زهرة (أْي «تيولبان» منصة هي املنصة
موضعه، يف الصاروخ بقاء عىل تحافظ لب الصُّ من عوارض من مكوَّنة التُّوليب زهرة
كانت اإلطالق، عمليات وخالل الفحص. عمليات إلجراء عمل منصات توفر عىل عالوًة
قوة تبلغ الذي الصاروخ، عادم وكان التُّوليب، كزهرة الداخل إىل تنغلق املنصة حواف
تُفرغ اللهب من هائلًة موجًة ُمطِلًقا هائل لهب بعاكس يصطدم رطل، ألف ٨٨٠ دفعه

اإلطالق. منصة بجوار هائلة عميقة حفرة وهو «االستاد»، يف وتُصبُّ
يف آمًال ،١٩٥٧ فرباير يف األوىل اإلطالق ملحاولة اإلعداد عمليات يف كوروليف رشع
إىل أفضتا بعقبتني كوروليف واصطدم التايل. الشهر يف النهائية اإلطالق عملية إتمام
املواعيد تبددت مثلما مارس، يف الصاروخ إطالق فرص وتبددت اإلطالق، عملية تأخري
أحد يف ب ترسُّ حدث «آر-٧». صاروخ أول انطلق مايو، ١٥ يف وأخريًا، أبريل. يف املقرَّرة
أثره عىل تفكََّكْت انفجار وقوع إىل بدوره أفىض لهب إطالق إىل أدَّى ا ممَّ الوقود؛ أنابيب
بسبب كان ذلك أن َ وتبنيَّ اإلطالق، عملية عىل فقط ثانية مائة مرور بعد الصاروخ أجزاء

نفسه. لكوروليف التابع اإلنتاج مصنع يف متقنة غري تجميع عملية
حاَوَل «أطلس»، الصاروخ إلطالق األوىل املحاولة إجراء من يومني قبل يونيو، ٩ يف
مجدًدا السبب وكان االنطالق. من الصاروخ يتمكَّن لم املرة، هذه ويف مجدًدا؛ كوروليف
وضع يف الوقود صماَم ركََّب قد املصنع يف الفنيني أحد كان حيث كوروليف؛ إىل يرجع
أكثر هو ما عىل ينطوي األمر أن يعني ا ممَّ متواليتني؛ فشٍل حالتَْي هاتان وكانتا معكوس.
يكن «لم قائًال: جولوفانوف، ياروسالف سريته، كاتب أشار مثلما إذ مصادفة؛ مجرد من
أوًال.» املحتملة أخطائه باستقصاء الفشل مصادر استقصاء عملية أبًدا يبدأ كوروليف
وكان األخطاء، من تماًما خاليًا الصاروخ تصميم كان لو كما الترصف دوًما ل يفضِّ وكان
أحد بسبب املشكلة تكون أن يف آمًال ذلك، استطاع متى جلشكو عىل اللوم إلقاء يحاول
أتُراَك صاروخك؟ وعن عنك «ماذا قائًال: اتهاَمه عليه يردُّ كان جلشكو لكنَّ املحركات.
حل. دون األحيان بعض يف تستمر املشكالت كانت املشاحنات، هذه ظل ويف قديًسا؟»

منها؛ ل التنصُّ يحاول يزال ال كان لكنه املرة، هذه املشكالت مصدر كوروليف كان
التي للعقبات املحتَملة األسباب جاهًدا فيه يرسد متقنًا، افرتاءً فيه أعدَّ تقريًرا، كتب فقد
نهاية ُقْرَب إال رجحانًا» األسباب «أكثر إىل يُِرشْ لم بينما االنطالق، عمليات يف وقعت
إن حتى واسعة، بخربات يتمتعون كانوا كوروليف فرؤساء األمر؛ يفلح ولم التقرير.
املشكالت يف الذم من تُكثر ماكر! رجل من لك «يا أحدهم: قال خداعهم. يف فشل كوروليف

بها!» قمَت التي باإلنجازات اإلشادة من وتُكثر اآلَخرون، فيها تسبََّب ربما التي
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األمر، عليِك أخفي لن سيئ. ومزاجي تسوء، «األمور قائًال: زوجته إىل كوروليف كتب
٥٥ هنا الحرارة درجة تبلغ والقلق. الجزع من حالة ثمة عقباتنا. تجاُوز ا جدٍّ الصعب فمن
يتجىلَّ واضطرابه كوروليف توتر كان فهرنهايت.) درجة ١٣٠ (حوايل مئوية.»3 درجة
جرى يومني خالل املثال: سبيل عىل قويٍّا؛ كان األحيان، من كثري ويف مختلفة، بطرق
عام نوويٍّا سالًحا يحمل «آر-٥» طراز من لصاروخ األوىل اإلطالق عملية تأجيل فيهما
كان أنه مساعدوه واكتشف للغاية، قصرية لفرتات إال النوم كوروليف يستطع لم ،١٩٥٦
وتورََّم شديدة إعياء بحالة املهمني النواب أحد وأُِصيَب شديد. عصبي إجهاٍد من يعاني
بحقن للعالج وخضع الَحْلق يف باحتقاٍن نفسه كوروليف وأُصيَب مريعة، بصورة وجهه

بنسلني.
وبداية ارتفاعه ومع السماء، صوب الثاني «آر-٧» الصاروخ ارتفع يوليو ١١ يف
أن ويُذَكر السماء. يف مشتعل صليٍب شكَل املتصالبة محركاته مجموعة صنعت ميله،
مصحوبًة كهذه، رؤيا رأى قد الرابع، القرن أوائل يف قسطنطني، الروماني اإلمرباطور
العالمة؛ هذه باسِم ينترص لم كوروليف أن بَيَْد العالمة». هذه باسِم «ستنترص بعبارة
إىل املرة هذه ترجع املشكلة وكانت وتحطََّم، السيطرة نطاق عن الصاروخ خرج حيث
بيليوجن نيكوالي إىل «اذهبوا لزمالئه: يقول وهو سعيًدا كوروليف وكان التوجيه، نظام

اإلجابة.» تجدوا حتى هناك واجلسوا التوجيه)، نظام عن الرئييس (املسئول
صاروخ نجح أغسطس، ٢١ ففي خارًقا؛ نجاًحا الثالثة املحاولة َقِت حقَّ ذلك، مع
يحلِّق العاَلم يف صاروخ أول بذلك ليكون ميل، ٤٠٠٠ مدى إىل االنطالق يف آَخُر «آر-٧»
وغري محاكيًا نموذًجا كانت التي الحربية، الرأس وتحطََّمت القارات. تتعدَّى مسافة عىل
اإلنجاز، بهذا البالغ تأثُّره غمرة ويف ا. مهمٍّ األمر يكن لم لكن كامشتكا، فوق حقيقية،
فريق أعضاء إىل بحماٍس يتحدَّث صباًحا، الثالثة الساعة حتى مستيقًظا كوروليف ظلَّ

فضائية. برحالٍت القيام احتماالت عن اإلطالق
خليفته؛ مع نفسه النهج عىل وظلَّ واآلَخر، الحني بني ستالني يلتقي كوروليف كان

الحًقا: مذكراته يف خروتشوف كتب ومثلما خروتشوف. نيكيتا

املكتب اجتماعات أحَد كوروليف حرض ستالني، وفاة من طويلة غري فرتة بعد
ْقنا حدَّ إننا أقول لكنني أبالغ، أن أريد ال إليه. َل توصَّ ما لعرض السيايس
للمرة جديدة بوابًة ترى األغنام من مجموعًة كنَّا لو كما علينا عرض فيما
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لم أنه اعتقدنا َمها، صمَّ التي الصواريخ نماذج أحَد علينا عرض عندما األوىل.
اصطَحبَنا سيطري. أنه نظن نكن ولم السيجار، يشبه ضخم أنبوب سوى يكن
يرشح أن وحاَوَل الصواريخ، إطالق منصات إحدى ملشاهدة جولٍة يف كوروليف
الصاروخ حول درنا السوق؛ يف كالفالحني كنا لكننا الصاروخ، يعمل كيف لنا
فعلنا يكفي. بما قويٍّا كان ما إذا لنرى عليه ني وداقِّ إيَّاه، المسني مرة، بعد مرًة

طعمه. كان كيف لنرى الصاروخ َلْعَق عدا ما يشء كل
أن أخربَنا حينما ْقناه صدَّ كوروليف؛ الرفيق يف هائلة ثقة نضع كنا
يرشح كان وعندما كيلومرت. ٧٠٠٠ مسافة سينطلق بل فقط يطري لن صاروخه
عينيه. يف الحماس يرى أن يستطيع املرء كان عنها، يدافع أو بالتفصيل أفكاره
غري وإرادة طاقة لديه كانت الوضوح. يف به يُحتذَى مثاًال دوًما تقاريره وكانت

التنظيم.4 يف بعبقرية يتمتع وكان محدودتني،

ومنَحْت الكامل، مداها وبلغت سبتمرب شهر يف أُجِريت التي اإلطالق عمليُة أيًضا نجحت
«آر-٧». صاروخ متن عىل إس» «بي األول قمره إلطالق ترصيًحا كوروليف حكومية لجنٌة
الطاقم عىل كان حيث مداره؛ إىل ليصل عليه تعديالت إدخاَل نفسه الصاروخ وتطلََّب
األخرى، األجهزة عن فضًال التوجيه نظام من جزء إزالة طريق عن وزنه تقليص األريض
هذه وكانت جديدة. مخروطية مقدمة وتركيب رسعتها، لزيادة املحركات برمجة وإعادة
أربعة عن وزنه يزيد ال الوزن، خفيف «سبوتنيك» صاروخ عىل تحتوي املخروطية املقدمة

كيلوجراًما. وثمانني
عىل يومض الصاروخ وكان أكتوبر، ٤ مساء متأخر وقت يف اإلطالق عملية جرت
هذه جولوفانوف ويصف افات. للكشَّ الباهرة البيضاء األضواء وسط األبصار يزيغ نحو

قائًال: املثرية اللحظة

وكانت الخرساني. الرصيف عىل سيارته وترك مبكًرا، وصل قد كوروليف كان
الصوت خلفه من وجاء الثقيل، القديم معطفه ياقَة رفع وشديدة. باردة الرياح

العامة: اإلعالنات نظام عن الصادر االصطناعي
بالوقود.» للتزوُّد استِعدَّ دقيقة. غضون يف الوقت حساُب سيبدأ «انتباه!

األبيض البخار مثل دخاٌن السائل األكسجني احرتاق عن ينبعث كان
األكسجني، خزان أسفل من يزحف الصقيع وكان الصاروخ. فيغطِّي للقاطرة،
جميل! منظٌر األبيض. اللون إىل بالكامل الصاروخ لوُن ل يتحوَّ كان ما ورسعان
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مقعده يف الكتفني منحني كوروليف جلس مباَرشًة، اإلطالق قبل الحًقا،
يرتعد وكان األرض، تحت نة املحصَّ الغرفة يف «الشخيص» منظاره عند املعتاد

قليًال.
اإلطالق!» لحظة عىل واحدة دقيقة أكرِّر: اإلطالق! لحظة عىل واحدة «دقيقة

للبدء.» «اضغط
العرق بمرور سار غري بشعور وأحسَّ املنظار من وجَهه كوروليف قرََّب
سحابة اختفت املنظار. لعدستَي األسود املطاطي الواقي عىل وجهه من البارد

أُغِلقت. قد التهوية صمامات كانت حيث البيضاء؛ األكسجني
املساِعدة.» املحركات ضغط تكييف «جرى
الرئيسية.» املحركات ضغط تكييف «جرى

اإلطالق.» عملية «بدأت
األرضية.» املنصة عن الصاروخ «انفصل

اهتزَّ كيف ورأى مباَرشًة، أمامه الصاروخ كان باملنظار. كوروليف تعلََّق
باملنصة. الصاروخ يصل يشءٌ ثمة يَُعْد لم اإلطالق. أمر إصدار بعد االتصال برج

«إشعال.»
األوَّيل.» «التعزيز

البنية الغبار سحابة تلف أن قبل قصرية، ارتجافة لحظيٍّا، وميًضا رأى
من كرة وأضاءت برسعة. حولها يشءٍ كلَّ املحركات دوامة يف الثائر والدخان

السحابة. تحت األبصار تغيش النور
الرئييس.» «التعزيز

لحظاٍت سوى ارتفاعه عىل ى يتبقَّ يكن ولم يتحرك، ال معلًَّقا الصاروخ ظلَّ
أم سينطلق كان إذا ليقرِّر ِلَلحظٍة يفكِّر الصاروخ كان لو كما األمر بََدا قليلة.

هذه! السكون لحظات وطويلة مملة هي َكْم ال.
«إطالق.»

برسعة ينطلق العمالق األبيض الخنجر ينطلق!» هو ها ينطلق، هو «ها
أصابع تشبثَْت الدخان. سحابة وسَط وخياليٍّا شفاًفا جسمه يبدو أعىل، إىل
املمتلئ، القصري جسده كان بينما للمنظار، األسودين املقبضني حول كوروليف
مخرتًقا مبتهج صوٌت َعَال فقط، اللحظة هذه ويف تيبًُّسا. يزداد الثقيل، الوزن ذو
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تميض الرحلة مستقرة! النظم «جميع بحماس: أخرى بعد مرًة ًدا مردِّ وعيه،
وأخريًا: مستقرة!» النُُّظم جميع طبيعي! االحرتاق غرف يف الضغط بسالم!

االنفصال!» «اكتمل
العزيز، صديقي يا الصياح، يف استِمرَّ «النظم، قائًال: نفسه كوروليف حدََّث
الدفء مشاعر من تُحتَمل ال عارمة موجة غمرته األعزاء!» أصدقائي جميع يا
ما كلُّ هو ا حقٍّ هذا «هل البكاء: يخالطه برسور وقال الجميع. نحو واالمتنان
بموسكو االتصال وقت حان بالطبع! بالطبع، ا؟ حقٍّ فعلتموها هل األمر؟ يف

التقرير.»5 نقدِّم ثم واحًدا، مداًرا يُكِمل َدْعه لكْن، تقرير. وتقديم

من زيارًة مداريس والجنرال براون فون ى تلقَّ قليلة، بساعاٍت بعدها هانتسفيل، يف
حفل يف وكانوا ويلسون. تشارلز محلَّ يحلُّ كان الذي ماكلروي، نيل القادم الدفاع وزير
«أيُّها قائًال: الحديث وقاَطَع مداريس لدى العامة العالقات مسئول دخل عندما كوكتيل
صناعي!» قمر إطالق يف نجحوا الروس أن عن الراديو عرب توٍّا اإلعالن جرى الجنرال،

يفلح لن سيفعلونها! أنهم نعلم «كنَّا املكبوتة: براون فون مشاعُر فجأًة َرْت تفجَّ
أيدينا أطلقوا عليكم، باهلل استخدام. بال الرَّف عىل املعدات لدينا األمر. يف «فانجارد»
ماكلروي! سيدي يوًما، ستني خالل صناعيٍّا قمًرا نطلق أن نستطيع شيئًا. نفعل واجعلونا
بل فرينر، يا «ال، قائًال: الَحِذر مداريس قاَطَعه يوًما!» األخرضوستني الضوء امنحونا فقط
«كنَّا مداريس: قال ومثلما التايل، الصباح يف قصريًا بيانًا ماكلروي إىل وقدَّموا يوًما.» تسعني
االحتياطي.» دكة عن بالقيام لنا يُسَمح حتى ل نتوسَّ قدم كرة العبو وكأننا جميًعا نشعر
يبدأ أن براون فون أخرب مداريس أن بَيَْد التزاماٍت، بأي الجديد الدفاع وزير د يتعهَّ لم

ُقدًما. بامُلِيضِّ رسميٍّا توجيًها يملك كان لو كما االستعدادات
الشيوخ مجلس يف األغلبية زعيم كان أكتوبر، من الرابع عشية نفسها األمسية هذه يف
األخبار ضيوفه وسمع تكساس، يف جي بي إل مزرعته يف اجتماًعا يرأس جونسون ليندون
القريب. بدرناليس نهر إىل األقدام عىل سريًا ليلية جولة يف خرجوا العشاء وبعد الراديو، يف
ما عىل غريبًة السماء بََدِت جديدة، ما بطريقٍة ما، نحٍو عىل «اآلن، قائًال: جونسون وكتب
تحقيق من تتمكَّن ربما أخرى أمًة أن إدراك يف العميقة الصدمة أيًضا َألذكر وإنني أعتقد.

هذه.» العظيمة دولتنا عىل تكنولوجي ق تفوُّ
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طريقَة تايمز» «نيويورك صحيفة وحدَّدت كامل، بتفصيل األخباَر الصحافة نرشت
األوىل: صفحتَها تصدََّر ساخن عنوان خالل من األحداث عرض

الفضاء. إىل أرضيٍّا قمًرا يُطِلقون السوفييت
الساعة. يف ميل ألف ١٨ برسعة األرض حول يدور قمٌر

املتحدة. الواليات فوق تقاُطٍع نقاِط أربع يف كروي جسٌم ُشوِهد

بأسبوع، بعده آَخر قسًما ثم املوضوع، حول ا خاصٍّ قسًما «نيوزويك» مجلة َصْت خصَّ
يف هني ُموجَّ علماء أيدي عىل ممزق، عالٍم يف اإلنجاز، هذا َق «تحقَّ قائلة: املجلة وأشارت
فيه. هوادَة ال استعباد عىل تنطوي دالالٍت صناعي» «قمر كلمة أعطت دولة مستِبدَّة، دولٍة
الذي نوعه، من الجديد الصناعي القمر هذا ضوء يف املجر سحقوا فيَمن الوثوق يمكن هل

وتداعياته؟»6 آثاره قياس إلنساٍن يمكن ال
نالهم ما نالهم فقد النقاش؛ يف الحادة اللهجة نفَس الديمقراطيون اتخذ ما رسعان
أو فيه االنتصار يستطيع يكن لم رصاع يف البالد ترومان قاد عندما الكورية، الحرب خالل
يكفي ما ينفق يكن لم آيك أن جونسون ليندون قرََّر حيث اآلن؛ املواضع َلِت وتبدَّ إنهاءه.
البالد أمن عرََّض قد متوازنة موازنات تحقيق إىل سعيه وأن القومي، الدفاع مسألة عىل
سيمنجتون، ستيوارت الشيوخ مجلس عضو من قويٍّا تأييًدا جونسون وتلقى للخطر.
خاصة جلسة بعقد سيمنجتون طالب ترومان. إدارة يف الجوية القوات قائد كان الذي
السوفييت فسينتقل فوًرا، الدفاعية سياساتنا تتغريَّ لم «إذا قائًال: وحذََّر للكونجرس،
السيناتور وهو تأثري، ذو آَخر ديمقراطي عضو وطاَلَب السيادة.» إىل التفوق حالة من
ومصادر الفادحة القصور أوجه عىل الضوء لتسليط «أسبوع بتخصيص جاكسون، هنري

املحدق». الخطر
للقمر صوٍر عن فضًال تُضاَهى ال عسكرية خربًة يمتلك كان الذي آيزنهاور، حاَوَل
«سبوتنيك»، انطالق من قليلة أيام بعد صحفيٍّا مؤتمًرا آيزنهاور عقد األمة. طمأنَة «يو-٢»،
«أطلقوا لقد ذرة»؛ مثقال حتى وال مخاويف، يثري «ال السوفييتي االتحاد إنجاز إن وقال
تلك يف لكن ذلك، من أكثر هو ما السوفييت سيحرز وقريبًا الهواء». يف صغرية كرة مجرد
«نيوزويك» رصدت بوسطن، ويف األمريكيني. يراود نفسه الشعور ظلَّ األقل، عىل األثناء
انتقلنا بأننا غامًضا «شعوًرا ثمة أن إىل دنفر أشار االكرتاث». عدم من هائلة «حالًة
القدم كرة به يناقشون الذي النحو عىل األمر تناقش ال الناس لكنَّ جديدة، حقبة إىل
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ملواكي صحيفة يف الرئييس العنوان كان ،١٩٥٧ أكتوبر، ٥ ويف اآلسيوية». واألنفلونزا
سرييز. وورلد بطولة إىل يشري العنوان وكان تاريًخا.» نصنع اليوم «إننا «سنتِنل»:

، الجدِّ محمل عىل السوفييتي الصناعي القمر ألخذ وجيهة أسباب ثمة كانت ذلك، مع
وهي بسيطة، حقيقة ثمة كانت فقد الضمنية؛ العسكرية التهديدات تتجاوز أسباٌب وهي
قليلة سنوات قبل كانت أنها حني يف املدهش، اإلنجاز هذا تحقيق يف نجحت موسكو أن
من وكان النووية. واألسلحة القاذفات مجاَيل يف بالرَّْكب اللحاق عن كثريًا تتخلَّف فقط
ولعب الشيوعي، النظام يف حقيقية ميزًة اإلنجاز هذا يعكس أن من خوف يتسلَّل أن السهل
الزاوية هذه عىل «سبوتنيك» القمر إطالَق معِلنًا موسكو عن صدر الذي الصحفي البيان
وسيشهد الفضائية، الرحالت أمام الطريَق الصناعية األرضية األقمار د «ستمهِّ قائًال:
أحالم أكثَر الجديد االشرتاكي للمجتمع والواعي الحر العمُل ل سيحوِّ كيف الحايل الجيل

حقيقٍة.» إىل وطموًحا جرأًة اإلنسانية
أمريكا حرية أن وهي أََال مماثلة، أخرى بمشاعر تقرتن املخاوف هذه كانت
النظام أمام تخرسان لكنهما العام، ْلم السِّ أوقات يف تصلحان ربما وديمقراطيتها
يف حارضة كانت فقد جديدًة؛ املخاوف هذه تكن ولم األزمة. أوقات يف الديكتاتوري
فريدة صورًة متَِّخذًة أخرى، مرًة تربز هي وها النازي، الرصاع خضم يف الناس أذهان

ضعف. عالمة باعتبارها البالد يف االستهالكية النزعة إىل تنظر
الجمهوري، الحزب إىل ينتمي بارز سيايس وهو برديجز، ستايلز السيناتور صاح
وبر ُسْمك مثل بأموٍر االهتمام عن قليًال نكفَّ كي الوقت «حان كالرعد: مدوٍّ بصوٍت
الدماء لبذل استعداًدا أكثر نكون وأن الجديدة، السيارة رفرف وارتفاع الجديدة ادة السجَّ
فضائية مركبًة أمريكا تُطِلق أن فكرة من جونسون ليندون سخَر والدموع.» والعرق
للزجاج آلية وماسحاٍت الكروم من رشيٍط عىل املركبة ستحتوي «ربما قائًال: أفضل،
«إذا قائًال: الرؤساء، من عدد لدى مستشاًرا عمل الذي باروخ، برنارد وأضاف األمامي.»
ليونيد التقى وعندما لونني.» ذات مكشوفة سيارة يف ذلك فسيكون أمريكا، وانهارت حدث
شتولينر، إرنست براون فون بزميل البارزين، السوفييت الفضاء علماء أحد سيدوف،
للغاية؛ مرتفع فيها املعيشة ومستوى للغاية، جميل بلد «أمريكا قائًال: املوقف هذا استغلَّ
والثالجة. ومنزله، بسيارته، إال يأبه ال العادي األمريكي املواطن أن تماًما واضًحا يبدو لكن

اإلطالق.»7 عىل قومي شعور أي لديه ليس
الضعف َمواِطن إدراك يصبح أن من الخشية إىل يدعو ما ثمة كان ذلك، إىل باإلضافة
التي أو حديثًا املستقلة الثالث، العالم دول كانت فقد الثالث؛ العاَلم يف حقيقًة األمريكية
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دول قادُة يكن لم ولكن، الربيطانية. لإلمرباطورية قوٍة مصدَر قريبًا، ستستقل كانت
لون يفضِّ ما كثريًا كانوا إذ الغربي؛ الديمقراطي بالنظام كثريًا يُعَجبون الثالث العالم
الرأسمالية، لون يفضِّ أيًضا يكونوا ولم خروتشوف. نظام تشبه التي الواحد الحزب أنظمَة
يف سيصبح املستقبل أن يعتقدون كانوا حيث االستغالل؛ وبني بينها يربطون كانوا التي
يعتقدون كانوا ألنهم إال املتحدة الواليات يحذَرون القادة هؤالء يكن ولم االشرتاكية. صالح
أن صعبًا) أمًرا يكن لم ما (وهو مقتنعني صاروا أنهم لو لكن الرصاع؛ يف ستنترص أنها

… تنترص أن املمكن من موسكو
ملس أنه أدرك ما ورسعان القوية، االستجابة هذه جانبه، من خروتشوف، ع يتوقَّ لم
مداٍر يف سوفييتي يشءٍ إطالق سيتم فصاعًدا، اليوم هذا من أنه وقرََّر حساًسا؛ عصبًا
عىل الرؤية هذه شخصيٍّا خروتشوف وعرض الشيوعية. بقوة العالم إبهار ملواصلة يوميٍّا،
الربيع، يف مبكر وقٍت منذ وقحطها تيوراتام حرارة وسط يعمل كان الذي كوروليف،
العديد ذهب ذلك، إىل باإلضافة «سبوتنيك». إطالق نجاح أعقاب يف موسكو إىل عاد ولكنه
نيكوالي َضيعة يف وأقاموا إجازة لقضاء األسود البحر إىل كوروليف مساعدي أبرز من
خروتشوف مع السلطة يتقاسم كان الذي الحكومة أعضاء أبرز أحد الريفية؛ بولجانني

نفسه.
يستطع لم آَخر، وهاتف بالربد، مصابًا أحدهم عاد إذ يرام؛ ما عىل اإلجازة تمِض لم
الحال. يف «ُعْد أمًرا: ى وتلقَّ موسكو يف كوروليف األوضاع، عليها التي الخمول حالة َل تحمُّ
فريقه، بأعضاء كوروليف التقى جديد.» صناعي قمر إنتاج مهمة بتنفيذ أمًرا يْنا تلقَّ
موسم بحلول القمر متن عىل كلبًا «ضعوا قائًال: تفصيًال أكثر نحٍو عىل بتعليماته وأخربهم
الذكرى يف ،١٩٥٧ نوفمرب أوائل يف مدار يف الفضائي املسافر هذا وضع وتقرََّر اإلجازات.»

فقط. قليلة أسابيع بعد للبعثة النهائي املوعد وكان الروسية. للثورة األربعني
استخدموا أخرى، ومرًة أيديهم. متناول يف يريدونه ما كلُّ كان الحظ، لُحْسن
نائب يتذكر مثلما ذلك، إىل باإلضافة أيًضا. جاهزة «اليكا» الكلبة وكانت «آر-٧». صاروخ
صواريخ متن عىل كالبًا أرسلنا قد كنَّا ،١٩٥١ عام إىل يعود سابق وقت «يف كوروليف:
ووضعنا األغراض، تلك يف تُستخَدم كانت التي الكبسولة واستخدمنا هائلة، ارتفاعات بلغت
من ننتهي أن يف ونجحنا صناعيٍّا. قمًرا تحمل مركبة يف الكبسولة وضعنا ثم فيها «اليكا»

تماًما.» اإلجازات موسم بحلول ذلك
قمر إطالق يكن لم لذا رطًال؛ ١١٢٠ تزن ،«٢ «سبوتنيك وهي املركبة، هذه كانت
االستطالع قمر مرشوع عىل «لوكهيد» رشكة يف العاملني دهشة سيثري الحجم بهذا صناعي
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مقابل يف األمريكي باالنفتاح اتسم الذي املعتاد الوضع عكس وعىل إس-١١٧إل». «دبليو
علنيٍّا. «٢ «سبوتنيك كان بينما يٍّا رسِّ إس-١١٧إل» «دبليو القمر كان الروسية، يَّة الرسِّ
رطًال، ٢١٫٥ من أكثر يزن يكن لم الذي «فانجارد»، القمر هو املعروف القمر وكان
عن «٢ «سبوتنيك القمر ينفصل لم الحظ، ولسوء لإلطالق. جاهز غري يزال ال وكان
زيادة إىل أدَّى ا ممَّ به؛ الحراري التحكم نظام يف عطٌل حدث حيث املعزِّز؛ الصاروخ
بالدها، أجل من «اليكا» ماتَْت ذلك، نحو أو واحد يوٍم عن يزيد ال ما وبعد املركبة. سخونة
السجائر من نوع عىل اسمها الروس املنتجني أحد أطلق فقد لينساها؛ أحٌد يكن لم ولكْن
أثقل كانت التي الجديدة، الفضائية املركبة هذه أوصلت أمريكا يف ولكن، لذكراها. تخليًدا
ستظل وأنها كبرية، صواريخ تمتلك موسكو أن مفادها رسالًة سابقتها، من مرات ست
مدار يف كلب إرسال عملية أشارت ذلك، إىل باإلضافة الفضاء. عالم يف بمكانتها محتفظًة

الفضاء. إىل إنسان إرسال نية إىل بوضوح فضائي
مقاًال «اليف» مجلة نرشت الصحافة. يف جديدة مخاوف «٢ «سبوتنيك مركبة أثارت
ة حدَّ من أيًضا القمر هذا زاد البالد». تعيشها التي الذُّعر حالة «مناقشة بعنوان افتتاحيٍّا
قاٍس انتقاٍد لتوجيه يستِعدُّون كانوا الذين الشيوخ، مجلس يف الديمقراطيني مناقشات
عملية عليها تنطوي التي املخاطر وكانت إجراءات. من يكفي ما اتخاذه لعدم آيك إىل
موضوعات حتى بل العادية، السياسة مجال يبدو فيما تتجاوز «٢ «سبوتنيك إطالق
نفوذًا، الكونجرس أعضاء أكثر جونسون، ليندون إىل وبالنسبة املعتادة. القومي الدفاع

سحرية: بقوٍة يبرشِّ واِعًدا مجاًال الفضاء كان

سيمتلك الفضاء، خالل فمن العالم؛ عىل السيطرة الفضاء عىل السيطرة تعني
جلب يف والتسبُّب األرض، مناخ يف التحكم عىل القدرَة الالمتناهي العاَلم سادُة
البحار، مستويات ورفع والجزر، املد أنماط وتغيري والفيضانات، الجفاف
هذا الربودة. قارِص مناٍخ إىل املعتدل املناخ وتحويل الخلجان، مجرى وتحويل
ما مكاٍن يف يكمن الذي األرض عىل الكاملة السيطرة وضع النهائي؛ الوضع هو

الخارجي.8 الفضاء يف

تماًما مفتوًحا املجال كان األمر، حقيقة يف ا؟ حقٍّ املطلوب من أقل يفعل آيك كان هل
تريفور أشار مثلما إذ ينبغي؛ مما أكثر فعل تحاول إنما املتحدة الواليات بأن للدفع
عىل جميًعا تتنافس الباليستية، للصواريخ األقل عىل برامج تسعة حاليٍّا «نمتلك جاردنر:
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عىل واالستحواذ املحركات، ونفس العقول، بنفس واالستعانة املنشآت، نفس استخدام
رسعان التي اإلجراءات من املزيد آيك ُجْعبة يف كان لكن، العام.» االهتمام من القدر نفس

سيتخذها. ما
توجيه عىل حصل قد األول، «سبوتنيك» القمر إطالق من قليلة أيام بعد الجيش، كان
بموجبه ُوِضع الذي ويلسون، الدفاع وزير عن سابق وقٍت يف الصادر التوجيه يلغي
يميض أن املقرر من أصبح اآلن، أما الثانية. املرتبة يف «جوبيرت» الصاروخ مرشوع
طاقته. بكامل «ثور»، الصاروخ مرشوع مثل «جوبيرت»، الصاروخ مرشوع يف العمل
عىل اعتماده عن الرسيع التخيل إىل وأدَّى آيك موقف «٢ «سبوتنيك القمر دعم وباملثل،
حادثة عىل يميض يكد ولم البالد. يف الوحيد الرسي الصناعي القمر باعتباره «فانجارد»
ماكلروي الدفاع وزير أصَدَر حتى قصري، وقت إال «اليكا» الكلبة وموت «٢ «سبوتنيك
معدَّل نموذج باستخدام أريض قمر إطالق مرشوع يف ُقدًما «للُمِيضِّ الجيش إىل توجيًها

جوبيرت-يس». الصاروخ من
مرشوع يف املشاركني لكنَّ وَعَد، مثلما ،١٩٥٨ عام أوائل يف جاهًزا براون فون صار
أجروا صاروٍخ خالل من أوًال، اإلطالق منصة إىل الوصول يف نجحوا «فانجارد» الصاروخ
هذا عن يتحدَّث أن بالتأكيد املرء عىل ويصُعب ديسمرب. ٦ يف التجريبية إطالقه محاولَة
حيث «آر-٧»؛ كوروليف صاروخ عن به يتحدث كان الذي نفسه بالحماس الصاروخ
قوة من املائة يف ثالثة عن تزيد ال رطل، ألف ٢٧ تزن التي األوىل، مرحلته دفع قوة كانت
واحدة رحلة أجرى قد «فانجارد» يف األوىل املرحلة محرك وكان الرويس. الصاروخ دفع
موه مصمِّ كان إذ اإلطالق؛ عىل الثانية املرحلة صاروخ يحلِّق ولم قليلة. أسابيع قبل فقط،
حتى القمر يكن ولم تشغيله. عند طويًال محركه يصمد أالَّ خشيَة اختباره عن فوا توقَّ قد
أرطال، ثالثة عن يزيد ال كان بل أُعِلَن؛ مثلما رطًال ٢١٫٥ يزن الذي الكروي الجسم هذا
فروت. جريب ثمرة حجم عن قليًال يزيد ما وهو بوصات، ست عن يزيد ال عرضه وكان
الصاروخ ذلك وكان البالد. آمال يحمل كان حيث بالغًة؛ الصاروخ أهمية كانت ذلك، ومع

آنذاك. البالد تملكه ما كل هو
حدِّ عىل ثم االرتفاع، يف الصاروخ بدأ اإلطالق. لحظة وحانت التنازيل العد انتهى
عمودية لهٍب ألسنُة انبثَقْت ُفِتحت. قد الجحيم أبواب أن لو كما «بََدا املراقبني: أحد تعبري
واهتزَّ ُمحِزن، نحٍو عىل لحظًة الصاروخ َف توقَّ املحرك. ُقْرَب الصاروخ جانب من برَّاقة
نستطيع ال صدمة، حالة يف ونحن منَّا ومسمع مرأًى عىل يسقط بدأ ثم أخرى، مرًة
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متحطًِّما، ببطءٍ سقط اإلطالق. أنبوب يف مشهور كبري سيف مثل غاَص يحدث. ما تصديق
والشعور سماعه يمكن هائًال صوتًا ُمصِدًرا االختبار منطقة من وبجانٍب باألرض لريتطم
شعور ساد قدمني. ُسْمكه يبلغ الذي املراقبة لربج الخراساني الحائط وراء فيما بقوته
بل الوجوه، عىل مرتِسًما ذلك أرى أن أستطيع وكنُت لحظتني، أو للحظٍة التصديق بعدم

شخصيٍّا.»9 بذلك أشعر كنُت
من سيميض كم إلهي! «يا منتحبًا: جونسون ليندون صاح رسيًعا. الفعل رد كان
القمرين عىل األملان أطلَق روسيا؟» بقمَرْي نلحق أن قبل الوقت، من سيميض كم الوقت،
آَخرون كتَّاب وأطلق (ليتنيك). «سبيتنيك» اسَم الصناعيني «٢ و«سبوتنيك «١ «سبوتنيك

لتعبرياتهم: العنان
فلوبنيك! من له يا آه، هريالد: دييل لندن

«كابوتنيك». عليه تطلق املتحدة الواليات إكسربيس: دييل لندن
ثمة لكن العالم، حول مدوية طلقة صوُت يُسَمع «ربما كوريري-جورنال: لويزفيل

أعىل.» الفشل صوُت يكون أوقات
قوة «لفقدان نظًرا األرض عن ينطلق لم الصاروخ إن الخرباء «يقول جورنال: أوتاوا
الديمقراطيات منه تعاني ما هو الدفع قوة فقدان للنظر. الفتة عبارة وهي الدفع»،

الغربية.»
يمتلكوا حتى الصمَت واشنطن يف املسئولون يلزم أن بد «ال تريبيون: هريالد نيويورك

الفضاء.» يف يدور يشء أي األقل عىل أو فروت، جريب ثمرة
فروت!» الجريب ثمرة يف دودة ثمة أن «يبدو باريس-جورنال:

األخريين. الشهرين يف األمل خيبات من الكثري ع تجرُّ إىل «اضطررنا أمريكان: شيكاجو
نعتاد ال دعونا لكن ذلك، عنها يتمخض أن يمكن فوائد أيَّ ونغتنم األمَر لنتقبَِّل حسنًا،

الصدمات.» ع تجرُّ
حيال واالنزعاج والشك، القلق، من حالٌة األمريكيني املواطنني «تنتاب بوست: دنفر
قمة يف صاروا لكنهم بالخوف الناُس يشعر ال العلمي. والبحث التطوير مجال يف أدائنا

والضيق.» الغضب
كانت إذا ا عمَّ األمريكيني نظراءهم السوفييتي الوفد ممثلو سأل املتحدة، األمم يف
الفنية للمساعدات موسكو برنامج إطار يف أجنبية، مساعدة ي تلقِّ يف ترغب املتحدة الواليات
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مونيتور»، ساينس «كريستيان صحيفة أشارت الحضارة. َرْكب عن املتخلفة الدول إىل
«سخرية باعتبارها ورنانة حادة أخبار وعناوين مزحاٍت إىل حدث، ما ُمجَمَل َصْت لخَّ التي
خلق يف األمريكية والصحافة العامة العالقات رجاُل فيه تماَدى الذي فيه املباَلغ النوع من
يكن لم وقٍت يف ذروتها إىل األمور تصعيد محاولة خالل من الكربى، األمل خيبة من حالٍة

كهذه.»10 حساسة تجربة إجراء خضم يف الدرجة، هذه إىل األمور تصل أن السليم من
هو ما عىل ينطوي األمر يكن لم الذريع؟ الفشل هذا وقوع إىل تحديًدا أدَّى الذي ما
حاقن يف الضغط انخفاض إىل أدَّى ما وهو الخزان؛ يف كاٍف ضغط وجود عدم من أكثر
نظام أعىل إىل الدفع غرفة من ساخن غاز انبعاث إىل بدوره أفىض ا ممَّ الصاروخ؛ محرك
وكان كربى، مشكلة هذه تكن ولم الدفع. قوة ف وتوقُّ الحاقن حرق عن ُمسِفًرا الوقود،
لهم تسمح التي املزاجية الحالة يف األثناء تلك يف العامة يكن لم لكْن، إصالحها؛ السهل من
املوقف هذا «فانجارد» مرشوع مدير أدرك «مارتن»، رشكة يف هذا. من يشءٍ أيِّ بإدراك
متكرًرا. رفًضا إال يجد ولم منزله لطالء شخٍص عىل العثور حاَوَل عندما شخصية بصفة
معك، رصيًحا أكون «حتى قائًال: يصاِرحه أن املنازل طالء يف العاملني أحد قرََّر وأخريًا،

فانجارد.» بمرشوع عالقة له شخٍص ألي عمل بأي القيام يف حقيقًة أرغب ال
باملستقبل التنبُّؤ عىل القدرة لديهم كثريون يكن لم العامة، املخاوف تزايُد وسط
ربما بالسوء، يُنِْذر نحٍو عىل األفق يف تلوح كانت التي موسكو صواريخ ظل ففي بوضوح؛
«أطلس الساخر العنوان تحمل كانت التي روايتها نُِرشت التي — راند آين الروائية كانت
سيكون الشيوعي النظام أن رأى الذي الوحيد الشخص هي — نفسه العام يف يسرتيح»
لعبَة يمارس كان خروتشوف أن للكثريين معلوًما يكن ولم االقتصادي. االنهيار إىل مآله
يستخدمه كان الذي الفضاء برنامج حجم مع متكافئة غري تمويل مصادر بتوفري خداٍع،
الفنية النواحي يف الهائلة السوفييتي االتحاد بمقدرة االنطباع إلعطاء دعايٍة، كوسيلِة
«ال قائًال: «فورتشن» مجلة إىل بحديث داينمكس» «جنرال رشكة رئيس وأدىل . ككلٍّ
عىل مجاٌل ثمة كان وإذا املجاالت. بعض يف الرتكيز يف روسيا كفاءة عن التغايض يمكن
إليهم، بالنسبة — النفسية أم العسكرية أكانت سواءٌ — الحقيقية األهمية من كبري جانب
العام املستوى مع اإلطالق عىل تتناسب ال نتائَج قون ويحقِّ هائًال، تركيًزا عليه فسريكِّزون

الفنية.» ملقدرتهم
من األقل عىل طحن، بال جعجعة مجرد السوفييتية التكنولوجيا تكن لم ذلك، مع
والثانوي. االبتدائي التعليم مستويات يف التعليم إىل يرجع كان فاألمر واحد؛ مهم جانب
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األملانية. املدارس يف املرتفعة التعليم جودة طويل وقٍت منذ أدركوا قد الرتبويون وكان
املراقبني من عدد صار ،«٢ و«سبوتنيك «١ «سبوتنيك القمرين إطالق أعقاب يف وحاليٍّا،
الناقد كان بعامني، ذلك وقبل السوفييتي. االتحاد مدارس يف مشاِبه تميُّز إىل يشريون
تفسري خالل من القومي املستوى عىل القلق مشاعر أثار قد فليش رودلف االجتماعي
مقروءة كتب صاحب كاتب وهو جونثر، جون هو وها القراءة». جوني يستطيع ال «ملاذا
اليوم»: روسيا «داخل كتابه يف يقول للشعوب، االجتماعي النقد مجال يف واسع نطاق عىل

والتكنولوجيا. العلم عىل سواء حدٍّ عىل والبنات لألوالد األسايس الرتكيز ينصبُّ
متصلة، عرشسنوات مدى عىل والرياضيات الحساب دروس ي تلقِّ إىل وباإلضافة
سنوات، أربع ملدة الكيمياء يف دروٍس ي بتلقِّ طفل كل يُلِزم التعليم نظام كان
سنوات. ست ملدى األحياء يف ودروٍس سنوات، خمس ملدة الفيزياء يف ودروٍس
املدارس من فالكثري املتحدة؛ الواليات مع املقارنة عند جليٍّا الفارق ويتضح
وأخربني اإلطالق. عىل الكيمياء أو الفيزياء يف دروًسا تقدِّم ال األمريكية الثانوية
يف يتخرَّج الذي السوفييتي االتحاد يف الطفل أن األمريكيني املسئولني أحد
عاًما، عرش سبعة ُعْمر يف لدينا)، عرش الثاني للصف (املكاِفئ العارش الصف
«الكليات»؛ يف يتخرَّجون الذين األمريكيني معظم من أفضل علميٍّا تعليًما ى يتلقَّ
عىل يحصل عادية، دروًسا ى يتلقَّ الذي — الروسية الفتاة أو — الرويس فالفتى
الحصول ويُشرتط مرات»، «خمس بمقدار تزيد والرياضيات العلوم من جرعة

للتكنولوجيا.11 ماساتشوستس بمعهد لاللتحاق عليها

جديد، مهندس ألف سبعني من يقرب ما السوفييتي االتحاد يف تخرَّج ،١٩٥٦ عام يف
املتحدة. الواليات يف مهندس ألف ثالثني مقابل

مجال يف فيدرالية مساعدة برنامج لتفعيل طويًال سَعوا قد الديمقراطيون كان
قانون — األول القانون مرشوع قدَّم أمامهم. املجاَل «سبوتنيك» قمَرا فتح وقد التعليم،
والرياضيات العلوم تدريس مجال يف تمويل مصادَر — ١٩٥٨ لسنة الوطني الدفاع تعليم
فعل رد مجرد من أكثر هو ما السوفييتي التحدي ق حقَّ عليه، وبناءً األجنبية. واللغات
لإلصالح متزايد نحٍو عىل شاملٍة أجندٍة يف األول امِلْعَول بمنزلة صار ما أثار إذ عسكري؛
منصة عىل مركبة نصب هو األهم الرئييس املوضوع كان الوقت، ذلك يف أنه بَيَْد االجتماعي.

فضائي. مدار يف ما يشءٍ وإطالق إطالق،
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املحاولة من نجح عندما ،١٩٥٨ عام من يناير شهر نهاية يف براون فون فعلها
عرش أحد يزن البالد، تطلقه صناعي قمر أول ،«١ «إكسبلورار القمر إطالق يف األوىل
تمر البالد جعل ما وهو غالفها؛ عىل براون فون صورة «تايم» مجلة ووضعت رطًال.
الصاروخ حمل عندما مارس شهر منتصف يف أخرى لحظة وتلتها وغبطة، ابتهاج بلحظة
َم صمَّ قد آالن فان جيمس وكان أرطال. ثالثة زنة به الخاص اإلشارة جهاَز «فانجارد»
«٣ «إكسبلورار الثاني براون فون قمر معدات عن فضًال «١ «إكسبلورار القمر معدات
اكتشاف إىل آالن فان َل توصَّ املعدات، هذه خالل ومن مارس. شهر أواخر يف أُطِلق الذي
املغناطييس املجال بفعل محتَجز األرض، حول املكثَّف اإلشعاع من حزام وهو أََال كبري،

رصده. من يتمكَّنوا لم السوفييت ألن أثًرا واألكثر األهم االكتشاف وهو لألرض،
وهو الكونية، األشعة مجال يف األوىل الدرجة من اختصايصٌّ السوفييت لدى كان
متن عىل وضعها جرى مماثلة معدات ابتَكَر قد كان الذي فرنوف، سريجي الفيزياء عاِلم
يمتلك يكن ولم عاملية، تتبُّع شبكُة السوفييتي االتحاد لدى تكن لم ذلك، ومع .«٢ «سبوتنيك
«٢ «سبوتنيك القمر صار وعندما فقط. السوفييتية األرايض يف فقط أرضية محطات إال
«سبوتنيك بلغ وعندما اإلشعاع، منطقة أسفل منخفض، ارتفاٍع عىل كان املحطات، نطاق يف
«سبوتنيك» أن بَيَْد املحتَجز، اإلشعاع تحديَد فرنوف أجهزة استطاعت كبريًا، ارتفاًعا «٢
استطاع ذلك، من الرغم وعىل آنذاك. األرضية الكرة من اآلخر الطرف بلغ قد كان
وأمريكا أسرتاليا يف اإلشعاعية املنطقة إشارات التقاَط الالسلكي االتصال محطاِت َفنِّيُّو
ألسباٍب لكْن إشعاعي. حزام وجود إىل جمعها جرى التي البيانات وأشارت الجنوبية،
ولم اإلشارات، لتفسري أخرى دوٍل أيِّ مع ترتيبات أيَّ موسكو تُْجِر لم يَّة، بالرسِّ تتعلَّق
اإلشعاعية املنطقة وصارت أخرى. دولة أي مع عليها حصَلْت التي البيانات تشارك
ستار لوال فرنوف حزام عليه يُطَلق أن يمكن كان حني يف آالن، فان حزام باسم معروفًة

يَّة. الرسِّ
كانت األثناء، تلك ففي ا؛ حقٍّ الفضاء سيد هو َمْن ينىس أحًدا ليدع خروتشوف يكن لم
حاَوَل لالنطالق. جاهزًة باملعدات، املكتظة الثقيلة الفضائية املركبة تلك «دي»، املركبة
دقيقة بعد تحطََّم الصاروخ لكنَّ أبريل، شهر أواخر يف إطالق عملية إجراءَ كوروليف
عملية إلجراء االستعدادات يتخذ كان وبينما اإلطالق. منصة عن ارتفاعه من ونصف
التسجيل هذا كان الصاروخ. متن عىل تسجيٍل جهاز يف عطل بوجود َعِلم أخرى، إطالق
نطاَق املركبة تغادر عندما البيانات لجمع كلديش فريق علماء إليه يحتاج كان إذ ا؛ مهمٍّ

أرضية. محطة

206



بْق!» السَّ يُْحِرزون «الروس

إصالح حني إىل اإلطالق عمليُة ر تتأخَّ أن كوروليف ع يتوقَّ أن الطبيعي من كان
كوروليف ى تلقَّ بارز، فضاء عاِلم وهو سجدييف، روالد أورده ملا وفًقا ولكْن، العطل؛
االنتخابات تعقد أن وشك عىل وقتَها إيطاليا كانت نفسه. خروتشوف من هاتفية مكاملة
إطالق عملية إجراء أن يعتقد خروتشوف وكان فيها، قويٍّا الشيوعي الحزب وكان العامة،
الشيوعي الحزب لصالح املاليني تصويت إىل سيؤدي جديد «سبوتنيك» لقمر ناجحة
القمر فحلََّق الحال؛ يف جديدة إطالق عمليَة يُجِري أن كوروليف خروتشوف أمر هناك.
عىل كبري تأثري له يكن لم األمر هذا أن من الرغم وعىل األرض، حول مداٍر يف «٣ «سبوتنيك
وزن كان الجميع. تقديِر موضَع وكان شك بال األنظار جذََب فإنه إيطاليا، يف االنتخابات
«٢ «سبوتنيك القمر وزن مرات ثالث تقريبًا يساوي كان ما وهو رطًال، ٢٩٢٥ القمر

الضخم.
ضيوفه خروتشوف أخرب الكرملني، يف السوفييتية-العربية الصداقة لقاءات أحد يف
تتمكَّن حتى الربتقال حجم يف الصناعية األقمار من هائل «عدد إىل ستحتاج أمريكا أن
لعبة تمارس أن أيًضا املتحدة الواليات استطاعت ولكن، السوفييتي». باالتحاد اللحاق من
إىل باإلضافة األخرية. التطوير مراحل يف «أطلس» الصاروخ كان حيث الطويل؛ النََّفس
الذي املتقدمة، البحثية املرشوعات وكالة وهو البنتاجون، يف مقعًدا يمتلك آيك أصبح ذلك،

الفضاء. مجال يف جديدة عسكرية جهوٍد سلسلَة الحًقا سيبدأ
داين»، «روكت رشكة إنتاج من صاروخيَّني محرَكني يحمل «أطلس» الصاروخ كان
دفعه قوة مركزي محرك عن فضًال تعزيز، كمحرَكْي رطل ألف ١٥٠ منهما كلٍّ دْفِع قوُة
محركات عىل األوىل التجريبية اإلطالق عمليات اعتمدت أسايس. كمحرك رطل ألف ٦٠
حتى أنه يعني كان ما وهو الوقود، من ضة مخفَّ بحمولة تتزوَّد وكانت فقط، التعزيز
٦٠٠ مسافة تطري كانت — كثريًا يحدث يكن لم أمٌر وهو — اإلطالق عملية نجاح عند
ذلك، ومع للقارات. العابرة للصواريخ الكامل املدى ُعْرشَ يمثِّل كان ما وهو تقريبًا، ميل
.١٩٥٧ ديسمرب يف جيدة إطالق عملية عن والصواريخ املحركات من التوليفة هذه أسفرت
الصاروخ كفاءة كانت التايل الربيع وبحلول أخرى، ناجحة إطالق عمليات ذلك وتلت

تتأكَّدان. بدأتا قد لإلطالق وموثوقيته
نائب منصب يشغل جونسون، روي املتقدمة، البحثية املرشوعات وكالة رئيس كان
،«٣ «سبوتنيك القمر إطالق أعقاب يف ،١٩٥٨ يونيو ويف إلكرتيك». «جنرال رشكة رئيس
هناك، التنفيذيني زمالءه والتقى دييجو سان يف «كونفري» رشكة إىل جونسون ذهب
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أن يمكننا «حسنًا، قائًال: املديرين كبار أحد فأجابه كبريًا.» قمًرا نطلق أن «يجب وقال:
املرشوع هذا دعم عىل جونسون واَفَق فضائي.» مدار يف بالكامل أطلس الصاروخ نطلق
وخالل يٍّا. رسِّ املرشوع يظل أن عىل اآلخرون اتفق بينما واشنطن، يف تنفيذه عىل والتشديد
سيجري ما يعرفون شخًصا وثمانني ثمانية من أكثر ثمة يكن لم ذلك، أعقبت التي األشهر

إطالقه.
خالل من أوًال، قوها يحقِّ أن عليهم كان بالنتائج، االحتفال يمكنهم أن قبل بالطبع،
املحركات متضمنًا مكتمل، نموذج أول وانطلق مداه. بكامل للتحليق «أطلس» إطالق
عن خرج ما رسعان ثم يوليو، منتصف يف رطل، ألف ٣٦٠ َدْفع بقوِة مًعا الثالثة
له، املخطَّط الكامل املدى تحقيق يف بأسبوعني بعدها إطالق عملية ونجحت السيطرة.
ذلك وتال زيادته. من أخرى مرًة الثقيلة املعدات حمولة حدَّْت ولكْن ميل، ٢٧٠٠ وهو
إطالق عملية عن فضًال أغسطس، شهر نهاية يف ميل ٣٠٠٠ مسافة قطعت إطالق عملية

سبتمرب. منتصف يف مماثلة ناجحة
الصاروخ بانفجار وانتهت سبتمرب، ١٨ يف املدى بكامل األوىل اإلطالق محاولة جاءت
إلزالة ا جدٍّ مبكًرا يزال ال الوقت أن يعني كان ما وهو إطالقه، من ثانية ثمانني بعد
وأعادت املشكالت. مكمن عن اإلفصاح استطاعوا حال، أي عىل الصاروخ. من املعدات
ا مستِعدٍّ الجميع كان نوفمرب شهر أواخر ويف الجميع، إىل الثقَة أخرى ناجحة إطالٍق عمليُة

منتهاه. حتى الطريق لقطع أخرى مرًة للمحاولة
يحمل الذهبي، اإلبهام إصبع صاحب الرجل االختبار، عملية عن املسئول الرجل كان
الليل، سماء يف «أطلس» فانطلق اإلطالق، زرَّ ضَغَط باألمل؛ املفعم شوتويل بوب اسم
وانفَصَل بالنجوم. عة املرصَّ السماء عرب تحليقه أثناء القمر فوق قويسٍّ مسار يف محلًِّقا
الربَّاق ضوءه خَفَت حتى حركته تساُرَع واَصَل ثم له، املعزِّزة الصواريخ عن الصاروخ
كتم أوريون. نجوم مجموعة أسفل جديد، نجم مثل الظالم يف معلًَّقا كان لو كما وبََدا
انطلقت ثم كاملة، دقائق سبع مدة باإلثارة وإحساسهم أنفاسهم وطاقمه شوتويل
الساعة، يف ميل ألف ١٦ برسعة السماء يف يرتفع الصاروخ كان فعلوها! لقد رصخاتهم.
٦٣٠٠ مسافة قاطًعا هيلينا، سانت جزيرة ُقْرَب األطلنطي املحيط جنوب بقعة إىل متجًها
«عرفنا شوتويل: تعبري حد وعىل كانافريال. كيب موقع يف انطالقه نقطة من كاملة ميل
وقٍت ويف يوقفه.» يشء ثمة يكن ولم كالرصاصة، ينطلق الصاروخ وكان نجحنا. أننا
الحارضين بعض حمل بينما ستاراليت، نُُزل يف بغزارة الشمبانيا َقِت تدفَّ املساءَ ذلك الحق

القاعة. أرجاء به وطافوا أكتافهم فوق االختبار عملية مسئوَل
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إحراز (أْي «سكور» اسم عليه وأُطِلق فضائيٍّا، مداًرا الصاروخ بلغ أسابيع ثالثة بعد
رشيط هذا «أطلس» حمل الصاروخ. هذا َقه حقَّ الذي باإلنجاز يليق اسًما وكان الهدف)،
وإرسال ي بتلقِّ يسمح راديو جهاز عن فضًال آيزنهاور، من رسالة وعليه الخاص، تسجيله
حتى اإلطالق، لحظة حتى باملرشوع املحيطة يَّة الرسِّ حالُة واستمرت اإلضافية. الرسائل
بعض رأى وعندما إليه. املوكلة املهمَة يعرف يكن لم املراقبة برج يف اإلطالق طاقم إن
املسئول الضابط وجه يف رصخوا الطبيعي، مساره عن ينحرف الصاروخ أن الطاقم أفراد
الصغرية القلة هذه بني من كان فقد رفض؛ لكنه ره، يفجِّ حتى اإلطالق ميدان سالمة عن

بأرسها. العملية بتفاصيل ِعْلٍم عىل كانت التي شخًصا، وثمانون ثمانية قوامها التي
املتحدة الواليات رئيس هو «هذا هي: املدار عرب جاءت التي العبارات أوىل كانت
الفضاء يف يدور صناعي قمٍر من العلمي التقدُّم عجائب عرب صوتي يأتيكم إليكم، يتحدَّث
الفريدة، الوسيلة هذه عرب جمعاء، اإلنسانية وإىل إليكم أرِسُل بسيطة. رسالتي الخارجي.
مكان.»12 كل يف البرش تجاه الطيبة ونواياها األرض عىل السالم تحقيق يف أمريكا رغبَة
عن املسئولون أعلن حيث والتباهي؛ التفاُخر من حظهم لينالوا األمريكيني دور جاء
األمر، حقيقة ويف فضائي. مدار إىل رطل ٨٦٠٠ زنة صناعي قمر إطالق يف نجاحهم
عىل املحمولة االتصال معدات وزن هو املحسوب الوزن كان فقد ذلك. يفعلوا لم فإنهم
وزن هو املتبقي الوزن كان بينما رطل، ٢٠٠ حوايل يبلغ والذي الصناعي القمر متن
كان وإذا كبري. خاٍل معدني هيكل سوى يكن لم الذي الصناعي، للقمر الحاِمل الصاروخ
حوا يرصِّ أن مقدورهم يف فكان النحو، هذا عىل اللعبة يمارسوا أن يريدون السوفييت
يف أيًضا نجح الذي للقمر، الحاِمل صاروخهم أن «١ «سبوتنيك القمر إطالق منذ علنًا
ذلك، من الرغم عىل رطل. ألف ١٨ من يقرب ما بمقدار كفتهم َح رجَّ فضائي، مدار بلوغ
شمل ما ضمن شمل أوَّيل عرص نهاية إىل يشري وكان حقيقيٍّا، «سكور» الصاروخ كان
عالية؛ بكفاءٍة يتمتع يكن لم الذي «فانجارد» والصاروخ البديل، «جوبيرت-يس» الصاروخ
فضاءٍ برنامج تنفذ أمريكا أن وهي آيك، رسالة تتجاوز رسالة يحمل الصاروخ كان إذ

القوية. التعزيز صواريخ من مجموعة تصميم يتضمن جاد،
األوىل «ثور» صواريخ وصلت ،١٩٥٨ عام يف الكريسماس أعياد خالل األثناء، تلك يف
العابر األول الباليستي «تايتان» الصاروخ ُوِضع جاهزة. صارت ما ورسعان إنجلرتا، إىل
إلجراء استعداٍد وْضِع يف إطالقه منصة عىل «أطلس»، للصاروخ مكمًال كان الذي للقارات،
االنطالق. يف ذلك بعد نجح الذي الصاروخ وهو الجديد، العام أوائل يف إطالق عملية أول
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هائلة، برسعة جميًعا تسري الكربى السائل الوقود صواريخ مرشوعات كانت بينما ولكن،
الصواريخ هذه أن املفرتض من كان الصواريخ. هذه لتجاوز خطًطا يضع البنتاجون كان
من أكثر ليست أنها سيثبت لكْن القادمة، الفضائية البعثات يف جليلة خدمات ستقدِّم
التي الصواريخ كل وكانت لها. املحدَّد العسكري االستخدام نطاق ضوء يف مؤقتة أسلحة
— و«جوبيرت» و«ثور» «تايتان» الصواريخ وهي — «أطلس» الصاروخ محلَّ ستحلُّ
الصاروخ وهما الصلب، بالوقود يعمالن صاروخني ن تتضمَّ وكانت بالفعل، التطوير قيَد

الجوية. للقوات «مينتمان» والصاروخ البحرية لسالح «بوالريس»
العقيد عمل ثمار إحدى النووية، الغواصة من «بوالريس» الصاروخ فكرة انبثقت
عن املزيد يعرفوا أن أوفر ريك رؤساء أراد ،١٩٤٦ عام يف البداية، يف أوفر. ريك هايمان
الطاقة استخدام إىل أفىض ما وهو — القصوى الرسعة زيادُة تكن ولم يَّة، الذَّرِّ الطاقة
صار ما رسعان لكْن األعمال، جدول عىل مطروحًة — الحقيقية املقاتلة السفن يف يَّة الذَّرِّ
ريدج» «أوك مخترب يف بمهمة العام ذلك بدأ الشخيص. أوفر ريك أعمال جدول هو ذلك

النووية. للهندسة دة املعقَّ التكنولوجيا هنا يتعلَّم بدأ حيث النووي؛
من بالتأكيد يكن لم لكنه أنابوليس، يف البحرية األكاديمية خريج أوفر ريك كان
الضباط. نادي يمارسها كان التي االجتماعية األلعاب يمارسون الذين الرجال أنماط
بها يلتزم أن عىل ويرصُّ به الخاصة التميُّز معايري يضع وكان برصاحته، معروًفا وكان
قسم رئيس منصَب الحرب أثناء شغل له. شغًفا األمر، حقيقة يف التميُّز، وكان اآلخرون.
وااللتزام العقود إدارة إال يتضمن يكن لم ربما منصب وهو السفن، مكتب يف الكهرباء

أوفر. ريك يستهوي ما هو هذا يكن لم ولكْن، الزمنية؛ بالجداول
سواءٌ عليهم، العثور استطاع الذين املهندسني أفضل من فريًقا أوفر ريك ن كوَّ
الحربية التقارير يقرأ وكان مدنيني. مهندسني أم البحرية سالح من مهندسني أكانوا
معاينتها، يستطيع كان متى املعارك أثناء أُِصيبت سفينة كل ويفحص شخصية، بصفة
عن الكشف استطاع الطريقة، وبهذه املعارك. يف الكهربائية املعدات أداء بنفسه ليقيِّم
املدافع إطالق عند تنفتح كانت التي الكهربائية القواطع مثل القصور، أوجه من العديد
إىل منها املياه وتنتقل ب ترسُّ بها يحدث كان التي والكابالت الحربية، السفن متن عىل
داخل سامة غازات منها تنبعث كانت التي الكهربية الوصالت وصناديق التحكم، لوحات

كهربائي. ماس بِفْعل حريٍق حدوث عند الغواصات
أعضاء يكتِف ولم إجراؤها. يجب كان التي التغيريات فريقه بمعاونة أوفر ريك َد حدَّ
أساسية بياناٍت مقدِّمني أيًضا، أبحاثًا أجروا بل املعدات، من جديدة أنواع بتصميم الفريق
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ستبني التي املتعاقدة الرشكات أوفر ريك واختار الصدمات. مقاومة مثل موضوعات حول
منتجاتهم أن من وتأكََّد عمله، فريق مع الحثيث بالتنسيق ستعمل والتي الجديدة، املعدات
ريك اتبع وضعها. التي الصعبة باملواصفات وستلتزم املحدد الوقت يف جاهزة ستصبح

النووي. البحرية لربنامج رئيًسا َ ُعنيِّ عندما نفسه األسلوب أوفر
داخل هيئة أية توجد تكن ولم بالطبع، كهذا برنامج ثمة يكن لم ،١٩٤٦ عام يف
قد مكان أي يف أحٌد يكن ولم املطلوبة، النووية املفاعالت لتطوير استعداٍد عىل البحرية
منشآٍت بنى قد الحرب وقت يف مانهاتن مرشوع وكان نووية. طاقة محطَة بعُد بنى
إنتاج يف تُستخَدم الحرارة، منخفضة ضخمة، نُُظًما كانت املفاعالت هذه أن بَيَْد نووية،
مرتفعة، قدرة ذي ذري مفاعٍل إىل بالنسبة تماًما مختلف األمر فإن وبالطبع، البلوتونيوم.
بعُد؛ متوافرة الالزمة الهندسية املعرفة تكن ولم وقيادتها، بالوقود سفينة تزويد عىل قادٍر
يتمتَّع مكتب تأسيس وهي األجزاء، ثالثية مهمة بصدد آنذاك أوفر ريك كان ثَمَّ، ومن
املفاعالت، لبناء اإلمكانية تتيح التي الالزمة الفنية املعرفة وتحصيل الالزمة، بالصالحيات
بهذا يقوم أن عليه وكان ممكن. أنه رؤساؤه يظن كان ا ممَّ أكثر العمل وترية وترسيع

عقيد. رتبة عىل تزيد رتبته تكن لم بينما
رئيس من أوفر ريك اه يتلقَّ كان الذي القوي الدعُم األهداف هذه تحقيق يف ساَعَده
للطاقة جديًدا فرًعا ميلز أسس ١٩٤٨ أغسطس ويف ميلز. إيرل األمريال السفن؛ مكتب
يكن لم ولكْن، أوفر. ريك مؤسسة يف الرئييس الكيان صار الذي السفن، مكتب يف النووية
قد يَّة الذَّرِّ الطاقة قانون كان إذ وحده؛ الكثري تنفيذَ يستطيع للبحرية التابع املكتب هذا
وهي مدنية، وكالة إىل النووية التكنولوجيا أشكال جميع عن األساسية املسئولية أسند
أمور لتويل مواٍز مكتب تأسيس يَّة الذَّرِّ الطاقة هيئة عىل كان ثَمَّ، ومن يَّة؛ الذَّرِّ الطاقة هيئة
وكان أيًضا، نشاطه النووية املفاعالت فرع بدأ ،١٩٤٩ عام أوائل ويف الغواصات. يف الدفع
مدني. واآلَخر بحري أحدهما بدوَريْن، يقوم أوفر ريك كان وبذلك أيًضا؛ يديره أوفر ريك
مصدر إىل حوََّلها لكنه أوفر، ريك صالحيات تقليص إىل الرتتيبات هذه أفَضْت ربما
مجدًدا ويحاول يَّة الذَّرِّ الطاقة هيئة قبعة يضع كان البحرية، يف عقبًة صاَدَف وإذا قوة.
يَّة الذَّرِّ الطاقة هيئة أن أوفر ريك اكتشف ما ورسعان الهيئة. إطار يف عمله خالل من
كانت بينما البحرية، سالح إىل منتسبًا بصفته معها يعمل كان عندما كبرية حرية تمنحه
خطابات يكتب كان بل يَّة. الذَّرِّ الطاقة هيئة يمثِّل كان عندما مماثلًة حريًة تمنحه البحرية
خطابات يكتب ثم يَّة، الذَّرِّ الطاقة هيئة يف رئيسه عليها ع يوقِّ البحرية من مساعدات طالبًا

ميلز. عليها ع يوقِّ باملوافقة
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القائمة الفروق إضعاَف — هذا املزدوج منصبه خالل من — أيًضا أوفر ريك حاَوَل
تحقيَق يستطيع بحري ضابط أيُّ كان كيف يعلم وكان املدنية، الحالة أو الرتبة عىل
الكفاءة عىل القرارات جميع تعتمد أن يريد وكان رتبته، عىل االعتماد خالل من يريد ما
ماساتشوستس معهد مع بالتنسيق اًال فعَّ برنامًجا أوفر ريك رعى املنطلق، هذا ومن الفنية.
تقديم مع النووية، التكنولوجيا حول دوراٍت تقديم خالل من فريقه لتعليم للتكنولوجيا
بحسٍم الفنية املسائل مناقشة عىل فريقه أعضاءَ َع شجَّ كما ريدج. أوك يف مماثلة دوراٍت
النقد. أشكال من شكٍل أي لتوجيه بالحرج منهم أيٌّ يشعر أالَّ وعىل اللقاءات، أثناء وقوٍة
يف العاملون بها يُتََّهم التي باألمور الوظيفي واملستوى الرتبة مسائل تكن لم الحقيقة، ويف
األهم. هي وجه أكمل عىل بمسئوليته واضطالعه املرء معرفة كانت فقد أوفر؛ ريك فريق
الجماعة يعرف وكان جماعتني، بني توازٍن تحقيق أوفر ريك عىل كان البداية، من
املتعاقدة الصناعية الرشكات بأن التسليم عدم ا مهمٍّ كان ثَمَّ ومن الحرب، أيام منذ األوىل
التي النووية بالرابطة يتعلَّق كان فإنه الثاني، الخطر أما الكاملة. الفنية القدرة تمتلك
مع تتعامل تكن لم بحوثهم أن بَيَْد الثقيل، العيار من باحثني بفيزيائيني تعجُّ كانت
تُرَىس الكربى العقود كانت بينما لذا، بحري؛ مفاعل لبناء الالزمة الهندسية التطورات
أوفر ريك حرص و«وستينجهاوس»، إلكرتيك» «جنرال أمثال من الكبرية الرشكات عىل
أساًسا سيشكِّل ما وهو هندسية، كتيباٍت يف تُوَضع بيانات جمع يف كثري جهد بذل عىل
عىل تعتمد بناها التي القوى محطات كانت التحديد، وجه وعىل املفاعالت. لتكنولوجيا
عىل يحرص وكان والربيليوم. السائل والصوديوم والهفنيوم الزركونيوم مثل نادرة مواد

اإلنتاج. منشآت عن فضًال الالزمة، الفنية املعرفة تواُفر
تبني يَّة الذَّرِّ الطاقة هيئة أوفر ريك يجعل أن يمكن كان املعتادة، اإلجراءات ظل يف
تجريبية. سفن يف استخدامها إىل سيؤدِّي كان ما وهو التجريبية، املفاعالت من سلسلًة
لبناء املواصفات من مجموعٍة تدويَن كاٍف بوقٍت ذلك بعد ستحاول البحرية كانت وربما
عىل — ذلك من بدًال — أرصَّ أوفر ريك لكن النووية، بالطاقة تعمل مقاتلة حربية سفن
مشابًها املفاعل يكون أن املنتظر من كان لذا ١»؛ «مارك وهو واحد، تجريبي مفاعل بناء
١ «مارك تعبريه: حدِّ وعىل السفينة. سطح عىل املوضوع ،«٢ «مارك للمفاعل اإلمكان قدر
بناء خالل ومن الربنامج، زمن من سنواٍت سيخترص املفاعل هذا وكان .«٢ مارك يساوي
نموذَج قدمت إذا للغاية ُمحِرًجا البحرية موقف سيصبح ،«٢ «مارك يَّة الذَّرِّ الطاقة هيئة
ريك واستطاع نموذجها. تستقبل سفينة أيَّ تجد ولم املفاعالت بناء موقع يف مفاعلها
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هذه بناء يتعنيَّ كان إذ يريد؛ ما تنفيذ عىل البحرية إرغاَم املزدوج دوره خالل من أوفر
الرسمي. السفن بناء برنامج مظلة تحت وتمويلها السفينة

وأرصَّ األمريكية، للبحرية التابعة «نوتلس» اسم السفينة تحمل أن ع املتوقَّ من كان
باإلضافة الطوربيدات. من عدَّتها بكامل حقيقية، مقاِتلة غواصًة تكون أن عىل أوفر ريك
جدوله لتنفيذ عليا جهات من مواَفقة عىل الحصول إىل حاجٍة يف أوفر ريك كان ذلك، إىل
السوفييت َر فجَّ إذ الغواصة؛ مرشوع دفع يف األحداث وساهمت ،١٩٥٠ ربيع خالل الزمني
طرح خالل من ذلك إىل ترومان واستجاب .١٩٤٩ أغسطس يف األوىل يَّة الذرِّ قنبلتهم
ومع هيدروجينية. قنبلة ببناء ٌد تعهُّ ذلك يف بما النووية، األسلحة مجال يف جديدة مبادراٍت
الضاربة القوَة تمتلك كانت التي الجوية، القوات صالح يف تصبُّ الجهود هذه كانت ذلك،
النووية. بالطاقة تعمل سفن الستخدام للبحرية فرصًة أوفر ريك غواصة َرْت وفَّ للبالد.
السفن، بناء خطط عن مسئوًال كان الذي العام، البحرية مجلس قرََّر ،١٩٥٠ أبريل ويف

أوفر. ريك يرغب كان مثلما «نوتلس» يف العمل يميض أن
«إلكرتيك رشكة يف السفن بناء حوض إىل زيارة يف ترومان ذهب ،١٩٥٢ يونيو يف
أصفر لون ذو ضخم، فوالذي لوٌح جانبه إىل يرقد وكان كونيكتيكت؛ جروتون، يف بوت»
رافعٌة حملْت ثم خطابًا، ترومان ألقى السفلية. الغواصة عارضة من جزءًا صار فاقع،
عىل بالطباشري السمه األوىل األحرف وكتب األمام إىل ترومان َم تقدَّ أمامه. ووضعته اللوَح
ونصف، بعامني وبعدها اللوح، معدن عىل األوىل األحرف وحفر الحًقا ام لحَّ جاء ثم اللوح،
ُربَّانها، قاد ،١٩٥٥ يناير ١٧ ويف البحرية. تجاربها أوىل إلجراء جاهزة الغواصة كانت
من الغواصَة — البحر يف الخدمة ل يفضِّ كان متخصص مهندس وهو — ولكنسن يوجني
املصاحبة السفينة إىل رسالًة إشارٍة مسئوُل وأرَسَل ساوند، آيالند لونج إىل التايمز نهر

النووي.» الوقود باستخدام «آتون ها: نصُّ للغواصة
من االنتقال أهميَة أهميتها يف تحاكي الحادثة تلك كانت البحرية، الحروب تاريخ يف
كانت حيث العامليتني؛ الحربني خالل حيويٍّا دوًرا الغواصات لعبت فقد البخار؛ إىل الرشاع
نظرياتها كانت بينما الربيطانية، التجارة ظهر بَقْصم تهدِّد األملانية العسكرية الغواصات
ولكن، الهادئ. املحيط حرب خالل البحرية اليابان تجارة عىل الخناق تضيِّق األمريكية
معظَم تعمل مساعدة، بحرية مركباٍت مجرد من أكثر تكون أن ترقى الغواصات تكن لم
إىل تغوص عندما الكهربائية للبطاريات املحدودة القدرة عىل وتعتمد السطح عىل الوقت
هذه من النووية الطاقة وتخلََّصِت األعماق. يف طويًال وقتًا تقيض تكن لم ثَمَّ ومن األعماق،
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ونظًرا متعاقبة. أسابيع ملدة املحيط أعماق يف باإلبحار للغواصات سمح ما وهو القيود،
النووية الغواصة صارت رصدها، إىل سبيٌل ثمة يكن ولم مرئيًة تكن لم الغواصة ألن

البحار. تسيُّد عىل قادرًة كربى، سفينًة بوصفها الطائرات لحاملة تحديًا تُمثِّل
طريق ثمة وكان األسلحة، من جديد عرص نحو واحًدا طريًقا تمثِّل «نوتلس» كانت
أنتجتها التي األنواع وهي الصلب، الدفعي الوقود من جديدة أنواٍع ابتكار يف تمثََّل آَخر
ُمنتَج وكان كوربوريشن»؛ كيمكل «ثيوكول رشكة ى تُسمَّ البقاء أجل من تصاِرُع رشكٌة
الكربيت» «صمغ من اسمه اتخذ السائلة، الكربيت متعدد بوليمرات أحد الرئييس الرشكة
وخالل للذوبان. قابلة غري مركَّبة مطاطية مادًة ليصري معالجته ويمكن اليونانية، اللغة يف
يف الوقود خزانات أجزاء لْصِق إحكاِم يف محدود نطاق عىل املنتج هذا استُخِدم الحرب،
العمل سري معدل كان األمر، حقيقة ويف سوقه. تالَشْت ١٩٤٥ عام بعد لكن الطائرات،
رئيس كروزبي؛ جوزيف انتباه تجذب كانت الصغرية الطلبات حتى أنه لدرجة بطيئًا

«ثيوكول».
تحوي عبوات يشرتي كان للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد بأن كروزبي علم عندما لذا،
باحثي أن واكتشف السبب، ليعرف إليهم ذهب الوقود، من جالونات وعرشة خمسة بني ما
الوقود يتجاوز كبديٍل الوقود هذا يستخدمون كانوا النفاث الدفع مخترب يف الصواريخ
وكانوا بارسنز». «جون رشكة تنتجه الذي تكوينه يف األسفلت عىل يعتمد الذي الصلب
من مزيٍد لتوفري األلومنيوم مسحوَق ويضيفون مؤكسدة مادة مع كروزبي وقود يمزجون
املمكن من تجعل بطرق الجديد الوقود هذا يستخدمون كانوا أنهم ذلك عىل وزاد الطاقة.

للغاية. كبرية صلب وقود صواريخ بناء
بمساعدٍة الصواريخ، مجال أيًضا تدخل أن يمكن رشكته أن كروزبي أدَرَك ما رسعان
أمريكي دوالر ألف ٢٥٠ مقداره مايل دعم الجيشتوفري يف املسئولون واستطاع الجيش، من
كبريًا كان املبلغ هذا لكن الصواريخ، إنتاج مجال يف العمل بدء عىل ملساعدته البداية يف
لبناء عقًدا الجيش يف التسليح إدارة منحت ،١٩٥٠ عام ويف كروزبي. إىل بالنسبة للغاية
التايل العام يف بنجاٍح الصاروخ وأُطِلق الوقود، من رطل ٥٠٠٠ باستخدام يعمل صاروخ

جديًدا. شيئًا الصواريخ مو مصمِّ وجد التجربة، هذه خالل ومن اختبار، موقع يف
نوع إىل ينتمي وقود أول باعتباره «ثيوكول» رشكة تنتجه كانت الذي الوقود ظهر
لتكوين البلمرات كيمياء عىل يعتمد كان ما وهو الصلب، الدفعي الوقود أنواع من جديد
يقومون أو الوقود هذا يعالجون وكانوا الطماطم. صلصة تشبه القوام كثيفة خالئط
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الصاروخ جدار يف فجوات يُحِدث أو ق يتشقَّ ال بحيث طيِّع صلب وقود صورة يف ببلمرته
أيًضا مهتمة البحرية وكانت االحرتاق. عملية عىل جيًدا السيطرة يضمن ما وهو الداخيل؛
١٩٥٤ عام ويف للطائرات، املضادة الصواريخ يف الستخدامها هذه الدفعي الوقود بأنواع
يف ريرسش»، «أتالنتك رشكة وهي فرجينيا، ضواحي يف املتعاقدة الرشكات إحدى رشعت

األداء. عىل التحسينات من املزيد إدخال
عىل انتباههما هندرسن، وتشارلز رامبل كيث وهما الرشكة، علماء من اثنان ركََّز
عند أداءٍ أفضَل ق يحقِّ الوقود أن أثبتوا قد آَخرون باحثون وكان األلومنيوم؛ مسحوق
النَِّسب كانت بينما األلومنيوم، مسحوق من فقط املائة يف خمسة يتضمن مزيج استخدام
محاولَة وهندرسن رامبل َقرَّر تَْفُرت، لم همٍة ويف الوقود. أداء انخفاض يف تتسبَّب األعىل
التي العادم، رسعُة عندئٍذ فارتفعت األلومنيوم؛ مسحوق من ا جدٍّ كبرية كمياٍت خلِط
خالل من النتائج هذه تأكدت ،١٩٥٦ عام أوائل ويف ا. حادٍّ ارتفاًعا األداء، د تحدِّ كانت
تبلغ كانت التي أنتجاه، الذي الوقود يف العادم رسعاُت وُقوِرنت تجريبية. إطالٍق عمليات
الكريوسني مثل السائل الوقود أنواع يف العادم رسعات مع وأكثر، ثانية لكل قدم ٧٤٠٠

واألكسجني.
طراز من «رجالس» الصاروخ ر يطوِّ للبحرية التابع الجوية املالحة مكتب كان
العابرة الباليستية الصواريخ كانت بينما ،١٩٥٤ عام ويف غواصة. من لالنطالق «كروز»
وأبراهام فرايتاج روبرت الجوية، املالحة مكتب يف عاِلمان قرََّر الصدارة، تحتل للقارات
البحرية يف الباليستية الصواريخ برنامج لصالح باليستي صاروخ تصميم محاولة هايت،
جيمس األمريال الجوية؛ املالحة مكتب قائد من كبري دعم عىل العاِلمان وحصل أيًضا،
فرباير يف الصادر تقريُرها أوىص التي كيليان، لجنة انتباَه أيًضا أفكارهما وجذبت راسل.

بحرية. قواعد ذات املدى متوسطة باليستية صواريخ بتصميم ١٩٥٥
البحرية، يف تأثريًا األشخاص أكثر دْعَم بحرية قواعد من صواريخ إطالِق أسلوُب نال
ويف ،١٩٥٥ أغسطس يف البحرية العمليات قائد منصب تقلََّد فقد بريك؛ أرليه األدمريال
مع الباليستية الصواريخ دمج أن بوضوح بريك أدرك املقرتح. عىل صدََّق أسبوع غضون
وهو أََال ا، ومهمٍّ تماًما جديًدا دوًرا البحرية سالَح سيمنح العمليات يف النووية الغواصة

اسرتاتيجية. رضبات توجيه عىل القدرة
البحرية سالُح يكن ولم قاذفاتها، بفضل القدرة تلك تمتلك الجوية القوات كانت
حامالت تبني البحرية وكانت القدرة. هذه من — قليًال ولو — يقرتب سالح أيَّ يمتلك
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بناء برنامج كان ثَمَّ، ومن نووي؛ لهجوم معرَّضة وكانت ضخمة كانت لكنها الطائرات،
كانت ذلك، إىل وباإلضافة قليلة. مرشوعاٍت يف ينبغي ا ممَّ أكثر جهوٍد وضع يشبه السفن
أساطيل تتطلَّب كانت أيًضا ألنها ولكن فقط، ذاتها حدِّ يف ليس ُمكلِّفة، الطائرات حامالت
األسطح كانت حني ويف ُمَعاٍد. مجاٍل يف ستبحر كانت إذا لها املصاحبة السفن من شاملة
الطائرات هذه كانت نووية، بقدرات مزوَّدة طائرات باستضافة تسمح الكبرية املنبسطة
القوَة السفُن هذه تنافس أن املمكن من يكن ولم مداها. يف ثَمَّ ومن حجمها، يف محدودًة

االسرتاتيجية. الجوية القيادة يف املتوافرة للبالد الضاربة
هذه كانت إذ هائلة؛ جديدة احتماالت توفر البحرية الصواريخ كانت ذلك، مع
هذه تكن ولم «نوتلس». الغواصة قدرات من القصوى االستفادة تحقيق تستطيع األسلحة
الذي ماكي، كينرد األدمريال وأشار أيًضا. متحركة كانت بل فحسب، خفيًة الحربية القوة
مياٍه يف بالحماية تتمتَّع وال وحدها، لإلبحار مة مصمَّ «الغواصات أن إىل أوفر، ريك َخلف
يتعلَّق فيما اليقني اليقني؛ وعدم اليقني وهما أمَريْن، الغواصة توفر العدو. عليها يسيطر
فنحن فيه؛ ستفعله الذي واملكان بالوقت يتعلق فيما اليقني وعدم الغواصة، ستفعله بما
ال تأثريٌ وهو اًال، فعَّ تأثريًا تمنحنا التي النريان وقوة والحركة س التجسُّ ميزات مع نتعامل

اإلطالق».13 عىل يشء بأي مقاَرنته يمكن
والصاروخ البحرية غواصة بني الدمج يف ذلك عىل املرتتبة املباِرشة النتيجة تمثَّلت
اإلدارية اإلجراءات الئحة لديها الجوية القوات وكانت .١٩٥٥ عام للجيش التابع «جوبيرت»
وسار الروتينية، اإلجراءات من الكثري تخترص كانت التي جيليت»، «إجراءات ب املعروفة
التابع الجوية املالحة مكتب إدارة من أيٍّ إمكان يف كان نفسه. النهج عىل التنفيذ يف بريك
أيٍّا يخَرتْ لم بريك أن بَيَْد الجديد؛ الربنامج إدارُة للجيش التابعة التسليح وإدارة للبحرية
واختار الخاصة. املرشوعات مكتَب اه سمَّ جديد، كيان ذلك من بدًال أنشأ وإنما منهما،
من وكان طائرات، لحاملة سابًقا قائًدا كان الذي رابورن، ويليام األمريال إلدارته بريك
برنامج مدير كنائب خَدَم حيث الهادئ؛ املحيط حرب يف شاركوا الذين القدامى املحاربني
إىل خطاٍب إصدار يف البحرية وزير مع بريك واشرتك البحرية. يف هة املوجَّ الصواريخ
يُضاَهى: ال استقالًال الفضائي برنامَجه ويمنح رشيفر الجنرال صالحيات يمنحه رابورن،

تخطِّيها، يف أساعده أن أستطيع صعوبات أيُّ رابورن األمريال صاَدَف إذا
يوصيني التي اإلجراءات معرفة عن فضًال الحال يف معرفتها يف أرغب فسوف
وإذا عليه؛ نحصل فسوف املال، من مزيٍد إىل حاجة ثمة كانت وإذا باتباعها.
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كان وإذا الحال؛ يف إليه يُرَسلون فسوف الكوادر، من مزيد إىل حاجة يف كان
البحرية قدرات يتجاوز فيما املرشوع هذا يف بطيئًا العمل سري يجعل ما ثمة
أيام.14 بضعة األمر يستغرق ولن مستًوى أعىل إىل األمر فسنرفع الدفاع، ووزارة

نخفي نكن لم الدائم، االتصال فلسفة عىل نعتمد «كنا قائًال: الحًقا رابورن أشار
املتاعب يف يقع شخٍص أيَّ يجعل ما ثمة يكن ولم معرفته، يريد شخٍص أي عن أمر أيَّ
حتى الشخص انتَظَر إذا أنه ذلك، من واألسوأ محتَملة. مشكلٍة عن اإلعالن تأخري من أكثر
سميث، لفرينج النقيب زميله ويضيف ا.» حقٍّ حرج وضع يف إذن فسيصبح املشكلة، تقع
التنظيمية واللوائح اإلجراءات يخالف جرى ا ممَّ كثريٌ «كان قائًال: دْفٍع، اختصايصُّ وهو
يف كان رابورن أن يعني كان ما وهو جانبًا.» يُنحى كان ثمَّ، ومن الراهنة. الحكومية
ما، قراٍر التخاذ يحتاجها التي املعلومات عىل الحصوَل الوقت طواَل ع يتوقَّ أن استطاعته

الدراسات. من املزيد إجراء طلب من بدًال ذلك، يفعل أن واستطاع
كان لكنه الختباره، طيبة فرصًة بحًرا ينطلق الذي «جوبيرت» الصاروخ رابورن منح
السفن أيام منذ حريق حادث أسوأ نشوب بخطر ينذر كان السائل وقوده أن جيًدا يعي
بإجراء أمر وعندما مكشوفة. مواقد فوق يَطهون البحارة كان عندما الخشبية، الرشاعية
وكان الوقود. أداء يف ن تحسُّ أيَّ يجد لم بديل، صلب وقود استخدام عىل مبدئية دراسة
أنتجته الذي الجديد النوع وليس التقليدي، الصلب الوقود يستخدم البديل الصاروخ
١٦٢ ووزن قدًما ٤١ بطول الضخامة بالغ تصميمه كان الذي ريرسش»، «أتالنتك رشكة
مقابل طن، ٨٥٠٠ يبلغ تحمله التي الغواصة يف املياه إزاحة مقدار وكان رطل. ألف
وربما صواريخ. أربعة من أكثر تحمل تكن لم لكنها «نوتلس»، غواصة يف طن ٣٣٠٠
من ميزة بتحقيق تبرشِّ تكن لم إجماًال املكونات أن بَيَْد والسالمة، األمان عامَل توفر كانت

العملية. الناحية
املخروطية املقدمة سيحمل هذا الهائل الصلب الوقود صاروخ أن رابورن َع توقَّ
يحملها. التي الحربية الرأس ذلك يف بما رطل ٣٠٠٠ تزن كانت التي «جوبيرت»، للصاروخ
األسلحة يف الوزن تقليص عمليات من كاملة استفادًة سيحقق ع املتوقَّ التصميم وكان
من الرغم وعىل الحقة. دراساٍت ويف بوت» «تي لجنة تقرير يف إليها أُِشريَ التي النووية
عام «كونفري» رشكة من بوسار شاريل فيه كان الذي الوضع يف نفسه رابورن وجد ذلك،
الحراري، النووي اإلنجاز هذا عىل سابق وقٍت يف «أطلس» الصاروخ َم صمَّ عندما ،١٩٥١
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إنجاٌز ثمة كان ولكن، عسكريٍّا. جدواه بعدم املفرطة ضخامته بسبب الصاروخ وأنذر
ذلك. بعد تيلر إدوارد قه حقَّ الذي اإلنجاز وهو الحدوث، َوِشيُك مشاِبه ثاٍن

تستخدم الهيدروجينية القنابل وكانت مقرتحه. تيلر َم قدَّ ،١٩٥٦ عام صيف خالل
النيوترونات من قوية دفقًة ى تتلقَّ كانت التي ب املخصَّ غري اليورانيوم من ثقيلة طبقة
االنشطار. عملية خالل من إضافية طاقًة وتُطِلق حراري، نووي تفاُعل عملية خالل من
استخدام خالل من مجدًدا الحربية الرأس وزن تقليص إمكانية عىل مقرتحه يف تيلر وأكَّد
األقل عىل واضًحا، تيلر مقرتح وكان ب. املخصَّ غري اليورانيوم من بدًال ب مخصَّ يورانيوم
لوس أسلوب مع بشدة يتعارض كان لكنه املجال، يف صة املتخصِّ تيلر جماعة نطاق يف
مع متماشيًا املقرتح يكن «لم قائًال: أشار فقد أجنيو، هارولد إىل وبالنسبة أالموس.
فكرة مثل إدوارد فكرة وكانت النووية. املواد استخدام ندرة ثقافة يف نشأنا فقد ثقافتنا؛

كامًال.» رضوًخا يرضخ أن إال أمامه يجد ولم الخبز. جانبَي عىل الزبد وضع
وزن كان بينما فقط، رطًال ٨٥٠ وزنها مخروطية مقدمة املبذولة الجهود ثمار كانت
«أتالنتك رشكة جهود مع الجهود هذه امتزجت رطل. ٦٠٠ يتجاوز ال الحربية الرأس
التي للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد يف بُِذلت التي الجهود عن فضًال — ريرسش»
الوقود صاروخ طبيعة من لتغريِّ — مماِثل الوزن خفيف توجيه بنظام تبرشِّ كانت
وزن من يقرتب ما وهو رطل، ٢٨٨٠٠ إىل الصاروخ وزن ووصل جذريٍّا، لرابورن الصلب
ثالثة يبلغ يكاد ال قدًما ثالثني عن يقل الذي ارتفاعه وكان إطالقه، عند «يف-٢» الصاروخ
رأس حْمَل يستطيع الجديد الصاروخ كان ذلك، ومع «يف-٢». الصاروخ ارتفاع أخماس
ذلك من واألفضل بحري. ميل ١٢٠٠ يصل مًدى إىل ويقذفها كيلوطن، ٦٠٠ زنة حربية
ذات نووية غواصة يف منه صاروًخا عرش ستة بحمل له يسمح كان املضغوط حجمه أن
جزءًا القياسية، القواعد ذات الغواصات، هذه وكانت جاك». «سكيب طراز طويلة قاعدة

الصواريخ. لبناء أوفر ريك برنامج من
الذي الثابت النجم اسم إىل إشارٍة يف «بوالريس»، اسم الصاروخ عىل رابورن أطلق
والتحرُّر الرشكات إحدى عىل عقٍد إرساء من يتمكَّن أن وقبل به. يسرتشدون ارة البحَّ كان
ذلك خريف ويف ويلسون. الدفاع وزير من إذٍن عىل الحصول أوًال أراد الجيش، من نهائيٍّا
أمريكي دوالر مليون ٥٠٠ سيوفر برنامجه أن إىل فيه أشار موجًزا عرًضا َم قدَّ العام،
ا مهتمٍّ ويلسون وبََدا بحًرا. ينطلق أن له مخطًطا كان الذي «جوبيرت» بالصاروخ مقاَرنًة
العرض رشائح من الكثريَ عيلَّ عرضَت «لقد قائًال: األمام إىل رأسه أمال حيث باألمر؛

218



بْق!» السَّ يُْحِرزون «الروس

مليار نصف توفري رشيحة تشويًقا، األكثر هي الرشيحة هذه لكن الشاب، أيُّها املشوقة
يف الجيش حقَّ أنكر الذي القرار إصدار من أسبوعني بعد ديسمرب، ويف أمريكي.» دوالر
مرشوع تنفيذ يف يميض بأالَّ رابورن إىل توجيًها رابورن أصَدَر «جوبيرت»، الصاروخ نرش
رابورن مكتب وكان «بوالريس». الصاروخ يف العمل يف يميض وأن «جوبيرت»، الصاروخ
يحصل أن الواسعة صالحياته خالل من وتمكََّن البحرية، داخل بحرية سالح بمنزلة آنذاك
جاك» «سكيب طراز غواصات خمس إىل واحتاج نفسه. أوفر ريك من يمكن ما أقىص عىل
نصفني قطعها حيث مسئوليتها؛ هو وتوىلَّ اإلنشاء، قيد كانت بغواصٍة وبدأ البداية، يف
اسم عليها وأطلق الصواريخ، لحمل األوسط قطاعها يف قدًما ١٣٠ بطول لوًحا ووضع

األمريكية. للبحرية التابعة واشنطن» «جورج
تطوير جهود فت توقَّ ُقدًما، تميض الصواريخ برامج كانت بينما ،١٩٥٧ يوليو يف
أسهم ذلك، ومع فيه؛ العمل الجوية القوات ألغت عندما القديم «نافاهو» الصاروخ برنامج
مجال يف عظيم دور له وكان أمريكان»، «نورث رشكة تديره كانت الذي — املرشوع هذا
غواصة يف استُخِدم توجيه نظام تقديم خالل من أخريًا إسهاًما — السائل الوقود صواريخ
الغواصات تعرف أن الرضوري من كان فقد لها؛ املشابهة والغواصات واشنطن» «جورج
عىل املعلومات هذه يوفر «نافاهو» توجيه نظاُم وكان البحر، تحت إبحارها أثناء وجهتها
«نوتلس» غواصة توجيه يف استُخِدم إذ عام؛ بعد النظام مميزات واتضحت ال. فعَّ نحو
تحت إنجلرتا، إىل هاربور بريل ميناء من بدأت بحرية رحلة يف القطبي املحيط ثلوج تحت

مباَرشًة. الشمايل القطب
صاروخ برنامج يدير هول كان هول. إد الكولونيل انتباَه أيًضا «بوالريس» جذبت
القوات يف مماثًال صاروًخا بأن مقتنًعا صار لكنه رشيفر، الجنرال إرشاف تحت «ثور»
كميات صبِّ مشكلَة عاَلَج البداية، يف هائلة. ميزًة سيوفر البحري للصاروخ الجوية
الحربية الرأس تطوير وكان بالحبيبات. يُعَرف فيما الصلب، الوقود من للغاية كبرية
السائل الوقود صواريخ من كثريًا أصغر سيكون هول صاروخ أن يعني لتيلر الجديدة
جرى ا ممَّ كثريًا أكرب حبيباٍت إىل سيحتاج أنه يعرف كان هول أن بَيَْد لرشيفر، الكبرية
إذ «بوالريس»؛ الصاروخ حبيبات عىل االعتماد أيًضا يستطيع يكن ولم سابًقا. تصنيعه
هول وكان الحجم، محدودة حبيبات ذا مرحلتني، من صاروًخا «بوالريس» الصاروخ كان

أكرب. حبيباٍت عىل يحصل أن يريد
ذلك يف بما الصلب، الوقود صناعة مجال يف تعمل رشكاٍت عدة عىل عقوًدا هول أرىس
حيث رسور، يف العقَد «ثيوكول» رشكة من كروزبي َع ووقَّ و«ثيوكول»؛ «إيروجت» رشكتا
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اشرتى للرد. فرصًة ذلك يف ورأى «إيروجت» رشكة أمام «بوالريس» عقد خرس قد كان
فيها تتوافر بعيدة منطقة وهي يوتا، والية يف بريجام مدينة ُقْرَب كبرية أرٍض قطعَة
الباحثون َم قدَّ ،١٩٥٧ نوفمرب ويف كثريًا. الصواريخ هدير بتاليش تسمح واسعة مساحات
دفع قوة أكرب وهي رطل، ألف ٢٥ مقدارها دفٍع قوَة ر توفِّ صلب وقوٍد وحدَة رشكته يف

الوقت. ذلك حتى نوعها من
أراد هول. صاروخ لصنع كبرية حبيباٍت من أكثر هو ما يتطلَّب كان األمر لكن
إدخال يعني كان ما وهو اإلطالق، إشارة إعطاء لحظة يف الصاروخ يطلق أن هول
البوصالت تستخدم كانت التي التقليدية، النظم كانت التوجيه. نظام يف جذرية تغيريات
للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد من دريرب ستارك ابتكرها التي العائمة الجريوسكوبية
التوجيه، نُُظم تدفئة يتعنيَّ كان إذ التشغيل؛ زرِّ إدارة مجرد من أكثر هو ما إىل تحتاج
املحور مع بالتوازي العبوات نصب ثم دقيق. طْفٍو مستوى يف العائمة العبوات تصبح حتى
وقتًا يستغرق كان ما وهو األفقي، املستوى يف صحيح نحٍو عىل و«محاذاتها» الرأيس
«أطلس» الصاروخني إىل بالنسبة ذلك يف مشكلة ثمة تكن ولم يزيد. أو ساعة من يقرب
لإلطالق، وإلعدادهما بالوقود لتزويدهما أكثر وقت إىل يحتاجان كانا اللذين و«تايتان»،
تحت االختفاء يستطيع كان الذي «بوالريس»، الصاروخ عىل أيًضا نفسه اليشء وينطبق
نحٍو عىل يعمل توجيه نظام إىل يحتاج كان هول لكنَّ قائده. يستِعدَّ حتى البحر سطح

. مستمرٍّ
«نورث رشكة يف اإللكرتونيات) أنظمة (أو األوتونتكس قسم خالل من الحل جاء
الصاروخ يف التوجيه نظام عىل العمل جهود ثمرَة يمثِّل كان الذي الحل وهو أمريكان»،
البحثية األنشطة خالل من تصميماتها داين» «روكيت رشكة َرْت طوَّ وباملثل، «نافاهو».
الذي النظام بنى قد أوتونتكس كان «نافاهو». الصاروخ محرك عىل تجريها كانت التي
جون وهو األساسيني، االختصاصيني أحد وكان واشنطن»، «جورج غواصة ه سيوجِّ كان
دريرب بوصالت نماذج عن تماًما مختلفة جديدة جريوسكوبية بوصالت م صمَّ قد سليرت،
كانت كبرية، زجاجية كرة حجم يف دوَّارة، كرة عىل تحتوي سليرت بوصالت كانت العائمة.
وكانت التالمس. دون للحيلولة الغاز من رقيًقا غشاءً تستخدم وكانت كروي مبيت يف تدور
بعد مستخَدمة تزال ال ،١٩٥٢ عام إىل تطويرها تاريخ يرجع التي الغازية، البوصلة هذه

سنوات. خمس مرور
عليه أُطلق ما تحديِد يف َرشع عمٍل فريِق مسئوليَة هول توىلَّ ،١٩٥٧ أغسطس يف
املواصفات كل يبدو فيما يتضمن كان تصميًما وضع بأسبوعني وبعدها كيو؛ سالح نظام
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ريد جورج املؤرِّخ أشار مكلًِّفا. النموذج هذا يكون أالَّ عىل حريًصا هول وكان املطلوبة.
وكان واسع». نطاٍق عىل إنتاجه يمكن اسرتاتيجي سالح «أول باعتباره الصاروخ إىل
تحت إخفاؤه يمكن وكان السائل، الوقود صواريخ مثل ضعيًفا ليس قويٍّا، الصاروخ
بأنه الحًقا «تايم» مجلة إليه أشارت ما وهو بالخراسانة، مبطَّنة أسطوانة يف األرض
ل وتحمُّ به، تحيط التي الصومعة من إطالقه يمكن كان لقوته، ونظًرا مقلوبة». «صومعة
مباَرشًة. األرضية اإلطالق حفرة من اإلطالق عن املتولِّدين الشديدين واالهتزاز الضغط
بدورها تمثِّل الصومعة وكانت ذلك، يفعل أن سائل وقود صاروخ أي مقدور يف يكن ولم

مباِرشة. نووية رضبة خال فيما يشءٍ أي من للصاروخ حمايٍة عاِمَل
املزيد عىل للحصول البنتاجون إىل ورشيفر هول ذهب «سبوتنيك»، إطالق عقب
فرباير ويف للقارات. العابر الباليستي للصاروخ األحدث النموذج هذا أجل من الدعم من
وعىل الجوية، القوات قائد وإىل ماكلروي الدفاع وزير إىل الصاروخ تصميَم َما قدَّ ،١٩٥٨
أُطِلق الشهر وبنهاية ساعة.» وأربعني ثماٍن خالل موافقة عىل «حصلنا رشيفر: تعبري حد

«مينتمان». وهو جديد، اسٌم املرشوع عىل
أيًضا تحتاج كانت جديدة؛ صواريخ من أكثر هو ما إىل حاجٍة يف األمة كانت لكن،
َ برشَّ ا عمَّ كثريًا «يو-٢» القمر إنجازات تقل لم تقريبًا البداية ومنذ استطالع، أقمار إىل
موضعه. تحديد السوفييتية الرادار أنظمة استطاعت حتى الخدمة دخل أن لبث وما به؛
عن الخارجية وزارة أعلنت السوفييتية، األرايض فوق الثانية التحليق عملية أعقاب ويف
خالل جميعها النوع، هذا من مهام ستِّ تنفيذ وبعد االحتجاجات، وتصاعدت احتجاجها،
بعد محاوالٍت أي تُْجَر ولم االستطالعية. البعثات بإيقاف آيك أَمَر ،١٩٥٦ يوليو شهر
االستطالعية البعثات عدد يتجاوز ولم الشخصية، موافقته عىل الحصول بعد إال ذلك
عىل سائًرا ِبسل، ريتشارد نََقل بعثة. عرشة ثماني األربع السنوات خالل انطلقت التي
عمليَة ورتََّب امللكية، الجوية القوات إىل «يو-٢» طراز أقمار خمسَة لوماي، كرتس نهج

مؤقتًا. إجراءً إال هذا يكن لم ولكْن، استخباراتها. عىل الحصول
من التُِقطت التي الصور، إحدى أظهرت تُضاَهى؛ ال «يو-٢» أقمار صور كانت
بعثة وعادت آيك. لدى ل املفضَّ الجولف ملعب يف الجولف كراِت قدم، ألف ٥٥ ارتفاع
كان ا ممَّ ا جدٍّ أقل عدًدا تُظِهر كانت األهمية، يف غاية بصوٍر ١٩٥٦ عام يف أخرى استطالع
مراجعة عملية يف البدء إىل أفىض ما وهو السوفييتية؛ القواعد يف الثقيلة للقاذفات ًعا متوقَّ
ما رسعان أنهم العسكريني آيك مساعدي أحد وأعلن املقدَّرة، الجوية موسكو لقوة شاملة
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عام. كلَّ حدوثه عون يتوقَّ كانوا أمر وهو يرتاجع، كان «جاب» القاذفة إنتاج أن وجدوا
امُلِيضِّ أهمية عىل «يو-٢» القمر عىل املفروضة القيوُد أكََّدِت ولكن، حقيقًة. يحدث لم لكنه

إس-١١٧إل». «دبليو القمر تطوير يف ُقدًما
فرباير يف هذا الصناعية األقمار برنامج مسئوليَة رشيفر تويلِّ من الرغم عىل لكن،
والصواريخ «أطلس» الصاروخ إىل املمنوحة املرتفعة األولوية نفَس الربنامُج يَْلَق لم ،١٩٥٦
ببطءٍ، ر يتطوَّ إس-١١٧إل» «دبليو القمر كان ،«١ «سبوتنيك القمر انطلق وعندما األخرى.
يس «آر أسلوب عن تخلَّْت قد الجوية القوات وكانت تعزيز. صاروخ إىل حاجٍة يف وكان
جودة ألن نظًرا تليفزيونية؛ كامريا عىل يعتمد كان الذي األسلوب وهو االستطالع، يف إيه»
قمر إرسال يف الثاني األسلوب يتبع يزال ال رشيفر وكان منخفضة. كانت الناتجة الصور
مسًحا لها يُجري ثم نيجاتيف شكل يف الصور ل يسجِّ ولكنه األرض، إىل يعود ال صناعي
من لقمٍر املصاحبة الفضائية املركبة كانت ولكن، األرضية. القاعدة إىل ويرسلها ضوئيٍّا
يصبح لم ما وهو فضائي، مدار لبلوغ «أطلس» طراز من صاروٍخ إىل حاجٍة يف النوع هذا
يف إال فضائية بعثة يف ينطلق ولم «ساموس»، اسم القمر عىل (أُطِلق فرتة. بعد إال جاهًزا

(.١٩٦١ عام
قمر بإطالق يطالب تقريًرا آيك ى تلقَّ «سبوتنيك»، إطالق من أسابيع ثالثة بعد
املركزية االستخبارات وكالة مدير من آيك وطلب برسعة، تجهيزه يجري مؤقت استطالع
شهر يف املزيد ق تحقَّ وبالفعل، باملزيد؛ يخرباه أن ماكلروي الدفاع ووزير دالس آالن
حيث كاتز؛ وأمروم دافيز مرتون هما راند، مؤسسة محلِّيل من اثنني أيدي عىل نوفمرب
دراستهما وخلُصت لالسرتجاع». القابلة الصناعية األقمار من «جيل بعنوان دراسًة أجريَا
وكان الفضائية، املركبة لهذه تعزيز كصاروخ «ثور» الصاروخ استخدام إمكانية إىل

كصاروخ. التحليق يف بالفعل نجح قد «ثور»
خالل من عملية إجراءاٍت التخاذ املجال القومي األمن مجلس فتح ،١٩٥٨ يناير يف
وكالة أنشأ قرارين؛ آيك اتخذ بأسبوعني وبعدها فاعل؛ نظام لتطوير القصوى األولوية منح
قابل صناعي قمر بناء املركزية االستخبارات وكالة من وطلب املتقدمة، البحثية املرشوعات
الجوية. القوات إىل لالسرتجاع قابل غري صناعي قمر تطوير جهود تارًكا لالسرتجاع،
اسم غرار عىل «كورونا»، اه سمَّ قمًرا املركزية االستخبارات وكالة يف املسئولني أحد َر وطوَّ
الفضائية املركبة عىل وأُطِلق مكتبه، عىل املوجودة «سميث-كورونا» طراز الكاتبة اآللة
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«يو-٢» القمَر «كورونا» القمُر شاَرَك البداية، ومنذ «ديسكفرر». اسم ستحمله كانت التي
االستثنائي. يَّة الرسِّ مستوى يف

فرباير شهر أواخر يف املتقدمة البحثية املرشوعات وكالة أصدرت ذلك، عىل بناءً
«ديسكفرر»؛ ملركبة املماِثل إس-١١٧إل» «دبليو القمر يف الجزء ذلك بإلغاء رسميٍّا قراًرا
أخرى رسمية وإخطاراٍت القانونية، العقود إلغاءات من مجموعًة القرار هذا َن وتضمَّ
استياءَ القرار هذا أثار مرشوعاته. أحد عن يتخىلَّ البنتاجون كان عندما عادًة تصدر كانت
وكالة تخيلِّ من ُصِدموا إذ سواء؛ حدٍّ عىل الجوية القوات ومسئويل املتعاِقدة الرشكات
االستطالع نظام عن خربًة، وأقلَّها الوكاالت أحدَث تَُعدُّ التي املتقدمة، البحثية املرشوعات
أهداف لصالح الشديد االستياء هذا جاء ولكن، النجاح. احتماالت أفضل أظهر الذي

ِبسل. ريتشارد
مع فعل ما غرار عىل إلطالقه واستعدَّ هدوءٍ يف «كورونا» مرشوع يف العمل ِبسل بدأ
األفراد من عدٍد بانضمام تسمح أمنية ترصيحاٍت عىل للحصول ِبسل ورتََّب «يو-٢». القمر
الرشكات يف العاملني بني من أم الجوية القوات يف أكانوا سواءٌ — بعنايٍة اختارهم الذين
يف «ديسكفرر» مرشوع يف العمل لتفعيل يَّة رسِّ خطوًة واتخذ املرشوع، إىل — املتعاقدة

«كورونا». إطار
كيب موقع أن بَيَْد الفضائية، األقمار هذه الجوية القوات تطلق أن املفرتض من كان
قطبي، مدار يف «ديسكفرر» القمر يحلِّق أن املقرَّر من كان مناسبًا. يكن لم كانافريال
حمَل يتطلَّب األمر كان كيب، موقع ويف جنوبًا. أو شماًال قريبًا إطالقه سيجري وكان
مأمونًا. يكن لم ما وهو االتجاهني، من أيٍّ يف إلطالقه للسكان آهلة مناطق فوق القمر
عىل جديد مركز وهو الجوية، للقوات التابعة فاندنربج قاعدة يبني البنتاجون وكان
املوقع وكان أنجلوس؛ لوس غرب شمال ميًال ١٥٠ مسافة عىل كاليفورنيا، والية ساحل
اإلطالق عمليات يدعم أن أيًضا املقرر من وكان الجنوب. نحو خاليًا إطالٍق مجاَل ر يوفِّ
«ديسكفرر» إطالق إمكانية يعني كان ما وهو و«ثور»، «أطلس» للصاروخني العسكرية
لم ما وهو أيًضا، األمان عنرص توفر الجديدة القاعدة كانت الجديدة. القاعدة هذه من
أيِّ من ما نحٍو عىل باالقرتاب للسائحني يسمح ال املوقع كان كيب. موقع يف متوافًرا يكن
عرب يمر كان باسيفك» «ساوثرن الحديدية السكك خط أن من الرغم عىل عسكرية، منشأة
أن بَيَْد املوقع. عىل القطارات نوافذ عرب نظرة بإلقاء للسائحني يسمح وكان فاندنربج،
لخط الزمنية الجداول إىل بالرجوع اإلطالق لعمليات الزمني الجدول وضع استطاع ِبسل

األنظار. عن القطارات تلك توارت حتى وانتظر الحديد، السكة
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القمر بنت التي «لوكهيد»، رشكة «ديسكفرر» بناء يف أيًضا تشارك أن املقرر من كان
وضعه خالل من وذلك إس-١١٧إل»، «دبليو القمر بناء عىل املتعاقدة والرشكة «يو-٢»
القوات يف له نظري مع الوثيق بالتنسيق ِبسل وعمل «أجينا». الثانية املرحلة صاروخ عىل
ِبسل وقال قوية. دفعًة الجديد املرشوع وأعطى ريتالند، أوزموند األمرياالي وهو الجوية،
ْمُت قسَّ مدهش. نحو عىل رسمي غري إطاٍر يف الربنامج «بدأ األحداث: هذه متذكًرا الحًقا
مشرتك. نحو عىل تُتََّخذ القرارات وكانت التنفيذ، أثناء املؤسستني بني العمل وريتالند أنا
القرارات إن حتى الُقْرب يف غاية وعالقاتهم للغاية، قليًال املرشوع يف املشاركني عدد وكان
تنفيذ تأخري إىل أو وسط حلول اتخاذ إىل مضطرين نكن ولم ودقة. برسعة تُتََّخذ كانت

املوافقات.»15 عىل الحصول انتظار يف نهاية ال ما إىل املهام
أواخر يف كامًال تصميًما التنفيذ، برسعة تشتهر كانت التي «لوكهيد»، رشكة قدمت
الخاصة «ديسكفرر» بمركبة مصحوبًا «ثور-أجينا» صاروخ أول ووصل يوليو، شهر
مخرضمة مجموعًة األريض الطاقم وضمَّ ،١٩٥٩ عام أوائل يف اإلطالق منصة إىل به
كان حيث «بروماليرتز»؛ أنفسهم عىل أطلقوا «يف-٢» الصاروخ عمل فريق ضمن عملت
— يجب كما االنطالق يستطيع ال عندما — «يف-٢» الصاروخ محرك ل يشغِّ أحدهم
يحمل كان الذي «ثور» الصاروخ يكن ولم الكريوسني. يف مغمورة مكنسة باستخدام
الفضاء إىل برسعٍة حلََّق حيث البطولية؛ األعمال هذه كل إىل يحتاج «١ «ديسكفرر املركبة
محلِّيل أحد وكتب املدار، بلوَغ «أجينا» الصاروخ يستطع لم ولكن، فرباير. شهر نهاية يف
هبط الصاروخ أن يعتقدون كانوا الناس «معظم إن قائًال: املركزية االستخبارات وكالة

الجنوبي.» القطب ُقْرَب ما مكاٍن يف
حول ودار بنجاٍح املدار بلغ الذي ،«٢ «ديسكفرر إطالَق أبريل شهر منتصف شهد
العاملني أحد ونقل هاواي، قرب الصاروخ يسقط أن املفرتض من وكان يوم، ملدة األرض
يف الجوي املجال إىل الولوج تعاِود القمر كبسولة يجعل أمًرا األرضية التحكم محطة يف
القمر، اسرتجاع عن املسئول وعلم معينًا. زرٍّا يضغط أن نيس الحظ، ولسوء محدد؛ وقت
النرويجية. شبيتسربجن جزيرة ُقْرَب سقطت املركبة أن ماثيسون، موس تشارلز العقيد
جونسون، تافتي اللواء وهو النرويجية، الجوية القوات يف صديًقا ماثيسون هاتََف
وهاتف مظلة، بواسطة األرجح عىل ستهبط صغرية فضائية مركبة رصد منه وطلب
بإرسال وأمره الجزيرة، يف التعدين رشكات إحدى يف التنفيذيني املسئولني أحد جونسون
األخبار. معها حاملًة رجال ثالثة من مؤلَّفة دورية عادت ما ورسعان تزلُّج، دوريات
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يكن ولم بارنتسربج. قرية ُقْرَب الكبسولة انجراف مع الربتقالية املظلة رأوا قد وكانوا
البالد. يف املقيمني الروسيني من القرية سكان كان إذ طيبًا؛ أمًرا هذا

بحماس البحث عملية يف املحليون السكان شاَرَك بينما وهليكوبرت، طائرة ِبسل أرسل
البحث عمليُة تَْلَقى لذا فعله؛ يمكنهم ا ممَّ كثريًا هنا الناُس يجد «ال السكان: أحد قال بالغ.
كانت وربما الجليد، عىل تزلُّج ألحذية آثار هو عليه ُعِثر ما كلُّ ولكن، كبريًا.» ترحيبًا هذه
الزالجات يستخدمون النرويجيني من الجزيرة سكان كان إذ الروس؛ أقدام آثار هذه
وحيش «حمار روايته كتب عندما ماكلني ألسرت الروائي الحًقا الحادثة هذه ألهمت عادًة.
املركزية؛ االستخبارات وكالة إىل بالنسبة الوحيد الراحة مبعث كان لكن، الثلج». محطة يف

تصوير. معدات األقل عىل تحمل تكن لم «٢ «ديسكفرر أن هو
عرش الستة األشهر خالل الربنامج َقه حقَّ الذي النجاح من يكون ما أقرب هذا كان
فقط خمٌس إال تنجح لم «ديسكفرر»، ملركبات العرش اإلطالق محاوالت بني فمن املقبلة؛
الصواريخ أحد واتخذ غريب، نحٍو عىل ف تترصَّ املركبات جميع وكانت مدار. بلوغ يف
مدار إىل صاعًدا املطاف به انتهى الفضاء، من الهبوط من فبدًال خاطئًا؛ اتجاًها الكاِبحة
مشكلة وأفضت تماًما. االنطالق عن الصاروخ عجز أخرى، إطالٍق محاولة ويف أعىل.
خالل بعثاٍت ثالث يف الكامريات تعمل لم بينما ُسًدى، آَخر صاروخ سقوط إىل كهربية
املجال إىل مقبولة ولوج عمليات «٨ «ديسكفرر الصاروخ َق وحقَّ الثاني. أو األول املدار

فيه. وغاص املحيط بمياه فاصطدم تفتح؛ لم كبسولته مظلة أن غري الجوي،
بينما اإلطالق، عمليات من املزيد إجراء ِبسل علََّق نوفمرب، يف هذه، اإلطالق عملية بعد
أقىص إىل لآلمال مخيِّبة مسألة «كانت الحًقا: وقال اإلطالق. عمليات تقييم يعيد أن حاَوَل
قياساٍت مجموعة يُجري ثم القمر يطلق املرء كان استطالع، قمر إطالق حالة ويف حدٍّ.
ويضطر األبد، إىل القمر يختفي معدات. توجد فال أخرى. مرًة القمر يعود وال بُْعد، عن
اإلصالحات تُجَرى ثم إرسالها؛ جرى التي البيانات خالل من جرى ما تخمني إىل املرء
حالة ويف استنتاجاته. يف خطأ ثمة أن املرء يدرك أخرى مرًة األمر يفلح لم وإذا الالزمة،

وتكراًرا.»16 مراًرا يتكرر األمر كان «كورونا»، الصاروخ
«آر-٧» الصاروخ إطالق عمليات يف ُقدًما يميض كوروليف كان األثناء، تلك يف
كل مرًة تجريبية إطالٍق عملية تُجَرى كانت حيث للقارات؛ عابر باليستي كصاروخ
كوروليف أطلق ،١٩٦٠ يناير ويف العسكري. االستعداد عىل واضحة داللٍة يف أسبوع
الكرملني وأعلن الهادئ، املحيط منتصف بلغت املدى بعيدة مساراٍت يف «آر-٧» صاروَخْي
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واشنطن يف مناقشات أُجِريت أيًضا، الشهر هذا وخالل الصاروخ. هذا جاهزية عن وقتَها
إىل يصل ما موسكو تمتلك أن ع تتوقَّ كانت جديدة، استخباراتية تقديراٍت إىل استجابًة
عن عف الضِّ بمقدار يزيد كان ما وهو ١٩٦٣؛ عام منتصف يف باليستيٍّا صاروًخا ٤٥٠
أن هو الشكوك أثار ما لكن يكفي، بما مخيف أمر وهو عها، تتوقَّ أمريكا كانت التي القوة
الكونجرس عضوا وتساءل السابقة. التقديرات عن كثريًا أقلَّ أرقاًما َم قدَّ األخري التقدير
آيك َمها قدَّ التي األرقام تكون أن احتمالية عن جونسون وليندون سايمونتن ستيوارت
من وبََدا انتخابي. عاٍم خالل الواضح التهديد لتقليل منهما محاولٍة يف فيها، مبالًغا
رحالت عىل آيك وواَفَق «يو-٢»، الصاروخ من جديدة صور عىل الحصول الرضوري

االنطالق.
وأعرب سفريدلوفسك، ُقْرب «يو-٢» القمَر أرضجو صاروخ أَسَقط مايو، أول يف ثم
صدمته عن — كهذا قمًرا السوفييتي االتحاد يمتلك أن يأمل كان الذي — خروتشوف
من فجأًة خروتشوف وانسحب عليه. يتجسسون كانوا األمريكيني أن اكتشف عندما
معرًَّضا جعله بما القمر أمر افتضاح وبعد باريس، يف آيزنهاور مع مقرًَّرا كان اجتماع
مهمة أية يف مجدًدا «يو-٢» القمر يُرَسل لم السوفييتية، الصواريخ بواسطة لإلسقاط
االستطالع أقمار عىل االعتماد سوى بسل أمام يكن لم ثَمَّ، ومن السوفييتي؛ االتحاد فوق

لديه. املوجودة فقط
وكان أسيتات، قاعدة عىل يحتوي الفيلم كان الكامريا. ملشكلة حالٍّ ثمة أن َ تبنيَّ
فها وتوقُّ الكامريا تعطُّل إىل يؤدي ا ممَّ الفراغ؛ يف وجوده عند الكرس أو للتمزُّق يتعرَّض
هذه عىل التغلب يف نجحت بوليسرت، قاعدة كوداك» «إيستمان رشكة ابتكرت العمل. عن
بشدة تنخفض الصناعية األقمار يف الحرارة درجة كانت ذلك، إىل وباإلضافة املشكلة.
يف ساَعَد األسود الطالء ولكنَّ البطاريات، عمل دون يَُحول ا ممَّ للغاية؛ باردة وتصري
مزيًدا ِبسل وضع يشءٍ، أي إغفال عدم ولضمان أدفأ. وجعلها الشمس ضوء امتصاص

الرحلة. تفاصيل عن وتقارير بياناٍت لُرتِسل مركبته، متن عىل املعدات من
.«١١ «ديسكفرر وهي مداًرا، بلغت التي التالية املركبة إطالق ذلك بعد وحان
لكنَّ جيد، نحو عىل البطاريات، وكذلك املركبة، هذه متن عىل املوجودة الكامريات عملت
ه توجِّ أن املفرتض من كان التي — االتجاه يف التحكم عن املسئولة الصغرية الصواريخ
واختفت تعمل، لم — الجوي املجال إىل الولوج ملعاَودة الصحيح االتجاه يف الصاروخ
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كانت التي الغازية النفاثة املحركات من بدًال الصواريخ ِبسل استخدم األبد. إىل كبسوالتها
مزيٍد لوضع املكان إلفساح التصوير معدات من وتخلََّص املضغوط النيرتوجني تستخدم

األخرى. املعدات من
طائرًة ماثيسون موس َز جهَّ حظٍّا. األوفر هو «١٣ «ديسكفرر كان أغسطس، يف
ولكن ذلك. دون حالت الكثيفة حب السُّ لكنَّ بمظلته، اإلمساك طريق عن الصاروخ لسحب
السلكية، إشارة ناقًال سطحه، عىل وطفا باملاء الصاروخ اصطدم فقد بسالم، مرَّ األمر
الفالش. كضوء بضوءٍ وأوَمَض واألخرض)، األصفر بني (ما اللون ُفْستُقية صبغة وأطلق
اسرتجاَع السبَّاحني أحد واستطاع سفينة متن عىل هليكوبرت وصلت ساعات، بثالث وبعدها
وعىل «١٤ «ديسكفرر بإطالق بسل سمح عة، امُلشجِّ النتيجة هذه ضوء ويف الصاروخ.
١٩ يوم بنجاح أيًضا «١٤ «ديسكفرر كبسولة واسُرتِجعت به. الخاصة الكامريا متنه

الهواء. يف تحليقها أثناء املرة هذه ولكن أغسطس،
االستخبارات وكالة يف الصور تحليل مركز إىل «١٤ «ديسكفرر فيلم وصَل ما ورسعان
لوندال، آرثر املركز، مدير وأخربهم عرٍض، صالة يف الصور محلِّلو اجتمع حيث املركزية؛
لالتحاد خريطًة نائبه عَرَض ثم هنا»، عليه حصلنا وعظيم جديد «يشءٍ عن سيحدِّثهم أنه
مسار إىل لإلشارة وحيًدا رفيًعا خطٍّا السابق يف تعرض الخرائط هذه وكانت السوفييتي.
خطوط ثمانية تعرض فكانت املرة، هذه املعروضة الخريطة ا أمَّ «يو-٢»، أقمار أحد
تغطي حيث أوروبا؛ ورشق السوفييتي االتحاد عرب الجنوب إىل الشمال من تمر عريضة
هذا التقط التي املناطق تمثِّل كانت الخطوط وهذه اإلجمالية. املساحة ُخْمس عن يربو ما
ضبابيًة الصور بعُض وبََدْت مدوية. حماسية صيحاٍت الجميع فأطلق لها، صوًرا القمر
وثالثني عرشين بني ترتاوح كانت الوضوح دقة لكنَّ الكهروستاتيكية، الشحنات بسبب
أنها شكَّ وال ا». جدٍّ جيد إىل «جيد النطاق تماِثل بأنها املحلِّلون وصفها نسبة وهي قدًما،

هائلة. ل تحوُّ نقطة كانت
حدثت التي الكربى األمل خيبة فيها بما األمل، خيبة من أخرى لحظات ثمة كانت
طفوها أثناء «١٥ «ديسكفرر الصاروخ كبسولة طائرة رصَدْت عندما سبتمرب شهر يف
لكن اسرتجاعها. من التمكُّن قبل العاصفة األمواج وسط للغرق تعرُّضها ثم املحيط، يف
كان الذي بي»، «أجينا الثانية املرحلة صاروخ استخدام يف ِبسل رشع التالية، الرحلة يف
حجمه لزيادة «ديسكفرر» عىل تطويراٍت وأدَخَل أقدام، بسبع السابق الصاروخ من أطول
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االستخبارات وكالة أطلقته الذي «١٨ «ديسكفرر الصاروخ نجح لذلك، ونتيجًة وقوته؛
التقطها التي الصور وكانت ديسمرب. يف أيام ثالثة استغرَقْت التي مهمته يف املركزية
ضبابيُة وتضاءَلْت ،«١٤ «ديسكفرر التقطها التي الصور أفضل جودتها يف تضاهي

كبري. حدٍّ إىل الصور
حول حمالت عدة أطلق قد وكان ،١٩٦١ يناير يف منصبه مهام كينيدي الرئيس توىل
بهذه مؤمنًا جيلباتريك، روزويل دفاعه، وزير نائب وكان الصاروخية. الفجوة قضية
الدفاع وزير — ورئيسه ذهب منصبه، مهامَّ جيلباتريك توىلَّ أن بعد لذا، بشدة؛ القضية
مبنى من الرابع الدور يف الجوية القوات يف االستخبارات مكتب إىل — ماكنامارا روبرت

أيام. عدة مدى عىل «ديسكفرر» صور دراسة عىل وعكفا البنتاجون،
الصواريخ مواقع من كبرية أعداًدا تبني موسكو أن ترى الجوية القوات كانت
القرم، حرب لشهداء تذكاري نُُصب املفرتضة امُلخفاة القواعد بني من وكان جيًدا، امُلخفاة
نظر بوجهة األخذ وجلباتريك ماكنامارا َل فضَّ ولكن، الوسطى. القرون إىل يعود وبرج
وقوته، «آر-٧» الصاروخ لضخامة نظًرا أنه يرى كان الذي الجيش، استخبارات مكتب
صواريخ وكانت عسكري. طريق أو حديد سكة خط طريق عن إال نقله يمكن فال
السوفييتي االتحاد يف الحديدية السكك خطوط بطول صوًرا التقطت قد «ديسكفرر»
صحفي مؤتمر يف فرباير، ويف إطالق. منصات أيَّ تكتشف ولم الرئيسية، الرسيعة والطرق
وأجاب الصاروخية، الفجوة مسألَة الصحفيني أحد أثار وقائعه، بتداُول ًحا ُمرصَّ يكن لم
عابرة باليستية صواريخ بناء إىل تشري سوفييتية أدلة أي توجد «ال بأنه ماكنامارا
بعدم بالترصيح الصحف صفحات وامتألت هواتفهم، إىل الصحفيون وأرسع للقارات».
للغاية املبكر من أنه ُمعِلنًا ل، يتدخَّ أن نفسه كينيدي واضطرَّ صاروخية، فجوة وجود

كتلك. نتائج استخالص
ومن الفضاء من ومثرية جديدة معلومات وصلت والصيف، الربيع فصيل خالل
إدارة يف كولونيل برتبة بنكوفسكي كان بنكوفسكي. أولج يُدَعى موسكو يف جاسوس
وكالة لصالح مؤخًرا العمل يبدأ أن قبل السوفييتي، الجيش يف املركزية االستخبارات
وكالة عىل خدماته تقديَم قبُل من عرض قد وكان آي-٦»، «إم الربيطانية االستخبارات
لكن مزدوًجا، عميًال كونه يف شكٍّا بالرفض عرضه ُقوِبل لكن املركزية، االستخبارات
ص وُخصِّ األمريكية. الشكوك من الربيطانية باالستخبارات صالته أَْت هدَّ ما رسعان
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أليكس هو حركي، اسم عىل وحصل أموره لتويلِّ املركزية االستخبارات وكالة يف ضابٌط
برنامج حول تقرير بتقديم طلبًا ى وتلقَّ كالنيس)، توم روايات يف مثلما كاردينال، (ال

السوفييتية. الصواريخ
ن تتضمَّ كانت امليكروفيلم من روالت ثالثَة بنكوفسكي أرسل ،١٩٦١ مايو يف
وجداول إلطالقه الزمنية الجداول حول وتقريًرا «آر-٧»، الصاروخ حول فنية معلومات
فيها قرَّروا قد املسئولون كان التي الكرملني اجتماعات ومحارض اإلطالق، عمليات تأخري
للقارات. عابر باليستي كصاروخ نرشه ال فضائية، بعثاٍت يف «آر-٧» الصاروخ استخداَم
للهجوم عرضًة إطالقه منشآت كانت بل فقط، وثقيًال كبريًا «آر-٧» الصاروخ يكن ولم
بالوقود لتزويده ساعات ثالث من أكثر إىل يحتاج صاروخ كلُّ وكان عالية، بدرجة
مواقع يَِّة رسِّ عىل الحفاَظ عون يتوقَّ السوفييت القادة كان لإلطالق. إعداده من واالنتهاء
أقمار بعثات أن تماًما يدركون كانوا لكنهم قصفها، دون للحيلولة «آر-٧»، الصاروخ
صاروًخا يطورون السوفييت وكان مستحيًال. أمًرا هذا جعلت أراضيهم فوق «ديسكفرر»
من أنواًعا يستخدم كان الذي «آر-١٦»، الصاروخ هو للقارات، عابًرا جديًدا باليستيٍّا
إلعداده دقيقة ثالثني من أكثر يستغرق وال صوامع، يف نرشه ويمكن للتخزين قابلًة الوقود
بعض ثمة يزال ال كان بينما االختبار، مرحلة يف يزال ال «آر-١٦» كان ولكن، لإلطالق.

فعليٍّا. الستخدامه الوقت
يف «٢٦ و«ديسكفرر «٢٥ «ديسكفرر القمران انطلق ويوليو، يونيو شهَرْي يف ثم
اللتني والرابعة الثالثة املهمتني سوى القمرين هذين تا مهمَّ تكن ولم بنجاح، مداريهما
مجتِمعًة األربع البعثات هذه َمْت قدَّ لكن استخباراتية، قيمة ذات بصور َلتني محمَّ تعودان
أكثر يشمل كان ما وهو تقريبًا، مربٍع ميٍل مليون عرش ثالثة بلغت ملساحٍة مفيدة تغطيًة

للقارات. عابرة باليستية صواريخ لنرش األصلح املناطق نصف من
جديدتني قاعدتني عىل إال الصور محلِّلو يعثر لم الشاسعة، املساحة هذه نطاق يف
للقارات. عابرة باليستية صواريخ قاعدتَْي كونهما يف شكوك حولهما ثارت قد تكن لم
مجمع بوجود العلم ظل ويف مًعا، وبمقارنتها أخرى. مواقع ثالثة تصوير جرى ثم
الدقيق الشكل عن واضح ر تصوُّ إىل املحلِّلون َل توصَّ تيوراتام، يف صاروخية اختبارات
من عدد استبعاد املمكن من جعل ما وهو للقارات، عابرة باليستية صواريخ لقاعدة
مجال يف موسكو لقدرة ومحدد واضح تقدير ووْضع فيها»، «املشتبه اإلطالق مواقع
تقرير َن وتضمَّ سبتمرب. ٢١ يف ظهر ما وهو للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ
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البعيدة الباليستية الصاروخية القوات «قوة بعنوان ،١١–٨ / ١–٦١ القومي االستخبارات
اآلتي: جزئيٍّا ونرشها»، املدى

للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ مجال يف الحالية السوفييتية القوة تقع
إطالٍق منصَة و٢٥ ١٠ بني ما يرتاوح نطاٍق يف األخرية، تقديراتنا بحسب
يشهد ولن املتحدة، الواليات اتجاه يف خاللها من صواريخ قذائف إطالق يمكن

املقبلة. األشهر خالل كبرية زيادًة هذا القوة مستوى
الباليستية للصواريخ املدى والقريبة الحالية املنخفضة القوة تُعزى ربما
صغرية قوة مجرد بنرش سوفييتي قرار إىل األول، املقام يف للقارات العابرة
الرتكيز أجل ومن للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ من األول الجيل من
نرى ذلك، عىل وبناءً الثاني. الجيل من أصغر هجومي نظام تطوير عىل أكثر
٧٥ بني تقريبًا سيرتاوح ١٩٦٣ عام منتصف يف الصاروخية القوة مستوى أن

للقارات.17 العابرة الباليستية للصواريخ للعمل جاهزة إطالٍق منصَة و١٢٥

الروس. وليس الصواريخ سباق يف متقدمني كانوا َمْن هم األمريكيني أن الواضح من
أمريكا كانت أسلوب وهو قديم، أسلوب باتباع التزم قد آيزنهاور كان ذلك، إىل باإلضافة
هذا وكان السوفييتي؛ العسكري التحدي لصدِّ األهلية، الحرب أيام منذ استخدمته قد
البالد. لحماية املتاحة القوة استخدام مع املبدئية، العدو بقوة االعرتاف يف يتمثل األسلوب
وفنية صناعيًة موارَد تعبِّئ البالد كانت الدرع، هذا يوفرها التي الحماية خالل من ثم،
ق تحقِّ أسلحة لبناء تضاهيها، أن تحاِول حتى أو تضاهيها أن أخرى لبالٍد ِقبََل ال هائلة،

السيادة. لها
صناعية حرب أول يف الكونفيدراليني هزيمة يف االتحاديون نجح الطريقة، بهذه
ومصدًرا وترسانة مستودًعا املتحدة الواليات صارت األوىل العاملية الحرب ويف العالم. يف
قواهما. خذلتهما عندما وفرنسا بريطانيا جهود دعمت ثَمَّ ومن الحرب، لقروض هائًال
«لقد األمريكيني: عن هندنبورج، فون بول املارشال األملانية، الحربية املعارك سيد وقال
نخب: يف مًعا ورشبَا بروزفلت ستالني التقى ،١٩٤٣ عام ويف وفهموها». الحرب فطنوا

الحرب.» هذه سيخرسون كانوا دونه من الذي األمريكي، «اإلنتاج
ُمخِرًجا التسليح عملية يف ثورًة أحدث قد آيك كان األخري، التحدِّي مواجهة يف
جميًعا ندركها صورٍة إىل الثانية العاملية الحرب ظالل من للبالد االسرتاتيجية القوات
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القاذفات عىل تعتمد الجوية القوات كانت ،١٩٥٣ عام منصبه مهام توىلَّ وعندما اليوَم.
التي السفن تستخدم تزال ال البحرية القوات كانت بينما املكابس، تستخِدم كانت التي
االسرتاتيجية الجوية القيادة امتلكت ١٩٦١ عام ويف الهادئ. املحيط حرب يف استخدمتها
تستطيع نفاثة قاذفة طائرة ١٥٠٠ من أكثر توافرت بعدما الهيدروجينية، القنبلة
قائمَة النووية والغواصات الكربى الطائرات وحامالت االستطالع أقماُر َرْت وتصدَّ حملها.
وأبحرت جاهًزا، «أطلس» وكان البحار، وراء ما بلغ قد «ثور» الصاروخ كان األولويات.
يف «بوالريس»، طراز من صاروًخا عرش ستة تحمل كانت التي واشنطن»، «جورج غواصة
البيت كينيدي دخول بعد أسبوعني من أقل غضون ويف .١٩٦٠ نوفمرب يف قتالية مهمة أول
كيب موقع من انطالًقا الكامل مداه املراحل الثالثي «مينتمان» الصاروخ بلغ األبيض،
وأربعني إحدى البحرية نرشت ،١٩٦٧ عام وبحلول إطالق. محاولة أول من كانافريال،
صواريخ إلطالق صومعٍة ألَف تنرش أن املقرَّر من كان بينما النوع، هذا من غواصًة

الشمالية. العظمى السهول منطقة يف «مينتمان»
يمثِّل كان ما وهو ،١١–٨ / ١–٦١ القومي األمن مجلس تقرير صدر عندما لكن،
وعدم السوفييت ضعف ثبت وعندما االستخباراتي، املجتمع عن اآلراء بإجماع صادًرا بيانًا
أجواءٍ أي تايمز ميدان يشهد لم وكذلك القومي. املستوى عىل احتفاٌل ثمة يكن لم قوتهم،
باالطالع ألحد يُسَمح ولم للغاية، يٍّا رسِّ باعتباره التقرير ُصنِّف حال، أية وعىل احتفالية.
و«ديسكفرر». «يو-٢» القمرين صور عىل لالطالع أمنية تصاريح عىل حصلوا َمن إال عليه
ينذر يزال ال الفضاء سباق كان تقريبًا، الجميع يشمل كان ما وهو اآلخرين، إىل وبالنسبة
استكشفوا قد كانوا حيث املقدمة؛ يف الروس كان الفضاء مجال ويف املاِثل. موسكو بخطر

فضائي. مدار إىل روَّاد أول وأرسلوا القمر
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السادس الفصل

الواِعد الفضاء مستقبل
القمر إىل الصعود يف

«سبوتنيك» أعقاب يف الفضاءُ

السياسة مثل مدنية أهداًفا تخدم كانت الفضائية كوروليف مرشوعات أن من الرغم عىل
مبادراٍت اتخاذ إىل يسعى كوروليف كان الدفاع. وزارة كان تمويلها مصدر فإن والعلوم،
مدارات لبلوغ بعثاٍت يف وروَّاًدا القمر إىل مأهولة غري فضائية مركبًة ُمرِسًال جديدة،
الصواريخ، هذه لتطوير لكن «آر-٧»؛ طراز من قوًة أكثر صواريخ بناء خالل من فضائية،
إذ صعبًا؛ أمًرا هذا يكن لم الحظ، لُحْسن العسكرية. استخداماتها إىل يشري أن عليه كان
استطاع األمريكية. «يو-٢» أقمار تماثل كانت استطالٍع أقماَر يبني أن كوروليف استطاع
مداٍر يف إطالقها خالل من وذلك النووية، األسلحة لتوصيل جديدة طريقة يقدِّم أن أيًضا
عىل لتسقط الفضائي مدارها من قنبلة كل إللقاء كابح ارتكايس صاروخ استخدام ثم
املتحدة الواليات من االقرتاب ذلك بعد الحربية الرأس تستطيع ثمَّ ومن لها؛ املحدد الهدف

إنذار. سابق دون رضبة وتوجيه اتجاه أي من
«آر-٧» الصاروخ أعىل يُوَضع عليا مرحلة صاروخ إىل كوروليف احتاج ذلك، لتنفيذ
باسم إس» «بي طراز البسيط القمر إلطالق تيخونرافوف بمقرتح َقِبَل فمثلما األسايس.
بمنزلة لتكون البساطة من مماثل قدر عىل فضائية مركبة إىل أيًضا احتاج ،«١ «سبوتنيك
واألغراض العلمية القضايا خدمَة بذلك واستطاع العليا؛ املرحلة لصاروخ أوَّلية حمولة
بناء خالل من خروتشوف، إسعاد نفسه الوقت يف واستطاع الفضاء، واستكشاف الدعائية
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القمر. إىل وإطالقها إس»، «بي القمر عن تعقيدها يف تزيد ال فضائية كمركبة الحمولة
صاروخ، طريق عن القمر بلوغ «إنَّ :١٩٥٧ ديسمرب يف «برافدا» صحيفة يف أكَّد ومثلما

اآلن.» حتى الفنية الناحية من ممكن أمٌر األرض، من إطالقه يجري
مقرتح إلعداد كلديش مستيسالف الرياضيات عاِلم مع ذلك بعد كوروليف تعاَوَن
الشيوعي، للحزب املركزية اللجنة إىل أرساله خطاٍب يف العريضة خطوَطه وضَعا رسمي،
تالِمس بسيطة مركبٍة إطالق باقرتاح يبدآ أن املقرَّر من كان .١٩٥٨ يناير شهر بنهاية
والنيازك. الكونية األشعة كْشِف أجهزة عن فضًال مغناطيسيٍّا مقياًسا حاِملًة القمر، سطَح
صوًرا تلتقط للقمر، املرئي غري البعيد الجانب حول فضائية بعثة إرسال الحًقا تقرََّر لكْن،

األرض. إىل وترسلها تليفزيونية كامريا باستخدام
أمًرا يْنا تلقَّ الرفاق، «أيُّها عمله: طاقم كوروليف وأخرب رسيًعا، املواَفقَة االقرتاُح حاز
بدأ ذلك.» لنفعل عامان أمامنا القمر. إىل السوفييتي النبالة شعار بإرسال الحكومة من
مجموعة كلَّ املنافسُة تدفع أن ًعا متوقِّ العليا، املرحلة لبناء منفصلني مرشوَعني بإقامة
املرحلة محرُك يكون أن يف رغبته عن أعَرَب ذلك، إىل باإلضافة الجهد. من مزيٍد لبذل
عمليات تنفيذ من تمكََّن ثَمَّ، ومن فقط؛ أشهر تسعة خالل جاهًزا الصاروخ من العليا
.«١ «سبوتنيك إطالق تاريِخ عىل عاٌم مىض قد يكن ولم ،١٩٥٨ خريف يف األوىل اإلطالق
فيه. هوادَة ال رسيع إيقاع وْفَق العمل عىل الجميع أرغم مثلما نفسه كوروليف أرغم
ن املكوَّ العمل أسبوع فكان بعُد؛ األسبوع نهاية عطلَة وَضَع قد السوفييتي االتحاد يكن لم
اآلحاد أياَم كوروليف استغل ذلك، مع امُلطبَّق. التقليدي النظام هو يزال ال أيام ستة من
يف للنظر مقاطعاٍت أو هاتفية مكاملات أيُّ تتخلَّلها ال العمل فريق مع اجتماعات لعقد
بأال معاونيه عىل قاعدة كوروليف فرض ذلك، إىل باإلضافة معتادة؛ روتينية مشكالت
ويُدَعى زمالئه، أحد تعبري حدِّ عىل تيوراتام. إىل االنتقال عند ليًال إال الطائرات يستقلُّوا
إىل املوقع من االنتقال يف عمٍل يوِم إهداَر ر يتصوَّ كوروليف يكن «لم راوشنباخ: بوريس

للراحة.» كافيٌة طائرة، مقعد يف تقريبًا، فيها نوَم ال ليلًة أن يرى كان املحطة.
لفرتة كذلك الحال وداَمت للراحة، وقتًا يتيح العليا املرحلة تطوير يكن لم الواقع، يف
الفنية املشكالت من عدًدا أظهرت أنها بَيَْد جديدًة، ذاتها حد يف املهمة تكن لم الوقت. من
أعىل الرحلة يف الشديدين واالهتزاز االرتجاَج العليا املرحلُة تقاِوم أن يجب كان إذ الجديدة؛
أي ملعالجة إطالٍق طاقِم أيُّ يوجد ال حيث السماء، يف عاليًا تُحلِّق ثم املعزِّز، صاروخها
من «آر-٧» بالصاروخ العليا املرحلة توصيُل تقرََّر قليًال، املشكلة لتيسري مشكلة. أو عطب
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الصاروخ دفع قوة تبدأ أن قبل املحرك تشغيل بدءُ أمكن وعندئٍذ مفتوحة؛ شبكة خالل
مشكلة تفادي جعل ما وهو الشبكة، عرب املحرك عادم ب يترسَّ بينما التضاُؤل، يف املعزِّز
ينطوي كان صاروخ أيِّ تصميَم لكنَّ ممكنًا. الجاذبية انعدام ظل يف العليا املرحلة إطالق

تجنُّبها. يف أصعب كثرية، أخرى مشكالٍت عىل
تصميِم مجموعتَْي إحدى «آر-٧»، الصاروخ محركات م مصمِّ جلشكو، فالنتني ََّس ترأ
كوزِبرج. سميون يُدَعى مبتدئًا ًما مصمِّ الثانية املجموعة يف نظريه وكان العليا، املرحلة
عرش الخمسة قىض قد كان إذ الصواريخ؛ مجال يف محدودة خربٌة كوزِبرج لدى كانت
يف عمله أثناء ،١٩٥٦ عام يف لكن للطائرات، النفاثة املحركات تصميم يف األخرية عاًما
كانت بنجاح. واختربه التحليق، أثناء تشغيله يُعاد صاروخ محرك كوزِبرج بنى فورونِزه،
مرحلٍة صاروخ محرك تشغيل ملشكالت للغاية مشابهة املحرك هذا تشغيل إعادة مشكالت
،١٩٥٨ فرباير يف العليا املرحلة لبناء كوزِبرج إىل رسميًة توجيهاٍت كوروليف َه ووجَّ عليا،
كان القرار هذا أن واتضح املركزية. اللجنة إىل خطابه إرسال من فقط أسبوعني بعد
فشيئًا، شيئًا وتتعثر تتداعى بدأت قد جلشكو جهوُد كانت الذي الوقت يف إنه إذ صائبًا؛

قوٍة. يف الجديد، الواِفد كوزِبرج، جاء
الصاروخ أمام الطريق د يمهِّ رشيفر الجنرال كان أنجلوس، لوس يف ذلك، أثناء
بتطوير مشغوًال كان البداية، يف القمر. إىل يصعد منافس صاروخ بمنزلة ليكون «ثور»
اختبارات إلجراء املتوافرة الصواريخ تكن ولم «أطلس»، للصاروخ املخروطية املقدمة
للجيش التابع «جوبيرت-يس» والصاروخ «إكس-١٧» الصاروخ كان مالئمًة. اإلطالق
الصاروخ وكان املدى، متوسطة باليستية لصواريخ صغرية مخروطية مقدماٍت يحمالن
«أطلس»، بالصاروخ يتعلق فيما أما كامل. نموذج عىل اختباراٍت إجراءَ يتطلَّب «جوبيرت»
أكثر، أو كاملة ميل ٥٠٠٠ ملسافة مخروطية مقدمة إلطالق طريقٍة عن يبحث رشيفر كان
وأوىص «ثور»، الصاروخ أعىل عليا مرحلة صاروخ وضع خالل من ذلك عمل واستطاع
الذي «فانجارد»، طراز من الثانية املرحلة صاروخ باستخدام «إيروجت» يف املديرين كباَر
الصاروخ هذا بناء عىل رشيفر واَفَق ،١٩٥٧ عام يف مباَرشًة الشكر عيد قبل يبنونه. كانوا
خالل من وذلك املخروطية، املقدمات عىل اختباراٍت إلجراء مرحليني صاروخني من املكوَّن

اإلنتاج. خط من التقليدية «ثور» الصاروخ نماذج بعض استبعاد
الصاروخ تزويِد جهوِد بدايَة يمثِّل «ثور-إيبُل»، اسم عليه أطلقوا الذي الصاروخ، كان
الرئييس الصاروخ جعله ما وهو متزايدة؛ قدراٍت ذات عليا مرحلية بصواريخ «ثور»
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يقدمون الباحثون كان «راند»، مؤسسة يف الفضاء. مجال يف البالد يف استخداًما األكثر
كان النهاية، ويف مبكر. استطالع قمر إلطالق «ثور-إيبُل» الصاروخ الستخدام مقرتحات
كصاروخ «ثور» الصاروخ متضمنًا «فانجارد» الصاروخ باستخدام أشبه الصاروخ هذا
فروت. جريب ثمرة مجرد من أكثر إطالق من بالتأكيد تمكََّن مزيج وهو أوىل، مرحلة
منفصل، تطوير نموذج وهو «ثور-أجينا»، للصاروخ مكمًال «ثور-إيبُل» الصاروخ كان

«ديسكفرر». أقمار يحمل وكان «لوكهيد»، رشكة من ثانية مرحلة صاروخ يتضمن
رشكَة وولدريدج» «رامو رشكة من وفٌد زار ،١٩٥٧ عام يف مباَرشًة الشكر عيد عقب
يشرتي أن الوفد أراد الكاملة. «فانجارد» صواريخ تبني كانت التي بالتيمور، يف «مارتن»
مع البحرية. لسالح محجوزٌة جميًعا أنها اكتشف لكنه الثانية، املرحلة صواريخ بعض
يتضمن يكن لم الذي الثانية املرحلة صاروخ لبيع تماًما مستعدة «إيروجت» كانت ذلك،
أن بَيَْد توجيٍه، نظاَم يتطلَّب الصاروخ هذا كان الدفعي. الوقود وخزانات املحرك سوى
برئاسة التوجيه نُُظم بتصميم مختصة مجموعة لديها كانت وولدريدج» «رامو رشكة
الرشكة، داخَل بها الخاص التوجيه نظاِم إعداَد املجموعة هذه واستطاعت فلترش، جيمس
إنشاءاٍت ورشَة املجموعة أقامت «ثور». الصاروخ يف اآللية املالحة نظام تعديل خالل من
إجراء يف مضت ثم أنجلوس، لوس مطار يف الطائرات حظائر إحدى يف ميكانيكية

املخروطية. املقدمة ذي التجريبي صاروخها عىل االختبارات
«سبوتنيك» طراز من قمرين أول إطالِق صدمُة أفَضْت واشنطن، يف األثناء، تلك يف
الحًقا: األدمرياالت أحد قال الفضائية؛ املرشوعات من عدٍد حول املقرتحات من َسيٍْل إىل
كاندي، فارمر فاني محالت إال بمقرتح َم تقدَّ البالد يف َمْن كلَّ أن لو كما يل األمر «بََدا
رئيس بوصفه جاهًدا، بيكرنج ويليام سعى وقت.» أي يف بمقرتح يتقدَّموا أن ع أتوقَّ وكنُت
ي وُسمِّ القمر، إىل رسيًعا فضائية مركبة إلطالق مرشوع إلقامة النفاث، الدفع مخترب
العمليات أظهرت وولدريدج»، «رامو رشكة يف الحمراء». «الجوارب مرشوع باسم املرشوع
يحمل كان الذي «ثور-إيبُل»، الصاروخ أن فلترش مهنديس أحد أجراها التي الحسابية
أدَلْت القمر. إىل أحماٍل إطالق أيًضا بإمكانه كان «فانجارد»، طراز الثالثة املرحلة صاروخ
بإمكانها الجوية القوات أن فيه ذكرت الذي تقريرها، خالل من بَدْلوها راند مؤسسُة

كتلك. مهمٍة تنفيذ فعليٍّا
لشئون آيزنهاور مستشاري كبري منصب يشغل كيليان جيمس كان األبيض، البيت يف
ى وتلقَّ وولدريدج» «رامو رشكة إىل كيليان َم تقدَّ ،١٩٥٨ يناير يف والفضاء. الصواريخ
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مقرتًحا «قدِّموا قال: القمر؛ إىل صاروٍخ إرسال ملهمة مختًرصا ورشًحا موجزة تعليماٍت
الرغم وعىل جاهًزا، املقرتح كان الليل، طواَل استمرَّْت جلسٍة بعد التنفيذ.» يف وسنرشع
من أكثر هو ما إىل امُلقرتح دعا كافيًا. كان فإنه صفحة، ثالثني عن يزيد يكن لم أنه من
جو-جو صاروخ ستحمل الفضائية املركبة كانت إذ القمر؛ إىل بسيطة إطالٍق عملية مجرد
يف املركبة لوضع كابح ارتكايس كصاروخ وتستخدمه فالكون، من الصلب بالوقود يعمل

القمر. حول مدار
لدى كان العملية. هذه املتطورة البحثية املرشوعات هيئُة تدير أن املقرَّر من كان
ومجموعة السكرتارية موظفو ذلك يف بما شخًصا، ثمانني يقارب صغري، طاقم الهيئة
روي الهيئة، مدير أصدر عسكرية. أسلحة ثالثة من اختريوا االختصاصيني من منتقاة
صاروخ بتصميم براون فون إىل تعليماته معطيًا الجيش، إىل األوَل الهيئِة أمَر جونسون،
والذي الجوية، القوات إىل الثاني األمر صدر ثم الحمراء». «الجوارب مرشوع إطار يف
أصَدَر مارس، شهر أواخر يف القمر. إىل رحالٍت إرسال سباق إىل باالنضمام رشيفر طاَلَب
أَعدَّه وواقعي معقول تقديمي عرٌض هذا علميٍّا؛ خياًال ليس «هذا فيه: قال ا، عامٍّ بيانًا آيك

رائدون.» علماء
أن بَيَْد شهرين، من أقل قبل مداره بلغ قد األول األمريكي الصناعي القمر كان
تكن لم القمر. إىل للصعود السوفييت مع سباٍق يف بالدخول البالد ألَزَم قد كان الرئيس
هذا نهاية «قبل كينيدي، طريقة عىل ستجرى، القمر إىل فضائية مركبة إطالق عملية
يف فضائية مركبًة ستُطِلق كانت البالد فإن يرام، ما عىل األمور سارت إذا بل، العقد»؛

الصيف. انتهاء قبل القمر حول مداٍر
الرئيسية املسئولية يتوىلَّ وولدريدج»، «رامو رشكة يف عام مدير وهو دن، لويس كان
الرشكة يف العاملني جميَع «جمعُت «تايم»: مجلة إىل له ترصيٍح يف أدىل ومثلما املهمة. عن
عىل واجهناه تحدٍّ أكربَ تمثِّل كانت املهمة هذه وأن جديدة، بمهمة ُكلِّفنا أننا وأخربتهم
من أقل يف لإلطالق جاهزًة املركبة هذه تكون أن املفرتض من كان بينما إذ اإلطالق؛
برنامج مع تتعارض املهمة هذه نَدَع أن ظرف، أي تحت مسموًحا، يكن لم أشهر، ستة
— أخرى أمور ضمن — يعني كان ما وهو الجوية، القوات يف الباليستية الصواريخ
غري من أنَّ أيًضا أخربتُهم مطروحة. تكن لم األسبوع يف ساعة أربعني العمل مسألة أن
العمل أوقات يف املهمة تنفيذَ علينا وأن اإلضافية، العمل ساعات مقابل أجٍر دْفَع املمكن

وخارجها.»1
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ذات اإلطالق مركبة بناء دان لدى العمل طاقم عىل كان القليلة، األشهر تلك خالل
كان بعُد. انطلق قد املرحلتني ذو «ثور-إيبُل» الصاروخ يكن لم وقٍت يف الثالث، املراحل
إنشاء أيًضا عليهم وكان وبناؤها، القمرية الفضائية املركبة تصميم العمل طاقم عىل
رحلتها. أثناء الفضائية املركبة لتتبُّع األرضية، املحطات من العالم أنحاء كل يف شبكة
جهاز وكان حاسبة. مساطر باستخدام الحسابية العمليات معظم ينفذوا أن عليهم كان
أنبوب ذي «٧٠٤ طراز إم بي «آي كمبيوتر عن عبارة لديهم املتوافر الوحيد الكمبيوتر
اليوَم. امُلستخَدمة اآلالت من صغرية حاسبة آلة قدرة عن الحسابية قدرته تزيد ال غ، ُمفرَّ
مسألة الرسعة كانت لذا التالية؛ رضبتهم الروس سيرضب متى يعرف أحٌد يكن لم
للِّجان. طويلة اجتماعات لعقد الوقت من متسٌع لديهم يكن لم األثناء، تلك يف رضورية.
مفتوًحا بابَه وأبقى عاجلة، قرارات التخاذ ا مستِعدٍّ مولر، جورج املرشوع، مدير كان
األوىل، اإلطالق عملية إجراء من تقريبًا شهر قبل باقرتاحاٍت. يتقدَّم أن يريد َمن لكلِّ
نظام استخدام يمكن الهدف إصابة دقة لزيادة أنه باقرتاح العمل طواقم أفراد أحُد َم تقدَّ
ثم عالية، بدقة الثانية املرحلة صاروخ رسعة لتحديد الالسلكية اإلشارات عىل يعتمد تتبُّع
هو ذلك بديُل كان العمل. عن وإيقافه املحرك لفصل املناسبة اللحظة يف إشارة إرسال
حتى بالعمل ملحركه والسماح الوقود، من محسوبة بكمياٍت املرحلة تلك صاروخ تزويد

آِخره. عن الوقود يحرتق
قائًال: ذلك الثانية، املرحلة صاروخ عن مسئوًال كان الذي جلجهورن، جورج يتذكر
يوفر األسلوب هذا أن الحسابية العملية أظهرت البساطة.» شديدة حسابية عملية «أجرينا
ْمنا قدَّ باستفاضة. األمر يُدَرس «لم قائًال: واستطرد األمر. حقيقة يف الدقة من أكرب قدًرا
مهندس، عىل عثرنا بنائه.» يف ابدءوا «حسنًا. قال: الذي مولر، إىل الحسابية العملية نتيجَة
موقع إىل الجهاَز نقلنا ثم وبناءه، تصميَمه فتوىلَّ االستقبال، جهاز م يصمِّ أن وأخربناه

الثانية.» املرحلة صاروخ يف ووضعناه كيب
يتابع — مولر مثل — كوروليف ظلَّ فقد مشابًها، العمل إيقاع كان موسكو، يف
ما ورسعان العليا، املرحلة صاروخ خزانات لحام يف مشكالت ظهرت كثٍب. عن البعثة
اجتماع؛ لعقد الجميع كوروليف استدعى مني. املصمِّ عىل بالالئمة اإلنتاج مهندسو ألقى
يحدث بما يخربني أحد من هل حدث؟ ماذا «حسنًا، لهم: قائًال بحدَّة إليهم نظر حيث

تأخري؟» أي عواقب تدركون هل هنا؟ ها
أمًرا أصدر ثم بينهم، فيما االتهامات يتبادلون وهم زمالئه إىل كوروليف استمَع
لكن فعله، عليك يتعنيَّ ما كلَّ افعل شهًرا. «أُمِهلك قائًال: اللحام مهنديس كبري إىل مباًرشا
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متعاِقدًة رشكًة ى وسمَّ آَخر اختصايص إىل استدار ثم جاهزًة.» الخزانات تكون أن يجب
اللِّحام. جهاز من الناقصة األجزاء عىل واحصْل بنفسك إليهم «اذهْب قائًال: الباطن من
أية إىل احتجت حال ويف العواقب. عىل نفسك إال تلومنَّ فال بنجاح، مهمتك تؤدِّ لم إذا

األمر.»2 يف ما كلُّ هذا عليها. سأصدِّق عملك؛ خطَة إيلَّ ْم قدِّ مساعدة،
خزانات أجزاء تجميع وجرى ينبغي، كما يعمل اللحام جهاز كان بأسبوع بعدها
كان رسعٍة، بأقىص الزمن يسابق كان كوروليف أن من الرغم عىل لكن، بالكامل. الوقود
املبدئية اإلطالق عملياُت بدأت ،١٩٥٨ أبريل يف اإلطالق. منصة إىل يسبقونه األمريكيون
عملية تكد لم املخروطية. املقدمات اختباَر ن تتضمَّ كانت التي «ثور-إيبُل»، للصاروخ
املضخات إحدى تعطََّلْت إذ ثواٍن؛ بعرش قبَلها املحرك َف توقَّ حتى تنتهي األوىل االختبار
بلَغْت يوليو يف إطالٍق عمليتا نجحت لكن، املحرك. ف توقُّ إىل ْت وأدَّ العمل عن التوربينية
ارتفاع عىل ثم أوًال، ميل ٦١٠٠ ارتفاع عىل املطلوبة املسافَة الصاروخية املقدماُت خاللهما

ميل. ٦٣٠٠
هذه اإلطالق عمليات أثبتَْت للقارات. العابر املدى يف أمريكا رحالت أوىل هذه كانت
أقلَّ كانت التي العالية، الحرارة درجات عند لالنفصال القابلة املخروطية املقدمات أن
مع «أطلس». الصاروخ احتياجات تلبية عىل قادرًة النحاسية، املقدمات من بكثرٍي وزنًا
أو التجريبية املخروطية املقدمات عىل العثوُر الرحالت تلك عىل للقائمني يتسنَّ لم ذلك،
الرحالت كانت متنها. عىل كانت التي للفرئان سيئ بمصري يُنِذر كان ما وهو اسرتجاعها،
املمثل تعبري حد عىل «اليكا». الكلبة مصريَ الَقْت جميًعا لكنها إيبُل»، يف «فأًرا تحمل الثالث
ذلك عىل … الباب «أغلقوا خيمنيز: خوسيه اسم نفسه عىل أطلق الذي دانا، بيل الساخر

األمر!» عن أتحدَّث أن أريد ال … الصغري الفأر
الصاروخ َلِت أهَّ قد يوليو شهر يف الناجحة الرحالت أن بدا ذلك، من الرغم عىل
كيب موقع من القمر إىل األول الصاروخ وانطلق القمر، إىل االنطالق لبعثة «ثور-إيبُل»
يس» بي «إن شبكة َقْت حقَّ أغسطس. ١٧ يف مباَرشًة الشمس رشوق بعد كانافريال
كابلو هربرت األخبار مذيع وتويلِّ الحدث، هذا بتغطية ثانيًا فضائيٍّا سبًقا التليفزيونية
املراقبة برج يف كانوا َمْن وخرج اإلطالق، منصة عن الصاروخ ارتفع عليه. التعليَق
الصاروخ رأوا اإلطالق، عىل ثانيًة وسبعني سبٍع مرور بعد ثم، أفضل؛ رؤية عىل للحصول

الدخان. من حفنة وسط السماء يف يختفي

239



تنازيل عدٌّ

يف الربنامج مدير ثيل، دولف إىل فاستدار املراقبني، بني من رشيفر الجنرال كان
ثم انفجر.» «انفجر، ثيل: أجاب حدث؟» «ماذا قائًال: وسأله وولدريدج»، «رامو رشكة
ألني َ وعربَّ للغاية. محبًطا يبدو وكان إليهما، دان لويس انضمَّ وجهه. عىل دمعة جرت
«شعرُت بقوله: وقتَها به شعر ا عمَّ القمرية، ْرب السَّ مركبة عن املسئول املديُر دونوفان،
صدمة حالة يف كنُت الشديد. اإلحباط عالمات وجهي عىل وارتسَمْت بالغة، أمل بخيبة

بالغة.»
بعيدة مسافة عىل املحيط يف سقط قد كان الذي الصاروخ، حطاَم الغوَّاصون استعاد
تتعلَّق املشكلة كانت جيًدا. لفحصه داين» «روكيت إىل الرئييس املحرك وأُعيد الشاطئ، من
املشكلة. بتلك تامٍة درايٍة عىل ورشيفر وثيل دان كانت وللمفارقة، التوربينية. باملضخة
السابق الجنرال وكان نفسه، املحرك يستخدم للجيش التابع «جوبيرت» الصاروخ كان
املضخة دعامات أن اتضح ألنه نظًرا اإلطالق؛ اختبارات كل بوقف أمًرا أصَدَر قد مداريس
كانت التي «ثور» صواريخ من عدًدا آنذاك ى يتلقَّ رشيفر كان للكرس، قابلة التوربينية
محركات تصميم من االنتهاء حني إىل انتظاره حال يف أنه يعلم وكان لإلطالق، جاهزًة
املشكلة تلك ظهور معدل كان التجريبية. اإلطالق عمليات برنامَج بذلك ر يؤخِّ فهو جديدة؛
«ثور» إطالق قرََّر حيث محسوبة؛ بمخاطرة رشيفر قام لذا إطالٍق؛ عملياِت سبع كلَّ مرًة
النحو عىل اإلطالق عملية تمت إذا بها سيعود كان مفيدة بياناٍت عىل الحصول بغرض
ثَمَّ، ومن اإلطالق؛ يف تفلح لن «ثور» صواريخ نماذج بعض أن يدرك كان بينما الصحيح،

السيطرة. نطاق عن خارًجا أمًرا السماء يف الصاروخ انفجار كان
جديد صاروخ إطالق عىل العمل هو كثريًا يشغلنا «ما ثيل: تعبري حدِّ عىل لكن
بثمانية بعدها التالية الفرصة سنحت العمل.» نبدأ دعونا رفاق، يا َهلُّموا لذا، ا؛ جدٍّ قريبًا
حتى النجاح، إحراز من كثريًا اقرتبوا املرة، هذه يف مباَرشًة. كولومبس يوم ُقبَيْل أسابيع،

مذاَقه. استشعر الجميع إن
منطقة «ثور» الصاروخ أضاء ساعات؛ ببضع الليل منتصف بعد اإلطالق عملية جرت
برَّاًقا منحنيًا شعاًعا خلََّف ثم لعادمه، الساطع األبيض الضوء خالل من لوهلة اإلطالق
الثالث املراحل صواريخ محركات جميُع بدأَْت املسار. اتجاه يف يحلِّق بدأ ثم صعوده، مع
فرٍح موجُة وانتابتهم الَحِذر ظهم تحفُّ عن اإلطالق طاقم من عدٌد تخىلَّ بينما العمل، يف
لم «ربما قائًال: التتبُّع، عملية عن مسئوًال كان الذي بوتن، ريتشارد يتذكَّر لكن، عارمة.
يتمكَّن لم مشكلة.» وجود اكتشفنا حتى االنطالق عملية عىل دقائق خمس من أكثر يمر
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معلًقا ظلَّ إذ سليم؛ نحٍو عىل الرئييس الصاروخ عن االنفصال من الثالثة املرحلة صاروخ
عن رسيًعا الصاروخ خروج إىل أدَّى ما وهو الصحيح؛ االتجاه عن انحرف ثم للحظة
الرسعة. مستوى يف وانخفاضشديد دقيقة غري تحليق عملية عنه أسفرت ثمَّ ومن املسار؛
لبلوغ الساعة يف ميل ٢٤١٠٠ رسعة إىل «١ «بايونري الفضائية املركبة احتاجت
ترتفع كانت ذلك، مع الساعة. يف ميل ٥٠٠ من أقل إىل تضاءلت الرسعة هذه أن إال القمر،
ميًال. ٧٠٧٤٥ ارتفاع إىل وصلت فقد القمر، تبلغ لم أنها من الرغم وعىل وبطالقٍة، عاليًا
حول بيانات تُرِسل معدات متنها عىل تحمل حقيقية، فضاءٍ استكشاف رحلة هذه كانت
ذروَة «١ «بايونري الفضائية املركبة بلوغ ومع األريض. املداَر بكثرٍي تتجاوز كونية أوضاع

الكواكب. بني الفضاء حدوَد المَسْت ارتفاعها،
كانت بينما األقل عىل املرشوع، يف العمل طاقم من قليل عدٍد سوى بالنوم يكرتث لم
عاوَدِت اإلطالق، من ساعة وأربعني ثالث بعد مسارها. يف منطلقة تزال ال الفضائية املركبة
تتذبذب لم الهادئ. املحيط جنوب منطقة فوق الجوي الغالف إىل الولوَج الفضائية املركبة
سابق دون َفْت توقَّ حتى وقويًة، واضحًة وظلت اإلطالق، عىل املركبة عن الصادرة اإلشارُة
كانت لو كما احرتَقْت العلوي، الجوي الغالف أعماق يف تندفع املركبة كانت وبينما إنذار.
كافيًا. ذلك كان اللحظة تلك وحتى األرض، بلوغ من ا جدٍّ اقرتبت قد كانت لكنها نيزًكا،
صحيفة وصفت يراه. بما مبهور عالم من الثناء لتلقى أمريكا دور اآلن حان
وصَف كما التاريخ». يف إبهاًرا األحداث «أكثر بأنه األمَر باريس يف الصادرة كروا» «ال
بأنه الحدث ذلك باستمرار، املتحدة الواليات ينتقد كان الذي نهرو، الهند وزراء رئيُس
نظره وجهة عن رامو سايمون أعرَب املتحدة، الواليات ويف الحديث». للعلم مؤزر «نرص
الالمتناهي.» الوجود عاَلم يف ثواٍن ببضع األخرية األسبوع نهاية عطلة يف «ظفرنا قائًال:
فون دور حان ما رسعان التطوير. جهود نجاح ذروَة تمثِّل أنها اإلطالق عملية أثبتَْت
ثالثة وزنها يتجاوز ال فضائية بمركبة القمر وراء ما إىل التحليق يف يأمل كان الذي براون،
ويُدَعى النفاث، الدفع مخترب مديري أحد إن حتى صغريًا، املركبة حجم كان رطًال. عرش
وضعها حيث طائرة، متن عىل كيب موقع إىل بنفسه يحملها أن استطاع شنايدرمان، دان
من اقرتبَْت البعثة أن الضئيل حجُمها أثبت بمفردها. مقعًدا شغَلْت حاويٍة يف جانبه إىل
صغرية مسافة بُْعد عىل كان أنه واتضح يقدِّمه، أن يستطيع براون فون كان ما حدوِد

ذلك. من للغاية
صاروخها كان ديسمرب. شهر أوائل يف ،«٣ «بايونري ى وتُسمَّ املركبة، هذه انطلقت
مجموعة عن فضًال األوىل، املرحلة صاروَخ بوصفه «جوبيرت» الصاروخ ن يتضمَّ التعزيزي
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أن بَيَْد نجاح؛ يف جميعها وانطلقت العليا، املراحل يف الصلب الوقود صواريخ من
لذلك املقرَّر الوقت قبل محركه وتوقَّف للغاية حادة بزاوية ارتفع «جوبيرت» الصاروخ
الساعة، يف أميال عدة الناِتج الرسعة نقص يتجاوز لم أخرى، مرًة معدودة. بثواٍن
«٣ «بايونري الصاروخ كرََّر اإلطالق. عملية يف َفْرق إلحداث كافيًا هذا كان ذلك ومع
٦٣٥٨٠ ارتفاع ًقا محقِّ الجوية، القوات َقتْه حقَّ الذي الوشيك النجاح من السيناريو هذا
اكتشاف خالل من الفضاء، علم مجال يف ا مهمٍّ إسهاًما «٣ «بايونري الصاروخ َم قدَّ ميًال.
يتمكَّن لم لكن، األول. الحزام تحوط اإلشعاع، فيها يَْعَلق منطقٍة أو ثاٍن ألني فان حزام

القمر. من االقرتاب من أيًضا «٣ «بايونري
عدَّة بفاِرق كاملٍة إطالٍق عمليِة إجراء يف املتحدة الواليات أخفَقِت بينما ذلك، مع
محاولة أجرى قد كوروليف كان اإلطالق. منصَة ز يجهِّ يكاد ال كوروليف كان بوصات،
وتسعني اثنتني بعد تفكََّك التعزيزي الصاروخ أن بَيَْد ،١٩٥٨ سبتمرب ٢٣ يف األوىل اإلطالق
بضعة يف إال إليه صاروٍخ إلطالِق األفضل الوضع يف القمر يكن ولم إطالقه. من فقط ثانيًة
إطالق مع أكتوبر، شهر يف الثانية، كوروليف محاولة وتزامنت شهر، كل من قليلة أيام
سباًقا سيصري القمر إىل الصعود سباق أن لو كما األمر بدا قصرية، لوهلة .«١ «بايونري
سباق يف َون» «فورميال سيارات مثل تتنافس الدولتني كلتا صواريخ كانت حيث حقيقيٍّا؛

الكربى. الجائزة
عمله طاقم من طلب ناجحة، أمريكية إطالق عملية بإجراء كوروليف َسِمَع عندما
ومواصلة الثقيل، الشاي من كمياٍت واحتساء التعب، ونسيان أعينهم عن النوم نفض
إىل رحلته يف األمريكيني صاروخ انطالق من تقلقوا «ال قائًال: إليهم حديثه وختم العمل،
أخرى، مرًة لكن ساعات.» بعدَّة األمريكيون إليه يصل أن قبل القمر إىل سنصعد القمر؛
وسقط التعزيزي صاروخه انفَجَر املنصة، من الصاروخ انطالق عىل ثواٍن ١٠٤ مرور بعد

النارية. لأللعاب عرًضا كان لو كما األرض عىل
جعَلتْه قد األسايس «آر-٧» الصاروخ إىل العليا املرحلة صاروخ إضافة أن واضًحا بََدا
كازاخستان، يف االستبس سهول إىل إنقاذ فريَق كوروليف أرَسَل للتحليق. صالح غري
مسافٍة عىل واسعة منطقة يف سقطت قد الحطام أجزاء كانت الصاروخ. حطام السرتجاع
د نتجمَّ كنَّا «ليًال الحادث: هذا متذكًِّرا اإلنقاذ فريق أعضاء أحد وقال اإلطالق، موقع من
إذ دوًما؛ متوافًرا املاء يكن لم ضئيلًة. الجاف الطعام حصص كانت الخيام. يف الربد من
بضعة ملسافة شاحنات يف اآلبار من استخراجه بعد املاء نقل األحيان بعض يف يتعنيَّ كان
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األشياء أو الطريق استكشاف صعوبة مدى يعلم كازاخستان يف كان َمْن كلُّ كيلومرتات.
الفريق قائد أن بَيَْد األشجار. من الخالية املنبسطة السهلية مناطقها وسط حولك»، من
يف نجح وكذلك كطعام، لتناُوله َحَجل طائر اصطياد يف ونجح بندقية أحَرضَ قد كان

االستبس. منطقَة يعرب الغزالن من كبري قطيٌع كان عندما غزالة إصابة

 ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠
قدم

والصاروخ السوفييتي، «لونا» الصاروخ الفضائية: التعزيز صواريخ من األوىل النماذج
«٢ «جونو والصاروخ إيبُل»، «ثور والصاروخ «فانجارد»، والصاروخ األمريكي، «جوبيرت-يس»

جوتييه). (دان

الباليستية، الصواريخ مي مصمِّ كبري إىل تعليماته كوروليف أصدر موسكو، يف
اهتزازات إىل املشكلة مصدَر الفروف أرَجَع وحلِّها. املشكلة لتحديِد الفروف، «إسفيت»
هذه كانت وتفكُّكها. الصواريخ تحطُّم إىل أدَّى ما وهو السائل؛ األكسجني خطوط يف قوية
عدٍد الجتماِع الفروف ورتََّب األوىل، الصواريخ إطالق اختبارات خالل ظهرت قد االهتزازات
التجارب إجراء بعد كمستشارين. آرائهم لَعْرض نفسه، كلديش وفيهم العلماء، كبار من
خالل من االهتزازات منَْع بإمكانهم أن إىل الفروف فريق َخلُص ريايض، نموذج ووضع
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التعزيز صاروخ كان ،١٩٥٨ عام وبنهاية األكسجني. خطوط يف تخميد أجهزة تركيب
جاهًزا. املعدَّل

تحقيق من أمريكا اقرتاب مع ناجحة، إطالق عمليات إلجراء الفاشلة املحاوالت إن
يهمل لم لكنه هائلة، ضغوط تحت كوروليف وضعت اإلطالق، عمليات يف كامل نجاح
وْضَع نون يؤمِّ ال العمَّ كان حيث الورشة يزور كان بينما يوم، ذات يتعجل. ولم التفاصيل
قد العمل طاقم أفراد أحد كان مطرقة؛ صوَت سمع الرتكيب، هيكل يف الفضائية املركبة
قليًال فكَّها يحاِول وكان الرتكيب، هيكل يف عالقًة اللولبية املسامري بعَض مصاَدفًة رأى
ملاذا السماء! بحق تفعل «ماذا ثائًرا: كوروليف صاح ثقيل. ربط بمفتاح ها دقِّ طريق عن
ال الرتكيب، هيكل عىل يدقُّ كان أنه ح يوضِّ أن العامُل حاَوَل فضائية!» مركبة هذه تدقها؟
َد تعهَّ عندما إال كوروليف يهدأ لم إليه. االستماع رفض كوروليف أن بَيَْد نفسه، الصاروخ
النحو هذا عىل ف يترصَّ شخًصا أن من صدمته خضم ويف أبًدا. فعلته يكرِّر بأال الرجل

فضائية.» مركبة «هذه قائًال: يتمتم يزال ال وكان كوروليف خرج املسئول، غري
مصطِحبًا مباَرشًة، الكريسماس أعياد قبل تيوراتام إطالق موقع إىل كوروليف جاء
عرشين إىل الحرارة درجاُت انخفضت إذ الربودة؛ قارص الشتاء طقس كان كلديش. معه
املواقد وكانت املبيت، أماكن أحد يف انكرست قد التدفئة أنابيُب كانت الصفر. تحت درجة
كان بصعوبٍة. يتنفسون كانوا املوقع يف العاملني إن حتى كثريًا دخانًا أطلَقْت قد املؤقتة
ذلك كل أن غري بالفراء، مغطَّاة طويلة وأحذية معاطف يرتدون اإلطالق موقع يف العمال
يف مشكالٌت ظهرت الربودة. القارصة العاتية الرياح وسَط التدفئة من قليًال إال يوفر لم

اإلطالق. عملية تأخري إىل أدَّى ما وهو الالسلكي؛ أجهزة
بَيَْد الكحول، باحتساء التدفئة بعض عىل الحصول يف العاملني يراود األمل كان
بعد بذلك. يسمح كوروليف يكن ولم الوصول، إىل طريقها يف كانت حكومية لجنة أن
والَح اللوجيستية العمليات مسئويل أحد كوروليف من اقرتب اللجنة، أعضاء انرصاف
ثم وزِّعها.» عليها، «اللعنة غضب: يف صائًحا كوروليف فأجاب صامت، سؤاٌل عينَيْه يف
إناء منهم كلٍّ ومع التوزيع، منافذ أحد عند طويل صٍف يف العاملون اصطف ما رسعان

الكحويل. باملرشوب مللئه شاي
الوقت كان أخرى. مرًة املنصة إىل عاد كوروليف لكنَّ السنة، رأس عطلُة حلَّْت
عملية قبل الوضع كان قليًال. أصفى الطقُس وصار هدأت، قد الرياح وكانت صباًحا،
هذه يف واالرتياح باأللفة شعر كوروليف لكنَّ التايل، اليوم يف بالتوتر مفعًما اإلطالق
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األنابيب، داخل الغاز لهسيس املألوفة األصوات إىل مبتهًجا كوروليف استمع األجواء.
الصمامات عن الصادرة املرتفعة واألصوات الدائرة، واملولدات الكهربية، املحركات وهدير
َمْن وكلُّ توقيته، ويف موضعه، يف يشء كل إلهي! «يا قائًال: نفسه حدََّث االنغالق. يف اآلِخذة

رائعون.» املكان يف
هذه يف الصاروخ أداءُ كان إذ أيًضا؛ رائعًة املنصة من الصاروخ انطالق عملية كانت
القمر انطلق ما رسعان ثم شائبة، تشوبه ال العليا، املرحلة صاروخ ذلك يف بما املرة،
األخرية «بايونري» صواريخ كانت التي االرتفاعات متجاوًزا مساره، يف «١ «لونا الصناعي
شعر موسكو، إىل كوروليف عودة عند ُقْرب. عن به مارٍّا ثم القمر، من مقرتبًا بلغتها، قد
يالمسه أن بل بالقمر، مارٍّا الصاروخ يحلِّق أن هو خطََّط ما يكن لم مجدًدا. باإلحباط

ا. مباِرشً تالُمًسا
أن الجميع أعلن أخرى، مرًة مرتفعًة. املعنوية الروح كانت العاصمة، يف لكن،
اإلفالت رسعِة بلوَغ يستطيع صاروخ أول بنى قد كان إذ هائًال؛ نجاًحا َق حقَّ قد كوروليف
صار إذ القمر؛ إىل صعوده عدم مع حتى فارقة عالمًة «١ «لونا القمر شكََّل املطلوبة.
الشمس. حول مداٍر يف وتدخل األرضية الجاذبية نطاق عن تخرج فضائية مركبة أوَل
بها يتميَّز التي الرفع قدرَة رطل ٨٠٠ البالغ «١ «لونا وزن أظَهَر ذلك، إىل باإلضافة

له. الحاِمل «آر-٧» الصاروخ
مجلس لجان إحدى أعلنَْت حيث أخرى؛ مرًة فيه مباَلًغا واشنطن فعل رد جاء
يف ستأتي السياسية والسلطة املجتمع يف عنها العدول إىل سبيَل ال «تغيريات أن النواب
يف أخذها وعدم التغيريات هذه إغفاُل وسيعني وتطويرها، الفضائية القدرات تنمية أعقاب
«سباٌق قائلًة: ذلك إىل ُمِشريًة «تايم» مجلة كتبت القومي». الهالك مسار اختياَر االعتبار
مستشاره مع بالتعاون آيزنهاور، كان قادم.» مستقبل أي للحرية كان إذا ما يقرِّر ربما
املرشوعات وكالة يف العسكرية الفضائية املرشوعات الستكمال َة الُعدَّ يعدُّ كيليان، جيمس
اإلدارة وهي جديدة، فيدرالية ووكالٍة كبري مدني مرشوٍع خالل من املتطورة البحثية

(ناسا). والفضاء الفضائية للمالحة الوطنية
القانون وهو الكونجرس، عن صادر قانوٍن بموجب األساس يف ناسا وكالة ست أُسِّ
صغرية مؤسسة ناسا وكالة نواة كانت .١٩٥٨ لعام والفضاء الفضائية للمالحة الوطني
التي الفضائية، للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة وهي ،١٩١٥ عام إىل تاريخها يرجع
عملت الفضاء. تكنولوجيا مجال يف ًصا متخصِّ خربٍة بيَت بوصفها مرموقًة مكانًة شغلت
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تشغيل يف نجحت حيث محدودة؛ بميزانية الفضائية للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة
مناصب يف كثريون أصدقاء اللجنة لدى يكن لم الدفع. لبحوث ومركٍز فضائيَّني مختربَين
تكن لم التجريبية طائرتها حتى ملحوظة، غري أنشطتها وكانت واشنطن، يف مؤثِّرة ُعْليا
عام يف لفرتة. استخدمتها بعدما إياها أعطتها التي الجوية القوات طائرات إحدى إال
املالية املوارد نصف عىل إال اللجنة تحصل لم التكاليف، تخفيض من موجة وسط ،١٩٥٤

بطلبها. َمْت تقدَّ التي
الذين بني جيدة بُسمعة تحظى الفضائية للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة كانت
رائد باحث وهو دوليتل، جيمي اللجنة رئيس منصَب شغل ،١٩٥٧ عام يف يعرفونها.
الباحثني من عدًدا عضويتها يف تضمُّ اللجنة كانت األول. الطراز من حرب وجنرال
النفاثة الطائرات شكَل َدا حدَّ اللذان دونز، تي وآر وتكومب ريتشارد بينهم من امُلبتكرين،
بني من كان ماخ. ٧ برسعة هوائيٍّا نفًقا بنى قد كان الذي بيكر، وجون الصوت؛ من األرسع
البازغ، والفضاء الصواريخ عرص يف مهمة إسهاماٍت قدَّموا آَخرون باحثون اللجنة أعضاء
كوقود. الهيدروجني تستخدم صاروخية محركات أول يبني كان الذي سلوب، جون منهم
الغالف ولوج عند لإلزالة القابلة الحرارية الدروع تطوير يف رائًدا جيلروث روبرت كان
التي الفضائية للمركبات الرصيح الشكل اخرتعا قد إجرز وألفرد ألن جوليان كان الجوي.

الجوي. الغالف إىل الولوج تعاِود
اللجنة عمل ثُلث كان األوالن، «سبوتنيك» قمرا فيه ارتَفَع الذي الوقت بحلول
ذاتها حد يف اللجنة كانت ذلك، مع بالفضاء. متعلًِّقا تقريبًا الفضائية للمالحة االستشارية
أن املنتظر من كان لكنها كبري، فضاءٍ برنامج إدارة مسئوليَة تتوىلَّ أن من كثريًا أصغَر
أخرى وصواريخ فضاءٍ لربامج اإلدارية املسئولية تويلِّ خالل من تنمو نواة، بمنزلة تصبح
البحرية، البحوث مخترب يف القائمة، «فانجارد» الصاروخ بناء جهود كانت التنفيذ. قيد
للجيش التابع النفاث الدفع مختربُ أيًضا انضمَّ اللجنة. إىل امُلوَكلة األوىل املهام إحدى
فريَق أيًضا أعينها نُصب تضع اللجنة يف العليا اإلدارة وكانت الجديدة. ناسا وكالة إىل
ذلك، إىل وباإلضافة براون؛ فون إلرشاف الخاضع آرسنال» «ردستون يف الصواريخ عمل
يف العمَل باَرشِت حيث بلتيمور؛ ُقْرَب مسبوقة غري نتائَج أخرى مبكرة مبادرٌة أحرَزْت
غري فضائية مركبات سيستخدم كان الذي الفضائية، للرحالت الجديد جودارد مركز

العلمية. لألغراض صة مخصَّ مأهولة
الفضائية بالرحالت االهتمام من عارمة موجة وسط ،١٩٥٨ عام خالل ناسا تبلورت
بدءوا قد االختصاصيني من عدد كان طويلة، بفرتة «سبوتنيك» القمر إطالق قبل املأهولة.
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تجريبية مركبًة األوىل الفضائية املركبة تكون أن عني متوقِّ املجال، هذا يف دراساٍت إجراء يف
التحديد وجه عىل الخطط إحدى طالبَْت كبري. صاروخ متن عىل مداٍر يف تنطلق األداء عاليَة
طويًال وقتًا سيستغرق األمر كان الغرض. لهذا «إكس-١٥» طراز متطور صاروخ ببناء
أمرهم، من عجلة يف الجميع كان ،١٩٥٧ أكتوبر شهر وبعد الصاروخ، تطوير من لالنتهاء

ممكنة. طريقة بأرسع فضاءٍ رائد بإرسال يتعلَّق األمر صار ثم
اه سمَّ صاروخ نموذَج األمور، هذه يف قطُّ متخاذًال يكن لم الذي براون، فون َم قدَّ
يضع أن براون فون أراد الفضاء. إىل الصعود له ُكِتب إنسان أول وهو «آدم»، مرشوع
الصاروخ أعىل ويُطِلقها املخروطية، املقدمة داخل الغلق محكمة مقصورة يف فضاءٍ رجَل
«سيلبِّي آدم مرشوع أن إىل مشريين أصدقاؤه دعمه ميًال. ١٥٠ ارتفاع إىل «ردستون»،
الجيش لقوات الضاربة والقوة الحركة سهولة من للتحسني األمريكي الجيش متطلبات
الصاروخ أن بما لكن، للجنود». حاملة صواريخ عرب النطاق واسعِة نقٍل وسيلِة خالل من
درايدن، هيو أخربَ املوضوع. هذا حول النقاُش ينتِه لم التحليق، وشك عىل كان «ردستون»
لجنَة ،١٩٤٩ عام منذ الفضائية للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة يرأس كان الذي
قيمته يف يتساوى أمٌر إرجاعه ثم الفضاء يف رجل «إطالق أن النواب ملجلس التابعة الفضاء
َف توقَّ مدفع». فوهة من شابة سيدة إطالَق ن تتضمَّ التي املثرية السريك فقرة مع الفنية
حان إلحاًحا، أكثر الرويس التحدي صار عندما لكن ،١٩٥٨ عام خالل «آدم» مرشوع
األساسية. ارتكازه نقاط وإحدى األمل محوَر هذه السريك فقرُة فيه أصبحت الذي الوقت
ل. تحوُّ نقطة يمثِّل كان ما وهو وجرأًة، طموًحا أكثر خطط الجوية القوات لدى كانت
دولة، لكلِّ الجوي املجال بني للتمييز بجدٍّ الجوية القوات جنراالت عمل «سبوتنيك»، قبل
يأملون الجنراالت هؤالء كان الذي الخارجي الفضاء وبني سيادتها، تحت يكون والذي
مبدأ برتسيخ بغيتهم قوا حقَّ وقد اآلن، أما يَّة. بحرِّ فيه االستطالعية أقماُرهم تحلِّق أن يف
بني الفاصل الحد لتمويه سون متحمِّ فإنهم مقبولة، كممارسة الفضاء عرب السفر حرية
الفضاء. باستخدام املطاَلبة من الجوية القوات تتمكَّن بحيث والفضاء، الجوي املجال
وهو الطريان»، وعلم الجوية املالحة «فن الجديد التعبري الستخدام بحماس يروِّجون كانوا
القادة هؤالء من كبريًا عدًدا ألن ونظًرا يتجزأ. ال كلٍّ من جزءٌ املجالني بأن يوحي تعبريٌ
مداًرا يرتاد َمن أول يرتدي أن يتوقعوا أن الطبيعي من كان األساس، يف طيَّارون الكبار

األزرق. الخدمة زيَّ فضائيٍّا
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«إنساٍن أْي سونيست»؛ سبيس إن «مان مرشوع عىل اآلمال هذه أكََّدْت البداية، يف
الجديد األركان رئيس نائب من قويٍّا دعًما املرشوع هذا ونال وقٍت»، أقرب يف الفضاء يف
عىل الجديد املرشوع اعتمد قوي. وحضور كبري بنفوذ يتمتع كان الذي لوماي، كورتيس
برهنت والتي «أطلس»، الصاروخ بناءَ تولَّْت التي «كونفري» رشكة يف أُجِريت التي البحوث
ا، جدٍّ منخفض مدار يف مأهولة صغرية كبسولة حمل يستطيع الصاروخ هذا أن عىل
وأحجام أعداد قلة وضوح عىل آَخر مثاًال املرشوع َم قدَّ يرام. ما عىل األمور سارت إذا
طيَّاته يف حمل املرشوع أن بَيَْد هاميش، نحٍو عىل املبكرة األيام تلك يف مة املصمَّ الصواريخ
خطَة رشيفر الجنرال اقرتح ،١٩٥٨ يونيو يف رسيعة. نتائج تحقيق يف أمًال األقل عىل

أمريكي. دوالر مليون ٩٩ بتكلفة ،١٩٦٠ أبريل شهر بحلول املهمة هذه تنفيِذ
للمالحة الوطنية االستشارية للجنة التابع الفضائية للبحوث النجيل مخترب كان
الفضاء برحالت لالهتمام ثالثًا مركًزا يمثِّل فرجينيا، بوالية نورفولك ُقْرَب الفضائية،
لتطوير الرسعة العالية الرياح أنفاق استخدام يف فاعًال دوًرا لعب قد املخترب كان املأهولة.
لالسرتجاع قابلة كبسولٍة تصميُم وشكََّل املخروطية، الصواريخ مقدمات من محددة أشكال
بزمام فاجت ماكسيم الهواء ديناميكا خبري أخذ الجهود. لهذه طبيعيٍّا امتداًدا فضاء لرائد
عملية أثناء واستقراره الصاروخ ثبات عىل يحافظ شكل تصميم إىل سعى حيث املبادرة؛
باملظالت. لإلنزال مساحٍة توفري مع الكبسولة حرارة ارتفاع من وقلََّل الجوي، املجال ولوج
ذات مقطوعة مخروطية مقدمًة ن يتضمَّ التطوير عملياُت إليه انتهت الذي التصميم كان
الشكل هذا ظلَّ البسيطة، التعديالت بعض خالل من قليًال. منحٍن واضح حراري درٍع

الفضائي. املكوك ظَهَر حتى املتحدة الواليات يف شائًعا األسايس
عناَرص «فاجر» وكبسولة سونيست» سبيس أون و«مان «آدم» مرشوعات صارت
القوات كانت املأهولة. الفضاء لرحالت مرشوع أول وهو «مريكوري»، مرشوع يف رئيسية
لالستحواذ لها يؤهِّ الذي السيايس النفوذ لديها وكان كهذا، مرشوع إدارة يف ترغب الجوية
اإلمكانيات. ومحدودة جديدة وكالًة تزال ال كانت التي ناسا عىل ق والتفوُّ املرشوع إدارة عىل
عن يفصح قرار وهو الربنامج، إدارة ستتوىلَّ َمن هي ناسا أن قرََّر نفسه آيك أن بَيَْد
القوات أن حقيقة إىل هذا ويرجع املأهولة؛ الفضاء لرحالت الحقيقية األهمية من الكثري
حقيقة وهي فضائي، مدار إىل فضاءٍ روَّاد إلرسال حقيقي سبٌب لديها يكن لم الجوية

«مريكوري». للصاروخ الحراري الدرع كوضوح تماًما واضحة
معنًى يتضمن كان به املحتفى الطريان» وعلم الجوية املالحة «فن مفهوم أنَّ لو
استطالعي صناعي قمر مقرتح تقديم من سيتمكَّن رشيفر كان فربما إذن حقيقيٍّا،
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«راند» مؤسسة دراسات حتى األمر، حقيقة يف املداري. «يو-٢» القمر غرار عىل مأهول،
نسخًة كان آيك قرار أن َ تبنيَّ لذلك، نتيجًة آليٍّا. تُدار بعثاٍت بإطالق تنبَّأت قد كانت املبكرة
املركبة عن «فانجارد» الصاروخ اختيار َل فضَّ الذي ،١٩٥٥ عام قرار من األصل طبَق

إس-١١٧إل». «دبليو للقمر غطاءٍ لتوفري للجيش التابعة املدارية
عام «مريكوري» ملرشوع مديًرا ناسا واختيار ،١٩٥٥ عام «فانجارد» اختيار كان
عام قرار كان ذلك، مع الفضاء. لرحالت عسكرية وغري ِسْلميٍة صورٍة عىل يؤكدان ،١٩٥٨
الذي إس-١١٧إل»، «دبليو للقمر فعاًال دعًما َم قدَّ حيث حقيقية، ميزة ن يتضمَّ ١٩٥٥
هذه يتضمن ١٩٥٨ عام قرار يكن لم املقابل، يف لكن، إليه. أساسية حاجة ثمة كانت
مدار إىل روَّاد إلرسال حقيقية متطلبات الجوية القوات لدى تكن لم إذا ألنه العملية؛ امليزة

منها. أقل الصدد هذا يف ناسا متطلبات فإن فضائي،
من األمور يرون َمْن عدد واشنطن يف تضاءََل «سبوتنيك»، أقمار نجم صعود مع
فيما كبرية ميزة يتضمن ال «مريكوري» مرشوع كان إذا .١٩٥٨ عام خالل املنظور هذا
النظر وجهة من األهمية يف غاية مرشوع فإنه الفضاء، روَّاد به يقوم أن يمكن بما يتعلَّق
التفوق إظهار يف الرغبة إىل األساس يف يرجع املرشوع أهمية عىل التشديد لعلَّ السياسية.
إىل النظر ظل يف األقل. عىل تطميناٍت يقدِّم كان املرشوع لكنَّ الفضاء، مجال يف األمريكي
واقع، إىل األمر حقيقة يف التصورات ل وتحوُّ فيها، جداَل ال مهمًة مسألًة باعتباره الفضاء
إىل يسعى آيزنهاور يكن لم فعلية. خطوات التخاذ كافيًا سببًا آيزنهاور العام الرأي منح

ذلك. عىل أرغَمتْه األحداث لكن تجنبه، يف يأمل وكان الفضاء، نحو سباق خوض
قرََّر املرشوع. تركيِز محوَر بوصفهم األمر، حقيقة يف الفضاء، روَّاد برز ما رسعان
جامعية. مؤهالٍت يحملون عسكرية اختباراٍت طيَّاِري الفضاء روَّاُد يكون أن نفسه آيك
سيجري كان ناسا يف السلميني الفضاء طيَّاري أن تعني الخطة هذه كانت البداية، منذ
تُخَفى كانت التي تقريبًا الطريقة بنفس بديلة، مدنية هويات ومنحهم هوياتهم إخفاء
أدى ذلك، إىل باإلضافة املركزية. االستخبارات لوكالة التابعة «يو-٢» أقمار طبيعُة بها
وبيل ياجر تشاك بينهم من العنارص، أفضل من عدد استبعاد إىل الفور عىل املعيار هذا

كروسفيلد. وسكوت بريدجمان
الصوت. حاجز اخرتق عندما ،١٩٤٧ عام يف عاًما وعرشين أربعة يبلغ ياجر كان
برسعة الجو يف الطريان من تطوَّرت قد الطريان حدود كانت عاًما، عرش اثني من أقل وبعد
جيدة، بصحة يتمتع ياجر وكان ماخ. ٢٥ برسعة فضائي مدار يف الطريان إىل ماخ ١
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أما ُمستبَعًدا. جعله ما وهذا بالجامعة، قطُّ يلتحق لم لكنه أيًضا، شبابه ريعان يف وكان
وكان سكايروكت، دوجالس يف واالرتفاع الرسعة يف قياسية أرقاًما َل سجَّ فقد بريدجمان،
نفاثة، طائرات فيها يقود يكن لم التي األوقات يف ماليبو شاطئ عىل بوقته مستمتًعا يعيش
كروسفيلد، وأخريًا ينبغي. ا ممَّ سنٍّا أكرب جعله ما وهو األربعني، عاَمه تخطَّى قد كان لكنه
لكنه «إكس-١٥»، قيادة عىل آنذاك يتدرَّب وكان ماخ، ٢ رسعة يبلغ طيَّار أول كان الذي

أيًضا. ُمستبَعًدا جعله ما وهو مدنيٍّا، كان
«مريكوري»؛ فضاء رائد يصبح ألن يصلح الحياء شديُد شخص أي يكن لم ذلك، مع
هذا كان البحرية، يف للحياة. امُلهدِّدة الخطر بمصادر مليئًا الفضاء روَّاد عاَلم كان إذ
يف دفعها قوَة تفقد قد َمراجم طائرات، حاملة عىل َمراجم بمساعدة إطالٍق عملياِت يتضمن
الطائرات حامالت مقدمات فوَق تسقط الطائرات كانت األحيان، من كثري ويف لحظة. أية
أيًضا؛ ليلية هبوط عمليات ثمة كانت السرتجاعها. خلفها سفينة تهرع بينما البحر، يف ثم
الخلف وإىل األمام وإىل ويرسة يمنة تتأرجح طائرات حاملة سطح من الطيَّار يقرتب حيث
الهبوط يف اآلِخذة الطائرة يراقب الحاملة، مؤخرة قرب يقف إشارات عامل كان الظالم. يف
تسري الهبوط عمليُة تكن لم إذا الضوئية افات الكشَّ مستخِدًما بإشارات للطيَّار ويلوح
خمسمائة مسافة عىل بوضوٍح اإلشارات عامل رؤيَة يستطيع الطيَّار كان سليم. نحٍو عىل
سالمة لتأمني كافيًا هذا يكن لم وإذا ثواٍن. ثالث يف املسافة تقطع الطائرة وكانت قدم،

قيِّمة. بمبالغ الحياة عىل تأمني بوالص توفر البحرية كانت الطيَّار،
عىل طائرته الطيَّارين أحد يقود فقد الغريبة؛ عاداتهم الجوية القوات ملقاتيل كان
إشارًة يرى فجأًة ثم عندها، اإلقالع وقف يمكن كان نقطًة متجاوًزا لإلقالع، استعداًدا املمر
الطائرة يف لالشتعال القابل الكريوسني حمولة إىل بالنظر الحريق. من للتحذير ضوئية
من شحنٌة وتُطِلق حبًال الطيَّار يجذب ثَمَّ ومن لحظة، أي يف الطائرة تنفجر قد النفاثة،
باستخدام حياته بإنقاذ للطيَّار يسمح ما وهو أعىل، إىل الطيَّار مقعَد النرتوجليرسين
مقعدها ينطلق التي إيه»، «إف-١٠٤ طراز طائرة يقود الطيَّار يكن لم إذا ذلك مظلة؛

أسفل». «إىل
البالد، يف االختبارات طياري أكفأ من واحٌد فقَد أن يف سببًا هذا النجاة مقعد كان
طائرة يف قدم ألف ١٢٦ ارتفاع بلغ قد كينشلوي كان حياتَه. كينشلوي، آيفن ويُدَعى
باجا من الواقعة املنطقة برؤية يسمح كان ارتفاع وهو ،١٩٥٦ عام يف «إكس-٢» طراز
بعد بعامني، بعدها الحظ يحالفه لم لكن بوضوح. فرانسيسكو سان إىل كاليفورنيا
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بحيث يقودها كان التي إيه» «إف-١٠٤ طراز بالطائرة يدور أن حاَوَل إذ مباَرشًة؛ إقالعه
عىل اسَمه الجوية القوات أطلقت له، وتكريًما يفلح. لم لكن السماء، إىل االرتفاع يستطيع

ميشيجان. يف القواعد إحدى
ذهن حضور عىل يربهن النجاة ملقعد الحاِذق االستخدام كان ربما اآلَخر، الجانب عىل
عىل تدريبًا ياجر تشاك يذكر الفضاء. روَّاد إىل لالنضمام ًال مؤهَّ يجعله ما وهو الطيَّار
عىل كان ثَمَّ ومن أعىل، إىل تنطلق مقاعدها كانت «إف-١٠٤»، طائرة من ر مطوَّ نموذج
دون للحيلولة قوة بأقىص الوقود كاِبح عىل الضغَط آدامز ومايك سكوت ديفيد الطيَّاَريْن
ظلَّ بينما الخلفي، مقعده خارج آدامز واندفع املحرك، َف توقَّ األرض. عىل الطائرة سقوط

قيادتها. وواَصَل الطائرة يف سكوت
صائبًا قراًرا الطيَّاَرين كال اتخذ لحظٍة، ففي دهشتي؛ األمُر «أثار قائًال: ياجر كتب
كان ثَمَّ ومن آدامز، قمرة إىل املحرَك التصادُم دفع مختلفني.» عمل بمساَرْي لكن تماًما،
إذا حتفه سيلقى سكوت كان بينما قمرته، يف موجوًدا ظلَّ إذا بحياته سيُودي التصادم
عىل ليسري رحلته سكوت واَصَل باملقعد. لحق الذي للرضر نظًرا بمقعده، االنطالق قرََّر
األمر خرج عندما حتفه لقي أنه من الرغم عىل الحًقا، «إكس-١٥» آدامز قاد القمر. سطح

الطائرة. وتحطمت ماخ ٥ رسعة عند السيطرة عن
لوال الحقبة، لهذه العامة باألجواء «مريكوري» روَّاد يصطبغ أن املمكن من كان
األمريكي. والنهج والعدالة الحقيقة رموَز بوصفهم تقديمهم عىل الشديد ناسا حرص
وقف .١٩٥٩ أبريل يف لهم، صحفي مؤتمر أول يف النحو هذا عىل معهم التعاُمل بدأ
الرب حول قصريًا خطابًا وألقى فضائي، مدار يف انطلق َمن أول كان الذي جلني، جون
يف الكلمة تلك الصحافة تناولت قال. ا ممَّ كلمٍة كلَّ يعني وكان التفاح، وفطرية واألمومة
نسمة، مليون ١٧٥ سكانها تعداد يبلغ أمة بني «من بحماس: «تايم» مجلة كتبت نهم.
كولومبس منه ُقدَّ الذي نفسه الَحجر من ُقدُّوا رجال املايضسبعُة األسبوَع املشهَد َر تصدَّ

رايت.» وويلرب وأورفيل بون ودانيال وماجالن
مجرد بوصفها اإلعالم وسائل يف ُصوِّرت قد «مريكوري» مركبة أن من الرغم عىل
السبعة املسئولون ضمَّ عادًة. حارضة العامة العالقات كانت والتكنولوجيا، العلم يف تجربة
باورز، «شورتي» جون امُلقدِّم وهو الفور، عىل ناسا يف صحفيٍّا مسئوًال «مريكوري» عن
ما رسعان إذ بداية؛ إال هذه تكن لم الثامن». الفضاء «رائد باسم يُعَرف صار الذي
محامي أحد وخاَطَب املساَعدة، إىل حاجتَه املرشوع يف العامة العالقات مسئول أدرك
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املرسح بعالم جيدة دراية عىل ديوريس كان ديوريس. ليو ويُدَعى البارزين، واشنطن
جودفري. آرثر مثل املشاهري، من عدٌد عمالئه بني من كان واالستعراضات. والسينما
وعقد الفضاء، لروَّاد الشخصية القصص نرش حقوق املجالت إىل يبيع أن ديوريس عرض
كانت أمريكي. دوالر ألف ٥٠٠ بقيمة عقٌد ثمرتها من كان «اليف» مجلة مع صفقة
موظفني كانوا «مريكوري» مركبة روَّاد ألن واملجد؛ الشهرة من كثريًا أفضل الصفقة هذه
عىل يحصلون العامة، املدنية الوظائف هيكل يف ١٥ الدرجة إىل ١٢ الدرجة من حكوميني،
ديوريس أتمَّ أمريكيٍّا. دوالًرا و١٢٧٧٠ أمريكيٍّا دوالًرا ٨٣٣٠ بني ترتاوح مبدئية رواتب
الفضاء روَّاد صورة «اليف» مجلة ووضعت أغسطس، شهر من مبكر وقت يف الصفقة
بعنوان متقابلة صفحة عرشة ثماني يف تغطيًة َمْت وقدَّ سبتمرب، ١٤ عدد يف الغالف عىل
تناوًال الفضاء روَّاد زوجات املجلة تناولت بأسبوع، بعدها التاريخ». لصنع «مستِعدُّون
أي إلزالة طفيفة تعديالٍت عليها أجريت الغالف عىل ملوَّنًة صورًة نرشت حيث مماثًال؛
جديد عنوان تحت متقابلة، صفحة عرشة أربع يف موضوًعا وكتبت تجاعيد، أو تغضنات

الفضاء». روَّاد وراء سبٌع «بطالٌت
العلني ظهوره وخالل رمًزا، كونه يفوق كطيَّار اسمه كان إذ باألمر؛ ياجر ينبهر لم
سيسافر «قرًدا أن إىل اللباقة إىل املفتقرة بطريقته أشار الجوية القوات عن ممثًال األول
الطريان الختبارات ياجر عاَلم ر يتصوَّ أن املرء عىل كان مريكوري». متن عىل رحلة أول يف
الطيَّارين من الكثري يقرتب لم كذلك، عاَلٍم ففي لتعليقه؛ الحقيقي الحجم يدرك حتى
من أكثر تعليقه يف لطيًفا ياجر كان األمر، حقيقة يف حقيقية. نفاثة طائراٍت من املاهرين
يد تلمسها أن دون اآليل، التحكم بنظام األوىل الرحلة تتم أن امُلقرَّر من كان إذ الالزم؛

موضعه. غري يف جاء ياجر تعليق لكنَّ برشية. غري كانت وإن حتى
مثلما «مريكوري»، مركبة حالة يف جانبية مسألًة وتملقهم األبطال مداهنة تكن لم
املرشوع، إىل بالنسبة جوهرية مسألة كانت فقد َعَرضيٍّا. ثانويٍّا منتًجا أيًضا تكن لم
عىل برشيٍّا طابًعا يضفوا أن كان الفضاء روَّاد من املراد أن وهو بسيط، لسبب وذلك
تتمكَّن أن يف األمل إىل يرمز وكان التسلُّح، سباق عن بديًال كان الذي الفضائي، الربنامج
األمور هذه استيعاب البرشية النفسية تستطع لم السوفييتي. التهديد مواجهة من أمريكا
أشخاص، إىل حاجٍة يف وكانت مشخصنة، غري مجردة صورة يف تقديمها عند العظيمة
الجنرال وكان الحكومة، وإىل الدولة إىل يرمز آيك كان محوريًة. وشخصياٍت رموًزا ليكونوا
فضاء روَّاد كان باملثل، النرص. يف األمل مثََّل قد الهادئ، املحيط حرب خالل ماكارثر،
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اآلتية األخرية التحديات هذه مواجهة يف النجاح يف األمل إىل يرمزون «مريكوري» مركبة
مشاعر من هائل لفيٍض إلهام مصدَر الفضاء روَّاد يصبح أن املنتظر من كان الخارج. من
ما فعلوا إذا حتى سياسية، أدواًرا أيًضا يلعبوا أن امُلقرَّر من وكان واإلعجاب، الكربياء
إىل ينطلق أن هو يفعله أن منهم أيٍّ عىل كان ما كل إال. ليس التفاخر قبيل من فعلوه

سامًلا. يعود ثم الفضاء،
كان الفضاء، الستكشاف كرموز أدواَرهم يؤدُّون الروَّاد هؤالء كان بينما لكن،
أكثر لتنفيذ األثناء تلك يف َة العدَّ يُِعدُّ كان إذ امللموسة؛ الحقيقة مجدًدا يقدِّم كوروليف
برنامجه يف التالية الخطوة ستمثل كانت التي البعثة وهي اإلطالق، عىل إلحاًحا البعثات
البعيد للجانب فوتوغرافية صور التقاط إىل يسعى كوروليف كان إذ القمر؛ الستكشاف

القمر. من املرئي غري
اعتيادي؛ غري نحٍو عىل متطورة قدراٍت ذات فضائية مركبة تتطلَّب كانت البعثة هذه
فيه تخفق أن ع املتوقَّ من كان ما وهو الدقة، شديد مساًرا تتبع أن املركبة هذه عىل كان إذ
هي بينما نفَسها ه توجِّ أن املركبة عىل كان الهدف. إصابة يف فشلها بعد «١ «لونا املركبة
يف تحملها التي الكامريا ه توجِّ ثم ات، مجسَّ خالل من القمر موضَع وتحدد القمر، خلف
يحمِّض آيل صور تحميض مخترب تشغيل ذلك بعد عليها يتعنيَّ وكان الصحيح. االتجاه
مجال يف واضحة قيمة عىل ينطوي ر تطوُّ وهو كيميائية، مواد يف غمره خالل من الفيلم
واستجابًة املتطورة. «ديسكفرر» أقمار يف متوافر غري ر تطوُّ إنه بل العسكري، االستطالع
وتجري تليفزيونية، كامريا املركبة تدير أرضية، محطة من السلكية إشارة عرب صادٍر ألمٍر

ترسلها. ثم ضة، امُلحمَّ للصور ضوئي مسح عملية
روشنباخ، بوريس هو آَخر، قديم بزميل كوروليف استعان التوجيه، نظام لتطوير
باقرتاض روشنباخ بدأ الوقت. من لفرتة مشابهة فنية موضوعات دراسة عىل عكف الذي
كبرية كمياٍت لرشاء محيل، إلكرتونية آالت متجر إىل مهندسيه أحد وأرسَل روبل ألف
أوَّلية نماذَج يبني عمله فريق كان ما رسعان ثم امُلستعَملة، اإللكرتونية املكونات من
باستخدام تعمل الوضع، يف تحكٍُّم أجهزَة ن تتضمَّ نفاثة وطائرات برصية، ات مجسَّ من
املركبة هذه كانت إلكرتونية. تحكٍُّم ونُُظَم توجيٍه، بوصالِت ن وتتضمَّ املضغوط، النيرتوجني
خالل كهربية. طاقة عىل للحصول الشمسية الخاليا تستخدم مركبة أول هي الفضائية
كانت بينما حبل خالل من املركبة ترفع رافعة ثمة كانت األرضية، االختبار عمليات
َمرَقص. يف المعة كرة مثل تتألأل كانت التي املركبة، جسم عىل ترتاقص الباهرة األضواء
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سبتمرب يف واحد. بحجٍر عصفوَرين ضاربًا القمر نحَو جهوَده كوروليف واَصَل ثم
لتحقيق ًسا متحمِّ وكان آيزنهاور، مع قمٍة لقاءِ يف املتحدة الواليات خروتشوف زار ،١٩٥٩
من القمر، إىل ثانية ناجحة إطالق عملية بإجراء ده بتعهُّ كوروليف التزَم آَخر. دعائيٍّ نٍرص
الترصيحات من بمجموعة اإلدالءَ كوروليف رتََّب ذلك، إىل وباإلضافة ٢»؛ «لونا القمر خالل
بريطانيا، يف بانك جودرل يف الضخم الالسلكي التليسكوب من بل موسكو، من ال املهمة،
يتمتع لوفل، برنارد السري جودرل، مركز مدير كان العاَلم. يف نوعه من جهاز أكرب وهو

األخري. اإلنجاز هذا عىل الربيق من مزيًدا أضفى ما وهو لها؛ نظريَ ال بُسْمعة
الفشل حاالت ُمخِفني تامة، يَّة رسِّ يف الفضائي برنامجهم يديرون السوفييت كان
القوات مع كثب عن لوفيل عمَل جانبه، من فيه. مبالغ نحٍو عىل النجاح حاالت وُمِربزين
إال يجد لم لكنه «بايونري»، صواريخ إطالق عمليات إلجراء استعداداتها خضم يف الجوية
للسوفييت اتضح أن بمجرد لكن، السوفييت. مع التعاون إىل سعى عندما ُمطِبًقا صمتًا
موسكو أعلنت بنجاٍح، الفضاء إىل انطلق قد القمر إىل إطالقه املزمع األخري الصاروخ أن

مماثل. إنجاٍز تحقيِق إىل طريقها يف أنها
ا عمَّ وسأله صحفي به أمسك عندما كريكت مباراة إىل الذهاب وشك عىل لوفل كان
لم إذ كريكت؛ مباراة سيلعب بأنه أجاب القمر؛ إىل املنطلقة املركبة هذه حيال سيفعل
مكتبه إىل لوفل عاد ساعة. ثالثني عىل يزيد ما مرور بعد إال القمر ليبلغ «٢ «لونا يكن
حاجٍة يف كان التي البيانات متضمنًا موسكو، من إليه ُمرَسًال تلكًسا ووجد املباراة، بعد
القمر؛ جاذبية مجال ولوجه عند «٢ «لونا رسعُة تزايَدْت الفضائية. املركبة لتتبُّع إليها
تليسكوب عرب بالنظر ذلك، بعد اإلرسال. جهاز تردُّدات يف دبولري انحراف عنه نتج ا ممَّ
بينما أوتوليكس فوهة من يقرتب «٢ «لونا كان القمر، نحو مباَرشًة ه املوجَّ الهائل لوفل

ة. بحدَّ اإلرسال جهاز عن الصادرة اإلشارات تضعف
ياروسالف كوروليف، سرية بكاِتب املعتادة غري «٢ «لونا املركبة دقة أفضت
األثناء، تلك يف تحليقها. أثناء طائرة من طائر بإطالق اإلنجاز مقارنة إىل جولوفانوف،
عن العقل يعجز مدهش، أمٌر فقط «إنه فيه: قال الذي الخاص تقييَمه لوفل َم قدَّ

استيعابه.»
مع .«٣ «لونا كوروليف أطلق ،«١ «سبوتنيك إلطالق الثانية الذكرى يف أكتوبر، يف ثم
ثم الشمس، حرارة ات املجسَّ التقطت القمر، يف الجنوبي القطب منطقة فوق املركبة عبور
الذي الوقت يف الشمس نحو هًة موجَّ املركبة ظلت االتجاه. ذلك يف مؤخرتها املركبة أدارت
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.«٣ «لونا أعىل موضوعٍة ات، املجسَّ من أخرى مجموعٍة رؤية مجال يف القمر فيه ظهر
القمر نحو حركتها ثبَّتَْت حيث القمر؛ بمواِجهة املركبة استدارت ات، املجسَّ لهذه استجابًة
تسع من سلسلة التقاط يف املركبة بدأت ثم الشمس. نحو هة املوجَّ ات املجسَّ وأغلقت
الذي اآليل، املعالج عرب الفيلم مرَّ القمر. من البعيد للجانب متتابعة صورة وعرشين
الفيلم، تحميض ومع وورشووم»؛ و«بابليك «الندرومات» كوروليف عمل طاقم عليه أطلق
خط ألف برسعة فاكس، جهاز باستخدام ضوئيٍّا الصور ملسح استعداًدا املركبة َفِت توقَّ

القرم. جزيرة يف سيميز يف أرضية محطة إىل الصور وإلرسال إطار، لكل
إىل العودة يف بدأت للقمر، الشمايل القطب فوق عاليًا املركبة ارتفعت أن بعد اآلن،
األرضية التتبُّع محطة رؤية مجال يف املركبة تظل بحيث بعنايٍة؛ مخطَّط مدار يف األرض،
إشارة إرسال عىل القدرة إىل يفتقر باملركبة الخاص اإلرسال جهاز كان الوقت. طوال هذه
اإلرسال جهاُز يكن لم ما وهو األرضوالقمر، بني املسافة مثل بعيدة مسافاٍت عىل واضحة
— الفضاء روَّاد عىل كان ثمَّ، ومن األرض؛ من قريبة مسافاٍت عند إال إنجاَزه يستطيع
املخاطرة لكن، صورهم. عليه تبدو الذي الشكل يروا حتى فرتًة االنتظار — سائح أي مثل
التقليدي؛ باملعنى استكشاف عمليَة تمثِّل البعثة هذه كانت إذ ا؛ حقٍّ هائلًة كانت املرة هذه
العاَلم هذا يرون َمْن أول وطاقمه كوروليف كان وكولومبس، ن ماجالَّ مع الحال هي فكما

األنظار. عن الخفي البعيد جانبه ويشاهدون القمر، يف املتمثِّل امُلكتَشف غري
الناجحة، اإلرسال عمليات عن البُْعد كلَّ بعيًدا يزال ال كان «٣ «لونا أن من الرغم عىل
األوامر بإرسال محاولة إجراء التحكُّم عمليات عن املسئولون وقرََّر صربًا، الجميع يُطق لم
غرفة يف نجلس «كنا قائًال: حدث ما املشاركني، أحد كاشيتس، ألكسندر يسرتجع املالئمة.
أو نرى، أن مرٍة بعد مرًة نحاول كنَّا الرصد. شاشات إحدى يف محدِّقني املظلمة، التحكم
شيئًا، الشاشُة تُظِهر لم لكن، صورة». أي من األقل عىل ملحًة ولو ن، نخمِّ أن باألحرى

وثالثة. ثانية جلسٍة خالَل شيئًا تُظِهر لم مثلما
يضمُّ كان الذي األسود، البحر عىل املطل أورياندا منتجع يف ُمِقيًما كوروليف كان
بها يمر كان التي الصرب عدم حالة مع التكيُّف كوروليف حاَوَل رائًعا. ومتنزًها شاطئًا
ذهنه ليرصف األصدقاء أحد إىل أحيانًا يتحدث وكان امليش، من متكررة جوالت خالل من
نحٍو عىل الصور تصله حتى ليفعله يده يف يشء ال أن يعرف كان األمر. يف التفكري عن
أن «أستطيع قائًال: معاونيه أحد حذََّره عندما جأشه رباطة عىل محافًظا وظلَّ أرسع،

صورة.» أيَّ الفضاء إشعاُع سيُتِلف صور. أيُّ ثمة يكون لن أنه لك أؤكِّد
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املرور، حركة أمام الساحيل الطريَق السلطات أغلقت السلكي، تداخل أي من للحدِّ
إرسال عن التوقُّف أي الالسلكي؛ الصمت بالتزام العابرة السفن إىل تعليماتها وأصدرت
وصول عن رابعة رصد جلسة تُسِفر ولم األمر، يفلح لم املرور. أثناء سلكية ال إشارات
املرة، هذه يف خامسة؛ محاولة إجراء عىل الجميع اجتمع يتالىش، األمل وبينما صور. أي
مطبوعة تجريبية نسخة أول جاءت ما ورسعان الشاشة، عىل ببطء قمري قرٌص ظهر
حالة يف كان لو كما يديه بني املطبوعة الورقَة كوروليف تناَوَل للصور. سيميز مخترب من
أحد أشار واضحة. وغري ضبابيًة الصورة كانت هنا؟» لدينا ماذا «حسنًا، قال: ثم غيبوبة،
آَخر ساَرَع أيًضا؟» مستديٌر القمر من املظلم الجانب أن األقل عىل اآلن «نعرف الزمالء:
يف املوجودة التشوُّهات ونُِزيل مرشحات سنضيف تقلقوا. «ال قائًال: اآلَخرين طمأنة إىل

الصورة.»
مع قوًة أكثر «٣ «لونا عن الصادرة اإلشارة صارت الجلسة. تلك خالل صورتني ْوا تلقَّ
عىل املطاف نهاية يف الباحثون وحصل لألرض، الجوي املجال من أكثر «٣ «لونا اقرتاب
التقاطها. جرى صورة وعرشين تسع إجمايل من لالستخدام صالحة صورة عرشة سبع
املزيد إلجراء موسكو إىل بها بنفسه ويذهب الصور يأخذ أن كاشيتس كوروليف دعا ثم
الوحيد الراكب وكان ساعات، بضع بعد املوقَع كاشيتس غاَدَر لها. املعالجة عمليات من
ظرف يف الصور من املطبوعة النسخ معه يحمل كان حيث أقلَّتْه؛ التي الطائرة متن عىل

الغلق. ُمحَكم
يتسنَّ لم إذ القمر؛ من املظلم للجانب حاسمة صوٍر خارطَة الصور هذه تقدِّم لم
الفضاء مركبة من بكثرٍي وضوًحا األكثر الصور وصول حتى الخارطة هذه عىل الحصول
إلعداد تماًما تكفي الصور كانت و١٩٦٧. ١٩٦٦ عاَمْي خالل األمريكية القمرية املدارية
أمكن التي األخرى التضاريس من وغريها الرئيسية الفوهات إىل تشري جيدة خارطة أول
أسماء السوفييت العلماء اختار هذه، االنتصار لحظة خضم يف عليها. أسماء إطالق اآلن
تسيولكوفسكي قبيل من أسماء بإطالق مشاهريهم خلَّدوا بالطبع، قوي. دويل صًدى ذات
مثل روسية، غري أسماءً أيًضا اختاروا أنهم بَيَْد ومندلييف، ولومونوسوف ولوباتشفسكي
االتحاد من لجنٌة َقْت صدَّ وباستور. فرين وجول برونو وجوردانو وإديسون ماكسويل
الجغرافيا قاموس من جزءًا دائم نحٍو عىل صارت التي يات، املسمَّ هذه عىل الدويل الفلكي

القمرية.
قوية خطوات تتخذ املتحدة الواليات كانت القمر، حول «٣ «لونا دوران مع لكن
،١٩٥٥ عام إىل الخطوات هذه أوىل ترجع الكبرية. للصواريخ السوفييت الحتكار للتصدي
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محرك حول جدوى دراسِة إجراءَ داين» «روكيت رشكة من الجوية القوات طلبت عندما
َمْت تقدَّ رطل. ألف و٤٠٠ رطل ألف ٣٠٠ بني ترتاوح دفعه قوة كانت «إي-١»، جديد،
بمقرتِح كثريًا، أفضل محرك إنتاج عىل قدرتها عن أعلنت ما رسعان التي داين»، «روكيت
التمويل مصادَر الجوية القواُت لها َرْت وفَّ كاملة. رطل مليون دفعه قوُة تبلغ محرٍك إنتاِج
ًال ومفصَّ كامًال تحليًال َمْت قدَّ قد داين» «روكيت رشكة كانت ١٩٥٧ عام وبحلول اإلضافية،
إنتاج جهود ْت تلقَّ الرئيسية. املكونات صناعة يف وبدأت حجًما، األكرب املحرك هذا حول
للقوات التابعة رايت-باترسون قاعدة أرست عندما ،١٩٥٨ يونيو يف إضافيٍّا دعًما املحرك
«إف-١» اسم عليه أُطِلق الذي — املحرك هذا ُزوِّد محرك. إنتاج عقَد الرشكة عىل الجوية
القمر. إىل فضاء روَّاد يحمل صاروخ إطالق يف باستخدامه سمح ا ممَّ أكرب؛ دفع بقوة —
ويلسون الدفاع وزير أصدر أيًضا. بنشاٍط جهوده يبارش براون فون فرينر كان
كان لكنه املدى، بعيدة نرشصواريخ مهمة من الجيش فيه استبَعَد ١٩٥٦ نوفمرب يف قراًرا
عن شيئًا يذكر ولم بالفضاء، يتعلَّق فيما شيئًا القرار يذكر لم ثغرة. عىل ينطوي قراًرا
ثالثني قبل تنفيذه. يف يأمل براون فون كان ما وهي املدى، طويلة مأهولة بعثاٍت تنفيذ
قد كانت التي فرساي، معاَهدة يف مشاِبهًة ثغرًة استغلَّ قد األملاني بيكر كارل كان عاًما،
الصواريخ، عن شيئًا تذكر لم لكنها الثقيلة، واملدفعية الدبابات امتالك من أملانيا منعت
دراسات عدَّة براون فون أجرى ،١٩٥٧ أبريل يف النجيب. بيكر تلميذَ براون فون وكان
لتحقيق «إي-١» طراز محركات أربعة تستخدم عنقودية تعزيز صواريخ تصميم حول
أعاد ثم الفائق، «جوبيرت» صاروخ اسم الصاروخ عىل أطلق رطل؛ مليون ١٫٥ دفع قوة

جوبيرت. لكوكب التايل الكوكب «ساتورن»، ب تسميته
البحثية املرشوعات هيئة رأت عندما ،١٩٥٨ عام خالل املرشوع تنفيذ وترية تسارعت
انتظار من بدًال بالفعل، املوجودة املحركات عىل يعتمد أن يجب «ساتورن» أن املتطورة
هذا إىل براون فون استجاَب بعُد. كفاءته تثبت لم الذي «إي-١» محرك تطوير نتائج
استخدام طريق عن رطل مليون ١٫٥ دفع بقوة يَِعد كان جديد تصميم بوضع التوجيه
إيقاع ترسيع مع التكاليف خفض يف يساهم تصميٌم وهو «جوبيرت»، طراز محركات ثمانية
املتطورة البحثية املرشوعات هيئة أرست أغسطس، شهر منتصف يف املرشوع. يف العمل
عقًدا مداريس الجنرال أرىس بشهر، وبعدها هذه؛ الصاروخ تطوير عملية لتنفيذ عقًدا
رطل ألف ١٥٠ من الدفع قوة تزيد محركات لتطوير داين» «روكيت رشكة عىل منفصًال
بتعديل أوامَر مداريس الجنرال أصدر رطل. ألف ١٨٨ إىل ثم أوًال، رطل ألف ١٦٥ إىل

كامل. «ساتورن» صاروخ حْمِل من يمكِّنها بما االختبار منصة
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التعزيز صاروخ خزانات تصنيع السهل من يكن ولم جوهريٍّا، مطلبًا الرسعة كانت
بدًال الصغرية، املحركات من مجموعًة استخَدَم «ساتورن» الصاروخ أن إال الضخمة،
كانت و«جوبيرت» «ردستون» بصواريخ الدفعي الوقود خزانات ألن وذلك الخزانات؛ من
أحد حول «ردستون» الصاروخ من خزانات ثمانية مون املصمِّ وضع وبالفعل متوافرة.
لكن «جوبيرت-يس»، بالصاروخ مجدًدا يُعَرف صار ما وهو «جوبيرت»، تعزيز صواريخ
تقريبًا الطريقة بنفس مًعا متصلة ومحركات وقود بخزانات ومزوَّد كثريًا، أكرب بحجم
املتوافرة الصغرية الصلب الوقود صواريخ من مجموعة بها وضع قد براون فون كان التي

الصناعية. أقماره أول إلطالق التقليدي، «ردستون» الصاروخ نموذج أعىل
عايل كوقود الهيدروجني استخدام عىل متطورة صواريخ إنتاج يف ثالث مساٌر اعتمد
األكسجني من برودًة أكثر ألنه تسييله؛ يف سهًال الهيدروجني يكن لم العليا. املراحل يف األداء
أكثر الهيدروجني كان أخرى، مهمة نواٍح من لكن، كثريًا. أرسع نحٍو عىل ر ويتبخَّ السائل،
خليط تكوين من بدًال إطالقه، عند الهواء يف االرتفاع إىل يميل ألنه الجازولني؛ من أمانًا
رائعة مربِّدة مادة الهيدروجني أن كما األرض. سطح من قريبًا يمكث لالنفجار قابل
كان الفضائية، للمالحة الوطنية االستشارية ِللَّجنة التابع ْفع للدَّ لويس مختٍرب يف أيًضا.
رطل، ألف ٢٠ دفعه قوة تبلغ متجدد، تربيد نظام ذي محرك تطوير بصدد سلوب جون

اختبار. منصة عىل بنجاح املحرك هذا تشغيل سلوب واستطاع
وتني» آند «برات رشكة الهيدروجني بمحركات األخرى االهتمام مراكز بني من كان
الرشكة منتج هي النفاثة الطائرات محركات كانت املحركات. بناء مجال يف العاملة
توربيني نفاث محرك بناء خالل من الهيدروجني استخداَم تجرِّب الرشكة وكانت األسايس،
«يو-٢». القمر محلَّ تحلُّ مقرتحة س تجسُّ طائرة لتسيري فيه، الوقود هذا استخدام يمكن
يف جديدة بعقود الظفر محاَولَة برات، بريي الرشكة، مهنديس كبري قرََّر ،١٩٥٦ عام يف
متأخًرا، املجال هذا إىل ْت انضمَّ رشكته أن يعلم كان االزدهار. يف اآلِخذ الصواريخ مجال
و«إيروجت» داين» «روكيت مثل ومعروفة راسخة مناِفسة رشكات تواِجه أن عليها وكان
بْق السَّ تحقيق تستطيع وتني» آند «برات رشكة أن يرى كان لكنه موتورز»، و«ريأكشن
باختصايص برات استعان الدفعي. الوقود من جديدة أنواع ابتكار خالل من اآلَخرين عىل
قائمة رأس عىل الهيدروجني وضع ما رسعان سميث، برانسون يُدَعى الصواريخ، مجال يف

البحثية. موضوعاته
لكنهما الجوية، القوات باهتمام يظفَرا أن وبرات سميث حاَوَل عام، من ألكثر
رشكة يف جديد. أمٌل األفق يف والح «سبوتنيك»، القمر جاء ثم ذلك. يف كثريًا يفلحا لم
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تصميٍم بعرض الفرصَة إيريكه، كرافت يُدَعى براون، لفون قديم زميٌل انتَهَز «كونفري»،
الصاروخ عىل وضعه يمكن الهيدروجني وقود باستخدام يعمل عليا مرحلة خاصبصاروخ
برزت ما رسعان فضائي. مدار يف ثقيلة حموالٍت ويحمل رشكته، تنتجه الذي «أطلس»
استخدام يف سميث آلمال ارتكاٍز محوَر باعتبارها «سينتاور»، باسم املعروفة املرحلة، هذه
فعلت وكذلك املرشوَع، املتطورة البحثية املرشوعات هيئُة ساندت كوقود. الهيدروجني
لتطوير توجيهاتها الهيئة أصدرت ،١٩٥٨ عام من أغسطس شهر ويف الجوية؛ القوات
«برات رشكة إنتاج من الهيدروجني بوقود يعمل محرك باستخدام «سينتاور»، الصاروخ

وتني». آند
يتابعان الجوية والقوات الجيش كان ،١٩٥٨ عام صيف خالل ذلك، عىل بناءً
ر تطوِّ داين» «روكيت رشكة كانت بينما و«سينتاور»، «ساتورن» مرشوَعْي يف العمل
الصواريخ. محركات من جديد جيل إلنتاج مرشوعاتها باكورة ليكون «إف-١» محرك
الوطنية االستشارية اللجنة مدير كان ناسا. إنشاء قانوَن آيزنهاور َع وقَّ يوليو، ٢٩ يف
كانت التي التخطيط عملية يف أذنَيْه حتى منخرًطا درايدن، هيو الفضائية، للمالحة
لتويلِّ الفضاء. رحالت إىل الطريان وعلم الجوية املالحة فنِّ من اللجنة اهتماَم ل َستحوِّ
املشارك املدير سيلفرستني، آيب واشنطن إىل درايدن استحَرضَ هذه، التخطيط عمليِة مهامِّ
سيلفرستني رشع املبتكرة، املحركات مجال يف خلفيته من وانطالًقا ْفع، للدَّ لويس ملركز
ناسا، مظلة تحت للعمل براون فون عمِل فريِق اجتذاب ويف جديدة، مرشوعات تويلِّ يف

الطموحة. والرؤى الضخمة الصواريخ من جديد عٍرص نحَو الوكالة هذه وقيادة
بأنه سيلفرستني — سيلفرستني مع كثب عن عمل قد كان الذي — سلوب يصف
مائدة عىل املراس صعب مفاوًضا كان وحازم. ومغامر، الخيال، واسع الذكاء، «حادُّ
يستطيع كان الشخصية. العالقات يف الشديد واإليثار بالدفء يتسم كان لكنه التفاُوض
اآلخرين، تجاه وتعاطًفا دفئًا ويشع عنه، يخلعها عباءة كان لو كما جانبًا العمل ينحي أن
الفنية املناقشات إحدى أثناءَ نقده بسياط شعروا أن لهم سبق الذين أولئك إن حتى
كانوا لكنهم أسلوبه كثريون استنكر مماثل. بدفءٍ معه ويتجاوبون أسَفهم ينسون
وإقناع ُحجته إثبات يف عارمة رغبة تعرتيه كانت األحيان، بعض يف شخصه. يحبون
من يبدو كان التي النادرة املناسبات يف سيَّما ال الهوس، يقارب نحو عىل بها اآلخرين
النهج حيال مدهش فني بحدس يتمتع «كان ذلك مع لكنه، مخطئ». أنه فيها الواضح

واهية».3 حجة إثر عىل سيئًا قراًرا اتخذ أن قطُّ يحدث ولم اتباعه، الواجب السليم
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لم لكنه الهواء، ديناميكا مجال يف معروًفا خبريًا سيلفرستني، رئيس درايدن، كان
خالل من قوية ناسا وكالة بجعل التزامه عن آيك َ عربَّ واشنطن. يف كبري نفوذ لديه يكن
أهم ثاني لشغل درايدن أمام املجاَل آيك أفسح الوكالة. مدير اختيار يف درايدن تخطِّي
من املنصب كان الوكالة. مدير اختيار يف كيليان جيمس من توصيًة ذَ ونفَّ الوكالة، يف موقع
رسميٍّا العمل ناسا بدأت يَّة. الذَّرِّ الطاقة هيئة يف سابق عضو وهو جلينان، كيث نصيب
جديدة مرشوعات عن البحث يف وجلينان ودرايدن سيلفرستني وبدأ أكتوبر، من األول يف

معها. للتعاون قائمة ومؤسسات
حازت مبكرة جائزة بمنزلة داين» «روكيت رشكة إنتاج من «إف-١» املحرك كان
تزيد ال ملدٍة تمويٍل تقديَم ن يتضمَّ الجوية القوات مع الرشكة عقد كان الوكالة. عليها
َم تقدَّ ناسا. إدارة إىل املرشوع هذا نْقُل البداية منذ تقرََّر قد كان حيث أشهر؛ بضعة عن
دفع بقوة محرك تصميم عرض خالل من الجوية القوات إىل أفضل بمقرتح سيلفرستني
«ساتورن» الصاروخ قدرته يف يماثل الذي الوحيد املحرك هذا جعل ا ممَّ رطل؛ مليون ١٫٥
عملية بدأت حيث ١٩٥٩؛ يناير يف بالعقد العمل جرى محركات. ثمانية يتضمن الذي

النطاق. واسعة تطوير
إلنتاج براون فون مساعي تخدم جديدة آفاًقا يتضمن بدوره «إف-١» املحرك كان
يف نُِرشت التي مقاالته يف األسلوب هذا عىل براون فون اعتمد عنقودية. تعزيز صواريخ
وخمسني واحًدا ن يتضمَّ ضخم صاروٍخ بناءَ فيها اقرتح والتي ،١٩٥٢ عام «كولريز» مجلة
وبالنظر رطل. مليون وعرشين ثمانية اإلجمالية دفعه قوة وتبلغ األوىل، املرحلة يف محرًكا
براون فون استطاع آنذاك، مواتية أصبحت التي «إف-١» املحرك استخدام إمكانية إىل
املقرَّر من كان خواصمشابهة. ذو تعزيز صاروخ وهو «نوفا»، الصاروخ بناء إىل التطلُّع
أن امُلقرَّر من كان إذ «إف-١»؛ محركات من مجموعة عىل «نوفا» الصاروخ يحتوي أن
اثني استخدم إذا رطل مليون عرش ثمانية إىل تصل دفع قوة عىل براون فون يحصل
بما األقدام، من مئات عدة إىل الصاروخ ارتفاع يصل أن ُمقرًَّرا كان كما محرًكا. عرش
يهبطون فضاء روَّاد سيحمل الصاروخ وكان التذكاري، واشنطن نُصب ارتفاع يضاهي

القمر. سطح عىل
عمليَة داين» «روكيت رشكة أجرت عندما ،١٩٥٩ مارس يف الرؤية هذه تجدَّدت
مقداُرها دفٍع قوَة ر يوفِّ كان الذي نموذجه يف «إف-١» للمحرك أوَّلية تجريبية إطالٍق
ال دفٍع، غرفَة كان بل حقيقيٍّا، صاروخيٍّا محرًكا «إف-١» املحرك يكن لم رطل. مليون
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املضغوط الدفعي الوقود خزانات خالل من تغذيتها ويجري توربينية مضخات بها توجد
اثنني ملدة إال تعمل تكن ولم سميك، صلب جدار ذات الدفع غرفة كانت االختبار. منصة يف
االحرتاق. عملية واستقرار اإلشعال سالمة لضمان يكفي ما وهو الثانية، من عرشة عىل
الدفع قوة عن دفعه قوة تزيد «نوفا»، الصاروخ يعقب صاروخي محرك هو ها ذلك، مع

كوروليف. مه صمَّ الذي الكامل «آر-٧» الصاروخ يف
فون صواريخ مجموعة بخصوص عرض تقديم بصدد األثناء تلك يف ناسا كانت
االنصياع عىل جلينان أجرب ما وهو الوكالة، طلب عىل يواِفق لم الجيش أن بَيَْد كذلك، براون
يف لعبه املزمع البارز للدور الجيش توقعات ضوء يف النفاث. الدفع مخترب سيطرة إىل
عام يف ويلسون الدفاع وزير قرار يف الثغرة استغالل يف يأمل الجيش كان الفضاء، مجال
بحقِّ ظفرت قد هانتسفيل وكانت قائًما. يزال ال القرار ذلك كان . حدٍّ أقىص إىل ١٩٥٦
الجوية القوات لكن املدى، املتوسط الباليستي «جوبيرت» الصاروخ تطوير يف ُقدًما امُلِيضِّ
املدى، البعيدة الصواريخ لجميع الكاملة التشغيل بمسئولية وحَدها تستأثر تزال ال كانت
إىل األمر هذا تقرير سلطة انتَقَلت لالستخدام، جاهًزا «جوبيرت» الصاروخ صار وعندما

للجيش. ِملًكا «ساتورن» سيظل كان ربما لكن، االسرتاتيجية؛ الجوية القيادة
«سينتاور» الصاروخ استعادة إىل سعت عندما حظٍّا أوفر ناسا وكالة كانت ذلك، مع
الجوية القوات ظلت إذ وحدها؛ املرشوع تنفيذ بعقد الوكالة تظفر لم الجوية. القوات من
«سينتاور» الصاروخ تطوير انتقل ،١٩٥٩ عام منتصف يف لكن تنفيذه، يف مشاِركًة
داَر وتني»، آند «برات رشكة يف ناسا. إىل املتطورة البحثية املرشوعات هيئة من رسميٍّا
كخطوٍة أغسطس، شهر يف أُجريت أوَّلية اختبار عملية خالل بنجاح «سينتاور» محرك
سلوب جون لعمل ُمكِمًال كان ما وهو رطل، ألف ١٥ بنحو تُقدَّر دفٍع قوِة تحقيق نحَو
جرى والذي رطل، ألف ٢٠ دفعه قوة تبلغ الذي — محركه َق حقَّ الذي «لويس»، ناسا يف

متميًزا. أداءً وأظَهَر عاليًة معايريَ — ١٩٥٩ عام خالل مرة من أكثر اختباره
إىل تتطلَّع البالد كانت حتى الصواريخ عرص يف أقل أو عامني سوى يمِض لم
الصناعية األقمار من بدءًا يشءٍ، أي إطالق تستطيع التعزيز صواريخ من عائلة إنتاج
«ثور-إيبُل» الصاروخان كان القمر. سطح إىل املأهولة البعثات وحتى الحجم الصغرية
متوافًرا. «أطلس-أجينا» الصاروخ أصبح ما ورسعان الخدمة، يف يزاالن ال و«ثور-أجينا»
يحمل أن امُلقرَّر من كان الذي «أطلس-سينتاور»، الصاروخ سنوات بعدة ذلك وأعقب
منتصف يف إنتاجه جرى الذي «ساتورن»، الصاروخ نجح كذلك، كثريًا. أثقل أحماًال
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فضائي، مدار إىل الفضاء روَّاد من كاملة أطقم حمل يف العرشين، القرن من الستينيات
وبينما القمر. إىل باالنطالق يَِعُد «نوفا» الصاروخ كان بينما فضائية، محطة إىل وربما
الزمان من عقد من يقرب ما تتطلَّب هذه الصواريخ لعائلة الكاملة التطوير جهود كانت
مرشوِع أهداَف تتجاوز كانت التي األهداف لوضع تماًما مالئًما الوقت كان تقدير، أقل عىل

«مريكوري».
الحًقا صار الذي — جويت هنري برئاسة لجنة جلينان شكََّل ،١٩٥٩ عام ربيع يف
طموح برنامج اقرتاح مهمَة اللجنة هذه إىل وأسند — الجديد جودارد مركِز رئيَس
إجرز، ألفرد اقرتح العرشين. القرن من الستينيات فرتة خالل املأهولة الفضائية للرحالت
حول تدور فضائية بعثٍة إرساَل يكون أن يجب املقبل ناسا هدف أن اللجنة، أعضاء أحد
من الزمالء أحد حذََّر فضاءٍ. رائدا البعثة هذه متن عىل ويكون األرض، إىل تعود ثم القمر
«مريكوري»، برنامج يف شاَرَك الذي فاجت ماكس حضَّ للغاية». متواضعة أهداف «وضع
عن هدفها يقل أالَّ مراعاة عىل ناسا — سيلفرستني معاوني أقرب أحد — لُو وجورج
مبدئيًة خطوًة ذلك يكون أن عىل القمر، سطح عىل للهبوط مأهولة فضائية بعثة إرسال
هذا عىل بحماس اللجنة َقِت صدَّ يونيو، شهر أواخر يف املريخ. كوكب إىل السفر نحو
أنه الهدف هذا اختيار وراء الرئيسية األسباب أحد «كان جويت: تعبري حدِّ وعىل الهدف،
أساس عىل دعم إىل حاجٍة يف يكن ولم الخاصة، مربراته وله ا، حقٍّ نهائيٍّا هدًفا يمثِّل كان

الحًقا.» نفًعا أكثر هدف إىل يؤدِّي أنه
يركِّز ما ُجلُّ كان إذ الوكالة؛ رئيس إال د التعهُّ هذا تقديم أحد مقدور يف يكن لم
صيف يف ذلك. من أكثر يشء وال املدى، البعيدة التخطيط عمليات هو آنذاك جلينان عليه
إذ االتساع؛ إىل طريقها يف الفعيل والواقع املوضوعة الخطط بني الفجوة بدت العام، ذلك
برنامج كان حال، أية وعىل برنامجه. بإلغاء وشيًكا تهديًدا «ساتورن» الصاروخ واَجَه
الصاروخ استطاعة حول حقيقي تساؤل ثمة وكان الجيش، مرشوعات أحَد «ساتورن»
إلحدى ًحا مرصِّ املساعدة، تقديم مداريس الجنرال حاَوَل قائمة. عسكرية حاجٍة تلبيَة
املدى طويلة خطًطا يضع أن عليه األمريكي الجيش أن «أعتِقد النواب: مجلس لجان
طريق عن البضائع نقل أن أيًضا أعتقد الصواريخ. طريق عن صغرية قتالية ِفَرق لنقل

اقتصادية.» جدوى ذات مسألٌة الصواريخ
كبريَ كان الذي يورك، هربرت وفيهم بذلك، يؤمنون ال كانوا ن ممَّ كثريون ثمة كان
يف البنتاجون يف منصب أعىل شغل والذي املتطورة، البحثية املرشوعات هيئة يف العلماء
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الحصول إىل يسعى مداريس الجنرال كان .١٩٥٩ عام أوائل يف والتطوير البحث مجال
قائًال: أجابه يورك أن بَيَْد «ساتورن»، لصاروخ صة املخصَّ امليزانية يف هائلة زيادة عىل
حاجة أي إىل يشري الصعبة، املحاوالت من عديدة سنوات بعد حتى الجيش، يف يشء «ال
عىل موافقته عدم عن يورك أعرب يونيو، شهر يف الفضاء.» إىل برش إلرسال حقيقية
البحثية املرشوعات هيئة يف جونسون روي وأبلغ «ساتورن»، ملرشوع جديد تمويل توفري
برنامج ألغي أن «قررُت قائًال: يورك كتَب جونسون، إىل تالية رسالة يف بذلك. املتطورة
جونسون يجد لم فيه.» لالستمرار مقبول عسكري تربير أي وجود لعدم نظًرا «ساتورن»

لالعرتاض. سببًا
يورك باَدَر درايدن. يورك التقى سبتمرب ويف بشدة، ناسا وكالة يف املسئولون اعرتض
فون فريق أفراد جميع بخربات ذلك يف واالستعانة «ساتورن»، برنامج ناسا تويلِّ باقرتاح
مهمني شخصني أن إال النطاق، واسَع تأييًدا الفكرة هذه الَقْت الصواريخ. لتطوير براون
قد بروكر كان براون. فون وفرينر بروكر ويلرب الجيش سكرتري وهما أََال عليها، اعرتَضا
املوضوع إلثارة هائل بغضب وشعر الجيش، حوزة يف هانتسفيل إلبقاء بنجاح ناَضَل
فون تساءََل املرشوع. نقَل أيََّد قد وكان رتبًة، منه أعىل ماكلروي الدفاع وزير كان مجدًدا.
فالتقى فيها؛ يعهده أن يأمل كان الذي النحو عىل دعمه تستطيع ناسا كانت إذا براون
الجديدة الرتتيبات عىل آيزنهاور واَفَق نوفمرب، ويف مخاوفه. عنه وأزال براون فون جلينان

للمرشوع.
الحربية، الصواريخ مجال يف النشط بدورها آرسنال» «ردستون رشكة احتفظت
مارشال مركز من جزءًا بذلك لتصبح مدنيٍّا غطاءً اتخذت براون فون برامج كل أن بَيَْد
مدنيني مسئولني إىل تقارير يقدِّم نفسه براون فون صار لناسا. التابع الفضاء لرحالت
بالفعل منشغلة ناسا كانت .١٩٣٢ عام يف رايخسفري إىل االنضمام منذ األوىل للمرة
كانت إذ «فانجارد»؛ حول متمحوًرا كان الذي البحرية، لسالح التابع الفضاء بربنامج
إىل الوحيد، املستقل العسكري الفضائي املرشوع بإدارة املنوطة هي الجوية القوات
الفضاء أنشطة تدير بدورها الجوية القوات كانت ناسا. وكالة يف املدنية الجهود جانب
ومن وسيطة؛ كمؤسسة املتطورة البحثية املرشوعات هيئة إىل الرجوع دون بها الخاصة
سدِّ إىل آيك قرار أدَّى املتطورة. البحثية املرشوعات هيئة أهميُة الوقت مع تضاءلت ثَمَّ
ثالثة قبل أصدره قد كان الذي واملهام، األدوار حول ويلسون الدفاع وزير قرار يف الثغرة
الجيش ويلسون منع مثلما بالفضاء تتعلَّق أنشطة أي ممارسة من الجيش بمنع أعوام،
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تبلورت التطورات، هذه ضوء يف املدى. الطويلة للصواريخ تطوير مرشوعات تنفيذ من
الدائمة. صورتها يف أمريكا يف الفضاء مؤسسات

وترك األوىل، املرحلة صاروَخ بوصفه «ساتورن» عىل ركََّز قد براون فون كان
لجنًة شكََّل حيث الفور؛ عىل األمر هذا سيلفرستني عالَج معلًَّقا. العليا املراحل موضوع
الوطنية االستشارية اللجنة يف سيلفرستني خربة كانت جلينان. إىل رسمية توصيات تقدِّم
كوقود. الهيدروجني الستخدام قويٍّا مؤيًدا جعلته قد لويس، ومركز الفضائية للمالحة
واِعدة سلوب محركات أن بنفسه وأدرك سلوب، جون جهود ساند قد سيلفرستني كان
أي لديه يكن لم الذي املتشكِّك، براون فون سيلفرستني نظر وجهة استهوت ة. وُمبرشِّ
استخدام رضورة إىل يشري تقريًرا كتب ديسمرب منتصف ويف الهيدروجني، وقود عن خربة

أداء. أعىل تحقيق ثَمَّ ومن «ساتورن»، الصاروخ من العليا املراحل يف الهيدروجني
الصاروخ من أوَّيل نموذج ثمة كان .١٩٦٠ عام خالل مجدًدا العمل إيقاُع تساَرَع
جرى أبريل ويف هانتسفيل، يف االختبار منصات إحدى فوق بالفعل منصوب «ساتورن»
رطل، مليون ١٫٣ بلغت دفع قوة عن أسفر ما وهو الثمانية، املحركات جميع إشعال
اآلهلة غري الصحراء كانت وبالطبع، ميل. مائة مسافة عىل سماعه يمكن كان هدير وصوت
وبالفعل الهائلة، القوة ذات االختبارات تلك إلجراء املناسب الوحيد املكان هي بالسكان
قاعدة يف إليها تحتاج كانت التي الشاسعة املساحات عىل داين» «روكيت رشكة عثرت
منصَة داين» «روكيت رشكة أقامت موهايف. صحراء يف الجوية، للقوات التابعة إدواردز
٢٥٠ بارتفاع الفرعونية، ت املسالَّ غرار عىل هائلة أبعاد ذات «إف-١» لصواريخ اختبار

اللهب. عاِكس لدعم الخرسانة من صلبة وألواح قدًما،
عىل العقود من مجموعة بإرساء سيلفرستني تقريَر ناسا تابعت ذلك، إىل باإلضافة
جلينان قرََّر مايو، يف «ساتورن». الصاروخ من العليا املراحل صواريخ إلنجاز رشكات عدة
اسم عليه أُطِلق الذي الثانية، املرحلة صاروخ بناءَ إيركرافت» «دوجالس رشكة تتوىلَّ أن
فيه ُوِضعت حيث العنقودية؛ الصواريخ مبدأ تصميمه يف الصاروخ هذا طبََّق «إس-٤».
يكن لم ذلك ومع رطل، ألف ٩٠ بلغت إجمالية دفع بقوة «سينتاور» طراز محركات ستة
محرك بتصميم أيًضا أوصت قد سيلفرستني لجنة كانت إذ فقط؛ مؤقتًا تصميًما إال هذا
عقد أُرِيس للغاية. مرتفعة دفع بقوة ويتسم كوقود، الهيدروجني يستخدم تماًما جديد
«حدود وَضَع حيث يونيو، يف داين» «روكيت رشكة عىل الجديد الصاروخ هذا تصميم
طموِح مبلَغ «جيه-٢»، املحرك، هذا أظهر املأهولة». الفضائية للرحالت القصوى األمان
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للصاروخ الثانية املرحلة صاروخ يف لالستخدام م ُصمِّ قد املحرك هذا وألن مجدًدا، ناسا
يزيد كان ما وهو رطل، ألف ٢٠٠ إىل تصل دفٍع قوَة ر يوفِّ أن امُلقرَّر من كان «ساتورن»،

«جوبيرت». أو «ثور» الصاروخ محرك دفع قوة عىل
كانت التي امُلحتَملة، املتعاقدة الرشكات بني هائًال نشاًطا أيًضا نفسه العام شهد
االهتمام كان القمر. إىل بعثاٍت يف تُطَلق مأهولة فضائية ملركبات تصميماٍت دراسة بصدد
املتطلبات أحد وهو القمر، حول يدورون فضاء روَّاد ثالثة إرسال عىل ينصبُّ املبدئي
بالصاروخ االستعانة يتطلَّب يكن ولم بها، القيام يستطيع «ساتورن» الصاروخ كان التي
شخص وثالثمائة ألف نحو اجتمع يوليو، شهر أواخر يف بكثري. حجًما األكرب «نوفا»
اسم اقرتح قد كان الذي سيلفرستني، كان ناسا. مرشوع حول تخطيطية جلسة يف
يف الجديدة. املركبة يخص فيما مقرتح لديه مأهول، فضائي برنامج ألول «مريكوري»
سيكون «مريكوري» ملركبة التالية الفضائية «املركبة أن: درايدن أعلن املؤتمر، بداية

أبولُّو.» اسمها
آيزنهاور كان األمر، حقيقة ويف «ساتورن». الصاروخ عىل صدَّق قد آيزنهاور كان
«باإلرساع جلينان إىل تعليماته أصَدَر حيث عليا؛ بأولوية الصاروخ يحظى بأن أمر قد
لطْرِح يستِعدُّ جلينان كان بينما لكن، الفائقة». التعزيز صواريخ برنامج إيقاع من
جورج العلمي، مستشاره من آيك طلب برأسها. التكلفة مسألُة أطلَّْت «أبولُّو»، موضوع
ناسا برنامج يف والتكاليف» والبعثات، األهداف، «تحدد دراسًة يُِعدَّ أن كستياكوفسكي،
وبحثا ناسا مسئويل مع كثب عن كستياكوفسكي لجنة عملت املقرتح. املأهول الفضائي
عملية وإجراء ،١٩٧٠ عام بحلول القمر حول فضاء روَّاد إرسال وهما أََال مرشوَعنْي،
الدراسة عنها تمخضت التي التكلفة كانت .١٩٧٥ عام يف القمر سطح عىل مأهولة هبوط

«مريكوري»: برنامج تكلفة مع باملقارنة للغاية باهظًة

أمريكي. دوالر مليون ٣٥٠ التعزيزي): أطلس (الصاروخ «مريكوري» مرشوع

أمريكي. دوالر مليارات ٨ ساتورن): (الصاروخ القمرية املدارية املركبة مرشوع
أمريكي دوالر مليار ٢٦–٣٨ نوفا): (الصاروخ القمر سطح عىل الهبوط بعثة

السابقة. التكاليف عىل زيادًة

تتجاوز كانت التي ناسا، ميزانية معظم سيستهلك وحده «ساتورن» مرشوع كان
عرش خمسة يستغرق الذي الكامل الربنامج كان وتزيد. سنويٍّا أمريكي دوالر مليار
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دوالر مليار ٤٦ تبلغ التي املحتملة، اإلجمالية تكلفته وكانت املناقشة، نطاق خارج عاًما
الحايل، االقتصاد (يف نحوه. أو ١٩٥١ عام حتى بأكملها الفيدرالية امليزانية تفوق أمريكي،
برنامج عىل أمريكي دوالر مليار ٧٠٠ بإنفاق مقرتح تقديم اإلجمايل التقدير هذا يساوي

أمريكي.) دوالر مليار ١٣٫٧ تبلغ ١٩٩٧ عام يف ناسا ميزانية كانت الفضاء.
أحُدهم قاَرَن تفسري. تقديم وطلب ديسمرب، األبيضيف البيت يف التقرير هذا آيك ى تلقَّ
قد إيزابيال امللكة أن املزمع من التي أمريكا، الكتشاف كولومبوس برحلة القمر إىل الرحلَة
برنامج لصالح البالد» بميزانية يخاطر «لن أنه آيزنهاور أجاب إلتمامها. ماساِتها رهنت
«كان بأنه اللقاء أثناء يف ساَد الذي العام الجو لوجسدون جون املؤرِّخ وصف «أبولُّو».
يف يفكر أن يمكن أحًدا بأن — حتًما استمتاع مشاعر أو — حقيقية دهشة مشاعر يتضمن
جميًعا يفرغون عندما لكن الجميع. األمُر هذا يُقِنع لن الحارضين: أحد قال كتلك. مهمة
األصوات تعالت الكواكب. إىل السفر يف عارمة رغبة عليهم تسيطر فسوف الربنامج، من

الفكرة.»4 هذه لطرح بالضحك
البنتاجون يف ونظراؤه جلينان كان القمر، إىل السفر حول الرؤى هذه وسط لكن،
يتمحور الربنامج كان والحماسة. بالقوة يتَّسم كان مأهول غري فضائيٍّا برنامًجا يديرون
واألرصاد العسكري، االستطالع عمليات وهي أََال رئيسية، وأنشطة موضوعات خمسة حول
كانت التالية، العقود خالل الكواكب. دراسة وعلم واالتصاالت، الفضائية، واملالحة الجوية،
إىل عميًقا جذورها تمتد فاِرعة، شجرة مثل وازدهاًرا نموٍّا ستشهد املوضوعات هذه
وتُزهر امُلقدمة، الخدمات هذه عىل يعتمدون الذين واألشخاص العمالء من مجموعات
املجاالت، هذه يف جديدة. الستخدامات املستهلكة املجتمعات ابتكار مع جديدة فروًعا

الفضائي. للربنامج الحقيقية األهمية برزت املأهولة، الرحالت يف وباألحرى
ناسا أطلقت عندما ،١٩٦٠ عام خالل ملموًسا واقًعا الجوية األرصاد أقمار صارت
فوق واألشعة التليفزيونية األشعة باستخدام الجوي الرصد قمر (وهو «١ «تريوس القمر
تابًعا مرشوًعا األساس يف كان ألنه ونظًرا العام. ذلك من أبريل شهر أوائل يف الحمراء)
الجوية، القوات إليها َلْت توصَّ نتيجة عن املرشوع انبثق املتطورة، البحثية املرشوعات لهيئة
الدقَة يوفر لن فضائي مدار يف تليفزيونية كامريا وضع أن مفادها ،١٩٥٧ أغسطس يف
كانت التي إيه»، يس «آر من اليأُس يَنَِل لم العسكري. االستطالع عمليات يف الالزمة العالية
عىل إنه إذ همتها؛ تثبط ولم فضائي، مدار يف تليفزيونية كامريا إطالق جهوَد ساندت قد
األغراض تناسب تكن لم التليفزيونية الكامريات توفرها كانت التي الصور أن من الرغم
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ناسا تولَّْت الجوية. األرصاد يف واِعد بمستقبل تبرشِّ كانت الكامريات هذه فإن العسكرية،
مركبة وأرسلت ،١٩٥٩ أبريل يف املتطورة البحثية املرشوعات هيئة من بدًال املرشوع إدارَة

«ثور-إيبُل». الصاروخ أعىل وضعتها األوىل، اإلطالق محاولة يف منفردة فضائية
يقرب ما أرسلت حيث ونصف؛ شهرين مدى عىل رائًعا بالءً الفضائية املركبة أبلت
لتقديم يكفي بما طويلة ملدة املركبة بعثة تدم لم لكن، وأسود. أبيض صورة ٢٣٠٠٠ من
رضب عندما املركبة صوَر الجوية األرصاد خرباء وفَقَد األعاصري، موسم أثناء العون
مع املتزامن املدار يف املركبة تكن لم ذلك، إىل باإلضافة الرشقي. الساحَل «دونا» اإلعصاُر
شأنه من كان ما وهو ميل، ٢٢٣٠٠ ارتفاع عىل منخفض، مدار يف تدور كانت بل األرض،
لنصف بانورامية ومناظر عروًضا وتقدِّم األرض حول ثابت مدار يف تدور يجعلها أن
إرسال حني إىل َر تأخَّ البانورامية العروض هذه تقديم أن بَيَْد بأكمله؛ الشمايل الكرة
تكنولوجيا تطبيقات مجال يف (أْي التطبيقية للتكنولوجيا ص مخصَّ صناعي قمر أول
باستخدام مقاَرنًة هائًال تطوًرا «تريوس» القمر مثََّل لكن، .١٩٦٦ عام يف الفضاء)،
القمر يكن لم الطائرات، خالف وعىل العاتية. العواصف رصد يف التقليدية الطائرات

السيئة. الجوية األحوال ظل يف االضطراري الهبوط أو لإلسقاط عرضًة «تريوس»
غواصة احتياجات عن انبثقت جديدة كمبادرة الصناعية األقمار عرب املالحة برزت
وجودها أثناء للمالحة داخلية توجيه نُُظم تستخدم «بوالريس» غواصات كانت «بوالريس».
نُُظم يف األخطاء تصحيح إىل حاجة يف كانوا الغواصات هذه ُربَّاني أن بَيَْد املاء، سطح تحت
تكن لم معروفة. مرجعية نقاط باستخدام موضعها إحداثيات تحديث خالل من التوجيه
عن اإلفصاح عدم الغواصات طاقم تعاليم من كان إذ البداية؛ يف واضحًة ذلك أداء ُسبُل
اسرتشاديٍّا دليًال يوفر النجوم رصد يكن لم السطح. إىل مثًال يصعدوا كأْن إحداثياتهم،
منظار خالل من فلكية مالحة إجراء محاولة إىل يصل األسلوب هذا كان حيث جيًدا؛
النرويج؛ بحر يف طويًال تقيضوقتًا «بوالريس» غواصات كانت ذلك، إىل باإلضافة غواصة.

األحيان. من كثرٍي يف النجوم رؤيَة تحجب حب السُّ كانت حيث
يجدي يكن لم لكنه واِعًدا، — تقليدي السلكي مالحة نظام وهو — «لوران» بدا
خرائط يضعون املحيطات علماء كان البحار. عرض يف الغواصات تكون عندما نفًعا
الغواصة قائد كان ثَمَّ ومن السونار؛ أشعة باستخدام البحر سطح تحت للمناطق أيًضا
ال الغواصات كانت لكن، يليه. الذي املوضع إىل جيًدا محدَّد موضع من املالحة يستطيع
عن يفصح قد ما وهو تطلقها، التي السونار أشعة باستخدام إال املعالم تلك عىل تتعرَّف
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هذا يفلح لم ذلك، إىل باإلضافة سة. متجسِّ قريبة أخرى غواصات أو سفٍن ألي موضعها
بها. لة مفصَّ خرائط تضع البحرية كانت التي املحدودة املناطق يف إال أسلوب

للبحرية؛ التابع التطبيقية الفيزياء مخترب من الحلَّ ماجواير فرانك الفيزيائيُّ طرح
عمليات خالل من صناعي لقمٍر الصحيح املوقع تحديد يمكن مثلما أنه ماجواير رأى إذ
السلكية إشارات ي تلقِّ خالل من الصحيح املوقع تحديد باملثل يمكن فإنه األرضية، الرصد
بالفكرة، كرشنر ريتشارد رئيَسه ماجواير أقنع بدقة. معروف مدار يف صناعي قمر من
،١٩٥٩ سبتمرب يف البحرية. العمليات رئيس بريك، أرليه األدمريال بدوره بها أقنع التي
يف لكْن مهمته؛ أداء يف ١-إيه»، «ترانزيت وهو النوع، هذا من صناعي قمر أول أخفق
«ترانزيت استعان بنجاح. مداره ١-بي» «ترانزيت القمر بلغ التايل، العام من أبريل شهر
الذي الصاروخ وهو مداره، إىل لالنطالق «ثور-إيبُل» الصاروخ نماذج بإحدى ١-بي»
الثانية املرحلة صاروخ تشغيل أُعيد فقد الصواريخ؛ تطوير مجال يف كبريًا إسهاًما َم قدَّ
املأمول. النحو عىل مداٍر بلوغ يف ومفيدة جديدة طريقًة قدََّم ثَمَّ ومن الفضاء، يف املعزِّز
القمر كان .١٩٦٠ عام يف االتصاالت ألغراض حقيقي صناعي قمر أول أيًضا انطلق
بَيَْد الناجحة، غري اإلطالق اختبارات بعض اجتاز قد ذلك، عىل سابق وقٍت يف «سكور»،
بالهواء مملوء بالون عن عبارة «إكو» كان «إكو». القمر هو عليه ل ُعوِّ الذي القمر أن
عرض عند قدم. مائة بُقْطر باأللومنيوم، مطلية رقيقة مايالر طبقة من مصنوع املضغوط
فضية شاطئ كرة مثل بََدا للبحرية، التابعة املراقبة مناطيد حظائر إحدى داخل القمر
ويليام ويُدَعى الفضائية، للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة مهنديس أحُد وَضَع ضخمة.
حدود عند الكثافة يقيس قمًرا باعتباره الصناعي القمر الستخدام ًرا تصوُّ أوسوليفان،
يف االتصاالت بحوث مدير بريس، جون فكََّر واملقاومة. االحتكاك خالل من الجوي املجال
القمر من السلكية إشارة إرسال بإمكانية يعلم كان إذ مختلف؛ استخدام يف البس»، «بيل
يف مداره يف «١ «إكو انطلق عندما البالد. من اآلخر الطرف عىل استقبالها ثم الصناعي،
كانت البس» «بيل ألن ونظًرا ر، التصوُّ ذلك تحقيق عىل العمَل بريس تابََع ،١٩٦٠ أغسطس
القطاع احتياجات يلبي الذي األول القمر هو هذا كان تي»، آند تي «إيه رشكة من جزءًا
الفضاء، يف تجاري مرشوع تحقيق نحو مهمة خطوة أول «١ «إكو القمر كان الخاص.
االستخدام يمثِّل الصناعية، األقمار عرب االتصاالت مجال وهو له، التابع املجال وصار
ريادة من الطموحة عات التوقُّ تلك كل انبثقت بأرسه. العالم مستوى عىل للفضاء الشائع

بيل.
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كاليفورنيا معهد من الكهرباء هندسة يف الدكتوراه درجة عىل بريس حصل بعدما
دين شملت منتقاة مجموعة ضمن ١٩٣٦ عام يف البس» «بيل إىل انضمَّ للتكنولوجيا،
عىل بريس عمل الرتانزستور. اخرتاع عملية أدار الذي شوكيل، ويليام عن فضًال وولدريدج
كومفنر، رودلف التقى إنجلرتا، إىل زيارة يف ،١٩٤٤ عام ويف الحرب، خالل الرادار نُظم
وهو الحساسية، شديَد ًا مكربِّ اخرتع قد وكان إنجلرتا يف املقيمني النمساويني أحد وهو
الرتددات، من كبرٍي نطاٍق واستقبال إرسال يستطيع األنبوب كان املتنقلة. املوجات أنبوب
املتزامنة، املحادثات من كبرية أعداًدا تحمل التي الهاتفية الوصالت يف مثاليٍّا جعله ما وهو
وضع بل منها رة مطوَّ نماذج ببناء بريس يكتِف لم فيها. ر يطوِّ التايل العقد وأمىضبريس
بأنها تتميَّز وال نظريتي، عن ا جدٍّ مختلفة «إنها بقوله: كومفنر وصفها لتشغيلها، نظرية
باعتباره املتنقلة املوجات أنبوب برز الوقت، بمرور قوة.» أكثر بل فحسب، اتساًقا أكثر

لالتصاالت. صة املخصَّ الصناعية األقمار يف الرئييس العنَرص
الحديث كان .١٩٥٤ عام يف الصناعية األقمار هذه يف مرة ألول التفكري يف بريس بدأ
يف كلمة إللقاء بريس ُدِعي وعندما مكان، كل يف منتًرشا الفضاء ورحالت الصواريخ عن
عرب االتصال عمليات يف الالزمة الطاقة متطلبات وحسَب جلَس الهندسية، اللقاءات أحد
املبدئي العمل هذا يف بريس َع توسَّ عة، ُمشجِّ استجابًة ى تلقَّ وعندما الصناعية. األقمار
الورقة نُِرشت املدارية». الالسلكية الت «امُلرحِّ بعنوان عنه، لة مفصَّ فنية بحثية ورقًة وأَعدَّ
الصواريخ جمعية عن الصادرة بروبولجن»، «جيت مجلة يف ١٩٥٥ عام أوائل يف البحثية

األمريكية.
الخلية اخرتعوا قد البس» «بيل يف العلماء كان مجدها. قمة يف آنذاك البس» «بيل كانت
إلكرتونيات عَرص يستهلُّون وكانوا الرتانزستور، من جديدة أنواع عن فضًال الشمسية،
عملية. هندسية كمادة السيليكون الستخدام جديدة طرق ابتكار خالل من الصلبة الحالة
البالد يف الرائدة املجلة — ريفيو» «فيزيكال مجلة وكانت له، نظريَ ال اإلبداعي املناخ كان
معهد من تنرشه ما تفوق البس» «بيل من بحثية أوراًقا تنرش — الفيزياء مجال يف
«بيل يف األبحاث قسم رؤساء أحُد أخرب برنستون. أو هارفرد أو للتكنولوجيا كاليفورنيا
الفريق: أعضاء ضمن عاِلم أي تقييم الصعب من يكن لم أنه «فورتشن» مجلة البس»
ُمِلمٌّ هو هل صه، تخصُّ ونطاق عمله مجال هذا هل نسأله، أن هو علينا كان ما «كلُّ
كانت بأفكاره؟» االستعانة إىل اآلَخرون يسعى هل مجاله؟ يف رائد بحٌث له وهل بأدواته،
حول أَعدَّها قد كان التي البحثية الورقة إىل يُنَظر كان إذ بريس؛ عىل تنطبق املعايري هذه
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يوجني تعبري حدِّ عىل مجاله. يف حاسمة بحثية ورقًة باعتبارها املتنقلة املوجات أنبوب
ضمن وكومفنر بريس من كالٍّ َعدَّ الذي البنتاجون يف البحوث مديري كبار أحد فوبيني،

جون.» واكتشفها املتنقلة، املوجات أنبوب رودي «اخرتع أصدقائه:
يمكنها صغرية بحثية مجموعاٍت تشكيل البس» «بيل يف صات التخصُّ بني من كان
لت فضَّ ذلك، إىل باإلضافة الرتانزستور. عن التعاون هذا أسفر وقد كبرية؛ إسهاماٍت تقديم
املجهول. نحو محسوبة غري قفزات تأخذ أن رافضًة تدريجي، أسلوب اتباع املخترب إدارة
بناء سيتوىلَّ َمْن هي كانت ناسا ألن ونظًرا السياستني، لهاتني مالئًما «إكو» القمر جاء
باملحطات املتعلقة البحوث عىل للرتكيز البس» «بيل أمام املجال بذلك أفسحت فإنها القمر،
قوتها. من وزاَد الرشكة تلك ازدهار يف ساَهَم مجاٌل وهو الحساسة، املكربات ذات األرضية
يتخطَّ ولم مقرَّبون، أصدقاءٌ جميعهم األشخاص، من مجموعة املهمة هذه تنفيذَ توىلَّ

شخًصا. أربعني من أكثَر «إكو» القمر مرشوع يف «بيل» يف للعاملني اإلجمايل العدُد
جهاُز يكن لم إذ العملية؛ االتصاالت يف فعليٍّا يصلح «إكو» يكن لم ذلك، مع
وللتعامل املنقولة. اإلشارة من املليار من واحًدا جزءًا إال ى يتلقَّ فيه املوجود االستقبال
كان ديسيبل، ١٨٠ بمقدار اإلشارة قوة يف نقٌص بأنه بريس أشار فيما القصور، هذا مع
أرضية، كمحطة يُستخَدم الجودة عايل بحثي السلكي تليسكوب إىل حاجٍة يف «إكو» القمر
دقًة. وأكثرها حساسيًة الكهربائية النبضات مات مضخِّ أكثر وهو مازر، مكربِّ عن فضًال
يف مثلما السلبي االنعكاس عىل فقط تعتمد ال أقماًرا يتطلَّب العقبة تلك عىل التغلب كان
ال. فعَّ نحو عىل نقلها وإعادة وتكبريها اإلشارات ي تَلقِّ عىل أيًضا تعتمد بل «إكو»، القمر
تبني البس» «بيل وكانت املتنقلة، املوجات أنبوب عىل سيعتمد القمر هذا كان
عام حتى مدار إىل وصوله عدم من الرغم عىل النوع، هذا من أنبوب أول «تلستار»،
هذا أن من الرغم وعىل ١-بي»، «كورير القمر الجيش أطلق ،١٩٦٠ أكتوبر يف .١٩٦٢
اإللكرتونية األجهزة بني من كان فقد بريس، أنبوب عىل يشتمل يكن لم الصناعي القمر
اآللة ملاكينات أرشطة وأربعة الصوت لتسجيل رشيط تسجيِل؛ أرشطِة خمسُة به التقليدية
عرشة األربع خالل النصوص من كلمة ألف ٨٠٠ حتى يرسل القمر كان بُْعد. عن الكاتبة
عرش سبعة بعد مهمته القمر يُكِمل لم أرضية. محطة رؤية مرمى يف كانت التي دقيقة

مهمة. وسيطة خطوة بمنزلة كان ذلك لكن يوًما،
بعثاٍت إلرسال تمهيدية كخطوة ،١٩٦٠ عام يف لالهتمام مثرية أخرى مبادرة ظهرت
لتشغيل الشمسية الطاقة استخدام يتعنيَّ كان واملريخ. الزهرة كوكبَي إىل مأهولة غري
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األميال. من املاليني عرشات عرب باألرض تتصل بينما أشهر، لعدة الفضائية املركبات هذه
التي ،«٥ «بايونري هي الشمسية الطاقة عىل تعتمد التي األوىل الفضائية ْرب السَّ عربة كانت
«١ «بايونري القمر إطالَق تولَّْت التي املجموعة نفُس البعثَة هذه تولَّْت مارس. يف انطلقت
دونوفان وألن مولر، وجورج ثيل دولف من املجموعة هذه وتألََّفْت الجوية، للقوات التابع
يف ساهموا ن ممَّ وغريهم بوتن، وريتشارد جلجهورن، وجورج دان، ولويس متلر، وورب
إليهم وانضمَّ التجربة؛ أصقلتهم الذين املجموعة هذه أفراد مجدًدا حاول املرشوع. هذا
املركبة تتبُّع يف فقط ليس العمالق الالسلكي تليسكوبه مستخِدًما لوفيل، برنارد السري

إليها. أوامر إصدار يف أيًضا بل الفضائية،
رحلته، يف «٥ «بايونري القمر حامًال الصافية، الصباح سماء يف الصاروخ انطلق
عنه الصادرة الالسلكية اإلشارات وكانت أسابيع، مرَّْت اللهب. من لسانًا وراءه ومخلًِّفا
طعام طاوالت بالجلوسعىل َمدنيَّة حقوٍق حركَة املتظاهرون الطالب بدأ ومحددة. واضحة
السيناتور فاز رحلتها. يف مستمرة الفضائية ْرب السَّ عربة تزال وال الجنوب، يف منفصلة
عىل نفسه واضًعا ويسكونسن، الغربية فرجينيا يف التمهيدية االنتخابات يف كينيدي جون
املركبة يف اإلرسال جهاز وأرسل رحلتها، الفضائية املركبة واصلت األبيض. البيت طريق
الكريسماس، شجرة يف مصباح طاقة عن يزيد ال ما وهو الطاقة، من وات ٥ عن يزيد ال ما
اثنني مسافة عىل يونيو، شهر أواخر يف وأخريًا، بوضوح. اإلشارة ى يتلقَّ ظلَّ لوفيل أن إال
غياهب يف اختفت ثم لها رسالٍة آِخَر املركبة أرسلت األم، املحطة عن ميل مليون وعرشين

الشاسع. الكوكبي الفضاء
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تتبعه الذي الفضاء رحالت أعمال جدوَل «كولريز» مجلة وضعت و١٩٥٤، ١٩٥٢ عاَمْي بني
كالين»). «روبرت مجموعة (املصدر: اليوم حتى ناسا



بوالي). جني السيدة (املصدر: أمريكا يف الحرب بعد ما فرتة يف الصواريخ رائد بوالي، ويليام

الجوية القوات يف الصواريخ تطوير برنامج يف األوىل االنطالق نقاط إحدى «نافاهو»، صاروخ
.(٧٧-١٠٩٠٥ رقم صورة «سيمثونيان»، مؤسسة الوطني، والفضاء الطريان متحف (املصدر:



تطوير لعمليات الرئييس اإلطار انبثق سوزانا. سانتا موقع يف االختبار قيد صاروخ محرك
داين»). «روكيت رشكة (املصدر: بوالي بحوث من السائل الوقود صواريخ

الجوية القوات (املصدر: الجوية القوات يف الكبرية الصواريخ بنى الذي رشيفر، برنارد الجنرال
األمريكية).



األمريكية). الجوية القوات (املصدر: عرصه يف نوعه من األول «ثور»، الصاروخ

عرص يف «سبوتنيك» أقمار حمل الذي للقارات، العابر الباليستي السوفييتي «آر-٧» صاروخ
.(Sovfoto موقع (املصدر: السوفييتي االتحاد



م مصمِّ كوروليف، سريجي مع القمر، إىل يصعد إنسان أول جاجارين، يوري اليسار، إىل
«سيمثونيان»، مؤسسة الوطني، والفضاء الطريان متحف (املصدر: الرائد السوفييتي الصواريخ

٢بي-٠٩١٨٢). رقم صورة

حظ�ة صواريخ

مقطورات
خزانات الوقود

منصة التثبيت
الرأيس للصاروخ كابل

ا:حركات األساسية اُ:جنَزرة

مقطورات عوامل األكسدة

االستخبارات وكالة (املصدر: ١٩٦٢ كوبا، يف سوفييتية صواريخ فيها تظهر استطالعية صورة
املركزية).



الالسلكية اإلشارات .١٩٦٠ البس»، «بيل لرشكة «١ «إكو القمر الصناعية: األقمار اتصاالت
استقبال جهاز إىل لتصل أعمدة شكل يف األرض عن ترتفع الصناعي القمر هذا عن الصادرة

ناسا). وكالة (املصدر: األميال آالف بُْعد عىل



الفضائية املركبة َرتْها صوَّ كما ماريوس، فوهة ُقْرَب الربكانية القباب القمر: استكشاف عمليات
«بوينج»). رشكة (املصدر: «٢ أوربيرت «لونار



بعثة يف «٥ «ساتورن الصاروخ إرسال يف استُخِدم الذي «إف-١»، املحرك الصواريخ: تطوير
«روكيت رشكة (املصدر: رطل مليون ١٫٥ بلغت دفٍع قوَة «إف-١» املحرك َر وفَّ القمر. إىل

داين»).



الطريان متحف (املصدر: القمر إىل صعدت التي أمريكا صواريخ بنى الذي براون، فون فرينر
٢بي-٢٨٦٣٦). رقم صورة «سيمثونيان»، مؤسسة الوطني، والفضاء

ناسا). وكالة (املصدر: القمر إىل مأهولة بعثة أول ،«٨ «أبولُّو إطالق لحظة



أرمسرتونج نيل متنها عىل تحمل كانت التي ،«١١ «أبولُّو مركبة من مأخوذة األرض صورة
ناسا). وكالة (املصدر: القمر سطح عىل يهبطان فضاءٍ رائَدْي أول أولدرين، وباز



ناسا). وكالة (املصدر: القمر سطح عىل أولدرين باز



النفاث). الدفع مخترب (املصدر: املتدفقة املياه بفعل تشكََّلْت جزر املريخ: كوكب

النفاث). الدفع مخترب (املصدر: بها املحيطة واملنطقة كربى حمراء بُقعة املشرتي: كوكب



إنرجيا»). كيه كيه «آر متحف (املصدر: القمر إىل املتجه السوفييتي «إن-١» الصاروخ



ناسا). وكالة (املصدر: فضائية مركبة إطالق لحظة



ناسا). وكالة (املصدر: ١٩٩٥ عام يف الفضائية «مري» محطة
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القمر إىل بالصعود د يتعهَّ كينيدي

فرتة خالل املَحار. يقدِّم الذي الهادئ بباره املشهور بوسطن يف أوبرز لوك مطعم
وروبرت جاك املعتادين املطعم روَّاد بني من كان العرشين، القرن من الخمسينيات
املطعم، يف النُُّدل كبري كان إغالقه. حتى املطعم يف يمكثان كانا ما غالبًا اللذان كينيدي،
قدَّمهما األمسيات إحدى ويف بالصواريخ، مولًعا فريدي، اسم نفسه عىل يُطِلق كان الذي
كان للتكنولوجيا. ماساتشوستس معهد يف األستاذ دريرب ستارك وهو آَخر، عميل إىل
رفضا كينيدي األَخوان لكن الفضائي، الربنامج بمزايا دريرب يقنعهما أن يأمل فريدي
عضو كان الذي كينيدي، فيتزجريالد جون أن الحًقا دريرب ذكَر وتفصيًال. جملًة الفكرة
وأن لألموال، هدًرا الصواريخ كل ليست أْن إقناعه املمكن من يكن «لم آنذاك، كونجرس

أسوأ.» ليست الفضائية املالحة
يمثِّل كينيدي كان مختلف. بأسلوب للتفكري كينيدي يدعو ما ثمة يكن لم
كتب الفتًا. الفضاء صناعة مجال يف الكربى الرشكات غياب كان حيث ماساتشوستس؛
بني من أنه الرؤساء، أداء مراقبة يف باٌع لها مجلة وهي «تايم»، مجلة من سايدي هيو
عرف الذي املوضوع هو الفضاء كان «ربما األبيض، البيت يف صاَدَفها التي املوضوعات
يف كبريًا شوًطا قطعوا قد كانوا الديمقراطيني لكنَّ كثريًا». يفهمه ولم القليل أقلَّ عنه
الرابحة القضيَة يعرف كينيدي وكان املجال، بهذا االكرتاث بعدم آيزنهاور باتهام ذلك
الفضائية الرحالت موضوع تبنَّى ،١٩٦٠ عام يف االنتخابية حملته خالل ارتآها. متى
اتهم بينما خطاباته، يف وتكراًرا مراًرا املوضوع إىل تطرََّق إذ الشخصية؛ قضيته وجعله
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هو وبينما التحدي. هذا مواجهة يف ضعيفًة البالد جعلت بأنها الجمهورية السياسات
خطورًة. التحدِّي يزيد كوروليف سريجي كان التحدي، خطورة من يحذِّر

ومركبات التعزيزية الصواريخ تطوير عىل عمل قد كوروليف كان ،١٩٥٧ عام منذ
دعاية أفضَل ق تحقِّ تجريبية إطالق اختبارات إلجراء إياها ًال مؤهِّ العسكرية، الفضاء
قد كانت التي «لونا»، أقمار بعثات مع ذلك تحقيق يف نجح قد كوروليف كان ممكنة.
لسيمون العليا املرحلة صاروخ باستخدام التحليق يف «آر-٧» الصاروخ كفاءة عىل برهنَْت
قد كوزِبرج أن إال عجلة، يف تصميمه جرى قد العليا للمرحلة األوَّيل النموذج كان كوزِبرج.
كوروليف استطاع الصاروخ، هذا خالل ومن أكرب. دفع قوة ذا منه نًا محسَّ نموذًجا بنى

(زينيث). «زينيت» باسم استطالعي، قمر أول إلطالق اإلعداد
ملساحاٍت صوًرا األقمار هذه التقطت «ديسكفرر»، صواريخ يف كان ما غرار عىل
لم وبينما مساحتها، بكامل املتحدة الواليات تغطي رحلة كلُّ كانت عالية. بجودة شاسعة
الرئاسية، الجولف مالعب يف الجولف كرات تُظِهر صوٍر تقديَم «زينيت» القمر يستطع
عدد بإحصاء االستخبارات ملحلِّيل يسمح بما واضحًة بها يبعث التي الصور كانت
االعتماد يف «ديسكفرر» يشبه «زينيت» كان ذلك، إىل باإلضافة انتظار. باحة يف السيارات
الربنامج طرح ثَمَّ، ومن الَعيني؛ باالسرتجاع يسمح ما وهو األرض، إىل تعود كبسولٍة عىل
الوسائل تطوير كيفية وهي أََال ِبسل، ريتشارد مضجَع تقضُّ كانت التي نفسها املشكلَة
كوروليف عىل كان ذلك، إىل باإلضافة فيه. موثوٍق نحٍو عىل هذه االسرتجاع عملية لتنفيذ
أن من يتأكَّد أن عليه وكان الدفاع، وزارة يف الخدمة «زينيت» دخول قبل املشكلة حل
للقمر ُمناِظٍر قمٍر بناءُ مجديًا يكن ولم الصحيح. موضعها إىل ستعود القمر كبسوالت

السوفييت. أيدي يف سقط الذي ،«٢ «ديسكفرر
«ديسكفرر»، من حجًما أكرب كان «زينيت» ألن مهمة؛ ميزة لديه كانت كوروليف لكن
ورائَد كالبًا متنها عىل تحمل أن يمكنها القمر من لة معدَّ نسخة أن يعني كان ما وهو
حمله يمكنها ما أقىص إن حتى َغر، الصِّ يف غايًة فكانت «ديسكفرر» كبسولة أما فضاء؛
الفضاء، إىل إنسان أول إرسال كوروليف استطاع «زينيت»، خالل من لكن الفرئان. هو

الرشق). (أِي «فوستوك» اسم املأهول النموذج هذا عىل وأُطِلق مؤزًرا؛ نًرصا ًقا محقِّ
«فوستوك» من لكلٍّ مشرتك تصميم تطويَر كوروليف واصل ،١٩٥٨ عام بعد
متعدد إطالٍق كصاروخ يُستخَدم كان الذي «آر-٧» الصاروخ غرار وعىل و«زينيت»،
ومهامَّ مأهولٍة مهامَّ لتنفيذ الالزمة الوسائل وحدها املركبة هذه رت وفَّ األغراض،
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الكشف عمليات إثر يف ،١٩٩٣ عام يف الطبيعة) (أِي «بريرودا» مجلة نرشت استطالعيٍة.
نطاق عىل املعروفتان — الفضائيتان املركبتان ُوِضعت حال «يف أن يَّة، الرسِّ غطاء عن
جنبًا — قبُل من اإلطالق عىل عرضهما يجِر لم واللتان و«زينيت»، «فوستوك» باسم واسع
التفرقَة األرجح عىل العرض صالة زوَّار يستطيع لن العرض، صاالت إحدى يف جنب إىل

داخلهما.»1 يف ما إىل النظر دون بينهما
املجال إىل الولوج ملعاَودة مستديرة كبسولة هي للمركبتني تمييًزا األكثر السمة كانت
الفضائية، للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة من وإجرز ألن فعل مثلما لألرض. الجوي
بدًال حادٍّ غري انسيابي شكل سوى يعوزها لم املركبة هذه أن كوروليف مو مصمِّ قدَّر
الفضائية، للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة يف املدببة. املقدمة ذي الحاد الشكل من
تفوق رسعاٍت عند تجارب مجموعَة أجرى قد فاجت ماكس الهواء ديناميكا خبري كان
لكبسولة العادي املخروطي الشكل أن عىل برَهَن ثَمَّ ومن هوائية، أنفاق يف الصوت رسعَة
يفتقر كوروليف كان الجوي. املجاَل ولوجه عند ثباته عىل يحاِفظ أن يمكن «مريكوري»
يجري شكٍل أي أن يعني كان ما وهو الدراسات، هذه إلجراء الالزمة املنشآت وجود إىل
الكبسولة ستنساُب الجوي: املجال ولوجها أثناء تعثُّرها يف يتسبَّب ربما لكبسولته اختياره
االرتياح عدم من حالًة يسبِّب قد هذا أن من الرغم وعىل الفضاء. عرب يَّة بحرِّ املستديرة

املثال. سبيل عىل فيلٍم ببكرِة اإلرضار إىل يؤدي فلن متنها، عىل الفضاء لرائد
تكن لم .١٩٦٠ مايو يف مداَره «فوستوك» للمركبة األول التجريبي النموذج بلغ
ثَمَّ، ومن حرارية؛ حمايٍة أنظمُة فيها تتوافر تكن ولم كامريا، أو كالبًا تحمل املركبة
حدث ومثلما املركبة، توجيِه نظاُم َف توقَّ لألرض. الجوي املجال يف كبسولتها احرتَقْت
جعل ما وهو الخطأ، االتجاه يف الكابح االرتكايس صاروخها انطلق ،«٥ «ديسكفرر مع

ارتفاًعا. وأعىل جديد مدار يف تنطلق الكبسولة
مشريًة التفصيل، من بيشءٍ املركبة إطالِق عمليَة السوفييتية املصادر ناقَشِت ذلك، مع
برصاحة السوفييت أَقرَّ أطنان. خمسة يزن مأهولة، ملركبة أوَّليٍّا نموذًجا بوصفها إليها
أمٌر ولكنه ذلك، يف فشلوا لكنهم لألرض الجوي املجال ولوج عملية تنفيذ حاولوا أنهم
عليها كانت إذ الكبسولة، متن عىل شخص أي ثمة يكن فلم أرضار؛ أي عن يُسِفر لم
مداريس والجنرال جاكسون السيناتور َح ورصَّ الكثريين، الترصيُح هذا أدَهَش فقط. ُدمية
ستاندرد» إيفنينج «لندن صحيفة نرشت بالفعل. إنسان متنها عىل كان املركبة هذه أن
الدُّمية «من فيها: يقول السلكية إشارة يرسل فضاء رائد فيه يظهر كاريكاتوريٍّا رسًما
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موسكو كانت لكن، العودة؟» عدم عن الحديث هذا ما القاعدة، إىل الدُّمية من القاعدة، إىل
مكاسَب ق تحقِّ أن تستطيع كانت إذ بذلك؛ للقيام أسبابها لديها وكانت الحقيقة، تقول
لم إْن حتى الفضاء، إىل إنساٍن إلرسال الالزمة الوسائَل لديها أن إظهار خالل من دعائية

األمريكيني. عىل الضغط من مزيًدا بدوره أضاف ما وهو بعُد، ذلك فعلت قد تكن
اسمهما كلبنَْي، مقتل إىل وأفَضْت فضائية مركبٌة انفجرت يوليو، شهر أواخر يف
يف «فوستوك»، للمركبة التالية اإلطالق عملية مجدًدا أظهرت و«ليزيشكا». «تشايكا»
هذين حكومتا كانت واألمريكية. السوفييتية الربامج بني عجيبًا تشابًها أغسطس، منتصف
«آر-٧» الصاروخ للقارات، العابَرين الباليستينَي الصاروخني برامج منحتا قد البلدين
كان .١٩٥٤ مايو شهر من نفسه األسبوع خالل قصوى أولويًة «أطلس»، والصاروخ
عام بعد .١٩٥٧ ربيع يف أسابيع أربعة من أقل الصاروخني إطالق اختبارات بني يفصل
ذاته، اليوم يف القمر إىل فضائية بعثاٍت رشيفر والجنرال كوروليف أرسَل العام، ونصف
خالل «١٤ و«ديسكفرر «١٣ «ديسكفرر القمرين كبسولتَي اسرتجاع عمليات نجاح ومع
يوم بعد عودتها عند مماثًال، نجاًحا الثانية «فوستوك» املركبة َقت حقَّ املايض، األسبوع
اسمهما َكلبان السوفييتية املركبة متن عىل كان .«١٤ «ديسكفرر عودة من فقط واحد
تليفزيونية كامريا أرسلتها التي للصور وفًقا والسهم)، السنجاب (أي و«سرتيلكا» «بيلكا»
يف «سريسلون قائًال: األمريكيني العلماء أحُد اعرتَض األرضية. املحطة إىل املركبة متن عىل
قائًال: كينيدي جاك حذََّر الفضاء.» إىل «ماك» طراز وشاحنًة قدٍم كرِة فريَق القادمة املرة
أو «روفر» ال و«بيلكا»، «سرتيلكا» سامَلني وعاَدا الفضاء إىل صعدا َكلبنَي أول اسم «كان

«فيدو».»
الفضاء إىل إنساٍن إرسال عىل املواَفقة عىل السوفييت املسئولني النتائج تلك عت شجَّ
احرتَقْت املركبة لكن ديسمرب، يف أخرى تجريبية إطالٍق عملية جرت العام. نهاية بحلول
عىل كانا اللذان و«موشكا» «شيلكا» الَكلبان ومات الجوي، املجال ولوجها إعادة أثناء
باملركبة الوصول يف أخرى إطالق عملية فشلت الشهر، هذا خالل الحق وقٍت يف متنها.
عىل كانا اللذين الَكلبنَي إنقاذ وجرى سيبرييا، يف سقطت الكبسولة أن بَيَْد مدارها، إىل
لها بعثة أول إرسال خالل من ،١٩٦١ فرباير يف أيًضا جديدًة جبهًة روسيا فتحت متنها.
تطوًرا أكثر كانت أنها توضح املركبة، لهذه رسوًما موسكو نرشت إذ الزهرة؛ كوكب إىل
االقرتاب عليها كان إذ عاجلة؛ مهمة أيًضا املركبة لدى كانت .«٥ «بايونري املركبة من بكثري
ارتفاع عند املركبة يف اإلشارات نقل جهاُز تعطََّل بجواره. املرور ثم الزهرة كوكب من
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قال باملحاولة. للرتحيب استعداٍد عىل كانوا األمريكيني العلماء أن بَيَْد ميل، ماليني ٤٫٧
السوفييت، واَجَهها التي باملتاعب سمعُت «عندما «بايونري»: املركبة عمل طاقم أعضاء أحد
بالخزي شعرُت ثم، أفضل. بالءً أبلينا وأننا أدائنا، عن الرضا هو الفوري فعيل ردُّ كان

فعيل.» ردِّ من
أُجِري لذا فضائية؛ بعثة يف إنسان إلرسال بعُد جاهزًة «فوستوك» املركبة تكن لم
تحمل املرتني كلتا يف «فوستوك» املركبة وكانت مارس، شهر خالل آخران إطالٍق اختباَرا
النجم (أي «زفيزدوشكا» الثانية املرة ويف األسود)، (أي «تشرينوشكا» األوىل املرة يف كلبًا؛
يف نجحت قد املركبة تكون وبذلك، بسالم؛ االختباَرين كال يف املركبة عادت الصغري).
يف كامل نجاح تحقيق ذلك يف بما محاوالٍت، خمس إجمايل من مرات أربَع ساملًة العودة
تلك يف املنال. بعيدَة مسألًة بعثة يف األول الفضاء رائد إطالق يكن لم األخريتني. البعثتني
مع التعامل عليه وكان األبيض، البيت يف السلطة زمام يحمل كينيدي جون كان األثناء،

النتائج. تلك
شهر يف إال تنفيذه يف آيك يرشع لم الذي املرشوع عىل واَفَق كينيدي أن يعرف الكلُّ
القمر؛ إىل فضاءٍ روَّاد إرسال وعىل «أبولُّو» مرشوع عىل التصديق كينيدي اختار ديسمرب.
قرار وهو الباردة، الحرب سياسات صناعة يف الالفتة التحوالت أكثر أحد القرار هذا كان
الدور نطاق لتوسيع املستمرة الجهود إىل منه جزءٍ يف القراُر يُعَزى إذ يربِّره؛ ما له كان
وهي أََال شائعة، نظر وجهة عىل بقوة يعتمد كان أنه كما التكنولوجيا، مجال يف الفيدرايل
ِنتاج ستكون بل الخاص، القطاع يف العمل عن تتمخض لن الجديدة التقنيات أهم أن

الفيدرالية. املبادرات
وكان عامة، أشغاًال يتضمن التكنولوجيا مجال يف األسايس الفيدرايل الربنامج كان
ال للقارات، عابر حديد سكة خط أوَل لنكولن فبنى عرش؛ التاسع القرن خالل بدأ قد
لرشكتَْي شاسعة أرايض قطع منح خالل من بل األرايض، مصادرة عمليات خالل من
خطوط امتدت باسيفيك». و«يونيون باسيفيك» «سنرتال الحديدية السكك خطوط بناء
تمويل كان األمر، حقيقة يف مماثلة. أرايض منح ي تَلقِّ بعد البالد عرب أخرى حديدية سكك
رجل إن حتى اإلطالق، عىل معتاٍد غري الحديدية، السكك خطوط عالم يف الخاص القطاع
الخاص، التمويل عىل باعتماده اشتهر هيل جيه جيمس الواسع النفوذ صاحب الصناعة

نورذرن. جريت خط بناءِ يف رشع عندما فيدرايل دعم توفري إىل أفىض ما وهو
لكنه قرن، نصف من بأكثر «أبولُّو» سبق فيدرايل مرشوع وهي بنما، قناة جاءت ثم
األحداث من بنما قناة مرشوع فكرُة انبثَقْت املفيدة. التشابُه أوجه بعَض ذلك رغم أظهر
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لتحريك طريقًة األمريكية، اإلسبانية الحرب خالل البحرية، تجد لم إذ األخرية؛ العسكرية
قد فرنسا كانت إذ الخارج؛ من آَخر تحدٍّ ثمة وكان املحيطني. بني برسعة البحرية سفنها
األمريكية. للصالبة اختباًرا املرشوع كان ثمَّ، ومن فشلت؛ لكنها القناة، هذه حفر حاولت
كال استغرَق وقد البالد، يف والطاقات املهارات ألفضل مركًزا و«أبولُّو» بنما مرشوعا مثََّل

وِحزبنْي. رؤساء ثالثة ظل يف خالله العمل سار إلتمامهما، ِعقًدا املرشوَعني
واملرشوعات السدود بناء من عًرصا عاًما، بعرشين بعدها العظيم، الكساد فرتة شهدت
القرن خمسينيات منتصف يف ثم كوليه. وجراند هوفر، وسد تينييس، وادي هيئة املائية:
الرسيعة الطرق نظام اإلطالق؛ عىل العامة األشغال برامج أكربَ آيزنهاور أطلق العرشين،
مستعدًة واشنطن كانت الذي النشاط حجَم كبري حدٍّ إىل املرشوُع عكَس الواليات. بني
إىل الناس حياَة تغريِّ أن املبادرة لهذه يمكن كيف املرشوع هذا أوضَح كما ألدائه، آنذاك

األفضل.
الكونجرس ومرََّر ،١٩١٦ عام منذ الطرق بناء يف بدأت قد الفيدرالية الحكومة كانت
إىل التمويالت هذه توفري أدَّى .١٩٤٤ عام يف رئييس رسيع طريٍق إلنشاء قانوٍن مرشوَع
مرشوعات بني من وكان الرشقي، الساحل طول عىل «١ إس «يو طريق مثل طرق بناء
الرسيع ٦١ وطريق أنجلوس، ولوس شيكاجو بني األسطوري ٦٦ طريق األخرى الطرق
٣٠»؛ إس «يو ب املعروف القارة، عرب املمتد الرسيع لنكولن وطريق أورلينز، نيو شمال
عبارة كانت بل الواليات، بني يربط رئيسيٍّا طريًقا الطرق تلك من أيٌّ يكن لم لكْن،
تصاُدٍم حوادَث تشهد كانت ما وكثريًا مطيل، أصفر رشيٌط يفصلها ضيقة حاراٍت عن
أيًضا الرسيعة الطرق هذه شهدت املطرية. الليايل أثناء املنحنيات عند سيَّما ال باملواَجهة،
تلك يف السيارات إن حيث أخرى؛ سيارة ومؤخرة سيارة مقدمة بني تصاُدٍم حوادَث
إشارات عىل يعتمدون السائقون كان إذ انعطاف؛ إشارات عىل تحتوي تكن لم الحقبة
الطرق، وصالت عرب تشاء كيفما ق تتدفَّ السيارات حركة وكانت وجهتهم. إىل لإلشارة اليد
عندما الخلف من تصاُدم لحوادث يتعرَّضون األحيان من كثرٍي يف السيارات سائقو وكان

الطريق. جانب عىل محطٍة نحو لالنعطاف دراجاتهم رسعة من فجأًة يقلِّلون كانوا
جهود خالل من الحقيقي، بمفهومها الواليات، بني الرسيعة الطرق أوىل نشأت
مروٍر، لرسوم الخاضعة الطرق بناءَ لون يفضِّ الواليات مسئولو كان الواليات. حكومات
التي الرسوم كانت بينما والية، كلِّ حكومُة تصدرها حكومية سنداٍت من بتمويل وذلك
جاءت الفائدة. القرضوقيمة أصل تكلفة تغطي الطرق عىل السيارات سائقو يدفعها كان
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لرسوم الخاضع الرسيع الطريق يف العمل انتهى حيث بنسلفانيا؛ والية من األوىل املبادرة
هذا من كبريًا قطاًعا لكنَّ ١٩٥١؛ عام بحلول بأكملها الوالية ليغطي امتد الذي مرور،
النقيضمن عىل مرتفعة. ومراٍع مأهولة تكون تكاد ال زراعية أراٍض عربَ يمر كان الطريق
املأهولة املنطقة قلب يف يمر مرور لرسوم الخاضع الرسيع جرييس نيو طريق كان ذلك،
الحكومي السند صدر فقد العمل؛ وتريَة املرشوع هذا َد حدَّ الرشقي. الشمال يف بالسكان
قلََّص فوريٍّا. نجاًحا َق وحقَّ موعده قبل ١٩٥٢ عام يف الطريق وافتُِتح ،١٩٥٠ بتاريخ
ساعاٍت خمس من — ديالور إىل نيويورك من — عربه القيادة فرتة من الجديد الطريق
يف سواء. حدٍّ عىل والسائقني السيارات عىل الواقع اإلجهاد من الحد إىل وأدَّى ساعتني، إىل
لرسوِم الخاضعة الرسيعة الطرق مسئويل إن حتى ُمرضية، النتائج جاءت أشهر، غضون
نحٍو عىل النجاح هذا َع شجَّ عات. التوقُّ فاقتا واإليرادات املرور حركة أن وجدوا قد مروٍر

األخرى. الواليات يف الرسيعة الطرق إقامة مؤيدي بالغ
والية باعت جرييس، نيو يف َق تحقَّ الذي الواضح اإلنجاز ظل يف ،١٩٥٢ يونيو يف
الخاضع الرسيع طريقها لتمويل أمريكي دوالر مليون ٣٢٦ بقيمة حكوميٍّا سنًدا أوهايو
الخاص الرسيع الطريق سينشئون أنهم إنديانا والية مسئولو أعلن ثم مرور، لرسوم
طريق يف اإلنشاءات أعمال بدأت كذلك، أوهايو؛ لوالية الرسيع بالطريق لربطه بالوالية
السيارات، سائقي إىل بالنسبة مرور. لرسوم خاضع آَخر طريق وهو الرسيع، نيويورك
قيد تزال ال كانت الطرق، من مجموعة فبإكمال ُمذهلة؛ توقعاٍت عن النشاط هذا كلُّ أسفَر
شيكاجو إىل إنجالند نيو من القيادَة السيارات سائقو يستطيع آنذاك، والتخطيط اإلنشاء

خلفية. توقُّف إشارة إىل الحاجة دون
أن يعلمون كانوا الواليات يف لرسوم الخاضعة الرسيعة الطرق مؤيدو حتى لكن،
الرسيعة للطرق عامة شبكة من فقط صغري جزءٍ سوى تكون أال يمكن ال الطرق هذه
املمكن من يكن لم السندات، خالل من تُموَّل كانت الطرق هذه ألن ونظًرا الواليات. بني
اإليرادات لتحقيق يكفي الذي بالقدر مرورية كثافة بها التي األماكن يف إال إنشاؤها
الوقَت ر توفِّ فقط تكن لم إنها إذ الرسيعة؛ الطرق قيمة يف يشكُّ أحٌد يكن لم املطلوبة.
ذلك، من الرغم عىل الشاحنات. لصناعة هائلة ميزة توفر أيًضا كانت بل األرواح، وتنقذ

للعيان. باديًة الحدود تلك وكانت الواليات، نطاقها يف ف تترصَّ حدود ثمة كانت
خطة «يريد أنه ١٩٥٤ عام يف مستشاريه فأخرب آيزنهاور َل تدخَّ املرحلة، هذه يف
أمريكي»، دوالر مليار ٥٠ بقيمة التمويل ذاتية رسيعة طرق شبكة إنشاء يف للبدء شاملة
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السيارات. سائقو يدفعها التي الرضائب خالل من ذاتَها الطرُق ل تموِّ أن املقرَّر من وكان
هذا خالل اإلجمالية الفيدرالية امليزانية قيمُة كانت إذ بالطبع؛ صغريًا املبلغ هذا يكن لم
لرسوِم الخاضعة الرسيعة الطرق نجاُح أدَّى ذلك، مع أمريكي. دوالر مليار ٦٨ العام
الفيدرالية املساعدة قانون صدور إىل أدَّى ما وهو الالزم؛ السيايس الدعم اجتذاب إىل مروٍر
الواليات بني الحديثة الرسيعة الطرق شبكة كانت .١٩٥٦ لعام الرسيعة الطرق لتمويل
عرب مرور لرسوم الخاضعة غري الرسيعة الطرق انتشار ومع القانون، هذا ثمار إحدى
التي الطريقة تغيري الطَّموح الفيدرايل الربنامج هذا استطاَع كيف بوضوٍح تجىلَّ البالد،

بها. ويعملون يعيشون الناس كان
ضواحي نحو هائل ق تدفُّ إىل مرور لرسوم الخاضعة غري الرسيعة الطرق أدت
كانوا الذين الدائمني، غري الضواحي سكان من مجموعاٍت تضم املدن كانت لطاملا املدن.
املسافرون هؤالء يستخدمها التي الحديدية السكك طرق كانت حيث القطار؛ عرب يتنقلون
الواليات بني الرسيعة الطرق برزت األهلية. الحرب قبل أُنِشئت قد يومية بصفة املرتحلون
مبدئيٍّا قطاًعا يمثِّل ١٢٨ طريق كان بوسطن، فُقْرَب ذاتها؛ حد يف تنمية ممرات بوصفها
عام منتصف يف الطريق طول عىل رشكة أربعون هناك وصارت آي-٩٥، طريق من
نيويورك، والية عن صادر تقرير يف سنوات. بثالث بعدها رشكة مائتَْي من وأكثر ،١٩٥٥
الطريق طول عىل جديدة استثماراٍت تنفيذ إىل أدَّى قد الرسيع نيويورك طريق بناء أن ورد
سرياكيوز، يف كبري إلكرتونيات مركز بينها من أمريكي، دوالر مليون ٦٥٠ عن يقل ال بما
سيصبح الرسيع نيويورك طريق أن الرشكة مسئولو َح رصَّ إلكرتيك». «جنرال رشكة بَنَتْه
الرشقي. الشمال يف األسواق إىل النهائية املنتجات وينقل الخام باملواد يأتي نقل، خط كأنه
نظيفة الجديدة املصانع كانت ما عادًة سرياكيوز، يف اإللكرتونيات مركز غرار عىل
كانت التي لالشمئزاز املثرية الشحن وساحات الكئيبة املداخن دون من ملوثة، وغري
جنب إىل جنبًا قائمًة املصانع هذه كانت لذلك، نتيجًة األوىل. أيامها يف الصناعة تميِّز
يف التنمية مختصو رشَع ما ورسعان مشكالت، أي إثارة دون الجديدة الضواحي مع
عىل جرييس، نيو بوالية ر املشجَّ ستيت جاردن شارع طول عىل كلتَيْهما. من املزيد بناء
منزل، ألف مائتي لبناء خطًطا نيويورك يف الكائنة النقابات إحدى وضَعْت املثال، سبيل
اجتماعية تحوالٍت إىل الرتتيبات هذه أفضت سكنية. عات وُمجمَّ صناعية منشآت عن فضًال
تُعد لم الجديدة، الطرق بطول املركزية املدن خارج إىل الوظائف ق تدفُّ مع إنه إذ كبرية؛
يف والعيش. العمل بغرض الناس يقصدها التي البالد يف الرئيسية ع التجمُّ أماكَن املدن
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ضواحي أن آنذاك الواضح من كان لكن، بعد. حدث قد التام تدهورها يكن لم ،١٩٦٠ عام
الجديدة املراكز ستصبح مرور، لرسوم الخاضعة غري الرسيعة الطرق بها تمر التي املدن،

األمريكية. للحياة
واشنطن، تفعله أن يمكن ما الفٍت نحٍو عىل الواليات بني الرسيعة الطرق نجاح أظهر
نشاٌط ساَهَم مماثلة. فوائَد أخرى فيدرالية مبادراٍت ق تحقِّ أن يف األمَل أثار ما وهو
يف جديدة صناعاٍت تُنِشئ منتجاٍت إىل الكربى العسكرية النُّظم تحويل يف آَخر حكومي
النووية والطاقة النفاثة الطائرات صناعُة الصناعات تلك بني من وكان املدنية، السوق

السلمية. لألغراض
الذي لوماي، كرتيس الجنرال إىل الكبرية األمريكية النفاثة الطائرات أصول ترجع
يقدِّم ظلَّ والذي و١٩٥٧، ١٩٤٨ عاَمْي بني ما الفرتة يف االسرتاتيجية الجوية القيادة رأَس
الضاربة. وقوتها ومداها حجمها يف أكرب نفاثة قاذفة طائراٍت إلرسال تتوقَّف ال طلبات
«جيه-٥٧»، املحرك وهو جديد، نفاث محرك تطوير إىل الطائرات هذه تطوير مسار يرجع
دفع قوة وهي رطل، آالف عرشة املحرك دفع قوة بلغت وتني». آند «برات رشكة ِقبَل من
إىل بالنسبة جيدة، بدرجة الوقود استهالك ترشيد يف أيًضا وتساعد آنذاك، للغاية مرتفعة

الطويل. املدى صواريخ
ذلك يف بما الحرب، وقَت القاذفة الطائرات من الكثريَ بَنَِت قد «بوينج» رشكة كانت
التي «بي-٤٧» الطائرة كانت اليابان. هزيمة يف ساهمت قد التي «بي-٢٩» الطائرة
هو ما يريد لوماي كان لكن األوىل، النفاثة القاذفة الطائرات أهم «بوينج» رشكة رتها طوَّ
كانت التي «بي-٥٢»، إمكاناٍت األكثر بالطائرة ذلك إىل «بوينج» استجابت ذلك. من أكثر
إلعادة خزانات بناء يف املبادرة زماَم أيًضا الرشكة هذه أخذت «جيه-٥٧». محرك تستخدم
يف شاءت. كيفما طريانها مدى بزيادة لوماي لطائرة سمح ما وهو جوٍّا، بالوقود التزوُّد
أن األسلوب لهذا يمكن بما الجوية للقوات التابعة «بي-٥٠» الطائرة ت َ برشَّ ،١٩٤٩ عام
القاذفة بإمكان كان ف. توقُّ دون العالم حول التحليق خالل من وذلك املستقبل، يف قه يحقِّ

ذلك. يعرف ستالني وكان يَّة، ذرِّ قنبلة حْمُل «بي-٥٠»
إىل ترقى ال يجعلها مما مكابس؛ ذات محركات تستخدم األوىل النقل طائرات كانت
رئيس قرََّر ،١٩٥٢ عام يف بكثري. أرسع كانت التي الجديدة النفاثة القاذفات مستوى
طائرة لبناء الرشكة أموال من أمريكي دوالر مليون ١٦ إنفاَق ألن، ويليام «بوينج»، رشكة
إىل باإلضافة نقل. كطائرة الستخدامها الجوية القوات إىل تقديمها يمكنه جديدة، نفاثة
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أمريكان» «بان خطوط رشكة إىل نفاثة كطائرة نفسها الطائرة بيع يحاول أِلن كان ذلك،
حكومية، منشآٍت يف النموذجني كال يبني كان بل أخرى، طريان رشكات وإىل العاملية

الحكومة. تُورِّدها وأدواٍت معداٍت باستخدام
إذ ر؛ التهوُّ إىل امُلفِيض اليأس من شيئًا طيَّاته يف يحمل لكنه جريئًا، أسلوبًا هذا كان
بوصفها «بوينج» ازدهرت فقد تجاريٍّا؛ ناجحة مدنية طائرة بناء يف قطُّ «بوينج» تفلح لم
لها، املنافستني للرشكتني املدنية الطائرات سوق تاِركًة حربية، طائرات ببناء مختصة رشكة
إيركرافت» «دوجالس س مؤسِّ دوجالس، دونالد كان إيركرافت». و«دوجالس «لوكهيد»
الطائرات سوق يف وقتها املستخدمة املدنية الطائرات معظم بنى قد التنفيذي، ورئيسها
واحد حجم ذي تصميٍم أو الرشكة تبتكره أوَّيلٍّ نموذٍج إىل حاجة يف يكن ولم املدنية،
عالم إىل للدخول محاولًة يُعتَرب كان ألن قرار أن يعرف دوجالس كان األغراض. كلَّ يالئم
ينتظر هدوء، يف دوجالس جلَس ذلك. فاتورة لوماي تحميل مع املدنية النفاثة الطائرات
مأزق يف نفسها تضع «بوينج» كانت بينما يجري ما ويرقب عمالئه، رغبة عىل يتعرَّف أن
رشكات من عمالئها احتياجات من بدًال لوماي احتياجات تالئم طائرة بابتكار صعب
تكتسح كثريًا، نظرياتها تفوق طائرة وهي الجديدة، النفاثة بطائرته هو يطلُّ ثم الطريان،

جراحها. تلعق وراءها «بوينج» وتخلِّف السوق
«بوينج» لطائرة األوَّيل النموذج يف الكابينة كانت يفعله. بما دراية عىل دوجالس كان
الطائرة تقطعه كانت الذي املدى أن عن فضًال للركَّاب، الراحة يوفر ال بما للغاية ضيقة
املحيط عرب رحالتها يف مؤقتة محطات يف التوقُّف تتفادى يجعلها ال بما للغاية قصري
هي جديدة، طائرة تصميم بعقد ليفوز الفرصة، واتَتْه حتى دوجالس انتظر األطلنطي.
من أثقل بحموالت التزوُّد يمكنها قوًة أكثر محركات عىل تحتوي كانت التي يس-٨»، «دي
ف، توقُّ دون األطلنطي املحيط عرب لرحالتها الكامل املدى قطع من يمكِّنها ا ممَّ الوقود؛
تكبَُّد تقبََّل فقد التحدي؛ هذا قدر عىل كان أِلن أن بَيَْد راحًة. أكثر ركَّاب كابينة عن فضًال
حجًما أكرب جديد بجناح الجديدة الطائرة تصميَم فزوََّد خاطر، طيب عن إضافية تكاليف
األحدث املحركات تركيب عىل واَفَق كما الوقود، من أكرب بكمية التزوُّد أيًضا لها يتيح
يف ،«٧٠٧ «بوينج الجديدة، طائرته فاقت إذ املحاولة؛ نجحت كذلك. الكابينة وتوسيع

يس-٨». «دي طائرة مبيعات مبيعاتها
األطلنطي، للمحيط العابرة النفاثة طائراتها أوىل أمريكان» «بان رشكة أطلقت
ما ورسعان ،١٩٥٨ أكتوبر يف باريس إىل نيويورك من رحلة يف ،«٧٠٧ «بوينج الطائرة
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«بوينج طائرات كانت ١٩٦٠ عام وبحلول داخلية، رحالت يف أخرى طريان رشكات تبعتها
ميزًة «بوينج»، رشكة مقرُّ سياتل، مدينة اكتسبت البالد. يف مكان كل يف تحلِّق «٧٠٧
الطائرات بناء مجال يف العمالقة الرشكات مصافِّ يف «بوينج» رشكة صارت عندما جديدة
رسعتها كانت التي الجديدة، النفاثة الطائرات عىل املسافرين أفواُج َقْت تدفَّ النفاثة. املدنية
الطويلة السفر وفرتات الشديدة االهتزازات من تماًما النقيض عىل فيها الراحة وسبل
باعت قليلة، سنوات غضون يف املكابس. باستخدام تعمل كانت التي األوىل الطائرات يف
رشكات إىل املكابس باستخدام تعمل التي الطائرات تلك نماذَج الكربى الطريان رشكات

الجديدة. النفاثة الطائرات استخدام إىل بالكامل وانتقلت املحلية، الطريان
املسئولني إىل بالنسبة املهمة التفاصيل بعض وجود من الرغم عىل ذلك، إىل باإلضافة
فإن الركَّاب، كابينة وحجم الطائرة تقطعها التي كاملسافة الطريان، رشكات يف التنفيذيني
النقل طائرة من التجارية النماذج يضاهيان كانا يس-٨» و«دي «٧٠٧ «بوينج نموذَجْي
من مباَرشًة رة مطوَّ محركات يستخدمان كانا حيث يس-١٣٥»، «كيه لوماي، َرها طوَّ التي
لم الذي الكهربية، الطاقة مجال يف مشابهة تطورات حدثت «جيه-٥٧». محرك نموذج
سنحت لكن، التجاري؛ الطريان مجال مع التشابه أوجه من ا جدٍّ القليل سوى يحمل يكن
ألغراض العسكرية التكنولوجيا لتطبيق الكهربية الطاقة مجال يف أيًضا هنا الفرصة
مفاعل مثل بحرية، مفاعالت من الطاقة توليد مفاعالت أول ر ُطوِّ إذ املدنية؛ االستخدامات

األمريكية. للبحرية التابعة «نوتلس» غواصة
كميات توليد عىل معتادين كانوا إذ بالذرَّة؛ مهتمني الكهرباء رشكات رؤساء يكن لم
الفحم حرق خالل من أو املائية، السدود خالل من الكهربية الطاقة من وات بامليجا تُقدَّر
البداية، يف يٍّا رسِّ الذَّرِّيَّة الطاقة استخدام كان البخار. لتوليد غاليٍة تحت الوقود زيت أو
مفاعالت امتالك لها ل املخوَّ الوحيدة الجهة هي القانون بُحْكم وحدها الحكومة وكانت
جوردون يَّة، الذَّرِّ الطاقة هيئة رئيَسا اتخذ و١٩٥٤، ١٩٥٣ عاَمْي خالل لكن بها. خاصة
النووية األنشطة عن يَّة الرسِّ غطاء نزع اتجاه يف رائدة خطوًة شرتاوس، ولويس دين
عام شهري ترصيح يف قال الذي — شرتاوس بنى كذلك، القانون. يف تعديالٍت وإجراء
عىل رسوٍم فْرض يجعل ال بما للغاية، التكلفة زهيدة ستصبح النووية الطاقة أن ١٩٥٤
لهيئة التابع الوطني أرجون مخترب يف قويٍّا مفاعًال — اقتصادية جدوى ذا استهالكها

تجريبية. محطة بمنزلة ليكون شيكاجو، ُقْرَب يَّة الذَّرِّ الطاقة
املبادرة هذه َضْت تمخَّ حقيقية. تجارية محطة أول بناء إىل الفردي الجهد هذا أدَّى
تعاقدت حيث الكهرباء؛ ورشكات الذَّرِّيَّة الطاقة وهيئة أوفر ريك األدمريال بني رشاكة عن
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اليت» «دوكني رشكة تولَّْت املفاعل. لبناء «وستينجهاوس» رشكة مع الذرِّيَّة الطاقة هيئة
واتفقت بنسلفانيا بوالية شيبنجبورت يف املفاعل بناءَ — بيتسربج يف كهرباء رشكة وهي —
واهتمامه املميَّز حماسه بفضل املرشوع يف العمل أوفر ريك َع شجَّ بينما تشغيله، عىل
يتجاوز ال توليدها يستطيع املفاعل هذا كان التي الكهربية القدرة مقدار كان امللموس.
قدرًة. أكثر أخرى مفاعالت تلته ما رسعان لكن نسبيٍّا، صغرية قدرة وهي وات، ميجا ٦٠
الرشكات لتشجيع جهودها إطار يف — الذَّرِّيَّة الطاقة هيئة أعلنت ،١٩٥٥ عام يف
النووية املفاعالت برنامج من األوىل الجولة بدء عن — املرشوع يف املشاركة عىل األخرى
املايل الدعم حزم من مجموعًة املبادرة هذه نَْت تضمَّ الكهربية. الطاقة لتوليد التجريبية
كاملة. نووية محطات إنشاء عمليات لتمويل الكهرباء رشكات لتحفيز الفنية واملساعدة
رشكة هما — رشكتان أعلنت بينما للمبادرة، واستجابوا الرشكات من الكثري اقتنع
أنهما — شيكاجو يف إديسون» «كومنولث ورشكة نيويورك، يف إديسون» «كونسيليداتيد
أضعاف ثالثة إىل تصل نووية وبقدرة الخاص، القطاع من كامل بتمويل محطات ستبنيان
يَّة الذَّرِّ الطاقة بعرضهيئة لتقبال الرشكتان هاتان تكن لم شيبنجبورت. يف النووية القدرة
لهذه الحقيقة بالتكلفة يتعلَّق فيما مبارشة خربة اكتساب يف ترغبان كانتا بل علته، عىل

الجديدة. التكنولوجيا
من حازته ملا ونظًرا ،١٩٥٧ عام أواخر يف الخدمَة «شيبنجبورت» محطة دخلت
تلك يف اإلداريني. واملهندسني التنفيذيني للمسئولني مدرسًة صارت التشغيلية، الخربة
و«بابكوك إلكرتيك» و«جنرال «وستينجهاوس» — املفاعالت بناء رشكات كانت األثناء،
«ساوذرن رشكة أطلقت ،١٩٦٠ عام أواخر يف بكثافة. ملنتجاتها ج تروِّ — ويلكوكس» آند
عن أعلنت عندما ا حقٍّ كبرية بقدرة تتَِّسم محطة بناء نحو مبادرة إديسون» كاليفورنيا
يَّة. الذَّرِّ الطاقة هيئة بمساعدة أنجلوس، لوس جنوب وات ميجا ٣٧٥ بقدرة محطة بناء
فرانسيسكو سان يف إلكرتيك» آند جاس «باسيفيك رشكة تقدمت قليلة، بأشهر بعدها
أو مايل دعم أي دون وات، ميجا ٣٢٥ بقدرة بها خاصة محطة لبناء مماثلة بخطة

فيدرالية. مساعدة
أعلنت عندما ،١٩٦٤ عام يف تحديًدا سنوات، بثالث بعدها الحقيقي التطور حدث
ستُنِتج كريك أويسرت يف بناؤها امُلزَمع محطتها أن اليت» آند باور سنرتال «جرييس رشكة
أدَّى بالفحم؛ تعمل التي املحطات يف إنتاجها تكلفة من أقلَّ بتكلفٍة كهربيًة طاقًة فعليٍّا
املسئولون حاَوَل بينما النووية، املفاعالت بيع رشكات بني هائلة طفرة إىل الترصيح هذا
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األمر. يفلح لم لكْن لديهم؛ األسعار بخفض لألمر التصدي الفحم رشكات يف التنفيذيون
العديدة السنوات وخالل بقوة، الطاقة سوَق ١٩٦٥ عام خالل النووية الطاقة َرِت تصدَّ
ِقبَل من املطلوبة الجديدة القدرة نصف تمثل النووية الطاقة أصبحت ذلك، أعقبت التي

األمريكية. الكهرباء رشكات
مستقبل ينتظرها النووية الطاقة بأن لالعتقاد كثرية أسباب ثمة كانت ،١٩٦٠ عام يف
يُعَجبون الناس فيه كان عٍرص يف العرص، لروح مواكبًة النووية الطاقة كانت فقد باهر؛
تحمل النووية الطاقة كانت الالحقة. السنوات يف ا ممَّ انتقاًدا أقل نحٍو عىل بالتكنولوجيا
دمَرْت التي يَّة الذَّرِّ الطاقة بأن األمل أعطت حيث الذنب؛ عن بالتكفري شعوًرا طيَّاتها يف
النطاق واسع جماهريي استنكاٌر ثمة يكن لم والضوء. بالطاقة تمدُّها ربما قبُل من مدنًا
يَّة، الذَّرِّ الطاقة وهيئة الصناعة ادِّعاءات لقبول مستِعدِّين الناس كان نووي؛ هو ما لكل

تمحيص. دون
كانت بيئية. فوائد تحقيق بإمكانية تُبرشِّ النووية الطاقة كانت ذلك، إىل باإلضافة
ظل يف والسخام، األدخنة بإطالق تشتهر آنذاك بالفحم تعمل التي الطاقة توليد محطات
معروًفا الفحم تعدين وكان مداخنها، بتنظيف تُلِزمها التي القوانني من القليل وجود
أنه عن فضًال املائية، املجاري وتلويث الرتبة تجريف مثل يخلِّفها، التي املتعددة باألرضار
تمر البالد كانت املناجم. حوادث يف الرجال من اآلالف عرشات قتل يف أيًضا تسبََّب قد
تلك إنتاج يف الفحم عىل االعتماد جرى وإذا الطاقة، صناعة مجال يف رسيعة ع توسُّ بحالة
التكلفة تكون أن ع املتوقَّ فمن وات، بامليجا املقدَّرة الكهربية الطاقة من الهائلة الكميات
تغطي كثيفة دخان سحب وتكوين األنهار وتلويث الرتبة تجريف يف ممثلة ا حقٍّ باهظًة
املسئولني من كثري كان بالفحم، تعمل التي املحطات عىل االقتصار من بدًال لذا، املدن؛
تكاليُف فيه تكن لم وقٍت يف النووي، البديل استخدام إىل ل للتحوُّ استعداٍد عىل التنفيذيني

بعُد. جيًدا معروفًة ومخاطرها النووية الطاقة
أغلبية كان بعُد؛ حدثت قد النقاشات تكن لم األبيض، البيت كينيدي دخول عند لكن،
التكنولوجية االبتكارات منه ق ستتدفَّ الذي املنبع باعتبارها الحكومة إىل ينظرون الناس
النفاثة، والطائرات الواليات، بني الرسيعة الطرق ذلك عىل البارزة األمثلة ومن الجديدة،
يرتبط التليفزيون كان إذ اإللكرتونيات؛ مجال يف حتى االتجاه هذا ساد النووية. والطاقة
الكربى اإللكرتونيات رشكات كانت عسكري. ابتكار وهي الرادار، بنُُظم وثيًقا ارتباًطا
خاصة رشكات جميًعا — تي» آند تي و«إيه إيه»، يس و«آر إم»، بي «آي مثل: —
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باملنشآت أشبَه وكانت البنتاجون، مع متعاِقدًة كانت جميًعا لكنها للحكومة، أذرًعا وليست
يف فايل سيليكون منطقة يف الناشئة للرشكات منها أكثر الحكومي للتوجيه الخاضعة

التالية. العقود
مجال يف جديدة كربى فيدرالية مبادرة اتخاذ كينيدي جون اقرتح عندما عليه، بناءً
الحكومة، يف يثقون الناس كان املرجوة. ثمارها ستؤتي جهوده أن يعلم كان الفضاء،
فلربما كينيدي، لجيل املعارصين أحد كنَت لو شخصية؛ تجربة من ُمستًقى شعور وهو
بالجامعة، تلتحق لم لو آي». «جي قانون مرشوع بفضل بالجامعة التحقوا ن ممَّ كنَت
أحد يف عضًوا كنَت فلربما كربى، رشكة يف أو املصانع أحد يف وظيفة عىل وحصلت
قوانني رشعوا قد الديمقراطيني بأن جيدة دراية عىل وكنَت آنذاك، العمالية االتحادات
العمالية االتحادات تدفعها التي الرواتب كانت ذلك، إىل باإلضافة ال. الُعمَّ حقوَق تحمي
منزٍل مثل الخيال، من رضبًا سبق فيما تُعتَرب كانت عات توقُّ لتقديم يكفي بما مرتفعًة
شقة من لالنتقال يخطِّط املرء كان وعندما بالجامعة. األبناء وإلحاق الضواحي إحدى يف
إدارة كانت الجيدة، واملدارس الوارفة الحدائق وسط به، خاص منزل إىل املدن إحدى يف
بفائدة عاًما ثالثني مدى عىل عقارية قروض تقديم يف البنوك تساعد الفيدرالية اإلسكان

املائة. يف خمسة
الديمقراطي الحزب من عضو أول كينيدي كان املزيد؛ لتقديم ا مستِعدٍّ كينيدي كان
مستشاريه عقول وكانت ،١٩٣٣ عام يف روزفلت الرئيس منذ جمهوريٍّا رئيًسا يخلف
مرشوُع ُرِفض فقد دوًما؛ كينيدي حليف النجاح يكن لم لها. امُلَعدِّ بالترشيعات تمتلئ
فرتة يف األساسية اإلصالحات أهم أحد وهو — (املديكري) السن لكبار الصحية الرعاية
طرح من كينيدي يستَِح لم لكْن ١٩٦٢؛ يوليو يف الشيوخ مجلس يف — الحرب بعد ما
مجال يف جهوده ظل يف نوعه من الوحيد الربنامج «أبولُّو» يكن ولم جديدة، مبادرات
الطريان إدارة تحويَل كينيدي قرََّر ،١٩٦٣ عام خالل فردي، جهد يف الجوي. الفضاء
جهود تقود وجعلها الجوي، الفضاء مجال يف ناسا لوكالة مناظرة هيئة إىل الفيدرالية
هذا يعني حيث تي»؛ إس «إس الصوت، رسعة رسعتها تفوق مدنية طائرة صناعة

الصوت. رسعة تفوق برسعٍة نقل طائرة االختصار:
خارجي تحدٍّ عىل ينطوي الصوت رسعة رسعتها تفوق نقل طائرة تصميم كان
بنت قد الربيطانية هافيالند» «دو رشكة كانت وفرنسا. بريطانيا يف املرة هذه ممثًَّال آَخر،
خالل الخدمة مجال وأدخلتها «كوميت»، الطائرة العالم، يف نفاثة نقل طائرة أول بالفعل

302



مايو شهر يف الظهرية بعد ما

هائلة، ومبيعات ضخمة دعايًة الطائرة َقِت حقَّ لذلك، التاليني العامني خالل ١٩٥٢؛ عام
ثم عملية. بروح يتمتعون الذين األمريكيني يتخطَّْوَن كانوا الروتينيني الربيطانيني أن وبََدا
«كوميت» طائرة جسم أن ثبت إذ ١٩٥٤؛ عام خالل تماًما عات التوقُّ هذه تالَشْت ما رسعان
األمر استغرق طريانها. أثناء الطائرة تحطُّم يف يتسبَّب كان ا ممَّ معدني؛ إلجهاد يتعرَّض
ابتكروا قد األمريكيون كان آنذاك؛ ا جدٍّ متأخًرا الوقت وكان املشكلة، إلصالح سنوات أربَع

بكثري. تطوًرا أكثر كانتا اللتني يس-٨»، دي و«دوجالس «٧٠٧ «بوينج الطائرتني
قون يحقِّ كادوا بأنهم الربيطاني الطريان قادة لدى قوي إحساٌس تولََّد ذلك، بعد
لتحدي املحاولة، إلعادة متحمسني كانوا باملصادفة؛ إال املنافسة يخرسوا ولم نجاًحا
كانت الفرنيس. الرئيس ديجول، شارل يف لهم حليًفا ووجدوا مجدًدا، املتحدة الواليات
تصميم رائد كان إذ العالم؛ يف الطريان صناعات أقوى من فرنسا يف الطريان صناعة
الصوت، رسعة تفوق برسعاٍت الطريان مجال يف رائًدا داسو، مارسيل الفرنيس، الطائرات
العلم يُرَفع أن يف يرغب كان للسماء»؛ أمريكا «استعمار اه سمَّ ما يكره ديجول وكان
تامٍّ استعداٍد عىل وكان العالم، يف املدنية الطائرات أفضل عىل الثالثة بألوانه الفرنيس
هذه عن ض تمخَّ ذلك. لتحقيق ماكميالن هارولد الربيطاني الوزراء رئيس إىل لالنضمام

الكونكورد. طائرة مرشوُع الرشاكة
أن كينيدي قرََّر له. التصدي برضورة كينيدي شعر يًا تحدِّ تمثِّل الكونكورد كانت
عىل الصوت، رسعة رسعتها تفوق التي بها الخاصة النقل طائرَة املتحدة الواليات تصنع
أْن وقتَها الشائع كان األوروبية. نظريتها من رسعًة وأكثر حجًما أكرب طائرًة تكون أن
بينما الخاص، القطاع تمويل خالل من مبكًرا اإلنتاج مرحلَة الجديدة الطائرات تدُخل
من املال برأس الطائرات صناعة رشكاُت وتتربَّع مقدَّمة دفعات الطريان رشكاُت تقدِّم
القرن من الستينيات أوائل يف لكن األمد. الطويلة السندات أو األمد القصرية السندات خالل
رسعتها تقل التي النفاثة الطائرات هو الطريان لرشكات الشاغل الشغل كان العرشين،
عىل تنطوي الصوت رسعة رسعتها تفوق التي النقل طائرات وكانت الصوت، رسعة عن
ثَمَّ، ومن سرتيت؛ وول يف جذَّابة غري بصورٍة يبدو تطويرها مرشوَع جعلت فنية مخاطر

:١٩٦٣ يونيو يف املبادرة وأعلن املبادرة، بزمام الحكومة تأخذ أن كينيدي جون قرََّر

بالرشاكة جديد برنامج تنفيذ يف الفور عىل تبدأ أن يجب الحكومة هذه أن أرى
الصوت، لرسعة فائقة مدنية نقل طائرة نموذج لتطوير الخاص، القطاع مع
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يف ذلك يكون أن عىل العالم، يف دولة أية يف بناؤها جرى طائرة أي عىل ق تتفوَّ
ممكن.2 وقت أقرب

َلْت وتحمَّ الصوت لرسعة الفائقة النقل طائرة تطوير عمليَة الفيدرالية الطريان هيئة تولَّْت
التطوير. نفقات من ٪٩٠ إىل وصل ما

بمالحظة عميقًة رؤيًة املرء يكتسب «أبولُّو»، بتطوير املحيطة الظروف دراسة عند
سنوات خالل وناسا الفيدرالية الطريان هيئُة فيهما سارت اللذين املتوازينَي ع التوسُّ مساَرِي
وهي املدني، الطريان إدارة من الفيدرالية الطريان هيئة انبثقت وكينيدي. آيزنهاور إدارة
للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة غرار وعىل التجارة، لوزارة التابعة اإلدارات إحدى
منخفضًة املدني الطريان إدارة ميزانية كانت «سبوتنيك»، القمر إطالق قبل الفضائية
يف املتمثِّلة املهمة املسئوليَة تتوىلَّ كانت أنها من الرغم عىل محدودًة، نفوذها عباءُة وكانت

املدني. الطريان سالمة ضمان
أبعاده يف مساويًا حدثًا الوطنية الفضائية املالحة إدارة واجهت ،١٩٥٦ عام يف
الجو. يف تحليقهما أثناء طائرتان اصطدَمْت إذ «سبوتنيك»؛ القمر إطالق لحدث املأساوية
كما الطريان، تاريخ يف كارثة أسوأ بذلك ليكون شخًصا ١٢٨ أرواَح الحادث هذا حصد
الطريان طرَق يجعل الكايف التمويل توفري عدم أن للشك مجاًال يدع ال بما أوضح أنه
السوفييتية، الصواريخ ِقبَل من وشيٍك تهديٍد إىل «سبوتنيك» القمر أشار ومثلما آِمنٍة. غري
ما رسعان الطريان بأن يُنِذر وشيك خطر إىل ١٩٥٦ عام يف وقع الذي الحادث هذا أشار
ذلك يف الخدمة يف الدخول وشك عىل الجديدة النفاثة الطائرات كانت أمانًا. أقل سيصبح
الرتياد وقتَها باملكابس تعمل التي الرسيعة الطائرات مع التعاُمل يتسنَّ لم وإْن الحني،
الطائرات حالة يف الجوية الطرق ارتياد سالمَة سيهدِّد أكرب خطر فثمة الجوية، الطرق

الجديدة. النفاثة
التمويل، مصادر زيادة خالل من املعتادة بطريقته األزمة مع الكونجرس تفاعل
ما الطريان، لصناعة القوية الدعم جهات من وهو منوروني، مايك السيناتور َم قدَّ بينما
،١٩٥٨ عام خالل عليه التصديق جرى قانون، مرشوع منوروني َم قدَّ ذلك. من أكثر هو
مستقلًة وكالًة لتصبح الفيدرالية، الطريان هيئة إىل املدني الطريان إدارة َلْت تحوَّ وبموجبه
الذي القانون بمرشوع شبيًها القانون مرشوع كان بكثري. أوسع ونفوذ أكرب بميزانية
ذلك ومع ناسا، وكالة إىل الفضائية للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة بموجبه َلْت تحوَّ
تركِّز الفيدرالية الطريان هيئة كانت محدودة. الجديدتني الوكالتني كلتا صالحيات ظلت
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مدار يف الفضائية األنشطة عىل تركِّز ناسا كانت بينما الطريان، سالمة عىل أساسية بصفة
أريض.

مرشوع إدارَة ناسا تولَّْت الوكالتني. كلتا مهام يف كثريًا َع توسَّ الذي كينيدي، جاء ثم
رفضه قد آيك كان القمر إىل مأهولة فضائية مركبة إلطالق َطموح مرشوع وهو «أبولُّو»،
يف املتعلِّق تركيزها مجال من الفيدرالية الطريان هيئة َعْت وسَّ جانبها، ومن قبُل. من
نقٍل طائرِة لصناعة الجهود توجيَه كذلك ليشمل الطريان، وسالمة الرادار بنُُظم األساس
بناء إىل سيفيض كبريًا جديًدا برنامًجا ذلك باعتبار الصوت، رسعة رسعتها تفوق مدنية
رحالت وإطالق النووية الطاقة برنامَجِي يف حدث ومثلما النقل. طائرات من القادم الجيل
مبادرًة الصوت رسعة رسعتها تفوق التي النقل طائرات برنامُج كان القمر، إىل مأهولة

كينيدي. سنوات خالل واعدة بآمال تبرشِّ أخرى فيدرالية
«أبولُّو». ملرشوع استيعابه إطار يف هذا األمل عنَرص اعتباره يف يأخذ أن للمرء بدَّ ال
أمريكي رئيس أيَّ يفوق والحيوية النشاط من كبري قدر عىل وكان شابٍّا كينيدي كان
روَّاد إرسال خالل من التاريخي، الظرف انتهاز خالل من أنه يدرك وكان اإلطالق، عىل
دارًسا كينيدي كان طويًال. يتذكَّره العاَلم سيظل وطنيٍّا إرثًا س سيؤسِّ القمر، إىل فضاء
جائزة عىل عنه حاز الذي الشجاعة» يف «صور كتاب ألََّف قد كان إذ للتاريخ؛ فطنًا
اعتزاز أيما يعتز كينيدي كان أيًضا، مؤرًِّخا كان الذي ترششل، ونستون ومثل بوليتزر.
كربى بمهام للقيام املواطنني اإلخوة يستنفر كيف يعرف كينيدي كان اإلنجليزية. باللغة
أثناء حدث مثلما رئيسية، عامة كفكرة «أبولُّو» كينيدي استخدم هائلة؛ تحديات ومواجهة

:١٩٦٢ سبتمرب يف هيوستن، يف رايس جامعة يف له خطاٍب

واحدة وهي ال، أم إليها انضممنا سواء قدًما الفضاء استكشاف رحلة ستميض
ترى أمة أليِّ يتسنَّى وال كله، التاريخ يف املثرية والتجارب املغامرات أعظم من
هذا. الفضاء سباق يف الركب عن تتخلَّف أن ع تتوقَّ أن األخرى األمم رائدة أنها
كواكب من وراءه ما وإىل القمر إىل — الفضاء إىل اآلن العالم أعني تتطلَّع
يرفرف بل استعماًرا، معادية أمٍة علُم يغزوه القمر نرى أالَّ عىل أقسمنا ولقد —

والسالم. الحرية لواء فوقه
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أن يجب جديدًة معرفًة أمامنا ألن الجديد البحر هذا يف اإلبحار يف رشعنا
بها الظفر يجب وحقوق معرفة وهي ننالها، أن يجب جديدة وحقوًقا نكتسبها،

البرشية. تقدُّم ق يحقِّ بما واستخدامها
يسأل وربما لنا؟ هدًفا نختاره ملاذا القمر؟ ملاذا يتساءل: البعض لكن
ثالثني قبل السؤال ُطِرح مثلما املرتفعات؟ أعىل نتسلَّق ملاذا قائلني: أيًضا هؤالء
ضد رايس جامعة فريق يلعب ملاذا األطلنطي؟ املحيط عرب نحلِّق ملاذا عاًما،

تكساس؟ جامعة فريق
وقرَّْرنا العقد، هذا خالل القمر إىل الصعوَد قرَّْرنا القمر! إىل الذهاَب قرَّْرنا
صعبة. أمور ألنها ولكن سهلة، أمور ألنها ال األخرى؛ األمور ببقية القيام أيًضا
مقياًسا وسيكون ومهاراتنا، طاقاتنا أفضل حشد يف سيسهم الهدف هذا ألن
تحدٍّ تأجيله، يف نرغب ال تحدٍّ بمواجهته، نقبل تحدٍّ هو التحدي ذلك ألن لها.

عليه.3 والتغلب مواجهته نعتزم

تحديات ثمة كانت إذ الربَّاق؛ األمل من أكثر هو ما عىل ينطوي «أبولُّو» كان لكن،
إدارَة وحزبه كينيدي توىلَّ فقد ثقيًال؛ عبئًا يحمل حزبه، مثل كينيدي، كان أيًضا. مخيفة

.١٩٤٩ عام الشيوعي الحزب يد يف الصني سقوط ظل يف البالد
مواجهة يف أمريكا بها مرَّْت التي والفزع الحرية حالة تصوير يف املبالغة تصُعب
انتصار بأن بالقول تقريبًا أشبه األمر كان الحرب؛ بعد ما سنوات يف الشيوعي التهديد
اليابان هزيمة يف املتحدة الواليات نجحت فقد له، معنى ال الحرب يف املتحدة الواليات
كاي شيانج دعم قد ترومان كان شأنًا. األعظم ستالني قوة مواجهة يف نفسها لتجد وأملانيا
فاسًدا كان كوِمنتاج نظام أن من الرغم عىل املتحدة، للواليات مواليًا عميًال بوصفه شيك
ا ممَّ بالنظام؛ دونج تيس ماو أطاح عندما الشعبي. بالتأييد يحظى يكن ولم النخاع حتى
روسيا كانت الشعبية، الصني جمهورية وإعالن تايوان إىل اللجوء إىل يسَعون فلوله جعل
يف ترقد الصني «دَِع قائًال: كتب قد نابليون كان يَّة. ذرِّ قنبلة أول تفجري من توٍّا انتهت قد
األحداث هذه دعمت أمريكا، يف باألسف.» كلُّه العالم سيشعر تستيقظ، وعندما ُسباتها.

الوطنية. السياسة تاريخ يف الفرتات أقبح من الحقبة هذه جعلت التي التطورات
واملخاوف الفتن إلثارة وبيئًة املتعارضة، الحماسية لآلراء معرتًكا السياسة كانت لطاملا
ُسبًال لنفسه املعاِرض الحزب يجد عندما يحدث مثلما عادًة، حدود ثمة لكن، فيها. امُلغاىل
هذه أن بَيَْد يٍّا؛ جدِّ منه الثقة سحِب ومحاَولة مساءلته من بدًال الرئيس، مع للتعاون
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أعقاب يف اإلعمار إعادة فرتة خالل حدث ما وهو الكربى، األزمات أوقات يف تتالىش الحدود
مثل املهزومة الجنوبية الواليات مع املتطرفون الجمهوريون تعاَمَل إذ األهلية؛ الحرب
يكتِف لم عندما الباردة، الحرب من مبكر وقت يف مجدًدا األمُر تكرََّر ُمستعَمرة. أقاليم
مليئة إدارته أن أعلنوا بل فادحة، أخطاءٍ وارتكاب بالتخبط ترومان باتهام الجمهوريون

العظمى. الخيانة جريمة ارتكبوا كباًرا مسئولني إن حتى بالشيوعيني،
آَخر شيوعي تقدُّم أي مقاومة عىل ترومان أَرصَّ الخارج، من القادم التهديد ظل يف
تمنح لم .١٩٥٠ يونيو يف كوريا يف الفوري له تدخُّ يربر ما وهو ذلك، تكلفة كانت مهما
يف ماكارثر الجنرال َم تقدَّ عندما وهلََّلْت األنفاس، اللتقاط فرصة أيَّ الشمالية كوريا البالد
وأجربَِت الصني َلِت تدخَّ عندما نفسها. الصني مع الحدوَد يمثِّل كان الذي يالو، نهر اتجاه
إذ نووية؛ حرب أعتاب عىل أنه منه ظنٍّا للحظة؛ العالم ارتجف الرتاجع، عىل األمريكيني

يَّة. الذَّرِّ القنبلة استخدام ن يتضمَّ ربما الفعل رد أن إىل تورمان أشار قد كان
بالغ طيش يف َر دمَّ الذي ماكارثي، السيناتور وبني العرص هذا بني املؤرِّخون يربط
ماكارثي يكن لم لكن، الشيوعية. بتهمة بوصمهم ومحرتمني ُفضالء أشخاص ُسمعَة
سائدة كانت التي باملخاوف البالد يف العام املناخ يغذي أخذ حيث انتهازي؛ سيايس سوى
أغراضه لتحقيق فقط استغلَّها لكنه املخاوف، هذه أوَجَد َمن هو ماكارثي يكن لم آنذاك.
حالة تاليش وسَط ،١٩٥٤ عام يف وانتقاده لتعنيفه الشيوخ مجلس صوََّت الشخصية.
بسنواٍت ذلك بعد ماكارثي مات الكورية. الحرب ونهاية ستالني وفاة أعقاب يف التوتر
الشيوعي، التهديد د تجدُّ حال يف أنه يعلم كينيدي كان الخزي. وصمة لحقته بعدما قليلة،
االهتمام دون والخيانة بالتآُمر االتهامات توجه التي املاكارثية، حالُة معه تتجدَّد ربما

باألدلة.
عضو املقرَّبني حلفائه بني من كان هدوء. يف الرقود عىل يقوى ال ماكارثي شبح كان
بالشيوعية. اتُّهموا َمن أبرز من بوصفه معروًفا صار الذي نيكسون، ريتشارد الكونجرس
وأحد الخارجية وزارة يف رفيع مسئول وهو هيس، ألجر أمَر فضَح َمن هو نيكسون كان
أعضاء وأحد جاسوًسا كان هيس أن نيكسون أثبت الخارجية. وزير آتشسون، دين خلطاء
َقْت وحقَّ ماكارثي أغراض الحادثة هذه خدمت ذلك. بشأن كذب قد وأنه الشيوعي، الحزب
كان وإطالتها. آنذاك املريرة الشك حاالت تعميق عىل عملت حيث حياته؛ يف نٍرص أكربَ له
هزيمته. من أدنى أو قوسني قاب وكان الرئاسية، االنتخابات يف كينيدي خصم نيكسون
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ترومان فقد حني يف أنه آليزنهاور التابعني الجمهوريني لدى الفخر دواعي من كان
ني ُمِحقِّ يكونوا لم الشيوعي. املد ع توسُّ دون هم حالوا فقد الصني، وكذلك الرشقية أوروبا
حكم ظل يف الشيوعية يف تقبع كوبا كانت ،١٩٦٠ عام ففي هذا؛ ترصيحهم يف تماًما
والية يف األمريكية ويست كي مدينة عن فقط ميًال تسعني إال تبعد تكن ولم كاسرتو،
زادت كوبا أن بَيَْد معها؛ وتعاملوا أمريكا، من قريبة تزال ال الشيوعية كانت فلوريدا.
للزحف التصدِّي مواَصلة وهو الخارجية، كينيدي سياسة يف الرئييس التحدي من كثريًا

والصني. موسكو جانب من أخرى انتصارات أي تحقيق دون والحيلولة الشيوعي،
سياساته يف امليضَّ يستطيع كينيدي يكن لم الصني، يف حدث ما ظل يف ذلك، مع
أخطاء أن يعلم الجميع كان وسياساته. آيزنهاور تميِّز كانت التي الرزينة الثقة بنفس
أو فيه االنتصار من تتمكن لم رصاٍع ك َرشَ يف البالد أوقعت التي — كوريا يف ترومان
أن أيًضا يعلم الجميع كان األبيض. البيت من وخروجه هزيمته يف تسبَّبَْت قد — إنهائه
عىل نفسه الوقت يف محافًظا كوريا، يف الحرب وأنهى أوروبا، يف الحرب يف انترص قد آيك
ويف األحداث، تلك وطأة تحت باملخاطر. محفوف عاَلم يف متعاقبٍة أخطاٍر وسَط السالم
أن إىل مدفوعني أنفَسهم لكينيدي التابعون الديمقراطيون وجد كهذا، تناقض مواجهة
كان الخارجية، السياسة جهود إطار يف الجمهوريني. من للشيوعية مناَهضًة أكثر يكونوا
ذلك يعوِّضون فكانوا ضعفهم، ثبوت من متزايدة مخاوف وسَط يعملون الديمقراطيون
فيتنام. يف الحرب ذلك عىل املرتتبة النتائج أهم من وكان فيها، مباَلغ بجرأة ف بالترصُّ

ُهِزم عندما البالد، تلك يف هائل نحٍو عىل ل للتدخُّ آليك سنحت قد الفرصة كانت
،١٩٥٤ عام يف منْه تيش هو الشمالية لفيتنام األول الرئيس ضد رصاعهم يف الفرنسيون
مجاورة كانت فيتنام لكن مصريهم. يواجهون الفرنسيني وترك َل يتدخَّ أن أَبَى آيك أن بَيَْد
عىل مقبوًال ذلك يكن ولم األرجح، األمر هو الشيوعي املد كان العالم من منطقة يف للصني،
باعتبارها الشأن، هذا يف الجنوبية فيتنام إىل ومستشاروه كينيدي يلتفت لم كذلك، اإلطالق.
التي الدومينو، بنظرية ومستشاروه كينيدي َقِبل املتحدة. للواليات أهمية ذي غري عميًال
أيًضا ستتداعى ما فرسعان سقَطْت، إذا زاوية؛ حجر بمنزلة الجنوبية فيتنام تعترب كانت
سيفيض سايجون فقدان أن بافرتاض أشبه األمر كان بأرسها. آسيا رشق جنوب منطقُة
هي الصني فيه ستصبح الذي الكربى، آسيا لرشق املشرتك االزدهار مجال ظهور إىل
أساًسا واتخذته بذلك تؤمن كينيدي إدارة كانت لكن، اليابان. من بدًال االستعمارية القوة

لسياستها.
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الكربى الساحة الثالث، العالم من جزءًا كانت فقد آَخر؛ جانب من مهمة فيتنام كانت
كبري عدد العالم هذا يف يوجد وكان هزيمتها. أو الباردة الحرب انتصار تشهد ربما التي
الغرب تزدري كانت ما وعادًة االشرتاكية، يف أمًال رأت التي حديثًا املستقلة األمم من
إمرباطورية أي تبِن ولم االشرتاكية تتبنَّى كانت ألنها نظًرا بإعجاب موسكو إىل وتنظر
كان حيث الالتينية؛ أمريكا يف حتى مرتفعة املخاطر كانت أراضيها. خارج استعمارية
االشرتاكية مخاطر وكانت القادمة، كوبا تصبح أن العرشين القارة أمم من أليٍّ املمكن من

وآسيا. أفريقيا يف نفسه بالقدر مرتفعًة
ملوسكو. وعسكرية دعائية انتصارات أي دحض من بد ال كان املنطلق، هذا من
وكان الدعائية، الحرَب َرِت تصدَّ التي الرئيسية املوضوعات أحد الفضائية الرحالت كانت
يعني ا ممَّ املقدمة؛ يف روسيا ذلك؛ عىل املرتتبة املنطقية النتائج تسلسل ر تصوُّ السهل من
تميًُّزا وأكثر أفضل مجتمًعا ثَمَّ ومن تكنولوجيا؛ أفضل ثَمَّ ومن األسلحة؛ أفضل تمتلك أنها

حال). أية عىل صحته يف االعتقاد إىل يميلون الثالث العاَلم قادُة كان ما (وهو
موسكو تحشد أن بفكرة — شاملة باردة حربًا شنِّه أثناء — قطُّ كينيدي يقرَّ لم
الذي الوقت يف الدعائية، أغراضها لخدمة مأهولة فضائية رحالت برامج تنفيذ يف املوارد
،١٩٦٠ عام حملة خالل أخرى، مرًة أهميًة. أكثر عدة جوانب يف مواطنيها تخذل كانت
رضوريٌة خطوٌة الفضاء مجال يف الريادة أن عىل َد وشدَّ الثالث العالم عن كينيدي تحدَّث

برامجه: دعم عن أمريكا تتخلَّ لم إْن

كانت العرشين، القرن سنوات معظم خالل اإلنجاز. العالم شعوب تحرتم
لهما يكن لم اللذين األمريكيني، والتعليم الِعْلم إىل بإعجاب تنظر العالم شعوب
املستقبل. سيكون أين اليقني وجه عىل العالم شعوب تعرف فال اآلن، أما مثيل.
«فانجارد». وليس «سبوتنيك»، الخارجي الفضاء يف األوىل املركبة اسم كان
السوفييتي، االتحاد هي القمر فوق الوطني شعارها تضع دولة أول كانت

املتحدة. الواليات وليس
الخارجي، الفضاء إىل تصعد دولة أول هو السوفييتي االتحاد كان إذا
لم ألننا عديدة؛ سنوات مدى عىل املتحدة الواليات بها ُمِنيت هزيمة أشد فهذه
انطباع ساد الفضاء. إىل ينطلق َمن أول كنا لو سيتحقق كان الذي األثر ندرك
األمام، نحو ثابتة بخطوات يخطو السوفييتي االتحاد بأن العالم أنحاء جميع يف
يميض وبأنه أهدافه، تحقيق إىل السبيل يعرف بأنه محددة، أهداًفا لديه بأن
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نتغلب أن يجب ما هو هذا نربحه. ال موضعنا يف نزال ال بينما األمام إىل ُقدًما
قد املتحدة الواليات بأن العاَلم يف استرشى الذي النفيس الشعور ذلك عليه،
إىل طريقنا يف اآلن وأننا ولَّْت ربما مجدنا ذروة أن الشيخوخة، مرحلَة بلغت

وبطيء.4 طويل ُسبَات فرتة

فيدراليٍّا برنامًجا كان كينيدي؛ إىل بالنسبة الكثريَ إذن يمثِّل «أبولُّو» مرشوع كان
كان املزيد. عون ويتوقَّ الربامج بهذه يُعجبون الناس كان عٍرص يف التكنولوجيا، مجال يف
تعالج أن استطاعت التي كينيدي وكاالت إحدى من جيًدا مدروسة خطة يمثِّل «أبولُّو»
جاء واعتمادها. الخطط هذه عىل التصديق عن مسئوًال كينيدي وكان ة، ُمِلحَّ مشكلة
أنه كما كإنسان. وروحه للمستقبل، ورؤيته التاريخي، ه حسِّ مع متواِفًقا «أبولُّو» مرشوع
من إضافية انتصارات أي تحقيق دون يَُحول أن شأنه من كان ألنه للغاية؛ ا مهمٍّ كان
يف ما كل هذا يكن ولم الثالث. العاَلم يف الشيوعي املد وقف يف ويسهم موسكو، جانب
رحالت إىل بقوة يشري الجديدة، الحدود إلدارته، كينيدي اختاره الذي االسم كان إذ األمر؛
مع يتواَفق بما خطابه يُكيِّف كيف يعرف كينيدي كان سيايس، قائد أي ومثل الفضاء.
التجارية املجلة يف نُِرشت عبارٍة يف العالقة كينيدي أوضح إذ يخاطبه؛ الذي الجمهور
حدودنا أعظم هو فالفضاءُ الجديد؛ االستكشاف عرص هو «هذا روكتس»: آند «ميسايلز

الجديدة.»
وحماٍس بنشاٍط مهامه يباِرش وبدأ ،١٩٦١ يناير يف منصبه مهامَّ كينيدي توىلَّ
يراه أن البداية منذ كينيدي أراد واإلجراءات. والقرارات البيانات من سيٍل وسَط بالَغنْي،
يكن لم الفضاء أن من الرغم وعىل خطوات، التخاذ ومتأهبًا نشيًطا شخًصا بوصفه العامة
ليندون نائبه، إىل توجيًها كينيدي أصدر أيًضا. معه كينيدي تعاَمَل فقد ملحة، مسألة
الصواريخ أموَر يتوىلَّ كان جونسون أن لعلمه املجال هذا يف املسئولية لتويل جونسون،
واتفق ناسا مسئويل مع كينيدي التقى كما األول؛ «سبوتنيك» القمر إطالق منذ والفضاء
قرارات كانت ذلك، مع «ساتورن». الصاروخ تطوير بعملية لإلرساع موازنتهم دعم عىل
جديدة. آفاق نحو البالد توجيه من بدًال آيك َحذْر ترسيخ إىل إجماًال تميل املبكرة كينيدي
حتى ذلك، عن ليتوقفوا يكونوا ولم متوالية انتصارات قون يحقِّ السوفييت كان لكن،
بوندارينكو، فالنتني الضحية، كان مارس. ٢٣ يف حدث ما وهو فضاء، رائد موت حال يف
تدريبه، من كجزءٍ بالده. يف الفضاء روَّاد أصغر وكان عاًما، وعرشين أربعة العمر من يبلغ
سرتَة يرتدي كان باألكسجني؛ ممتلئة ضغط غرفة يف معزوًال أيام عرشة بوندارينكو قىض
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طبية. قياساٍت لتسجيل جلده عىل موضوعة مجسات ثمة وكانت الصوف، من تدريب
وجباته. عليه يُِعدُّ كان كهربائي، تسخني لوح عىل أيًضا تحتوي الغرفة كانت

طريق عن جلده عىل مواضعها منظًِّفا ات، املجسَّ إزالة يف بدأ العرشة، األيام نهاية مع
ينظر، أن دون بعيًدا القطن قطعة ألقى الكحول. يف مغموسة قطن بقطعة مسحها
يف برسعة النريان انترشت اللهب. ألسنة تصاعد إىل أدَّى مما التسخني؛ لوح عىل فسقطت
بوندارينكو حاَوَل سرتته؛ اشتعال إىل أدى ا ممَّ باألكسجني؛ الغني الصغرية غرفته هواء
ألن الهرب؛ يستطع لم أنه كما السيطرة، عن الحريق وخرج يفلح، لم لكنه النريان إطفاء

الفتح. عىل يأبى الغلق محكَم الباب جعل الضغط َفْرق
فتح أيًضا يستطع لم لكنه النوافذ، إحدى زجاج عرب اللهب ألسنَة األطباء أحد رأى
من يتمكَّن أن قبل الوقت بعض استغرق األمر لكنَّ الضغط، ملعادلة صماًما فأدار الباب؛
الرويس الفضاء برائد أحاطت قد النريان كانت األثناء تلك ويف بوندارينكو، إىل الوصول
شخص أيَّ تلوموا ال خطئي، «إنه وقال: واعيًا يزال ال كان ذلك، مع منه. ونالت تماًما

آَخر.»
قائًال: حدث ما الحًقا املعالج الطبيب استحرض املستشفيات، أحد إىل به األطباء هرع
عاريًة الرأس وكانت الجلد، من عاريًا بأكمله الجسد كان االرتجاف، من نفيس أتمالك «لم
مع القصوى.» الدرجة من كامًال احرتاًقا كان الوجه. يف عينان ثمة يكن ولم الشعر، من
قوى ظلت األلم.» هذا لتسكني رجاءً شيئًا افعلوا هائل، «ألٌم يتحدَّث: بوندارينكو ظلَّ ذلك،
وطفًال شابًة أرملًة ترك النهاية. يف الروح أسلم ثم ساعات، ثماني ملدة تخور بوندارينكو
رائد بعائلة يليق كما مستلزماتهما، كل «توفري ب الدفاع وزيُر فأَمَر سنوات، خمس عمره

كان. ما وهذا رويس»، فضاء
إىل فجأًة حافلٌة َفْت توقَّ تيوراتام، يف جميل ربيعي صباح يف أبريل، ١٢ يف ثم
جاجارين يوري هما آَخران، روسيَّان فضاء رائدا متنها عىل كان إطالق؛ منصة جانب
عن جاجارين َل ترجَّ األطباء. من عدٌد مجدًدا صحبتهما ويف تيتوف، جريمان ومساعده
مصعًدا الرجالن استقلَّ ثم والقبالت، باألحضان حيَّاه الذي كوروليف، والتقى الحافلة
الفضائية. مركبته باب خلف اختفى ثم ًعا، مودِّ جاجارين َح لوَّ الصاروخ. متن إىل للصعود
كذلك؟» أليس الداخل، يف بامللل تشعر لن «يوري، قائًال: املراقبة برج أفراد أحُد سأل
أمر أفضل.» نحٍو عىل األمر سأحتمل املوسيقى، بعض ثمة كان «إذا جاجارين: أجاب
أخرب األغاني. تلك توفري قبل دقائق بضع مرَّ لكن الحب، أغاني بعض بتشغيل كوريليف
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من ما لكن وهناك، هنا يتنقلون املوسيقيني، حال هو «هذا قائًال: جاجارين كوروليف
كبرية.» برسعة يفعلونه يشء

«كنُت رحلته: عقب جاجارين قال تقريبًا. دقيقة خمسني بعد اإلطالق عملية جرت
كان هدير. صوَت ُمصِدرًة تعمل املحركات بدأت ثم تعمل، وهي الصمامات صوت أسمع
من أكثر هو ملا ا مستِعدٍّ كنُت طائرة. عن الصادر الصوت تقريبًا يشبه الصادر الصوت

موضعه.» عن وخفة بانسيابية الصاروخ ارتفع ثم ذلك،
اإلطالق. وقت من ثانية سبعون اإلطالق.» بعد ثانية «سبعون كوروليف: قال

التساُرع، معدل يزداد الرحلة، أواِصل حال، أفضل يف أنا .٧٠ أسمعك: جاجارين:
يرام. ما عىل يشء كلُّ

حالك؟ كيف اإلطالق، بعد ثانية ١٠٠ كوروليف:
عنك؟ ماذا يرام، ما عىل أنا جاجارين:

طبيعي. يشء كلُّ والوقت، الرسعة كوروليف:

يف ما مثل تماًما، السيطرة «تحت بأنها التسارع عملية خالل القوى جاجارين وصَف
خمسة يساوي ما وهو تقريبًا، خمسة التساُرع «معدل قائًال: وواَصَل العادية.» الطائرات
األرضية املحطة إىل تقارير أرسل كنُت املعدل، هذا عند العادية. الجاذبية قوة أضعاف
عضالت جميع كانت إذ ما؛ حدٍّ إىل صعبًا الحديث كان الوقت. طوال معها وأتواَصُل

اإلجهاد.» بعض ويعرتيني متقلِّصة، وجهي
لجاجارين سمح ا ممَّ املخروطية؛ املقدمة انفصلت اإلطالق، وقت من ١٥٠ الثانية عند

برصي. جهاز عرب بالنظر

تسمعني؟ هل للجمال! يا رائع. الهبوط، موقع حب. السُّ أرى جاجارين:
الرحلة. واِصل جيًدا، نسمعك كوروليف:

هناك تَُعْد لم «فجأًة، الرحلة: بعد به أدىل الذي الصحفي البيان خالل جاجارين ذكر
أن استطعُت قليًال. جبلية منطقة األرضية، للتضاريس الطبيعية الطيَّات رأيُت ُسحب،
أعتقد الدقة. وجه عىل مكانها تحديد من أتمكن لم لكنني والوديان، واألنهار الغابات أرى
وتوجد كبريًا نهًرا كان ذلك أن أرى أن استطعت لكنني إيرتيش، أو أوب نهر كان ذلك أن
أصبح الدفع؛ َف توقَّ ما رسعان ثم الدفع، بقوة ينطلق يزال ال الصاروخ كان فيه.» جزٌر

فضائي. مدار يف جاجارين
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مظلمة السماء كانت السماء. النجوم، األفق، أرى أن «استطعُت الحًقا: جاجارين قال
أفًقا رأيُت السوداء. الخلفية هذه إزاء قليًال أوضح وبريقها النجوم حجم وكان تماًما،
الفاتح. األزرق بلونه جميًال األفق بدا وتقوُّسها. األرض انحناءَ وشاهدُت للغاية، جميًال
ثم قليًال، داكن لون إىل الناعم الخفيف األزرق اللون تدريجيٍّا ل يتحوَّ األرض، سطح فوق

أسود. لون إىل تدريجيٍّا يتغريَّ بنفسجي لون إىل ل يتحوَّ
السطح كان فاتًحا. أزرَق ال رماديٍّا، يبدو البحر سطح كان البحر، فوق تحليقي أثناء
والرشاب الطعام أتناول كنُت الفوتوغرافية. الصور يف الرملية الكثبان مثل مستٍو، غري
كان فسيولوجية. مشاكل بأي أشعر لم أرشب؛ وأن آكل أن أستطيع كنُت طبيعية، بصورة
ُمعلَّق بأنه املرء يشعر هنا، األرض؛ عىل بالوضع مقاَرنًة مألوف غري الوزن انعدام شعور

بوثاق.» مربوط أفقي وضع يف
أن أو عنه برصه يرصف أن عليه كان ثَمَّ ومن للغاية؛ شديًدا الشمس ضوء كان
«كان شاهده: الذي املنظر كثريًا واستهواه األرض، عىل الشفق وقت حلَّ عينيه. يغطي
حلََّقْت عندما لكن للغاية.» ورائًعا تماًما تدريجيٍّا الظلمة إىل األزرق اللون من التحوُّل

للغاية. مفاجئًا الظلمة إىل ل التحوُّ كان األرض، ظل يف الفضائية مركبته
بزوغ رأى ثم الجنوبية، أمريكا فوق منحٍن مساٍر يف وسار الهادئ، املحيط َعَربَ
األفق بََدا األرض، ظلِّ من خرجُت «عندما األطلنطي. املحيط جنوب منطقة فوق الصباح
األزرق، اللون إىل أخرى مرًة لونه َل تحوَّ األرض عرب برَّاق برتقايل رشيط ثمة كان مختلًفا؛

حالك.» أسود لوٍن إىل مجدًدا َل تحوَّ ثم
وأصبح أفريقيا فوق جاجارين أصبح الرحلة، زمن من دقيقة وسبعني ستٍّ مرور بعد
صاروخ محرك بدوران شعر آليٍّا. حدث ما وهو الجوي، املجال إىل الولوج ملعاودة جاهًزا
َف توقَّ بالكامل». الصاروخ جسم عرب وجلبة بسيط أزيز «صوت وجود مع الحركة، إبطاء
تدور الدوران، يف املركبة وبدأت شديد، اهتزاز وجود مع ثانية، أربعني بعد الصاروخ

تقريبًا. ثانية عرشة اثنتي كل مرة كاملة دورة
ثم الرأس، تدور الباليه. رقص بفرقة تماًما أشبه حاٍل يف «كنُت جاجارين: قال
السماء. ثم األفق، ثم أوًال، أفريقيا رأيت يدور. كان يشءٍ كلُّ كبرية؛ برسعة القدمان،
فوق عبوره أثناء الدوران، حركة استمرت الشمس.» عن عينيَّ حجب يف بالكاد نجحت
كابل أدَّى حيث ما؛ عطٌل حدث املتوسط. والبحر الكربى الصحراء ورأى الشمايل الساحل
صواريخ تشغيل من فقط دقائق عرش مرور بعد املركبة. يف كبسولته احتجاز إىل كهربي
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كبسولته فانفصلت آِخره عن الكهربي الكابل احرتق الجوي، املجال يف الولوج عند الكبح،
ما ثم الخلف، وإىل األمام إىل قوية اهتزاز حركة إىل الدوار حركة تضاءلت املركبة. عن

َفْت. توقَّ أن االهتزازية الحركة هذه لبثت
ظهر ساطًعا قرمزيٍّا «ضوءًا أن بَيَْد بستار، تليسكوبه أغلق قد جاجارين كان
الدرع واحرتاق املركبة باهتزازات «شعرُت جاجارين: يقول الستار». حوافِّ طول عىل
صوتًا، ُمحِدثًا ينكرس املركبة هيكل أن فإما مسموع؛ بصوت يتكرسَّ الدرع كان الحراري.
الحرارة، درجة يف بارتفاع شعرُت حرارته. زيادة مع يتمدد كان الحراري الدرع أن وإما
أمتار عرشة التسارع معدل أن لو كما بدا بانتظام؛ يزداد املركبة تسارع معدل بدأ ثم
ضبابية؛ بصورة الظهور يف املعدَّات تبدأ أن قبل ثانيتان أو ثانية مرَّْت مربعة. ثانية لكل
كلَّ أن لو كما بوضوح، الرؤية عىل ساعدني ا ممَّ النظر؛ أمعنُت رمادي. بلون يشء كل بََدا

موضعه.» إىل عاد قد يشء
تباُطؤ مع الهواء صفري صوت جاجارين وسمع االنخفاض، يف التساُرع قوى بدأت
طارت قدم، ألف ٢٣ ارتفاع عىل الصوت. حاجز عرب رسعتها وانخفاض مركبته رسعة
مظلٌة الثقيلة للكبسولة تكن لم — القذيف املقعد انطلق شديد. دويٍّ بصوت الخروج فتحة
نهر رأى مظلته. انفتاح مع ببطء جاجارين وهبط — آِمنة هبوط بعملية تسمح كبرية
الحقول، أحد يف هبط لكنه واٍد، يف سيهبط أنه يعتقد كان ساراتوف؛ ومدينة فولجا
بعملية أشعر «لم جاجارين: يقول بعُد». جفَّ قد يكن ولم للغاية، وأملس جيًدا، «محروث
كان ما وهو سليًما؛ يشء كل رأيُت . قدَميَّ عىل أقف كنُت أنني حتى أدرك لم الهبوط.

يرام.»5 ما وعىل حيٌّ أنني يعني
جيدة بصحة يتمتع السوفييتية، الجوية القوات يف طيَّار وهو جاجارين، يوري كان
جماعية مزرعة يف ١٩٣٤ عام يف جاجارين ُولِد الخربة. من القليل سوى لديه يكن لم لكن
كطالب سجله لكن ماهًرا؛ عامًال ذلك بعد ليصري تجارية بمدرسة والتحق موسكو، غرب
الطريان تعلََّم هناك، تحديًدا. ساراتوف يف فنية بمدرسة لاللتحاق يؤهله بما جيًدا كان
لتأهيل مدرسة إىل انضمَّ ثم الجوية، القوات إىل لالنضمام َل وتأهَّ محيل، طريان نادي يف
.١٩٥٧ عام يف األوىل الرشف بمرتبة فيها َج تخرَّ حيث أورينِربج؛ يف املرشحني الضباط

أنجبا إفانوفنا. فالنتينا تُدَعى الفنية، النواحي يف اختصاصية من جاجارين ج تزوَّ
وزوجته هو كان رحلته. يف انطلق عندما فقط واحًدا شهًرا أصغرهما عمر كان طفلتني،
يف — وحمام معيشة، وغرفة ومطبخ، نوم، غرفة من مكوَّنة — متواضعة شقة يف يعيشان
يسافر جاجارين وكان العسكريني، االختبار لطياري ص مخصَّ مبنًى من الخامس الدور
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أظهر رحلته، أعقاب يف موسكو. مدينة وسط يف الفضاء ريادة عىل التدريب موقع إىل يوميٍّا
الخارجي، الفضاء يف كنُت «بينما يُقال: أن يجب ما وقول الحديث يف مهارًة جاجارين
«الوطن أغنية أنشدُت األرض، إىل طريقي يف كنُت عندما بالدنا. ويف حزبنا يف أفكِّر كنُت

يعرف».» الوطن يسمع،
«شورتي» الصحفيني أحد هاتََف «سبوتنيك». حول مجدًدا الحديث داَر واشنطن، يف
تعليق عىل للحصول سعيًا وأيَقَظه صباًحا الثالثة يف الفضاء، روَّاد باسم املتحدث باورز،
جميًعا أننا فاإلجابة األحمق، أيُّها منَّا، يشء أيَّ تريد كنَت «إذا قائًال: أجابه باورز لكن منه،

نيام.»
صحفي مؤتمر عقد إىل كينيدي دعا كثريًا. انزعج شك ال لكنه نائًما، كينيدي يكن لم
الكونجرس أعضاء أحد َح رصَّ الرئيس، «سيدي قائًال: أحدهم فسأله نفسه، اليوم ظهرية يف
الفضاء؛ مجال يف روسيا بعد الثانية املرتبة يف املتحدة الواليات مجيء من َسِئم بأنه اليوم
قائًال: كينيدي أجاب املجال؟» هذا يف لها تخطِّينا وربما بروسيا لحاقنا ُفَرص هي فما
الوقت بعض األمر سيستغرق مني، َسأًما أشد هو َمْن يوجد فال أحدهم، َسِئم «مهما
سنميض، األسوأ. يقع حتى األفضل نحو وندفعها األمور ن نحسِّ أن نلبث فال بالتأكيد.
ستعود ربما مجاالٍت والريادة؛ بْق السَّ إحراز يمكننا حيث أخرى مجاالٍت يف آُمل، مثلما

الرَّْكب.» عن متخلِّفني نزال فال اآلن، أما البعيد. املدى عىل البرشية عىل بفوائد
كان تقارير. ثالثة ى تلقَّ قد كينيدي كان ذلك، عىل السابقة األخرية األسابيع يف
حذََّر قد للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف األستاذ فيزنر جريوم العلمي، مستشاره
هزيمة املمكن من يكن لم إذ «مريكوري»؛ مرشوع عىل ينبغي ا ممَّ أكثر الرتكيز من
من ربما الفضاء، رائد قتل خطر عىل ينطوي أنه عىل عالوًة املرشوع، بهذا السوفييت
معاكس؛ أسلوب إىل جاردنر تريفور من منفصل تقرير دعا فضائي. مدار يف علوقه خالل
ناقَشِت بالطبع. الجوية، القوات رعاية تحت كبري، مأهول برنامج بتنفيذ أوىص حيث
بحماس بريكنر ليود برئاسة لجنة دَعْت حيث ثالثة؛ نظر وجهَة للعلوم الوطنية األكاديمية
ثمة كان املتضاربة، التوصيات هذه وسط ناسا. عرب القمر إىل فضاء روَّاد إرسال إىل بالغ
من أقل هو بما أمريكا تقبل أالَّ يجب الفضاء، سباق يف للفوز وهو: أََال مشرتك، موضوع
السوفييت إليها سبقها التي العملية وهي القمر، سطح عىل مأهولة هبوط عملية إجراء

رائع. نحٍو عىل
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للرتحيب األحمر امليدان إىل موسكو مواطنو تواَفَد عندما أبريل، ١٤ يف بيوَمنْي: بعدها
«ربما قائًال: يتمتم وهو إليهم، استمع بمستشاريه. كينيدي التقى حارٍّا، ترحيبًا ببطلهم
مجال أي ثمة هل األمر. ل نتأمَّ «دعونا قائًال: حماسه استعاد ثم أبًدا.» بهم نلحق لن
قبلهم؟ القمر حول ندور أن يمكننا هل فعله؟ وسعنا يف الذي ما فيه؟ بهم اللحاق يمكننا
(«روفر» و«نوفا»؟ «روفر» عن ماذا قبلهم؟ القمر سطح إىل فضاء رائد إرسال يمكننا هل
الفصل انظر يَّة. الذَّرِّ الطاقة هيئة مرشوعات أحد وهو تجريبي، نووي صاروخ عن عبارة

الشأن؟» هذا يف قفزة تحقيق يمكننا هل جاهًزا؟ «ساتورن» سيصبح متي التاسع.)
يشبه رسيع برنامج يف يتمثل الوحيد أملهم أن إىل ناسا وكالة من درايدن أشار
وحتى أمريكي، دوالر مليار ٤٠ يتكلف ربما كهذا برنامًجا أن بَيَْد «مانهاتن»، مرشوع
عن تزيد الربنامج هذا يطرحها التي الفضاء سباق يف الفوز فرصة تكن لم الحني ذلك
تابََع ثم لحظًة، فكََّر يقلقني.» ما هو هذا «التكلفة، قائًال: كينيدي أجاب املائة. يف خمسني
تكلفته يستحق املرشوع كان إن أقرِّر أن أستطيع املزيد، معرفة لنا يتسنَّى «عندما قائًال:
عن لنبحث بهم! اللحاق كيفية إىل يرشدني أن مقدوره يف شخًصا أن لو فقط ال. أم
هناك، الواقف الحارس هو الشخص هذا كان إن حتى أعبأ ال شخص، أي ما، شخٍص

بهم.» نلحق كيف يعلم دام ما
قائًال: هدوء يف أضاَف ثم آَخر، إىل وجٍه من برصه محوًِّال لربهة، أخرى مرًة ف توقَّ

ذلك.» من أهميًة أكثر هو ما يوجد «ال
َه وجَّ األبيض. البيت يف الوزراء مجلس اجتماعات غرفة يف اجتماعاتهم يُجرون كانوا
املساعدين أحد — سورنسن ثيودور من وطلَب لحضورهم، مساعديه إىل الشكَر كينيدي
سورنسن، خرج ثم دقائق خمس ملدة ثَا تحدَّ وهناك مكتبه؛ يف إليه االنضماَم — املؤتََمنني

القمر.»6 إىل «سنصعد وقال:
هائلة، ستكون التكلفة أن يعلم كان حيث حديس؛ بدافٍع قراَره اتخذ قد الرئيس كان
معرفة ينوي كان وهنا. اآلن مواجهته، من له بدَّ ال تحديًا باعتباره التحدي هذا َقِبَل لكنه
قرارة يف يدرك كان االجتماع، ُفضَّ عندما لكن األمر، من ليتأكَّد اآلخرين، زمالئه من املزيد
تماًما، منفصلة مسألة إىل انتباهه انَرصَف األسبوع، أيام مرور مع فعله. يريد ما نفسه

الخنازير. خليج من انطالًقا لكوبا املركزية املخابرات وكالة ترعاها غزو عملية وهي
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«جوسانوس»؛ كاسرتو عليهم أطلق املنفيني، الكوبيني الالجئني من قوًة الغزاة شكََّل
الذي الشخيص بأسلوبه إياها مديًرا العملية، لتنفيذ ِبسل ريتشارد خطََّط الديدان. أي
لتنفيذ صغرية خطة وضع حيث و«يو-٢»؛ «كورونا» برنامَجْي مع استخدمه أن سبق
وكالة كانت جوي. دعم ظل يف برمائي، غزو خالل من بها القيام يجري يَّة رسِّ عملية
خالل من ،١٩٥٤ عام يف ما حدٍّ إىل مشابهة خطوة اتخذت قد املركزية االستخبارات
وأَعدَّ ذلك، من تعلََّم كاسرتو أن بَيَْد جواتيماال؛ يف املاركسية الحكومات بإحدى اإلطاحة
بل فحسب، ِبسل سقوط إىل العملية هذه فشُل يؤدِّ لم الهجوم. هذا ملثل للتصدِّي كوبا

الوكالة. مدير داالس، ألني رئيسه سقوط أيًضا
سانحًة كانت كوبا يف األجواء بأن القائل الرأي عىل ترتكز وكينيدي، ِبسل آماُل كانت
وليدة قوة كانت إْن حتى — ساحيل جرس رأس عىل تستويل قوٍة أيُّ مضادة. ثورة الندالع
أمام الباب يفتح ما وهو بها، أمريكا باعرتاف تحظى مؤقتة حكومة إعالن يمكنها —
(معظمهم كوبا يف قليلون عمالء املركزية االستخبارات وكالة لدى كان هافانا. إىل التقدم
أن وهي أََال األهمية، يف غاية نقطة إدراك عن وعجزت بالرصاص)، رميًا ُقِتل أو اعتُِقل
والتضافر كاسرتو، أجل من للقتال االستعداد أتم عىل فعليٍّا كانت البالد تلك شعوب

ودعمه. مساندته أجل من واالحتشاد
األمراض. أفراده بني وتتفىشَّ يٍّا، أُمِّ وكان مدقع، فقر يف يعيش كاسرتو شعب كان
يف املقيمني غري ك امُلالَّ أمالَك ويصادر الصحية، والعيادات املدارس يبني كاسرتو أخذ
تضم مفتوحة، كمدينة هافانا تدير كانت التي املافيا، عىل كاسرتو قىض كذلك، أمالكهم.
٢٥٠٦ لواء حاَوَل عندما لذا، عاًما؛ عرش أربعة فيها الفتيات أعمار تتجاوز ال دعارة بيوت
الخليج عن املدافعون يكن لم الخنازير، خليج مهاجمة املركزية االستخبارات لوكالة التابع
حب عن حماسية ُخَطٍب ي تلقِّ إىل أو وطنيٍّا، املرء يموت أن قيمة سماع إىل حاجٍة يف
عاهراٍت أخرى مرًة بناتهم ستصبح هزيمتهم، حالة يف أنه معرفة يكفيهم كان الوطن؛

األمريكيني. السائحني مع البغاء يماِرْسَن
أمريكا اهتمام لزيادة يكفي الذي بالقدر دعًما املركزية االستخبارات وكالة قدَّمت
كانت ربما التي والجوية البحرية بالقوة الغزو دعم كينيدي رفض ذلك، مع باألمر.
اللورد الربيطاني الشاعر كتب مىض، قرن عن يزيد ما منذ النجاح. تحقيَق ستضمن
لكنه بنفسه؟» عليها يحصل أن عليه الحرية، يريد الذي أن تعلمون «أََال قائًال: بايرون
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هذه القديمة القوات ناقلة كانت إسكونديدو». «ريو البحرية الناقلة يف يفكِّر يكن لم ربما
كانت الكريهة. بالروائح ممتلئًا وقاعها التشغيل صعب محركها وكان وَصِدئة، مطليَّة غري
مطلقًة وانفجَرْت واملؤن، والجازولني الذخرية من الكامل الحملة مخزوَن تحمل الناقلة
أن ألحد يكن لم ذلك، مع بصاروخ. كوبي طيَّار استهدفها عندما اللهب من هائًال لسانًا
النفاثة الطائرة كانت إذ الة؛ فعَّ بأسلحة األقل عىل واحًدا جانبًا زوََّدْت قد أمريكا أن ينكر

املتحدة. الواليات من الكوبي الطيَّار يقودها التي
الثانية العاملية الحرب خالل الفلبني يف الحال كانت مثلما رشيفة، هزيمة هذه تكن لم
القوة أوضحت قد جاجارين يوري رحلة كانت بالغة. إهانة كانت كوريا؛ يف يالو يف أو
رستون جيمس كتَب امللموسة. الحقيقة ذي هي ها لكن األمريكي، والضعف السوفييتية
كينيدي أن لو م سيتفهَّ «كان خروتشوف إن يقول الحًقا تايمز» «نيويورك صحيفة من
تجعله التي بالدرجة ًرا متهوِّ كان كينيدي أن بما لكن عليه، قىض أو وشأنه كاسرتو ترك
أدرك فقد يجب، كما املهمة إلنهاء الكافية الجرأة إىل يفتقر لكنه كوبا إىل رضبًة ه يوجِّ

وابتزازه.»7 تخويفه يمكن متمرِّس غري شاب قائد مع يتعامل أنه خروتشوف
صارت باردة لحرب للغاية واسع فعل رد من كجزءٍ األمام إىل الفضاء سباق مىض
الفعل رد الستشعار الكونجرس، بقادة االلتقاء من ا بُدٍّ كينيدي يجد لم إثارًة. أكثر فجأًة
نظِر وجهَة يقدِّم أن ماكنمارا الدفاع وزير من يريد كان هيل؛ كابيتول يف «أبولُّو» إزاء
لشئون مستشاره جونسون ليندون من املزيد يعرف أن إىل حاجٍة يف وكان البنتاجون،
وأرَسَل كوبا، غزو فشل يوم ،١٩٦١ أبريل ١٩ يف جونسون ليندون كينيدي التقى الفضاء.
مخترب وضع خالل من السوفييت لهزيمة فرصٍة أيُّ لدينا «هل التايل: اليوم يف مذكرًة إليه
سطح عىل يهبط صاروخ طريق عن أو القمر، حول برحلة القيام خالل من أو الفضاء، يف
هل األرض؟ إىل يعود ثم إنسان متنه وعىل القمر إىل يصعد صاروخ خالل من أو القمر،

عليهم؟» بها ق نتفوَّ كبرية نتائج بتحقيق يبرشِّ آَخر فضاء برنامج أيُّ ثمة
وشك عىل «ساتورن» كان جيًدا. املبادرات هذه عليه قامت الذي الفني األساس كان
دفع لغرفة اختباٌر أُجِري قد كان بينما أكتوبر، يف تجريبية إطالق عملية ألول الخضوع
١٫٦٤ بلغت دفع قوة «إف-١» محرك ق حقَّ أبريل. يف اإلطالق منصة عىل «إف-١» محرك
«آر-٧». الصاروخ يف اإلجمالية الدفع قوة ِضعف تقريبًا يساوي ما وهو رطل، مليون
بصفة َد شدَّ الشهر، ذلك أواخر يف كينيدي، مذكرة عىل جونسون ليندون ردَّ عندما لكن،
تكنولوجية إنجازات تحقيق «إمكانية بإيجاز ذكر السياسية؛ املوضوعات عىل رئيسية
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باعتباره الفضاء أهمية مع يتعامل كان لكنه الفضاء»، استكشاف عملية خالل من هائلة
الباردة: الحرب أدوات من أداًة

من َقْت تحقَّ التي العاملية املكانة يف املتحدة الواليات عىل متقدِّمون السوفييت
هذه تتحىلَّ أن يجب الفضاء. مجال يف املبهرة التكنولوجية اإلنجازات خالل
لِقيَمنا تقديرها عن النظر برصف األخرى، األمم أن وتدرك بالواقعية البالد
الدولَة ستكون أنها يعتقدون التي الدولة جانب إىل االنحياز إىل ستميل املثالية،
الهائلة اإلنجازات إىل يُشار الطويل. املدى عىل املنتِرصة الدولة العالم؛ يف الرائدة
الريادة عىل الرئيسية املؤرشات أحَد بوصفها متزايد نحٍو عىل الفضاء مجال يف

العاملية.
هامُش فيه يميل وقٌت رسيًعا فسيأتي اآلن، جهدنا قصارى نبذل لم إذا
إىل الفضائية اإلنجازات خالل من الشعوب عقول وعىل الفضاء عىل السيطرة
عن فضًال به، اللحاق نستطيع لن إننا حتى كبرية، بدرجة الرويس الجانب

الريادة. تحقيق
ذا إنجاًزا ليست املثال، سبيل عىل املأهولة، القمر استكشاف عمليات إنَّ
أول أكنا سواءٌ هدًفا، بوصفه أيًضا رضوري إنه بل فحسب، كبرية دعائية قيمة

قه.8 يحقِّ َمْن أول نكون أن وسعنا يف وربما ال، أم الهدف هذا ق يحقِّ َمن

قيمة ذي نجاٍح أوَل «مريكوري» مرشوع َل سجَّ مايو، ٥ يف بأسبوع، بعدها ثم
استمرت رحلٍة يف «ردستون» الصاروخ متن عىل شيبارد أالن الفضاء رائد كان سياسية.
الفضاء. إىل يصعد أمريكي أول بذلك ليكون ميًال، ١١٥ ارتفاع بلغت دقيقة، عرشة خمس
قد درايدن كان الذي براون، لفون «آدم» مرشوع سوى الرحلة تكن لم الواقع، يف
من الرغم عىل البهلوانية. السريك ألعاب من رضٌب أنه بدعوى سنواٍت ثالث قبل استبعده
السبب ولنفس «مريكوري»، برنامج يف عنًرصا ليصري موجوًدا الصاروخ نموذج ظلَّ ذلك،
صاروخ هذا أن وهو أََال صناعي، قمر أول إلطالق به االستعانة إىل آيك دفع قد كان الذي
الصاروخ يصبح أن قبل مهمة، إطالٍق عملياِت دعم يف به االستعانة ويمكن وجاهز متاح
ذلك ربيع يف يأمل املرشوع طاقم كان كبرية. مهماٍت لتنفيذ وجاهًزا متوافًرا «أطلس»
األرض حول مدار يف فضاءٍ رائَد «أطلس» الصاروخ يحمل ألن الفرصة تتاح أن العام
بمداه «ردستون»، الصاروخ بََدا ة، امُلِلحَّ اللحظة تلك غمار يف لكن، .١٩٦١ عام بنهاية

إليه. يحتاج الجميع كان الذي الصاروَخ ميل، ثالثمائة بلغ الذي
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صارت ما رسعان حيًة تغطيًة َمْت وقدَّ اإلطالق عمليَة التليفزيونية الشبكات عرضت
لو ثَمَّ، ومن اإلطالق؛ عملية يشهد كان الجميع أن يعني كان ما وهو قياسية، تغطية
اإلطالق لحظُة قاطَعْت ذلك. سريى كان بأرسه العالم فإن انفجر، قد الصاروخ كان
بوقف القضاة أحد أمر أنديانابوليس، ففي املحاكم؛ يف القانونية اإلجراءات سرْيَ املثرية
أحراز من ِحْرًزا كان تليفزيون بمشاهدة املحكمة قاعة يف للحارضين للسماح محاكمة
نظًرا الرسيعة الطرق عىل املرور حركة تقلََّصْت البالد، أنحاء مختلف يف رسقة. حادث
انتباَه املباِرشة التغطية جذبت املذياع. إىل لالستماع الطريق جانب إىل مستخدميها لتوقُّف
عن كلها البالد كانت بالفعل. الصاروخ ذلك متن عىل رجٌل ثمة كان ألنه نظًرا الجميع؛

الالسلكي: إشارة عرب متقطًعا يأتي الذي شيبارد صوت إىل تصغي أبيها بكرة

ُحب السُّ تغطِّي رائع! منظر من له يا بديع، منظٌر التليسكوب عرب يظهر شيبارد:
حتى تماًما املنطقة تحجب ثم الرشقي، الساحل ُقْرَب فلوريدا أعشار أربعة إىل ثالثة نحو

هاترياس.
يف تماًما شاَهَده مثلما ُحب السُّ غطاء عن يتحدَّث إنه البعثة: يف التحكم غرفة

الطقس. خريطة
املرجانية. عاب الشِّ وشاهدُت توٍّا، أندروس جزيرَة رأيُت شيبارد:

التليفزيون عمل أطقم لديها كان أمريكا أن إال الكبرية، الصواريخ تمتلك روسيا كانت ربما
العاملية. املكانة نَيِْل معركة يف وقوية مؤثرة ميزة يقدِّم أن شأنه من أمٌر وهو والسينما،
وضح يف فعلوها «لقد لندن: مدينة يف تصدر التي نيوز» «إيفنينج صحيفة تعبري حد عىل

املبهر.» الدعاية
نفسها الضوء دائرة يف كينيدي دخل مايو، ٢٥ ظهرية بعد أسابيع، بثالثة بعدها
االتحاد. لحالة الثانية الرسالَة اه سمَّ فيما للكونجرس مشرتكة جلسة يف خطابًا ألقى عندما
أوقات «هذه فيه: وقال املوضوعات، من عدًدا ا، مباِرشً بثٍّا يُبَثُّ كان الذي خطابه، تناَوَل
جديًدا برنامًجا مقِرتًحا االقتصاد، عن تحدََّث استثنائي.» تحدٍّ بصدد ونحن استثنائية،
من كبري جانب يف تحدََّث لكنه االستثمار، لتشجيع رضيبيٍّا وخصًما الوظيفي، للتدريب

الباردة. الحرب عن خطابه
عىل املواطنني حثَّ (املارينز). البحرية املشاة وقوات الجيش إعداد إىل كينيدي دعا
اقرتح النووي. الهجوم جرَّاء من املتساِقط الذري الغبار من للوقاية اآلِمنة املالجئ بناء
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كوسيلٍة أمريكا» «صوت إلذاعة التمويل من مزيٍد توفري عن فضًال الخارجية، املعونة زيادَة
واملهمة عملها ميثاَق ناسا إىل َم قدَّ الخطاب، نهاية وقرب الشيوعية. الدعاية حرب ملواجهة

ذلك: أعقبَْت التي العقود يف دوَرها بلوَرْت التي بها املنوطة

الحرية بني العالم أرجاء كل يف الدائرة املعركة يف ننترص أن نريد كنا إذا
أوضَحِت فقد الناس؛ بعقول الظفر معركة ننترصيف أن نريد كنا إذا والطغيان،
لنا األخرية األسابيع خالل الفضاء مجال يف قت تحقَّ التي الهائلة اإلنجازات
عقول عىل املغامرة هذه أثَر ،١٩٥٧ عام يف «سبوتنيك» أوضحت مثلما جميًعا،
أن عليهم الذي بالطريق قراًرا يتخذوا أن يحاولون الذين مكان، كل يف البرش

يسلكوه.
وجديد، عظيم أمريكي إنجاز لتحقيق أكرب، خطوات التخاذ اآلن الوقت حان
سيكون ربما الذي الفضاء، إنجازات يف وواضًحا رائًدا دوًرا األمة هذه تلعب ألْن

األرض. عىل مستقبلنا مفتاَح كثرية نواٍح من
هذا نهاية قبل الهدف، بتحقيق نفسها تُلِزم أن يجب األمة هذه أن أعتقد
يوجد ال األرض. إىل ساِلًما به والعودة القمر سطح عىل إنساٍن إنزال وهو العقد،
أو للبرشية، إبهاًرا أكثر أو إثارًة، أكثر الفرتة هذه يف واحد فضائي مرشوع
مرشوٌع ثمة وليس الطويل. املدى عىل الفضاء استكشاف مجال يف أهميًة أكثر

تكاليفه.9 ارتفاع أو لصعوبته تنفيذه يستحيل فضائي

الصواريخ قدرَة يتجاوز الهدف كان متطلبات. عدة يلبِّي الهدف هذا اختيار كان
بسيطة بميزة ستحظى موسكو وكانت «ساتورن»، الصاروخ ذلك يف بما ،١٩٦١ عام يف
وهو تماًما، جديد نوع من صواريخ تطويَر يتطلَّب الهدف كان الحالية. ريادتها بفضل
املنافسة؛ رشوط من يغريِّ أن شأنه فمن ثَمَّ ومن «نوفا»؛ الصاروخ أيًضا يشمل قد ما
«آر-٧» الصاروخ بقدرات اللحاق إىل تسعى املتحدة الواليات يجعل أن من فبدًال وعليه،
إزاء والصناعية الفنية قدراته يحشد أن السوفييتي االتحاد عىل كان القريب، املستقبل يف

املتحدة. للواليات كثريًا أكرب صاروخية قدراٍت
هذا يكن لم إنجازه. يمكن هدًفا القمر سطح عىل الهبوط هدف كان نفسه، الوقت يف
هذا كان لتنفيذه. فقط رئاسيتني فرتتني استغرق لكنه البعيد، املستقبل يف يقبع الهدف
روَّاد إلنزال ١٩٧٥ عام حتى االنتظار يريد كينيدي يكن لم إذ ا؛ جدٍّ ا مهمٍّ الزمني املدى
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قبل رَفَضها قد آيك كان التي ناسا خطة يف أساسيٍّا عنًرصا كان ما وهو القمر، عىل فضاء
أن يعلم كان إذ مختلف؛ لسبب الخطَة كينيدي رفض التكلفة. بسبب فقط أشهر خمسة

عاًما. عرش خمسة حتى صربًا يطيقوا لن العامة
براون فون أشار استيعابه. وسهولة ببساطته يتميَّز الهدف كان ذلك، إىل باإلضافة
يمكنه والجميع العقد، هذا هو ما يعرف الجميع القمر، هو ما يعرف «الجميع أن إىل

يَُعْد.» لم وآَخر القمر من عاد حيٍّ فضاءٍ رائِد بني التمييز
«لو قائًال: لوجسدون، جون املؤرخ لكينيدي، العلمي املستشار ويسنر، جريوم أخرب
بمصلحة قراُره يرضَّ أن دون كبري فضائي برنامج عن التخيلِّ كينيدي مقدور يف كان
بالده سيخاطب كان الرجال، من مختلًفا طراًزا كان لعله سيفعل. كان فربما البالد،
كان أنه أعتقد نأبه.» ال يسبقون. الروسيني سنَدَع بطريقتنا. سنميض «انظروا، قائًال:
أنه يعتقد كان بالغ. بحسم قراَره اتََّخذَ العرشين. القرن رمَز صار الفضاء بأن مقتنًعا

البالد.»10 مصلحة يف يصبُّ صائب قرار
برنامج يف التنفيذية اإلجراءات نمَط يماثل نمٍط غرار عىل الصواريخ تطوير سار
تطبيقات يف استخدامها يمكن التي املأهولة غري الربامج بني واضح تمييٌز ثمة كان الفضاء.
مماِثل تمييٌز برز سياسية. أهداًفا تخدم التي تكلفًة األكثر املأهولة الربامج وبني عملية،
والصواريخ بكثري، حجًما أكرب كانت التي مأهولة، رحالٍت يف املستخدمة الصواريخ بني
يتالءم بما صغريًة تكون بحيث مة امُلصمَّ — و«بوالريس» «مينتمان» مثل — العسكرية

والغواصات. الصوامع أحجام مع
حقيقة يف الصغرية. الصواريخ هذه لتطوير سعيها يف كثريًا متخلِّفة موسكو كانت
وكانت للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ عىل اهتمامها جلَّ تركِّز تزال ال كانت األمر،
املرشوع هذا كان «آر-١٦». الصاروخ وهو للغاية، ضخم جديد صاروخ تطوير بصدد
سالح وقائد الدفاع وزير نائبي أحد ندلن، ميرتوفان مارشال لدى كبري اهتمام محلَّ
كريتس غرار وعىل حرارية، نووية حرب لخوض يستِعدُّ كان إذ االسرتاتيجية؛ الصواريخ

ذلك. يف رغبتَه يُخِفي يكن لم لوماي،
يف بالده، يف حقيقية هيدروجينية قنبلة أول اختبار عىل أرشف قد ندلن كان
وهو االنفجارية، اآلثار من طن ميجا ١٫٦ عن القنبلة انفجار أسفر .١٩٥٥ نوفمرب ٢٢
اليوم، ذلك مساء يف هريوشيما. لقنبلة االنفجارية اآلثار عن تقريبًا مرة بمائة يزيد ما
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قال األول. النخب اقرتاح إىل سخاروف أندريه األسلحة َم مصمِّ ودعا مأُدبًة ندلن أقام
لكن اليوم، انفجرت التي القنابل مثل بنجاٍح قنابلنا كلُّ تنفجر أن «لنأمل سخاروف:

املدن.» فوق ال االختبارات، إجراء مواقع فوق دوًما انفجارها ليكن
يصيل عجوز رجٌل ثمة «كان ة: معربِّ بقصة أجاب الذي ندلن، النخب هذا يعِجب لم
سمعته قوِّني.» أرشدني، عزيمتي. من اشدد «أرشدني، قائًال: ويدعوه صغري، تمثال أمام
أستطيع العجوز. أيُّها صالبًة، أكثر تصبح كي «تصيل فقالت: صالته يتلو وهو زوجته
أن نخب «لنحتِس قائًال: وواَصَل الحضور إىل ندلن نظر بنفيس».» األمر هذا إىل االهتداء

بأًسا.»11 أشد ونصري عودنا يشتدَّ
ومجون ببذاءة أجاب قد النفوذ الواسع الجنرال هذا كان إذ بالغضب؛ سخاروف شعر
حياته ندلن دفع سنواٍت، بخمس بعدها يتبنَّاها. نفسه خروتشوف كان نظٍر وجهاِت عىل

الحديثة. األسلحة قوة احرتام لعدم ثمنًا
للصاروخ إطالق تجربة أول ملشاهدة ١٩٦٠ أكتوبر يف تيوراتام إىل ندلن جاء
قدم، مائة الصاروخ طول بلغ «آر-٧». الصاروخ محلَّ سيحلُّ كان الذي «آر-١٦»،
لم طن. ميجا عرشة بلغت انفجارية بآثار ميل ٦٥٠٠ مسافة عىل قنبلة إلقاء واستطاع
وصلت التي الصواريخ أكرب ضمن يزال ال كان لكنه «آر-٧»، ضخامة يف الصاروخ يكن
وا تلقَّ الذين كوروليف تالميذ أحد عمل من الصاروخ كان التشغييل. االستخدام مرحلة إىل
هندسيٍّا مركًزا يدير كان الذي فانجل، ميخائيل ويُدَعى يَديْه، عىل والتوجيه التدريب

. مستقالٍّ
حمض ذلك يف بما للتخزين، القابلة الوقود بأنواع كبريًا اهتماًما ا مهتمٍّ فانجل كان
يرفض كوروليف كان «آر-١٦». الصاروخ يف استخدمهما اللذان وهيدرازين، النيرتيك
يَّته مِّ لسُّ نظًرا استخدامه يخىش كان حيث الشيطان»؛ مَّ «سُّ باعتباره النيرتيك حمض وقود
مالمسته عند شديدة حروٍق يف يتسبَّب النيرتيك حمض وقود كان األمر، حقيقة يف الشديدة.
اآلِمن االستخدام إمكانيَة ع يتوقَّ كان حيث الهواجس؛ هذه فانجل لدى تكن لم الجلد.
مرحلتني، من «آر-١٦» الصاروخ َم صمَّ الصارمة. االحرتازية االحتياطات التزام مع له

املرحلتني. كلتا محركات يف النيرتيك حمَض مستخِدًما
خروتشوف كان اإلطالق، عملية من قليلة أيام قبل أكتوبر، شهر منتصف يف
العديد لديه كان املتحدة. األمم أمام خطاٍب يف السوفييتية الصواريخ بقوة فخًرا يزهو
من القليل سوى لديه يكن ولم «آر-٥»، الصاروخ مثل املدى املتوسطة الصواريخ من
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٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠
قدم

األمريكية، «٢ و«تايتان نماذج) (ثالثة و«بوالريس» «مينتمان» صواريخ الثاني: الجيل صواريخ
١٢٠٠ يبلغ مدى اليسار: من «بوالريس»، الصاروخ نماذج السوفييتي. «آر-١٦» الصاروخ
ميل ٢٥٠٠ مدى ١٩٦٢؛ بحري، ميل ١٥٠٠ مدى ١٩٦٠؛ عام يف استخدامه جرى بحري، ميل

جوتييه). (دان ١٩٦٤ بحري،

وربما األساس، من ُوِجدت إْن هذا لإلطالق، الجاهزة للقارات العابرة الباليستية الصواريخ
خطابه مع الحقيقُة تتواَفق أن قبل طويًال شوًطا يقطع أن «آر-١٦» الصاروخ عىل كان
من خروتشوف يمارسه كان ما ظل ويف استثنائية، أهميًة يمثِّل إذن األمر كان الرنَّان.
التطورات. آِخر عىل اطِّالعه ليُظهر تيوراتام إىل ندلن ذهب ندلن، عىل هائلة ضغوط
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بالتوتر، يشعرون جعلهم بل اإلطالق، طاقم نفوس يف الطمأنينَة ندلن حضوُر يبثَّ لم
أخطاء. ارتكاب إىل أكثَر ويميلون

اآلَخرين األشخاص من وعدٌد ندلن كان بينما الصاروخ، يف الوقوَد الفنِّيُّون َضخَّ
واستلَزَم التنازيل، العد بدء عند مشكالت ظهرت الصاروخ. ُقْرَب مقاعد إىل يجلسون
واملادة الوقود ترصيَف عادًة تتطلَّب السالمة قواعد كانت اإلصالحات. بعض إجراء األمر
بنفسه ندلن أشار صربًا. ندلن يُِطْق لم لكن حريق، اندالع مخاطر من للحدِّ املؤكِسدة،
لم اإلصالحات. يف ُقدًما ويمضوا بالوقود ممتلئًا الصاروخ يرتكوا أن اإلطالق طاقم عىل
لحام، مشاِعل استخدام يف اإلصالح طاقم أفراد بعض رشع عندما حتى اإلجراء، هذا يغريِّ

ب. مترسِّ وقود أي اشتعال إىل تؤدي ربما وهي
يف جيدة غري وصلة لوجود ونظًرا الصاروخ، إىل إشارًة التحكم وحدات إحدى أرسلت
اخرتق املحرك. اشتعال يف وتسبَّبَْت الثانية، املرحلة صاروَخ إىل اإلشارة وصلت األسالك،
ضخم؛ لحام موقد أنه لو كما األوىل املرحلة صاروَخ الثانية املرحلة صاروِخ عادم لهب
تفكُّك مع اإلطالق، بمنصة ضخمة نار كرة أحاطت ما رسعان النريان. فيه أَرضَم ا ممَّ
احتدام يف بدوره ساَعَد ما وهو النيرتيك، وحمض الهيدرازين من املزيد ب وترسُّ الصاروخ
سحابة ُمشكًِّال معظمه، َر تبخَّ إذ آِخره؛ عن النيرتيك حمض يحرتق لم النريان. ألسنة

الناجني: أحد تعبري حدِّ وعىل الرئتني. يف شديًدا أمًلا تُحِدث للتآُكل ومسبِّبة سامة

يعدو الجميع كان حوله. يشء كلَّ حاجبًا الدخان، من كثيف عموٌد فجأًة اندلع
باألسفلت؛ حديثًا مرصوف قطاٌع طريقهم يف كان لكْن، خاصة. رشفة نحو
األسفلت وسَط الكثريين محتِجزًة القطاع، يف الفور عىل اللهب ألسنة اندلعت
قابلة غري ومواد أشالء، املوقع يف تَُرى تزال ال كانت الحًقا، الساخن. اللَِّزج
أحزمة. وأبازيم ودبابيس، مفاتيح، ومجموعة معدنية، عمالت مثل لالحرتاق
أسوأ الخدمة برج من العليا املستويات يف كانوا الذين األشخاص القى كذلك،
الحًقا، كثيف. لًظى مثل لهب ألسنة بهم وأرضمت النريان طوََّقتْهم فقد حتف؛
يحيط كان الذي الشائك السلك عىل مكان كل يف معلَّقة املحرتقة الجثث كانت

باملوقع.12

بينما به أحاطت قد النريان ألسنة كانت إذ ندلن؛ جثة هي الجثث هذه إحدى كانت
الخدمة برج من العليا املستويات يف العاملني بعض كان الصاروخ. ُقْرَب جالًسا كان
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مات أجسادهم. احرتاق بعد منها، يتدلَّون اآلن هم وها السالمة، لضمان حباًال يربطون
يف حتفهم لقوا شخٍص مائة من أكثر نائبه. وفيهم يانجل، مساعدي أبرز من الكثري كذلك

وتصميمها. الصواريخ دراسة تاريخ يف كارثٍة أسوأ جعله ا ممَّ الحادث؛ هذا
هم قليٌل حياته. أنقذ ما وهو سيجارة، إلشعال معزولة غرفة قصد قد يانجل كان
مراسم وسط الكرملني، حائط يف ندلن املارشال ُدِفن يانجل. حاَلَف كما الحظ حاَلَفهم َمن
تيوراتام. يف جماعية مقربة يف اآلَخرين معظم ُدِفن بينما كاملة، مهيبة رسمية جنائزية

جاجارين رحلة تأجيل جرى السالمة. بتدابري االهتمام يف هائلة طفرة الكارثة أحدثت
بإجراء للسماح الربيع، إىل ١٩٦٠ ديسمرب أواخر يف تنطلق أن لها مقرًرا كان التي املدارية
برنامج يف العمل استئناف بنجاح جرى الكالب. باستخدام اإلضافية االختبارات من املزيد
لدخول جاهًزا الصاروخ جعل ما وهو فرباير؛ شهر أوائل يف «آر-١٦» الصاروخ إطالق
كينيدي خروتشوف التقى الخنازير، خليج عملية أعقاب ويف .١٩٦٢ عام يف الخدمة
خالل من االنتصار بإمكانية جديد من مقتنًعا االجتماع من خروتشوف خرج فيينا. يف

الغربية. برلني عىل الرشقية أملانيا باستيالء َد وهدَّ الرتهيب،
الخطاب يف أعلنها التي األخرى واإلجراءات «أبولُّو»، حول كينيدي قرار من كلٌّ كان
مزيد توفري كينيدي طلب يونيو، شهر أواخر يف فعله. رد من فقط جزءًا يمثِّل نفسه،
القتالية، القوات عدد وزيادة االحتياط، جنود واستدعاء البنتاجون، لصالح التمويل من
وإدخال أضعاف، ثالثة بمقدار الجيش يف ع للتطوُّ املواطنني استدعاء عمليات ومضاعفة
خروتشوفخطوته اتخذ الخدمة. من ُمستبَعدة كانت التي والسفن الطائرات عىل تعديالت
مرتفعة قدرات ذات نووية لقنابل اختبارات أجرى كما برلني، حائط ببناء أغسطس يف
برلني عىل يستوِل لم لكنه طنٍّا. ميجا ٥٠ التفجريية آثارها تبلغ قنبلة منها وكان للغاية،
شعر ذلك، مع تدريجيٍّا. تهدأ األزمة جعل ا ممَّ الحائط؛ خالل من عزلها بل الغربية،
الجنرال توقع آسيا. رشق جنوب إىل بناظريه َل تحوَّ حيث املزيد؛ فعل عليه أن كينيدي
الجنوبية، فيتنام سقوط حالة يف بأنه املشرتكة، األركان هيئة رئيس ملنيترس، ليمان
فزادت تعبئة، حملة كينيدي أطلق ديسمرب، يف سنغافورة». حتى آسيا دول جميع «سنفقد
ألف عرش ستة عن مسئوًال صار مستشاٍر، ثمانمائة عن مسئوًال كان أن بعد إذ التزاماته؛

املعركة. أرض يف جندي
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لم خروتشوف. يَدْي بني من تنفد االسرتاتيجية الخيارات كانت األثناء، تلك يف
املكابس، باستخدام تعمل قاذفًة وخمسني ثمانيًا املدى البعيدة القاذفات قوة تتجاوز
وبطيئة التوربينية املروحية باملحركات تعمل ،«٩٥ «تي-يو طراز طائرة وسبعني وستٍّا
صواريخ نرش يف خروتشوف رشع األمريكية. الجوية الدفاعات ِقبَل من إسقاطها ويسهل
يستطيع كان للقارات؛ عابًرا باليستيٍّا صاروًخا عرشون إال لديه يكن لم لكن «آر-١٦»،
هدفه. سيبلغ منها الكثري يكن لم لكن نوويٍّا، سالًحا ٢٢٠ بنحو املتحدة الواليات مهاجمة
عابًرا باليستيٍّا صاروًخا ١٢٢ أمريكا لدى كان إذ هائلة؛ األمريكية القوة كانت
تقريبًا ُخمَسيْها نحو كان نفاثة، قاذفة ١٣٨١ عن فضًال لالستخدام، جاهًزا للقارات
إنجلرتا، يف «ثور» طراز صاروًخا ستون أيًضا أمريكا لدى كان «بي-٥٢». طائرات من
وأربعني ثمانية عن فضًال وتركيا، إيطاليا يف «جوبيرت» طراز صاروًخا وأربعون وخمسة
مخازن يف واملزيد لالنطالق جاهزة غواصاٍت ثالث متن عىل «بوالريس» طراز صاروًخا
إحداثها املتحدة الواليات ألسلحة يمكن التي الجاهزة االنفجارية اآلثار كانت أسلحتها.
لهذه يمكن كان املشرتكة، األركان هيئة لتقديرات ووفًقا طن. ميجا ٤٠٠٠ بحوايل تُقدَّر
حتفهم لقوا ْن عمَّ مرًة ثمانني بزيادة شخص، مليار نصف بحياة تُودي أن التدمريية القوة

(الهولوكوست). النازيني يد عىل اليهود محرقة يف
التوازن عدم حالة ملواجهة واحد يشء سوى يفعل أن خروتشوف يستطع لم ذلك، مع
يف املدى متوسط صاروًخا أربعني ينرش أن خروتشوف قرََّر يَّة، الرسِّ من إطار يف هذه.
زيادًة املتحدة الواليات إىل مباَرشًة توجيهها يستطيع التي األسلحة عدد لزيادة كوبا،
قالئل، أيام غضون يف .١٩٦٢ أكتوبر يف الكوبية الصواريخ أزمة عن ذلك َض تمخَّ كبرية.
أن بََدا إذ نووية؛ حرب اندالع من مىض، وقٍت أي عن أدنى، أو قوسني قاب العالم بات
منذ هوادة بال دائرًة كانت التي والقذائف، الصواريخ تطوير حرب وراء املرعب املنطق

املنشودة. نهايته سيبلغ ،١٩٤٥ عام
من السؤال هذا عن اإلجابة يمكن ثالثة؟ عامليٍة حرٍب من األمر حقيقة يف اقرتبنا كم
أسبوعني قرابة أْي أكتوبر؛ ٢٧ السبت، يوم اندلعت التي األزمة حالة إىل اإلشارة خالل

الوشيك. الخطر بهذا كينيدي معرفة بعد
من رضبًا ذاته حد يف كان ما وهو كوبا، عىل اقتصاديٍّا حظًرا فرض قد كينيدي كان
عمَلها تباِرش العمل أطقم وكانت بالفعل، هناك قابعًة كانت الصواريخ لكن الحرب، أعمال
رضباٍت لَشنِّ ا مستِعدٍّ ماكنامارا الدفاع وزير كان الصواريخ. لتجهيز محموم بحماٍس
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ب سريحِّ وكان الجوية، القوات أركان رئيَس آنذاك صار قد لوماي كرتيس كان إذ جوية؛
تستأصل أن يضمن ال بأنه كينيدي عىل أشار ماكنامارا أن بَيَْد الجوية؛ الرضبة بتنفيذ
الصواريخ تلك من أيٍّ ي تبقِّ حال يف أنه خشيته عن وأعرب الصواريخ، كل الرضبات تلك
مبدأ إىل استناًدا الجوية، الرضبات عىل ا ردٍّ الفور عىل القادة يُطِلقها ربما تدمريها، دون

ثانية. رضبة أمريكا ه توجِّ أن قبل اخرسه»، أو «استخدمه
أعطى إذا كوبا لغزو استعداٍد عىل كانت هائلًة قوًة أيًضا بنى قد ماكنامارا كان
ألف أربعني بني األرواح يف الخسائر ترتاوح أن البنتاجون محلِّلو َع توقَّ اإلشارة. كينيدي

أمريكي. ألف وخمسني أمريكي
خروتشوف أرسل فقد مسدود؛ طريق بلوغ من تقرتب الدبلوماسية التحركات كانت
املتحدة الواليات من وعٍد مقابَل الصواريخ سْحَب مقرتًحا الجمعة، يوم يف شخصية رسالة
يف جاءت لكن تسوية. إىل ل التوصُّ إمكانية يف مؤقتة آماًال أحيا ما وهو كوبا، تهاجم بأالَّ
رصامًة. أكثر الرشوط جعلت اللجان، إحدى يبدو فيما تْها أَعدَّ جديدة، رسالة األثناء تلك
املنشورة «جوبيرت» صواريخ تسحب أن يجب واشنطن أن عىل آنذاك تُِرصُّ موسكو كانت
تركيا عن التخيلِّ يعني كان حيث مقبول؛ غري رشًطا هذا كان الناتو. حلفاء أحد تركيا، يف
الناتو، داخل التحالف يدمر أن شأنه من كان الصنيع هذا ومثل املتحدة، الواليات لحماية

األعضاء. الدول بني املتبادلة العسكري الدعم التزامات عىل يعتمد كان الذي
الثانية الرسالة بتجاُهل كينيدي عىل القومي، األمن مستشار باندي، ماكجورج أشار
الخطة هذه من تفوح كانت أفضل. يراها التي الرشوَط منتقيًا األوىل، الرسالة عىل والرد
الرد كان ذلك، مع خروتشوف. به يتقدَّم لم عرض إىل االستجابة القنوط؛ رائحُة املاكرة
ذلك يف موسكو رشوط رفض تفادي خالل من الدبلومايس، للحل أخرية فرصًة يمثِّل

الحرب. مخاطر مضاعفة إىل سيفيض كان الذي الوقت،
يف املتمثِّلة الخاصة توصياتهم لوماي، وفيهم املشرتكة، األركان هيئة أعضاء قدَّم
قائًال: اكرتاثه عدم كينيدي أظهر غزو. عملية تعقبها اإلثنني، يوم جوية رضبة توجيه
من التوتُّر ة حدَّ تصعيد هو حقيقًة يهمني ما لكن يهمني، ما هي األوىل الخطوة «ليست
إىل ننتقل أن مقدورنا يف يكون لن حني والخامسة، الرابعة الخطوة إىل الطرفني كال ِقبَل
بأننا أنفسنا نذكِّر أن يجب الخطوة. هذه ليتخذ أحد ثمة يكون لن إذ السادسة؛ الخطوة

الخطورة.» يف غاية طريٍق يف نسري
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رشوط قبوله املأل عىل وأعلن وأرَسَله، خروتشوف رسالة عىل ردٍّ عىل كينيدي َق صدَّ
إال أمامه تكن لم ا. جدٍّ قصري الوقت أن الرويس السفري روبرت شقيقه أخرب ثم موسكو،

التايل. اليوم يف الرد خروتشوف عىل يتحتم كان قليلة؛ سويعات
القوات كانت كوبا، ويف للتحرك؛ ة مستِعدَّ األمريكية القوات كانت فلوريدا، يف
السوفييت كان صواريخها. يف لوضعها نووية حربية رأًسا عرشين ز تجهِّ السوفييتية
صالحية كوبا يف العمليات لقائد وكان تكتيكية، نووية أسلحة تسعة أيًضا زون يجهِّ
خروتشوف أن يعلمون مستشاروه كان شيئًا. عنها يعرف كينيدي يكن لم استخدامها.

الحرب. دخول يف بالده مبدأ برسم باَدَر َمن أول كان نفسه
عاملية ستخوضحربًا كانت الحرب، موسكو خاضت ما إذا بأنه يقيض املبدأ هذا كان
حدوث «الحتمي» من كان لكن تُه، حدَّ تصاعدت محيل برصاع املسار هذا بدأ ربما شاملة.
شن إىل يؤدي أن شأنه من كان ما وهو النووي، املستوى إىل يصل التصعيد من مزيٍد
لألسلحة استخداٍم «أقىص» مع العسكرية، األهداف عن فضًال املدن ضد «متزامنة» رضبات
ملخزوِن السوفييتي االتحاد استخداَم ن تتضمَّ الحرب كانت الرصاع. بداية من النووية
من السوفييتي االتحاد استخدمه الذي املخزون ذاك بالكامل، االسرتاتيجية الضاربة القوة

قبُل.
يتساءل كان البنتاجون. إىل ماكنامارا عاد املساء ويف السبت، يوم يزال ال اليوم كان

أخرى. مرًة سرياها كان التي الشمس غروب مرات عن
األخرية الفرصة هي هذه كانت ربما موسكو. إذاعة من إعالن مع األحد، صباح حلَّ
اإلثنني يوم للرد ا مستِعدٍّ كينيدي كان األمريكية، الرشوط خروتشوف رفض إذا للسالم؛
كوبا، يف السوفييتية جو أرض صواريخ مواقع إىل أوَّلية جوية رضبة توجيه خالل من
نحو التنازيل العدِّ يف يتبقَّ لم ربما نووية. حرب نحو خطواته أوىل يشكِّل ربما ما وهو
السوفييتي الراديو مذيع قرأ العالم. هذا ُعْمر يف ساعًة وعرشون أربع إال ثالثة عاملية حرٍب

خروتشوف: رسالة

السالم، قضية يهدِّد الذي الرصاع عىل ممكنة طريقة بأرسع القضاء أجل من
حول السابقة التوجيهات عن فضًال — السوفييتي االتحاد حكومُة أصدَرْت
بإزالة جديًدا أمًرا — األسلحة بناء مواقع يف األعمال من املزيد إجراء وقف
إىل وإعادتها شحنها يجري وبأن هجومية، بأنها تصفونها التي األسلحة

السوفييتي.13 االتحاد
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األزمة. انتهت
قائًال: األهلية الحرب نهايَة جون وتذكََّر األمر، عن كينيدي آل َث تحدَّ املساء، ذلك يف
أضاَف ثم وروبرت، كينيدي ضحَك املرسح.» إىل للذهاب املناسبة الليلة هي هذه «ربما

معك.» الذهاب أعتزُم فإنني املرسح، إىل ستذهب كنَت «إذا قائًال: روبرت
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القمر إىل املأهولة الفضاء رحالت سباق

ضخمة الشمس رأى ،١٩٦٢ فرباير يف فضائي مدار يف رود جلني جون انطلق عندما
اتجاه يف الشمس غارت الزرقة. إىل مائًال أبيض كان بل أصفر لونها يكن لم وساطعة،
ظالم. يف سطحها وترك األرض عرب أسود ظلٌّ تحرََّك تقرتب، هي وبينما الساطع. األفق
لون إىل تقريبًا األبيض اللون من لونه ل تحوُّ مع بكثري، وضوًحا أكثر بعدها األفق بََدا

األرض. سطح انحناءة بطول األميال، ملئات الشمس جانبَي عىل امتدَّ المع قزح قوس
األنظار، عن تغيب أن قبل مميَّز أصفر لون وذات مسطحة نفسها الشمس كانت هنا
ُحب السُّ ظالُل تميِّزها المع، وذهبي قزحي برتقايل بلون ة ُمِشعَّ حلقات فوقها كانت
الداكن، واألزرق الفاتح، واألزرق الحمرة، إىل املائل البُني باأللوان كانت التي البعيدة،
جة ومتوهِّ بوضوح محددة األلوان كانت الفضاء. بسواد ممزوج ورائع فخم أرجواني ولون
غروب نطاق ضاَق الظل، يف جلني فضاء مركبة تحليق استمرار مع بالضوء. ومفعمة
رائع، أزرق بلون دقائق، لعدة ظاهرًة ضوءٍ حلقُة ظلَّْت لكْن األلوان، وحلقات الشمس

األسود. اللون إىل للغسق األزرق اللوُن كذلك َل تحوَّ حتى
من هائلة مجموعات مكان كل يف حوله وكانت الشمس. رشوق مع يراعات رأى ثم
الشمس لضوء الكامل النطاق دخل حتى الضوء، تعكس كانت التي الصغرية الجسيمات
خالل وتكراًرا مراًرا الرياعات رأى لكنه الساطع، الشمس ضوء وسط تمييزها يستطع ولم
املضيئة؛ الثلج رقاقات مثل تبدو كانت منها هائلة أعداًدا التالية، الشمس رشوق لحظات



تنازيل عدٌّ

جلني لكن البارد، الكبسولة سطح عن تزحزحت الثلج من صغرية قطًعا إال هذه تكن لم
الفضاء. ألغاز من لغًزا إليه بالنسبة األمر كان البداية؛ يف هذا يعرف يكن لم

أن إىل إشارًة األرضية التحكم محطة مسئولو رأى عندما الخطر، من لحظٌة ذلك تلت
الواقي الدرع وراء الساخنة الغازات بَِت ترسَّ إذا أوانه؛ قبل انفصل ربما الحراري الدرع
صاروخ ثمة كان حيٍّا. جلني ستحرق الغازات كانت الجوي، املجال إىل الولوج إعادة أثناء
محطة مسئولو ونبََّه أربطة، خالل من الوثاق ومشدود الدرع، إزاء مربوط كابح ارتكايس
الصواريخ إطالق بعد الصاروخ هذا حزمة من يتخلَّص أالَّ إىل جلني األرضية التحكم
يف الحراري الدرع إبقاء يف األربطة ساعدت هي. كما بها يحتفظ بل الكابحة، االرتكاسية
املركبَة الدرع وحمى الدرع، يف مشكلة ثمة تكن لم خاطئًة؛ كانت اإلشارة أن بَيَْد موضعه.

املاء. سطح عىل آِمنة هبوٍط عملية إلتمام الجوي الغالف ولوج أثناء
إيمانية بعقيدٍة أَمدَّه ما وهو أوهايو، يف الصغرية البلدات وسط جلني جون نشأ
املارينز؛ قوات يف حربيٍّا طيَّاًرا أصبح والوطن. العائلة نحو وصادق حقيقي والتزام قويَّة
الثانية، العاملية الحرب خالل مارشال جزر يف مهمة ستني من يقرب فيما شاَرَك حيث
اختبار. كطيَّار تدريٍب ي لتلقِّ جلني َلْت أهَّ الخلفية هذه كوريا. يف الرقم هذا تخطَّى ثم
كروسيدر» يو ٨ «إف الطائرة مرشوع يف مشاريع مسئول كان بينما ،١٩٥٧ عام يف
من أقل يف نيويورك إىل أنجلوس لوس من بالتحليق قياسيٍّا رقًما جلني َل سجَّ الجديدة،
مسقط يف تقطن التي حبيبته من املهنية مسريته خالل جلني ج تزوَّ ونصف. ساعاٍت ثالث
يف مقدِّم ُرتبة إىل ووصل مراٍت، خمس امُلميَّز الطريان صليب وسام عىل وحصل رأسه،

الجيش.
حيث الروسية؛ املدارية الرحالت أفضَل بعُد بلغت قد املدارية جلني رحلة تكن لم
كاملة ساعة وعرشين أربًعا قىض قد جاجارين، مساِعد تيتوف، جريمان أوجست كان
والساعات جلني بلغها التي الثالثة املدارات عىل واضًحا تفوًُّقا يمثِّل ما وهو الفضاء، يف
سباق يف أمريكا موقف َخْت رسَّ جلني بعثة أن بَيَْد الفضاء. يف قضاها التي الخمس
كان الذي كينيدي، الرئيس استقلَّ استقباله. عند وسعها يف ما كلَّ البالد وفعلت الفضاء،
كيب إىل متجًها طائرتَه املايض، مايو شهر يف األبيض البيت يف شيبارد أالن استقبل قد
يف ضابًطا نفسه هو كان الذي كينيدي، قال عمله. مقر يف بجلني للرتحيب كانافريال

فيه.» اإلبحاُر املتحدة الواليات عىل أنَّ وأعتقد جديد، محيٌط «هذا البحرية:
ال رشٌف وهو الكونجرس، ألعضاء مشرتكة جلسة يف بخطاٍب جلني أدىل واشنطن، يف
ماليني أربعة احتَشَد حيث مانهاتن، إىل املوكب انتقل ثم الدول. رؤساء من للقليل إال يتأتَّى
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ما عرب برودواي يف املوكب سار والرتحيب. التهليل بصيحات أصواتهم تعاَلْت شخص
َسيٍْل من أكثر يكن لم الحقيقة يف لكنه الشتاء، نهاية يف ثلجية عاصفة أنه لو كما بََدا
املواكب أبرز هو املوكب هذا كان باملوكب. ترحيبًا املكاتب نوافذ من املتطايرة األوراق من
طن، ٣٥٠٠ الورقية الرشائط عدد بلغ حيث اإلطالق؛ عىل ورقية رشائط إلقاء شهدت التي
دوجالس الجنرال استقبال عند طنٍّا ٣٢٤٩ بلغ الذي السابق الرقم عىل كثريًا زاد ما وهو

.١٩٥١ عام يف ماكارثر
فندق يف الجميع ونزَل ُصحبته، يف وعائالتهم الفضاء روَّاد من جلني زمالء كان
معيشة وغرفة فاخرتني نوٍم غرفتَْي عىل منها كلٌّ يحتوي أجنحة يف والدورف-أستوريا،
تنجح «كيف آنذاك الجديدة الناجحة الغنائية املرسحية ملشاهدة برودواي إىل عادوا فخمة.
املرسحية تحوََّلِت لويرس. فرانك تأليف من ذلك» فعليٍّا تحاِول أن دون األعمال مجال يف
املميَّزة، مقاعدهم عن الجمهور أفراد بعض تخىلَّ حيث املباِرش؛ باألمر مرسحي عرض إىل
جلني ُكرِّم جلني. موكب وصول حتى الستار رْفَع املرسحية إنتاج رشكة َلْت أجَّ بينما
عندما مدينته أنوار أضاء الذي أسرتاليا، يف بريث مدينة عمدَة والتقى املتحدة، األمم يف
للحظاٍت به للرتحيب خصوًصا نيويورك إىل ساَفَر والذي فوقها، بمركبته يمرُّ جلني كان
عىل كانوا الذين األشخاص من الرتحيب من مزيٍد ي لتلقِّ أوهايو إىل املوكب عاد ثم قصرية.

به. أكرب معرفٍة
طائرة مع سميثونيان متحف يف استقلَّها التي الكبسولة عرض املقرَّر من كان
أضافت حركة وظهرت يوتا، يف لندِبرج. بها حلََّق التي لويس» سانت أوف «سبرييت
اكتمل قد بناؤه كان الذي جلني وادي سدِّ إىل ،(Glenn جلني اسم غرار (عىل ثاٍن n حرف
كان الذين الدول رؤساء من غريه فعَل مثلما تحياته، خروتشوف نيكيتا أرسل كما جزئيٍّا.
به فخوٌر «إنني بيكاسو: بابلو الفنان من رسالٌة وجاءت رئيًسا. ثالثني عىل عددهم يزيد

أخي.» أنه لو كما
واشنطن مسئويل وتجاَوَز وهدوءًا، وتواضًعا فطريًة لباقًة كله ذلك خالل جلني أظهر
أرى عندما تحديده يصعب شعوٌر يخالجني يزال «ال قال: عندما هلَّلوا الذين املتملقني،
أواله الذي املستمر االهتمام مع مضٍض عىل جلني تكيَّف ناظري.» أمام يرفرف العلم
رأسه يدير وكان املوكب، يف سريه أثناء عريضًة ابتساماٍت يبتسم كان جونسون. ليندون
يُعدُّونه الخرباء كان االنتخابية. خوضحمالته عند كينيدي يفعل كان مثلما الجموع نحو

األم. واليته عن الكونجرس يف عضًوا جلني وصار عليا. سياسية مناصَب لتويلِّ
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إنسان بإرسال كينيدي قراَر تَلْت التي األعوام خالل فارقًة نقطًة الرحلة هذه مثََّلْت
تشهد كانت التي ناسا مؤسسة إطار يف جلني إنجاُز َق تحقَّ ذلك، إىل باإلضافة القمر. إىل
خالل من «أبولُّو» بدعم ناسا التزمت ،١٩٦١ عام من الثاني النصف خالل رسيًعا. ًعا توسُّ
َق تحقَّ العميق. الجنوب ويف تكساس يف جميعها كربى، جديدة ومنشآٍت مراكز أربعة بناء
الثلوج؛ من خالية مائية طرق عىل الكربى التعزيز صواريخ نقِل رشُط الجديدة املواقع يف
الحديدية السكك خطوط خالل من نقلها يتسنَّى أن من كثريًا أكرب الصواريخ تلك كانت إذ
الفيدرايل التمويل لضخِّ كينيدي سياسَة أيًضا املواقع هذه عكست الرسيعة. الطرق أو
عن اقتصاديٍّا متخلًِّفا وكان بقوٍة، الديمقراطي للحزب مؤيًِّدا كان إقليٌم وهو الجنوب، إىل
الجنوب بارونات حاجات تلبِّي السياسة هذه كانت ذلك، إىل باإلضافة البالد. أقاليم سائر
والشيوخ. النواب مجلَيسِ يف مهمة لجان عىل يسيطرون كانوا الذين الكونجرس رجال من
فضائي ميناء إقامة عن باإلعالن املنشآت بناء جهود يف ناسا رشَعْت أغسطس، يف
شمال مرييت، جزيرة عىل األرض من مربًعا ميًال ١٢٥ مساحة عىل القمر إىل للصعود
اإلطالق منصات من العديد ن يتضمَّ نفسه كانافريال كيب موقع كان كانافريال. كيب
توجد كانت حيث للقارات؛ العابر الباليستي رو صاروخ فيها بما املوجودة، للصواريخ
أن بَيَْد الياردات. من مئات بضع عن تزيد ال مسافٍة عىل املحيط، ُقْرَب ضخمة منصاٌت
تتمحور مرييت جزيرة عىل قاعدته كانت أكرب؛ مسافة إىل يحتاج كان «أبولُّو» برنامج
١٣٠ اإلجمايل حجمه كان حيث العالم، يف نوعه من األكرب املركبات، تجميع مبنى حول
عمليات إلجراء كافية مساحاٍت يوفر املبنى داخل الهائل الحيز كان مكعبة. قدم مليون

قمرية. صواريخ ألربعة متزامنة وفحص تجميع
املتعاقدة الصناعية الرشكات خالله من تستطيع مصنع إىل أيًضا تحتاج ناسا كانت
ميشو مصنع وهو جيًدا، مصنًعا تمتلك الحكومة وكانت األوىل. املرحلة صواريخ تجميع
الحرب فرتة خالل املصنع ُشيِّد املسيسبي. نهر عىل يطل كان الذي أورلينز، نيو ُقْرَب
يزيد جنباته بني الحيز حجم كان حيث ا؛ حقٍّ ضخًما حجمه وكان «ليربتي»، سفن إلنتاج

الضواحي. مناطق يف منزل ألف يعادل كان ما وهو مكعبة، قدم مليون ١٫٨ عن
اختباراٍت إجراءَ تتطلَّب امُلكتِملة امَلرحلية الصواريخ كانت ذلك، إىل باإلضافة
يكن لم كبريًا. عازًال حيًِّزا يوفر كان الذي ميشو مصنع ُقْرَب موقع يف استاتيكية
األوَّلية االختبارات إجراء فبعد لذلك؛ يصلح هانتسفيل يف الفضاء لرحالت مارشال مركز
الشكاوى أصوات تعاَلْت محركات، ثمانيَة ن يتضمَّ كان الذي «ساتورن» الصاروخ عىل
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وجد نفسها. الصواريخ انطالق صوَت ارتفاعها يف تحاكي باتَْت حتى املدينة سكان من
فقط ميًال وثالثني خمسة مسافة عىل مسيسبي، والية يف بريل نهر يف ضالته براون فون
ولم الصنوبر، غابات من منبسطة أرض عن عبارة املوقع أرض كانت ميشو. مصنع من
االستمالك بحق عليها االستحواذ يسهل وكان السكان، من قليل عدد سوى يقطنها يكن

العميقة. املياه عرب انتقاٍل وسيلَة يوفر النهر كان ذلك، إىل باإلضافة العام.
جديد مركز ضمن مؤسسية قاعدًة «أبولُّو» ملرشوع ناسا َصْت خصَّ رابعة، مبادرة يف
يُطَلق كان الذين «مريكوري»، برنامج فريق أعضاء كان املأهولة. الفضائية للمركبات
البحثي النجيل مركز إطار يف عملوا قد الفضاء، بشئون املعنية العمل مجموعة عليهم
لوكالة نوعه من مركٍز أقدَم املركز هذا كان فرجينيا. بوالية نورفولك ُقْرَب لناسا التابع
للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة لعمل األوىل األيام إىل تاريخه يعود وكان ناسا،
كانت الذي الوقت يف وذلك عات، توسُّ بإجراء تسمح املركز مساحُة تكن لم لكن الفضائية.
وأنشطتها حجمها يف تنمو أن لها ع يُتوقَّ نواة تمثل الفضاء بشئون املعنية العمل مجموعة
أن ل يُفضَّ وكان مستقل، مركز إىل يحتاج الفريق كان بأكملها. «أبولُّو» أنشطة لتدير
يف كبرية أرٍض بقطعة للتربع استعدادها أويل» «هامبل رشكة وأبَدْت كبريًا، مركًزا يكون
احتياجات مع يتوافق يكن لم ما وهو هيوستن، من ميًال عرشين مسافة عىل تكساس،
نائَب ن يتضمَّ كان الذي واشنطن، يف تكساس وفد مع أيًضا يتوافق بل فحسب، ناسا
مدير أعلن ،١٩٦١ سبتمرب يف رايبرين. سام النواب مجلس ورئيَس جونسون الرئيس
الفضاء مركبات قيادِة «مركَز املكان هذا يف سيبني أنه ويب، جيمس الجديد، الوكالة

لذلك». التالية املأهولة الفضائية الرحالت وبعثات القمر، سطح عىل للهبوط املأهولة
معتاد غري وضٍع يف نفسه براون فون وجد األنشطة، من الهائل الزخم هذا وسط
القمر سطح عىل الهبوط ُحلم فيه صار الذي الوقت ذات يف بخططه الرتاُجع عىل يُجِربه
عىل صاروخ باستخدام املهمة هذه ينجز أن ع يتوقَّ براون فون كان وطنيًة. سياسًة
لكِن رطل. مليون عرش اثنا مقدارها دفٍع بقوة محركاٍت ثمانية عىل يشتمل «نوفا» غرار
ما وهو العقد، ذلك خالل «نوفا» الصاروخ تطوير يتسنَّ لم إذ الخطة؛ هذه استُبِعدت
إذ سبتمرب؛ يف ميشو مصنع اختيار مع بوضوح األمر هذا تجىلَّ عليه. يرصُّ كينيدي كان
األوىل، للمرحلة الضخم «نوفا» لصاروخ يتسع ال بما للغاية منخفًضا املصنع سقف كان

جانبه. عىل وضعه عند حتى
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للدرجة الصغري «ساتورن» الصاروخ بني الفجوة سدِّ لكيفية واضح فهٌم ثمة يكن لم
الكبري بحجمه «نوفا» والصاروخ القمر، سطح عىل للهبوط برحلٍة بالقيام له تسمح ال التي
صاروخ تطويَر عون يتوقَّ التصميمات ُمِعدُّو كان هانتسفيل، مركز ويف ناسا يف للغاية.
«إف-١» طراز محركات أربعة عىل فيه األوىل املرحلة صاروُخ يحتوي الحجم، متوسط
بحيث املواصفات، بهذه صاروخني يستلزم القمر سطح عىل الهبوط كان ثمانية. من بدًال
املدار يف مًعا الجزأين الفضاء روَّاد ع يجمِّ بينما قمرية، مركبة نصَف منهما كلٌّ يحمل
هذا تصميم مسألة كانت ،١٩٦١ عام من الثاني النصف مدى عىل لكن، الفضائي.

واسع. نقاٍش محلَّ التعزيزي الصاروخ
يف بما باالهتمام، تحظى الربنامج يف أخرى كربى عنارص ثمة كانت ذلك، مع
«إس-٢». الرئييس، الصاروخ يف الثانية املرحلة وصاروخ القمرية الفضائية املركبة ذلك
الرشكُة تستِعن لم الصاروخني. تصميم جهوَد أفياشن» أمريكان «نورث رشكة تصدََّرْت
الصدارة انتزعت بل فحسب، قوية فنية قاعدة لبناء «نافاهو» الصاروخ بناء يف بخربتها
رشكة كانت ،١٩٥٧ عام يف «بوينج». رشكة من الجوية للقوات التابعة القاذفات بناء يف
طائرة وهي بي-٧٠»، «إكس الطائرة بناء بعقد ظفرت قد أفياشن» أمريكان «نورث
إىل باإلضافة طريان. طاقم متنه عىل «نافاهو» صاروخ بأنها وصفها يمكن ماخ ٣ برسعة
مرة من أكثر فضاء روَّاد مرتبَة طيَّاروها نال التي «إكس-١٥»، الطائرة الرشكة بَنَِت ذلك،
اإلنجازات تلك وراء الرئييس السبب كان ميًال. وستني سبعة إىل وصلت ارتفاعاٍت ببلوغهم

الرشكة. يف الفضاء قسم رئيس ستورمز، «ستورمي» هاريسون هو
نفسه املسار واتخذ شيكاجو منطقة يف — بوالي ويليام شأن شأنه — ستورمز نشأ
للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد إىل انضمَّ ثم نورثوسرتن، جامعة يف َج تخرَّ حيث معظمه؛ يف
بوالي صار حني يف لكن، أمريكان». «نورث رشكة إىل ثم كارمان»، فون و«ثيودور
الحرب خالل طائرات. َم مصمِّ بوصفه معروًفا ستورمز صار فنيٍّا، مديًرا بوصفه معروًفا
يف وقود خزان تركيب عملية إدارة خالل من حقيقيٍّا إسهاًما ستورمز قدََّم الثانية، العاملية
روتينية؛ هندسية مهمة مجرد من أكثر كان ما وهو موستانج»، «بي-٥١ الطائرة جسم
أملانيا؛ عىل الجوي تفوقه لوفتفافا سالح استعاد النرص. إىل مفتاًحا كانت أنها َ تبنيَّ إذ
من لكن القاذفات، بمرافقة يسمح مداها يكن لم للحلفاء التابعة املقاتلة الطائرات ألن
الطريق طوال القاذفات مراَفقَة «بي-٥١» طائرات استطاعت الجديدة، الخزانات خالل
اآلن تطري مدينته عىل تُِغري كانت التي القاذفات أن جورينج هريمان رأى عندما برلني. إىل

انتَهْت». «الحرب أن معاونيه أخَربَ مقاتلة، طائرات رفقة يف

336



فارقة عالمٌة

التي املسبوقة غري الطائرات من سلسلة بتصميم شهرته ترسيخ يف ستورمز مىض
ديناميكا تصميَم ستورمز توىلَّ «لوكهيد». رشكة من جونسون كييل طائرات تنافس كانت
ستورمز توىلَّ أوًال. أُنِتجت التي األوىل النفاثة الطائرة وهي «بي-٤٥»، للطائرة الهواء
حاجَز تكرس مقاتلة طائرة أول وهي «إف-١٠٠»، الطائرة تصميم عن الكاملة املسئوليَة
يف القيادة عىل مماثلة قدرة ستورمز أظهر املستوي. األفقي الطريان مجال يف الصوت

بي-٧٠». و«إكس «إكس-١٥» الطائرتني تصميم
بلغ املرشوعات من عدد يف ال الفعَّ اشرتاكه إىل تشري الذاتية ستورمز سرية كانت
من بدءًا املهنية، حياته مسار يف فضاءٍ ومركبة طريان مرشوَع وأربعني ثمانية إجماليها
وهو الفضائي، املكوك وحتى املكابس عىل تعتمد التي التدريبية تي-٦» «إيه الطائرة
املثرية العقود خالل الًة فعَّ إسهاماٍت يقدِّم أن واستطاع التعلُّم رسيع كان أنه يعني ما
رسيع. تتابٍُع يف اآلَخر تلو الواحد الجديدة الربامج توالت حيث رسيًعا؛ تقدًما شهدت التي
اآلخرون كان «بينما عنه: الناُس قال الفرص؛ هذه مع يتالءم طبعه كان ذلك، إىل باإلضافة
بمجموعة نفسه يحيط وكان الفرصة.» ويغتنم عاصًفا ينطلق هاريسون كان يرتدَّدون،

ستورم». «قوات بفخر، أنفسهم، عىل يطلقون كانوا املساعدين من منتقاة
عندما بعُد، محسوًما الرئييس الصاروخ من األوىل املرحلة صاروخ تصميم يكن لم
داعيًا والطائرات، الفضائية املركبات صناعة مجموعات إىل إخطاراٍت براون فون أرسل
للغاية، مهمة مرحلة كانت الثانية. املرحلة صاروخ تصميمات اقرتاح يف للتنافس إياها
ستورم قوات كانت أريض. مدار يف القمرية البعثة مكونات دفع تتضمن كانت حيث
إلعداد أسابيع عرشة سوى لديهم يكن لم لكن بالعقد، للظفر محاولة بإجراء شغوفة

َقدَمنْي. إىل ارتفاعها يصل املستندات من كومة ملء ن يتضمَّ كان الذي املقرتح،
«قضينا قائًال: املرشوع، يف شارك الذي داين»، «روكيت رشكة من إيزل بيل يتذكر
جميًعا اجتمعنا يحرِّكنا. الذي الوقود بمنزلة لنا القهوة كانت املستندات. ملء يف طواًال ليايل
يف يساعدون األرض، عىل مستلقني مكاتب لديهم الذين األشخاص كان كبرية؛ غرفة يف
يف املشاركون كان الليل.» منتصف حتى ونستمر صباًحا السابعة يف نبدأ كنا الكتابة.
عىل مسوَّدات يكتبون كانوا إذ التصميمات؛ ويُعدُّون الحسابية العمليات يُْجُرون املرشوع
فرتاٌت ثمة «كانت إيزل: يقول الكاتبة. اآللة عىل كاِتب إىل ويرسلونها ومسطَّر مربع ورق

الكتابة.»1 أعمال من املزيد ثم لآلَخر، كلٍّ عمل لنقد وفرتاٌت للمراجعة، وفرتاٌت للكتابة،
ذلك. إلنجاز جديدة طريقة هؤالء ووجَد األهمية، يف غاية أمًرا الوزن تقليص كان
واألكسجني الهيدروجني وقود خزانات من مجموعة عن عبارة «إس-٢» الطائرة كانت
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رطل، مليون مقدارها دفع قوة لتوفري «جيه-٢» طراز محركات بخمسة مزوَّدة السائل،
األسلوب وكان الخزانات؛ هذه عزل يتعنيَّ كان الربودة، الشديدة السوائل هذه غلق وإلحكام
رأوا ستورمز مي مصمِّ أن بَيَْد الخزانات، داخل الوقود وْضَع يقتيض بذلك للقيام التقليدي
الخزانات. خارج العزل طبقة بوضع وزنًا أخفَّ املرحلة صاروخ جعل يستطيعون أنهم
تالُمسه عند قوًة أكثر األلومنيوم من املصنوع الخزانات معدن يصري أن ع املتوقَّ من كان
وتقليص األلومنيوم كمية تقليل يتعنيَّ كان لذا الربودة؛ الشديدة الخزانات محتويات مع
التصوُّر كان األمر، حقيقة يف حمولتها. نقل من تتمكَّن حتى «إس-٢» الطائرة يف الوزن
عند رطل مليون عن سيزيد ووزنها للغاية، رقيًقا سيكون ُسْمكها أن للطائرة املبدئي
عىل لحملها يكفي بما خفيًفا سيصبح وزنها أن بَيَْد الكاملة، الوقود بكمية تزويدها
يف الفوز إىل هذا امُلبتَكر التصميم أسلوب أفىض فارغة. تكون عندما خاصة شاحنة متن

بالعقد. سبتمرب شهر يف الفوز ثم املنافسة،
رائدة رشكة بوصفها أفياشن» أمريكان «نورث رشكة وضع يؤكِّد العقد إرساء كان
وزن لقياس طريقًة سابق وقت يف ابتكرت قد الرشكة كانت والفضاء. الصواريخ مجال يف
الجديد قياسها أسلوب كان املركبة؛ هيكل معدن وزن خالل من بالرطل النهائي املركبة
البحث أعمال كانت األمر، حقيقة يف طويلة. عمل لساعات هندسية عمليات إجراء يتضمن
حصلت «أبولُّو»، جهود إطار يف مبيعاتها. من املائة يف ٧٠ من أكثر يف السبب هي والتطوير
مرحلة ستبني هي وها و«جيه-٢»، «إف-١» الرئيسيني، املحرَكنْي تنفيذ عقود عىل الرشكة
العقود؛ من باملزيد الظفر مقدوره يف أن يعتقد ستورمز كان ذلك، مع أيًضا. «إس-٢»

املأهولة. القمرية املركبة لبناء عقٍد عىل الحصول إىل سعى حيث
مقاَرنًة اختياٍر لجنة عقدت إذ مباَرشًة؛ الشكر عيد بعد القرار اتخاذ لحظة حانت
جاءت املناِفسة. األخرى األربع الرشكات عروض وبني أمريكان» «نورث عرضرشكة بني
إعالنًا الرشكة موظفو سمع ذلك، عن أنباء ترسبت وعندما املقدمة، يف «مارتن» رشكة
يف بالحقيقة املوظفون َعِلَم بالعقد. فازت الرشكة بأن يفيد الداخلية اإلذاعة نظام عرب
أقوى «مارتن» رشكة عرض كان أمريكان». «نورث رشكة عىل العقُد أُرِيس التايل: اليوم
الفنية، املؤهالت أفضل تمتلك لكونها أمريكان» «نورث رشكة اختارت اللجنة أن بَيَْد قليًال،
هذه باختيار اللجنة أوصت لذلك و«إكس-١٥»؛ «نافاهو» مثل مرشوعاٍت إىل ُمِشريًة
الرشكة هذه لون يفضِّ ناسا قادة كان ذلك، إىل باإلضافة بديل. أفضل باعتبارها الرشكة
الجميع َ فاَجأ األخري النجاح هذا لكن، «إكس-١٥». مرشوع يف كثب عن معها عملوا ألنهم
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عدد فاَق ذلك.» أصدق أن أستطيع «ال وتكراًرا: مراًرا قال الذي نفسه ستورمز وفيهم
لها. منافستني رشكتني أقرب عقود عدد إجمايل آنذاك ناسا وكالة مع الرشكة عقود

األوىل املرحلة صاروخ لشكل رات تصوُّ وضع يحاول براون فون كان األثناء، تلك يف
براون فون دعا ،١٩٦١ سبتمرب يف القمر. سطح عىل للهبوط الرئييس الصاروخ من
طلب هانتسفيل. مدينة مجلس قاعة يف اجتماع إىل والطريان الفضاء صناعة عن ممثلني
أصغر يكون متطور، «ساتورن» لصاروخ تصميمات اقرتاح الحارضين من براون فون
القمر. سطح عىل الهبوط بعثِة تنفيذ عىل قادًرا ذلك مع يظل لكنه «نوفا» من حجًما
الحايل، تركيزنا محور هو القمر سطح عىل «الهبوط قائًال: الحارضين براون فون أخرب
لن الحد؛ ذلك عند ف يتوقَّ لن األمر لكن الفضاء. عرب املأهول السفر نحو الكبرية خطوتنا
شاحنة إال هو فما املتطور؛ «ساتورن» الصاروخ يف الشاغل الشغل هي الحمولة تكون

الفضاء.» إىل حمولة نقل عىل البالد هذه قدرة لزيادة كبرية
التابع الفضاء قسم يف رفيع مسئوٌل وهو ستونر، جورج الحارضين بني من كان
الكلمات تلك ستونر تذكََّر الرشكة، مقر إىل ستونر عاد عندما سياتل. يف «بوينج» لرشكة
كذلك إنه شاحنة. املتطور «ساتورن» الصاروخ إن براون فون «يقول مديريه: معاِنًقا
قارب أو شاحنة ألي يمكن التي األغراض أثقَل لنَر فضائي. لوجيستي نظام فهو فعًال؛
الذي «ساتورن» الصاروخ بناء نستطيع كنَّا إذا ما لنَر متنه. عىل يحملها أن قطار أو

األرضية.»2 الجاذبية نطاق خارج النحو هذا عىل ثقيلة حمولة نقل مقدوره يف يكون
مائة إىل يصل ما تحمل السفن متن عىل التقليدية الحمولة أقسام أن ستونر وجَد
وطائرات الحديدية السكك قطارات عربات حمولة تقريبًا يعادل كان ما وهو رطل، ألف
الشاحنات إىل بالنسبة تقريبًا رطل ألف سبعني أيًضا يعادل وما حمولًة، األثقل الشحن
طراز محركات خمسة عىل املشتمل املتطور «ساتورن» الصاروخ مقدور يف كان الكبرية.
رطل، ماليني ٧٫٥ دفعه قوة تبلغ أن املقرر من كان الحمولة. هذه مثِل نقُل «إف-١»
كان ذلك، إىل باإلضافة القمر. إىل رطل ألَف تسعون زنتُها حمولٍة نقل من يتمكَّن وأن
فريق َم قدَّ العرشين. القرن من الستينيات عقد خالل كهذا صاروٍخ تطوير املمكن من
املحركات ذي النموذج هذا باستخدام التوصية بالغ بحماس وقرر مبدئيٍّا، تصميًما ستونر

الخمسة.
«فايكنج» الصاروخ بنى قد كان الذي روزن، ميلتون آراء مع يتفق الفريق عمل كان
،١٩٦١ مارس إىل يعود مبكر وقٍت يف اإلطالق. ملركبات ناسا مدير وصار طويل، وقت منذ
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ن يتضمَّ أن بقوٍة أوىص قد روزن كان الكونجرس، أمام كينيدي خطاب من شهرين قبل
ويليام بدعم روزن ظَفَر أربعة. من بدًال محركاٍت خمسة هذا األوىل املرحلة صاروخ
براون فون إقناَع مًعا واستطاعا هانتسفيل، يف الصواريخ مي مصمِّ أهم أحد مرازك،
إىل األساسية اإلقناع نقاط ضمن أشارا اإلقناع، عملية يف أساسية كنقطة نظرهما. بوجهة
«إف-١» طراز من األربعة املحركات وضع املقرَّر من كان اإلضايف. املحرك إضافِة سهولِة
وضع سيجري كان بينما الصاروخ، قاعدة يف الثقيلني املتقاطعني العمودين طرَيفِ عىل

العمودين. تالِقي نقطة عند املنتصف، يف الخامس املحرك
عرب القرار جاء قراره. براون فون أصدر يوًما، عرش بأحد الكريسماس أعياد قبل
الرسالة كانت «بوينج». رشكة يف ستونر رئيس وود، ليزل مكتب يف الكاِتبة اآللة صلصلة
صاروخ وعرشين أربعة بناء عىل للتعاقد االختيار عليها وقع قد الرشكة هذه أن عىل تنصُّ
مؤكًِّدا الهاتف، عىل براون فون كان ما رسعان تعزيزية. كصواريخ متطورة «ساتورن»
محركات خمسة عىل يشتمل كصاروخ ستونر مقرتح نهج عىل الصاروخ سار األنباء:
الصاروخ السم واختري القمر، إىل كاملة حديدية سكك قطار عربة حمولة نقل يستطيع
آمال معه ويحمل ،«٥ «ساتورن األوىل، املرحلة فيها بما مراحل، ثالث من سيتألَّف الذي

كينيدي. الرئيس
االنطالق عمليتَي إجراء الجيد من كان ملَّا أنه عىل عامة بصفة ناسا مديرو اتَّفق
الصاروخ سوى يوجد فال واحدة، إطالق عملية خالل من القمر سطح عىل والهبوط
يتطلَّب حجًما األصغر «٥ «ساتورن الصاروخ كان ذلك. تنفيذ يستطيع الذي «نوفا»
إلطالق واألخرى املأهولة، القمرية الفضائية املركبة إلطالق إحداهما إطالٍق، عمليتَْي إجراءَ
القمر. إىل األريض املدار مجال خارج املركبة انطالق إىل سيؤدِّي الذي املرحلة صاروخ
إىل بوضوح يشري كان ما وهو مًعا، وتتصالن الفضاء يف املركبتان تتالقى أن يتعنيَّ وكان
بكثري. «مريكوري» مركبة فضاء روَّاد مهارات تتجاوز طيَّارين مهارات يتطلَّب األمر أن
قدٍر عىل وحذًرا عنايًة تتطلَّب كانت ألنها البعثة؛ هذه يف قرد إرسال املمكن من يكن لم
تجد حيث الجوية؛ القوات تجريها التي الطريان أثناء بالوقود التزوُّد إعادة عمليات يف ما

الوقود. من حموالتها ى وتتلقَّ الخالية السماء يف خزانًا قاذفة طائرٌة
كبسوالت بنت التي إيركرافت» «ماكدونل رشكة ويف الفضائية، املهام مجموعة يف لكن
يمكن كان التي املتطورة التصميمات يدرسون األشخاص من عدد ثمة كان «مريكوري»،
مركبة ريادة عىل الفضاء روَّاد تدريب مع «مريكوري»، الصاروخ تطوير خاللها من
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التالية الخطوة أن ناسا أعلنت إذ ثمارها؛ الخطط هذه َقْت حقَّ ديسمرب يف «أبولُّو».
البعثة كانت «جيميني». واسمها شخصان، متنها عىل مركبًة ن ستتضمَّ «مريكوري» بعد
مثل القمر، سطح عىل هبوط بعثة يف املطلوبة املهارات جميع يف خربات تطويَر ن ستتضمَّ
ورحالت الفضاء، يف سري وعمليات اقرتان، أو والتحام والتقاء، فضائي، مدار يف عمل أطقم
فضائية. مركبات لعدة أرضية تحكُّم وعمليات يوًما، عرش أربعة إىل مدتها تصل فضائية
املرحلية «أجينا» صواريخ وأحد «جيميني» مركبة بني التحاٌم سيحدث التحديد، وجه عىل
الرحلة يف األساسية العمليَة سيحاكي ما وهو أعىل، مدار إىل ودفعه محدَّد مدار يف امُلطَلقة

القمر. إىل القادمة
«دوجالس رشكة ْت تلقَّ باألحداث، الحافل ديسمرب شهر نفسه الشهر هذا خالل
كانت بي». «إس-٤ ٥»؛ «ساتورن الصاروخ من الثالثة املرحلة لتنفيذ عقًدا إيركرافت»
«إس-٤» الصاروخ وهو «ساتورن»، الصاروخ من الثانية املرحلة تبني «دوجالس» رشكة
محرك سيستخدم الجديد التصميم كان «سينتاور». طراز محركات ستة عىل يشتمل الذي
الحجم، يف طفرًة يمثِّل التصميم هذا كان «سينتاور». محركات من بدًال واحًدا «جيه-٢»
«ساتورن» الصاروخ من الثانية املرحلة صاروخ أن ذلك ٥»؛ «ساتورن إىل «ساتورن» من
يكن لم — رطل ألف مائتي دفعه قوة تبلغ الذي الجديد باملحرك تزويده مع حتى —

.«٥ «ساتورن الصاروخ يف ثالثة مرحلة كصاروخ إال يُستخَدم
التطوير، لجهود املبدئي املخطط وضع من انتهت قد ناسا كانت األثناء، تلك يف
الفرتة يف الصواريخ لتطوير البنتاجون جهود ذروَة فقط أشهر ستة خالل ضاهى الذي
هي جديدة، مؤسساٍت ثالث إقامة عن األوىل الجهود أسفرت و١٩٥٦. ١٩٥٤ عاَمْي بني
إلرشاف الخاِضع الخاصة املرشوعات ومكتب الغربي التطوير وقسم وولدريدج» «رامو
و«بوالريس» و«جوبيرت»، و«ثور»، و«تايتان»، «أطلس»، برامج: وستة رابورن، األدمريال
الذي إس-١١٧إل» «دبليو وصاروخ واشنطن»، «جورج فئة غواصاٍت ن يتضمَّ الذي

«أجينا». العليا املرحلة صاروخ عىل يشتمل
املرشوعات وعدد مؤسسات، أربَع وقتَها ناسا عن املنبثقة املؤسسات عدد بلغ
املركبات ومركز القمري، مرييت جزيرة ميناء الجديدة املؤسسات نت تضمَّ خمسة. الجديدة
االستاتيكية لالختبارات املسيسبي اختبارات ومنشأة هيوستن، يف املأهولة الفضائية
التي الجديدة، املرشوعات شملت بتجميعها. املختص ميشو ومصنع الكاملة، للمراحل
«أبولُّو» ومركبة «جيميني» مرشوع العام، بنهاية تنتهي بعقود مرشوطة جميعها كانت
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كلٌّ ،«٥ «ساتورن للصاروخ مرحلية صواريخ وثالثة القمر، سطح عىل للهبوط الفضائية
وكالة من بإرثها الفخر ناسا وكالة أيًضا استطاعت ذاته. حد يف عظيًما جهًدا يمثِّل منها
وبرنامج الفضاء لرحالت مارشال مركز يف متمثًِّال والجيش، املتقدمة البحثية املرشوعات
يمثِّل ذلك كان و«جيه-٢». «إف-١» ومحرَكْي النفاث، الدفع ومخترب له، التابع «ساتورن»

أيًضا. لناسا تأكيد بكل لكن لإلنسانية ربما عمالقة، قفزًة شك بال
الورق عىل كتصميم موجوًدا الصاروخ كان ،١٩٦٢ عام أوائل من اعتباًرا لكن،
منصات عىل تَهدر الكبري الصاروخ محركات كانت وملموًسا. فعليٍّا نموذًجا منه أكثر
أول ودار خاصة، توربينية مضخات عىل يشتمل «إف-١» محرك كان حيث االختبارات؛
الذي «ساتورن» محرك كان ذلك، إىل باإلضافة يناير. شهر بنهاية «جيه-٢» طراز محرك
الرغم عىل إنه إذ أكتوبر؛ يف إطالقه عند رائًعا بالءً أبىل قد محركات ثمانية عىل يشتمل
وضعت املسار، اتجاه إىل كيب مركز من ميل مائتَْي عن تزيد تكاد ال ملسافٍة انطالقه من
للمرة الصاروخية القوة صدارة يف املتحدة الواليات رطل مليون ١٫٥ بلغت التي دفعه قوة

دائًما. السالسة بهذه الجديدة «أبولُّو» منشآت إقامة تكن لم لكن، األوىل.
املصنع ي ُسمِّ فقد املوضوع؛ ُصلب ويف ذلك عىل مباًرشا مثاًال ميشو مصنع كان
كان منعزل وشخص خردة تاجر وهو أورلينز، نيو يف ميشو أنطوان الثري اسم عىل
١٩٥٤ عام منذ استخدام دون األرض تركت قد الحكومة كانت املصنع. أرض يملك
األرض كانت فقد ُمزريًا؛ الوضع وكان الفوضوي، ماضيها عىل تحافظ كانت لو كما
الطريان شئون يف املتخصص الكاِتب أشار حديٍث. فيضاٍن جرَّاء من وَقِذرة للفرئان مرتًعا
األرضية، والتصدعات والشقوق والقاذورات، واألتربة، العناكب، «بيوت إىل روبرتسرتلينج
األرض، هذه إليه تحتاج كانت ما كل ذلك، مع املتآِكلة». العليا والرافعات ِدئة، الصَّ واألعمدة
منشأة يف الوضع كان جيدة. تنظيٍف عمليُة هو فدانًا، وأربعني ثالثة مساحتها تبلغ التي

أسوأ. املسيسبي اختبارات
وشجريات املسيسبي، نهر من طني عىل تحتوي املسيسبي اختبارات منشأة كانت
مناطق بني من كان الناموس. من هائلة وكميات سامة، وثعابني بالرطوبة، مشبعة و َرسْ
الحيوانات بعض توجد كانت بينما امليت، النمر وجدول الشيطان مستنقُع املحلية الرتفيه
كانت محلية. مزارع خنازير إىل أصولها يف تنحدر برية خنازير بينها من التي الربية
كلٍّ طول يبلغ األساس، إلرساء عمود وستمائة ألًفا تتطلَّب الرئيسية االختبارات منصة
لة مسجِّ شتاء، ذات شديدة بغزارة األمطار هطلت عندما بلة الطني وزاد قدم، مائة منها
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االختبار منصة ارتفاع يبلغ أن املخطَّط من كان عاًما. ثالثني منذ مسبوق غري قياسيٍّا رقًما
أن بَيَْد مسيسبي، والية يف األطول املنشأة يجعلها كان ما وهو قدم، أربعمائة من أكثر
يكن لم ذلك، مع .١٩٦٦ عام حتى استمر قد لالستخدام صالحة تصبح بحيث تجهيزها
من أكثر يتكلَّف الثعابني ة عضَّ من العالج يكن لم حيث األوجه؛ جميع من سيئًا األمر

أمريكي. دوالر ١٫٢٥
يستطيع التي الربامج من ١٩٦٢ عام يف «أبولُّو» برنامج ظلَّ ذلك، من الرغم عىل
العمل إيقاع رسعة من الرغم عىل وذلك كبريًا، فارًقا يصنع أن خالله من واحد شخص
مخترب يف املديرين أحد هوبولت، جون هو الرجل ذلك كان حجمه. وضخامة الربنامج يف
طائرات فقدان سبب حول ناجح تحقيق إجراء من فرغ قد كان الذي لناسا التابع النجيل
ظل يف ،١٩٥٩ عام يف الطريان. أثناء لألجنحة «لوكهيد» رشكة تصنِّعها التي «إلكرتا»
مشكالت لبحث لجنة هوبولت شكَّل األعمال، جدول يف «مريكوري» الصاروخ بعد ما خطط
نوع أيَّ يمتلك أحد فيه يكن لم عالم يف مميًزا. أسلوبًا هذا كان املركبات. بالتقاء تتعلَّق
املميزين األشخاص انتقاء املهم من كان املأهولة، البعثات مجال يف العملية الخربة من

متمرسني. اختصاصيني عن جدوى دون البحث من بدًال
َع توسَّ لكنه فضائية، بمحطة االتصال عمليات عىل يركِّز األسايس هوبولت عمل كان
له َمْن لكلِّ جذب نقطة يمثِّل عمله فريق وصار القمرية، البعثات األمر ليشمل ذلك يف
أحد إليه َم قدَّ ،١٩٦٠ مايو يف ثم الفضائية. املركبات التقاء بأساليب النجيل يف اهتمام
القمرية. املدارات يف الفضائية املركبات بالتقاء يختص «أبولُّو» يف جديًدا أسلوبًا الزمالء
وبََدا األكرب، االهتمام عىل تستحوذ كانت التي األساليب مع بشدة يتعارض األسلوب كان

هائلة. مميزات ن يتضمَّ كان لو كما
حول مدار يف تَِلج كبرية مأهولة قمرية مركبة تتضمن التقليدية االلتقاء أساليب كانت
للصاروخ التعزيزية الصواريخ أحد كان األرض. إىل تعود ثم سطحه، عىل وتهبط القمر،
التعزيزية الصواريخ كانت مباَرشًة. القمر إىل القمرية املركبة إرسال يستطيع «نوفا»
القمرية املركبة بإطالق تبدأ النهائية، صورته يف «٥ «ساتورن الصاروخ فيها بما األصغر،
منفصلة. إطالق عملية يتطلَّب كبري مرحلة صاروخ مع لتلتقي األرض، حول مدار يف
جميع تضم القمرية املركبة كانت األريض، املدار يف تتم التي هذه االلتقاء عملية بعد لكن،

البعثة. بقية خالل مًعا متنها عىل املوجودين الروَّاد
حول مدار يف الفضائية املركبة ولوَج تتطلَّب قمرية مداراٍت يف االلتقاء عمليات كانت
ستصبح الفضائية املركبة كانت ذلك، من بدًال لكن سطحه. عىل هبوطها دون القمر،
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ثم القمر سطح إىل فضاء رائَدْي تحمل صغرية هبوٍط مركبَة ترسل أم، سفينة بمنزلة
كان ثَمَّ، ومن القمر؛ حول مدارها يف األم املركبة يف ثالث فضاءٍ رائد يظل بينما تعيدهما،
ُربع مسافة عىل تتم صعبة عملية يف األم، مركبتها مع هذه الهبوط سفينة التقاءُ يتعنيَّ

األرض. من ميل مليون
القمر سطح إىل سيتوجه كان القمرية املركبة من فقط واحًدا جزءًا ألن نظًرا لكن
ومن املركبة؛ يف املستخَدم الوقود من العامة املتطلبات من كثريًا الحد َ تعنيَّ منه، ويعود
يف التوفري هذا ظل ويف وزنًا. وأخفَّ حجًما أصغر مركبة استخدام املمكن من صار ثَمَّ،
كيب موقع من القمر إىل صاروخني إطالق إىل حاجة ثمة تكن لم والوقود، والوزن الحجم
هذين من واحد صاروخ إطالق صار بل القمر، سطح عىل واحدة بعثة لتنفيذ كانافريال

كافيًا. الصاروخني
الحًقا كتب مهم؛ يشء تحقيق إىل سبيله يف أنه البداية منذ يدرك هوبولت كان
أن لضمان املظروف» «ظهر عىل أجريها كنُت التي الحسابات نوع أذكر أزال «ال يقول:
عىل األرض. حول التعزيزية الصواريخ وقود متطلبات يف هائل توفري عن الخطة تسفر
َمْت قدَّ قمري مدار يف املركبات بني االلتقاء عمليات أن واضًحا صار تقريبًا، عفويٍّ نحٍو
واالختبار التطوير مجال يف عليها السابقة اإلجراءات لجميع التبسيط من متتاِبعًة سلسلًة
جرى اإلجراءات تلك كل إلخ. … الطريان وعمليات التنازيل والعد والتنصيب والتصنيع
أي ثمة كانت إذا رائع. «هذا لنفيس: أقول ووجدتني بخاطري، الفكرة جالت تبسيطها.
لتنفيذ جهودي أكرِّس أن عىل أقسمُت الفكرة!» هذه شك ال فإنها لها، الرتويج نريد فكرة

الفكرة.»3
جديدة تصميمات وضع عىل عمِله طاقَم حاثٍّا بالغ، بحماٍس العمل يف هوبولت رشع
موجزة بيانات تقديم خالل من املبذولة الجهود عن اإلعالن مع جديدة، حساباٍت وإجراء
بعضها وكان عارمة، شكٍّ موجَة هوبولت صادف األمر. يهمه َمْن كلِّ إىل تقديمية وعروض
أيََّد القمر، سطح عىل تهبط ا جدٍّ صغرية مركبة لتصميم حماسه غمرة يف اختالقه. من
ُحلَّة يرتدي فضاء رائد متنها عىل يركب صاروٌخ يعزِّزها مركبة تصميم مثل راٍت تصوُّ
أن بَيَْد نجاة. قارب يف ار بحَّ مثل يحميه، غطاء أي دون يجلس بينما خاصة، فضائية
مدار يف تجري أن يجب االلتحام عمليات أن يف تمثَّلت قوية فرضيًة أيًضا واَجَه هوبولت
الهبوَط — االلتقاء عمليات إحدى فشل حال يف — الفضاء روَّاد يستطيع ثَمَّ ومن أريض،
لكن الجوي. املجال إىل الولوج معاَودة ن تتضمَّ بسيطة عملية خالل من القمر سطح عىل
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أي دون الفضاء روَّاد احتجاَز يعني قمري مدار يف االلتقاء عملية فشل كان املقابل، يف
كفنًا تصري القمر حول مدار يف تدور مركبة يف حتفهم ليلقوا األرض، إىل للعودة سبيل

لهم.
بشئون املعنية العمل مجموعة دعم عىل الحصول يف يتمثَّل األصيل هوبولت هدف كان
«أبولُّو». ملرشوع التخطيط عمليات إجراء عن مسئولة كانت التي النجيل، مركز يف الفضاء
املأهولة، الفضائية املركبات ملركز رئيًسا جيلروث، روبرت املجموعة، مدير صار ما رسعان
سترصف أنها رأى ألنه نظًرا االلتقاء؛ بعمليات الخاصة رات التصوُّ كل عىل اعرتَض لكنه
تُستخَدم أن «أخىش قائًال: صاغها مثلما أو املباِرش، الصعود أسلوب بساطة عن الرتكيز
يجري وأن اإلطالق، صواريخ لتوفر سلًفا محددة تواريخ لوضع كركيزٍة االلتقاء خطُط

نوفا.» صواريخ فئة من ال فعَّ إطالق صاروخ تطوير صعوبة تجنُّب
االلتقاء عمليات إىل انتباهه جيلروث رصف «نوفا»، بالصاروخ االهتمام تراَجَع عندما
لعمليات الفضاء بشئون املعنية العمل مجموعة دراسة مع لكن األرضية، املدارات يف
هوبولت أفكار مزايا صارت بينما جديدة، أهميًة العمليات تلك عيوُب اكتسبَْت االلتقاء،
املركبة تتمكَّن أن من للتأكُّد جيدة طريقة ثمة تكن لم األمر، حقيقة يف وضوًحا. أكثر
البعثة أجزاء لتجميع «٥ «ساتورن للصاروخ إطالٍق عمليتَْي إجراء بعد — الكبرية القمرية
بكمية االحتفاظ مع القمر، سطح عىل بسالم الهبوط من — أريض مدار يف الفضائية
رائد م مصمِّ وهو فاجت، ماكس قال األرض. إىل العودة معها تستطيع الوقود من كافية
ذلك من النقيض عىل هوبولت أسلوب يف يشء أفضل إن الفضائية، املهام مجموعة ضمن
كان ،١٩٦١ عام نهاية بحلول الهبوط». عملية إلجراء منفصلة مركبة ببناء لنا سمح «أنه

تماًما. هوبولت صف يف الفضائية املهام مجموعة أعضاء وبقية وفاجت جيلروث
سيمانز روبرت يُدَعى جديد مشاِرك مديٌر أظَهَر حيث ناسا؛ مقر من إضايف دعٌم جاء
دراسات عىل أَرشَف قد سيمانز كان إيه»، يس «آر يف االلتقاء. بعمليات كبريًا اهتماًما
للعدو. التابعة الصناعية األقمار لتدمري االلتقاء، لعمليات العسكرية االستخدامات حول
كبريًا، تشجيًعا ومنحه ١٩٦٠ عام خريف خالل هوبولت بجهود سيمانز عِلَم ناسا، يف
لرئاسة جولوفني نيكوالس يُدَعى فنيٍّا مساِعًدا سيمانز اختار ،١٩٦١ عام يوليو يف ثم
صدر الذي اللجنة، تقرير َن تضمَّ «أبولُّو». مرشوع يف التقاءٍ أسلوِب اقرتاَح تتوىلَّ لجنة
خالل من التقليدية الفكرة عىل أكََّد لكنه هوبولت، أفكار حول طيبًة كلماٍت نوفمرب، يف

أريض. مدار يف التقاءٍ عملية بإجراء التوصية
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املناصب أهم أحد يشغل سيمانز كان ربما التقرير. عن راضيًا هوبولت يكن لم
يفعل هو وها مباَرشًة، إليه بالكتابة القيادة سلسلَة يتخطَّى كان هوبولت لكن ناسا، يف
أحد، يسانده ال منفرد «صوت بأنه نفسه واصًفا خطابًا إليه كتََب حيث مجدًدا؛ هذا
نذهب أن نريد «هل قائًال: هوبولت وتساءل واللجان»، األفراد يف التفكري من الذعر ينتابه
موضوعات أن إىل مشريًا خاص، بخطاب هوبولت عىل سيمانز ردَّ ال؟» أم القمر إىل
«سيكون قائًال: ومبادرته هوبولت نشاط عىل أثنى كما جادة»، دراسة «تستحق هوبولت
عىل بالغ ورضر سيئ مردوٌد املقيدة اللوائح خالل من املؤهلة عملنا أطقم قدرات لتقييد

وبالدنا.» مؤسساتنا
سيحرص كان سيمانز أن يعني كان بل هوبولت، أسلوب عىل تصديًقا هذا يكن لم
باإلضافة الفضائية. املركبات صناعة يف لة ُمفصَّ بدراسة هوبولت أسلوب يحظى أن عىل
مدارات يف االلتقاء عمليات دعم إىل لينحاز رأيه َ غريَّ قد جيلروث أن من الرغم عىل ذلك، إىل
أرضية. مدارات يف االلتقاء عمليات إلجراء بشدة ج يروِّ يزال ال براون فون كان قمرية،
فون اقتناع يف سببًا الجديدة الدراسات وكانت واحد، رأي عىل يتفقا أن الرضوري من كان
رأيه. تغيري عن براون فون أعلن ،١٩٦٢ يونيو يف مهم لقاء ففي رأيه؛ وتغيري أيًضا براون
املركبات مركز إىل يديره، براون فون كان الذي الفضاء، لرحالت مارشال مركز انضمَّ
قمري مدار يف التقاء عملية إجراء لدعم جيلروث قيادة تحت كان الذي املأهولة الفضائية

«أبولُّو». نجاح يف أساسيٍّا عامًال باعتبارها
مدار يف االلتقاء عملية إلجراء املعارضني املهمني األشخاص بعض ثمة يزال ال كان
جولوفني فيزنر أقنع كينيدي. للرئيس العلمي املستشار فيزنر، جريوم أبرزهم وكان قمري،
سبتمرب، شهر ويف ناسا، قرار عىل عنيًفا هجوًما الرجالن شنَّ لديه. والعمل سيمانز برتك
مدار يف االلتقاء أسلوب يصف براون فون وسمع مارشال عىل ضيًفا كينيدي حلَّ عندما
َم تقدَّ جريي؟» أين ر. التصوُّ هذا عىل يوافق ال فيزنر الدكتور أن م «أتفهَّ قال: قمري،
منهما طلب حتى الصحفيني جميع أمام براون فون مع املوضوع وناقش األمام، إىل جريي

أخرى. موضوعات إىل ينتقال أن الرئيس
أن بَيَْد أشهر، عدة النهائي لقرارها ناسا تنفيذ تأخري يف فيزنر معارضة تسبَّبَْت
ترومان، هاري لدى امليزانية مدير ويب كان بموقفه. تشبَّث ويب، جيمس الوكالة، مدير
شهر خالل فيزنر يمثِّله كان الذي التحدِّي تالىش كينيدي. ثقة عىل بحصوله يعلم وكان
القمر. سطح عىل إنزال مركبة عقد بإرساء جيلٍّ نحٍو عىل التزامه عىل ويب أكََّد ثم أكتوبر،
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عىل حصلوا قد مديريها كبار كان التي إيركرافت»، «جرومان رشكة عىل الخيار استقرَّ
إرساء ظل يف .١٩٦٠ عام منذ هوبولت جهود يف املساهمة خالل من بْق السَّ إحراز ميزة
يف األخري الرئييس العنرص بشأن األمور اتضحت ،١٩٦٢ نوفمرب يف الرشكة، عىل العقد هذا

«أبولُّو». مرشوع
يف ساعد أنه إال خطورٍة، تشكيل يف ،١٩٦٣ عام خالل اتُِّخذ آَخر، مهم قراٌر ساَهَم
شامل»، اختبار «عملية بإجراء التزاًما القراُر َن تضمَّ املرشوع. تنفيذ من كثريًا اإلرساع
«ساتورن» الصاروخ عليها يشتمل التي املرحلية الصواريخ جميع اختبار يجري بحيث
أوَّلية إطالق عملية إجراء يقتيض التقليدي األسلوب كان األوىل. إطالقه رحلة من اعتباًرا
خاللها من يجري الحقة إطالق عمليات تعقبها فقط، األوىل املرحلة صاروخ باستخدام
الذي «ساتورن» الصاروخ كان التوايل. عىل والثالثة الثانية املرحلتني صاروَخي اختبار
تجريبية صواريخ استُخِدمت إذ املنوال؛ هذا عىل يسري محركاٍت ثمانية عىل يشتمل
يحلِّق ولم و١٩٦٣، ١٩٦١ عاَمْي بني ما الفرتة يف تجريبية رحالٍت أربع يف عليا كمراحل
لكن، .١٩٦٤ يناير حتى حقيقي ثانية مرحلة صاروخ باستخدام التعزيزي الصاروخ هذا
الصاروخ مكونات جميع وضعت قد هذه الشاملة االختبار عمليات أن من الرغم عىل
ضغًطا سيمثِّل كان النحو هذا عىل االختبارات إجراء فإن واحدة، سلة يف «٥ «ساتورن

االختبارات. نجحت حال يف هذا الزمني، جدولها عىل كبريًا
ْرب السَّ مركبات تطوير جهود قاد الذي مولر، جورج خربِة ِنتاَج املركبة نموذج كان
املركبات هذه تطوير عمليات كانت عندما الجوية، القوات لصالح «بايونري» القمرية
حيث «أبولُّو»؛ مرشوع يف مماثلة مسئوليًة مولر توىلَّ العالم. حول بداياتها يف تزال ال
مولر كان لناسا. التابع املأهولة الفضاء رحالت برنامج يف مشارك كمدير ويب به استعان
أوائل يف مرة ألول إطالقه عند «مينتمان». برنامج يف الشاملة االختبارات مفهوم أدخل قد
كامل، مًدى يف وحلََّق الثالث املراحل صواريخ أطلَق قد الرئييس الصاروخ كان ،١٩٦١ عام
الصاروخ مع مماثًال شيئًا مولر فعَل للربنامج. الزمني الجدول من كامًال عاًما مستقطًعا
كان مرحليني، صاروخني من مكوَّن للقارات عابر باليستي صاروخ وهو ،«٢ «تايتان

بعام. بعدها مشاِبًها نجاًحا الصاروخ َق حقَّ السائل. الوقود يستخدم
لخفض هائلة ضغوط تحت نفسه مولر وجد ،١٩٦٣ سبتمرب يف املسئولية توليه عند
مولر أصدر إذ ا»؛ جدٍّ جريئة «خطوة ويب عليه أطلق بما ذلك إىل مولر استجاب التكاليف.
املرحلية الصواريخ جميع األوىل «٥ «ساتورن رحلة تتضمن بأن تعليمات شهرين بعد
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يف براون فون عمل طاقم ارتاَب «أبولُّو». مركبة من كامًال نموذًجا يحمل وأن الحقيقية،
املمكن من يكن لم وتدريجية، َحِذرة إجراءاٍت يتضمن كان الذي عاَلمهم إطار ففي األمر؛
بأسبوع مولر تعليمات بعد ا ردٍّ أرسل براون فون أن بَيَْد ببساطة؛ التعليمات هذه تنفيذ
رحلة يف مراحله» بكامل «الصاروخ إطالق عن يعوقنا جوهري سبٌب يوجد «ال قائًال:
عمليات يف هوبولت ألسلوب ًال ُمكمِّ أسلوبًا اإلجراء هذا كان األوىل.» التجريبية اإلطالق
العقد. ذلك خالل كامل نجاح تحقيق إىل بدوره أفىض وكالهما قمرية، مدارات يف االلتقاء
عىل يربهن كوروليف كان التقاء، عمليات إلجراء تخطط ناسا كانت بينما ذلك، مع
جاجارين يوري بها قام التي املدارية الرحالت كانت العمليات. تلك إجراء بكيفية معرفته
لالسرتجاع؛ القابلة الفضائية مركبته أهلية أكملت قد ،١٩٦١ عام خالل تيتوف، وجريمان
أم االستطالعي الصناعي «زينيت» قمر مثل سواءٌ لالستخدام جاهزة املركبة كانت إذ
العقدين مدى وعىل ،١٩٦١ ديسمرب يف «زينيت» رحالت بدأت املأهولة. «فوستوك» مركبة
أتبَع ذلك، إىل باإلضافة األرض. حول مداٍر إىل منها مركبة أربعمائة نحو وصل التاليني
الفضاء إىل «فوستوك» مركبتَْي بإرسال كامًال يوًما استغرقت التي تيتوف رحلة كوروليف

نفسه. الوقت يف
أندريان الرويس الفضاء رائد انطلق عندما ،١٩٦٢ أغسطس ١١ يف البعثة بدأت
نفسه. باألمر بوبوفيتش بافل قام التايل، اليوم ويف تيوراتام، موقع من مدار يف نيكوالييف
مركبته كانت حيث نيكوالييف؛ مركبة مع كثريًا يتطابق فيه انطلق الذي املدار مسار كان
الفارق وكان االستواء، خط عن درجة وستني خمًسا بلغت التي امليل درجة بنفس تميل
ضبط اإلطالق طاقم استطاع فقط. كيلومرتات وأربعة ثالثة بني يرتاوح االرتفاع يف بينهما
كيلومرتات، خمسة عن تقل مسافٍة عىل بالتقارب للمركبتني سمحوا حيث تماًما؛ التوقيت
األرض. إىل يعود أن قبل تقريبًا أيام ألربعة الفضاء يف نيكوالييف ظلَّ كله، ذلك وفوق

ثمانية برسعة مداريهما يف املركبتني تحليق ظل ففي الدقة؛ يف رائًعا استعراًضا كان
أن شأنه من معدودة ثواٍن بمقدار اإلطالق عملية يف تأخري أي كان الثانية، يف كيلومرتات
مركبات كانت املنال. بعيد أمًرا ويجعله ى مسمٍّ غري أجل إىل الوشيك االلتقاء هذا يؤجل
الضبط عمليات إلجراء متنها عىل مناورة وصواريخ رادار جهاز إىل تحتاج «فوستوك»
أسايس رشط ثمة كان لكن، حقيقية. التقاء عملية إلجراء الالزمة الرحلة ملسار الدقيقة
مدار نحو وتوجيهه معينة، لحظة يف تعزيزي صاروخ إطالق إمكانية عىل الربهنَة يتطلَّب
عىل كان كوروليف َمه صمَّ الذي «آر-٧» الصاروخ أن البعثة هذه أثبتَْت سلًفا. محدد

املطلوب. املستوى
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يف الفضاء رائَدي أحد وكان املزدوجة، الرحلة هذه كوروليف كرََّر ،١٩٦٣ يونيو يف
إدارة رئيس كامانني، نيكوالي الجنرال كان تريشكوفا. فالنتينا تُدَعى امرأة الرحلة هذه
املساواة فكرَة السوفييتي االلتزام هذا يشمل بأن أمر قد الروسيني، الفضاء روَّاد تدريب
األساس يف هم آَخرون فضاءٍ روَّاد ثمة كان محدودة. نظرة كانت لكنها الجنسني، بني
الُحرِّ القفز من أكثر هو بما درايٍة عىل تريشكوفا تكن لم حني يف نفاثة، طائراٍت طيَّارو
تدريب عىل وحصلت الجوية، القوات يف مالِزًما بوصفها مهمًة تريشكوفا ْت تلقَّ باملظالت.
بمفردها. قطُّ طائرًة تَُقْد لم لكنها املقعدين، ذات «ميج» طائرات قيادة يف ع وموسَّ شامل
يف ١٩٣٧ عام يف ُولِدت فقد شائبة؛ أية تشوبها السياسية مؤهالتها تكن لم لكن،
يحارب وهو جرَّار، سائَق كان الذي والدها، مات ياروسالفل. مدينة قرب جماعية مزرعة
تريشكوفا تخرََّجْت مصنع. يف أمها عملت حيث املدينة، إىل ذلك بعد العائلة انتقلت األملان.
الشباب لرابطة فرع ثمة كان نسيج. مصنع يف وظيفة عىل حصلت ثم الثانوية املدرسة يف
بعد الفرع. سكرترية منصَب شغلت حيث نشًطا؛ عضًوا فصارت املصنع، يف الشيوعي
عرب رحلٍة يف األخرى هي تخرج أن يف أملها عن فيه تعربِّ خطابًا كتبت جاجارين، رحلة
كامانني، الجنرال يرأسها كان التي االختيار لجان إحدى انتباَه الخطاب هذا لَفَت الفضاء.
تدريباٍت ني ليتلقَّ النسائية الكتلَة يمثِّلن باعتبارهن أخريات نساء أربع مع اختارتها والتي

الفضاء. ريادة عىل
عبارات ترسل كانت ا. حقٍّ شامًال كان تدريبها أن مهمتها خالل تريشكوفا أثبتَْت
رابطة إىل الفضاء من الحارة «تحياتي فيها: تقول متكررة بصورة الالسلكي جهاز عرب
بالفضل أدين يل حدث جميل يشء كل احتضنتني. التي املجيدة اللينينية الشيوعي الشباب
أنه عىل خروتشوف أكََّد ما وهو أيام، ثالثة الفضاء يف ظلت الشيوعي.» حزبنا إىل فيه
باستخدام األرض إىل هبطت ثم مجتمعًة، األمريكية الرحالت جميع من أطول فرتة يمثِّل

الجوي. الغالف إىل الولوج إلعادة اآليل الطيَّار
الكرملني يف اجتماع يف كلمة إللقاء املحدد الوقت يف موسكو إىل تريشكوفا عادت
فضًال وباكستان الهند شملت العالم حول جولة يف انطلقت ثم للمرأة، العاملي للمؤتمر
الرويس الفضاء رائد زميلها غرامها يف وقع بالدها، إىل عودتها عند املتحدة. الواليات عن
موسم يف كبري اهتماٍم محطَّ آنذاك زواجهما وكان نوفمرب، شهر يف فتزوََّجا نيكوالييف؛

الثاني. شهرها يف حامًال العروس كانت موسكو. يف الكربى االجتماعية املناسبات
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الرويس، التفوق من الخوف مشاعر تجديد يف تريشكوفا رحلة ساهمت أمريكا، يف
حسبما لكن، روسيا. يف الجنسني بني املساواة عىل السياسيني والقادة الُكتَّاب ثناء ظل يف
كثريًا، نساءنا نحب فنحن األرض؛ عىل نساءنا نُبِقي اآلن «إننا عام: بعد الحًقا زوجها قال
فعليٍّا سافرت التي الوحيدة املرأة هي تريشكوفا كانت نستطيع.» ما قدَر عنهم ل ونتحمَّ
انهار .١٩٨٢ عام حتى فضائي مدار يف أخرى سوفييتية امرأة أي تحلِّق ولم الفضاء، عرب
كان يعرفها َمْن كلَّ فإن التكريم، درجات أسمى ى تتلقَّ ظلت أنها من الرغم وعىل زواجها،

وتكلُّف. بُخيالء ف تترصَّ مملًة، مصنٍع فتاَة تزال ال إنها يقول
«فوستوك» مركبتَْي تا مهمَّ كانت الفضائية، الرحالت مجال يف ذلك، من الرغم عىل
«مريكوري». ملركبة املحدود األداء مع بشدة تتناقضان و١٩٦٣ ١٩٦٢ عاَمْي يف املتماثلتني
الفضاء رائد نجح ،١٩٦٣ مايو ويف التعديالت، بعض تتطلَّب «مريكوري» كبسولة كانت
أن يف االتجاه، يف التحكم ووقود األكسجني من احتياطيه زيادة خالل من كوبر، جوردون
بشهر، بعدها لكن يوم. ونصف يوم من يقرب ملا مداًرا، وعرشين اثنني يف محلًِّقا يظل
أيام؛ خمسة ملدة بمركبته محلًِّقا بيكوفسكي فالريي زميلها ظلَّ تريشكوفا، رحلة خالل
بينما جهدها قصارى تبذل ناسا كانت حيث ذاتها؛ القديمة للقصة تكرار هذا يف كان

بسهولة. به القيام كوروليف مقدور يف ما إنجاز عن تعجز
كوروليف كان أيًضا. «فوستوك» مركبة يف للتطوير مجال ثمة كان ذلك، إىل باإلضافة
النموذج عىل أطلق واحد. فضاء رائد من بدًال فضاء رائَدْي نقل يستطيع جديًدا نموذًجا يُِعدُّ
ال وفعَّ جديد نموذج استخدام وشك عىل كان كما الشمس). رشوق (أْي «فوسخود» اسم
يُطِلق كان كبرية. دفع قوة ذي عليا مرحلة صاروخ عىل يشتمل «آر-٧»، الصاروخ من
،١٩٥٨ عام كوزبرج ره طوَّ الذي العليا املرحلة صاروخ باستخدام «فوستوك» صواريخ
عابًرا باليستيٍّا صاروًخا أيًضا َم صمَّ قد كوروليف كان أكرب. دفع قوة ملنح تطويره وجرى
محرك كان مرحلتني. من يتألف كان الذي «آر-٩»، الصاروخ وهو تماًما، جديًدا للقارات
أعىل جديدة عليا مرحلة صاروخ يف يُوَضع «آر-٩» الصاروخ يف الثانية املرحلة صاروخ
أصبح كيلوجرام. آالف سبعة إىل آالف خمسة من حمولته سعة لزيادة «آر-٧»، الصاروخ
استخداًما األكثر التعزيزي الصاروخ وصار للخدمة، جاهًزا هذا ر املطوَّ «آر-٧» الصاروخ

السوفييتي. املخزون يف نطاًقا واألوسع
الدعاية؛ سباق يف نهائية انتصارات ثمة يكن فلم بال؛ لخروتشوف يهنأ لم لكن،
مهمة ألداء الفضائية املركبات من معينة مجموعة تصميم عىل يقترص األمر يكن لم حيث
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.١٠
قدم

ومركبتا األمريكيتان؛ و«جيميني» «مريكوري» مركبتا مأهولة: فضائية ملركباٍت أوَّلية نماذج
ضغط معادلة بغرفة مزوَّدة «فوسخود» مركبة كانت السوفييتيتان، و«فوسخود» «فوستوك»

جوتييه). (دان الرسم مقياس الشكل ح يوضِّ الفضاء. عرب السري يف الستخدامها

دائًما املزيد بذل من بدَّ ال كان الصناعية. األقمار عرب االتصال عمليات مثل محددة،
استغرقت التي كوبر جوردون رحلة أن حني ففي عليها؛ ق والتفوُّ األمس إنجازات لتخطِّي
إال يمِض لم ،١٩٦٣ عام يف به القيام أمريكا مقدور يف كان ما أفضل تمثِّل كانت ساعة ٣٤
لم فضائي. مدار يف تدور «جيميني» طراز من فضائية مركبة أول كانت حتى عام من أقل
الستضافة جاهزة صارت ما رسعان لكنها فضاء، روَّاد متنها عىل تحمل املركبة هذه تكن

شخصني. من املؤلَّف طاقمها
شخصني إرسال وشك عىل األمريكيون كان إذا قراًرا؛ خروتشوف أصدر عليه، بناءً
فضائي مدار يف أشخاص ثالثة بإرسال يفوقهم فسوف ،١٩٦٥ عام يف فضائي مدار يف
الفضاء روَّاد من ثالثة إرساَل كوروليف، إىل صدر الذي األمر، َن تضمَّ .١٩٦٤ عام خالل
لتنفيذ جاهزة مركبة توجد تكن لم حيث شخصني، لتُِقلَّ مت ُصمِّ فضائية مركبة يف
سيشكِّل كان الثالث الشخص أن من الرغم عىل «فوسخود». مركبة سوى املهمة هذه

351



تنازيل عدٌّ

آنذاك كوروليف لدى صار حيث ذلك؛ يف مشكلة ثمة تكن فلم املركبة، عىل إضافيٍّا وزنًا
مًعا. الثالثة هؤالء ضمِّ يف النجاح يف تكمن املشكلة كانت ال. الفعَّ «آر-٧» الصاروخ

تحويل عارَض قد فيوكتيستوف، كونستانتني الرئييس، «فوستوك» م مصمِّ كان
بأْن إقناعه يف كوروليف نجح فقد العمل؛ يدير اآلن هو ها لكن «فوسخود»، إىل «فوستوك»
أشخاص ثالثة وضع فيوكتيستوف اقرتح الرحالت. إحدى طاقم ضمن يصبح أن وعده
التي املعدات من كثري عن باالستغناء وذلك الهاتف، كابينة تشبه التي املدارية مركبته يف
قال: حني كوروليف، نائب ميشني، فاسييل تعبري حدِّ عىل السالمة. لضمان مهمًة كانت
يف الفضاء، مالبس مرتدين أشخاص، ثالثة من مكوَّن طاقم وضع املستحيل من «كان
دونها. الفضاء إىل الروَّاد صعد الفضاء! مالبس الرتداء داعي ال لذا، «فوسخود»؛ كابينة
من التخلص وجَب لذا الفضاء؛ روَّاد لخروج أبواب ثالثة تصميم أيًضا املستحيل من كان
أنها لو كما األمر كان نعم، بالطبع خطورة؟ عىل ينطوي األمر كان هل اإلخراج. أجهزة
يف مقاعد. أي عىل تشتمل تكن لم نفسه الوقت ويف مقاعد، ثالثة ذات ما نوٍع من مركبة
أشخاص ثالثة يؤدِّي أن املمكن من يكن لم إذ السريك؛ أعمال من رضبًا كان األمر، حقيقة
فضًال للغاية، ضيق حيز يف يجلسون كانوا أنهم هنالك ما كل الفضاء؛ يف مفيد عمل أيَّ

األساس.»4 من الطريان خطورة عن
دون طوابق عرشة من سكنية بناية َم صمَّ معماري مهندس قصة الروس يحكي
فيوكتيستوف اختري باملثل، العلوي. الطابق يف بالسكن عليه ُحِكَم له، وكعقاب مصاعد؛
وليس عظيًما، رشًفا كان ذلك أن شك ال أشخاص؛ ثالثة من املؤلَّف الطاقم إىل لالنضمام
بقرار يعلم كان لو كما الرحلة خالل رائًعا تركيًزا فيوكتيستوف أبدى ذلك، مع عقابًا.
أكتوبر يف املركبة انطلقت بنجاح. املهمة ينفذ جعله ما وهو أسبوعني، خالل شنًقا إعدامه
روسيا بأن العالم أقنَعِت فقط، واحد يوم سوى الفضاء يف تمكث لم أنها ومع ،١٩٦٤
مجدًدا الرأسمايل النظام بََدا أشخاص. ثالثة لحمل زة مجهَّ فضائية مركبة بالفعل تمتلك

السوفييتي. املجتمع إزاء اليدين مكتوَف
كربى بسلسلة للقيام جاهزة «جيميني» املركبة صارت عندما ،١٩٦٥ عام جاء ثم
املركبة خارج «أنشطة أو — الفضاء يف السري رحالت صارت املأهولة. الرحالت من
باعتبارها األعمال، جدول صدارة يف ا مهمٍّ مركًزا تحتل — ناسا تعبري بحسب الفضائية»
أن الفضاء رائد عىل كان حال، أية عىل الفضاء. روَّاد قدرات زيادة نحو أساسية خطوة
عىل للسري الفضائي، بزيِّه محتميًا القمر، سطح عىل الهبوط بعد الفضائية مركبته يغادر
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عالق، فضاءٍ رائد إلنقاذ أيًضا رضوريًة الفضاء يف السري عمليات أصبحت القمر. سطح
أو موجودة، مركبة داخل جديدة معدات لرتكيب أو رة، مترضِّ فضائية مركبة إلصالح أو
بمفرده يسبح شخص مشهد وكان الفضائي. املدار يف النطاق واسعة بناء عملية إلجراء
مصدًرا يمثِّل الخلفية؛ يف األرض كوكب يظهر بينما الالمتناهي، الفضاء يف خوٍف دون

إنكاره. يمكن ال البرصي لإلمتاع
بإطالق األمريكيني عىل التفوُّق يف ورشع الفضاء، يف السريَ يحبُّ أيًضا كوروليف كان
بينما الفضاء، يف سار َمْن أول ليونوف أليكيس الرويس الفضاء رائد كان .«٢ «فوسخود
عن فتَّش ضغط، معادلة غرفة يف ليونوف خرج الداخل. يف بلياييف بافل صديقه ظلَّ
الفضائية بزَّته يف الضغط كان إذ يستطع؛ لم لكنه الداخل، إىل العودة حاَوَل ثم كامريا،
من انحنائه دون حال ما وهو منتفخ، بالون مثل صلبة جعلها ا ممَّ ينبغي؛ ا ممَّ كثريًا أعىل

الخروج. فتحة عرب بقدميه للمرور الخرص منطقة
الذعر من بحالٍة اإلصابة من كثريًا واقرتب موته، باحتمال جيًدا يعلم ليونوف كان
صماًما فأدار حوله، من املوقف يدرس أخذ ثم بحدة؛ سه وتنفُّ نبضه معدل ارتفاع مع
عتبة عىل قدميه وتثبيت قليًال االنحناء استطاع إذ األمر؛ نجح بذلته. يف الهواء ضغَط وقلََّل
لكن، سامًلا. الداخل يف صار ما ورسعان السيطرة، عىل قدرة منحه ما وهو الخروج، باب
عينيه يف بلسع يشعر وكان عرقه، يف غارًقا «كان قائًال: أوبرج جيمس املحلِّل أشار حسبما

قناعه.» تضبََّب حتى بشدة يلهث وكان عرقه، يف امللح جرَّاء من
اآليل الطيَّار جهاُز تعطََّل الجوي. املجال إىل الولوج إعادة موعُد حلَّ ما رسعان
حتى بلياييف انتظر اليدوي. التحكم أجهزة باستخدام العودة إىل الفضاء رائدا واضطرَّ
منطقة وسط الهبوط يف آِمًال كابًحا، ارتكاسيٍّا صاروًخا أطلق ثم آَخر، مداٍر يف حلََّق
الثلوج وسط املطاف بهما انتهى ذلك، من بدًال لكن، كازاخستان. يف املنبسطة اإلستبس
عىل والجبلية، الكثيفة الباتوال أشجار من غابة وسط األورال، جبال سلسلة يف الكثيفة

االسرتجاع. طواقم من ميل ألف من أكثر مسافة
ما لديهما يكن ولم الفضائيتني، بزتَيْهما سوى الربد من يحميهما ما لديهما يكن لم
إليها؛ حاجٍة يف أنهما اكتشفا ما رسعان الباردة. «فوسخود» كبسولة سوى إليه يأويَان
الفضاء رائدا ترك الجائعة. الذئاب ذلك جذب بها، يستدفئون ناًرا أشعال عندما ألنهما
واصَلِت حيث مؤرِّقة؛ ليلًة فيها قضيَا التي بمركبتهما، لالحتماء هاربنَي وفرَّا النريان
ورسعان يعمل، يزال ال بهما الخاص الالسلكي البيكون جهاز كان لكْن عواءَها؛ الذئاب
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طائرة إىل ساِلَمني وأخرجتهما تزلُّج دورية وصلت الفجر، عند طائرة. صوت سمعا ما
بانتظارهما. كانت هليكوبرت

هذا يمثِّل أن ع املتوقَّ من كان لكن، بنجاح. السماوات الروس اقتحم أخرى، مرًة
الجهود مواَكبة من موسكو تتمكَّن لم الحًقا، األحداث كشفت مثلما إذ برنامجهم؛ ذروَة
جاهزة «جيميني» مركبات صارت فقد التحدِّي؛ مواجهة عن وعجزت املتصاِعدة، األمريكية

الريادة. تحقيق خاللها من أمريكا واستطاعت
منذ أثبتَْت «جيميني» مركبة أن بَيَْد بعُد، جاهزة أبولُّو يف اإلطالق مركبات تكن لم
مستلهمة تعزيزية صواريخ باستخدام حتى املزيد تحقيق املمكن من يزال ال أنه البداية
من كان العرشين. القرن خمسينيات يف للقارات العابرة الباليستية الصواريخ برامج من
وهو ،«٢ «تايتان الصاروخ أعىل مدار يف فضاءٍ برائَدْي املأهولة املركبة تدور أن املنتظر
الصاروخ حلََّق سابقة. سنوات يف م ُصمِّ الذي األصيل «تايتان» الصاروخ من ال فعَّ نموذج
يشبهه كان الذي الرويس، «آر-١٦» الصاروخ غرار وعىل قدم، مائة من أكثر ارتفاع عىل
املمكن من يزال ال وكان صاروخ، أيَّ ضخامته يف يماِثل «٢ «تايتان الصاروخ كان كثريًا،
نقل وهي أََال العسكرية، مهمته بدوره يعكس «٢ «تايتان حجم كان عميل. كسالح نرشه
البالد. يف وأثقلها الحربية الرءوس أكرب من واحدة وهي طن، ميجا ٩ زنة حربية رأس

مرحلتني من مكوَّنًا — «آر-١٦» الصاروخ شأن شأنه — «٢ «تايتان الصاروخ كان
النيرتيك حمض عىل يعتمد يكن لم للتخزين. قابلة دفعي وقود أنواع حرق عىل ويعتمد
األعىل النيرتوجني أكسيد رابع يستخدم كان بل السوفييت)، اه سمَّ حسبما الشيطان» («ُسم
القوات ففي تماًما؛ االستخدامات َد متعدِّ كان كوقود. والهيدرازين مؤكسدة، كمادة أداءً
خالل من واملتعدد الصغري «مينتمان» للصاروخ مكمًال دوًرا «٢ «تايتان لعَب الجوية،
اإلطالق عملية إىل باإلضافة أرضية، تحت صوامع وضع مثل الرئيسية، ميزاته اقتباس
نرش لعمليات البنتاجون دعم مع و١٩٦٥، ١٩٦٣ عاَمْي بني الفرتة يف االستجابة. الرسيعة
«بوالريس» صواريخ تضمُّ شاملة قوة ضمن له التابع االسرتاتيجية الصواريخ أسطول
أخرجت بينما أوروبا، من و«جوبيرت» «ثور» صواريخ الجوية القوات أعادت و«مينتمان»،
وخمسون أربعة ظلَّ لكن، الخدمة. من «١ و«تايتان «أطلس» صواريخ من أساطيلها

.١٩٨٧ عام حتى ب تأهُّ وضع يف «٢ «تايتان طراز صاروًخا
فيه األوىل املرحلة صاروخ دفع قوة بلغت أيًضا. ناسا إعجاب الصاروخ هذا حاز
قوة كانت الذي «أطلس» للصاروخ به بًا مرحَّ تطوًرا يمثل كان ما وهو رطل، ألف ٤٣٠
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دفع بقوة ثانية مرحلة صاروخ أيًضا يتضمن الصاروخ كان رطل. ألف ٣٦٠ تبلغ دفعه
فضائي. مدار إىل ثقيلة أحمال رفع عىل قدرته من كثريًا ن يُحسِّ ما وهو رطل، ألف ١٠٠
التي «البوجو»، مشكلة ى تُسمَّ ُمقِلقة مشكلة ثمة كانت إذ َسِلسة؛ تطويره عملية تكن لم
يكن لم البوجو. عصا غرار عىل الرحلة أثناء قويٍّا اهتزاًزا إثرها عىل يهتز الصاروخ كان
املشكلة واستغرقت التعزيزي، الصاروخ هذا متن يعتيل أن فضاء رائد أي مقدور يف
تعبري حدِّ فعىل بسيًطا؛ كان النهائي الصاروخ لكن إلصالحها. املكثف الجهد من عاًما
يلزم. ال ما كل من «تخلَّصنا جنرال»: «إيروجت رشكة يف برامج مدير فلدمان، ألفني
العد موعد يحني حتى السائل األكسجني نعدِّل أن علينا كان ،«١ «تايتان الصاروخ مع
الرحلة. من يومني قبل حتى يشءٍ أي حيال بقلق نشعر نكن لم املرة هذه أننا بَيَْد التنازيل،

األمر.» يف ما كل وهذا سلًفا، الوقود تحميل سوى علينا يكن لم
كانت لكنها «مريكوري»، كبسولة الخارجي شكلها يف تطابق «جيميني» مركبة كانت
ينظران جنب، إىل جنبًا يجلسان شخصني من املؤلَّف طاقمها كان بكثري. حجًما أكرب
منهما لكلٍّ كان اثة. النفَّ املقاتلة الطائرات إحدى ُقمرة كثريًا يشبه فيما مثبتة نوافذ عرب
فوسخود عىل أيًضا تتفوق املركبة كانت اثة. النفَّ الطائرات قائدي غرار عىل قذيف مقعد
عىل يزيد الذي وزنه كان املناورة؛ عىل عالية قدرة ذي صاروخ عىل احتوائها خالل من
يقل وزنه كان الذي «مريكوري» بالصاروخ مقارنته عند ميزة يمثل رطل آالف ثمانية
لكن، فضائي. مدار لبلوغ إضافية دفع قوة إىل يحتاج كان ثَمَّ، ومن رطل؛ آالف ثالثة عن
وكان جيد، ثانية مرحلة صاروخ بإضافة ملحوظ نحو عىل الصاروخ قوة تعزيز أمكن

الثانية. املرحلة صواريخ أفضل من واحًدا يتضمن «٢ «تايتان الصاروخ
تتضمن وكانت ،١٩٦٥ يونيو يف ،«٤ «جيميني األوىل، املهمة بعثتها يف املركبة انطلقت
بل الفراغ يف يَّة بحرِّ وايت إدوارد الفضاء رائد يَُطْف لم الفضاء. يف للسري مستِقالٍّ برنامًجا
باألكسجني يزوِّده َمِرن خرطوم عن عبارة تزويد، حبل باستخدام بمركبته مربوًطا ظلَّ
خرطوم أيًضا يحمل كان الضغط. بذلة من املنتفخ األوسط بالجزء اتصاله خالل من
زناد عىل بالضغط مضغوط. غاز عىل يحتويان صغريين بخزانني متصل اثًا، نفَّ مناورة
يف التحرك له تتيح دفع قوة وتوليد الغاز من صغرية دفعاٍت إطالق إمكانه يف كان معني،
تماًما. بذلك واستمتع يَّة، بحرِّ سابًحا دقيقة عرشين وايت قىض حوله. من املكان أرجاء
مازًحا: وايت أجابه املركبة، إىل العودة مكديفيت جيمس املركبة قائد منه طلب عندما

حياتي.» يف لحظة أتعس «هذه وايت: قال مكديفيت، أرصَّ وعندما إيلَّ؟» تنضم «ألن
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البالغ الرويس القيايس الرقم من بذلك مقِرتبًة أيام، أربعة الفضاء يف املركبة ظلَِّت
هناك وظلت أغسطس يف فضائي مدار يف ،«٥ «جيميني التالية، املركبة حلَّقت أيام. خمسة
ظلت التي املتحدة، الواليات إىل ينتقل املدة يف القيايس الرقم جعل ما وهو أيام، ثمانية ملدة
قد كونارد، وتشارلز كوبر جوردون املركبة، رائدا وكان .١٩٧٠ عام حتى به محتفظة
كافية ملدة الفضاء يف السفر يستطيعان أنهما إثبات وهو معني، لسبٍب الفضاء إىل انطلقا
كبريُ َص ولخَّ جيدة، بلياقة تمتُّعهما الطبية الفحوص أثبتت يعودا. ثم القمر يبلغا حتى

القمر.» إىل للسفر أشخاًصا ْلنا «أهَّ قائًال: الوضع بري، تشارلز الربنامج، جرَّاحي
مداٍر يف الفضائية املركبات بني االلتقاء عمليات عىل التالية اإلطالق عمليات ركََّزْت
يف الصاروخ هذا انطلق الهدف. هو «أجينا» العليا املرحلة صاروخ وكان محدَّدين، وزمٍن
يف الستخدامه تعديله جرى ُمحرِّكه أن بَيَْد ،١٩٥٩ عام منذ فضائية رحلة ١٤٠ من أكثر
رائدا ظلَّ ثَمَّ ومن ارتفاع، عىل اشتعاله عند املحرك انفجر لذلك، كنتيجة «جيميني». مركبة
دون األرض عىل ستافورد، وتوم شريا وايل وهما ،«٦ «جيميني الصاروخ متن عىل الفضاء
ما ورسعان املرونة، من كبري بقدر يتسم الربنامج كان ذلك، مع مكان. أي إىل يذهبا أن
،«٧ «جيميني مركبة إطالَق تقريبًا أسبوع غضون يف يستطيعون أنهم ناسا مسئولو أدرك
ليندون الرئيس أعلن عندما بتوءمه. لاللتحام إرساله ثم لالنطالق، «٦ «جيميني وإعداد

بالفعل. ُقِيض قد األمر كان بذلك، ستقوم ناسا أن جونسون
عرش أربعة استغرقت بعثة يف ،١٩٦٥ ديسمرب يف السماء يف «٧ «جيميني انطلق
فرانك الطاقم، أعضاء إىل وبالنسبة يكفي، بما جيدة الصحية التجهيزات تكن لم يوًما،
للرجال مياه دورة يف جنب إىل جنبًا بالجلوس أشبه التجربة كانت لوفيل، وجيم بورمان
دور جاء البعثة، بدء عىل أيام ثمانية مرور بعد لالستحمام. فرصة أي دون ألسبوعني،
العمل؛ عن توقفت ثم «٢ «تايتان الصاروخ يف الرئيسية املحركات اشتعلت .«٦ «جيميني
كشف نظام واستشعر التعزيز، صاروخ يف موضعه من سقط قد كهربي قابس كان

اإلطالق. عملية وألغى املحركات تشغيل فأوَقَف ذلك، األعطال
مزوَّد صاروخ أعىل الفضائية، املركبة يف ظهريهما عىل يرقدان وستافورد شريا كان
من كان الذي «آر-١٦»، ندلني ميرتوفان املارشال صاروخ كثريًا يشبه بالوقود آِخره عن
تؤدِّي ،D حرف شكل عىل حلقة يحمل منهما كلٌّ كان مماثل. نحو عىل ينفجر أن املمكن
كان لكن، استخدماها. هما إذا ليلومهما أحٌد كان وما قذيف، مقعد إطالق إىل جذبها عند
الحرجة، اللحظة تلك خالل اإلطالق منصة يف التعزيز صاروخ يثبِّت إطالق كابح ثمة
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كان ا ممَّ محطًما؛ سيسقط كان بسيًطا، قدًرا ولو ارتفع كان لو ارتفاعه. دون حائًال
املركبة، قائد شريا، يشعر لم لكن، النار. من هائلة كرة وسط خزاناته فتح إىل سيؤدي
هذا االختبار طيَّار أبدى البعثة. أنقذ ا ممَّ بهدوئه؛ محتفًظا وظلَّ ألعىل، ارتفاع حركة بأي
املقعد استخدام بأن أيًضا معرفته عن فضًال الجأش، ورباطة الذهن حضور من قدًرا
صاروخه، متن شريا اعتىل الخطر، لحظة يف البالغة. اإلصابة خطر عىل ينطوي كان القذيف

حرًقا. املوت هو البديل كان إذا إال القذيف املقعد يستخدم لن أنه يدرك وهو
عىل الفضاء رائدا وتابع هدوء، يف مداره إىل «٦ «جيميني وصل أيام، بثالثة بعدها
طريق عن بسهولة األمر هذا تنفيذ املمكن من يكن لم االلتقاء. عملية إلتمام التحليق متنه
بكثري. تعقيًدا أكثر االلتقاء آليات كانت إذ صاروخ؛ وإطالق الهدف نحو مركبتهما توجيه
سيندفعان َلكانا املثال، سبيل عىل الرسعة، بزيادة املركبتني بني املسافة تقليص حاَوَال لو
اتخاذه تعنيَّ الذي اإلجراء كان األمر. حقيقة يف وسيتخلفان بطئًا وأكثر أعىل مدار إىل
سيحلقان حيث انخفاًضا أكثر مدار إىل يهبطان بحيث قليًال، اإلبطاء هو ذلك من بدًال
تزداد حيث العجائب؛ بالد يف أليس عاَلم مناورات إىل أقرب املناورة كانت أكرب. برسعة
مركبتهما متن عىل كمبيوتر لديهما كان وستافورد شريا أن بَيَْد اإلبطاء، خالل من الرسعة
نظاُم املركبة متن عىل كان كذلك املدار، يف الرحلة انطالق يف تتحكَّم التي باملعادالت مربَمٌج
َد حدَّ الذي هو النظام وهذا ميًال، ٢٥٠ مسافة عىل الهدف مكان تحديد بإمكانه راداٍر
حساَب بدوره توىلَّ ما وهو بالبيانات، الكمبيوتر مغذِّيًا النسبية، وحركتها املركبة مسافة

الالزمة. املناورات
ضوء تعكس كانت حيث ميًال؛ ستني مسافة عىل األخرى الفضائية املركبة شريا رأى
مناورة إجرائه مع الظالم يف غارقتني املركبتني كلتا كانت ساطع. نجم مثل وتبدو الشمس
مرًة «٧ «جيميني ظهرت عندما األقدام من مئاٍت بضع مسافة عىل كانا األخرية. االقرتاب
ساطًعا الضوء كان الظالم، عىل الفضاء رائَدي العتياد ونظًرا الشمس، ضوء يف أخرى
قائًال: الهادئ ستافورد صوت جاء بلحظاٍت بعدها إليه. النظر دون يَُحول بما للغاية
وقف هيوستون، يف الرحلة مراقبة مركز يف وجالسان.» قدًما ١٢٠ مسافة عىل «نحن

وهلَّلوا. املوجودون
طاقم إن حتى واحدة، قدم بمسافة مقرتبتني تشكيل، يف التحليَق املركبتان واصَلِت
بورمان بعث بيوم، ذلك قبل األخرى. املركبة نوافذ عرب النظر يستطيع كان مركبة كل
بدأنا خفيفة، بحكة الشعور مرحلة من «نقرتب فيها: قال الالسلكي جهاز عرب بإشارة
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قد البول من كمية عىل يحتوي بالستيكي كيس كان النظافة.» عدم من بقدر نشعر
القمرة يف سابحة ُكريَّات إىل داخله املوجود اللون الربتقايل السائل َ وتكرسَّ يده، يف انفجر
قال عندما مرتفعة. املعنوية روحهما كانت ذلك، مع بها. اإلمساَك ولوفيل هو حاول بينما
واحدة.» ملرة ولو املوضة نساير نحن «ها قائًال: بورمان ردَّ كبرية.» لحيتك «صارت شريا:
أجاب للجيش.» «سحًقا الفتة: وستافورد شريا البحرية األكاديمية خريجا حمل وعندما

للبحرية.» «ُسحًقا عليها: مكتوب ببطاقة بوينت، وست كلية خريج وهو بورمان،
بها والصعود فضائي مدار يف «أجينا» بمركبة االلتحام مهمة ثمة تزال ال كانت
سكوت وديفيد أرمسرتونج نيل الفضاء رائدا أجرى ،١٩٦٦ مارس يف مرتفع. مدار إىل
موضع مركبتهما مقدمة المست عندما ،«٨ «جيميني مركبة باستخدام طيبة محاولًة
عىل الدوران بدآ امللتحمة، املركبة باستخدام مناورات إجراء يف يرشعا أن قبل لكْن التحام،
دورة إىل الدوران زاد املركبتني، سكوت فصل عندما عليه. السيطرة يمكن ال عشوائي نحو
بحالة يصابان قد أنهما مدِرَكني رأَسيْهما، ثبات عىل الفضاء رائدا حاَفَظ الثانية. يف كاملة
الالسلكي عرب إشارًة سكوت أرسل السيطرة. استعادة معها يستطيعان ال شديد دوار
أجينا.» عن انفصلنا وقد عقب، عىل رأًسا ننقلب هنا؛ خطرية مشكالٌت «لدينا فيها: يقول
لسكوت، سبق فقد جأشه؛ برباطة محتِفًظا يظلُّ كيف جيًدا يعرف الرجلني كال كان
رفيقه اختار عندما اضطراري هبوط إىل بأمان «إف-١٠٤» مركبته قاد أن حال، أية عىل
الذي باإلنجاز اشتهر فقد أرمسرتونج، أما القذيف. املقعد زر عىل الضغَط الخلفي املقعد يف
قدم ألف ٢٠٠ تجاَوَز ارتفاٍع عىل بها حلََّق حيث «إكس-١٥»؛ مركبة خالل من َقه حقَّ
كانت «٨ «جيميني مركبة يف املشكلة أن اتضح الساعة. يف ميل ٤٠٠٠ من اقرتبت برسعٍة
طويًال. وقتًا اكتشافها يستغرق لم لكن عالًقا، كان االتجاه يف التحكم جهاز أن يف تكمن
املجال إىل الولوج معاَودة يف التحكم نظام سوى لدينا متبقيًا يَُعْد «لم أرمسرتونج: قال
يف التحكم نظام واستخدام االتجاه، يف الرئييس التحكم نظام فصل خالل من الجوي.»
لكْن املركبة؛ اتزان عىل الحفاظ يف نجحا كبديل، هذا الجوي املجال إىل الولوج معاودة
معاَودة يف التحكم لنظام ألوانه سابق استخدام أيُّ كان إذ صارمًة؛ البعثة قواعد كانت
ُسِئل وعندما أوكيناوا، قرب هبطا الفور. عىل الرحلة إنهاء يعني الجوي املجال إىل الولوج
بأنها وصفها يمكن كان إن متأكًدا «لسُت قائًال: أجاب األزمة، أثناء حالته عن أرمسرتونج

قلق.» حالة
للصاروخ التعزيزي الصاروخ ألن ٩»؛ «جيميني مركبة يف املشكلة هذه تتكرر لم
حلََّق األطلنطي. املحيط يف سقوطها إىل وأدَّى السيطرة عن خرج «أجينا-أطلس»
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أول سرينان وأجرى حال، أية عىل فضائي مدار يف سرينان ويوجني ستافورد توم
روَّاد جميع مثل عام. قبل الفضاء يف وايت إد سار منذ الفضائية املركبة خارج نشاط
الفضائية املركبة خارج أنشطة تنفيذ أن بَيَْد بالحيوية، ومفعًما قويٍّا سرينان كان الفضاء،
يبذل «إنه الالسلكي: جهاز عرب ستافورد قال بكثري. قدرته فاقت كبرية جهوًدا تطلََّب
ويتصبَّب بصعوبٍة س يتنفَّ سرينان كان مرات.» خمس أو بأربع ْعناه توقَّ ما يفوق جهًدا
حاجبًا بكثافٍة، خوذته قناُع وتضبََّب تحتمل، ما فوق برذاذ الفضائية بزَّته فامتألت عرًقا،
قرابة لقضاء يخطِّط سرينان كان كبرية. بدرجة الفضائية بزَّته حرارة وزاَدْت عنه، الرؤيَة
معدل وصل ساعتني؛ مرور بعد استكفى لكنه الفضائية، املركبة خارج ساعاٍت ثالث

بإجهاد. يلهث كان الداخل إىل عاد وعندما الدقيقة، يف دقة ١٨٠ نبضه
وهو الداخيل، ضغطها مقاِوًما حركة، كل مع الفضائية بزَّته يجاهد كان حدث؟ ماذا
إذ وسهولة؛ بارتياح يستقر أن أيًضا يستطع ولم االنثناء. أو االنحناء تقاِوم جعلها ما
يتطلَّب كان ما وهو ذاك، أو االتجاه هذا يف الحركة إىل تدفعه البسيطة الحركات كانت
رحلة خالل املتاعب بعض إىل ذلك أدَّى الحركات. هذه ملقاومة الجهد من مزيٍد بذَْل منه

تماًما. مختلًفا أمًرا كانت ساعاٍت بضع مدتها رحلًة أن بَيَْد القصرية، وايت إد
َم تقدَّ أخرى. التقاءٍ مهمة وهي ،«١١ «جيميني مركبة يف تقريبًا نفسه اليشء حدث
زميله عىل ناَدى ثم جواد، مثل إيَّاها ممتطيًا «أجينا»، نحو جوردون ريتشارد الفضاء رائد
باإلجهاد يشعر كان جوردون لكن البقر!» راعي يا صهوتَهم، «َفْلتعتِل قائًال: كونراد بيتي
خمسني بنسبة الفضائية بزَّته حرارة زادت الفضاء، عرب سريه يواصل هو فبينما بالفعل؛
عينيه، يف بلسعة يشعر وكان عرًقا يتصبَّب وجهه كان تحتمل. كانت ا ممَّ أكثر املائة يف

بقليل. ساعة نصف من أكثر بعد الداخل إىل وعاد
خارج أنشطة تنفيذ صعوبة مستوى تقييم أساءت ناسا أن التجارب هذه أوضحت
الذي ألدرين، باز الفضاء رائُد طبََّق جديد. أسلوب انتهاج إىل ودعت الفضائية، املركبة
خارج تتم التي األنشطة محاكاة يف يتمثَّل جديًدا أسلوبًا ،«١٢ «جيميني بعثة يف اختري
يطفو جعله ا ممَّ املاء؛ من كبري خزان يف الضغط بزَّة ارتداء خالل من الفضائية املركبة
مدار يف حلََّق وعندما خطواته، يضبط كيف تعلََّم الوزن. انعدام حالة يف كان لو كما
البقاء له َلْت سهَّ الفضائية مركبته يف يدوية ومقابض قيود ُوِضعت نوفمرب، يف فضائي
قائمة وأكمل ساعتني، من أكثر الفضائية املركبة خارج أنشطته استمرت يريد. كان حيث

بالتعب. يشعر أو حرارته درجة تزداد أن دون إليه امُلوكلة املهام
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ومايكل يونج جون التحم يوليو، يف أيًضا. كامل نحو عىل االلتقاء عمليات نجحت
دفع قوة لتوفري محركها أدارا ثم املركبة، ثبات عىل وحافظا «أجينا» مركبتهما مع كولينز
تنطلق عندما ا. حقٍّ مشوًقا األمر «كان يونج: قال ميًال. ٤٧٥ ملسافة ينطلقان جعلتهما
أفضل بالءً «١١ «جيميني أبلت أسابيع، بثمانية بعدها ذلك.» يف مراءَ فال املركبة، هذه

ميًال. ٨٥٠ بلغت حيث كثريًا،
جهاز عرب بإشارة كونراد بيتي أرسل بها، امللحق «أجينا» الصاروخ دار عندما
املدار، نصف قطع بعد نحتفل!» َهلُّموا ا. حقٍّ يعمل إنه يعمل، «إنه فيها: يقول الالسلكي
تملََّكتْه التي اإلثارة مشاعر احتواء كونراد يستطع لم االرتفاع، ذروة من االقرتاب ومع
النافذة يف الهند أرى ذلك، تصدقوا لن رائع. أمٌر «إنه أسرتاليا: يف املراقبني إىل تحدَّث عندما

مستدير!» العالم اليمنى. النافذة يف وأراكم مباَرشًة، أمامي وبورنيو اليرسى،
يختلف ال الفضاء يف الطريان إن عادًة يقولون املنخفضة املدارات يف الفضاء روَّاد كان
وانحنائها تقوُّسها من الرغم عىل األرض أن اتضح لكن نفاثة؛ طائرة يف الطريان عن كثريًا
قائد من مرًة عرشين أكثر برسعٍة فضاءٍ رائُد يحلِّق ربما الرؤية. مجال تمأل تزال ال
أسفله العالم سيمر لذا مرة؛ عرشين أعىل ارتفاع عىل أيًضا سيكون لكنه نفاثة، طائرة
ذروة ففي وجوردون؛ كونراد إىل بالنسبة مختلًفا األمر كان لكن، املعتادة. رسعته بنفس

ميل. آالف خمسة قرابة تمتد أفق إىل أفق من رؤيتهما كانت االرتفاع،
أنها لو كما التحديد وشديدة مستديرة كانت بل فحسب، األرض تقوُّس يظهر لم
سيناء من كالٍّ النيل فوق ميًال ٤٦٠ ارتفاع من التُِقَطت واحدة صورة ْت ضمَّ شاطئ. كرة
تضم أخرى صورًة الكامريا التقطت الهندي، املحيط فوق بالتحليق واألردن. وإرسائيل
التحليق وعند أقصاها. يف الهيمااليا جبال سلسلة إىل الجنوبي طرفها من بأكملها، الهند

القارة. هذه ثُلث واحدة لقطة يف شملت أخرى صورة التقطت أسرتاليا، فوق عاليًا
«جيميني» برنامج َم قدَّ شهًرا، عرشين مدار عىل مأهولة رحالٍت عرش إطالق ظل يف
متبًعا. روتينًا املأهولة البعثات تلك وجعل «أبولُّو»، ملرشوع املدربني الفضاء روَّاد من كادًرا
خربات عن أسفرت بينما روسيا، يف الربامج أفضل جدال بال الربنامج إنجازات فاقت
املركبة خارج واألنشطة االلتقاء، عمليات مثل مهمة مجاالت يف هائلة قيمة ذات عملية
نهايته إىل بدايته من اإلجمالية، ميزانيته بلغت إذ أيًضا؛ مكلًفا الربنامج يكن لم الفضائية.
االستخدامات ع متنوِّ برنامٌج أنه «جيميني» برنامج أثبت أمريكي. دوالر مليار ١٫١٥
املستمرة االحتياجات مع تعاَمَلْت قد الربنامج قدرات أن ولو عليه، التعويل ويمكن وَمِرن
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مركبته َلظلت ألبولُّو، تمهيدية مرحلة من أكثر كان أنه لو تلبيتها، عىل وعملت واملتطورة
اليوم. هذا إىل تُستخَدم

أحد كان رسيعة. بخًطى طريقها يف تميض «أبولُّو» استعدادات كانت األثناء، تلك يف
مبنًى وهو كانافريال، كيب يف الضخم الصواريخ تجهيز مبنى الرئيسية االهتمام محاور
املقرَّر من كان قدًما. ٥٢٦ وارتفاع قدًما، ٥١٣ وعرض قدًما، ٦٧٤ بطول الشكل مكعب
ثبََّت لذا كاملة؛ إعصار لقوة التصدِّي يمكنها كبرية ألواح شكل عىل املبنى جوانب تصميم
قدٍر عىل املبنى أجزاء بقية كانت كما صخرية. قاعدة يف إياه إربان، ماكس املبنى، مهندس

الضخامة. من مماثل
الصاروخ تجميع بصدد اإلطالق طواقم كانت الصواريخ، تجهيز مبنى داخل
افة، زحَّ ثمة كانت قدًما. ٣٨٠ بارتفاع دعم برج تحمل منصة فوق «٥ «ساتورن
ملعب حجم يف جسًما لرتفع املنصة أسفل تتحرك طن، ٣٠٠٠ زنة مركبة عن عبارة وهي
قدًما أربعون منها كلٍّ طول جرارات، ثمانية تبدأ ثم منبسط، سطح فوق البيسبول كرة
بأكملها ات املعدَّ مجموعة وكانت عاليًا، صوتًا ُمحِدثًة التحرُّك يف أقدام، عرشة وارتفاعها
تشقُّ — طن ٩٣٠٠ إجماًال وزنها يبلغ التي والصاروخ، والربج، واملنصة، افة، الزحَّ —
تتجه الزالقة كانت طابًقا. ٤٥ من مؤلًَّفا مبنًى لتمرير يكفي بما كبري باب عرب طريقها
القمر إىل تنطلق البعثة كانت وبذلك أميال، ثالثة مسافة عىل إطالق، منصة نحو ذلك بعد

الساعة. يف واحد ميل وهي الجرارات، تلك برسعة
«أمريكان رشكتا كانت حيث أنجلوس، لوس رشق جنوب أكثر نشاٌط ثمة كان
الصاروخ من والثالثة الثانية املرحلتني تبنيان إيركرافت» و«دوجالس أفياشن»
سيل املتجاورتني املدينتني يف قليلة، أميال مصنعيهما بني يفصل كان .«٥ «ساتورن
جرس عىل ربما الغداء، عىل مهندسيهما لقاءَ َ يَرسَّ ما وهو بيتش، وهنتنجتون بيتش
صاروخ عرض كان املاء. عىل التزلج رياضة مماريس إىل محبَّب مكان وهو هنتنجتون،
مساويًا قطره جعل ما وهو قدًما؛ وعرشين اثنتني حوايل يبلغ بي»، «إس-٤ الثالثة، املرحلة
لت توصَّ الذي األمر نقله، كيفية حول مهمة أسئلة ذلك أثار .«٧٤٧ «بوينج طائرة لقطر
كونروي. جون هو محيل، أعمال برجل االستعانة خالل من له حلٍّ إىل «دوجالس» رشكة
باستخدام تعمل «سرتاتوكروزر»، طائرات من إضافيٍّا عدًدا يمتلك كونروي كان
الطائرات إحدى كونروي زوََّد العرشين. القرن أربعينيات إىل تاريخها ويعود املكابس
الستخدامها ناسا إىل َمها وقدَّ جابي»، «بريجنانت اسم عليها وأطلق عريضومنتفخ، بجسم
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يتسنَّى حتى محدودة؛ ميزانية عىل يعتمد كونروي كان الكبرية. املراحل صواريخ نقل يف
إىل كونروي اضطرَّ براون. فون أمام تقديمي بعرض لإلدالء هانتسفيل إىل السفر له
الذي بالعقد وظَفَر ُمقِنًعا، كان لكنه أوكالهوما، يف له صديٍق من طائرات وقود اقرتاض
األكثر جابي» «سوبر مركبة ابتكر بي»، «إس-٤ إىل بالنسبة عليه. الحصول إىل يسعى كان
سبيسالينز» «إيرو رشكته نت دشَّ بأجنحة. مزوَّد منطاد مثل تبدو كانت التي انتفاًخا،

والضخمة. الكبرية للبضائع الجوي النقل وهو أََال جديًدا، مجاًال
وثالثني ثالثًا عرضه بلغ حيث أكرب، «إس-٢» الثانية املرحلة صاروخ حجم كان
يف بأكملها األربع الحارات — خاصة شاحنة عىل نقله أثناء — الصاروخ شغَل قدًما.
ميناء إىل يفيض الشارع ذلك كان عرًضا. األكثر الحمولة باعتباره بيتش، سيل شارع
يف بنما، قناة إىل تنطلق كبرية سفينة متن عىل الصاروخ ُوِضع حيث للبحرية؛ تابع قريب
بُنِي الذي األوىل، املرحلة صاروخ كان املسيسبي. اختبارات منشأة يف تنتهي بحرية رحلة
بطريقة املسيسيبي اختبارات منشأة إىل ويصل كبرية سفينة عرب أيًضا يُنَقل ميشو، يف

مشابهة.
األشجار، بأوراق مكدسة قذرة سبخة منطقة وسط موجوًدا االختبارات مركز كان
أرجاء يف تجوس التماسيح كانت العفونة. روائح منها تفوح وكانت بالرطوبة، ومشبعة
مخلِّفًة النفوس، يف الخوف يبعث مفاجئ نحو عىل الغسق يف تغرب الشمس وكانت املكان،
والساطعة املبهرة األضواء الظالم، وسط أضواء فثمة اآلن، أما ومخيًفا. شديًدا ظالًما
إلطالقه «٥ «ساتورن للصاروخ املرحلية الصواريخ أحد ُوِضع عندما االختبارات. ملنطقة
الذي إطالقه خالل املحيطة. األرايض عرب باهرة بأضواء يُلِقي الساطع لهبه كان ليًال،
يراود األمُل كان األثناء، تلك ويف حلكته. الليل عن ينزع كان وجيزة، دقائق استغرق
من الظالل تنزع وقوًة، سطوًعا أكثر أنوار، بأخرى أو بطريقٍة يوًما تتولَّد أن يف الجميع

الرجال. قلوب
تستطع لم ملوسكو يًا تحدِّ «جيميني»، نجاح إىل باإلضافة االستعدادات، هذه شكَّلت
املأهول للهبوط بربنامجه ذلك عىل يردُّ السوفييتي االتحاد كان األمر، حقيقة يف تجاُهله.
الربنامج كان الدولة، تلك يف الفضاء أنشطة من كثري يف الحال هي وكما القمر، سطح عىل
تطوير يف جديد رائد جهود من أيًضا ينبثق كان كما عسكرية، متطلبات من ينبثق

تشلومي. فالديمري وهو الصواريخ،
حقيقيٍّا انقالبًا وأحدث الغواصات، من امُلطلقة «كروز» لصواريخ مصمًما تشلومي بدأ
ما وهو توجيه، نُُظم مهندس منصب يف نكيتا، ابن خروتشوف، سريجي توظيف خالل من
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االنضمام يف يأمل تشلومي كان السوفييتية. الحكومة يف مستًوى بأعىل االتصال من مكَّنَه
يؤسس جعله ا ممَّ للقارات؛ العابرة الباليستية الصواريخ مجال يف الجديدة املرشوعات إىل
جلشكو كان «آر-٧». الصاروخ محركات َم صمَّ قد كان الذي جلشكو، فالنتني مع لعالقة
ملرحلتَْي محركات لبناء يستعد وكان للتخزين، القابل الوقود استخدام إىل برسعة يتحوَّل
هذه باستخدام ترحيبه وأبدى تشلومي، واَفَق الجديد. «آر-١٦» يانجل ميخائيل صاروخ

تصميماته. يف املحركات
مسئولية بتويلِّ ترصيح عىل حصل عندما ،١٩٦٠ عام يف لخروتشوف الفرصة سنحت
م مصمِّ إدارة تحت املركز كان موسكو. أحياء أحد فييل، يف كبري طائرات تطوير مركز
مداها يكفي نفاثة قاذفة طائرات بنى قد كان الذي مياسشتشيف، فالديمري الطائرات
يتجه وبدأ بالقاذفات، تدريجيٍّا االهتمام يفقد بدأ خروتشوف أن بَيَْد املتحدة، الواليات لبلوغ
استحسانه، مياسشتشيف قاذفات تَْلَق لم الباليستية. الصواريخ عىل االعتماد نحو أكثر
النقيض عىل الصواريخ. برنامج يف كبريًا دوًرا هذا الطائرات م مصمِّ منح يف يرغب يكن ولم
للصواريخ طموحة خطة لديه وكانت خروتشوف، بحظوة يتمتع تشلومي كان ذلك، من
ثالثني زنة حربية رأس لَحمل للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ ذلك يف بما الجديدة،

طنٍّا. ميجا
جرى التي القنابل، هذه نماذج أحد كان إذ الكبرية؛ بالقنابل خروتشوف أُعِجَب
عىل قادًرا يجعله ما القوة من لديه طنٍّا، ميجا ٥٠ تزن وكانت ١٩٦١ نوفمرب يف اختبارها
األسلحة هذه لكن هريوشيما. تشبه منطقة إىل بأكملها الَحرضية نيويورك منطقة تحويل
النيوترونات ي لتلقِّ اليورانيوم من كبري خارجي غالف عىل تعتمد كانت حيث ثقيلة؛ كانت
االنشطارية. التفاعالت أثناء االنفجارية اآلثار معظم وإلنتاج حراري، نووي مركز من
ذلك يف بما الحمولة، هذه نقل بوسعه للقارات عابر باليستي صاروخ أي ثمة يكن لم
َح رصَّ بل فحسب، تشلومي صاروخ بتطوير الكرملني ح يرصِّ لم «آر-١٦». الصاروخ

جديد. محرك بتطوير أيًضا
دفعه قوة بلغت دي-٢٥٣». «آر الجديد، املحرك هذا بناء مهمة عىل جلشكو حصل
للتخزين. قابًال وقوًدا يستخدم أن املقرر من وكان رطل، ألف ٣٣٠ أو مرتيٍّا، طنٍّا ١٥٠
املحركات تلك من ستة آر-٥٠٠»، «يو تشلومي، صاروخ يستخدم أن املقرَّر من كان
الدفع قوة عن رطل مليون ١٫٥ بحوايل يزيد ما وهو رطل، مليونَْي دفع قوة عىل للحصول
باملالحظة جدير براون. فون ره طوَّ الذي الثمانية املحركات ذي «ساتورن» الصاروخ يف
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«يو الصاروخ كان له، عسكريٍّا استخداًما «ساتورن» مو مصمِّ يكتشف لم بينما أنه
االسرتاتيجي املتحدة الواليات مبدأ يكن لم لكن، البداية. منذ عسكريٍّا استخداًما آر-٥٠٠»
لَحْملها. للقارات عابرة باليستية صواريخ عن فضًال طنٍّا، ميجا ثالثني زنة قنابل يستلزم
يف رائًعا. فضائيٍّا تعزيز صاروخ سيكون آر-٥٠٠» «يو أن البداية منذ واضًحا كان
الغرض، لهذا الصاروخ باستخدام تشلومي إىل توجيًها خروتشوف أصدر ،١٩٦١ عام
كانت القمر. حول دائرية رحلة يف شخًصا تُِقلَّ أن تستطيع فضائية مركبة وبتصميم
إىل بها بمقرتح َمْت تقدَّ قد ناسا كانت التي القمر حول نفسها الدائرية الرحلة هي هذه
الجديد االسم آر-٥٠٠» «يو اكتسب الجديد، الدور هذا يف املايض. ديسمرب يف آيزنهاور

«بروتون».
الثقيلة التعزيز لصواريخ املبدئية التصميمات يُكِمل كوروليف كان األثناء، تلك يف
بَيَْد أراد، إذا جلشكو محرك يستخدم أن بإمكانه كان املحركات. مسألَة وواَجَه الحمولة،
أيًضا كوروليف يستطع لم ليقربه. يكن لم ما وهو النيرتيك حمض فيه استخدموا أنهم
حيث يريده؛ كان ما مع تواُفًقا أكثر جديدة نماذَج يبتكر كي لجلشكو األجواء يهيِّئ أن
مليون ١٫٣ دفع بقوة محرك تصميم وهو منفصل، بمرشوع تماًما مشغوًال جلشكو كان
كان إذ رابحة؛ بورقة يحتفظ كوروليف لكن للتخزين. القابل الوقود أيًضا يستخدم رطل
كانت الذي كوزنتسوف، نيكوالي وهو الصواريخ، ملحركات جديد ُمصنِّع مهارات ي يُنمِّ

للطائرات. نفاثة توربينات َم مصمِّ بوصفه سابقة دراية لديه
علم إىل الدخول يف وساَعَده بكوزننتسوف ذلك قبل استعان قد كوروليف كان
يسعى كوروليف كان محرك وهو كيه-٩»، «إن بتصميم له توجيهاٍت بإعطاء الصواريخ
للصاروخ منافًسا كان الذي «آر-٩»، للقارات العابر الباليستي صاروخه يف الستخدامه
من ُمحدَّثتني نسختني تطوير عىل كوزننتسوف مع كوروليف اتفق لفانجل. «آر-١٦»
والثانية األوىل للمرحلتني كيه-١٥يف»، و«إن كيه-١٥» «إن وهما كيه-٩»، «إن محرك
املرحلة لصاروخ كيه-٩»، «إن محرك سيستخدم كان كما املقرتح. التعزيز صاروخ من

الثالثة.
رشكة كانت الذي نفسه املبارش القرار ظاهرها يف ن تتضمَّ الخطة هذه كانت ربما
القابل الوقود تفضيل أدَّى حيث ٢»؛ «تايتان الصاروخ تصميم يف اتخذته قد «مارتن»
يف داين». «روكيت من بدًال «إيروجت» إنتاج من ملحركاٍت الرشكة اختيار إىل للتخزين
وجلشكو. كوروليف بني شديد نزاع نشوب إىل موسكو يف القرارات ِت أدَّ األمر، حقيقة
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الباليستي «آر-٩» الصاروخ محركات حول سابق خالٍف إىل النزاع جذور ترجع
كوروليف قَصَد جمة. مشكالت واَجَه لكنه املحركات بناءَ جلشكو حاَوَل للقارات؛ العابر
كوزننتسوف محرك لصالح جلشكو محرك عن باالستغناء له السماح عىل وأرصَّ الكرملني
حول ١٩٥٨ عام يف نشأت التي املنافسة الواقعة هذه استدعت الجديد. كيه-٩» «إن
املنافسة تلك خرس قد جلشكو كان «آر-٧». الصاروخ يف العليا املرحلة صاروخ محرك
لم املرة، هذه لكن أيًضا، كوروليف ساَعَده آَخر جديد وافد وهو كوزبرج، سيمون لصالح
إىل املتمرسني غري الصواريخ مي مصمِّ تحويل يف الواضحة كوروليف رغبة جلشكو يقبل
اللجان؛ إحدى إىل التماًسا َم وقدَّ موسكو، يف بنفوذ يتمتَّع جلشكو كان رئيسيني. غرماء
محركات استخدام عىل كوروليف أجرب ما وهو كوزننتسوف؛ ضد حكمها اللجنة فأصدرت

النهاية. يف «آر-٩» الصاروخ يف جلشكو من
كوروليف كان الذي الوقود السائل، واألكسجني الكريوسني تستخدم املحركات كانت
الوقود استخدام مسألة زادت املقرتح، الجديد التعزيزي صاروخه إىل بالنسبة له. يفضِّ
إنه إذ للتخزين؛ القابل الوقود يكره كوروليف كان النزاع. وطأة من للتخزين القابل
باعتباره الوقود هذا إىل ينظر جلشكو كان ذلك، من العكس عىل لكن، ندلني. بوفاة يذكِّره
العابرة الباليستية الصواريخ يف التصميم. ببساطة يَِعُد كان حيث املستقبل؛ إىل الطريق
إطالقها، رسعة عن فضًال صوامع يف بنرشها يسمح للتخزين القابل الوقود كان للقارات،
االعتماد إمكانيَة يعني للتخزين القابل الوقود فكان الفضائية، التعزيز صواريخ يف أما

الفاشلة. اإلطالق محاوالت عدد وتقليل عليها
ُحْسن عىل جلشكو ردَّ دي-٢٥٣»، «آر جلشكو محرَك كوروليف رفَض أن بعد
ذلك يف بما الكبري، الجديد كوروليف صاروخ بناء يف اشرتاكه عدم بإعالن صنيعه
املبتدئ بذلك للغاية مولًعا كان كوروليف أنَّ لو املأهولة. الفضائية مركبته محركات
تطوير يف منه رغبًة محركاته جميع لبناء كوزننتسوف إىل الذهاب َالستطاع كوزننتسوف،
جلشكو مركز أن جيًدا يدرك كوروليف كان األمر. وَلُقِيضَ جلشكو، حساب عىل قدراته
حيث محركاته؛ لبناء املركز سيقصد كان ما لكنه الصدد، هذا يف خربًة األكثر هو الهنديس

املشكلة. أساس هو أصبح قد نفسه جلشكو كان
كوروليف، به يقوم الذي العمل شأن من جلشكو قلََّل شخصيٍّا. طابًعا النزاع اتخذ
الرصاع هذا ساَهَم تطري. مكنسة عصا يجعل بأن كفيٌل جيد محرك استخدام إن قائًال
كان الذي السيايس للدعم التدريجي الرتاُجع مع التصميم يف كوروليف جهود عرقلة يف
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اللذين الرشيكني بني البنَي ذات إصالح محاِوًال بنفسه، خروتشوف َل تدخَّ إليه. حاجٍة يف
طويًال، دامت التي رشاكتهما انهيار مع يفلح. لم أنه بَيَْد طويلة، مدة رشاكتهما عىل مَضْت
املصادر هذه بني من وكان اإلضافية، محركاته لبناء أخرى مصادر إىل كوروليف َل تحوَّ

كوزننتسوف.
أواسط يف مقبول تصميم عىل لكوروليف «إن-١»، الجديدة، اإلطالق مركبة حصلت
الذي كلديش، مستيسالف يرأسها كان لجنة ِقبَل من دقيقة مراجعة وسط ١٩٦٢ عام
غرار عىل حقيقيٍّا صاروًخا يتطلَّب التصميم كان العلوم. أكاديمية رئيس آنذاك صار
فضاء روَّاد إرسال أيًضا يقتيض التصميم كان القمر. إىل للسفر «٥ «ساتورن الصاروخ
لتجميع ثالث أو إطالق عمليتَْي إجراءَ البداية يف ع يتوقَّ كوروليف كان وبينما القمر، إىل
مدار يف االلتقاء أسلوَب الوقت بمرور أيًضا تبنَّى أريض، مدار يف قمرية فضائية مركبة
مأهولة كبرية فضائية مركبًة واحدة «إن-١» مركبة تُطِلق أن آنذاك ع املتوقَّ من كان قمري.
عىل القمر سطح إىل صغرية هبوط مركبة إرسال مع القمر، حول للدوران فضاء برائَدْي

األم. السفينة هذه إىل الحًقا تعود واحد، فضاء رائد متنها
كوروليف أمام فرصة ثمة تكن لم الشاسعة، الساحلية غري الداخلية األرايض ظل يف
عن بعيًدا الصاروخ مراحل ببناء «٥ «ساتورن الصاروخ إطالق يف امُلتَّبَع األسلوب لتطبيق
تجميع مصنع كوروليف أقام ذلك، من بدًال كبرية. سفن متن عىل وشحنها اإلطالق مركز
الصاروخ محركات سيتسلَّمون العاملون كان الكاملة. «إن-١» مركبة لبناء تيوراتام، يف
للمراحل التجميع عملية إجراء املقرَّر من كان حيث كيوبيشف؛ مدينة يف كوزننتسوف من
عىل الكاملة «إن-١» مركبة تُوَضع أن املقرر من كان أفقيٍّا. توصيلها ثم املوقع، يف الثالث

كبري. حامل يف جانبها
فرتة منذ كوروليف لدى اإلطالق مجمعات مي مصمِّ كبري بارمني، فالديمري اعتمد
الحال هي مثلما «إن-١». مركبة إلطالق اإلعداد يف «آر-٧» بالصاروخ خربته عىل طويلة،
عىل القمري الصاروخ يُنَقل أن املقرَّر من كان للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ مع
رأيس وضع يف يُنَصب ثم حامله. يف محفوًظا إطالقه، منصة إىل الحديدية السكك خطوط
هذا، الضخم التعزيز صاروخ تمايُل إىل سيؤدي ا ممَّ كبرية هيدروليكية رافعة باستخدام
الصاروخ الفنيون سيزوِّد درجة. تسعون قيمته قويس منحنًى عرب قدًما، ٣٤٥ بارتفاع

لإلقالع. ويعدونه بالوقود ذلك بعد
عىل يسري «إف-١» ناسا محرك تطوير كان ،١٩٦٢ عام منتصف يف األثناء، تلك يف
يف الكاملة الطريان فرتة وطوال دفعه قوة بكامل تشغيله جرى قد كان حيث جيدة؛ خًطى
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الريادة ومنحها ،١٩٥٨ عام إىل يعود الذي املبكر أمريكا التزام اإلنجاز هذا عكَس مايو.
عليه كان إذ يديه؛ متناول يف كهذا محرك كوروليف لدى يكن لم سنوات. أربع طوال
رطل ألف ٣٤٠ تبلغ دفعه قوة كانت الذي كيه-١٥»، «إن كوزننتسوف محرك يقبل أن
ثالثني كوروليف استخدم رطل. مليون ١٫٥ تبلغ كانت التي «إف-١» دفع قوة مقابل
رطل، ماليني عرشة تتجاوز إجمالية دفع بقوة النهائي، تصميمه يف الطراز هذا من محرًكا

رطل. ماليني ٧٫٥ البالغة «٥ «ساتورن دفع قوة بكثري يتجاوز كان ما وهو
العالم كان ما كثريًا يشبه «نوفا»، صاروخ طراز عىل حقيقيٍّا صاروًخا ذلك كان
ناَقَشه قد براون فون كان الذي محرًكا والخمسني الواحد ذي الضخم الصاروخ يف سرياه
«ساتورن الصاروخ من قدرًة أقل الصاروخ كان لكن، مىض. عقد قبل «كولريز» مجلة يف
نقل بإمكانية مقاَرنًة القمر، سطح إىل واحد فضاء رائد نقل يستطيع كان حيث ٥»؛
أثقل كان «٥ «ساتورن أن من الرغم عىل ذلك، إىل باإلضافة «أبولُّو». يف فضاء رائَدْي
محركات به كانت «إن-١» أن إىل يرجع كان ما وهو أقل، دفع قوة يتطلَّب كان فقد قليًال،

الطريان. أثناء املحركات بعض توقُّف حال احرتازي كإجراءٍ إضافية،
صواريخ تفشل أن ع توقُّ بأكملها «إن-١» بناء جهود يحرِّك كان األمر، حقيقة يف
بالقدر. التسليم قبيل من هذا يكن لم التجريبية. اإلطالق عمليات أثناء الضخمة التعزيز
تعلَّموا قد كوروليف مو مصمِّ كان حيث «آر-٧»؛ الصاروخ تجربة مجدًدا األمر عكَس
يبنون ومضوا بانفجارات، املصحوبة العنيفة الصاروخ ذلك تحطُّم حوادث من دروًسا
اختبارات منشأة يف «إن-١» لربنامج حقيقي نظري ثمة يكن لم عليها. التعويل يمكن مركبًة
استاتيكي إطالق منشآت لديه كانت كوروليف أن من الرغم عىل لناسا. التابعة املسيسيبي
مثل إجراء مقدوره يف مركز أيُّ ثمة يكن فلم الكاملة، «إن-١» مركبة يف العليا للمراحل
كان كوزننتسوف أن من الرغم وعىل املهمة. األوىل مرحلته عىل االستاتيكية االختبارات هذه
الطريان. رحلة خالل إال دفع قوُة الوفري عددها عن تتولَّد يكن فلم بعناية، محركاته يخترب
وكان هائلة، نارية كرات عنها تتولَّد التي االنفجارات بعض حدوث ع يتوقَّ كوروليف كان

ذلك. لقبول ا مستِعدٍّ
الرحلة رفعت ،١٩٦٥ يوليو يف أوًال. «بروتون» تشلومي صاروخ انطلق األثناء، تلك يف
للتخزين القابل الوقود أن مجدًدا وأثبتت فضائي، مدار يف رطل ألف ٢٧ حمولة األوىل
واحد. آٍن يف محركات ستة تشغيل األمر يستلزم عندما حتى واملوثوقية، البساطة يوفر
صاروخ كان مشابهة. رحلة خالل من نوفمرب يف النجاح هذا «بروتون» الصاروخ كرََّر
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كنماذج أثقل، حموالت متنه وعىل فضائي مدار يف قبُل من حلََّق قد «ساتورن» أمريكا
الوزن يف قياسيٍّا رقًما سجلتا املهمتني هاتني أن بَيَْد الفضائية؛ «أبولُّو» ملركبة تجريبية

موسكو. لصالح

١٠٠ ٦٠٨٠ ٤٠ ٢٠ ٠
قدم

األمريكيان، «٥ و«ساتورن ١-بي» «ساتورن الصاروخان القمر: سطح عىل الهبوط سباق
جوتييه). (دان و«إن-١» «زوند» املحرَكني ن يتضمَّ الذي السوفييتي «بروتون» والصاروخ
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صواريخ أحد أعىل ستوضع كانت التي املأهولة الفضائية املركبة ر يطوِّ تشلومي كان
خربة إىل يفتقر كان الهنديس مركزه أن بَيَْد القمر، حول الفضائية رحلتها يف «بروتون»
مجموعته خربة كانت جديدة. فرصة كوروليف منح ما وهو املركبة، هذه مع التعامل
و«فوسخود». «فوستوك» الصاروخني بنت قد كانت إنها حيث تُضاَهى؛ ال املجال هذا يف
مركبة وهي جديدة، مأهولة فضائية مركبًة آنذاك ر يطوِّ كوروليف كان ذلك، إىل باإلضافة
كان ما وهو والتحام، التقاء عمليات تُجِري أن املقرَّر من كان االتحاد)، (أي «سويوز»

لناسا. التابعة «جيميني» مركبة إنجازات يضاهي
ترك قد كان تشلومي، راعي خروتشوف، ألن نظًرا عظيمة كوروليف فرصة كانت
بعالقات يتمتع يزال ال كوروليف كان ذلك، من النقيض عىل .١٩٦٤ أكتوبر يف السلطة
يف الفضاء. برنامج آنذاك يرأس كان الذي أوستينوف، ديمرتي مستشاره، مع طيبة
تدور التي «بروتون» مركبة مبادرة النتزاع جريئة خطوة كوروليف أخذ ،١٩٦٥ سبتمرب
«زوند» باسم «سويوز» مركبة من كثريًا معدَّل نموذج وإحالل تشلومي، من القمر حول
التي اللقاءات من سلسلة يف شخصية بصفة تشلومي كوروليف التقى محلَّها. ِمْسبَار) (أْي
انترص قصورها. أوجَه وأوَضَح برشاسٍة تصميماته هاَجَم حيث بالعدائية؛ تتسم كانت
فضًال القمر، حول الدوران مهمة عن مسئوًال نفسه وجد ثَمَّ ومن الرصاع؛ يف كوروليف

سطحه. عىل الهبوط عملية عن
مع رصاعه من الرغم عىل مني. املصمِّ كبري منصب يشغل يزال ال كوروليف كان
يف آنذاك يتحكم صار وتشلومي، فانجل من واجهها التي التحديات وإزاء جلشكو،
بوصفه براون، فون كان براون. فون إمرباطورية من بكثري نطاًقا أوسع إمرباطوريٍة
التعزيز صواريخ جميع عن مسئوًال لناسا، التابع الفضاء لرحالت مارشال مركز مدير
«روكيت من املحركات هذه جاءت الرئيسية. محركاتها عن أيًضا ومسئوًال «ساتورن»، فئة
عقوٍد عىل للحصول هانتسفيل إىل يتطلَّع كان هوفمان سام الرشكة رئيس أن بَيَْد داين»،
املسيسيبي، اختبارات ومنشأة ميشو مصنع أيًضا يشمل براون فون نفوذ كان لرشكته.
مركز مدير جيلروث، روبرت سلطة نطاق يف تقع كانت القمرية «أبولُّو» مركبة لكن
كمركز يعمل كانافريال كيب مركز كان بينما هيوستن، يف املأهولة الفضائية املركبات

لناسا. ومكافئ مستقل
يرى أن كيتس، الشاعر قصيدة يف البدين كورتيز شأن شأنه كوروليف، استطاع
يف «آر-٧»، إطالقها وصاروَخ «سويوز» مركبة تشمل االسترشافية رؤيته كانت أبعد. آفاًقا
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وجلشكو، تشلومي إىل ينتمي «بروتون» كان جديد. عليا مرحلٍة بصاروخ املزوَّد النموذج
أيًضا كوروليف توىلَّ به. الخاصة الفضائية «زوند» مركبة يمتلك كان كوروليف لكن
حول تدور التي الفضائية مركبته عن فضًال بالكامل، القمري «إن-١» الصاروخ مسئوليَة
الذي كوزننتسوف، تصميم من محركاته معظم كانت اإلنزال. مركبة ذلك يف بما القمر،
نظري وهو «إن-١»، الصاروخ تجميع مصنع كان تالمذته. أحد باعتباره دعمه قد كان
مجمع كان ذلك، إىل باإلضافة أيًضا. كوروليف مسئولية نطاق يف يقع ميشو، مصنع
مسئولية ضمن جميًعا تقع به املرتبطة النقل ومنشآت تيوراتام مركز يف «إن-١» إطالق

«يف-٢». الصاروخ أيام منذ املقربني مساعديه أحد بارمني،
،١٩٦٦ يناير ففي طويًال؛ اإلمرباطورية هذه عرش عىل كوروليف يرتبَّع لم ذلك، مع
الدقيقة. أمعائه يف نزيف ورم إلزالة جراحية عملية إلجراء املستشفى كوروليف دخل
بما مشهوًرا برتوفسكي بوريس الجرَّاح وكان فائقة، عناية ي تلقِّ العالية مكانتُه له كفَلْت
الجراحة، طاولة عىل نزَف كوروليف لكن للصحة. كوزير وزاريٍّا، منصبًا لتقلُّده يكفي
ورًما فاكتشَف البطن؛ يف جراحة بإجراء الدم ق تدفُّ وْقَف برتوفسكي حاَوَل شديًدا؛ نزًفا
أطول وقتًا العملية تستغرق أن ع املتوقَّ من صار لذا، قبُل؛ من يُكتَشف لم ضخًما رسطانيٍّا
النسيج إزالة يف ملساعدته الخربة من عاٍل مستًوى عىل بزميل برتوفسكي استعان بكثري،
وتخييط النزيف عىل والسيطرة العملية إكمال يف مًعا الجرَّاحني كال نجح الرسطاني.

الجروح.
يكن ولم املريض، عىل هائًال عبئًا الكربى الجراحية العمليات تضع ما عادًة ذلك، مع
العملية، استغرقت ضعيًفا. قلبه وصار مفرطة، زيادًة وزنه زاد طيبة. حالة يف كوروليف
وعيه، يستعيد أن قبل كوروليف قلب َف توقَّ ساعات. ثماني بدايتها، يف روتينية بدت التي

عاًما. وخمسني تسعة آنذاك العمر من يبلغ وكان
أن بَيَْد ،١٩٤٥ عام منذ وزميله نائبه ميشني، فاسييل إىل كوروليف مهام انتقلت
يمثِّل كان موته أن يعلم الجميع كان محلَّه. يحلَّ أن يمكنه مثيل له يكن لم كوروليف
عليه حاز عظيم ترشيف وهو الكرملني، حائط يف كوروليف رفات وُدِفن فادحة، خسارًة
أبراهام وفاة ذكرى إلحياء ُكِتبت بكلمات الرجل هذا تحية أيًضا الالئق من كان مماته. بعد

لنكولن:

أسفل إىل هبط الدوامة، يف سقط وعندما
الخرضاء األغصان تعلوها شامخة، أرز شجرة تسقط مثلما
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التالل عىل مدوٍّ بصوٍت تسقط
السماء. قبالة ُموِحًشا مكانًا وتخلِّف

االختبارات، أثناء بنجاح تحلِّق و«ساتورن» «بروتون» صواريخ كانت السماء، تلك يف
سبيله يف كان أمٌر هذا أن بَيَْد بعُد؛ أشخاًصا متنها عىل تحمل تكن لم أنها من الرغم عىل
«ساتورن» الصاروخ أفسح أخرى. مرًة املبادرة بزمام املتحدة الواليات وأخذت التغيري، إىل
١-بي». «ساتورن النهائي، نموذجه أماَم املجاَل السابقة السنوات يف الثمانية املحركات ذو
بنسبة يزيد ما وهو رطل، ألف ٢٠٠ الصاروخ هذا يف محرك لكل الكاملة الدفع قوُة بلغت
من عقد قبل تطويرها جرى التي األخرى املحركات من نظرائه عن املائة يف خمسني
الثانية املرحلة صاروخ حمل رطل. مليون ١٫٦ دفعها قوة إجمايل يبلغ كان والتي الزمان،
كان القمري. اإلنزال مركبة دون من لكن الفضائية، «أبولُّو» مركبات إحدى بي» «إس-٤
وكان ،١٩٦٧ عام أوائل يف فضائي مدار يف الفضائية املركبَة هذه يحمل أن املقرَّر من
عضًوا جريسوم، جاس املركبة، قائد كان جاهًزا. فضاء روَّاد ثالثة من املؤلَّف طاقمه
الذي وايت، إد إليه باإلضافة يوجد كان و«جيميني». «مريكوري» عمل طواقم يف مخرضًما

مبتدئًا. وكان شايف، وروجر ،«٤ «جيميني بعثة أثناء الفضاء يف سار
١٩٦٧؛ يناير ٢٧ مساء يف الفضائية املركبة يف ظهورهم عىل يرقدون جميًعا كانوا
رائحَة أُشمُّ «حريٌق! قليًال: عفويٍّ نحٍو عىل شايف قال مطوًال. تدريبًا يُجرون كانوا حيث
القمرة!» يف «حريق يقول: حزًما، أكثر بلحظات، بعدها وايت صوت جاء ثم حريق!»
شاشة عىل املشهَد التصديق عدم من حالٍة يف األرضيون املراقبون تابع املراقبة، برج يف
القمرة وامتألت بقوة تتصاعد اللهب ألسنة كانت بينما مغلقة، دائرة ذي تليفزيون

املركبة!» يف حريق «ثمة قائًال: هيستريي نحٍو عىل أحدهم صاَح بالدخان.
الجوي الضغط أضعاف ثالثة إىل الداخيل الضغط قفز ثانية عرشة خمس غضون يف
ُمخلِّفة خمدت، ثم القمرة يف اللهب ألسنة تماوجت املركبة. جدراُن َعْت وتصدَّ تقريبًا،
بالغة، بحروق الثالثة الفضاء روَّاد أُِصيب الكربون. أكسيد أول عن فضًال كثيًفا دخانًا

باالختناق. ماتوا بل حياتهم، عىل خطًرا تشكِّل لم أنها بَيَْد
القمرة يمأل الحياة، إلنقاذ نظاٍم عىل تحتوي «أبولُّو» مركبة كانت حدث؟ ماذا
لكل أرطال خمسة ضغط عند فضائي، مدار يف املركبة تكون عندما النقي باألكسجني
من كميًة ر يوفِّ النظام هذا كان الجوي. الضغط ثُلث يعادل ما وهو مربعة، بوصة
الفضاء يف يمثِّل هذا يكن لم لكن، البحر. سطح مستوى عند الهواء يف ا ممَّ أكثر األكسجني
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الساخنة االحرتاق غازات تصاعدت إذا إال ينُشب ال الحريق ألن حريق؛ الندالع خطر أيَّ
إىل النقي األكسجني بوصول يسمح ما وهو الطفو، عملية خالل من النريان ألسنة يف
قريبًة املحرتقة الغازات تظل ثَمَّ ومن الطفو؛ عملية تحدث ال الوزن، انعدام عند اللهب.

تنترش. أن قبل وتخمدها النريان من
استخدام أسلوَب تطبق ناسا كانت و«جيميني»، «مريكوري» إطالق عمليات أثناء
عند الغاز بهذا املركبة تمأل كانت حيث األرضية؛ التجارب يف القمرة يف األكسجني نظام
النريان، اندالع عند «أبولُّو». يف األسلوب هذا استمرَّ الجوي. الضغط من قليًال أعىل ضغط
مربعة، بوصة لكل رطًال ١٦٫٧ ضغط عند النقي األكسجني يف يُغَمرون الفضاء روَّاد كان
طيَّار كان البحر. سطح مستوى عند الهواء تركيز عن مراٍت خمس بمقدار يزيد ما وهو
قنبلة يف موجودين كانوا لو بما «أشبه كان ذلك إن يقول كروسفيلد سكوت االختبار

االحرتاق». شديدة ثرميتية
«مريكوري» كبسوالت وكانت اإلعتاق، رسيعة فتحة تنقذهم أن املمكن من كان
عام منتصف يف جريسوم، رحلة كانت للمفارقة، لكن الفتحات. من النوع بهذا زًة مجهَّ
الالحقة. الفضائية املركبات يف الفتحات هذه عن تتخىلَّ ناسا جعلت التي هي ،١٩٦١
قصٍد دون ضغَط قد وكان مظلة، بواسطة األطلنطي املحيط يف جريسوم كبسولة هبطت
املحدد الوقت قبل الخروج فتحة فتح إىل أدى ا ممَّ الفتح؛ الرسيعة املصاريع أزرار عىل
الذي — نفسه جريسوم اضطر بينما سطحه، تحت وغطست باملاء مركبته امتألت لذلك.
وصل حتى السباحة إىل — مالئمة غري فضائية بزَّة مرتديًا املاء يف بصعوبة يتحرك كان

يغرق. وكاد األمان برَّ
فتحًة شملت حيث وواضحة؛ بسيطة «أبولُّو» مركبة يف النهائية التعديالت كانت
من واألهم للحريق، مقاِومًة القمرة لجعل كبرية وجهوًدا الطوارئ، عند إعتاق زرَّ ن تتضمَّ
النيرتوجني باستخدام األكسجني ف يُخفَّ حيث غازين؛ من مكوَّنًا نظاًما نَْت تضمَّ أنها ذلك
نعلم ال مشكلٍة بصدد «كنا قائًال: براون فون أشار مثلما لكن، األرضية. التجارب أثناء
أمريكان «نورث رشكة يف الفضاء قسم رئيس ستورمز، ستورمي وكان شيئًا.» عنها

حدث. ما جرَّاء من صعوباٍت تكبََّد َمْن هو أفياشن»،
،«٥ «ساتورن الصاروخ يف «إس-٢» الثانية املرحلة صاروخ عن مسئوًال ستورمز كان
بالصاروخ يتعلق فيما ُمرِضيًا يكن لم أداءه أن ناسا ورأت «أبولُّو»، مركبة عن فضًال
مو مصمِّ تجنََّب خفيًفا، وزنه وإلبقاء الوزن، خفة يف قياسيٍّا رقًما الصاروخ ل سجَّ «إس-٢».
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نحو الصاروخ استلزم اللِّحام. عىل تصميمه يف ُمعتِمدين املسامري، استخدام الصاروخ
دقة بلغت التي العيوب، من والخالية الدقة الشديدة امللحومة، األجزاء من قدم ٣٠٠٠
لم ألومنيوم سبيكة مون املصمِّ اختار ذلك، إىل باإلضافة البوصة. من ١ / ٧٥ منها الكثري
الوزن؛ تخفيف إجراءات من آَخر إجراءً الخيار هذا مثََّل اللحام؛ عمليات يف مفضلة تكن
يف الربودة الفائقة السائلة الغازات وقود إىل تعرُّضها عند قوة تكتسب كانت السبيكة ألن

الصاروخ. هيكل يف املعادن من أقل كمية باستخدام يسمح ما وهو الصاروخ؛
رأسه ُقْرَب مشعٍل من الرشر يتطاير تقليدي، لحام عاِمُل املهمة لهذه يصلح يكن لم
أجزاء تجميع عملية تعطََّلْت لكْن، آلية. معدات يتطلَّب األمر كان خوذة؛ عليه يعتمر الذي
صاروخان تحطَّم عندما سوءًا األمر وزاد «إس-٢»، للصاروخ األوىل املراحل صواريخ
بإجراء يقبل أن ستورمز عىل وكان لذلك، كثريًا ناسا مسئولو استاء االختبارات. أثناء منها
ظل يف السيطرة. نطاق عن الصعوبات تخرج أن قبل مرشوعه إدارة يف شاملة تغيرياٍت
األرجح فاالحتمال وإال رحيله، عىل ناسا ْت أرصَّ مشابهة، بمصاعب «أبولُّو» مركبة مرور

ناسا. مع عقَدها أمريكان» «نورث رشكُة تفقد أن
ستورمز، وليس ناسا، كانت إذ شديًدا؛ ظلًما ذلك يف آتوود، يل ستورمز، رئيس رأى
تلك تولَّْت األمر، حقيقة يف الضغط. عايل بأكسجني املركبة بملء القرار اتخذت َمن هي
بأن حتى تكرتث ولم كيب، مركز يف تتم كانت التي األنشطة عن الكاملة املسئولية الوكالة
لإلطاحة فداءٍ كبِش وجود من بد ال كان لكن، عاملوها. يفعله كان بما ستورمز تخرب
عزل قد نابليون كان الحظ. سيئ أنه ستورمز أثبت لذلك. مناسبًا ستورمز وكان به،
كبار عىل كان النهاية، يف املثل. تفعل ألن استعداد عىل ناسا وكانت حظهم، لسوء جنراالت
يف يرغبون يكونوا لم له؛ ليطمئنوا ستورمز منصب يشغل ْن عمَّ يبحثوا أن ناسا مسئويل
كانت بأنها قطُّ الوكالة تقر لم كذلك، منه. السيئة األخبار من مزيًدا يتلقوا حتى االنتظار
ستورمز ظلَّ ذلك، مع فداء. كبش سوى ستورمز يكن لم بينما العزل، قرار يف مخطئة
هو وسعه يف ما كلُّ صار ثَمَّ، ومن رئيس؛ نائب إىل منصبه وأُنِزل أمريكان»، «نورث يف

الترصف. سلطة لها َمْن هي وحدها الجديدة اإلدارة كانت إذ توصياٍت؛ تقديم
محلَّ «مارتن»، لرشكة رئيًسا كان الذي برجن، ويليام الجديدة التغيري عمليُة أحلَّْت
كانافريال كيب منشأة إلدارة هالو باستيان هما مهمان، مساعدان برجن مع جاء ستورمز.
الفضائية. «أبولُّو» مركبة مسئولية لتويل هييل وجون أمريكان»، «نورث لرشكة التابعة
من أشخاًصا «عيَّنوا شاكيًا: املخلصني، ستورمز فريق أفراد أحد وهو كروسفيلد، قال
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نتائج؛ عن الشامل التغيري هذا أسفر لكْن، العليا.» اإلدارة مستويات يف «مارتن» رشكة
املطلوب. املستوى الرشكة أداء بلغ حيث

مشابهة بمأساة السوفييت مرَّ ما ورسعان الَوْقع، شديدة انتكاسًة «أبولُّو» انفجاُر مثََّل
املركبة انفجرت «سويوز»، ملركبة مأهولة غري تأهيلية رحالٍت ثالث أُجِريت «سويوز». مع
َ وتعنيَّ بسالم، العودة يف واحدة بعثة سوى ينجح لم اإلطالق؛ منصة عىل إحداها يف
أبريل يف السوفييت رشع ذلك، من الرغم عىل هناك. غرقها بعد آزوف بحر من انتشالها
من كان أخرى؛ ثنائية بعثة يف الفضائية، «سويوز» مركبات من مركبتني إطالق يف ١٩٦٧
ترأس قد كان الذي كوماروف، فالديمري هو واحًدا، فضاء رائد إحداهما تحمل أن املقرَّر
حني يف ،١٩٦٤ عام يف الفضاء روَّاد من ثالثة متنها عىل تُِقلُّ كانت التي «فوسخود» بعثة
تلتقي وأن فضاء، روَّاد ثالثة من طاقًما الثانية «سويوز» مركبة تحمل أن رر املقَّ من كان
إىل طريقهما سيشقان الثالثة الفضاء روَّاد من اثنان كان ثم بها؛ وتلتحم األوىل باملركبة

األرض. إىل املركبتني كلتا تعود ثم األوىل، «سويوز» مركبة
فأدَّى الشمسية؛ األلواح أحد يعمل لم لكن فضائي، مدار يف بمركبته كوماروف حلََّق
لذا االلتقاء؛ عملية إلتمام ملركبته الالزمة الطاقة امتالكه عدم إىل الناتج الطاقة نقُص
بإرصار يحاول كان بينما ًما، متجهِّ رصخ األرض. عىل قابعًة الثانية «سويوز» مركبة ظلت
عليه يديَّ أضع ا ممَّ يشءَ ال ملعونة، «آلة املركبة: متن عىل العقيمة التحكم نُُظم ضبط

فقط. واحد يوم بعد مداره من عاد لكنه مركبته، تواُزن عىل الحفاظ يف نجح يعمل!»
املرة، هذه لكن مأهولة؛ غري مدارية بعثاٍت يف عة موسَّ بتجارب املظالت نظام مرَّ
مركبته اصطدمت األوىل؛ باملظلة احتياطية مظلة علقت بينما الرئيسية، املظلة تنفتح لم
كانت بينما «أبولُّو». طاقم وفاة تشبه وفاته كانت قتيًال. وأرَدتْه كبرية برسعة باألرض
لم «مريكوري»، مركبة مكونات من كانت التي اإلعتاق الرسيعة الفتحة إىل تفتقر «أبولُّو»
مركبة يف كاملوجود شخيص قذيف مقعد أي كوماروف قادها التي «سويوز» مركبة يف يكن
يف كان ومثلما الفضاء، روَّاد من ثالثة متنها عىل تُِقلُّ مركبة «سويوز» كانت «فوستوك».
الالزم. من أكثر ومساحًة وزنًا ستتطلَّب القذفية املقاعد كانت السابق، «فوسخود» نموذج
فإن فضاء، رائد بحياة تُودي أن شأنها من بسيطة مظيل هبوط عملية كانت إذا لكن،
«زوند»، مركبة عاودت بكثري. أكرب خطًرا تشكِّل لها املخطَّط القمر حول الدوران مهمة
زاوية كانت لو فائقة. برسعة الجوي املجال إىل الولوج «سويوز»، مركبة نماذج أحد وهي
طاقمها يُعرِّض ما وهو فائقة، وتباطؤ جذب بقوى املركبة لتأثرت للغاية، حادة الولوج

374



فارقة عالمٌة

يف الكبسولة إبقاء َ تعنيَّ لذا القتل؛ أو لإلصابة أفراده تعرِّض بأن كفيلة جاذبية قوى إىل
النهائي. هبوطها قبل بسالم، رسعتها لخفض كاٍف لوقت العليا الجو طبقة

ولوج معاودة مركبة خالل من لها حلٍّ إىل َلْت وتوصَّ نفسها، املشكلة «أبولُّو» واجهت
استخدام من الفضاء روَّاد تمكََّن الرفع. قوة من بسيًطا قدًرا ر توفِّ الجوي الغالف إىل
ارتفاعات عىل الحفاظ مع الجوي، الغالف ولوج أثناء مسارهم تشكيل يف هذه الرفع قوة
يف امُلتبَع األسلوب غرار عىل الرفع عملية ترتيب سار ذلك، إىل باإلضافة الولوج. أثناء مثالية
الهبوط يف للتحكم الولوج معاودة عند الرفع عملية استخدمت قد كانت التي «جيميني»،
الغالف ولوج أثناء كثريًا أقلَّ زوند بمركبة الرفع قوة كانت لكن، محدد. موقع يف والنزول

للغاية. شاقة مهمًة وواجَهْت الجوي،
مقبول نطاق عن عبارة مساًرا القمر من عودتها عند «زوند» تسلك أن املقرر من كان
«زوند» كانت املسار، هذا يف أسفل؛ إىل أعىل من أميال ستة عن يزيد ال االرتفاعات من
االحتكاك نتيجَة الجوي الغالف يسبِّبها التي املقاومة جرَّاء من رسعتها بعض ستفقد
من كان الثانية. يف أميال خمسة حوايل إىل سبعة من ولوجها رسعُة ستتباطأ وكانت به،
لو كما تقليدي، ولوج مسار إىل تعود ثم قصرية، لفرتة الفضاء إىل املركبة تخرج أن املقرَّر
االرتفاع قلَّ إذا األمر؛ حقيقة يف للغاية محدوًدا الخطأ هامش كان فضائي. مدار من كان
ا ممَّ أكثر االرتفاع زاد وإذا زائدة؛ جاذبية قوى الفضاء روَّاُد فسيواجه ينبغي، ا ممَّ أكثر
بعض خاِرسًة مياه، بركة فوق مسطح حجر مثل الفضاء إىل املركبة فستنطلق ينبغي،
كمية كانت ثانية، مرور محاولة إلجراء الجوي الغالف إىل الولوَج تعاِود أن وقبل رسعتها،

حتفهم. ويلقون ستنفد الطاقم ألفراد املتوافرة األكسجني
خالل من أوًال تثبت أن عليها كان فضاءٍ، روَّاد لحمل «زوند» تتأهل أن قبل لذلك،
نجحت، إذا لكن، اآليل؛ التحكم ظل يف املسار عىل العثور عىل قدرتها حقيقية طريان تجربة
مهمة كانت القمر. إىل الصعود سباق يف األمريكيني عىل الفوز من موسكو تتمكَّن فربما
املظلم الجانب حول رسيعة دورة يف طاقمها إرساَل فقط تتضمن القمر حول الدوران
لن ربما القمر. إىل مأهولة رحلة أول لتكون البعثة لتأهل سيكفي هذا أن بَيَْد القمر، من
يهبطون أشخاص أول أو القمر حول يدور شخص أول — لذلك التالية اإلنجازات تبدو

ذاته. االتجاه يف تطورات مجرد من أكثر — سطحه عىل
رحالت إجراء إىل «بروتون» مركبتَْي إطالق تا مهمَّ سعت ،١٩٦٧ عام خريف خالل
صاروخ يف الستة املحركات أحد ف توقَّ األوىل، الرحلة يف مأهولة؛ غري تجريبية طريان
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الثانية. املرحلة صاروخ يف األربعة املحركات أحد ف توقَّ الثانية، الرحلة ويف األوىل؛ املرحلة
أوائل يف لكْن اإلطالق؛ محاولتَي فشل إىل الحالتني كلتا يف املتوازنة غري الدفع قوة أدت
ملسافة «٤ «زوند بمركبته قاذًفا بنجاح، التعزيز صاروخ انطلق ،١٩٦٨ عام مارس شهر
مسار يف املعاكس، االتجاه يف حلََّقْت العكس عىل بل القمر، من املركبة تقرتب لم قمرية.
املركبة تنجز لم الجوي. الغالف ولوج عىل خالص تدريب إجراء خالله من أمكن بسيط
عىل ما لخلٍل نظًرا ا، جدٍّ حادة بزاوية الجوي الغالَف املركبة ولجت إذ بنجاح؛ الرحلة هذه
عن بعيد مكان يف «٤ «زوند سقطت االتجاه. عىل السيطرة يف خطأ إىل أدَّى املركبة متن
عىل األرضيني املراقبني أحد ضغط عندما طريانها أثناء انفجرت حيث اسرتجاعها، منطقة
مع معادية. أيٍد يف تقع ال كي احرتازي إجراء وهو متنها، عىل متفجرة شحنة إطالق زر

القمر. نحو مهمة خطوًة الرحلة شكََّلِت ذلك،
مىض. عام منذ حدثت التي «أبولُّو» كارثة من تتعاىف ناسا كانت نفسه، الوقت يف
يف الفضائية، «أبولُّو» ومركبة بي» «إس-٤ مركبة لت أهَّ قد ناسا كانت الحريق، ذلك قبل
الصاروخ َل سجَّ ،١٩٦٧ نوفمرب يف ثم ١-بي». «ساتورن للصاروخ ناجحة طريان رحالت
اختبار إجراء عىل مولر جورج إرصاَر بوضوح برََّر ما وهو نجاًحا، الكامل «٥ «ساتورن
عىل يشتمل منهما وكلٌّ األوىل، للمرة يحلِّقان والثانية األوىل املرحلتني صاروخا كان شامل.
الذي العمالق الصاروخ هذا انطلق بينما جيد، نحو عىل يشء كل عمل محركات. خمسة
يف لالصفرار. املائل األبيض اللهب من ساطع عمود فوق الفضاء، يف قدًما ٣٦٣ طوله يبلغ
إلهي! «يا قائًال: كرونكايت والرت املذيع صاح نيوز»، إس «يسبي محطة استوديوهات أحد
بركاني ثوران كصوت مرتفًعا الهدير صوت كان هنا!» السقف من جزء سقط يهتز، مبنانا

ميًال. ١٥٠ مسافة عىل جاكسونفيل، يف الصاروخ صعوَد الناُس وشاَهَد هائل،
تجربة يف مجدًدا، «ساتورن» الصاروخ حلََّق ،١٩٦٨ أبريل يف أشهر، بخمسة بعدها

كبرية. بانتكاسة «أبولُّو» النتائج َدِت هدَّ أخرى. مأهولة غري
الثانية املرحلتني يف داين»، «روكيت من «جيه-٢» بمحركات ترتبط املشكالت كانت
«إس-٢»، مركبة يف ٢ رقم املحرك يف االحرتاق غرفة ضغط يف انخفاض حدث والثالثة؛
يف تسبََّب ما وهو عملها؛ من ثانية ٢٦٣ بعد االحرتاق غرفة فت وتوقَّ كله الضغط ُفِقَد ثم
من املحركني فقداَن املركبة متن عىل كمبيوتر عوََّض أيًضا. املجاِور ٣ رقم املحرك ف توقُّ
زمن وزيادة التوازن عىل للحفاظ املتبقية الثالثة الصاروخ محركات بني التبديل خالل
املرحلة صاروخ يف الوحيد «جيه-٢» محرك يف األداء يف مشابه انخفاض حدث االحرتاق.
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٠١٠
قدم

«أبولُّو» ومركبة القمري اإلنزال مركبة الصورة، أعىل يف :١٩٧٠ عام مأهولة فضائية مركبات
أسفل ويف القمري. اإلنزال مركبة مع التحام وضع يف «أبولُّو» مركبة تظهر حيث األمريكيتان،
(دان الرسم ملقياس شكل إىل باإلضافة السوفييتيتان، و«سويوز» «زوند» املركبتان الصورة،

جوتييه).

يستجب لم ذلك، مع لها. املخطط الفرتة وهي ثانية، ١٧٠ ملدة يعمل ظلَّ لكنه الثالثة،
التشغيل. بإعادة األمر إعطاء عند املحرك

ثالثُة تعطََّل بالفعل، مدارها بلغت الفضائية املركبة أن من الرغم عىل الرحلة، هذه يف
املقرَّر الوقت قبل فها توقُّ بسبب إما موجودة، محركاٍت ستة واقع من «جيه-٢» محركات
املحرك أن يعني كان ما وهو التشغيل، إعادة أوامر إىل استجابتها عدم بسبب وإما لذلك،
عىل السابقة التجريبية الطريان رحالت يف نجاحات تحقيق من الرغم عىل فيه. موثوق غري

القمر. إىل رحلة يف فضاء روَّاد لنقل املحرك عىل االعتماد املمكن من يكن لم ذلك،
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متاعب. يواجه كان أنه يدرك وكان «جيه-٢»، مرشوع مدير كاستنهولتس بول كان
وحازم؛ قوي كرجل ُسمعته مع جيًدا تتالءم متكلِّفة وغري رياضية بهيئة يتمتع كان
نهاية «يف قائًال: يتذكَّر الدقيقة؛ بالتفاصيل يهتمُّ للكمال ناِشًدا كان ذلك، إىل باإلضافة
رؤساء أمامه ا مصطفٍّ كان كانافريال.» كيب يف كبرية اجتماعات غرفة إىل ذهبنا الرحلة،
اإلطالق. لحظة ملشاهدة املوقع إىل حرضوا قد كانوا الذين بالكامل، ومديروها «أبولُّو»
فوًرا سنعمل لكننا حدث، ما نعرف ال أننا أخربكم أن بي «يجدر «قلُت: قائًال: ويستطرد

دائًما.»5 باألخبار وسنوافيكم كاملة، ساعة وعرشين أربع مدى عىل زمني جدوٍل وفَق
أحدِّث كنُت صواريخ، كمهندس حياتي يف لحظة أسوأ كانت «لعلها قائًال: أضاف
يف سيارتي أقود كنُت أنني أتذكَّر ذلك؟» من أسوأ يكون أن يمكن «ماذا قائًال: نفيس
يف اإلطالق».» عىل مكان أسوأ هذا فظيع! هذا نفيس: أحدِّث وكنت املنزل، إىل عائًدا الطريق،
هوفمان، سام استدعى الساعة. مدار عىل أعمال كاستنهولتسجدول وضع داين»، «روكيت
كاستنهولتس جَلَب األخرى. الربامج يف عنه االستغناء استطاع َمن كلَّ الرشكة، رئيس

ليًال. مكاتبهم يف املكوَث العاملون يستطيع بحيث ة، أَِرسَّ
أحٍد معرفة عدم عىل األمر يقترص لم الدرجة؟ هذه إىل خطريًة املشكلة كانت ملاذا
ثمة تكن لم السبب. اكتشاف نحو واضح مساٌر ثمة يكن لم بل املحركات، ف توقُّ لسبب
مركبة كانت بينما الجو، يف آِخره عن «إس-٢» احرتق فقد لفحصها؛ معطَّلة معدات
القياس أجهزة من الواردة البيانات كانت كذلك، املنال. وبعيدة مدارها يف بي» «إس-٤
السابقة، «٥ «ساتورن رحلة يف حسنًا بالءً أبىل قد «جيه-٢» محرك كان شحيحًة. بُْعد عن
لذا، السابقني؛ العامني خالل ١-بي» «ساتورن للصاروخ إطالق عمليات أربع عن فضًال
ألنظمة تعيينها وأُِعيَد «جيه-٢»، محركات من البيانات قنوات استُبِعدت رحلة، إثر رحلة
يف النحو هذا عىل «جيه-٢» محركات من أيٌّ َف توقَّ أن قطُّ يحدث لم أنه كما أخرى.

األرضية. االختبارات
لإلشارة تكفي بُْعد عن القياس أجهزة من املتوافرة البيانات كانت ذلك، من الرغم عىل
ق. تشقُّ أو ب ترسُّ فيه حدث قد يكون أن يُحتَمل مساِعد، وقود خط وهو األسباب، أحد إىل
هذا عرَّضت «جيه-٢» محرك عىل تجريبيًة تشغيٍل عملياِت داين» «روكيت مديرو أجرى
املتوافرة القليلة املعلومات أن إىل يشري كان ما وهو صَمَد؛ لكنه عادي، غري إلجهاد الخط

مسدود. طريق إىل بهم تفيض ربما لديهم
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يُدَعى زميل إىل التحدث كاستنهولتس يتذكر قليلة. أيام غضون يف االنفراجة جاءت
األرض؟» عىل عنه الفضاء يف مختلًفا األمر سيكون «هل قائًال: سأل الذي ماكلور، مارشال
سانتا يف املنصات عىل «جيه-٢» اختبارات أفالم يشاهدون طويًال وقتًا يقضون كانوا
اسرتعى قد يكن لم ما رأى مجدًدا، األفالم تلك كاستنهولتس شاَهَد وعندما سوزانا،
واألكسجني، الوقود خطوط من كثري عىل يرتاكم الثلج كان ا. مهمٍّ بوصفه قبُل من انتباَهه
ن لتكوُّ مجال ثمة يكن لم الفضاء، يف لكن الربودة؛ الفائقة السائلة الغازات نقلها أثناء

الثلج.
ج مموَّ نحو عىل ًما مصمَّ كان «جيه-٢» وقود خطوط من كثري ا؟ مهمٍّ الثلج كان ملاذا
تهتز، كانت َمِرنة، ولكونها كهربية. مكنسة خرطوم مثل مرونًة، أكثر ليكون ج ومتعرِّ
يف لكن الخطوط. أحد ينكرس فربما ينبغي، مما أكثر بقوة الخطوط تلك اهتزت وإذا
— امِلنفاخ أو الكري باسم ُعِرَف فيما — التموجات داخل املرتاكم الثلج كان سوزانا، سانتا
عمل وراء السبب هو هذا كان وربما قوتها، زيادة دون ويَُحول االهتزازات رسعة من يقلِّل
دقائق بعد وتنكرس تضعف قد إنها حني يف األرضية، التجارب يف جيد نحٍو عىل الخطوط
املساِعد الوقود خطُّ «كان كاستنهولتس: يقول الفضاء. يف الصاروخ انطالق من قليلة
أن يالحظ أن ألحد يكن لم لذا، يصدأ؛ ال الذي الصلب من بشبكة ُمغطٍّى فيه امُلشتبَه

يتشكَّل.» وهو الثلج مشاهدة أمكن الفيلم، مشاهدة عند لكن الكري، كان السبب
أن كاستنهولتس استطاع متخصصة، اختبارات غرفة لديها داين» «روكيت كانت
هذه يف الوقود خطوط من ثمانية مهندسوه وضَع الفراغ. يف املكونات هذه فيها يدرس
ورأوا الفضاء، يف «جيه-٢» تشغيل ظروف تحاكي ظروف ظل يف وأداروها الغرفة،
الفضاء يف انكرس حيث املسئول، هو الخط هذا كان ثَمَّ، ومن تنكرس؛ جميًعا ثمانيتها
بعض يف تحدث عشوائية، املشكلة أن إذن الواضح من بََدا املحركات. ف توقُّ يف وتسبََّب
نوع وهو بسيًطا، املشكلة إصالح كان ذلك، مع أخرى. يف تحدث وال «جيه-٢» محركات
بساطته، من الرغم عىل ا مهمٍّ التعديل هذا كان يصدأ. ال الذي الصلب أنابيب من مختلف
يف ُقدًما امُلِيضَّ استطاعوا املشكلة، هذه بإصالح لكْن مجدًدا؛ املحرك انفجار دون وحال

طاقتهم. بكامل «أبولُّو» مرشوع
الثالثة، الرحلة وهي ،«٥ «ساتورن للصاروخ التالية الرحلة تحمل أن املقرَّر من كان
مقرًَّرا وكان القمري. اإلنزال ومركبة «أبولُّو» مركبة إطالَق ع تتوقَّ ناسا وكانت فضاء، روَّاد
سطح عىل هبوط عملية لتنفيذ الالزمة املعدات جميع ذلك بعد الصاروخ هذا يحمل أن
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املركبات هذه تظل أن املقرَّر من كان بل القمر، إىل سيتوجه الصاروخ يكن لم لكْن، القمر؛
خالل لكن الرئييس. للحدث استعداًدا االلتقاء عمليات عىل تدريبات إلجراء أريض مدار يف
ومع أشهر؛ لعدة للطريان جاهزة تصبح لن اإلنزال مركبة أن الواضح من صار الصيف،
مركبة عن فضًال كانافريال، كيب يف التجهيز قيَد الثالث «٥ «ساتورن الصاروخ كان ذلك،

به. املتعلقة الفضائية «أبولُّو»
وإقدام بجرأة التحليق — هيوستن يف «أبولُّو» مدير — لُو جورج اقرتح أغسطس، يف
جيلروث، روبرت رئيسه دْعَم لُو نال ما رسعان القمر. إىل والتوجه املزيج، ذلك باستخدام
براون. فون وفيهم مهمني، آخرين قادة عن فضًال املأهولة، الفضائية املركبات مركز مدير
يف ناسا مقر من رسمية بموافقة حظي أنه لو تماًما مختلًفا سيكون األمر كان لكن،
املهمة بعُد أجرى قد الربنامج يكن لم بعُد. تبلوَرْت قد لُو خطُة تكن لم حيث واشنطن؛
باملركبة التحليق وهي أََال الحريق، يف حتفهم لقوا الذين الثالثة الفضاء لروَّاد املستهدفة
دون ١-بي»، «ساتورن الصاروخ متن عىل إطالقها خالل من أريض مدار يف الفضائية
لكن ،«٧ «أبولُّو باسم األعمال جدول عىل مدرجة البعثة هذه كانت القمري. اإلنزال مركبة

القمر. إىل بالذهاب فعليٍّا شخص أيُّ د يتعهَّ أن قبل نجاحها ب يتوجَّ كان
بمنحها موسكو من تشجيعية َدفعة ناسا تلقت سبتمرب، يف وتحديًدا األثناء، هذه يف
عام يف ذلك قبل ،«٤ «زوند مركبة عىل كبريًا تفوًقا املركبة هذه أظهرت ٥»؛ «زوند مركبة
بدأت ثم ميل. ١٢٠٠ إال عنه يفصلها يكن ولم القمر، حول املركبة طافت حيث ،١٩٦٨
االرتفاع وبلوغ الجوي الغالف يف املطلوب املسار يف للتحليق مناورات مجريًة عودتها،
أحد ِقبَل من خطأ أسَفَر لألرض. جيدة صورًة املركبة التقطت العودة، طريق يف الصحيح.
املركبة أن بَيَْد للغاية، حادٍّ مسار يف الولوج معاودة إجراء عن مجدًدا األرضيني املراقبني
يف املركبة رحلة لوفيل برنارد السري تتبََّع ذلك. بعد واسُرتِجعت الهندي املحيط يف سقطت
عادتا ُسلحفاتني تحمل كانت موسكو، إىل املركبة وصلت وعندما بانك، جودريل مرصد
َمتْه قدَّ إثباٍت «أهم بوصفها كثريًا بها انبهر التي الرحلة هذه إىل ويب جيمس أشار بسالم.

الشاملة». الفضاء قدرات عىل اآلن حتى دولة أية
عودتها رحلة تنفيذ يف بنجاحها أفضل بالءً «٦ «زوند مركبة أبلت بشهرين، بعدها
من ميًال وعرشين ثمانية ملسافة انحدرت حيث بدقة، باملمر املركبة التزمت لها. املخطط
الرسعة عن يقل كان ما وهو الثانية، يف أميال ٤٫٧ إىل رسعتها تباطأت بينما األرض، سطح
الجوي؛ املجال إىل ثانية مرة الولوج عاودت ثم الفضاء، إىل وجيزة لفرتة عادت املدارية.
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مشكالت املركبة واجهت آسيا. وسط يف املعتادة االسرتجاع منطقة داخل هبطت حيث
فضًال القمرة، يف الضغط فقدان إىل ْت أدَّ تالفة مطاطية حشية بينها من كان الرحلة، أثناء
نجحت لكن، ل؛ وتمهُّ بخفة هبوطها من بدًال املركبة ارتطام إىل ْت أدَّ املظلة يف مشكالت عن
ممتازة بصوٍر وعادت تقريبًا، ميل ١٥٠٠ مقربة عىل القمر، حول التحليق يف املركبة
الثانية الولوج معاَودة عملية وهي صعوبًة، األكثر مهمتها إنجاز واستطاعت ذلك، تؤكِّد

الناجحة.
مأهولة رحلة إلجراء الالزمة املواصفات جميع صالحية بذلك «زوند» بعثة أثبتت
الطريق باتَت لكن، نفسها. البعثة خالل ذلك يكن لم وإْن القمر، حول للدوران وآِمنة
الرحلة يف ربما مأهولة، بعثة بتنفيذ د والتعهُّ عام تصور لوضع موسكو أمام مفتوحًة
بمركبة ناجحة بعثة أيًضا السوفييت أكمل لجاهزيتهم، تأكيًدا مباَرشًة. لذلك التالية
مدار يف أيام ثالثة برييجوفوي جورجيو الفضاء رائد قىض حيث أكتوبر؛ يف «سويوز»
يف موجوًدا كان بل فحسب، جاهًزا «إن-١» العظيم كوروليف صاروخ يكن لم فضائي.
إىل ووصَل املايض، العام من مايو شهر يف لإلطالق الجاهز األول النموذج أُنِتج تيوراتام.

نوفمرب. شهر يف اإلطالق منصة
من أكتوبر شهر يف به ا خاصٍّ نجاًحا «٧ «أبولُّو َق حقَّ أيًضا. جاهزة كانت ناسا لكن
«أبولُّو» مركبة أيزل ودون كانينجهام ووالت شريا وايل من كلٌّ قاَد حيث نفسه؛ العام هذا
حريق آثاَر األخري النجاح هذا أزال الفضاء. يف يوًما عرش أحد ومكثوا فضائي، مدار يف
وتقرَّر إليه، يسعى لُو جورج كان الذي د التعهُّ عن أسابيع غضون يف وأسفرت «أبولُّو»،
البرشية تاريخ يف األوىل الرحلة يف القمر. إىل فعليٍّا ،«٨ «أبولُّو التالية، الرحلة تذهب أن
عىل فقط بالدوران املركبة تكتِف لم اآلمال، من كثريٌ عليه ُعِقد الذي املقصد هذا لتحقيق
عرش القمر حول طافت حيث قمري، مدار لدخول محركها أدارت بل «زوند»، مركبة غرار

األرض. إىل والعودة القمر عن لالبتعاد مجدًدا صاروخها إشعال قبل مرات
فرانك كان اليوم، هذا يف ١٩٦٨؟ ديسمرب ٢١ يوم صبيحة يف كنت أين تذكر هل
متن عىل فضاءٍ كروَّاد مقاعدهم يف جالسني آندرز، وويليام لوفيل وجيمس بورمان
فوز عن أسفَرْت رحلٍة لبدء استعداًدا ،«٥ «ساتورن الصاروخ أعىل الفضائية، مركبتهم
والرت كان أيًضا، اليوم هذا يف قادمة. طويلة لحقبة املقدمة يف ووضعها السباق يف أمريكا
جأشه. ورباطة واتزانه هدوئه عىل محاِفًظا املباِرشة التليفزيونية التغطية يذيع كرونكايت
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الحماس من حالة — كرونكايت حتى — الجميع فاعرتت اإلطالق، لحظة حانت ثم
ناسا: يف البعثة قيادة مركز من كينج جاك ردََّد الحدث. بروعة تأثًُّرا

أربعة، ُمدارة. املحركات اإلشعال. ترتيب بدأنا تسعة. عرشة، عرش، أحد عرش، «اثنا
ترون أنتم وها االرتفاع، إىل طريقها يف هي «ها قائًال: كرونكايت وأضاف اثنان». ثالثة،

النريان.»6
اإلطالق.» يف نجحنا فعلناها. تنطلق، «إنها كينج: قال

من ساطع عمود عىل الربج، تغاِدر هي «ها التأثُّر: شديد بصوت كرونكايت قال
«نحن الهدير: صوت من أعىل صوته يجعل أن جاهًدا يحاول وهو أضاف ثم اللهب.»
تبدو قليًال. تعتدل هي وها مستقيم، خط يف تنطلق إنها اآلن. الهائل بالدويِّ نشعر نهتز،
يف يمضون هم ها رطل، مليون ونصف ماليني سبعة ساطع! ياقوتي لهٍب لساُن رائعة،

القمر!» إىل طريقهم
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الفضائي واملكوك الفضائية املحطات

أحُد كان فيتنام. حرب ذروة يف رحلتها يف «٨ «أبولُّو انطلقت ،١٩٦٨ عام أواخر يف
املتحدة الواليات رغبة هو ،١٩٦١ عام إىل يعود الذي «أبولُّو»، مرشوع وراء املهمة األسباب
الشيوعية. اعتناق عن إثناؤها ثَمَّ ومن الفنية؛ أمريكا بقوة الثالث العالم دول إبهار يف
فيتنام حرب بخوض األوامر صدرت فقد نفسه؛ األصل عن انبثقت قد فيتنام حرب كانت
االفتتاحي، خطابه يف كينيدي َح رصَّ كينيدي. الرئيس قيادة عن «أبولُّو» مرشوع وبدء
سبيل يف عبءٍ» أي وتتحمل ثمن، أي «ستدفع البالد بأن أيًضا، ١٩٦١ عام يف ألقاه الذي
ذلك منذ َ تغريَّ قد العالم أن بَيَْد الشيوعية. ضد املرير» الطويل «الرصاع يف االنتصار
فيتنام من االنسحاب ر تصوُّ جعل ما وهو أوزارها، تضع الباردة الحرب كانت الحني؛
الحرب أدوات إحدى لتكون َرْت تطوَّ قد كانت ناسا وألن ممكنًا. أمًرا النرص اشرتاط دون

األخرى. هي التغيري أصابها الباردة،
أشهر، غضون يف الكوبية. الصواريخ أزمة أعقاب يف حدته وتخف يرتاجع الرصاع بدأ
عىل اختبارات إجراء تجرِّم معاهدة لتوقيع والسوفييت األمريكيون الدبلوماسيون التقى
من الحد نحو مهمة خطوة وقتَها َمثََّل ما وهو األرض، سطح فوق النووية األسلحة
هذا يف التفاُوض. إىل املواَجهة من العظمى القوى ل تحوُّ إمكانيَة املعاهدة أثبتَِت األسلحة.
ه توجِّ البالد كانت وشيًكا، خطًرا بوصفها النووية الحرب إىل النظر تراُجع ومع املناخ،
خالل برز الذي األسايس املوضوع هو الفضاء سباق وكان املحلية، الشئون نحو اهتمامها
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تراُجع وسَط االهتماَم املدنية الحقوق حركُة تصدَّرت أْن املصاَدفة قبيل من ليس
تهديد ظل يف شاملة إصالح برامج الدول تُجري ال الُعظميني. القوتني بني التوترات ة حدَّ
الحديثة املدنية الحقوق عرص يرجع لم. السِّ وقت إىل اإلصالح هذا إرجاء يجب إذ الحرب؛
يقيض الذي التاريخي حكمها العليا الدستورية املحكمة أصدرت عندما ،١٩٥٤ عام إىل
عقًدا األمُر تطلََّب ذلك، من الرغم عىل لكْن، دستوري؛ غري املدارس يف العنرصي الَفْصَل بأن
صارت ذلك، بعد املالئم. الترشيع بَسنِّ تسمح كبرية بدرجة العام االهتمام لحشد آَخر
حركة وهي ْلم، السِّ وقت يف نطاًقا أوسع تغيري حركة من جزءًا هذه املدنية الحقوق قوانني

العظيم». «املجتمع
ستينيات خالل — الباردة للحرب األخرى اآلثار أحد — فيتنام يف الحرب تصاعدت
عموم دعم الُعظميني. القوتني بني التوترات ة حدَّ تراُجع من الرغم عىل العرشين، القرن
بأن آَخرين وقادة الرئيسجونسون من تطميناٍت وسَط الحربي، املجهود األمريكي الشعب
يف حلفاؤها — كونج َوفيت فيتنام شماُل َشنَّ ،١٩٦٨ فرباير يف ثم قريبًا. سينتهي الرصاع
األمريكية الهجمات أفضت عندما عسكريٍّا، الهجوم فشل كبريًا. هجوًما — فيتنام جنوب
بأن املتحدة الواليات بإقناع باهًرا نجاًحا َق حقَّ الهجوم أن بَيَْد العدو؛ هزيمة إىل املضادة
استجابت الهجوم، هذا أعقاب يف يستسلموا. ولن مبارحني غري الحرب دخلوا الشيوعيني
اشتباك. فضِّ محادثاِت بإجراء بل التصعيد، من مزيٍد خالل من ليس ذلك، إىل واشنطن
االنتخابات، يف فاز وعندما الحرب، بإنهاء نيكسون ريتشارد وَعَد الرئاسية، الحملة أثناء
التفاصيل كانت إذا حتى فيتنام، من ا حقٍّ االنسحاب تنوي املتحدة الواليات أن واضًحا بََدا

مؤكَّدة. غري
أن املقرَّر من كان فيتنام، من االنسحاب إىل الباردة الحرب ة حدَّ فتور أدَّى ومثلما
كامًال نجاًحا «أبولُّو» فيه َقْت حقَّ الذي الوقت يف القمر. من مماِثل تراُجع إىل أيًضا تؤدِّي
البالد مستوى عىل املتغرية األولويات حالت القمر، من أدنى أو قوسني قاب ناسا وأصبحت
ا ممَّ للقمر؛ عة موسَّ استكشاف عملية إلجراء متابَعٍة برنامج الوكالة هذه تواِصل أن دون
األمام إىل الفضاء برنامج يميض أن من وبدًال املريخ. إىل مأهولة رحالت إرسال إىل أدَّى
واإلبداع، الخيال عن بعيد رتيب عالم يف دوره عن يبحث صار األمة، آمال محوَر باعتباره
إهداًرا باعتباره «أبولُّو» إىل الكثريين نظر ومع كينيدي، أعلنه الذي التحدي جذوة خبوِّ مع

للمال.
العالقات دفء مرحلة خالل «أبولُّو» مرشوع حول قصرية لفرتة خالف حَدث
قيمته. يف وشكَّكوا املرشوع تكلفَة مؤثِّرون قادة انتَقَد حيث ،١٩٦٣ عام يف الدبلوماسية
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أعقاب يف لكن، ناسا؛ ميزانية من أمريكي دوالر مليار نصف ذلك بعد الكونجرس اقتطع
القمر سطح عىل الهبوط هدف صار الخالف. هذا حدَّة تراجَعْت كينيدي، الرئيس اغتيال
تخليًدا سيكون باعتباره األمر إىل يُنَظر كان حيث السيايس؛ الصعيد عىل مقدًسا هدًفا
نطاق توسيع يف ناسا تنهمك أن أيًضا املستغرب من يكن لم الشهيد. القائد هذا لذكرى
اتجاه يف الدفع يف ١٩٥٧ عام منذ الجهود جونسون ليندون قاد حيث العظيم، املجتمع
«أبولُّو»، برنامج يواِصل أن كينيدي عىل أشار قد جونسون كان نَِشط. فضاء برنامج

األبيض. البيت إىل وصوله بمجرد له شخصيٍّا هدًفا هذا واتخذ
حيث االقتصادي؛ االزدهار بفضل رسيعة بخًطى «أبولُّو» مرشوع يف العمل سار
مليار ٦٦٠ إىل ١٩٦٠ عام يف أمريكي دوالر مليار ٥٠٠ من القومي الناتج إجمايل ارتفع
ذلك ساَعَد التضخم. معدل يف هائل انخفاض مع فقط، سنوات خمس بعد أمريكي دوالر
دوالر مليار ١٫٢ من ناسا ميزانية زيادة مع القمر، إىل الصعود برنامج تكلفة تغطية يف
العام يف أمريكي دوالر مليارات ٥٫٩ وهي ارتفاعها ذروة إىل ١٩٦٢ املايل العام يف أمريكي
إجمايل من املائة يف واحد من يقرب ما تنفق الوكالة كانت الذروة، تلك عند .١٩٦٦ املايل
شخص، ألف ٤١١ املتعاقدة الرشكات لدى التوظيف معدل إجمايل بلغ القومي. الناتج
شخص مليون من أكثر كان ككل، البالد مستوى وعىل شخًصا. ٣٦١٦٩ نفسها ناسا ويف
من يقرتب كان ما وهو الفضاء، برنامج عىل َدْخلها مصدر يف تعتمد أَُرس يف يعيشون

هامبشري. ونيو مكسيكو ونيو يوتا متجاوًزا نرباسكا، والية سكان تعداد
ذ وينفِّ عينيه نصب املستقبل يضع الفضاء برنامج كان النمو، يف آِخذة ناشئة كدولة
أبرز من كان «أبولُّو»؛ مرشوع يقدمه ما تتجاوز فرًصا توفر أن شأنها من مرشوعات
القرن خمسينيات إىل يرجع أنه من الرغم عىل الذي «إكس-١٥»، مرشوع املرشوعات هذه

الحقة. لعقود استمرَّ املمتد أثره فإن العرشين،
تزويده عند حتى واالرتفاع الرسعة يف قياسية أرقاًما «إكس-١٥» الصاروخ َل سجَّ
اللذين موتورز»، «ريأكشن رشكة إنتاج من آر-٢»، إل «إكس طراز األصليني بمحركيه
رشكة بنت ذلك، بعد مرشوعاتها آِخر ويف رطل. ألف ١٦ مقدارها دفع قوة يوفران كانا
«إكس-١٥»، الصاروخ يف الستخدامه الالحق آر-٩٩» إل «إكس محرك موتورز» «ريأكشن
باإلضافة «يف-٢». الصاروخ دفِع قوَة تضاهي رطل ألف ٥٧ البالغة دفعه قوة كانت الذي
ُوِضعت بل إقالع، ممر من الصاروخية الطائرة هذه تنطلق لم أدائه، لزيادة ذلك، إىل
رحالتها أنجح يف بلغت طائرات. حاملة عىل «بي-٥٢» طراز قاذفة طائرة جناح أسفل
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أي تستطع لم ماخ. ٦٫٧ يساوي ما أو الساعة، يف ميًال ٤٥٢٠ برسعة ميًال ٦٧ ارتفاع
الفضائي. املكوك ظهور حتى األرقام هذه تجاُوز طيَّار يقودها طائرة

عام إىل ١٩٥٩ عام من الزمان، من عقد قرابة «إكس-١٥» رحالت برنامج استمر
عالية صاروخية طائرة تعثُّر دون الحيلولة كيفية بيان يف كبريًا إسهاًما وأسهم ،١٩٦٨
املركبات باستخدام الطريان اختبارات كانت السيطرة. خارج يجعلها نحٍو عىل األداء
تقع أن يمكن املركبات تلك أن أوضحت قد العرشين، القرن خمسينيات خالل األوىل،
كتاب يف قصوريٍّا. مزدوًجا دورانًا الهواء ديناميكيا خرباءُ عليه أطَلَق ملا بسهولٍة فريسًة
الهبوط محاولة يف ينطلقون الذين «الطيَّارين عن وولف توم كتب أساسية»، «مقومات
يف آلَخر طرف من متشقلبًا يتدحرج املرءُ كان حيث بحياتهم؛ أودى الذي الهبوط األخري،
تُليت، إال صالٌة تُرتَك ولم الهواء، لديناميات طويل غياب يف طنٍّا، عرش خمسة زنة أنبوب
جرَّبُْت «أ»! الخطة «جرَّبُْت قائًال: امليكروفون يف يرصخ وكان األمر، حقيقة هو وأدرك

أيًضا».»1 أجرِّب أن عساي ماذا أخربني «ج»! الخطة جرَّبُْت «ب»! الخطة
لتشاك حدث فقد وأمهرهم؛ الطيَّارين ألفضل حتى يحدث أن األمر لهذا يمكن كان
سقطت حيث ماخ، ٢٫٤٤ برسعة إيه» «إكس-١ بطائرة ارتفع عندما ،١٩٥٣ عام يف ياجر
وعيه ويفقد القمرة يف يتخبَّط العنيفة حركاتها جعلته قدم؛ ألف ٧٥ ارتفاع من الطائرة
ويُوِقف رشَده يستعيد أن قبل قدم ألف ٣٠ دون ما إىل الطائرة انخفضت بينما تقريبًا،
آبت بلغ «إكس-٢»؛ طائرة يف آبت مليلبورن نفسها الواقعة حدثت بعامني، بعدها دورانه.
طريق عن نفسه إلنقاذ الفرصة لديه كانت لكن السيطرة، يفقد أن قبل ماخ ٣٫٢ ارتفاع
الخاصة مظلته واستخَدَم القفز من يتمكَّن لم لكنه مظلة، وفتح «إكس-٢» مقدمة فصل

باألرض. الطائرة مقدِّمة اصطدمت عندما حتفه ولقي
عىل تُركَّب كبرية، ريشات أربع إدخاَل ن يتضمَّ الحل كان «إكس-١٥»، إىل بالنسبة
باستخدام املركبة ه يوجِّ الفعل ردِّ يف تحكُّم نظام عن فضًال سهم، يف املوجودة غرار
الريشات هذه كانت و«جيميني». «مريكوري» مركبتَْي يف مثلما صغرية، نفاثة محركات
أجهزة كانت للغاية. منخفضة الهواء كثافة تصري عندما والدفة الُجنيحات محلَّ تحل
مأمونة تكن لم التي القمرة، يف املوجودة األدوات استخدام عىل تعتمد الفعل رد يف التحكم
،١٩٦٨ عام يف آدامز مايك بقيادة رحلٍة أثناء األدوات تلك تعطَّلت عندما تماًما. االستعمال
تعاني طائرته كانت بينما الجوي املجاَل ووَلَج ميًال خمسني بلغت ارتفاع ذروة من هبَط
واَجَه ثم منها، للخروج جاَهَد دوران، حالة يف الطائرة دخلت شديدة. جانبية انحرافاٍت
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يستطع لم املربعة؛ الثانية يف مرتًا عرش خمسة بلغت جاذبية لقوة عرََّضه عنيًفا انحداًرا
ولقي فقط، بوصات بضع مسافة عىل كانت التي التحكم، أزرار لبلوغ ذراعه تحريك

الطريان. أثناء الطائرة تحطََّمِت عندما حتفه
ارتفاع عىل بعثة مائة من أكثر خالل الوحيد املميت الحادث هو هذا كان ذلك، مع
يمكنها الصاروخي املحرك ذات الطائرة أن «إكس-١٥» طائرة أوضحت قدم. ألف مائة
التعزيز صواريخ تطوير أمام املجال أتاح ما وهو بسالم، والعودة الفضاء نحو التحليق
ممر عىل الهبوط طريق عن العودة ثم فضائي مدار بلوغ تستطيع كانت التي امُلجنَّحة

إقالع.
الطاقة هيئة مع باالشرتاك ذَتْها نفَّ التي لناسا، األخرى الواعدة املبادرات بني من كان
تعمل املحركات هذه كانت يَّة. الذَّرِّ الطاقة باستخدام تعمل صواريخ محركات بناء يَّة، الذرِّ
آالف أربعة إىل تصل حرارة درجات عند امُلفاِعل، مركز عرب الهيدروجني ضخِّ خالل من
يتمدَّد، ما ورسعان هائل نحٍو عىل الهيدروجني حرارة درجة ترتفع ثم مئوية، درجة

الدفع. قوة لتوفري فوهة عرب ًقا متدفِّ
نماذج أفضل بمراحل يتجاوز كان أداءها ألن للغاية؛ واعدًة النووية الصواريخ كانت
عادم رسعة كانت عادمه؛ برسعة الصاروخ أداء يُقاس كيميائي. بوقوٍد املزوَّدة الصواريخ
الثانية، يف قدم ٨٥٠٠ واألكسجني، الكريوسني يستخدم كان الذي «إف-١»، الصاروخ
يف قدم ١٣٧٠٠ واألكسجني، الهيدروجني بوقود املزوَّد «جيه-٢»، عادم رسعة كانت بينما
كان القمر. إىل «أبولُّو» بعثات إرسال عىل قدرته من كثريًا ن يحسِّ كان ما وهو الثانية،
٢٦٥٠٠ مقداُرها عادٍم رسعِة تحقيق هو النووية الصواريخ تطوير جهود من الهدف
كهذا ملحرٍك يمكن وكان «جيه-٢»؛ أداءِ ِضْعَف تقريبًا يساوي كان ما وهو الثانية، يف قدم

املريخ. إىل مأهولة بعثة إرسال يف يساعد أن
كانت التي املرشوعات من آَخر مرشوًعا يمثِّل وكان ،١٩٥٥ عام يف املرشوع بدأ
عام منذ بدأت التي األوىل، الجهود أسفرت إدارتها. يف الجوية القوات خلفت قد ناسا
عىل «كيوي»، عليها يُطَلق كان التجريبية الصواريخ مفاعالت من سلسة بناء عن ،١٩٥٩
أُجريت العرشين، القرن من الستينيات منتصف خالل يطري. ال الذي الطائر اسم غرار
(أي «نريفا» ى يُسمَّ حقيقي نووي صاروخ حول أرضية تجارُب املرشوع خالل من
الصاروخ هذا «إيروجت» رشكة بَنَْت الصاروخية). املركبات يف امُلستخَدم النووي املحرك
عند كاملة ساعة ملدة املحرك دار «وستينجهاوس»؛ رشكة إنتاج من مفاعل باستخدام
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جاهًزا الربنامج صار ،١٩٦٨ عام بحلول وات. ميجا ١١٠٠ وهي املقدَّرة، القدرة مستوى
من يكن لم رطل. ألف ٧٥ دفع بقوة للطريان ُمقنَّن محرك تطوير وهي التالية، للخطوة
ذلك؛ من ليتمكَّن «٥ «ساتورن الصاروخ إىل واحتاج األرض، سطح عن يرتفع أن املقرَّر

بسهولة. املريخ إىل الصعود من املحرك هذا تمكََّن أريض، مدار إىل الدفع بعد لكْن،
أثبتت الحاَرض. تمثِّل «أبولُّو» كانت املستقبَل، النووية الصواريُخ تمثِّل حني يف لكن،
مدار إىل الصعود بعد املتطلبات. كل توفر أنها ،١٩٦٨ عام أواخر يف ،«٨ «أبولُّو رحلة
ثم ونصف، ساعتني ملدة املركبة متن عىل الفحص بعمليات الفضاء روَّاد انشغل فضائي،
كان القمر.» مدار خارج حقن عملية تنفيذ يف ابدءوا «حسنًا، هيوستن: من األمر صدر
«إس-٤ الصاروخ سيطلق املركبة، قائد بورمان، فرانك أن يعني املقتضب التوجيه هذا
القمر، مدار خارج حقن عملية لتنفيذ ثانية عرشة وثماني دقائق خمس ملدة املرحيل بي»

القمر. إىل الصعود ثم
تقريبًا تفلت جعلتها رسعة وهي الساعة، يف ميًال ٢٤٢٢٦ القمرية املركبة تسارع بلغ
وبيضاء. زرقاء كرًة العاَلُم بََدا الخروج، فتحة نافذة عرب النظر عند األرضية. الجاذبية من
ُحب السُّ تكويناُت التصَقْت ذلك من بدًال بل والسطح، السحب بني الفاصلة املسافة اختفت
عىل الكوكب حجُم تضاءََل القمر، مدار خارج الحقن بعد طالءً. كانت لو كما بالسطح
ثم سلة، ككرة األرض بََدِت التالية، الثالثة األيام وخالل دقيقة، بعد دقيقًة ملحوٍظ نحو
من كبرية برَّاقة كرة حجم يف حجمها ليصري أخريًا تضاءلت ثم بيسبول، كرة صارت

السحيق. الفضاء فراغ يف بقوة تُوِمض الرخام
من كان الذي الصاروخ إلطالق استعدادهم أثناء القمر من كثريًا الفضاء روَّاد اقرتب
الربَّاقة، بالنجوم مليئة سماءً آندرز رأى قمري. مدار يف الفضائية املركبة يضع أن املقرَّر
وسط فقط. ظالم هو وإنما نطاقه، يف نجوم أي رؤية يستطع لم بدقة محدًدا قوًسا ورأى
بالنجوم عة املرصَّ الرؤية مجاالت يف الفجوة هذه أن آندرز أدَرَك والغرابة، بالخوف شعور

القمر. هو
ا: مباِرشً تليفزيونيٍّا بثٍّا نقلوا ثم قمري، مدار يف اليوم معظم قضوا

نظري وجهة من فالقمر منَّا؛ واحٍد كل إىل بالنسبة مختلف يشء القمر بورمان:
من وغياماٍت ُحَب السُّ ما نوًعا يشبه العدم من هائل امتداٌد وُموِحش؛ ووحيد، كبري، كيان

ان. الُخفَّ حجر
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وتجعلك الرهبة، هنا الهائلة العزلة تثري لتصوراتك. ا جدٍّ مشابهة تصوراتي لوفيل:
وسط كربى واحة مثل هنا من األرض تبدو عودتك. عند األرض عىل لديك ما حقيقَة تدرك

شاسع. فضاء
التبايُن يبدو تماًما. ساطع والقمر الظالم حالكة السماء للغاية. واضح األفق آندرز:

الجالء. شديِد مظلٍم كخطٍّ والقمر السماء بني

الرتيبة األصوات إىل العالم من كثرية أنحاء استمعت العام، لهذا الكريسماس عشية يف
الالسلكي: البث دائرة عرب تُنَقل بينما الثالثة، الفضاء لروَّاد

وجه وعىل وخالية، َخِربة األرض وكانت واألرض، السماوات هللا خلق البدء يف آندرز:
هللا ورأى نوٌر. فكان نوٌر»، «ليكن هللا: وقال املياه، وجه عىل يرفُّ هللا وروح ظلمة، الغمر

والظلمة. النور بني هللا وفَصَل حسن، أنه النور
يوًما صباٌح وكان مساءٌ وكان ليًال. دعاها والظلمة نهاًرا، النور هللا ودعا لوفيل:
هللاُ فعمل ومياه.» مياٍه بني فاصًال وليكن املياه، وسط يف جلٌد «ليكن هللا: وقال واحًدا.
هللا ودعا كذلك. وكان الجلد، فوق التي واملياه الجلد تحت التي املياه بني وفصل الجلَد،

ثانيًا. يوًما صباٌح وكان مساءٌ وكان سماءً. الجلد
اليابسة.» ولتظهر واحد، مكان إىل السماء تحت املياه «لتجتمع هللا: وقال بورمان:
حسٌن. أنه ذلك هللا ورأى بحاًرا. دعاه املياه ومجتمع أرًضا، اليابسة هللا ودعا كذلك. وكان

لكم بتمنياتنا حديثنا نختم ،«٨ «أبولُّو طاقم «ومن قائًال: حديثه بورمان ختم ثم
عىل َمْن جميع جميًعا، الرب وليبارككم سعيد، ميالد وعيد موفق، وحظ طيب، بمساءٍ
هي كما السماء رؤية «إن قائًال: ماكليش آرشيبولد الشاعر ردَّ ما رسعان الطيبة.» األرض
ألنفسنا رؤيٌة َلِهي تسبح، حيث األبدي الصمت ذلك يف وجميلة وزرقاء صغرية حقيقًة،

مًعا.»2 األرض صهوَة نمتطي ونحن
تطأ لم حيث القمر؛ إىل الفضاء روَّاد يصل لم اإلنجاز، هذا نجاح من الرغم عىل لكن،
هذه كانت حيث ١٠»؛ «أبولُّو أو «٩ «أبولُّو مع أيًضا يتحقق لم هذا أن كما سطحه. أقدامهم
يف املأهولة، الفضائية املركبة عن فضًال القمري، اإلنزال مركبة تجربة يف تتمثل البعثات
،«١١ «أبولُّو بعثة يف اإلنزال عملية أُجِريت لكن، القمر. حول مدار يف ثم أوًال، أريض مدار
القومي الحدث هذا يالئمان اسمان الرحلة هذه يف الفضائيتني املركبتني عىل وأُطِلق
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عليهما كولينز ومايك ألدرين وباز أرمسرتونج نيل الفضاء روَّاد أطلق حيث التاريخي؛
النرس). (أي و«إيجل» «كولومبيا» اسَمْي

يوليو ١٦ يوم كانافريال كيب قاعدة من القمر سطح عىل هبطا شخصني أول انطلق
العالم سكان من هائلة أعداد شاهدت .«٨ «أبولُّو رحلة من أشهر سبعة بعد ،١٩٦٩
فوق هائل، هدير وسط إليه واستمعت ،«٥ «ساتورن الصاروخ صعوِد لحظَة الحدَث
أيام بأربعة بعدها الساخن. األبيض املصهور الصلب من سطوًعا أكثر النريان من عمود
عليها ناسا أطلقت التي اإلنزال، مركبَة وألدرين أرمسرتونج ووَلَج قمري، مدار إىل وصلوا
أرمسرتونج أرسل األم، املركبة «كولومبيا»، عن انفصالها عند القمرية. املركبة أي إم»، «إل
أجل من دقيقة عرشة الثنتي يكفي دفعي وقود بها كان كما جناحان»، «إليجل قائًال:
الهواء من الخايل القمر طبيعة تكن لم القمر. سطح عىل الهبوط عملية خالل استخدامه
محركاتهم إبقاء الفضاء روَّاد عىل كان لذا، املظالت؛ بواسطة بالهبوط حال بأية لتسمح

الطريق. من شرب كل يف التشغيل قيد
أوَمَض مدويًا. الرئييس اإلنذار جهاز صوت سمعوا قدم، ألف ٣٤ ارتفاع عىل اآلن،
قلب رضباُت تساَرَعْت زائدة. حمولة وجود إىل وأشار تحذيرية، بعالمة الكمبيوتر
َل توصَّ اإلنزال. عملية إنهاء إىل سيضطرون ذلك باستمرار أن يعلم كان إذ أرمسرتونج؛
هيوستن نقلت مرات، عدة ذلك حدوث بعد تكررت. ما رسعان لكن للمشكلة، حلٍّ إىل
الصعوبة، مستوى قلَّ ميل. مليون ربُع مسافة عىل املوقع، أريض كمبيوتر إىل املهام بعض
وسط اإلنزال عملية إتمام نحو طريقها يف «إيجل» مضت اإلنزال. إيقاف احتمال وتضاءل

السكون. بحر
عىل هبوَطها. تواِصُل بينما توجيهها عىل املركبة متن عىل املوجود الكمبيوتر عمل
من مئات عدة عرضها فوهة اتجاه يف يهبطون أنهم أرمسرتونج رأى قدم، ألف ارتفاع
عوًضا املركبة توجيَه أرمسرتونج توىلَّ الكبرية. الجالميد من ممتد نطاٌق يحيطها األقدام،
عثر ومستوية. خالية أرض عن يبحث كان بينما اإلنزال مركبَة ًها موجِّ الكمبيوتر، عن

بشدة. ينخفض الوقود مستوى كان األثناء تلك يف لكن مبتغاه، عىل أرمسرتونج
رؤيته؛ وحجَب القمري الغبار صاروخه عادم أثار أرمسرتونج، اقرتاب مع اآلن،
بعملية أشبه األمر كان كثافًة، أكثر املتطاير الغبار هذا «صار الحًقا: أرمسرتونج قال
عرب مرئيًة ظلت التي الصخور عىل عينيه ركََّز الحركة.» أريضرسيع ضباب وسط هبوط
يكفي كان معه الذي والوقود ليقطعها، قدًما ستني مسافة أمامه تزال ال كانت الضباب.

ثانية. ثالثني سوى لديه متبقيًا يَُعْد ولم بعُد، بقدميه األرض يطأ لم ثانية. لستني
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المست املحرك.» َف توقَّ حسنًا، التماس. ضوء قليًال، اليمني إىل «ننحرف ألدرين: قال
وعارمة رسيعة موجة وسط املحرك املستكشفان أغلق السطح. الهبوط منطقة يف ات املجسَّ
«هيوستن، أرمسرتونج: قال أيديهما. وشبََّكا اآلَخر يف منهما كلٌّ تطلََّع ثم النشاط، من
نسمعك السكون، قاعدة «روجر، هيوستن: أجابت «إيجل».» هبطت السكون. قاعدة هنا
من نتنفس نحن ها الزُّرقة. إىل لونهم َل وتحوَّ هنا الرجال أنفاس ُحِبست لقد األرض. عىل

جزيًال.» شكًرا جديد.
نسبيٍّا، مستٍو سهٌل النافذة «خارج قائًال: الهبوط منطقة ذلك بعد أرمسرتونج وصَف
وخمسني أقدام خمس بني محيطها يرتاوح فوهاٍت من ما حدٍّ إىل كبري عدد عىل يحتوي
أمامنا نرى أظن. حسبما قدًما، ثالثني أو عرشين بارتفاع الصغرية النتوءات وبعض قدًما،
قدمني. إىل حجمها يصل قد التي البارزة الكتل بعض األقدام من مئات بضع مسافة عىل
بالفعل. مرتفًعا تالٍّ تسلقوا قد كانوا إذ مالئًما؛ الوصف هذا كان الرؤية.» مجال يف تلٌّ ثمة
الخروج فتحة لفتح جاهزين يصبحا أن قبل اإلعداد من ساعات بضع األمر استغرق
«أنا أوًال: أرمسرتونج خرج القمر. سطح عىل للسري درجات تسع من سلم عىل والنزول
منه، االقرتاب عند للغاية الحبيبات دقيَق يبدو السطح أن من الرغم عىل السلم. أسفل يف

القمرية.» املركبة عن اآلن ل سأترجَّ بمسحوق. غالبًا أشبه فإنه
اللحظة: هذه يف بها سيتفوَّه التي الخالدة للكلمات سابًقا خطََّط قد أرمسرتونج كان
يقول أن يقصد كان كلها.» للبرشية عمالقة وثبة لكنها لإلنسان، صغرية خطوة «هذه

الحدث. إلثارة نظًرا عبارته نطق يف تعثََّر أنه بَيَْد للمرء»، صغرية «خطوة
بأصبع ببساطة منه حفنة ألتقط أن أستطيع وترابي، ناعم «السطح قائًال: واَصَل
نوعه، من فريد صارخ بجمال القمر «يحظى القمري. املشهد يف حوله َت تلفَّ ثم قدمي.»
ا جدٍّ جميٌل املكان لكن مختلف، إنه املتحدة. الواليات يف املرتفعة الصحراءَ كثريًا يشبه
غرسا مخيفة.» «وحشٌة بأنه: يرى ملا الخاص بوصفه مدليًا إليه، ألدرين انضمَّ ثم هنا.»3
وأحجار والرتبة، األحجار من عينات جمَعا ألوانه. لبسط سلكية دعامة باستخدام َعَلًما
ركائز إحدى عند لوح عن الستاَر أرمسرتونج وأزال كربى، جيولوجية قيمة ذات قمرية

الهبوط:

األرض كوكب من رجالن وطأ هنا
القمر. سطح عىل األوىل للمرة بقدَميْهما
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ميالديٍّا. ١٩٦٩ يوليو
جمعاء. البرشية أجل من سالم يف أَتينا

كانت التي األوىل، املرحلة تبقى أن املقرَّر من كان مرحلتني. من مركبة «إيجل» كانت
انطلقت الهبوط، من تقريبًا يوم بعد وغامض. دائم كتذكار القمر يف الهبوط، أدارت قد
قمري. مدار يف ينتظر كولينز مايك كان حيث «كولومبيا»، بمركبة لاللتقاء الثانية املرحلة
وعادوا وقودها نفد التي «إيجل» مرحلة عن بعيًدا انطلقوا مجدًدا، الثالثة الرواد التقاء مع

الكوكب. هذا عىل املعروفة الحفاوة مظاهَر ْوا تلقَّ حيث األرض إىل
كان رسيًعا. ًما تقدُّ تاليٌة برامُج أيًضا ق تحقِّ أن يف األمَل «أبولُّو» نُرص أثار ناسا، يف
داعميها. أهم من براون فون يكون فضائية، محطة بناءِ برنامُج الربامج تلك رأس عىل
توىلَّ الذي الصواريخ، لتطوير كمركز الفضاء لرحالت مارشال مركز يدير براون فون
مرشوعات إىل يحتاج املركز أن يعلم كان لكنه «ساتورن»، طراز التعزيز صواريخ بناءَ
كانت ذلك، إىل باإلضافة عمله. طاقم كذلك وسيتقلص أهميته فستتضاءل وإال جديدة
الرسيعة الصواريخ مرشوعات وسط حتى فضائية محطات حول أفكاٌر مخيلته تداعب
أن داين» «روكيت مركز من هوفمان سام يتذكَّر العرشين. القرن خمسينيات يف اإليقاع
كبريًا مخطًطا يحمل «كان أنجلوس، لوس قرب منزله يف لزيارته جاء عندما براون فون
إذ به؛ يهتم كان ما هذا املعيشة. غرفة أرضية عىل بسطه فضائية، محطة نموذج يتضمن

الطريق». عىل خطوات سوى األخرى واألمور الصواريخ تكن لم
جورج ناسا مدير أطلق عندما ،١٩٦٥ عام بعد مهم بدعم براون فون آمال حظيت
عىل منصبٍّا البداية يف االهتمام كان أبولُّو». «تطبيقات برنامج باسم جديًدا برنامًجا مولر
الوصول يستطع لم الذي ١-بي»، «ساتورن للصاروخ مهامَّ لتوفري أنشطٍة عن البحث
اقرتحت أريض. مدار يف تنفيذها يمكن عملياٍت حول جيدة توقعاٍت قدَّم لكنه القمر إىل
محطة وهي أََال العمليات، لهذه ركيزٍة وْضَع املتقدمة للمرشوعات براون فون مجموعة
إىل الصعود بعد املنتهية. ٤-بي» «إس مرحلة من انطالًقا تطويرها يجري مبدئية فضائية
عىل إليه الفضاء روَّاد يحلِّق أن املقرَّر من كان ٤-بي»، «ساتورن الصاروخ متن عىل مدار
املركبة. لطاقم الالزمة التجهيزات وحاملني التجارَب ُمجِرين «١-بي»، صاروخهم متن
يُِقيمون حيث ومخترب، منزل إىل املرحلة هذه الفضاء روَّاد ل يحوِّ أن املقرَّر من كان

داخلها. ويعملون

392



القمر إىل الفضائية الرحالت حصيلة

بمقرتحاٍت آَخرون مسئولون تقدََّم «أبولُّو»، أعقبت التي الجهود هذه تبلور مع
يحمل أن املقرَّر من كان الذي «أبولُّو» منظار حامل املقرتحات هذه بني من كان أخرى.
موجية أطوال عند الشمس لدراسة معدات عن فضًال محدد، مدار يف شمسيٍّا مرصًدا
ثم الجوي. الغالف يحجبها التي األشعة وهي السينية، واألشعة البنفسجية فوق لألشعة
لحمله أحدهما ١-بي»، «ساتورن طراز صاروخني ذلك بعد «أبولُّو» منظار حامُل تطلََّب

املركبة. طاقم لحمل واآلَخر املدارية، باملحطة لاللتحام عاليًا
الصاروخ وهي امُلبلَّلة»، العمل «ورشة فكرة حول تدور البعثة هذه خطة كانت
استُخِدم والذي السائل، الهيدروجني يحوي الرئييس خزانه كان الذي ٤-بي» «ساتورن
تبلغ الذي الداخيل حيزه يوفر أن املقرَّر من كان الفضاء. روَّاد إلقامة كمقرٍّ بعُد فيما
عىل املوضوعة — الشمسية األلواح كانت بينما كبرية، مساحًة مكعبة قدًما ٩٥٥٠ سعته
الطاقة. من وات كيلو ٥ ستوفر — املدار يف وتعمل املرحلة هذه من الخارجي الجسم
كاملة فضائية محطًة تتطَّلب الجافة» العمل «ورشة كانت الخطة، لهذه بديل كأسلوب
هذا كان البداية. منذ «أبولُّو» منظار بحامل االلتحام مع األرض، يف تجميعها يجري
كان صواريخ. وقوَد الداخيل حيزها يحوي أن يتعنيَّ محطة بناء مشكالت يتجنَّب النموذج
ومؤن إضايف أكسجني عن فضًال تعقيًدا، أكثر معداٍت النموذج هذا يحمل أن املقرَّر من

الفضاء. يف أطول فرتًة بالبقاء لهم يسمح كان ما وهو العمل، طواقم
يتطلَّب األمر كان رطل، ألف ١٦٥ النهائي شكلها يف الفضائية املحطة وزن بلغ
جيمس واضطرَّ ِلَلحظة، املنال بعيَد الرشط هذا بََدا إلطالقها. «٥ «ساتورن الصاروخ
واملوازنة اإلدارة ومكتب الكونجرس إلقناع جهده قصارى يبذل أن ناسا وكالة من ويب
يكن ولم هذه، اإلطالق مركبات من األقل عىل مركبة عرشة خمس إىل تحتاج «أبولُّو» بأن
خالل لكن أبولُّو». «تطبيقات برنامج يف منها أيٍّ استخدام إمكانية إىل باإلشارة يسمح
إمكانية من زاد ا ممَّ وشيًكا الكامل النجاح تحقيق أصبح ،١٩٦٩ عام من األول النصف
الربنامج تركيز تحويل يف مولر نجح يونيو، شهر وبنهاية ،«٥ «ساتورن صواريخ توفري
كانت بينما يوليو، ٢٢ يف الجافة. العمل ورشة مفهوم إىل املبللة العمل ورشة مفهوم من
تستخدم أن املقرَّر من كان نهائيٍّا. القرار صار عودتها، طريق يف تزال ال «١١ «أبولُّو
ثالثُة تحمل أن مقرًرا كان بينما ،«٥ «ساتورن الصاروخ الفضائية «سكايالب» محطة
عىل تحمل التي الفضائية «أبولُّو» مركبَة تباًعا، إطالقها يجري «١-بي»، طراز صواريخ

داخَلها. يعيشون أفراد ثالثة من طاقًما متنها
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ر يتصوَّ حتى جدٍّا مبكًرا الوقت يكن لم «سكايالب»، خطط تبلور مع األثناء، تلك يف
مأهولة مركبة عن عبارة برز الذي النموذج كان «التالية». الفضائية املحطَة ناسا مخططو
يف أنه ناسا دراسات أوضحت ذلك، من الرغم عىل شخًصا. عرش اثني من بطاقم دائًما
املقدَّرة التكلفة بلغت املهمة. أداء من ليتمكَّن ١-بي» «ساتورن يكن لم كهذا مرشوع
إىل بالنسبة مقبوًال السعر هذا أن من الرغم وعىل أمريكي، دوالر مليون ١٢٠ رحلة لكل
كانت هذه، اإلطالق عمليات من عمليات لبضع إال حاجٍة يف تكن لم التي «سكايالب»،
امليزانية من األعظم الجانب إن حتى الرحالت، من الكثري تتطلَّب التالية الفضائية املحطة
املخترب هذا تجهيز بإعادة املتعلِّقة اللوجيستية اإلجراءات عن يزيد ال ملا سيخرج كان

املداري.
منخفضة فضائية رحالت إلطالق جديدة أساليب إىل ناسا سعت لذلك، استجابًة
انطالقها نقطة وكانت بالفعل، املجال هذا يف واضح نشاط الجوية للقوات كان التكلفة.
صواريخ تطوير عن أسفرت التي العرشين، القرن من الستينيات فرتة جهود حول تدور
الوقود صواريخ عكس عىل تعزيز. كصواريخ الستخدامها الصلب بالوقود تعمل ضخمة
عىل تشتمل الضخمة الصلب الوقود صواريخ كانت ودقيقة، اسة حسَّ كانت التي السائل
«صن رشكة التحديد، وجه عىل — سفن لرتسانة يمكن كان خارجية صواريخ أغطية

بنجاح. تصنعها أن — دوك» دراي آند شيببلدينج
ميامي، ُقْرَب بوصة ١٢٠ بقطر محرًكا «إيروجت» رشكة أطلقت ،١٩٦٤ سبتمرب يف
١٥٦ قطره محرك األثناء تلك يف «لوكهيد» رشكة لدى كان رطل. ألف ٦٠٠ دفٍع بقوِة
من مشابه صاروٌخ تجاَوَز ونصف. دقيقتني خالل رطل مليون ١٫٢ دفع بقوة بوصة،
انصبَّْت الذي املرشوع كان لكْن، ١٩٦٥؛ عام أوائل يف رطل ماليني ثالثَة «ثيوكول» رشكة
رشكة بَنَتْه بوصة، ٢٦٠ ناسا محرك قطر كان ناسا. مرشوع هو الناس أعني عليه

«إيروجت».
وقود صاروَخ يتطلَّب الحل كان للغاية؛ صعبًا العمالق املحرك هذا تشغيل كان
شأنها من قدًما ثمانني بارتفاع لهب ألسنَة ُمصِدًرا رطل، مليون ُربع دفع قوة يوفر صلب
هذا اإلشعال صاروخ تطلََّب الحال. يف الكبري الصاروخ يف الصلب الوقود سطح تشعل أن
رطل. ٤٥٠٠ دفع وبقوة رطل مائة زنة صلب وقود محرك وهو به، ا خاصٍّ إشعاٍل جهاَز
مقدمته كانت حيث اختبار فوهة يف بوصة ٢٦٠ محيطه كان الذي املحرك بهذا احتُِفظ
فارتفعت مجدًدا، ميامي ُقْرَب ،١٩٦٦ فرباير يف ليلية إطالق عمليُة جَرْت ألعىل. متجهًة
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ميل مائة مسافة عىل الناس رآها حيث الهواء؛ يف قدم ٧٥٠٠ حتى واألدخنة اللهب ألسنة
دفع قوَة َقْت حقَّ حيث جديًدا رقًما ،١٩٦٧ يونيو يف أخرى، إطالٍق عمليُة َلْت سجَّ تقريبًا.

رطل. ماليني ٥٫٧ بلغت
نقل مركبة عن عبارة جديدة إطالق مركبَة تبني الجوية القوات كانت نفسه، الوقت يف
.«٢ «تايتان الصاروخ جانبَي عىل بوصة ١٢٠ قطرهما صلب وقود صاروَخْي بوضع ثقيل
الوقود أنواع استخدام بإمكانية األمر حقيقة يف يتميَّز املرحلتني ذو الصاروخ هذا كان
صاروَخي كال يف الدفع قوة بلغت تعقيده. من يقلِّل كان ما وهو للتخزين، القابل السائل
الصواريخ حزمُة نَْت تضمَّ املنصة. من انطالقهما عند رطل مليون ٢٫٤ الصلب الوقود
إعادة إمكانية تواُفر مع ،«٢ «تايتان الصاروخ أعىل ثالثة مرحلٍة صاروِخ وْضَع الكاملة
املكوَّنة هذه، التجميع مجموعة كانت آَخر. إىل مدار من حمولته ونقل الفضاء يف التشغيل
.«٣ «تايتان الصاروخ هي صلب، وقود صاروَخْي إىل باإلضافة مرحلية صواريخ ثالثة من
فضائي، مدار إىل رطل ألف ٢١ حاِمًال ،١٩٦٥ يونيو يف األوىل للمرة الصاروخ انطلق
رسعان الرصاص، من قرميد من أكثر تتضمن تكن لم الحمولة هذه أن من الرغم وعىل

ذلك. أعقاب يف الحقيقية الفضائية املركبة ظهرت ما
قليلة، بسنوات بعدها الصاروخ. هذا تصنيع تولت َمْن هي «مارتن» رشكة كانت
«مارتن» رشكة أعلنت التجارب، من سجالٍّ وترك الخدمة مجال «٣ «تايتان دخل عندما
رطل، لكل أمريكيٍّا دوالًرا ٤٣٥ بتكلفة حموالت إطالق يستطيع هذا التعزيز صاروخ أن
لكل أمريكيٍّا دوالًرا ٦٥٠ البالغة «٥ «ساتورن الصاروخ لتكلفة القيايس الرقم بذلك ضاربًا
مليون ُربع عىل إطالقه تكلفة توزيع خالل من «ساتورن» الصاروخ قها حقَّ والتي رطل،
كبرية إمكانية عىل ينطوي «٣ «تايتان الصاروخ كان ذلك، إىل باإلضافة األحمال. من رطل
قطرها البالغ به املثبتة التعزيز صواريخ عن االستعاضة خالل من التطوير. من ملزيد
مدار إىل رطل ألف ١٠٠ إطالق أمكن بوصة، ١٥٦ قطرها البالغ بالوحدات بوصة ١٢٠
رطل لكل التكلفة يقلِّل أن شأنه من كان ما وهو اإلطالق، تكلفة يف طفيفة بزيادة فضائي

أمريكي. دوالر ١٠٠ من يقرب ما إىل
فاستعانت رطل، لكل أمريكي دوالر ١٠٠ التكلفة تصري أن يف ترغب أيًضا ناسا كانت
يف الدراسات من سلسلة تمويل خالل من أفكار تقديم أجل من معها املتعاقدة بالرشكات
كان الذي «لوكهيد»، رشكة من هانرت ماكس املفيدة األساليب أحَد اقرتح .١٩٦٩ عام أوائل
مركبة اقرتح إذ عقد؛ من أكثر قبل «ثور» الصاروخ برنامج يف التصميم مهنديس كبري
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إعادة إمكانية خالل من التكاليف تقلل أن شأنها من متكاملة، ولوج ومعاودة إطالق
مرة سوى االنطالق «٣ «تايتان أو ١-بي» «ساتورن الصاروخ يستطع لم االستخدام.
املتكاملة الولوج ومعاودة اإلطالق مركبة كانت بينما املحيط، يف يسقطا أن قبل واحدة
املركبة هذه تضع أن املقرَّر من كان طائرة. أي مثل وتكراًرا، مراًرا االنطالق تستطيع
تتمثل املكونات هذه وكانت رئيسية، مركبة يف الثمن الباهظة التعزيز صاروخ مكونات
ونُُظم املركبة متن عىل الكمبيوتر وأجهزة اإللكرتونية والتجهيزات الصاروخ محركات يف
الرئيسية، املحركات بوقود يتعلق فيما أما ذلك. شابه وما العمل، طواقم حياة عىل الحفاظ
من كان التي لالستهالك القابلة الخزانات من كبرية مجموعة يف تخزينه املقرَّر من فكان
مع الخزانات إفالت املقرَّر من كان الرئيسية. للمركبة الخارجي بالغطاء تثبيتها املفرتض
يف آِخرها عن ستحرتق حيث املدار؛ من املتكاملة الولوج ومعاودة اإلطالق مركبة اقرتاب
املركبة تنخفض أن املمكن من وكان الثمن، باهظة الخزانات هذه تكن لم لكن، الجو.
الغالف عرب الحجم، املتوسطة املتكاملة، الولوج ومعاودة اإلطالق مركبة يف الرئيسية

هبوط. مدرج عىل لتهبط الجوي
كان الذي — فاجت ماكسيم اقرتح هيوستن، يف املأهولة الفضائية املركبات مركز يف
التكاليف من الحدَّ — عقد قبل و«جيميني» «مريكوري» ملركبتَْي النهائي الشكل وضع قد
من يتخلَّص نموذجه يكن لم الكاملة. االستخدام إعادة قابلية طريق عن ذلك من أكثر
بحيث مرحلتني، من صاروًخا النموذج تطلَّب الثمن. باهظة غري الخزانات حتى يشء، أي
واألكسجني. الهيدروجني يستخدمان مجنَّحني تعزيز صاروَخْي املرحلتني كلتا تشكِّل
كيب من منطلًقا ظهره، عىل العليا املرحلة صاروَخ يحمل السفىل املرحلة صاروخ كان
صاروخ كان الساعة. يف األميال من آالف عدة إىل وصوًال رسعته يزيد كان ثم كانافريال،
كال كان املدار. إىل ذلك بعد ينطلق حموالت، غرفة يتضمن كان الذي العليا، املرحلة
إلعادة هبوط مدرجات عىل ويهبطان داخلهما، الكاملة الوقود كمية يحمالن الصاروخني

استخدامهما.
متواِتر، زمني جدول وفَق وإليه املدار من كهذه مركبة تتنقل أن ع تتوقَّ ناسا كانت
مكونات إىل باإلضافة النماذج هذه صارت الفضاء. مكوك باسم تُعَرف صارت ثَمَّ ومن
جزءًا — املتابعة الفضائية واملحطات و«سكايالب»، «نريفا»، — ذلك بعد ظهرت أخرى
نيكسون الرئيس تويلِّ بعد ،١٩٦٩ فرباير يف بدأ «أبولُّو»، بعد ما لتخطيط كبري تدريب من

قصرية. بفرتة الرئاسة شئوَن
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أهداٍف بوضع جونسون نائبه إىل تعليماته كينيدي جون أصدر سنوات، ثماني قبل
الهبوط برنامج عىل بالتصديق ذلك إىل جونسون ليندون استجاب الفضاء؛ بشأن جديدة
نائبه أمر لكينيدي، خلًفا الرئيس منصَب نيكسون توىلَّ وبعدما القمر. سطح عىل املأهول
أعضاء بني كان األهداف. من مزيًدا تضع املستوى رفيعَة لجنًة يرتأس بأن أجينو سبريو
دوبريدج، ويل الجوية، القوات قائد منصب آنذاك يشغل كان الذي سيمانز، روبرت اللجنة
كان العلمي. نيكسون مستشاَر كان الذي املخرضم للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد رئيس
إطالق يوم صباح يف اللجنة. هذه يف أيًضا عضًوا باين، توماس آنذاك، الجديد ناسا مدير
املريخ. إىل فضاء روَّاد سُرتِسل ناسا أن وأعلن كانافريال كيب إىل أجينو جاء ،«١١ «أبولُّو
الفضاء، بشئون املعنيَّة العمل مجموعة عليها أُطِلق التي لجنته، أصدرت سبتمرب، يف
كان وتكلفته. نطاقه من كلٍّ يف «أبولُّو» يتجاوز فضاءٍ برنامج إطالق إىل يدعو تقريًرا
بتكلفة املريخ، إىل مأهولة رحلٍة إرسال هو األمر حقيقة يف الربنامج يف األسايس الهدف
٢١٫٣٥ «أبولُّو» تكلفة إجمايل بلغ ذلك، من العكس عىل تقريبًا. أمريكي دوالر مليار ١٠٠
الناتج إجمايل كان التي األثناء تلك يف القمر. عىل األول الهبوط خالل أمريكي دوالر مليار
بأنها هذه املريخ بعثة تكلفة ُقدِّرت أمريكي، دوالر تريليون من يقرتب يكاد فيها القومي

كامل. عام خالل بأكملها، كاليفورنيا لوالية االقتصادي النشاط تكلفة تعادل
فضائية ومحطة فضائي مكوك بناء مثل كذلك، أخرى مرشوعات التقرير اقرتح
الخطة اقتضت شخص. ١٠٠ تضم فضائية قاعدة عن فضًال شخًصا، عرش اثني تضمُّ
القمر إىل الرحالت من مزيٍد إلطالق قويٍّا وبرنامًجا قمري، مدار يف محطٍة إطالَق أيًضا
للسفر اإلمكانية وأتاح أيًضا «نريفا» َم تقدَّ سطحه. عىل محطة يف النهائي مستقرها يكون
يقتيض كان طموًحا أكثرها خيارات، ثالثَة الخطة َمِت قدَّ .١٩٨٣ عام بحلول املريخ إىل

.١٩٧٦ عام بحلول أمريكي دوالر مليارات ٨ إىل ناسا ميزانية رفع
طلبًا واملوازنة اإلدارة مكتب إىل فأرسلت مقدمة، ُدفعة عىل الحصول إىل ناسا سعت
معاَملة عىل الوكالة اعتادت .١٩٧١ املايل العام خالل أمريكي دوالر مليارات ٤٫٥ بمبلغ
وُصِدموا ُخِذلوا مسئوليها أن بَيَْد «أبولُّو»، سنوات خالل الترصُّف وحرية املطلق التفويض
دوالر مليار نحَو ُمستقِطًعا تمحيص، بال الطلَب واملوازنة اإلدارة مكتب رَفَض إذ بالواقع؛
التي األشهر خالل أخرى استقطاعات حدثت ثم املقرتحة، امليزانية هذه من أمريكي
يف فقط أمريكي دوالر مليارات ٣٫٤ عىل بالحصول بناسا املطاف وانتهى ذلك، أعقبت
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٥٤ بنسبة انخفاًضا يمثِّل املبلغ هذا كان االعتبار، يف التضخم معدل أخذ مع العام. ذلك
.١٩٦٦ عام يف الوكالة عليه حصلت تمويل أقىص من املائة يف

ناسا بدأت العرشين، القرن من الستينيات عقد وانتهاء والشتاء الخريف تقدُّم مع
الفضائية القاعدة مثل مرشوعات كانت نيكسون، إدارة رأي يف تطلُّعاتها. آفاق خفض يف
«نريفا»، مرشوع يف اآلمال تالَشِت ينبغي. ا ممَّ أكثر مكلِّفة املريخ وبعثة القمرية واملحطات
املحطة إال يتبقَّ لم ثَمَّ ومن فضائية؛ بعثة إلطالق عات توقُّ أيَّ ن يتضمَّ يكن لم الذي
املرشوعات هذه ظل يف باألمل متمسكًة ناسا ظلت ذلك، مع الفضائي. واملكوك الفضائية

املستقبلية. الخطط ارتكاِز محوَر مثََّلْت التي
معتمًدا واحًدا مرشوًعا بوصفهما واملحطة الفضائي املكوك إىل الوكالة مسئولو أشار
مليارات ٥ بتكلفة املحطة، مع بالتزامن الفضائي املكوك تطوير اقرتحوا بعض. عىل بعضه
الفضائي، للمكوك أخرى استخدامات ناسا اقرتحت مرشوع. لكل تقريبًا أمريكي دوالر
ما، مداٍر من بيئية دراسات وإجراء وصيانتها، مأهولة غري صناعية أقمار إطالق مثل
هذه أن واضًحا كان لكن، الفضاء. يف إنقاذ وعمليات عسكري استطالع عمليات وإجراء
وبوصفها الفضائية املركبة دعم يف دورها إىل بالنسبة ثانوية مرتبة يف تأتي االستخدامات

جديدة. مأهولة رحالت انطالِق نقطَة
بها واإلقناع الفضائية» الفضائي/املحطة «املكوك ملرشوَعي الرتويج محاوالت كانت
جوزيف الكونجرس عضو زعم املرشوعني. كال عىل تقيض كادت لكنها تماًما، كافيًة
مجلس يف والفضائيات العلوم لجنة عضو — مينسوتا) والية عن (ديمقراطي كارث
أن إىل تسعى كانت ناسا أن — الفضاء لربنامج قويٍّا ا مناِرصً كانت ما عادًة التي النواب،
إىل فضاء روَّاد إلرسال األسمى» «هدفها اه سمَّ بما جزئيٍّا التزاًما الكونجرس من تنتزع
املكوك لربنامج الكلية املالية االعتمادات يف تعديًال كارث اقرتح ،١٩٧٠ أبريل يف املريخ.
تعاَدَلِت حيث ممكن؛ هامش بأقل التعديل تمرير يفلح لم الفضائية. الفضائي/املحطة
تعديًال مونديل والرت السيناتور اقرتح يوليو، يف صوتًا. ٥٣ إىل صوتًا ٥٣ بواقع األصوات

فقط. ٢٨ إىل ٣٢ األصوات نسبة بلغت حيث أيًضا تمريره يفلح لم مشابًها،
برنامًجا ناسا وضعت ة. وهمَّ بعزيمة «أبولُّو» يف يسري آنذاك العمل كان ذلك، مع
جيًدا تدرك كانت ألنها «سكايالب»؛ عن فضًال القمر سطح عىل هبوٍط عملياِت عرش إلجراء
تماًما اتضح ما وهو العام، الرأي من هائًال اهتماًما يلقى قد القمري الربنامج هذا أن
وشيكًة. كارثًة «١٣ «أبولُّو يف الفضاء روَّاد واَجَه عندما العام، ذلك من أبريل شهر يف
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طريقها يف كانت بينما ر مدمِّ النفجار القمرية، املركبة تحمل كانت التي مركبتهم، تعرََّضْت
الفضاء روَّاد يستطع لم الرئييس. الطاقة مصدر عطب حدوث إىل أدَّى ما وهو القمر؛ إىل
فبعَد بيوم، بعدها حدث قد هذا كان إذا الكهرباء. غياب ظل يف الرئييس محركهم تشغيل
للعودة سبيل دون سيعَلقون جميًعا كانوا القمرية، املركبة وإفالِت قمريٍّا مداًرا ولوِجهم

األرض. إىل
نجاٍة قارب بمنزلة كانت التي القمرية، املركبة لديهم تزال ال كانت الحظ، لُحْسن
االحرتاق عمليات تنفيذ عىل قادٍر جيد، محرٍك عىل تحتوي املركبة كانت إليهم. بالنسبة
بطارية تكن لم لكن، األرض. إىل والعودة القمر حول آِمن مسار يف تضعهم بأن الكفيلة
مدِّ إىل الطاقم واضطرَّ القمر، سطح عىل فقط يومني سوى للبقاء تكفي القمرية املركبة
إغالق يعني كان ا ممَّ األرض؛ إىل للعودة املستغرق الوقت وهو أيام، أربعة إىل الفرتة هذه
كهٍف إىل القمرة ل تتحوَّ أن يعني األمر كان الكمبيوتر. ذلك يف بما املمكنة، األجهزة جميع
التي والرطوبة األربعينيات، نطاق يف التي الحرارة درجات ظل يف الربودة، وشديد رطب

املعدات. وألواح النوافذ عىل مياه ورشائح كرات مكوِّنًة تتكثَّف
ما لديها يكن لم القمرية املركبة لكن األكسجني، من وافرة كميٌة الطاقم لدى كانت
أفراد كان الذي الكربون أكسيد ثاني من للتخلُّص الليثيوم هيدروكسيد عبوات من يكفي
بَنَتْهما املركبتني لكنَّ الفضائية، املركبة يف إضافية عبوات ثمة كانت يزفرونه. الطاقم
املركبة يف ستصلح الفضائية املركبة من عبوة أيُّ تكن ولم مختلفتان، متعاقدتان رشكتان
كان مستدير. ثقب يف مربع بمسمار حرفيٍّا أشبه كان حيث مختلًفا؛ الشكل كان القمرية.
املركبة، متن عىل املوجودة املعدات بمكونات دراية عىل هيوستن يف األرضيون املراقبون
مقوى ورق يف تمثََّلْت التي املتبقية، األجزاء من جديد مأًوى تجهيِز بكيفية الطاقَم وأخربوا
رمادي. لحام ورشيط بالستيكية، تخزين وأكياس الطريان، خطط حول كتاب غالَيفْ من
البقاء من األدنى الحد لتحقيق ضمانًا البدائل هذه كانت املتقدمة، التكنولوجيا عالم يف
روَّاد نجح آِمن. مستًوى إىل الكربون أكسيد ثاني تركيز تقليل يف نجحوا حيث الحياة؛ عىل
الفضاء رائَدي عن فضًال البعثة، قائد لوفيل، جيم وهم — «١٣ «أبولُّو يف الثالثة الفضاء

والعودة. األزمة تخطِّي يف — هيز وِفريد سويجرت جون املبتِدئنَي
لألنباء؛ متابعتهم أثناء ب والرتقُّ بالقلق العالم حول البرش من املاليني مئاُت شعر
التليفزيونات، بيع بمتاجر العرض واجهات ويف خاصة، صالًة البابا وأدَّى كثريون، صىلَّ
أعداد تقليل حول مهم خطاٍب إللقاء خطََّط قد نيكسون كان غفرية. أعداٍد يف املارة احتشد
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البثَّ تابََع ربما الشهر. ذلك يف الحق وقت حتى الخطاب َل أجَّ لكنه فيتنام، يف القوات
املشاهدة جماهري من التاريخ يف عدٍد أكربُ املاء سطح عىل الناجِح املركبة لهبوِط املباِرشَ
النساء أجهَشِت ساملون، الفضاء روَّاد أن اتضح وعندما العالم، مستوى عىل التليفزيونية

صيحاتهم. وتعاَلْت الرجال هلََّل بينما البكاء يف
توفري عىل تعمل كانت حيث «أبولُّو»؛ بعثة معدات تطوير بصدد أيًضا ناسا كانت
كان أيام. ثالثة إىل تصل ملدٍة القمر عىل باملكوث الفضاء لروَّاد تسمح إضافية إمدادات
يف الطاقم أفراد كأحد القائمة عىل ُمدَرًجا الجيولوجيا، علماء أحد شميت، هاريسون
وهي قمرية، حوَّامة املستقبليني الفضاء روَّاد لدى أصبح ذلك، إىل باإلضافة قادمة. رحلة
استطاعت كهربي. وتوجيه فردية مقاعد ذات البطارية، باستخدام تعمل مركبة عن عبارة
ناسا أن من الرغم عىل القمرية، املركبة عن بعيًدا ميًال عرشين ملسافة التجوُّل الحوَّامة
األقدام عىل سريًا العودة من الطاقم أفراُد يتمكَّن بحيث أميال ستة إىل املسافة هذه قلََّلْت

العربة. تعطُّل حال يف
كان أمريكي؛ دوالر مليون ٤٠٠ «أبولُّو» بعثات من بعثة كل تكلفة بلغت ذلك، مع
رواتب سيغطي املائة، يف ٦ بنسبة واستثماره لجامعة منحه حال يف املايل، املبلغ هذا
سنويٍّا أمريكي دوالر ماليني ١٠ من أكثر نفسه الوقت يف ًرا موفِّ جامعي أستاذ ثالثمائة
عىل األصيل. املال رأس من االنتقاص دون ذلك كل عقاري؛ استثمار صندوق لصالح
الضيق النطاق يف غالبًا منحًرصا «أبولُّو» يف القمرية العلوم مجال كان ذلك، من النقيض
مجموعة عمَل القمر من «أبولُّو» بعثُة جلبتها التي الصخور دعمت امليدانية. للجيولوجيا
يف القمري االستقبال مخترب سيَّما ال — صة املتخصِّ البحوث مراكز من فقط صغرية
معهد يف وازربرج جريالد يديره كان الذي البحثي أسايلوم» «لوناتيك مخترب — هيوستن
أكثر تكن لم حيث مبهرة؛ املراكز لهذه العلمية النتائج تكن ولم للتكنولوجيا. كاليفورنيا
مسائل عىل الضوء من قليًال إال النتائج هذه تُْلِق لم نفسها. للصخور مادي وصف من

الشميس. النظام أو األرض، أصل مثل ومهمة مشوِّقة
إحدى إلغاء عىل ِبني توم ناسا مدير ١٩٦٩ عام يف امليزانية خفض عمليات أجربت
عام صيف شهد البعثات. بقية إىل بالنسبة للرحلة الزمني الجدول ومدِّ «أبولُّو» بعثات
االستقطاعات بهذه الوكالة تأثُّر مع سبتمرب، يف التمويل؛ خفض عمليات من مزيًدا ١٩٧٠
البعثَة ستصبح «١٧ «أبولُّو أن يعني كان ما وهو أخرينَْي، بعثتني ِبني ألغى الجديدة،
سيصبُّ القرار هذا أن إىل باإلشارة وجه أفضل عىل األمر مع التعاُمَل ِبني حاَوَل األخرية.
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ناسا تمنح أن شأنها من جديدة فرًصا سيقدِّم ثَمَّ ومن ٥»؛ «ساتورن صاروَخْي صالح يف
أيٌّ يتلقَّ لم إذ القرار؛ ذلك لتبعات ُمدِرًكا يكن لم لكنه املستقبيل، تخطيطها يف مرونًة
مراكز يف ُعرضا بأن الصاروخني بكال املطاف انتهى جديدة. مهمًة التعزيز صاروَخي من

الجمهور. أمام كانافريال وكيب هيوستن يف ناسا
املوضوعة رات التصوُّ كانت ثانيًة. «سكايالب» بإطالق ناسا داخل اهتماٌم ثمة كان
كمركبة «٥ «ساتورن التعزيز صاروَخي أحد استخدام بإمكانية تقيض املرشوع لهذا
«ساتورن صواريخ من قليلة أعداد توجد تزال ال وكانت الجديدة، الفضاء ملحطة إطالق
دوالر مليار ١٫٥ سيتكلَّف كان األمر هذا لكن املحطة؛ إىل الفضاء روَّاد لنقل ١-بي»
«سكايالب» ملحطة تكرار مجرد من أكثر هو ما يقدِّم يكن لم أنه حني يف أمريكي،
يتضمن أن املقرَّر من كان امليزانية. يف أساًسا متوافرة األموال تكن ولم املعتَمدة، الفضائية
لم أنها بَيَْد احتياطية، كمحطة لالستخدام جاهزة ثانية «سكايالب» محطة بناءَ الربنامج
الوطني، والفضاء الطريان متحف إىل املحطَة ناسا أهدت ،١٩٧٦ عام ففي ؛ قطُّ تنطلق

هذا. يومنا إىل هناك معروضًة تزال ال حيث
االستياء بمشاعر ا حقٍّ مفعًما شتاءً ناسا واجَهْت ،١٩٧٠ عام نهاية يف فقط، عندئٍذ
دون ستنطلق «سكايالب» كانت بينما االنتهاء، وشك عىل «أبولُّو» بعثة كانت واالمتعاض.
عرضًة كان حيث خطر؛ يف الفضائية الفضائي/املحطة املكوك برنامج كان متابعة. رحالت
السيناتور كان الكونجرس. تجتاح كانت التي املناِهضة املشاعر يف زيادة أقل مع للهجوم
الفضائي/املحطة املكوك برنامج هاَجَم عندما العامة معظم بلسان ينطق مونديل
الهائلة، التكلفة بهذه مرشوٍع تنفيذ يف الرشوَع املؤسف من أن «أعتقد قائًال: الفضائية
أنهاُرنا تعاني الذي الوقت يف التغذية؛ سوء من مواطنينا من كثريٌ يعاني الذي الوقت يف
ما األخرية. أنفاَسها الريفية ومناطُقنا مدنُنا تلفظ الذي الوقت يف التلوث؛ من وبحرياتُنا

اعتقادنا؟»4 يف األهم ما ِقيَمنا؟ هي
ملحطتهم املمكن من يكن لم بها؛ يلعبون أخرى ورقٌة وزمالئه ِبني لدى كانت لكن،
لكن الفضائي، املكوك دون تعمل أن شخًصا عرش اثني متنها عىل تحمل التي الفضائية
األغراض. متعددة إطالق مركبة بوصفه بمفرده، الفضائي املكوك استخدام املمكن من كان
لالستهالك، قابل تعزيز صاروخ أي عن بكثري تقل التي املنخفضة، اإلطالق تكلفة مع
مهجورًة لالستهالك القابلة الصواريخ هذه سيجعل الفضائي املكوك أن ع املتوقَّ من كان
وهو املستقبلية؛ الحموالت جميع ليحمل سيستمر كان أنه عن فضًال مستخَدمة، وغري
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ومن الطائرات؛ يف ملا املماثل االستخدام إعادة أسلوب إدخال خالل من قه سيحقِّ كان ما
لناسا سيسمح االحتمال هذا كان ذلك، مع للجميع. األغراض بكل تفي مركبًة يصبح ثَمَّ
والحفاظ القادم، الكبري املأهول برنامجها ليكون الفضائي املكوك برنامج يف ُقدًما بامُلِيضِّ
يف قوية رغبة لديها والتي إليه، صارت ما إىل صارت التي الوكالة بوصفها كيانها عىل

واالستمرارية. البقاء
الفضائي، املكوك أن مسبًقا افرتض ألنه ذكيٍّا؛ كان وبسيًطا. مبتكًرا الطرح كان
إمكاناٍت لتقديم «أبولُّو» خربة عىل االعتماد يستطيع الورق، عىل فكرة مجرد كان الذي
الخاصة التعديل بمرحلة سيمرُّ فضائي مكوك كلُّ كان قبُل. من صاروخ أيُّ يقدِّمها لم
أسطوٌل ق يحقِّ أن املقرَّر من وكان فقط، أسبوعني غضون يف جديدة ملرحلة واإلعداد به
جميع خالله سيطلق الذي املتكرر، االستخدام خالل من حجم وفورات املركبات هذه من

للبالد. الفضائية البعثات
التكلفة/الفائدة تحليل لتطبيق أيًضا يصلح األسلوب هذا كان ذلك، إىل باإلضافة
تكلفة تقديرات مثل — مالئمة فرضيات االقتصاد خرباء وضع الرسمي. االقتصادي
األموال عىل الفعيل الفائدة ومعدل سنويٍّا، الرحالت وعدد رحلة، كل وتكلفة التطوير،
لم الفضائي املكوك أن عىل التأكيد من مكَّنَتْهم — التطوير ألغراض مقدًما أُنِفقت التي
تلك كل لسداد يكفي ما أيًضا سيوفر كان لكنه تشغيله، عند فحسب املال سيوفر يكن
مطوَّلة قوائُم الجوية والقوات ناسا لدى كانت ذلك، إىل باإلضافة مقدًما. املدفوعة التكاليف
يوم. ذات وإطالقها بنائها يف يأملون الناس كان التي بالحموالت املتعلِّقة الرغبات من
من السيايس بالدعم الظفر من ستتمكَّن ناسا كانت الرغبات، هذه كل تحقيق بافرتاض
الفضائية واملركبات بالبعثات مبهرة قائمة ستضع بينما الحموالت، لتلك الراعية الجهات

الفضائي. املكوك سيحملها التي املحددة
األمر. حقيقة يف باملوضوع صلة له تكن لم حيث أيًضا؛ بسيًطا الطرح كان لكن،
إىل ترجع اإلطالق ملركبات املرتفعة التكلفة بأن القائلة النظر وجهَة يتبنَّى الطرح كان
إلعادة القابل الفضائي املكوك كان فيما فقط، واحدة ملرة تُستخَدم املركبات تلك كون
له دْفٍع اختصايصُّ تشلر؛ أدلربت تعبري حد عىل لكن، ضخمة. أمواًال ر سيوفِّ االستخدام
موظف ألف ٢٠ يتطلَّب األمر كان البرش.» هي «التكلفة سيلفرشتني: إيب زمالء وأحد ثقله
ونظًرا به، امللحقة القمرية «أبولُّو» مركبة مع وإطالقه «٥ «ساتورن الصاروخ لفحص
بمنزلة كان «أبولُّو»، برنامج خلفية عىل مباًرشا اعتماًدا سيعتمد كان الفضائي املكوك ألن
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من ا جدٍّ أقل عدًدا تتطلَّب الجديدة املركبة هذه أن إىل لإلشارة األفراد، ترسيح عىل تمرين
األفراد.

تحكُّم ظل يف إقالٍع ممرِّ نحَو توجيهه يجري مأهول، غري فضائي مكوٌك كان ربما
هذه تكن لم لكن، باآلالف. املقدَّر الطاقم هذا من أقل أعداًدا بالفعل سيتطلَّب أريض،
فخٍر مصدَر املأهولة بعثاتها يف ناسا وجدت األمر، نهاية يف اإلطالق. عىل مقبولًة األفكار
وكحقيقة رودجرز.» باك بال دوالرات «ال بالقول: مولعني الوكالة يف العاملون كان لها؛
االحتياجات مع يتالءم أن الكبرية الجديدة املرشوعات من مرشوع كل عىل كان واقعة،
يُعاَملون الفضاء روَّاد كان حيث هيوستن؛ يف املأهولة الفضائية املركبات مركز يف املؤسسية

كملوٍك.
كي أمواًال تتطلَّب تلك الرغبات قوائم كانت التساؤالت. من مزيًدا الحموالت أثارت
التمويل مصادر تكن لم ا، حادٍّ هبوطيٍّا منحنًى ناسا ميزانية اتخاذ ظل ويف حقيقة، تصري
املكوك برنامج مؤيدو كان املعرِقل، األمر هذا لتفادي واضحة. عليها االعتماد سيجري التي
االستخدام أوجه من هائًال عدًدا تستجلب سوف املنخفضة تكلفته أن يرون الفضائي
الطريان رشكات كانت إذ والتجربة؛ الخربة واقع عىل تعتمد اآلمال هذه كانت الجديدة.
ناسا خطة لكن الرسوم؛ تخفيض إىل بلجوئها جديدة مرشوعات إطالق عىل حرََّضْت قد
سنويٍّا، مرة ستني تحلِّق الفضاء مكوكات من ألسطول تصوُّر وْضَع ن تتضمَّ كانت التالية
حتى األفضل العام ١٩٦٩؛ عام يف فضائي. مدار إىل رطل ماليني أربعة إىل يصل ما حاملًة
معظمها جاء رطًال، ٤٤٢٣٦٠ مًعا والعسكرية املدنية الحموالت إجمايل بَلَغ هذا، يومنا

«أبولُّو». ملركبة رحالت أربع عرب
األوَّلية املهام إحدى كانت نقاشاتها، نجاح عىل يعتمد ناسا مستقبل كان بينما لكن،
قوي فضائي برنامج لديه رئيسيٍّا عميًال بوصفها صفها، إىل الجوية القوات ضم يف تتمثل
كانت ناسا أن يشعرون الجوية القوات مسئويل األمر ذلك جعل البداية، منذ به. خاص
خربة مع صارخ نحٍو عىل يتناقض الجامح الوكالة حماس كان كلوز». «سانتا بمنزلة
مأهول فضائي برنامج وْضِع يف عبثًا جاهَدْت عندما املنرصم، العقد يف الجوية القوات

بها. خاص
قابلة فضائية مركبة حول وتمحورت «سبوتنيك» إطالق عقب الجهود هذه بدأت
تلك بناء بعقد بوينج رشكة ظفرت «إكس-٢٠». وهي أطنان، ستة زنة االستخدام إلعادة
الجوية القوات لصالح تطويرها يف جيًدا تقدًما وأحرزت ،١٩٥٩ عام يف الفضائية املركبة
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عىل تُوَضع أن املقرر من كان بها. للتحليق االختبار طياري من ستة اختيار إىل وصوًال
اُت معدَّ به هدٍف فوق رسيًعا مروًرا مارٍّا فضائي، مدار إىل بها ليحلق «٣ «تايتان الصاروخ
دلتا أجنحة تُستخَدم أن املقرَّر من كان كابح، ارتكايس صاروخ إطالق وبعد استطالٍع.
الصوت رسعَة تفوق وبرسعٍة بانسيابيٍة االنحدار من تتمكَّن حتى للخلف االنحناء شديدة

التحريكي. االرتفاع باسم معروفة مناَورٌة وهي العليا، الجو طبقات يف
حيث مالئًما كان االسم أن واتضح «داينا-سور»، اسم عليها الناُس أطلق لذا،
،١٩٦٣ عام يف ُمستخَدمة. غري وصارت الديناصورات شأن شأنها املركبة هذه انقرضت
لهذه العسكرية البعثات تنفيذ األفضل من سيكون أنه ماكنمارا الدفاع وزير أدرك
مركباِت ألغى املأهول؛ املداري املخترب وهي صغرية، فضائية محطة باستخدام املركبة
املأهول املداري املخترب تطوير يف ُقدًما بامُلِيضِّ الجوية للقوات َح رصَّ أنه بَيَْد «إكس-٢٠»،

ذلك. من بدًال
كان الفضائية. املركبة هذه بناء بعقد إيركرافت» «دوجالس ظفرت بعامني، بعدها
عىل للتحليق أقدام، عرشة وقطر قدًما وأربعني واحدة بطول أسطوانًة، يتطلَّب التصميم
باملركبة لاللتقاء «جيميني» املركبة تنطلق أن املقرر من كان .«٣ «تايتان الصاروخ متن
ثم االستطالع. يف املحطة هذه يستخدمان فضاء رائَدْي متنها عىل حاملًة معها، وااللتحام
لوكالة التابعة املأهولة غري الصناعية األقمار قدرة ن تحسُّ استمرار مع ،١٩٦٩ عام يف
املأهول. املداري املخترب بإلغاء أيًضا قراًرا الدفاع وزارُة أصدَرْت املركزية، االستخبارات
لم رضر؛ من بها لحق ما إىل أُِضيفت إهانة بمنزلة ذلك كان الجوية، القوات إىل بالنسبة
مخاوف من املخترب إلغاء زاد بل فحسب، الفضائي مختربها ستفقد الجوية القوات تكن
لبعض والجهد للوقت هادًرا تكراًرا املأهول املداري املخترب يكون أن من الكونجرس
األمام إىل هذا املنافس ناسا مرشوع ُميض ضمان يف ساَهَم كما «سكايالب»، مكونات

وبقوة.
— سيمانز وجد صعوبات، يواجه الفضائي ناسا مكوك كان بينما األثناء، تلك يف
يف ناسا كانت قبُل. من يعتَْده لم للغاية ق ُموفَّ موقٍف يف نفَسه — الجوية القوات قائد
جلسة يف بشهادته أدىل جديدة. إطالق مركبة إىل هو حاجته من أكثر مرشوعه إىل حاجة
إن والقول اليوَم هنا الجلوس أستطيع «ال قائًال: ١٩٧١ عام يف الكونجرس أمام استماع
إدارة منه تطلََّب موضع يف هذا وضعه رضوري.» عسكري مطلب الفضائي النقل نظام

الصعوبة. يف غاية تفاُوض عملية
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عىل وستوافق السيايس بدعمها ستسهم الجوية القوات كانت النهائي، لالتفاق وفًقا
لتطوير أموال أيَّ ستقدِّم تكن لم لكنها حموالتها، إلطالق الفضائي املكوك استخدام
أيًضا ستدفع كانت بل فحسب، بأكملها التطوير تكلفة ستدفع ناسا تكن لم املكوك.
ستستخدم كانت الجوية القوات من الرغم عىل للعمل، الجاهزة املركبة بناء تكاليف كلَّ
املكوك م ستصمِّ ناسا كانت ذلك، إىل باإلضافة كامًال. استخداًما واملركبة املكوك من كالٍّ

الجوية. للقوات الخاصة املتطلبات لتلبية الفضائي
عليا، مرحلة أو مدارية، مركبة بناء عىل ركََّزْت قد التصميم يف ناسا دراسات كانت
القدرة وهي «املناورة»، إىل يفتقد الجناح كان الوزن. وخفيفة بسيطة مستقيم، جناح ذات
كانت الجوي. الغالف ولوِج معاَودة خالل يساًرا أو يمينًا طويلة ملسافات التحليق عىل
يف الفضائي املكوك إلطالق املناَورٍة عىل القدرة من كاٍف قدر إىل تحتاج الجوية القوات
لتنفيذ املجال إلفساح إطالقه موقع إىل إعادته ثم االستطالع، بغرض واحد فضائي مدار
املدارية؛ املركبة يف دلتا جناح تركيَب يعني كان ما وهو واحدة؛ آمنة قاعدة من عمليات

الحرارية. الحماية من مزيًدا ويتطلَّب إضافيٍّا وزنًا سيشكِّل كان ا ممَّ
البضائع. غرفة وحجَم الحمولة وزَن تتضمن الطلبات من أخرى مجموعة ثمة كانت
غرفَة يتطلَّب كان ما وهو رطل، ألف ٢٥ إىل وصلت منخفضة حمولة سعَة ناسا َرْت قدَّ
الجوية القوات ِت أرصَّ لكن، قدًما. ٤٥ إىل وطولها قدًما، ١٤ إىل عرضها يصل ربما بضائع
كان ما وهو قدًما؛ ٦٠ × قدًما ١٥ بمساحة بضائع وغرفة رطل، ألف ٦٥ حمولة عىل
قيد الجوية القوات تتزحزح لم وتكلفته. ووزنه النهائي املكوك حجم من كثريًا سيزيد
املداري املخترب من استطالٍع عملياِت إجراءَ تستطيع تكن لم ربما موقفها؛ عن أنملة
املركزية، االستخبارات لوكالة الصناعية األقمار إطالق عن مسئولة كانت لكنها املأهول،
الكبريين. والوزن الحيز هذا املستقبلية النماذج تتطلَّب أن عوا توقَّ قد موها مصمِّ وكان

ناسا مسئولو اتفق ،١٩٧١ يناير يف فرجينيا بوالية ويليامزبرج يف ُعِقَد اجتماٍع يف
الحمولة وسعة إليه، تحتاج كانت الذي املناورة هامش معظَم الجوية القوات منح عىل
برنامج تراجع الفضائية. واملحطة الفضائي املكوك بني ناسا «فَصَلْت» كذلك، الكاملة؛
عىل الفضائي املكوك برنامج استحوذ بينما الوكالة، داخل الظل إىل الفضائية املحطة
التفكري مجرد عىل حتى يجرؤ أحٌد يكن ولم الوكالة. يف الخاصة املرشوعات مكتب اهتمام
جورج قال ،١٩٧١ عام يف امليزانية إعداد جلسات إحدى ففي املريخ؛ إىل مأهولة رحلة يف
مأهولة هبوط عملية إلجراء خطط أيَّ حاليٍّا برنامجنا ن يتضمَّ «ال بني: توم محلَّ حاالٍّ لُو،
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ذلك استكشاف يف املأهولة غري املركبة دور عىل ًدا مشدِّ أضاف، ثم املريخ.» سطح عىل
عىل مأهولة هبوط بعثة لتنفيذ حاليٍّا خطط أيُّ لدينا توجد ال «أكرِّر، قائًال: الكوكب،

املريخ.» سطح
اقتصاديٍّا يربره ما له كان إذ الساحة؛ عىل بمفرده الفضائي املكوك برنامج استحوذ
برنامج يف الصناعية األقمار بإطالق يتعلَّق فيما سيوفرها كان التي األموال خالل من
أشهر بضعة قبل ناسا موقف يف كامًال تحوًال يمثِّل كان ما وهو مأهول»، «غري فضائي
عضو انضمَّ عندما النواب مجلس يف املعارضة تالَشِت باملسألة. الكونجرس واقتنع فقط،
اآلن س» «متحمِّ أنه ُمعِلنًا الفضائي، املكوك لربنامج املؤيد الفريق إىل كارث الكونجرس

للربنامج.
عدَّلت قد «ناسا أن رأى حيث موقفه؛ عىل مونديل والرت ظلَّ الشيوخ، مجلس يف
تكنولوجية متطلبات أيَّ لتلبِّي ال وجودها، ومربرات وأهدافها هيكلها، من وتكراًرا مراًرا
املرشوع هذا تنفيذ يف بشدة ناسا ترغب سياسيٍّا. رائجة تصبح حتى بل علمية، أو
حالة إذن، نراه، ما تنفيذه. لتربير وسيلة بأية وستسعى املليارات، عرشات يتكلَّف الذي
من قوي بدعم تحظى ناسا كانت لكن، مهمة.»5 عن يبحثان ووكالة لربنامج كالسيكية
املكوك تمويل إللغاء مونديل مساعي آلت والبنتاجون. الجوية القوات يف مهمني مسئولني

.٢٠ مقابل ٦١ ثم ،٢٦ مقابل ٥٠ بلغ أصواٍت بعدد الفشل، إىل الفضائي
يف ُقدًما امُلِيضَّ املتعاقدة والرشكات ناسا استطاعت السيايس، الدعم اكتمال مع
االستخدام إلعادة القابل املرحلتني لصاروخ فاجت ماكس أسلوب كان تصميماتهما.
«نورث رشكة من تأتي لفرتة التصميم نماذج أهم ظلت للساحة، متصدًرا بالكامل
لتشكِّالن ستاندرد» «روكويل هي تصنيع رشكة مع اندمجت التي — أفياشن» أمريكان
عمليِة ِنتاَج دوجالس»، «ماكدونل ومن — الجديدة إنرتناشونال» «روكويل رشكة مًعا
الرشكتان كانت الرائدتني. والطريان الفضاء رشكتَي بني ١٩٦٧ عام يف جرت دمٍج
و«أبولُّو» و«جيميني» «مريكوري» لربامج الرئيسية العقود معظم عىل حصلتا قد األم

تريده. ما ناسا منح يف طويلة خربٌة التنفيذيني ملسئوليهما وكان ،«٥ و«ساتورن
تريد. ما عىل ستحصل أنها يبدو وكان الضخامة، يف غاية مركبًة تريد ناسا كانت
بأكملها مزوَّدة «أبولُّو»، مركبة وتعقيد ووزن حجم يف مركبًة يتطلبان التصميمني كال كان
قدًما؛ ٢٥٠ طوله يتجاوز مجنًَّحا أوىل مرحلة صاروَخ ن يتضمَّ كالهما كان كما بالوقود،
سيعزز الصاروخ هذا كان .«٧٤٧ «بوينج طراز طائرة من ما حدٍّ إىل أكرب يجعله ا ممَّ
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ثم اإلطالق؛ موقع إىل عائًدا يرتد ثم الساعة، يف ميل ٧٤٠٠ إىل لتصل املركبة رسعة من
املركبة وزن بلَغ طريَقها. تقريبًا، قدٍم ٢٠٠ طولها يبلغ التي املدارية، املركبة تواصل

رطل. ماليني خمسة أو اإلقالع، عند طن ٢٥٠٠ بالوقود، لة ُمحمَّ الكاملة،

رشكة إنتاج من املتكاملة الولوج ومعاودة اإلطالق مركبة :١٩٧٠ لعام الفضائي املكوك نموذجا
من املكوَّن بالكامل االستخدام إلعادة القابل الفضائي املكوك وقود، بخزانات املزوَّدة «لوكهيد»،

جوتييه). (دان أمريكان» «نورث رشكة إنتاج من مرحلتني

والفضاء الطريان مجال يف مهندس هو مَلْن سيَّما ال يكفي، بما مبهًرا النموذج كان
طفرًة يمثِّل موجودة طائرٍة وزِن مضاَعفة مجرد أن معروًفا كان املهنة، هذه يف الجوي.
بمشكالت مرت وقد ،٧٤٧ إىل ٧٠٧ من االنتقال عند «بوينج» مع حدث ما وهذا هائلة؛
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خالل من الرشكات مديونية يف جديًدا قياسيٍّا رقًما َلْت وسجَّ ذلك، أثناء يف للغاية كبرية
أيًضا عملت قد «بوينج» كانت أمريكي. دوالر مليار ١٫٢ القرتاض بمصارفها االستعانة
اعتمدت رطل. ألف ٦٧٥ زنة ماخ، ٣ برسعة طائرة يف الصوت، الفائق النقل مجال يف
لكن بي-٧٠»؛ «إكس القاذفة ذلك يف بما العسكرية، املرشوعات يف خربتها عىل «بوينج»
تسهم أن عىل «بوينج» ْت أرصَّ إياه، وبقبولها املخاطر، من بكثرٍي محفوًفا كان املرشوع

التطوير. تكلفة من املائة يف تسعني بنسبة الفيدرالية الحكومة
من الرغم وعىل أكرب. خطًرا يشكِّالن يزاالن ال الفضائي املكوك مرحلتَي صاروخا كان
املقرَّر من كان «إكس-١٥»، عن مرة وسبعني خمس بمقدار أثقل كانت األوىل املرحلة أن
ماخ ٦٫٧ بلغت قد التجريبية الطائرة هذه رسعة كانت حني يف ماخ، ١١ رسعتها تبلغ أن
، قطُّ انطلقت قد تكن لم التي نفسها، «إكس-٢٠» بعثة ستنفذ املدارية املركبة كانت فقط.
يرام، ما عىل األمور سارت إذا لكن مرة. وسبعني خمس بمقدار أثقل ستصبح كانت لكنها
تكلفة ًقا محقِّ رحلة، لكل أمريكي دوالر ماليني ٤٫٦ مقابل سيحلِّق الفضائي املكوك كان
شيئًا املعلن السعر كان كذلك، رطل. لكل أمريكيٍّا دوالًرا ٧٠ بواقع للغاية منخفضة إطالق

التطوير. مقابل أمريكي دوالر مليارات ٩٫٩٢ وهو يُذَكر، ال
فعله تحاِول ناسا كانت ما أن االعتبار يف يُوَضع أن املالئم من كان األثناء، تلك يف
املوجودة املأهولة غري للنماذج تطوير بمنزلة تكون جديدة إطالق مركبة بناء هو ربما
يجري كان والتي و«تايتان»، و«أطلس» «ثور» من ابتداءً َرِت تطوَّ قد كانت التي بالفعل،
من كانوا حسبانهم يف األمر هذا وضعوا الذين األشخاص تقريبًا. أسبوع كلَّ إطالقها
إىل إرسالها قبل ناسا طلباِت مثل طلباٍت يف ق يدقِّ كان الذي واملوازنة، اإلدارة مكتب

الكونجرس. إىل امُلقدَّمة امليزانيات يف إلدراجها الرئيس
لبناء االقتصادية مربراتها بتعزيز ناسا عىل أشار قد واملوازنة اإلدارة مكتب كان
التكلفة تحليالت إلجراء محرتفني اقتصاديني مع التعاُقد خالل من الفضائية املركبة
جرييس، نيو بوالية برنستون يف املتحدة «ماثمتيكا» رشكة عىل العقد أُرِيس والفائدة.
أحد بكونه اشتهر قد — الرشكة إدارة مجلس رئيس — مورجنسرتن أوسكار وكان
فمن القلق؛ إىل تدعو ماثمتيكا من الواردة األنباء وكانت نيومان، فون جون مساعدي
خالل من أهدافها تحقيَق ا حقٍّ تستطيع ناسا أن عىل التوقعات أجمعت الظاهرية، الناحية
كانت األمر، حقيقة يف مرحلتني. من املكوَّن بالكامل االستخدام إلعادة القابل التصميم
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املكوك يف الفنية التحديات أن تقريبًا املؤكَّد من كان منها؛ قوي تحذير بمنزلة تقاريرهم
عة. املتوقَّ امليزات سيطمس ما وهو كبري، بفارق التكلفة تجاوز إىل ستؤدي الفضائي

ل تحمُّ تستطيع ال ناسا بأن القائل واملوازنة اإلدارة مكتب لرأي مواِفًقا هذا جاء
مكتب وكان سنويٍّا، أمريكي دوالر مليارات ٣٫٣ عند ثابتة الوكالة ميزانية كانت التكلفة.
أنشطة كل تغطي أن يجب وأنها الحد، هذا عند امليزانية تستمر أن ع يتوقَّ واملوازنة اإلدارة
دوالر ملياَرْي إىل يصل ما يتطلَّب ناسا أحالم يراود الذي الفضائي املكوك كان ناسا.
مليار إىل ذلك تخفيض يف يرغب واملوازنة اإلدارة مكتب وكان التمويل، ذروة عند أمريكي
يكن لم كذلك، النصف. بمقدار للتطوير الكلية التكلفة اقتطاع خالل من أمريكي، دوالر
التكلفة يف التوفري يمكنه الفضائي املكوك بأن القائل بالرأي منبهًرا واملوازنة اإلدارة مكتب
يف التقييم قسم رئيس — نيسكانن ويليام نَعَت الحموالت. من ا جدٍّ كبري عدد بإطالق
«يبدءون فهم واقعية»؛ «غري بأنها ناسا مسئويل رغبات قائمَة — واملوازنة اإلدارة مكتب

عليه». يزيدون ثم املصداقية يجاوز برقٍم
مكوك يف يكمن الحل أن — «ماثمتيكا» من وارد تحليل ضوء يف — نيسكانن رأى
هذا يتضمن أن عىل هانرت، ملاكس املتكاملة الولوج ومعاودة اإلطالق مركبة يشبه أبسط
به، موثَقني كبريين صلب وقود صاروَخْي عىل يشتمل ربما أوىل مرحلة صاروخ املكوك
يكن ولم لتشغيله، أكرب تكلفًة يتطلَّب الفضائي املكوك هذا كان .«٣ «تايتان يف مثلما
الثقة ظل يف ا، مهمٍّ يكن لم ذلك أن بَيَْد رطل، لكل أمريكيٍّا دوالًرا ٧٠ تكلفة إىل سيصل
يف السبب كان األول. املقام يف عة املتوقَّ التكلفة تلك يف واملوازنة اإلدارة ملكتب املحدودة
تماًما، املهمة التطوير لتكلفة تخفيضه هو األسلوب هذا إىل واملوازنة اإلدارة مكتب انجذاب
أسلوب كان الكونجرس. من اعتمادات يتطلَّب كان الذي سنويٍّا املتجدد امليزانية بند وهو
كبرية وفورات تحقيق يف الواهي األمل مقابل يف مقدًما هائلة تكاليف ل تحمُّ ن يتضمَّ ناسا
يف القريب املدى يف أقل تكاليف يريد واملوازنة اإلدارة مكتب كان الجميع. تقاعد أن بعد

األوراق. معظم يده يف وكان عاًما، عرش خمسة بعد نسبيٍّا أكرب إطالٍق تكاليف مقابل
الفضائي املكوك لصالح بقوة الضغط واصَلِت البداية ويف لناسا، األمر يَُرق لم
أرشف الذي هايس، كالوس قال مرحلتني. من املكوَّن بالكامل االستخدام إلعادة القابل
أكثر الستخدام يُقاَوم ال الذي اإلغراء ثمة كان بدء، ذي «بادئ «ماثمتيكا»: دراسات عىل
لصالح ل متأصِّ بريوقراطي تحيُّز ثمة كان ثم تطوًرا، املمكنة والتقنيات التصميمات
بعض «ظلَّ لناسا، األبسط التصميم باستخدام هايس أوىص عندما املأهولتني.» املركبتني
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الطريق؛ هذا يف ُقدًما امُلِيضُّ يمكننا ال بأننا طويلة لفرتة ية بجدِّ يخربوننا هناك األشخاص
من كان للفضاء».6 هيوستن ملركز وآَخر للفضاء مارشال ملركز تصميًما نقدِّم أن علينا ألن
عن عبارة وهو العودة، ملسار األوىل املرحلة صاروخ تطوير مارشال مركز يدير أن املقرَّر
«إكس-١٥». عىل أدائها يف ستتفوق كانت التي «٧٤٧ «بوينج من األكرب املجنَّحة املركبة
يكون فلن املربوطة، الصلب الوقود صواريخ مثل بسيط يشء أي إىل األمر هذا أفىض إذا

ليفعله. القليل سوى املركز هذا لدى
عىل احتجاًجا استقالته تقديم بصدد ناسا، مدير بني، توم كان األثناء، تلك يف
فلترش؛ جيمس وهو جديًدا، رئيًسا ناسا استقبلت ،١٩٧١ مارس يف امليزانية. تخفيضات
الست السنوات قضائه من الرغم وعىل وولدريدج، رامو مع العمل خرباته بني من كان
إلقاء له أتاح ا ممَّ والتفكري؛ الرأي يف استقالليًة هذا منحه يوتا، لجامعة رئيًسا األخرية
عىل اإلرصار واَصَل إذا أنه فلترش أدرك ما رسعان الفضائي. املكوك عىل جديدة نظرة
فربما مرحلتني، من املكوَّن بالكامل االستخدام إلعادة القابل الفضائي املكوك التصميم
القدر هذا عىل واملوازنة اإلدارة مكتب كان فقد اإلطالق؛ عىل يشء ال إىل املطاف به ينتهي
واملوازنة اإلدارة مكتب مع صلٍح عقِد إبرام يف فلترش رشع لذا، الربنامج؛ إللغاء القوة من
وكالته، يف األخرى اآلراء مخاَلفَة يعني األمر هذا كان وإذا طلباته، تحقيق خالل من
مقتنًعا «لسُت بقوله: اآلَخرين ناسا مسئويل آلراء وتكراًرا مراًرا تصدَّى سيفعل. كان فإنه

املوضوع.» هذا حيال بافرتاضاتكم
إعادِة بعمليِة سيمر كان الفضائي املكوك أن الواضح من كان أشهر، غضون يف
التنفيذيني املسئولني أحد أشار مثلما التطوير. تكاليف تخفيض عىل تركِّز كربى تصميٍم
التنفيذ، إىل طريقه يف الربنامج أن يدرك البعُض «كان الفضاء: وصناعة الطريان مجال يف
َعِلمنا يوليو، شهر بحلول حال، أية عىل لكن ذلك. يدركون اآلَخر البعض يكن لم حني يف

الجميع.» ينشُدها غايًة أصبح قد بُرمته اللعني النظام هذا أن جميًعا
يف ما حدٍّ إىل يرغبون كانوا املسئولني من كثريًا أنَّ ناسا مع املتعاقدة الرشكات علمت
ن تتضمَّ تصميمات تقرتح أن قوة بكل حاوَلْت ثَمَّ ومن التعزيزي؛ العودة بصاروخ ك التمسُّ
سنويٍّا أمريكي دوالر بمليار املحدد التطوير تكلفة سقَف نفسه الوقت يف تتجاوز وال ذلك
بوصفها واحدة مرًة لالستخدام القابلة الخزانات برزت واملوازنة. اإلدارة مكتب ِقبَل من
سيتقلَّصان كانا وتكلفتَها الفضائي للمكوك املدارية املركبة حجَم ألن نظًرا واعًدا؛ أسلوبًا
صاروخ تحويل يف شجاعًة محاَولًة بوينج أجرت داخليٍّا. الوقود حمِل إىل تحتَْج لم إذا
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طريق عن العودة، لعملية تعزيزي صاروخ إىل «٥ «ساتورن الصاروخ يف األوىل املرحلة
توربينية محركاٍت وعرشة طيَّار ومقصورَة هبوط وجهاَز أجنحة ن يتضمَّ تصميم اقرتاح
قبوًال. املقرتح يَْلَق لم وارًدا، الفضائي املكوك إطالق قبول احتمال كان بينما لكن، نفاثة.
التصميم رشكات أظهرت التطوير، تكاليف خفض عىل املتواِصل اإلرصار وطأة تحت
شكوك وغذَّى ناسا َع شجَّ ما وهو مبتكرة، تصميمات تقديم يف متزايدة براعًة املتعاقدة
أواخر يف واملوازنة اإلدارة مكتب عن الصادرة التقارير أحد نصَّ واملوازنة. اإلدارة مكتب
تصميم تغيري يف حيلتها وسعة ناسا بمهارة االسرتشاد لنا أمكن «إذا أنه: عىل نوفمرب
هي إذا ناسا تقدِّمه أن يمكن ما معرفة يف بعُد نرشع لم فإننا اآلن، حتى الفضائي املكوك
أمريكي.» دوالر مليارات و٤ ٣ بني يرتاوح مبلغ مقابل نظاٍم أداء تحسني فعًال حاولت
مليارات ٤ دون ما إىل يصل ولكي أمريكي، دوالر مليارات ٥ بلوغ يحاول فلترش كان
ثالثني × أقدام عرشة إىل نصفني، إىل الحمولة غرفة م يقسِّ أن عليه كان أمريكي، دوالر

رطل. ألف ٣٠ وبسعة قدًما
مطلب إىل فلترش استجاب العام، بنهاية التنازالت. من مزيٍد تقديم إىل األمر هذا دفعه
٤٥ × قدًما ١٤ الحمولة غرفة تكون أن وهو وسط، حل باقرتاح واملوازنة اإلدارة مكتب
معقوًدا األمل كان لكن الجوية، القوات يناسب يكن لم ما وهو رطل، ألف ٤٥ وبسعة قدًما
هذه يف األمل كان وبينما يوم. ذات فضائية محطة بناء يف يسهم قد الفضائي املكوك بأن

األفول. عن يكون ما أبعد كان فإنه آنذاك، واهيًا املحطة
الرئيس وهو األكرب، النفوذ صاحب الرجل بدعم الفوز وشك عىل فلترش كان لكن،
يرى كان إذ وجونسون؛ كينيدي رؤية تضاهي للفضاء الرئيس رؤية كانت نيكسون.
الفضاء، بروَّاد اإلعجاب شديد كان القيادة. عىل أمريكا لقدرة اختباًرا يمثِّل الفضاء أن
بل واشنطن، يف ذلك يكن ولم عودته، فور «١١ «أبولُّو بطاقم بنفسه َب رحَّ إنه حتى
بأمر علم عندما الهادئ. املحيط يف توٍّا اسرتجعتهم قد كانت طائرات حاملة متن عىل كان
للمكوك نموذًجا معه وأحرض فلترش به التقى وعندما باملوضوع، انبَهَر الفضائي، املكوك

يُعيده. لن أنه لو كما عليه قبضته وأحَكَم بالنموذج نيكسون أمَسَك الفضائي،
مكتب رئيس شولتس، بجورج فلترش التقى ،١٩٧٢ يناير شهر من مبكر وقت يف
٤٥ × قدًما ١٤ بمساحة الحموالت غرفة عن للدفاع ا مستِعدٍّ فلترش كان واملوازنة. اإلدارة
حني شولتز من به ُفوِجئ ما كثريًا أسعده مقبول». خيار «أقل بأنها وصفها حيث قدًما؛
الحموالت غرفة باستغالل الفضائي املكوك تطوير عىل فعليٍّا واَفَق نيكسون أن أخربه
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مدير مايرز، ديل مسمَع األنباءُ بلَغِت عندما قدًما). ٦٠ × قدًما ١٥) الكاملة بأبعادها
الدهشة. اعرتته املركبة، برنامج

الذي املركبة تصميم عىل ناسا استقرت ،١٩٧٢ عام من مبكر وقت يف النهاية، يف
صلب وقود وصاروَخْي للوقود كبري خارجي خزان عىل يشتمل الذي اليوم، نعرفه
كان جديًدا، صاروخيٍّا محرًكا أيًضا املركبة نَِت تضمَّ بوصة. ١٤٦ قطرهما به ملحَقني
الهيدروجني املحرك يستخدم أن املقرَّر من كان الفضائي. للمكوك الرئييس املحرك بمنزلة
املتعاقدة، الرشكة بوصفها داين» «روكيت من لكلٍّ عمًال يوفر بينما كوقود، واألكسجني

تطويرها. مباَرشة عن مسئوًال كان الذي الفضاء لرحالت مارشال ومركِز
السعر نصف أمريكي، دوالر مليارات ٥٫١٥ التطوير تكلفة تكون أن ناسا َعْت توقَّ
مرحلتني من املكوَّنة بالكامل االستخدام إلعادة القابلة املركبات نماذج لتصميمات املعَلن
من رحلة لكل عة املتوقَّ التكلفة ارتفعت أمريكي. دوالر مليارات ١٠ والبالغ ،١٩٧١ عام يف
الحموالت سعة ثبات ظل يف أمريكي. دوالر ماليني ١٠٫٤ إىل أمريكي دوالر ماليني ٤٫٦
لكل أمريكيٍّا دوالًرا ١٦٠ سيتكلَّف الجديد التصميم أن ناسا زعمت رطل، ألف ٦٥ عند
كان لكنه ذلك، يعلم فلترش وكان الشديد، بالتفاؤل تتسم تزال ال األرقام هذه كانت رطل.
كنا «لكننا قائًال: «ساينس» ملجلة آَخر مسئول الحًقا َح رصَّ عينيه. نصب الكونجرس يضع

«… جدٍّا كثرية أصوات عىل نحصل
ي لتلقِّ بنيكسون لُو جورج ونائبه فلترش التقى ذلك، يناير شهر من مبكر وقت يف
«سيُحِدث كبريًا: ثناءً الفضائي املكوك عىل نيكسون أثنى املرشوع. عىل الرئاسية املباَركة
الهائلة التكاليف عىل سيقيض روتينية. عملية بجعله القريب الفضاء إىل االنتقال يف ثورًة
فيها تذكََّر عبارٍة يف هوملز، أوليفر بالشاعر استشهد ثم الفضائيات.» علم بها يُعَرف التي
لكن أخرى، أحيانًا وضدها حينًا الرياح اتجاه يف نبحر أن ««علينا قائًال: كينيدي، جون
رحلة مع الحال هي هكذا نتحرك.» وال مرىس عند نقف أو ننجرف، وأالَّ نبحر، أن علينا

تقودها.»7 وستظل املتحدة الواليات تقودها رحلة الفضاء، إىل امللحمية اإلنسان
بإرساء املتعلِّق املهم الشأن يف ُقدًما تميض أن ناسا استطاعت التصديق، بهذا
أحد وكان بالعقد، إنرتناشونال» «روكويل فازت الفضائي. املكوك لتطوير الرئييس العقد
الصعبة الدروس من تعلََّم قد كان الرشكة هذه يف الفضاء قسم أن ذلك يف املهمة األسباب
ونُُظم اإلدارة مجاالت يف خاصًة قويٍّا، «روكويل» مقرتح كان «أبولُّو». برنامج بها مرَّ التي
يف تسبَّبَْت التي املشكالت من املستفادة الدروس يعكس كان ما وهو الكهربائية، الطاقة
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٢٫٦ العقد قيمة بلغت كثريًا. ستورمز ستورمي ُسمعة عىل وقضت ،١٩٦٧ عام حريق
الزمان. من عقٍد خالل لناسا عقد أكرب بذلك ليكون أمريكي، دوالر مليار

دوالر مليارات ٣٫٣ قوامها ميزانيٍة ظل يف «أبولُّو» مجد إىل لتعود ناسا تكن لم
لم الوكالة هذه أن رأى الذي براون، فون دون ُقدًما تميض أن عليها كان سنويٍّا؛ أمريكي
الخاص. القطاع يف للعمل ١٩٧٢ عام منتصف يف وتركها الكتشافها جديدة مجاالت تقدِّم
داين» «روكيت يف ممثَّلًة أخرى، مرًة «أبولُّو» أيام من القديمة املجموعة اجتمعت لكن،
الصاروخ مرافق تتوىلَّ أن تقرََّر طفيفة، وبتعديالت وهيوستن؛ هانتسفيل يف و«روكويل»،

أيًضا. الفضائي املكوك إطالَق كانافريال كيب يف الهائلة «٥ «ساتورن
اإلطالق مركبات من الجديد جيله يف يميضُقدًما السوفييتي االتحاد كان الوقت هذا يف
يف القمر حول للدوران الناجحتني شبه «زوند» رحلتَْي أعقاب يف الفضائية. واملركبات
صاروَخي يف وظيفي خلل حدث عندما ١٩٦٩ يناير يف إطالق عملية فشلت ،١٩٦٨ عام
األخرية الست املحاوالت ضمن الثالثة املحاَولة هي هذه كانت والثالثة. الثانية املرحلتني
أشهر، ستة ملدة الربنامج ف وتوقَّ العليا، املرحلة صواريخ يف املشكالت بهذه تمر التي
مراحل. أربع من املكوَّن «بروتون» الصاروخ كفاءة تطوير عىل العمل طاقم عكف بينما
املهام من مجموعة خالل من حثيثًا، يميض «أبولُّو» برنامج كان نفسها األشهر هذه يف
استعداٍد عىل السوفييت كان وحينما يوليو. يف القمر سطح عىل الهبوط بعثُة توََّجتْها التي

ينبغي. ا ممَّ أكثَر َر تأخَّ قد الوقت كان مجدًدا، للمحاولة
تماًما، ناجحة كانت الَعلقم. بطعم نجاًحا ذلك، أعقبت التي ،«٧ «زوند رحلة قت حقَّ
بأرسه. «زوند» برنامج يف الناجحة الوحيدة الرحلة األمر حقيقة يف كانت أنها اتضح بل
٧٦٥ خالل مارًة القمر حول املركبة طافت املايض، سبتمرب شهر يف «٥ «زوند غرار عىل
استغرقت التي بالكامل رحلتها خالل أرضار أي تصبها لم بينما املظلم، جانبه من ميًال
ينبغي. كما الصعبة الولوج معاَودة عملية املركبة ذَِت نفَّ ،«٦ «زوند غرار وعىل أيام. ستة
يف هبطت إنها حتى تماًما، دقيق نحٍو عىل الولوج معاَودة عمليُة ذَْت نُفِّ األمر، حقيقة يف
من شهر بعد ،١٩٦٩ أغسطس يف «٧ «زوند انطلقت لكن، هدفها. من ميًال ثالثني محيط
تُسِفر فلم دعائية؛ قيمة أيَّ الرحلة تحمل لم لذا، الصغرية؛ خطوته أرمسرتونج نيل اتخاذ

كثريًا. َر تأخَّ قد الوقت كان أن بعد وجاءت كثرٍي عن
الصاروخ إىل تستند كانت قيادة القيادة، عىل أمريكا لقدرة مقياًسا الرحلة كانت
تحقيق يف فشلت لكنها تحوزها أن مراًرا موسكو حاولت قيادة وهي ال، الفعَّ «٥ «ساتورن
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رائَدْي نقل حال، أية عىل «زوند»، برنامج هدف كان املصادفة. بمحض «أبولُّو» بلغته ما
ينجح لم التسع، اإلطالق عمليات مدى عىل بسالم. وإعادتهما القمر حول مدار إىل فضاءٍ
تكرار من حتى يتمكَّنوا لم األمر، حقيقة يف املهمة؛ لهذه مركبتهم تأهيل يف قطُّ السوفييت
ضمن ١٩٧٠ أكتوبر يف أُجِريت التي — األخرية اإلطالق عملية تكن فلم ٧»؛ «زوند إنجاز
،«٥ «زوند ملركبة الناجحة شبه للمحاولة تكرار سوى — األخرى اإلطالق عمليات سلسلة
من النقيض عىل الهندي. املحيط فوق االنحدار الشديدة الولوج معاَودة عملية ذلك يف بما
القمر، حول للدوران تماًما مماثلة رحلة يف الثالثة روَّادها «١٣ «أبولُّو حملت عندما ذلك،
اآلِمنة للعودة طارئ، كإجراء فقط الدوران عمليَة ذَْت نفَّ معطوبة مركبة ن تتضمَّ كانت

القمر. فضاء من
كانت ،«٥ «ساتورن إىل ١-بي» «ساتورن من َمْت تقدَّ قد ناسا كانت مثلما لكن،
النهائي «إن-١» الصاروخ إىل التعزيزي «بروتون» الصاروخ من تتقدَّم أيًضا روسيا
القمري، الصاروخ هذا يف األوىل املرحلة صاروخ محركات كانت لكوروليف. الضخم
تحكٍُّم نظاَم ثمة أن املفرتض من كان ثنائية. مجموعات يف مركَّبة محرًكا، ثالثون وعددها
عطب؛ أيَّ يستشعر املركبة متن عىل بالروسية) «كورد» (يُدَعى املحركات تشغيل يف
يف به املقرتن اآلَخر املحرك عن فضًال معطوب محرٍك أيَّ سيوقف النظام كان ثَمَّ، ومن

الدفع. قوة يف تواُزٍن عىل للحفاظ املقابلة، الوجهة عىل الثنائية، مجموعته
الرحلة، ُعمر يف األوىل الدقيقة خالل .١٩٦٩ فرباير يف األوىل اإلطالق عمليُة أُجِريت
عند ثم املركبة، عىل األحمال لتخفيف رسعتها من األوىل املرحلة صاروخ محركات قلََّلْت
ا ممَّ أكرب برسعة طاقتها بكامل للعمل املحركات هذه عادت اإلطالق، وقت من ٦٦ الثانية
واندالع سائل أكسجني أنبوب يف تصدُّع حدوث إىل الناشئ اإلجهاد فأدَّى لها؛ مخطًَّطا كان
من وبدًال فيه، متمركزة املشكلة كانت الذي املحرك وقف يف «كورد» نظاُم فشل حريق.
الصاروخ محركات فأوَقَف معها، وتعاُمله املشكلة تجاه استجابته يف النظام باَلَغ ذلك،
االنطالق. نقطة من تقريبًا ميًال ثالثني مسافة عىل «إن-١» الصاروخ سقَط كلها. الثالثني
عملية إىل بالنسبة طبيعي أمٌر «هذا ُمَطْمِئنًا: كوروليف، خليفة ميشن، فاسييل قال
محاولُة أُجِريت الذي الثاني، «إن-١» الصاروخ عىل آماَله ميشن عقَد األوىل.» اإلطالق
هذا استخدام يف يرغب ميشن كان .«١١ «أبولُّو من أسبوعني قبل يوليو، يف األوىل إطالقه
أحًدا يجعل الذي النحو عىل يكن لم وإن ذلك، يف ونجَح قياسية، أرقام لتسجيل الصاروخ

اإلطالق. عىل املنصة عىل تنفجر إطالق مركبة أكرب «إن-١» صار تَمَّ. بما فخوًرا
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قطعٌة نَفذَْت ثم األقدام، من مئات بضع إىل وارتفَع املنصة من الصاروخ انطلق
يف تسبََّب مما ٨؛ رقم للمحرك التوربينية السائل األكسجني مضخة إىل شاردة معدنية
مجموعة يف الصاروخ متن عىل املوجودة الكابالت قطع إىل بدوره أدَّى ما وهو انفجارها؛
أخرى، مرًة هائل. حريق اندالع يف وتسبََّب املجاورة، املحركات وأتلَف الكهربائية، الدوائر
كان الذي — القمري الصاروخ هذا سقط الدفع. محركات جميع «كورد» نظام أوَقَف
اإلطالق مجمع عىل — بحرية رٍة مدمِّ وزَن وزنه يف يماثل وكان آِخره، عن بالوقود مزوًَّدا

النريان. من هائلة كرة شكل يف وانفَجَر
من يكفي ما آنذاك لديه وصار منها، يتعلَّم وأن عثراٍت يواجه أن ع يتوقَّ ميشن كان
صاروخ ُزوِّد بينما بالكامل، «كورد» نظام تصميم أُِعيد الدكتوراه. درجة لينال الدروس
نيكوالي وضَع الفريون. غاز باستخدام الحريق ملكافحة بنظاٍم «إن-١» يف األوىل املرحلة
مرشحات تركيَب ن يتضمَّ كفاءتها، لتحسني كبريًا برنامًجا املحركات، م مصمِّ كوزنتسوف،
اإلطالق. ومنصة الصاروخ تدمري يف تسبَّبَْت التي املعدنية القطعة غربلة يمكنها بسيطة
بالفعل. اإلنشاء قيد كان ثاٍن، إطالق مجمع بناء استُكِمل بينما املنصة، بناء إعادة تقرََّرت

آَخرين. عامني ملدة «إن-١» الصاروخ ينطلق لم ذلك، مع
«آر-٧» الصاروخ لديه يزال ال كان أمره؛ من حرية يف ميشن يكن لم ذلك، مع
الكفاءة من قدًرا أظَهَر قد «بروتون» كان بينما «سويوز»، الفضائية مركبته مع التعزيزي
واقع من ناجحة إطالٍق محاوالِت أربع خالل من «زوند»، برنامج يف بعيدة غري مدة منذ
الكرملني، يف ِثقًال يمثِّل يزال ال كان الذي أوستينوف، ديمرتي أصَدَر محاوالت. خمس
امُلناِظر برنامجه لتنفيذ «وبروتون» «آر-٧» الصاروخني باستخدام ميشن إىل تعليماته
محطة هي صغرية، فضائية محطة بناء حول يتمحور الربنامج كان «سكايالب». لربنامج
موجوًدا جاجارين يكن لم الحظ، لسوء لكن جاجارين. يوري إىل تحية) (أْي «ساليوت»
اثة النفَّ املقاِتلة بطائرته حلََّق عندما ،١٩٦٨ عام يف حتفه لقي فقد التحية؛ ى يتلقَّ حتى
وراءها. كبرية ملسافة أخرى مقاتلة طائرة سحبت التي القوية الجناح طرف دوامات نحو

االصطدام. حادث يف حتفه ولقي السيطرة، نطاق عن جاجارين طائرة خرجت
«سويوز» وبالتحام رطٍل، ألف ٤٠ من أكثر تزن «ساليوت» كانت رائعة، ثناءٍ كإشارة
بمقدار يزيد ما وهو مكعٍب، قدٍم ٣٥٠٠ يساوي مًعا املركبتني يف الداخيل الحيز كان معها،
الرحالت عىل تركِّز األمريكية، نظريتها مثل «ساليوت»، كانت «سكايالب». حيز عن الثُّلث
حيث املدار؛ يف املكوث لزمن القيايس الرقَم موسكو استعاَدْت اإلحماء، من كنوٍع الطويلة.
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يف ثم .١٩٧٠ عام يف يوًما عرش ثمانية ملدة الفضاء روَّاد من ثالثًة «٩ «سويوز حملت
الفضاء، إىل «١ «ساليوت انطلقت جاجارين، رحلة من سنوات عرش بعد ،١٩٧١ أبريل
أفراد أبقى قد خروج فتحة يف عطٌل كان وإْن بها، والتحمت «١٠ «سويوز انطلقت ثم
جورجي حاِملًة ،«١١ «سويوز إليهما ْت انضمَّ أسابيع، بستة بعدها مركبتهم. يف الطاقم
املحطة هذه جميًعا دخلوا باتساييف. وفيكتور فولكوف، وفالديسالف دوبروفولسكي،

أسابيع. ثالثة من أكثر فيها ومكثوا الفضائية
كبسولة لفصل لالنفجار القابلة املعدنية القطع من مجموعة أطلقوا مهمتهم، بانتهاء
عىل يزالون ال كانوا «سويوز». أجزاء بقية عن الجوي الغالف ولوِج معاَودة عن مسئولة
معادلة عن مسئول صمام فتح يف االنفجارات تسبَّبَت عندما ميل مائة من أكثر ارتفاع
بزَّات يرتدون الفضاء روَّاد يكن لم الفضائية. املركبة خارج الضغط مع القمرة ضغط
الصمام غلق املمكن من كان املركبة. متن عىل ضغٍط بزَّة منهم أيٍّ لدى تكن لم إذ ضغط؛
انعدام حيز يف الصمام إغالق جاهًدا يحاول كان بينما اتزانه باتساييف فقد وربما يدويٍّا،
أن قبل القمرة يف املوجود الهواء َب ترسَّ لكن، وجهه. يف شديدة كدمًة ى تلقَّ حيث الوزن؛
فضاءٍ روَّاد وفاة من الرغم عىل حتفهم. الطاقم أفراد ولقي الصمام، إغالق ألحٍد يتسنَّى
الغالف وراء فيما الفضاء يف حتفهم يلقون َمْن أول هم الطاقم هذا أفراد كان قبُل، من

الجوي.
االختبار، وحدات يف املرات مئات للفحص الصمام هذا «أُخِضع الحًقا: ميشن قال
أحدهم بخاطر يُجْل لم دائًما. حسنًا بالءً يُبيل كان السابقة. مركباتنا جميع يف واستُخِدم
غرار عىل «سويوز» مركبة تصميم أُِعيد تتعطل.» قد كهذه بسيطة أداًة أن اإلطالق عىل
مراءَ ال رضورًة بعُد فيما الفضاء لروَّاد الفضائية البزَّات وصارت «إن-١»، مع حدث ما
«سويوز» تعديل جرى بها، الخاصة األكسجني وألنابيب لها املجال يُفَسح ولكي فيها،
كان ما وهو فقط، فضاءٍ رائَدْي تحمل مركبٍة إىل الفضاء، روَّاد من ثالثًة تُِقلُّ مركبة من
التي ،١٩٦٤ عام يف «فوسخود» عىل فيوكتستوف أجراها التي التعديالت من النقيض عىل
الزمان من عقد مرَّ فضاء. روَّاد ثالثة تُِقلُّ العالم يف فضائية مركبة أول ظهور إىل أدت

أفراد. ثالثة من طاقم متنها عىل بمركبة أخرى مرًة السوفييت ينطلق أن قبل
محاولة «إن-١» أجرت نحبهم، الفضاء روَّاد فيه قىض الذي نفسه األسبوع خالل
دورانها يف عة ُمتوقَّ غري هوائية ديناميكية قًوى تسبَّبَْت الربج، من خروجها مع أخرى.
الثانية املرحلتني صاروَخي بني الداعم الهيكل تحطُّم إىل أدى ا ممَّ محورها؛ حول برسعة
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يحمل كان ذاته حد يف رضوري صاروخ وهو الثالثة، املرحلة صاروخ انفصل والثالثة؛
اإلطالق. منصة ُقْرَب وانفَجَر الصاروخ تحطََّم القمرية. الفضاء ملركبة محاكيًا نموذًجا
استمرت آنذاك. رأسه انفصال إدراك دون أجزائه، من ى تبقَّ بما طريقه «إن-١» واَصَل
يحاول كان بينما — إجهاٍد أيما أُجِهد الذي — التوجيه نظام تعطََّل إذ الدوران؛ حركة
أن بَيَْد حسنًا، بالءً تبيل األوىل املرحلة صاروخ محركات كانت الدوران. حركة وقف
قذيفة مثل السماء خالل املقصوم القمري الصاروخ انحنى جميًعا. أوقفها «كورد» نظام
اإلطالق، موقع من ميًال عرش اثني مسافة عىل باألرض، اصطدم وعندما هائلة، مدفعية

قدم. مائة عرضها فوهة وخلََّف أيًضا، انفَجَر
من عاًما عرش خمسة بعد — ١٩٧٢ نوفمرب يف ثم آخر، عاٍم ونصف عاٍم مىض
الصاروخ كاد أخرى. محاولة إلجراء جاهًزا «إن-١» كان — األُوليني «سبوتنيك» رحلتَْي
األوىل. التسعني الثواني خالل عادي نحٍو عىل حلََّق حيث املرة؛ هذه االنطالق يف ينجح
مخطًَّطا كان مثلما األوىل املرحلة صاروخ مركز يف محركاٍت ستة َف توقَّ اللحظة، تلك يف
األخرى والعرشون األربعة الصاروخ محركات واَصَلْت بينما املركبة، تساُرع من للحد له،
تأثري وأدَّى ينبغي، ا ممَّ أكثر فجائيٍّا املحركات ف توقُّ كان الحظ، لسوء الدفع. قوة توفريَ
نظام يعمل لم حريق. فاندلع الوقود، أنابيب بعض تصدُّع إىل املائي الطَّرق ظاهرة
١٠٥ الثانية عند االنفجار يف املحركات فبدأت الفريون، غاز باستخدام الحرائق مكافحة
عندئٍذ، محركات. من تبقى ما «كورد» نظام أوَقَف بثانيتني، وبعدها اإلطالق، وقت من
عرش خالل األوىل املرحلة صاروخ سَقَط بأرسه. الصاروخ انفجر إذ فاَت؛ قد األوان كان
العمل. يف سيبدأ الثانية املرحلة صاروخ كان بينما العادية، االنفصال لحظة من ثواٍن

فون سجل مع مرير نحٍو عىل يتناقض الذريع الفشل من الحافل السجل هذا كان
«ساتورن» طراز لصواريخ إطالق عملية ثالثني من أكثر خالل الكامل. النجاح من براون
،«٥ «ساتورن طراز من صاروًخا ثالثون ذلك يف بما و١٩٧٥، ١٩٦١ عاَمْي بني
املهم االستثناء أخذ مع املدارية. دون أهدافها َقْت حقَّ أو مداراتها الصواريخ جميع بلغْت
أبريل يف العليا املراحل صواريخ جميع كانت االعتبار، يف الثاني «٥ «ساتورن للصاروخ

االختبار. وهي واحدة، كلمة يف السبب تلخيص ويمكن يجب؛ كما تعمل ١٩٦٨
األول. املقام يف االختبار عىل تدريبًا الربنامج، يف عملوا َمْن إىل بالنسبة «أبولُّو»، كان
األفراد أحد — فيلتز تشاريل أخربَ واملسامري. الصواميل مستوى عند حرفيٍّا الربنامج بدأ
الحديد خام أن النواب، مجلس يف الفضاء لجنَة مرة ذات — ستورم قوات يف البارزين
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سلسلة يف مفتوح منجم يف معني قطاع من جاءَ هذه والربط التثبيت أدوات منه املصنوعة
عرشة بإحدى تصنيعها يف املسامري مرَِّت ثم مينيسوتا. بوالية دولوث، ُقْرَب مسابي، جبال
اختباراٍت خالل من خطوة، كل يف واعتماده املنتج عىل التصديق يجب وكان خطوة،
امُلشكَّل الحديدي والقضيب الخام، من املصهورة السبيكة عىل التصديق هذا جرى دقيقة.
نفسها املسامري عن فضًال الحديدي، القضيب امُلستخَلصمن الفوالذ وقضيب السبيكة، من
مرة خمسني أعىل الناتجة والربط التثبيت أدوات تكلفة كانت الفوالذ. قضيب من امُلفرزة
األمر أن بَيَْد املعدنية، األدوات لبيع محلٍّ من يشرتيها فيلتز كان ربما التي املسامري من

القمر. إىل فضاء روَّاد إلرسال ذلك يتطلَّب كان
للربنامج يكن لم التحديد، وجه عىل النحو. هذا عىل األمر مع الروس يتعامل لم
صاروَخ تستوعب أن يمكنها كبرية إطالٍق منصُة القمر سطح عىل للهبوط السوفييتي
أجرى قد كوزنيتسوف أن من الرغم عىل الثالثني، بمحركاته «إن-١»، من األوىل املرحلة
تشغيل عمليات تُجِري كانت ذلك، من النقيض عىل صواريخه. محركات عىل اختباراٍت
يف الكاملة املرحلية الصواريخ ألكرب حتى املسيسيبي اختبارات منشأة يف استاتيكية
املنفصلة، األجزاء عىل اختبارات نُجِري «كنا ميشن تعبري حدِّ عىل .«٥ «ساتورن الصاروخ
األوىل املرحلة صاروخ يف جميًعا الثالثني املحركات تشغيل يف التفكري عىل حتى نجرؤ ولم
عملها سالمة عىل بالطبع، ضمانات، دون األجزاء، تجميع جرى ثم كامل. ٍع ُمجمَّ كنموذج

كمجموعة.»
الربنامج، يف أمريكي دوالر مليار ٢٥ األمريكيون «استثمر قائًال: ميشن استطرد
اختصايص أضاف تقريبًا.»8 مراٍت عرش أقل كان استثمرناه ما لكن القمر، إىل وصعدوا
لم بينما تجريبية، قاعدة إنشاء عىل أمريكي دوالر مليار ١٥ األمريكيون «أنفق آَخر:
حاولوا ألنهم القمر بلوغ يف الروس فشَل تقريبًا.» أمريكي دوالر مليار سوى نحن ننفق
املتنافسني، املجتمعني ميزاِت بدقٍة عكَس بدوره، وهذا، زهيدة؛ بتكلفة هناك إىل الصعود

الخاص. اختباره إىل بينهما الفضاء مجال يف التنافُس أخضعهما اللذين
املنافسة هذه بقيت ما :١٩٦١ عام يف جيًدا األمر أدرك قد كينيدي الرئيس كان
مقدور ففي الوقت، ذلك يف متوافرة كانت التي األخرى واألجهزة الصواريخ مستوى عند
لكوروليف، «آر-٧» الصاروخ مضاهاة «٢ «تايتان الصاروخ استطاع الفوز. موسكو
كبري. بفارق ليس لكن «فوسخود»، عىل أدائه يف «جيميني» يتفوق أن ع املتوقَّ من وكان
الدوران عملية كانت التي ١-بي»، و«ساتورن «بروتون» بني املنافسة صارت ربما باملثل،
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مستوى عند لكن، ا. حقٍّ الوطيس حامية احرتافيًة مناَفسًة فيها، الجائزة هي القمر حول
جمع يف الُعظميني القوتني قدرات ا حقٍّ املنافسة اختربت و«إن-١»، و«أبولُّو» «٥ «ساتورن
مبكر وقت يف «نيوزويك»، مجلة قارنت مهم. مرشوع لتنفيذ الالزمة الطائلة املالية املبالغ
املحيط غرب شمال يف كاواكيوتل لقبيلة بوتالتش باحتفال الفضاء سباَق ،١٩٦١ عام من
بوتالتش احتفال كان النريان. يف قيمًة األشياء بأعىل اإللقاء عىل يتنافسون الذين الهادئ،

عليه. حصلْت وما البالد، تريده ما هذا القمري
«ساليوت» محطات رحالت عىل يركِّز السوفييتي االتحاد كان بينما ذلك، إىل باإلضافة
كانت أيًضا. املجال هذا يف للريادة بًة متأهِّ املتحدة الواليات كانت له، التابعة الفضائية
وسائل كل تتضمن مرات، أربع بمقدار «ساليوت» من أثقل كانت التي «سكايالب»،
من مكوَّن منزل اتساع اتساعه يف يبلغ كان الذي الرحب حيزها خالل من فعًال، الراحة
قد بها، املتصلة «أبولُّو» مركبة عن فضًال قدًما، ١١٨ البالغ طولها أن كما غرف، ثالث
كثريًا أكرب مدارية ملركبٍة مبكًرا نموذًجا جعلها ما وهو ،«٢ «تايتان من طوًال أكثر جعلها
نوٍم أكياس يف بالنوم يستمتعون طواقمها أفراد كان الحجم. متوسطة إطالق مركبة من
واحدة مرًة لالستخدام وُدشٍّ مائدة، بها طعام غرفة عن فضًال خاصة، مقصوراٍت يف
روَّاد مقدور يف كان الهوائي. الشفط عىل يعتمد الجاذبية معدوم ومرحاٍض أسبوعيٍّا،
ُمحىل وبودينج امَلخلية، اللحم ورشائح الكركند يشمل طعامهم وكان الحالقة، الفضاء
قرََّرْت لكنها الطعام، قائمة إىل نبيذ إضافة يف ناسا فكرت األسمر. والسكر الزبد بحلوى
االمتناع أو الخمر معاَقرة يف لالعتدال النسائي املسيحي االتحاد اعرتاض خشيَة تفعل أالَّ

عنها. التام
يف ة. جمَّ متاعب وسط ،١٩٧٣ مايو يف فضائي مدار يف الفضائية املحطُة حلََّقِت
شميس لوٍح َسْحِب إىل أدَّى ا ممَّ املركبة؛ عن منفصًال حراري درٌع تمزََّق أعىل، إىل طريقها
املفقود الحراري الدرع عرََّض فتحه. دون يحول بما آَخر شميس لوح وعرقلة معه رئييس
الطبية، واإلمدادات امُلخزَّن الطعام إفساد ثَمَّ ومن املفرطة؛ الحرارة لخطر «سكايالب»
مميتة. غازات وإطالق العازلة، يوريثان البويل مادة وتحلُّل الفوتوغرافية، األفالم وإتالف
من منفصلة مجموعة يحمل كان أبولُّو منظار حامل أن من الرغم عىل ذلك، إىل باإلضافة
مصدر خفض يف يتسبَّب أن شأنه من «سكايالب» ألواح فقدان كان الشمسية، األلواح

النصف. بمقدار الطاقة
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القاعدة يف املهندسون حاَوَل حيث مجدًدا؛ «١٣ «أبولُّو لرحلة تكراًرا األمر كان
الذي الربنامج هذا إنقاذ خاللها من يمكن رسيعة إصالحاٍت إىل َل التوصُّ جاهدين األرضية
قصوى رضورًة يمثِّل شمسية مظلة توفري كان أمريكي. دوالر مليار ٢٫٥ تكلفته بلغت
ما وهو للنرش، قابل الرقيق البالستيك من كبري مستطيل شكَل املظلة اتخذت ة. وُمِلحَّ
عىل الخروج فتحة عرب إخراجها يستطيع الفضاء رائد كان طيِّها، عند يدوية. مظلة يشبه
التخزين بطاريات بدأت وعندما الخارجي. بالحائط وإلصاقها وفتحها «سكايالب» جانب
الفضاء رائدا سار ًة. ِحدَّ طاقٍة مصدِر توفرِي مشكلُة ازدادت النفاد، يف املركبة متن عىل
حتى فرتة أطول هي هذه وكانت الفضاء، يف ساعات أربَع كروين وجوزيف كونراد بيت

امُلعلَّق. الشميس اللوح وحرَّروا الحني، ذلك
خاللها أجَروا التي الفرتة وهي يوًما، ٢٨ ملدة البقاء عىل ذلك بعد الطاقم استقرَّ
الطاقم، أفراد بني الثالث الفضاء رائد كان بينما طبيبًا، كروين كان طبية. فحوصات
األخرى األنشطة كانت . سنٍّ اقتالع أو صغرية جراحة إجراء يستطيع وايتز، بول وهو
سلوَك تدرس كانت التي والتجارب األرضية، واألرصاد الشميس، الفلك علم حول تتمحور
من ثانية مجموعة مكثت ،١٩٧٣ عام يف الحًقا الجاذبية. انعدام حالة يف السائلة املعادن
عىل إنه حتى تماًما، جيد نحو عىل البعثة هذه وسارت يوًما، وخمسني تسعة الزائرين
أربعة إىل البقاء فرتَة ناسا مديرو مدَّ مماثلة، لفرتٍة للبقاء ثالث طاقم ترشيح من الرغم
وهما الشميس، الفلك علم يف اختصاصينَي ن تُِقالَّ األخريتان الرحلتان كانت يوًما. وثمانني
للطاقة الفجائية باالنبعاثات لة مفصَّ أرصاًدا كالهما وقدََّم جيبسون، إد ثم جاريوت أوين

تولُّده. لحظة منذ أحَدها جيبسون تابََع التي الشمسية، االنفجارات باسم املعروفة
أفراُد ودأََب َحريف، غري الطعام مذاق كان غرائبها؛ الوزن انعدام حالة يف للحياة كان
يف الهواء فقاعات شكََّلْت وامللح. البصل تتبيالت يف إليهم املقدَّم الطعام غمس عىل الطاقم
قائًال: الثالثة البعثة يف فضاءٍ رائد — بوج بيل إليها أشار أخرى، مشكلًة واملاء الطعام
بمعدل البطن من غازاٍت خروج أن أعتقد البطن. من غازاٍت خروج كثرة من نعاني «كنَّا
الذي الوحيد اليشء كان معه؛ التكيُّف يمكن الذي الجيد باألمر ليس يوميٍّا مرة خمسمائة
بقوام يتمتعون صاروا الجميع لكن نفسها.» الكميَة يطلقون كانوا الجميع أن ذلك يعوِّض
يحياها أن يمكن التي الفرتة طول عىل قيود أي وجود عدم إىل يشري كان ما وهو جيد؛
الفضاء روَّاد جميع ظلَّ بدأب، التمرينات ممارسة خالل من الوزن. انعدام حالة يف املرءُ

طيبة. بصحة يتمتعون
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من عدد عند التُِقطت لألرض صوًرا نَْت تضمَّ التي األرضية، األرصاد هناك كانت ثم
الصور أظهرت للحرارة. اسة الحسَّ الحمراء تحت األشعة ذلك يف بما املوجية، األطوال
غرب يف األرضية الحرارية للطاقة امُلحتَملة املصادَر الحمراء تحت باألشعة املأخوذة
قد التي الكاريبي منطقة يف البارد للماء املتفجرة الينابيع عن فضًال املتحدة، الواليات
يف بالجفاف متأثِّرة منطقة يف العلماء أحد استعان رها. وتطوُّ العواصف ن تكوُّ عىل تؤثِّر
محتَملة أماكن عىل جيولوجيون عثَر بينما مياه، عن للبحث «سكايالب» بصور أفريقيا

والنحاس. النفط الحتياطي
مركبة تخرج لم أكيدة، قيمة عىل ينطوي كان العمل هذا أن من الرغم عىل ذلك، مع
ظل يف األمد الطويلة الطبية الدراسات فائدة تضاءلت «سكايالب». ملركبة متابعة بعثة يف
مدارية مراصد إطالق املنتظر من كان املريخ. إىل بعثة أي إرسال يف االحتمال غياب
لكْن الشمس، عن فضًال ومحيطاتها لألرض رصٍد عمليات إلجراء املستقبل يف أخرى
ساَهَمْت لسنوات. عملها ويستمر بكثري تكلفًة وأقل مأهولة غري تكون أن املقرَّر من كان
وبرنامج «أبولُّو» برنامج بني ما الفرتة يف ناسا واجَهتْها التي الفجوة سدِّ يف «سكايالب»
كانت معدات ومن حون، سيُرسَّ كانوا اختصاصيني من استفادت حيث الفضائي؛ املكوك
ملؤسسة سنواٍت أربع ميزانيَة ستوفر كانت تكلفتها لكن املتاحف. جنبات بني ستُوارى
عىل الفضاء. مجال يف للبالد األساسية البحوث معظَم تموِّل كانت التي الوطنية، العلوم
تتناقض املرتفعة تكلفتها كانت كبرية، علمية ثماًرا َقْت حقَّ «سكايالب» أن من الرغم
الجنوبية القطبية القارة دراسة مثل وقتَها قائمة ملرشوعاٍت املتواضعة التكلفة مع بشدة
من أكثر أو ميزاتها، تفوق املحطة تكلفة كانت البحار. أعماق واستكشاف (أنتاركتيكا)،

الفضائي. املخترب هذا إىل أخرى رحالت إرسال تربر أن
عملية أَقلَّْت عندما ،١٩٧٥ عام منتصف يف أخرية انتصار بلحظة «أبولُّو» حظيت
عىل معتاد غري بهدف لاللتحام مركبتها ١-بي» «ساتورن للصاروخ األخرية اإلطالق
اتفاقية من املشرتكة البعثة هذه انبثقت .«١٩ «سويوز السوفييتية نظريتها وهو اإلطالق،
فكرة إىل ترمز وكانت كوسيجني، أليكيس الوزراء ورئيس نيكسون بني ١٩٧٢ عام يف
طاملا التي الصاروخية واملعدات املؤسسات هي فها الفضاء؛ عرب تصويرها يجري مخادعة
تلتقي القومي، التفوق إظهار إىل وَسعت القمر، إىل الصعود يف قليلة سنواٍت قبل تنافست
تتعاَونَا. أن الُعظميني القوتني لهاتني يمكن كيف لتُظِهر مًعا وتلتحم الفضاء يف حاليٍّا
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مع ورصاع تناُحر وضع يف منهما كلٌّ تَُعد لم وواشنطن موسكو أن الصائب من
االسم. بهذا تُنَعت أن فعًال تستحق كانت إذا غريبة، صداقتهما كانت لكن األخرى،
حيث الكربى»؛ الحبوب «رسقة باسم املعروفة الصفقة يف الروس نجَح ،١٩٧٢ عام يف
من كثريًا زادت ضخمة بكمياٍت رشاء عمليات إجراء يف السلع بأسواق معرفتهم استغلوا
الروس غزا بسنواٍت، بعدها م. التضخُّ يف ملحوظ نحٍو عىل ساهَمْت ثَمَّ ومن القمح، سعر
لم ذلك، مع لكنهم، الباردة؛ الحرب أزمَة َد جدَّ ما وهو شيوعي، نظام إلقامة أفغانستان
قطًعا يَُعدُّ كان ما وهو برلني، عىل لالستيالء بالحرب يهدِّدوا أو كوبا يف صواريَخ يضعوا
قرابة مًعا ومكثتا مداٍر يف التحمتا املركبتنْي أن من الرغم عىل لكن، األمام. إىل ًما تقدُّ
أوائل يف «فوستوك» مركبة غرار عىل الدولتني. كلتا برامج بني التقاءٍ أي يحدث لم يومني،
أن قبل الفضاء يف مؤقتة لفرتة وأمريكا روسيا تقاَربَْت العرشين، القرن من الستينيات

وبرامجها. مساَرها منهما كلٌّ لتواِصل تنفصال
الجذري التغيري من حالٍة وسط جديًدا اتجاًها يضعون السوفييت كان موسكو، يف
أوستينوف، ديمرتي هو االتجاه ذلك وضع عن املسئول الرجل كان البالد. قيادة يف الشامل
موسكو؛ يف نفوذ صاحب أوستينوف ظلَّ عاًما. ثالثني قبل كوروليف موهبة اكتشَف الذي
وزير منصب شغل إىل طريقه يف وكان الشيوعي للحزب املركزية اللجنة سكرتري كان
ينظر كان «أبولُّو»؛ نجاحات أعقاب يف بالقمر أوستينوف اهتماُم َفَرتَ جديدة. لفرتٍة الدفاع
انفصل قد كان الذي املخرضم املحركات م مصمِّ جلشكو، فالنتني إىل إيجابية نظرًة حينئٍذ

القمر. سطح عىل للهبوط كوروليف برنامج عن
تسبَّبَْت الذي ميشن، بفاسييل ذرًعا ضاَق قد أوستينوف كان نفسه، الوقت يف
الكوكب عىل فوهات ن تكوُّ يف «إن-١» القمري كوروليف صاروخ لبناء الطويلة محاولته
عام إىل ١٩٦٩ عام من األربع اإلطالق محاوالت فشل بعد حتى الربنامج استمر الخطأ.
حصل الربنامج. مدير ميشن، إقصاء أوستينوفرضورة قرَّر ،١٩٧٤ مايو يف لكن ،١٩٧٢
أتى ثم برجنيف، ليونيد الدولة رئيس موافقة وعىل ميشن رئيس موافقة عىل أوستينوف

للربنامج. رئيًسا محلَّه ليحلَّ القديم، ميشن غريم بجلشكو،
وهو تيوراتام، بلغتا قد «إن-١» طراز كاملتني إطالٍق مركبتا كانت اللحظة، تلك يف
السوفييت. بها تمتََّع طاملا التي القمر إىل الصعود إلمكانية مبهًرا عرًضا يمثِّل كان ما
جلشكو، استطاع القادمة. القليلة األشهر غضون يف لالنطالق جاهزتني املركبتان كانت
إيقاًفا الربنامج وإيقاف لها، مخطًَّطا كان التي اإلطالق عمليات إلغاءَ الكرملني، من بدعٍم
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«إن-١»، مركبتَْي بعرض يسمح لم أنه كما تماًما. الربنامج أنهى ،١٩٧٦ عام ويف مؤقتًا؛
بتدمريهما. أَمَر بل

املديرين كبار أحد كتَب املرشوع؛ لطاقم شديدة صدمة بمنزلة القرارات هذه كانت
األشخاص آالف بذله الذي املخلص الجهد يف اإلطالق عىل يفكِّر لم «أحًدا إنَّ يقول: الحًقا
يعريوا لم أنهم عىل األمر يقترص لم «إن-١»؛ ملركبة عمرهم سنوات أفضَل كرَّسوا الذين
«إن-١»، عن استغنائهم جانب وإىل تفسريات. أي يقدموا لم بل فحسب، اعتباٍر أي اآلَخرين
الكثري عانى العطاء. عىل القدرة لديهم تزال ال كانت الذين ميه مصمِّ عن أيًضا استغنوا
ذي يشء بأي مجدًدا اإلتيان عن عاجزين جعلتهم نفسية صدمة من مني املصمِّ هؤالء من
لم لكن، لكوروليف».9 التابع التصميم مكتب يف العنارص أفضَل هؤالء كان مماثلة. قيمة

الذاكرة. غياهب يف «إن-١» إلقاء َلْت ففضَّ للفشل؛ تذكارية نُصبًا لتقيم موسكو تكن
املرحلية، الصواريخ صارت جديدة؛ استخداماٍت يف «إن-١» مكونات بعض استُِغل
الوقود خزانات استخدام وأُِعيَد تخزين، مباني أو َمراِئَب النصف، إىل أطوالها ُقِطَعت التي
املياه توزيع شبكة من وكجزءٍ لالسرتخاء، صيفية وكُظلَّة ترفيهي، كمركز جديد نحو عىل
شمسية غرفة إىل هوائي طبق هيئة عىل ُقبَّة َلْت تحوَّ كذلك، القريبة. السكنية للوحدات
اهتمامه ُجلِّ تركيَز جلشكو استطاع «إن-١»، من بالتخلصإذن داكنة. برشة عىل للحصول
عالم إىل تشلومي قاَد َمْن هو جلشكو كان ر. املتطوِّ الوقود بخصوص ل امُلفضَّ موضوعه يف
الهيدروجني إىل جلشكو انتقل الحادة. كوروليف اعرتاضات إزاء للتخزين، القابل الوقود
استخدمت التي الثقيلة الحموالت ذات اإلطالق مركبات من جديدة فئة م صمَّ حيث السائل،
سنوات، عرش دامت العمل من فرتة بعد ألمريكا. الفضائي املكوك ونافست الوقود هذا

الفضائية. «بوران» ومركبة التعزيزي «إنرجيا» الصاروخ هي املحصلة كانت
يف ومهمة أساسية كعنارص تربز املدارية «ساليوت» محطات كانت األثناء، تلك يف
مناِظرة نماذج وكانت استطالعاٍت تُجِري عسكرية نماذج ثمة كانت الفضاء. برنامج
النماذج تلك كانت مشابهة. داخلية سعة ذات كانت حيث املأهول، املداري للمخترب
كانت أنها كما املدنية، لألغراض صًة مخصَّ بالطبع، عنها، ستتحدث موسكو كانت التي
الدراسات مثل مشابهة، أنشطة متنها عىل ستستضيف وكانت عموًما «سكايالب» تشبه
من النقيض (عىل الشمسية. والدراسات األرضية، واألرصاد الطويلة، للرحالت الطبية
صور التقاِط ميزَة الشميس الفلك علم َم قدَّ تعميًما، األكثر الطابع ذات الفلكية الدراسات
عىل — الطاقم أفراد تحركات ألن ا مهمٍّ هذا كان للغاية. قصرية فرتات خالل فوتوغرافية
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واملجرَّات النجوم نحو بدقة املناظري توجيه دون ستَُحول كانت — املدارية مخترباتهم متن
األمد.) الطويل الفوتوغرايف التصوير استخدام حال يف البعيدة

نظرياتها من بكثرٍي أبسط املأهولة السوفييتية الفضائية املركبة كانت ذلك، مع
متنها، عىل كمبيوتر أجهزة وجود إىل تفتقر «سويوز» كانت املثال: سبيل عىل األمريكية؛
كان والتربيد. للتدفئة احتياطية ونظم الذاتي، القصور باستخدام متطورة توجيه ونظم
تقريبًا األنشطة كل كانت إذ املركبة؛ متن عىل قليلة قراراٍت يتخذون الروس الفضاء روَّاد
باإلضافة النوم. عند األنوار إطفاء ذلك يف بما األرضية، القاعدة من فيها التحكم يجري
تلفها إىل أدى ا ممَّ منخفضة؛ مدارات يف األوىل «ساليوت» مركبات من عدد حلََّق ذلك، إىل

ما. نوًعا أرسع بوترية جديدة مركبات إطالَق األمر وتطلََّب ما، حدٍّ إىل رسيًعا
إثره عىل ُفِقَد الذي املأساوي الحادث عن ،١٩٧١ عام يف ،«١ «ساليوت بعثة أسفرت
يف ال «سويوز»، يف مشكلة إىل يرجع الطاقم أفراد موت كان لكن، .«١١ «سويوز طاقُم
،«٢ «ساليوت التالية، املركبة حلََّقِت أخرى. ألنشطة جاهزة «ساليوت» وكانت «ساليوت»،
ميشن، مركبة مع «ساليوت» اسم يف اشرتاكها من الرغم عىل .١٩٧٣ أبريل يف مدار يف
ميشن. غريم تشلومي بناها املاس)، (أي «أملظ» ى تُسمَّ تماًما مختلفة فضائية مركبة كانت
األرضية من الحيز يشغل كان كبري منظار ذات عسكرية، فضائية مركبة عن عبارة كانت
لتعويض يتحرك كان برصي منظار خالل من أهدافها ترصد املركبة كانت السقف. إىل

الوضوح. يف غاية صوًرا معطيًا األرض، سطح حركة
املركبة، متن عىل وتحميضها اآللة هذه باستخدام الصور التقاط الطاقم عىل كان
إرجاَع هؤالء الروسيون الفضاء روَّاد أيًضا استطاع التليفزيون. عرب منها بعض ونقل
صاروًخا ن يتضمَّ منها كلٌّ لالسرتجاع، قابلة كبسوالت استخدام طريق عن نفسه الفيلم
الطاقم مهاجع كانت السلكيٍّا. بيكون وجهاز ومظلة، حراريٍّا، ودرًعا كابًحا، ارتكاسيٍّا
طائراٍت من وخوًفا وثري. ومقعد طعام، ومائدة للنوم، مكان عن فضًال نوافذ تشمل
رسيع بمدفٍع املركبة لتجهيز أيًضا مون املصمِّ خطََّط ألمريكا، تابعة اعرتاضية فضائية

للطائرات. مضاد الطلقات
صاروَخ تتضمن املركبة كانت امليزات. بهذه قبُل من أحٌد حظي أْن يحدث لم
الحطام من بقطٍع القريب الفضاء إغراق إىل أدَّى ا ممَّ الطاقم؛ وصول قبل انفَجَر مناورات
أرسلت بشهر، بعدها الرئييس. املحطة هيكل يف ثُْقٍب إحداث عن فضًال املتناثرة، والشظايا
عجزت ما رسعان أنها بَيَْد فضائي، مدار إىل َمدنيَّة «ساليوت» مركبة متاِبعة إطالق بعثة
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وهي — «٣ «ساليوت مركبة بلغت ١٩٧٤ يونيو ويف بشدة، السوفييت أرصَّ بلوغه. عن
اللذان الروسيان الفضاء رائدا كان حسنًا. بالءً وأبلت الفضاء — أخرى عسكرية مركبة
عىل عاش َمْن أوَل أرتيوخني، ويوري بوبوفيتش بافل وهما يوليو، يف أسبوعني ملدة مكثا
أكثر أحد كان بوبوفيتش أن ذلك يف ساَعَد جرى. ما لقصِّ وعاَدا «ساليوت» مركبة متن
.١٩٦٢ عام يف الثنائية البعثة خالل «٤ «فوستوك قاَد فقد بالده؛ يف خربًة الفضاء روَّاد
أعياد بعد الفضاء إىل انطلقت التي «٤ «ساليوت املدنية املركبة دور حان ثم
تهدف كانت التي الطويلة الرحالت من برنامًجا البعثة هذه أطلقت مباَرشًة. الكريسماس
النتائج عىل السوفييت األطباء اطََّلَع إليه. انتهت قد «سكايالب» كانت ما مواصلة إىل
التحام سبقت التي التباُدل عمليات من كجزءٍ «سكايالب»، إليها َلْت توصَّ التي الطبية
الخاصة. فحوصاتهم إجراء يريدون كانوا أنهم بَيَْد أشهر، بستة بعدها و«سويوز» «أبولُّو»
جريشكو، وجورجي جوباريف ألكيس يف ُممثًَّال املحطة، هذه إىل وَصَل طاقم أول كرََّر
مكثَّف زمني جدول تنفيذ مع يوًما، وعرشين تسعة ملدة املكوث األوىل «سكايالب» بعثة
«ساليوت» مركبة يف التي امليزة بتلك حظيا أنهما كما والشمسية؛ الطبية الدراسات من
باسم املركبة، متن عىل صغرية حديقة وهي تقدير، أيما الفضاء روَّاد َرها قدَّ التي هذه
سفر، حقيبة حجم الحديقة حجم يتجاوز لم البازالء. نبات زراعة حاوال حيث «الواحة»،
إلبقاء واعدة طريقًة الطويلة الرحالت يف بدت لكنها أسابيع، غضون يف البازالء وذَبُلت

مرتفعة. معنوياتهم
تكن لم يوًما ثالثني تستغرق رحلًة أن بإثبات «سكايالب» نتائَج البعثة هذه أكَّدت
مع جزئيٍّا يتكيَّفون الفضاء روَّاد تجعل أنها الرحلة هذه تفعله ما فكل الصائبة؛ بالفكرة
مجال إىل مجدًدا ولوجهم عند املتاعب جميع إىل تعرِّضهم بينما الجاذبية، انعدام حالة
أبريل ويف لإلطالق، جاهزًة أطول رحالت ثمة أن الواضح من كان األرضية. الجاذبية
«سويوز» مركبة متن إىل ماراكروف وأوَلَج الزاريف فاسييل الفضاء رائدا صعَد ،١٩٧٥
األرضيون املراقبون فاعتقد وظيفي؛ بخلل الثالثة املرحلة صاروخ أُِصيَب املحاولة. إلجراء
يدركا أن قبل لعنًا لعنهم إنه حتى الزاريف ثائرة وثارت معداتهم، يف كانت املشكلة أن
هذان الفضاء رائدا وصار اضطراري، هبوٍط لعملية املركبة أُخِضعت مأزق. يف البعثة أن
هبطا وبالفعل، الفضاء. إىل طريقهما يف كانا بينما اضطراريٍّا يهبطان فضاءٍ رائَدْي أول

اإلطالق. منطقة من ميل ألف مسافة عىل
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رهن يضعهما قد ما وهو الصني، يف يهبطان قد أنهما األول قلقهما مصدر كان
أليس الصني، مع معاهدة «لدينا بحزن: أحدهما سأل ملسارهما، تتبعهما أثناء االعتقال.
حادٍّ اخرتاق حدَث حيث الجوي؛ الغالف إىل الولوج معاَودة لحظة حانت ثم كذلك؟»
موضوًعا كان الذي والسلس الخفيف الهبوط حال بأية يشبه ال نحٍو عىل الجوي للغالف
املقياَس، املركبة متن عىل اٌد عدَّ تجاَوَز عندما ١٨ التساُرع قوى تخطَّْت الرحلة. خطة ضمن
الفضائية املركبة وهبطت املظالت، ُفِتَحت نَجيَا. فقد الفضاء، رائَدي إصابة من الرغم وعىل
الجبيل، املنحدر عىل املستديرة الكبسولة تدحرجت ثم ثلجي، منحدر عىل ألتاي، جبال يف
القصرية األشجار ببعض املظالت حبال َعلَُقت املناسب، الوقت يف ُجرٍف. صوب متجهًة
ا؛ حقٍّ مأمن يف أصبحا أنهما حينها الفضاء رائدا وأدرك اإلنقاذ، رجال وصَل وأنقذتهما.

روسيني. اإلنقاذ رجال كان حيث
وفيتايل كليموك بايوتر يف ممثًَّال االحتياطي، الطاقم حاَوَل أسابيع بستة بعدها
التحديد وجه عىل سيفاستينوف شاَرَك فقد مخرضًما؛ كالهما كان مجدًدا. سيفاستينوف،
«٤ «ساليوت بلغا .١٩٧٠ عام يف يوًما عرش ثمانية استغرقت التي «٩ «سويوز بعثة يف
فضائية محطة يف الحياة كانت التدهور. إىل سبيلها يف متنها عىل النُّظم كانت التي
عدة إىل إجماًال تصل املرء نََفس يف الرطوبة كانت حيث الرطوبة؛ يف التحكُّم تستوجب
ألواح من أكثر ذلك يتطلَّب يكن لم الهواء. من إزالته يجب كان ما وهو يوميٍّا، أرطال

.«٤ «ساليوت متن عىل يفلح لم األمر هذا أن بَيَْد الرطوبة، لتكثيف باردة
الفضاء رائَدي لدى كان الفضاء، يف شهر ميض بعد أنَّه إىل أوبرج جيم املحلِّل يشري
الفطر بلَغ ُمضبَّبة. تزال ال النوافذ «كانت قائًال: أحدهما أشار منه؛ يشكوان ا ممَّ كثري
«ليس اإلجابة: كانت الديار؟» إىل العودة من نتمكَّن ألن الجدار. منتصَف اآلن األخرض
يف البقاء — الكربى الوطنية الحرب يف جنود شأن شأنهما — عليهما كان إذ بعُد.»
رائدا وواَصَل االنتشار األخرض الفطر واَصَل الوطن. أجل من مهامهما وأداء مواقعهما
الذي األمر يَا تلقَّ يوليو، نهاية يف أخريًا، الهبوط. مقدورهما يف كان إذا ا عمَّ السؤاَل الفضاء
محطة من استوجَب ا ممَّ «سويوز»؛ أبولُّو؛ رحلة مع رحلتهما تداخلت ينتظرانه. كانا
الثالثة األيام أكَّدت واحد. آٍن يف املنفصلتني املهمتني كلتا مع التعاُمل األريض التحكم
«ساليوت» مركبة يف الطويلة بالرحالت موسكو التزاَم الفضاء يف قضياها التي والستون

امَلدنيَّة.
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الجديدين. مساَريْهما عىل بثبات تسريان الدولتني كلتا كانت ،١٩٧٥ عام بعد
الصاروخني عن الطرَف غضتا حيث القمر؛ سطح عىل الهبوط فكرة عن كلتاهما تخلَّْت
عنهما. أسفرت قد القمرية برامجهما كانت اللذين الهائلني و«إن-١» «٥ «ساتورن
يف كان اللتني و«بروتون»، «٣ «تايتان مثل قوية، إطالق مركبات لديهما كانت لكن،
العابرة الباليستية الصواريَخ بمراحل متخطيتني ثقيلة، فضائية مركبة إطالق مقدورهما
بربنامج تماًما ملتزمة ناسا كانت .«٢ و«تايتان «آر-٧» تشمل كانت التي لة امُلعدَّ للقارات
كانت مسئوليها أن من الرغم عىل الجديد، الرئييس مسعاها باعتباره الفضائي املكوك
نظراؤهم أما املالئم. الوقت ينتظرون وكانوا فضائية، مركبة إلطالق خطط لديهم تزال ال
الفضائية، «ساليوت» محطات قدَّموا حيث الخاصة، مبادرتهم لهم فكانت السوفييت،
وبينما الفضائي. مكوكه لبناء اإلعداد بصدد كان جلشكو فالنتني أن من الرغم عىل
تؤدِّي املأهولة غري الفضائية املركبة كانت األكرب، باالهتمام تحظى املأهولة الرحالت ظلت

املثري. الحدث هذا يف جيد بنصيٍب وتسهم الفضاء، يف الفعلية البعثات
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العارش الفصل

الفراغ يف إلكرتوناٌت

املأهولة غري الفضاء برامج

منطقة يف نيوهامبشري، حدود ُقْرَب التحدُّر شديدة منطقة يف مني، بوالية أندوفر، بلدة تقع
يف فروست. روبرت الشاعر لدى كبريًا استحسانًا تلقى كانت التي الغابات أرايض من
جماعية خطوًطا ن تتضمَّ املحلية الهواتف خدمُة كانت العرشين القرن من الستينيات أوائل
للغاية بسيطة تكنولوجيا من فيه بما النائي املكان هذا كان ذلك، ومع يدوية، وهواتف
املنطقة. يف كبري السلكي تداُخل حدوث عدم يعني كان ألنه البس»؛ «بيل رشكة يالئم
الرئييس مركزها موقع لتكون املنطقة هذه عىل البس» «بيل برشكة اإلدارة اختيار وقع
بالكامل، للتوجيه قابًال الشكل بُوقي هوائيٍّا هنا الرشكة بَنَِت الصناعية. األقمار التصاالت

واٍق. غطاءٍ داخل قدًما، ١٧٧ بطول
يوليو يف فضائيٍّا مداًرا «إكو»، قمر وراء ما إىل يتقدَّم صناعي قمر أول «ِتلستار»، بلغ
كانت التي تي»، آند تي «إيه دفعت حيث مجمله؛ يف تجاريٍّا مرشوًعا القمر كان .١٩٦٢
«ثور-دلتا». اإلطالق مركبة لرشاء أمريكي دوالر ماليني ٣ ناسا إىل البس»، «بيل تمتلك
إسبانيا إىل الكاريبي جزر من «ِتلستار» تحليق أثناء اإلطالق، من ساعة عرش خمسة بعد
عرب تليفزيوني بثٍّ أول نقَل مراقبوه حاَوَل الرشقي، الشمال جهة من قويس مسار يف
السطح تتبع وال مستقيمة خطوط يف التليفزيون إشارات تنتقل العالم. يف األطلنطي
اإلشارات تبلغ ستيت»، «إمباير مبنى أعىل من البث يكون عندما حتى لألرض؛ املنحني
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وتكبريها اإلشارات اللتقاط القمر هذا جاهزية مع لكن، ميًال. خمسني عن يزيد ال نطاًقا
بسهولٍة. األطلنطي اإلشاراُت هذه تَْعُرب ربما إرسالها، وإعادة

«جونهييل يف أوربيتني، أرضيتني ومحطتني أندوفر بني إرساٍل عملياِت العرُض َن تضمَّ
رشيط يعرض األمريكي املقطع كان بريتاني. يف و«بلومري-بودو» كورنوول يف داون»
تسجيالت املقطُع َن تضمَّ املقدمة. يف يرفرف األمريكي العلم كان بينما أندوفر، ِلُقبة فيديو
مجلس لرئيس مشهد عن فضًال بالنجوم»، عة امُلرصَّ «الراية ونشيد الجميلة» «أمريكا أغنية
البثَّ هذا الفرنسيون التقَط بيانًا. إلقائه أثناء — كابل فردريك — تي» آند تي «إيه إدارة
ظهرت جيتار. وعازف ومطِربة مونتو إيف للممثل رشيط خالل من باملثل، وردُّوا بدقٍة
الجيتار عاِزف كان بينما األمريكية، الشاشات عىل فرنسا» من تليفزيوني بثٍّ «أول عبارة

هذه. املوسيقية آلته عىل يعزف ما حدٍّ إىل واملرتِبك املعروف غري
كان الربيطاني. الجانب عىل تأخرٍي عن جونهييل يف فنية مشكالٌت أسفرت ذلك، مع
كان الليل أن بَيَْد موجوًدا، — يس» بي «بي يف البارز األخبار مذيع — ديمبلبي ريتشارد
قائًال: ديمبلبي أشار الليل، منتصف اقرتاب مع يقدِّمه. ما يجد يكن ولم بتثاُقل يميض
القادمة املرة يف ًرا ُمصوَّ بثٍّا ى سنتلقَّ مجدًدا. سأقوله لكنني الليلَة، مرات ستَّ هذا «قلُت
للحظاٍت، كابل وجه ظهَر صباًحا، الواحدة الساعة بعد أخريًا، بنا.» هذا أودى لو حتى

صوت. دون
إس» بي «يس شبكة كانت يرام. ما عىل يشء كل سار قليلة، بأيام بعدها لكن،
وقال: الشاشة عىل كولينجوود تشارلز ظهر عندما الليل من متأخر وقٍت يف فيلًما تعرض
يقدِّمون مضوا ثم ِتلستار.» عرب برنامٍج لبثِّ جاهزون الربيطانيون الربنامج. هذا «نقطع
، العفويِّ االرتجايل النحو هذا عىل الفنيني. بمديريها جونهييل، يف التحكم لغرفة مشهًدا

العاملي. التليفزيوني البثِّ نحو الكربى خطواته أوىل العاَلُم اتَخذَ
وشك عىل الكونجرس كان إذ واشنطن؛ لدى خاص باهتمام البثِّ عملياُت حظيت
بنفسه كينيدي الرئيس قاَد مىض، عاٍم قبل لالتصاالت. الصناعية األقمار قانون تمرير
الشعوب جميع «أدعو قائًال: البيان هذا يف كينيدي أعلن سيايس. بياٍن بإصدار الجهود
يف الفيدرالية للمشاركة األجواء مهيئًا لالتصاالت.» الصناعية األقمار نظام يف املشاركة إىل
س أسَّ بعُد. تحدَّدت قد املؤسسية القاعدة تكن لم بينما واضًحا، فيها االلتزام كان لحظٍة
«كومسات»، برشكة اختصاًرا املعروفة ستااليت»، «كومينيكيشن رشكة ١٩٦٢ عام قانون
سه أسَّ الذي النوع غرار عىل صة مرخَّ «رشكة بأنها ماكدوجال والرت املؤرِّخ وصفها التي
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«كومسات» رشكة أن «فورتشن» مجلة كتبت التجارية». الدولة عرص يف األوروبيون األمراء
يُقرتح ما حول اتفاق أي أو مادية، منشآٍت أي أو إدارة، «أي البداية يف لديها يكن لم
ذلك، مع أرباح». بتحقيق وشيٍك احتماٍل أو أرباح سجل أي أو وكالء، أي أو تقدِّمه، أن
األقمار اتصاالت «كومسات» تراقب أن املقرر من كان إذ واضحًة؛ الكونجرس نية كانت

تطويرها. إىل وتسعى األمريكية الصناعية
وهي مباَرشًة، تي» آند تي «إيه رشكة يستهدف القانون كان ذلك، إىل باإلضافة
سبيل عىل الهواتف نظام من األعظم الجانب تشغيل عن مسئولة كانت كربى رشكة
وثالثني ستٍّا ينقل البحر تحت كابل ملدِّ الرشكة خطََّطِت ،١٩٥٣ عام يف امُلنظَّم. االحتكار
االعتماد من بدًال مباَرشًة الربيطانية الحكومة مع وتعاملت متزاِمنة، تليفونية محاَدثًة
األقمار نظام لبناء استعدادها أهبة يف الرشكة كانت الخارجية. وزارة مثل وسيٍط عىل
خمسني يتضمن محدَّد عرٌض لديها وكان وتشغيله، بها الخاص لالتصاالت الصناعية
لم لكن، دائًما. الرؤية مجال يف األقل عىل واحد قمٌر يظل أن لضمان ِتلستار أقمار من قمًرا
مضمار عن امُلحتَملني مناِفِسيه يُقِيص الضخم الكيان هذا تْرَك تعتزم كينيدي إدارة تكن
إنَّ كثب، عن باملسألة ا مهتمٍّ كان الذي كفاوفر، إستس األمريكي السيناتور قال املنافسة.
الالئق من يكن لم مثلما الالئق باألمر يكن «لم طريقها يف تميض تي» آند تي «إيه تْرَك
عن يبحث «كلٌّ قائًال: يصيح وهو الِفراخ، بني يرقص فيل مثل الحر االقتصاد تعريف

مصلحته».»
إيركرافت»، «هيوز رشكة «الِفراخ»، أو الصغرية، الرشكات هذه أبرز بني من كان
كان «ِتلستار». يتخطَّى نظاٍم وْضِع آماَل يغذِّي روزن هارولد الهنديس مديرها كان التي
إىل تصل ارتفاعاٍت عىل فضائي مدار يف تدور صناعية أقماًرا يتطلَّب «ِتلستار» نموذج
هذا كان ساعات. بضع كل األرض حول كاملة دورة تُكِمل حيث األميال، من آالف بضعة
تقع املدارات هذه كانت إذ بيل؛ لنظام الَحِذر التدريجي األسلوب خطى عىل يسري األسلوب
استخداَمها. النظام مديرو ع يتوقَّ كان التي «ثور»، فئة اإلطالق صواريخ قدرة نطاق يف
يتطلَّب كان النظام فإن السماء، عرب ستتحرك كانت الصناعية أقمارهم ألن نظًرا لكن،
أمًرا يَُعدُّ كان ما وهو األرضية، املحطات يف بالكامل للتوجيه قابلة السلكية تليسكوبات
يدور أن يجب وكان طنٍّا، ٣٧٠ يزن املثال، سبيل عىل أندوفر، هوائي كان ومكلًِّفا. معقًدا

اتجاه. أي يف السماء عبورها عند فضائية مركبة أية تتبُّع من ليتمكَّن محور حول
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مدار يف الفضائية مركبته بإطالق كبرية مخاطرة عىل اإلقدام يف يرغب روزن كان
أربًعا ستستغرق األقمار كانت االستواء. خط فوق ميًال ٢٢٣٠٠ ارتفاع عىل جيوتزامني،
بال تحوم كانت لو كما وستبدو األرض، حول للدوران االرتفاع ذلك عند ساعة وعرشين
يف مستمرة بصفة األرضية املحطات يف الهوائيات تشري قد معينة. مناطق فوق حركة
يكن لم بكثري. تكلفًة وأقل أبسط التجهيزات هذه يجعل ما وهو األقمار، ألحد ثابت اتجاه
تملكها؛ تي» آند تي «إيه كانت التي املدارية املركبات عرشات إىل حاجة يف أيًضا روزن
سطح نصَف رؤيتها مجال يف ترى أن تستطيع جيوتزامنية مدارية مركبة كل كانت
١١ عىل يزيد ما عنها يفصلها أرضية بمحطات االتصال مقدورها يف وكان تقريبًا، األرض
كاملة. عاملية شبكة لتوفري تكفي النوع هذا من فقط صناعية أقمار ثالثة كانت ميل؛ ألف
عام إىل يرجع سابق وقٍت يف النظام هذا اقرتح قد يسكالرك آرثر العلمي الكاِتب كان
أجهزة يف وات ١٢٠٠ مقدارها قدرًة أن كالرك رأى املستقبل، نحو بارعة قفزة يف .١٩٤٥
تقريبًا» قدًما قطرها يبلغ مكافئة «لقطوع ستسمح كانت الفضاء عرب املحمولة اإلرسال
من الرغم عىل للطاقة، مصدًرا ستوفر الشمسية الطاقة كانت األرض. عىل اإلشارات ي بتلقِّ
بعقد، بعدها ظهرت البس») «بيل منتجات أحد للمفارقة، هي، (التي الشمسية الخلية أن
صورة يف لالتصاالت الصناعية األقمار يرى كان الكهروضوئية». «التطورات يف أمًال رأى
امُلفرَّغة الصمامات الستبدال متنها عىل طاقًما تضمُّ منها كلٌّ مأهولة، فضائية محطاٍت

تآُكلها. عند
خلفيته ومن األملاني، «يف-٢» الصاروخ من فكرته استلهم كالرك أنَّ من الرغم عىل
يل التأمُّ املستقبيل االسترشاف من نوًعا البحثية ورقته كانت رادار، كضابط الحرب أيام
ناتهما تكهُّ طبيعة عكس عىل لكن، تسيولكوفسكي. وقسطنطني أوبريت هريمان غرار عىل
األكثر التجاري االستخدام ع توقُّ عند تماًما كالرك أصاَب والخطأ، التجربة عىل تقوم التي
عىل الحصول حتى مقدوره يف كان مبدئية. فنية تفاصيل توفري مع للفضاء، أهميًة
إىل رحالٍت عن تكتب األخرى الرؤى كانت بينما التحديد، وجه عىل لفكرته. اخرتاع براءة
فوق تحوم مركبًة ن يتضمَّ كان الفضاء روَّاد مستقبل أن كالرك رأى البعيدة، الكواكب

مكان. أي إىل فعليٍّا تذهب ال ثَمَّ ومن واحد، موضٍع
غري بريطانية مجلة وهي وورلد»، «وايرلس مجلة يف كالرك مقال نُِرش ذلك، مع
عنها البس»، «بيل يف يعمل كان الذي بريس، جون يعلم لم واسع. نطاق عىل مقروءة
كتابه يف أفكاره عرض كالرك أعاَد دراساته. يف طويًال شوًطا قطع قد كان عندما إال شيئًا

432



الفراغ يف إلكرتوناٌت

أيًضا. الكتاب، هذا فاته بريس أن بَيَْد الفضاء»، «استكشاف ،١٩٥٢ عام يف َمبيًعا األكثر
سوى يمِض لم لكن، اإلذاعة. مهنديس معهد وقائع إىل أكثر يميل القراءة يف مزاجه كان
ا ممَّ الصواريخ؛ وِعْلم اإللكرتونيات مجاَيل يف تطورات حدثت حتى فقط عاًما عرش أربعة

التنفيذ. حيز تدخل أن كالرك لرؤية أتاح
كيب من عاليًا «ثور-إيبُل» الصاروخ انطلق ،١٩٥٩ أغسطس يف غائم صباٍح يف
مستطيل مدار إىل ،٦ إكسبلورار وهي رطًال، ١٤٢ زنة فضائية مركبة حامًال كانافريال،
لالتصاالت، صناعيٍّا قمًرا املركبة تكن لم ميل. و٢٦٤٠٠ ١٥٧ بني ما ارتفاعه يرتاوح
ذلك يف بما األرض، ُقْرَب الفضاء حول لة ُمفصَّ دراساٍت إجراءَ ن تتضمَّ مهمتها كانت بل
صلبة إلكرتونية ودوائر شمسية خاليا تتضمن املركبة كانت لكن، اإلشعاعية. الفضاء بيئة
لها، ارتفاع أقىص كان االتصال. عمليات يف رضوريٍّا املكوِّنني كال وكان بالكفاءة، تتسم
يعمل صغري صاروخ مقدور يف وكان الجيوتزامني. املدار من أعىل ميل، ٢٦٤٠٠ وهو
إىل «٦ «إكسبلورار وتحويل املدار يف الدوران املالئمة، اللحظة يف يُطَلق الصلب، بالوقود

ساعة. وعرشين أربع مدى عىل يعمل حقيقي صناعي قمر
َم قدَّ بالفعل. نموذجه خ يرسِّ كان الذي لروزن، بالغ تشجيٍع مصدَر املركبة نجاح كان
أغسطس يف عقًدا معه فأبرمت ناسا، خاَطَب ثم فرفضوها. البنتاجون؛ إىل املركبة روزن
تثبت أن املقرَّر من كان إكو، غرار عىل «سينكوم». اسم املركبة عىل وأطلقت ،١٩٦١
رطًال، وسبعني واحد عن يزيد ال وزنها كان فعليٍّا. اتصاالت رابَط تصبح أن ال ً مبدأ املركبة
عزََّز «إكو»، غرار عىل أخرى مرًة لكن، االتجاه. ثنائية هاتفية قناة عىل تشتمل وكانت
إيركرافت» «هيوز مانًحا الصناعية، األقمار اتصاالت مجال يف ناسا مشاركة من املرشوع

أرضها. عىل تي» آند تي «إيه مع للتناُفس الوسائَل
عىل وحلََّق ،١٩٦٣ فرباير يف «ثور-دلتا» الصاروخ أعىل «١ «سينكوم قمر انطلَق
بعرشين وبعدها االرتفاع، ذروة محرَك القمر متن عىل ت مؤقِّ أداَر له. املخطَّط االرتفاع
ونجح يوليو، يف «٢ «سينكوم انطلق القمر. تدمري يف متسبِّبًا نيرتوجني خزان انفجر ثانية
بعد ثم بنجاح. اإللكرتونية معداته تشغيل وجرى له املخطَّط مداره بلغ إذ مهمته؛ يف
لتقديم جاهًزا ليكون الدويل، التاريخ خط أعىل «٣ «سينكوم ناسا أطلقت بعام، ذلك
مو مصمِّ وَجَد املزدهر، التجاري العالم هذا إطار ويف الهادئ. املحيط عرب مبدئية خدمة

التليفزيونية. يس» بي «إن شبكة مع خالٍف يف أنفَسهم «سينكوم»
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وبلغ تليفزيوني، بثٍّ نقِل عىل القدرة له جيوتزامني قمر أول هو القمر هذا كان
مباِرش بثٍّ يف ،١٩٦٤ لعام األوملبية األلعاب دورة لتغطية املناسب الوقت يف فضائيٍّا مداًرا
لهذه حرصية حقوق عىل حصلت قد يس» بي «إن كانت ذلك، من الرغم عىل طوكيو. من
جهاٌت تتوىلَّ بينما نفاثة، طائرة عرب منقولة فيديو لعرضرشائط تخطِّط وكانت التغطية،
عىل ضغوًطا الفيدراليون املسئولون ماَرَس النفقات. سداد بري» «شيلتز رشكة مثل راعية
واَفَق هاريمان، أفرييل الخارجية وزارة وكيل من هاتفية مكاملة أعقاب ويف يس»، بي «إن
تغطية من يوميٍّا دقيقة عرشة خمس إذاعة عىل سارنوف ديفيد اإلدارة مجلس رئيُس

صباًحا. السابعة الساعة يف الصناعي، القمر
عرب للبثِّ الروتيني التليفزيون ظهر حتى فقط أشهر بضعة سوى يمِض لم لكن،
«كومسات» رشكة كانت بينما محدًدا، شكًال تتخذ املؤسسية التحتية البنية كانت املحيط.
لالتصاالت الدولية املنظمة وهو أََال عاملي، رشكات اتحاد يف مسيطرة حصٍة عىل تستحوذ
أقمارها أول إلطالق إنتلسات استعدت عندما (إنتلسات). الصناعية األقمار عرب الالسلكية
«هيوز كانت تي»، آند تي «إن برشكة الخاص «ِتلستار» لقمر كنظري التجارية، الصناعية
٢٤٠ عىل يشتمل معدَّل سينكوم قمر وهو مطلوبًا، كان ما عىل حصلت قد إيركرافت»
للكابالت قيًِّما ًال مكمِّ ر توفِّ وحدها الفضائية املركبة هذه كانت البداية، يف هاتفية. قناة
تتضمن تكن لم والتي وقتَها، مستخَدمًة كانت التي األطلنطي املحيط عرب للبثِّ الخمسة
فوق محطتَه بريد»، «إيريل ى امُلسمَّ الصناعي، القمر هذا بلغ قناة. ٤١٢ من أكثر جميًعا

.١٩٦٥ أبريل يف األطلنطي
مايكل الجرَّاح كان حيث مايو؛ ٣ يف هائل درامي نحٍو عىل التليفزيونية تغطيته بدأت
يراقبون جنيف يف املبهورون الزمالء كان بينما القلب، يف جراحية عملية يُجِري ديباكي
ضمت يس». بي «بي من ديمبيل إىل يس» بي «إن من هنتيل تشيت انضمَّ بعناية. يفعله ما
ولندن نيويورك يف الدولة رجاَل العاَلم»، مدينة مجلس «اجتماع بعنوان نقاٍش، ندوُة
ستبثُّ أنها يس» بي «إيه أعلنت مايو، يف الحًقا فيتنام. حول مناقشة إلجراء وباريس
مدينة يف الكربى الجائزة مسابقة ذلك يف بما أوروبا، من ا مباِرشً بثٍّا رياضية أحداث عدَة

لومان.
رشكة أمام املجاَل أفَسَح مما اليومية؛ الخدمات يف نفَسه بريد» «إيريل قمر أثبَت
الصناعية األقمار بناء يف العالم مستوى عىل األوىل الرشكة باعتبارها نفسها لرتسيخ «هيوز»
للتكنولوجيا الصناعية األقمار من سلسلًة الرشكُة بَنَِت ناسا، مع بالتعاون لالتصاالت.
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اهتماًما الهوائيات نالت وعرضها. جديدة تصميم أساليب اختباَر تولَِّت التي التطبيقية
أن من الرغم وعىل دورانها، يف ثابتًة تلته التي األوىل واألقمار بريد إيريل كان ا. خاصٍّ
من كثريًا تهدر كانت فإنها محددة، اتجاهاٍت يف تدور كانت الصناعية األقمار هوائيات
اتضح االتجاهات. جميع يف جدوى بال نقلها خالل من القمر متن عىل املحدودة الطاقة
محددة، قارة إىل ثابت اتجاه يف يشري كان الذي الدوران»، «إلغاء هوائي يف يكمن الحل أن
هذه ناسا استخدمت التوازن. لتحقيق الدوران يواِصل الفضائية املركبة جسم كان بينما
عاَمْي يف أُطِلَقا اللذين إس-٣»، تي و«إيه إس-١» تي «إيه القمرين متن عىل الهوائيات
رشكة بَنت عندما ،١٩٦٨ عام يف الخدمة الدوران إلغاء هوائيات دخلت و١٩٦٧. ١٩٦٦

بريد». «إيريل للقمر خلًفا الصناعية «٣ «إنتلسات أقمار دبليو» آر «تي
الوقت، ذلك بحلول .١٩٦٩ عام خالل العاملية التغطية يف هدَفها «إنتلسات» بلغت
فوق وثالث األطلنطي املحيط فوق تحلِّق فضائية مركبات ثالث «إنتلسات» لدى كان
وطوكيو لندن بني تربط الهندي، املحيط فوق سابعة، مركبة ثمة كانت الهادئ. املحيط
نماذج عن عبارة الفضائية مركبتها كانت األسايس. النظام اكتمَل وبها العام، منتصف يف
صار األسعار، وانخفاض الطلب تزايُد مع لكن بريد»، و«إيريل «سينكوم» من ُمحدَّثة
«هيوز» واستجابت رضورًة، باتت حجًما األكرب الصناعية األقمار أن للجميع معلوًما
دائرة آالف أربعة ن يتضمَّ الصناعية األقمار هذه من كلٌّ كان .«٤ «إنتلسات بسلسلة
دائرة آالف ستة إىل األقمار هذه من األحدث النسخة يف العدد هذا ارتفع بينما هاتفية،
التي األقمار، هذه إلطالق يكفي بما الة فعَّ «ثور» فئة التعزيز صواريخ تكن لم هاتفية.
بعدها اإلطالق. عىل ناسا صواريخ أكرب أحد «أطلس-سينتاور»، الصاروخ تتطلَّب كانت
أمام املجاَل أفَسَح ا ممَّ مالئمة؛ تكن لم األخرى هي «٤ «إنتلسات أقمار أن اتضح بعقد،
مرة خمسني يزيد ما وهو دائرة، ألف عرش اثني ن تتضمَّ كانت التي ،«٥ «إنتلسات أقمار

بريد». «إيريل القمر يف ا عمَّ
االتحاد كان ،١٩٦٥ عام يف البداية، يف قوة. إىل قوة من «إنتلسات» رشكات مىضاتحاد
أعداءً األعضاء قائمُة شملت عقد. خالل الرقم تضاَعَف ثم دولة، وأربعني خمًسا يضم
بنجالديش، األرض: بؤساء يضم كان كما وباكستان. والهند ومرص، إرسائيل مثل اء، أِلدَّ
تخدم «إنتلسات» كانت الكربى. الصحراء جنوب األفريقية الدول من وكثريًا وهايتي،
منبوذة تصبح أن إىل طريقها يف كانت الدولة هذه أن من الرغم عىل أيًضا، أفريقيا جنوب
عام، بعد عاًما الفضاء، مجال يف تتعاون دولة مائة ثمة كانت االتحاد، هذا داخل دوليٍّا.
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املأهولة، الرحالت مجال مع بشدة يتناقض األداء هذا كان ذلك. وراء من أمواًال ق وتحقِّ
َض تمخَّ قد كان كثريًا. لها ج ُروِّ التي ،١٩٧٥ عام يف «أبولُّو-سويوز» ببعثة تباهى الذي
وجيزة لفرتة ذلك كان وإْن الُعظميني، القوتني بني الفضاء مجال يف تعاوٌن أيًضا هذا عن

هائلة. وبتكلفة
تشمل مواردهم كانت طريقتهم؛ عىل األموَر ون يسريِّ جانبهم، من السوفييت، كان
شمالية منطقة يف الدولة أرايض معظم لوقوع ونظًرا القطبية، الدائرة من كبريًا قطاًعا
فعند كبري؛ عواٍر عىل تنطوي جيوتزامني صناعي قمر أي إطالق فكرة كانت مرتفعة،
القمر نحو ه التوجُّ رويس هوائي أي عىل يتعنيَّ كان االستواء، خط فوق القمر إطالق
السلكي تداُخل حدوث إىل يؤدِّي كان ما وهو األرض؛ سطح تالِمس تكاد منخفضة بزاوية
مثل مستطيل مدار استخدام هو الحل أن موسكو رأت القمر. يلتقطها التي اإلشارات مع
املناطق يف حتى الشمال. نحو بشدة تنحرف زاويته كانت الذي ،«٦ «إكسبلورار مدار
يف اإلشارة خالل من الفضائية املركبة نحو ه التوجُّ هوائي أي إمكان يف كان القطبية،

أعىل. إىل تقريبًا مستقيم وضع
الَربْق)، (أي «مولنيا» قمر وهو النوع، هذا من لالتصاالت صناعي قمر أول انطلق
قىض ساعة. عرشة اثنتي فرتة مستغِرًقا بريد»، «إيريل من أسبوعني بعد فضائي مدار إىل
يف مكانه يف ثابتًا يكن لم األقىص، االرتفاع حدِّ ُقْرَب الفضاء يف الفرتة هذه معظم القمر
دون إشاراٍت يرسل وكان الواحدة، املرة يف ساعاٍت ملدة ببطء يتحرك كان بل السماء،
يف املستخَدم القيايس القمر «مولنيا» قمر صار يوميٍّا. مرتني بمعدل طويلة لفرتة انقطاع
تمثِّل األقمار هذه كانت «إنتلسات». أقمار استخدامات بذلك ًال ُمكمِّ السوفييتي، االتحاد

العاَلم. يف املحلية لالتصاالت الصناعية لألقمار نظاٍم أوَل أيًضا
األقمار هذه كانت دولية، اتصال روابط توفر «إنتلسات» كانت بينما األمر، حقيقة يف
الكبرية املساحات بني تجمع كانت التي الدول من عدد يف هائًال وعًدا تقدم الصناعية
تتجاوز أن فضائية مركبة مقدور يف كان الدول، تلك يف بُْعد. عن االتصال وسائل وضعف
املتحدة الكابالت وشبكات َغر الصِّ املتناهية املوجات روابط لبناء والطويلة املكلِّفة العملية
اإلمكانية هذه يف الثالث العالم دول وجدت وأوروبا. املتحدة الواليات يف كما املحور،
األكثر الدول إحدى إندونيسيا كانت املبادرة. بزمام إندونيسيا وأخذت تُقاوم، ال جاذبية
مغطاة ومناطق جبلية ومناطق كبرية، ُجزًرا تضمُّ كانت لكنها العالم، يف سكانيَّة كثافة
يف اإلندونييس «باالبا» قمر ناسا أطلقت بورنيو. أدغال تضم وكانت الكثيفة، بالغابات
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وتايالند وماليزيا الفلبني ليشمل الحًقا التغطية نطاَق إندونيسيا َعْت وسَّ ثم ،١٩٧٦ عام
وسنغافورة.

الهندي، «إنسات» وقمر «برازيلسات»، قمر مثل مشابهة، تدابري أخرى دول اتخذت
وهو بالفعل، بها الخاص املحيل نظامها كندا لدى كان املكسيكي. «موريلوس» وقمر
وعرشون اثنتان شكََّلِت ذلك، إىل باإلضافة «أوسات». بقمر أسرتاليا تبعتها ثم «آنيك»،
الفضائية االتصاالت منظمة هي إقليمية، مجموعة األوسط والرشق أفريقيا شمال يف دولة
ْت وأرصَّ الفلسطينية، التحرير منظمة أعضائها ضمن املنظمة ِت ضمَّ (َعَربسات). العربية
لكن، إرسائيل. مع أعماًال تمارس كانت التي «هيوز» مثل رشكاٍت مقاَطعة عىل إدارتها
دخلت التي الفضائية عربسات مركبة وبَنَت الفرنسية، «آيروسباسيال» رشكة تمانع لم

مقرًرا. كان كما الخدمة
التليفزيون كان الَكبْيل. التليفزيون خالل من املحيل التشغيل بدأ املتحدة، الواليات يف
اإلشارات كانت التي الريفية املناطق إىل خدماٍت قدََّم حيث ،١٩٤٩ عام إىل يعود الَكبْيل
الوديان يف اإلشارات ي تلقِّ تعوق فيها املرتفعة التالل كانت أو ضعيفة، فيها التليفزيونية
البعيدة، املدن من واضحة إشاراٍت يلتقط جبل أعىل موضوع كبري هوائي كان باألسفل.
صغري قطاٍع من أكثَر يمثِّل الكابل يكن لم ثَمَّ، ومن املشرتكني؛ إىل ينقلها الكابل كان بينما
لم محلية شبكاٍت خالل من تعمل كانت التي التليفزيون، ملشاهدي اإلجمالية السوق يف

برامجها. تنتج تكن
الباب فتحت جديدة سياسة عن الفيدرالية االتصاالت هيئة أعلنت ،١٩٧٢ عام يف ثم
،«١ «ساتكوم قمر خالل من إيه» يس «آر استجابت محلية. صناعية أقمار خدمة أمام
استخدامه يف املستثمرين من مجموعة ورشع ،١٩٧٥ عام يف فضائيٍّا مداًرا بلغ الذي
شبكات من جديد كنوع البالد، يف الكابالت خدمات إىل هوليوود أفالم نقل يف الفور عىل
شعبيتها أوفيس»، بوكس «هوم اة املسمَّ القناة، هذه أثبتت الخدمة. املدفوعة التليفزيون
تبعتها ما رسعان مهمة. جديدة كصناعة الَكبْيل التليفزيون لتطوير األجواء وهيأت الهائلة
قناة يشاهدون األطفال كان تشانيل». «مويف «شوتايم»، «سينماكس»، مثل أخرى، قنواٌت
إىل وبالنسبة إن»، إن «يس شبكة ترينر تيد أطلق و«نيكلوديون». و«ديسكفري» «ديزني»
للكونجرس. كاملة تغطيًة تقدِّم «يس-سبان» كانت الصحيحة، األنباء بمتابعة املهتمني
يتابعون املشاهدون وكان الرياضية. الخدمات قنوات بني املبادرة بزمام «إسبن» أخذت

يف». تي «إم عىل مادونا يشاهدون أو نتوورك»، نيوز و«فايننشيال تشانيل» «ويذر
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شخص ألي الوقت، من لفرتة مجانًا متاًحا الجديدة الربامج من الهائل القدر هذا ظلَّ
بارتفاع السلكية تليسكوبات وجوَد لفرتٍة «كومسات» اشرتطت مالئم. استقبال جهاز لديه
الصناعية األقمار يف الكهربائية القدرة زيادة أن بَيَْد األرضية، محطاتها يف قدم مائة
من األقمار تلك إشارات التقاط يستطيعون املنازل يف املشاهدين أن تعني كانت الجديدة
قدًما. عرشة اثنتي أو أقدام عرش عن يزيد ال عرضها كان باألطباق، شبيهة هوائيات خالل
تصوُّر بحسب تقريبًا» قدًما قطرها يبلغ التي الصغرية املكافئة «القطوع هي هذه تكن لم
ما متناول يف كانت املادية التكلفة حيث من أنها أثبتت أنها بَيَْد ،١٩٤٥ عام يف كالرك
باحات يف الصناعية األقمار أطباق انتشار مع املنازل. قاطني شخصمن مليوني إىل يصل
يف أمًال إشاراتها، تشفري إىل الكابالت رشكات اتجهت الريفية، املناطق يف خاصًة املنازل،
رسم دفع ثم تشفري فك جهاز رشاء مقابل أمريكي دوالر ٤٠٠ حوايل مشاهدوها ينفق أن
تستطيع مقرصنة كمبيوتر رشائح عىل تشتمل جديدة، صناعة ظهور إىل هذا أدى شهري.
أجهزة توجيه مواصلة الناس استطاع ثَمَّ، ومن قانوني؛ غري نحو عىل الرموز شفرة فك

تكلفة. أي دون الربامج ومشاهدة لديهم الهوائي
الصناعية؛ األقمار عرب االتصاالت مجال يف رئييس كمستخدم أيًضا البنتاجون برز
سبع «٣ «تايتان إطالق مع ،١٩٦٦ عام منتصف يف هائل صخب وسط املجال دخَل إذ
بأشهر بعدها أخرى مركباٍت ثماني لتليها واحدة، إطالق عملية يف أوَّلية فضائية مركباٍت
كثريًا أكثر فعاليته ثبُتَت نحٍو عىل اإلشارات إلرسال آِمنة قنوات ر توفِّ املركبات كانت قليلة.
خالل من الة. فعَّ غري قصرية السلكية موجات تستخدم كانت التي السابقة، النُّظم من
ًال ُمكمِّ الفضائية املركبات هذه أضحت معرفته، إىل يحتاجون بما باإلملام للقادة السماح

«ديسكفرر». غرار عىل الصناعية االستطالع ألقمار
كانت تخزين»؛ وحدات يف إنزال «أدوات بمنزلة الفضائية «ديسكفرر» مركبة كانت
عرب وتُسِقطها التخزين وحدات تشبه لالسرتجاع قابلة كبسوالٍت يف امُلحمَّض الفيلم تحمل
الثماني البعثات عن إعالميٍّا الكشف جرى طائرة. طريق عن اسرتجاعها ليجري الجو
الظهور عن وغاب الربنامج توارى ١٩٦٢ عام من مبكر وقٍت يف لكن األوىل، والثالثني
العليا املراحل تبني «لوكهيد» رشكة ظلت كليًة؛ الربنامج يختِف لم ذلك، مع اإلعالمي.
متن عىل املراحل تلك إطالق األرضية طواقمها وواصلت بحموالتها، «أجينا» لصاروخ
وواَصَلْت الجوية، للقوات التابعة فاندنِربج قاعدة من إطالقها جرى التي «ثور» صواريخ

«كورونا». اسم تحت الربنامج إدارة املركزية االستخبارات وكالة
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اسم تحمل يَّة، الرسِّ من عالية درجة عىل كانت التي الفوتوغرافية، الصور كانت
أنواع ثالثة استخدمت قد األوىل والثالثون السبعة «ديسكفرر» أقمار كانت «كيهول».
«كيه إىل وصوًال إتش-١» «كيه أسماء اآلن عليها يُطَلق صار التي الكامريات، من متتابعة
بمساحاٍت األسفل يف لألرض فوتوغرافية صوًرا تلتقط الكامريات جميع كانت إتش-٣».
يُجِري عدسة حامل باستخدام البانورامية املشاهد من تتابًُعا أحَدَث ا ممَّ وطويلة؛ واسعة
جميع كانت ذلك، إىل باإلضافة مباَرشًة. أسفل إىل النظر من بدًال جانب إىل جانب من مسًحا
األرض حركة تؤدِّي أن دون للحيلولة الكبرية، للحركة تعويض عمليَة تُجِري الكامريات

امُللتَقطة. الصور تشوُّش إىل — الثانية يف أميال خمسة برسعة تتحرك كانت التي —
تقتضيان كانت إذ للغاية؛ متشابهتني إتش-٢» و«كيه إتش-١» «كيه كامريتا كانت
تبدأ الصور كانت ذلك، يحدث لم وإْن سلًفا، محدَّد ارتفاع عىل الفضائية املركبة تحليق
أن من الرغم وعىل االرتفاعات، يف الدقة هذه تحقيق الصعب من أنه َ تبنيَّ التشوُّش. يف
ال حاالتها أفضل يف كانت قدًما، وعرشين خمس إىل عرشين بدقة مة مصمَّ كانت الكامريا
تعوزه كانت النظام أن الواضح من قدًما؛ أربعني إىل وثالثني خمس دقة سوى ق تحقِّ
أُجري املدارية. االرتفاعات من عدد نطاق يف الصورة لحركة تعويض توفري عىل القدرة
«٢٩ «ديسكفرر متن عىل األوىل للمرة انطلقت التي إتش-٣»، «كيه كامريا يف التحسني هذا
يسمح كان ا ممَّ أكرب؛ فتحة ذات عدسة أيًضا تشمل الكامريا كانت ١٩٦١؛ أغسطس يف
أقدام. عرش حتى الدقَة إتش-٣» «كيه نَْت حسَّ وبذلك، الدقة. الشديدة األفالم باستخدام
الكامريا كانت «ميورال». باسم إتش-٤»، «كيه كامريا عىل «٣٨ «ديسكفرر اشتملت
الخلف. إىل تشري واألخرى األمام، إىل تشري إحداهما إتش-٣»، «كيه كامريتَْي تعادل
زاويتني من ره تصوِّ الكامريات كانت ما، هدٍف نحو تحلِّق الفضائية املركبة كانت عندما
ثالثية تظهر الصور كانت مجسم، منظار خالل من الهدف إىل النظر وعند مختلفتني،
التخزين وحدات عىل إيه» إتش-٤ «كيه نظام اشتمل ،١٩٦٣ عام خالل ثم األبعاد.
مرِسلًة أسبوعني، إىل تصل ملدة فضائي مدار يف تحلِّق إذن مركبة كل كانت املزدوجة.
يف األوىل، للمرة ٦٩ رقم البعثة متن عىل إيه» إتش-٤ «كيه ُحِملت دفعتني. عىل الفيلم
،١٩٦٤ عام منتصف من بدءًا القياسية. الكامريا هي صارت ما ورسعان أغسطس، أواخر
األقل عىل واحدة رحلة يف بانتظام الكامريا هذه املركزية االستخبارات وكالة استخدمت

شهريٍّا.
التي الرحالت من سلسلة خالل من نطاقه «كورونا» برنامج ع وسَّ ذلك، إىل باإلضافة
قياسية عالمات إىل بالنسبة بدقة أهداًفا فيها حدَّدت جيوديسية، تخطيٍط خرائط وضعت
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بطريقة موسكو، موقع معرفة مثل موضوعاٍت تناول إىل يسعى األسلوب هذا كان معروفة.
الربنامج أسَفَر املعلومات. هذه عىل بناءً املدى بعيد باليستي صاروخ رحلة بتوجيه تسمح
«كورونا» برنامج أن من الرغم عىل القيمة، متوسطة نتائج عن «أرجون» باسم املعروف
الخاصة. استخداماته ألرجون كان ذلك، مع القيمة. بالغة جيوديسية بياناٍت َم قدَّ إجماًال
واستخدمت إتش-٥»، «كيه كامريا وهي الخرائط، لرسم الخاصة كامريته الجيش بنى

للقمر. خريطة لرسم الزاوية عريضة الكامريا هذه ناسا
أقماره كانت «النيارد»؛ ى يُسمَّ آَخر فرعيٍّا برنامًجا أيًضا يرعى «كورونا» برنامج كان
صور التقاط إىل تهدف كانت إتش-٦»، «كيه هي الدقة، عالية كامريا تحمل الصناعية
أن َ تبنيَّ إستونيا. يف تالني ُقْرَب الباليستية للصواريخ مضادة صواريخ ملواقع قريبة
«النيارد» أن من الرغم عىل للطائرات، املضاد النوع من كانت االهتمام محل الصواريخ
لكنه كبرية، قيمة ذات صوًرا الربنامج هذا يرسل لم األمر، حقيقة يف هذا. عن يفصح لم
«النيارد» يصري أن املركزية االستخبارات وكالة مسئولو وأمل للغاية، واضحة صوًرا قدََّم
صوًرا يلتقط كان الذي الرئييس، «كورونا» برنامج إلكمال القريبة الصور اللتقاط نظاًما

بانورامية.
وابتكرت الفضائي، االستطالع يف الخاص برنامجها لديها الجوية القوات كانت لكن،
«جامبت» مركبة حلََّقْت و«جامبت». إتش-٧» «كيه الخاصة؛ الفضائية ومركبتها كامريتها
،١٩٦٣ يوليو يف األوىل للمرة تخزين، وحدتَْي ذي صناعي قمر عن عبارة وهي الفضائية،
ميل. مائة دون ما إىل منخفض ارتفاع عىل حلََّق حيث ا، حقٍّ قريبة صوًرا التقط ما ورسعان
وسبعني خمسة عند املنخفض، االرتفاع يف قياسيني رقمني رحالته من رحلتان َلْت سجَّ
الجوية، القوات إىل بالنسبة بوصة. عرشة ثماني بلغت وبدقة ميًال، وسبعني وستة ميًال
رحالٍت ثالث وبعد األداء، يف «النيارد» عىل َق تفوَّ باهًرا؛ نجاًحا «جامبت» مناورة أثبتت
،١٩٦٣ عام خالل جميعها كانت هذا، املناِفس املركزية االستخبارات وكالة لقمر فقط

الربنامج. ذلك املركزية االستخبارات وكالة ألغت
وصواريخ حجًما األكرب الفضائية املركبات نحو جديًدا اتجاًها أيًضا «جامبت» أدخلت
تستخدم جميعها و«النيارد» و«أرجون» «كورونا» برامج كانت قوًة. األكثر التعزيز
نموذج البداية يف استخدمت «جامبت» أن بَيَْد «ثور-أجينا»، صواريخ من متنوعة نماذج
يف وبدأ الخدمَة، «٢ «تايتان الصاروخ دخل ،١٩٦٦ عام منتصف يف ثم «أطلس-أجينا»؛
الوقت يف إتش-٨». «كيه نة، محسَّ كامريا يحمل كان «جامبت» من جديد نموذج إطالق
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كامريات نظام مع لكن النهائية اللمسات تتلقى القياسية «كورونا» مركبة كانت نفسه،
يزيد الكامريات من جديدة نماذج النظام هذا استخدم بي»؛ إتش-٤ «كيه وهو آَخر،
طراز السابقة الكامريات من بدًال وذلك أقدام، خمس إىل عرشة من الدقة مستوى فيها
يف األوىل للمرة ١٢٠ رقم البعثة متن عىل بي» إتش-٤ «كيه كامريا ُحِملت إتش-٣». «كيه
مركبات واصلت الجديدة، «جامبت» مركبات جانب إىل عملها خالل ومن ،١٩٦٧ سبتمرب

.١٩٧٢ عام حتى الطريان هذه «كورونا»
إطالق عات مجمَّ جميع تصوِّر الكامريات كانت الكامريات؟ تعرضه كانت الذي ما
الصواريخ عن فضًال بالفعل املوجودة الصواريخ متتبعًة السوفييتية، الباليستية الصواريخ
ورصدت الكامريات اكتشفت التحديد، وجه عىل والنرش. التطوير عمليات خالل الجديدة
مركز كان الشمالية. أرخانجيلسك مدينة ُقْرَب بليستسك، يف كبريًا مركًزا وتكراًرا مراًرا
الفضائية املركبات من وغريها الصناعية االستطالع أقمار يف متخصًصا بليستسك
عمليات جميع نصف من أكثر نشاطه ذروة يف يمثِّل املركز كان األخرى. العسكرية
بفارٍق الثانية املرتبة يف يحل تيوراتام موقع كان بينما بأرسه، العالم يف الفضائي اإلطالق

كبري. بفارٍق وفاندنِربج كانافريال كيب موقعا يليهما ثم كبري،
الرئييس اإلنشاء موقع وهو سفرودفنسك، يرصد َمْن أول أيًضا «كورونا» كان
الغواصات، من جديدة أنواع إطالق رصد أتاَح ما وهو الباليستية، الصواريخ لغواصات
رصد من أيًضا املركزية االستخبارات وكالة تمكَّنَْت لالستخدام. تجهيزها حتى وتتبُّعها
بمصانع الخاصة التغطية ساعدت السطحية. البحرية املركبات يف الرسيع ع التوسُّ
القاذفات يف املستجدات آِخر عىل بأول أوًال املحللني إطالع يف الجوية والقواعد الطائرات
قوات طبيعة عىل بالتعرف الجيش لخرباء األخرى التغطيات سمحت بينما واملقاتالت،

أوروبا. السوفييت غزا حال يف سيواجهها النيتو كان التي الدبابات
صواريخ مواقع بناء عن «كورونا» برنامج التقطها التي الفوتوغرافية الصور كشفت
رادار محطات عن فضًال وليننجراد، موسكو ُقرب الباليستية للصواريخ مضادة حقيقية
الجوية القيادة ومكَّنَِت للطائرات مضادة بطارياٍت أخرى صوٌر رصدت تدعمها. كانت
رسم مجال يف الصواريخ. هذه تتفادى لقاذفاتها مساراٍت عىل العثور من االسرتاتيجية
املصدر وصار «أرجون» لربنامج ًال مكمِّ «كورونا» برنامج كان الجيوديسية، الخرائط
لوزارة التابعة الدفاعية الخرائط رسم لوكالة العسكرية الخرائط يف للبيانات الرئييس

الدفاع.
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خداع من تمكَّنوا قد السوفييت كان العرشين، القرن من الخمسينيات منتصف يف
حول واشنطن يف الفزع يثريوا أن واستطاعوا الجوية، بقوتهم يتعلق فيما األمريكيني
عىل جوي. عرض يف مرتني نفسها الطائرة بإطالق فقط مزعومة، قاذفات» «فجوة
«لم الرصيحة: العبارة عىل ١٩٦٨ عام يف استخباراتي تقرير اشتمل ذلك، من النقيض
خالل السوفييتي االتحاد يف املدى البعيدة الباليستية للصواريخ جديدة عاٍت مجمَّ تَُقْم
صوًرا التقطت قد «كورونا» كانت ،١٩٦٤ عام إىل يرجع مبكر وقت يف املنرصم.» العام
عات مجمَّ أي ثمة كان وإذا آنذاك، موجودة كانت التي والعرشين الخمسة عات املجمَّ لجميع

سرتصدها. «كورونا» كانت جديدة،
أن يف ألرغب أكن «لم قائًال: ١٩٦٧ عام يف الحشود أحد جونسون ليندون خاطَب
مليار و٤٠ مليار ٣٥ بني يرتاوح ما أنفقنا لقد املوضوع. هذا حول بكالمي يُستشَهد
التي املعرفة سوى يشءٌ عنه تمخَض قد يكن لم وإذا الفضاء. برنامج عىل أمريكي دوالر
تكلفة مرات عرش َسيُساوي هذا فإن الفضاء، يف الفوتوغرايف التصوير من اكتسبناها
اتضح، ومثلما العدو، يمتلكها التي الصواريخ عدَد الليلَة نعرف وألننا بالكامل. الربنامج
يجب كان ما تدابري نتخذ كنا األمر. حقيقة يف الحال عليه ملا كثريًا مجاوزة تخميناتنا كانت
ما مخاوف نضمر كنا نبنيها. أن يجب كان ما أشياءَ نبني كنا األساس. من نتخذها أن
بوصفه الفضائي االستطالع إىل ريتشلسون جيفري املحلِّل يشري نضمرها.» أن يجب كان
التاريخ يف وربما العرشين القرن يف أهميًة العسكرية التكنولوجية التطورات أكثر «أحد
سوى الحرب بعد ما فرتة يف الدولية الشئون عىل تأثريَه يفوق ال ربما الواقع، يف كله؛
التوازن تحقيق يف هائًال دوًرا الفوتوغرايف لالستطالع الصناعي القمر لعَب يَّة. الذَّرِّ القنبلة
التي األسلحة حيال املخاوف تهدئة خالل من وذلك الُعظميني، القوتني بني العالقة يف
وشيًكا.»1 العسكري العمل كون مدى يف والفصل تمتلكها األخرى العظمى القوة كانت

وحدات غرار عىل متطورة مركبة املركزية االستخبارات وكالة بنت ذلك، إىل باإلضافة
بريد» و«بيج «هكسجون» مثل مختلفة بأسماءٍ ُعِرفت إنزال، بأدوات املزوَّدة التخزين
برنامج أحالت ما ورسعان ،١٩٧١ يونيو يف األوىل املركبة انطلقت إتش-٩». و«كيه
ذلك، مع .١٩٧٢ عام يف بالكامل الفضائية مركبته محلَّ َحالًَّة التقاعد، إىل «كورونا»
رضورة إىل باإلضافة محدودة. إنزال بأدوات املزوَّدة التخزين وحدات ذات املركبات كانت
الصناعي القمر من الصور تصل حتى شهًرا يستغرق األمر كان ألفالمها، الفعيل االسرتجاع
فيها تفوََّقْت التي ،١٩٦٧ عام يف الستة األيام حرب أظهرت الصور. محلِّيل أحد مكتب إىل
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أحد كان بينما وينتهي يبدأ أن املمكن من كان كبريًا رصاًعا أن أعدائها، عىل إرسائيل
واشنطن. إىل طريقه يف فضائية مركبة من األفالم

البديهي، األسلوب أن بَيَْد الحل، هي الفعيل الوقت يف الفوتوغرافية االستخبارات كانت
يف املركزية االستخبارات وكالة كانت التي العالية الدقة تُعوزه كانت التليفزيون، وهو
من سميث، وجورج بويل ويليام الفيزياء عاملا ابتكر ،١٩٧٠ عام يف ثم إليها. حاجٍة
مع الفوتوغرايف الفيلم محل يحلَّ أن الجهاز استطاع الشحنات؛ إقران جهاَز البس»، «بيل
عىل الصور يرسل كان إلكرتونيٍّا، جهاًزا وبوصفه مرة. عرشين أكرب بكفاءة الضوء التقاط
الفعيل، الوقت يف اإلرسال عملية مع تماًما متواِفق نحو عىل البت، وحدات من قات تدفُّ هيئة
األهم الدقيقة. التفاصيل عرض مقدورها يف كان التي الكمبيوتر باستخدام معالجة ومع
أجل إىل الفضاء يف البقاء يستطيع الشحنات إلقران جهاز عىل يشتمل قمًرا أن ذلك من

أبًدا. لينفد يكن لم ثَمَّ ومن أفالم، أي يستخدم يكن لم حيث تقريبًا، محدد غري
البرصي، نظامه كان «كينان»؛ ذلك عن انبثق الذي االستطالعي الصناعي القمر ي ُسمِّ
ديسمرب يف األول القمر انطلق بوصة. تسعون قطره تليسكوبًا يتضمن إتش-١١»، «كيه
سنوات. عرش ملدة مستخَدمًة التالية األقمار ظلَِّت بينما عامني، ملدة مستخدًما وظلَّ ١٩٧٦
يف السفن ترسانات إلحدى بة املرسَّ الصور من مجموعة وأظهرت بوصات، ست الدقة بلغت
ومع ميل، خمسمائة مسافة عىل الفضائية املركبة كانت ذلك. يعنيه كان ما األسود البحر
باإلضافة اإلرساء. رصيف يف الرافعات عىل الكابالت لتُظِهر تقرتب أن الصور كادت ذلك
الشحنات إقران وأجهزة الدقة العالية الكبرية البرصية األجهزة بني الجمع كان ذلك، إىل

الفضائي. هابل ملرصد فنيٍّا أساًسا ر يوفِّ كان إذ الفضاء؛ لروَّاد للغاية مفيًدا
كامرياٍت إىل تحتاج تكن فلم االستطالع؛ من مختلًفا نوًعا الجوية األرصاد أقمار مثََّلْت
بسيطة تليفزيونية كامريا مقدور يف كان إذ لألفالم؛ اسرتجاع أو متطورة فوتوغرافية
عام يف «١ «تريوس وهي النوع، هذا من تليفزيونية كامريا أول أثارت الكثري. عرض
موسم حتى تبَق لم أنها من الرغم عىل حتى األرصاد، علماء بني هائلة جلبة ،١٩٦٠
السحب من األرض «غطاء أن صورها أوضحت املديرين، أحد تعبري حدِّ عىل األعاصري.
إىل تمتد املتماسكة السحب تكوينات أن ُوِجَد كما واسع، نطاق عىل للغاية منظًما كان
عن فضًال مماثلة». أبعاد ذات أخرى بتكويناٍت ترتبط وكانت األميال، آالف عن يزيد ما
الجبهات ذلك يف بما الرئيسية، الطقس نُُظم مع تتماثل هذه السحب تكوينات كانت ذلك،
بََدا األمطار. وهطول العواصف هبوب يف تتسبَّب كانت التي املنخفض الضغط ومناطق

املناخية. خرائطه لرسم السحب يستخدم كان الجوي الغالف أن لو كما األمر
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العام. ذلك خريف يف أعاصري خمسة وتتبع ١٩٦١ عام منتصف يف «تريوس٣» انطلق
ستة بحياة أودى الذي ر، امُلدمِّ كارال إعصار تتبع يف الطائرات أرصاد إىل قيًِّما دعًما َم قدَّ
فضائية مركبة أول أيًضا «٣ «تريوس صارت الخليج. ساحل طول عىل شخًصا وأربعني
التحقيقات اكتشاف من يومني قبل إسرت إعصار موقع حددت حيث إعصاًرا؛ تكتشف
األقمار بواسطة املأخوذة الصور ساعدت ذلك، إىل باإلضافة لوجوده. التقليدية الصحفية
يف اإلعصار، سحب تنظيم درجة إىل اإلشارة خالل من الرياح قوة تحديد يف الصناعية

حلزونية. تشكيالٍت
املمرات يف الثلوج مسار تتبع يف الغواصات أيًضا الفضائية املركبات هذه ساعدت
كتلة مرة من أكثر «٤ «تريوس رصدت ،١٩٦٢ عام ربيع أوائل يف للمالحة. الصالحة املائية
تراجعت لكنها إدوارد األمري بجزيرة تحيط كانت التي لورانس، سانت خليج يف الثلوج
األرصاد أن ١٩٢٣ عام يف كتب قد كان الذي أوبريت، هريمان آماَل َق حقَّ ما وهو تدريجيٍّا،

السفن». وتحذِّر جليدي جبل كلَّ «سرتصد الفضائية
نظاًما ليكون يرقى ال محدوًدا األوىل «تريوس» مركبات استخدام كان ذلك، مع
الدقيقة يف دورات عرشة برسعة تدور طبلة، شكل عىل املركبات كانت للعمل. جاهًزا
إىل تميل كانت إذ كبرية؛ بدرجة متوازنة تكن لم الحظ، لسوء التوازن. لتحقيق تقريبًا
كانت الوقت، معظم ويف النجوم. إىل بالنسبة ثابت وحيد، اتجاه نحو الكامريا توجيه
مركبات من مركبة كل كانت لذلك، ونتيجًة الفضاء؛ ُظلمة نحو األرض، عن بعيًدا تتجه
ناسا تقف لم لكن، يوميٍّا. األرض سطح ُخْمس عن تقريبًا يزيد ال ما ترصد «تريوس»
كانت ثاٍن، جيل برنامج وهو «نيمبس»، برنامج تمتلك كانت ذلك؛ حيال األيدي مكتوفَة
الخدمة «نيمبس» يدخل أن املقرَّر من كان أسفل. إىل باستمرار تتجه الفضائية مركبته

الجوية. األرصاد مكتب تكلفته ودفع برشائه ل يتكفَّ للعمل، جاهز كنظام
األم الكيان من الدعم من قليًال قدًرا ى يتلقَّ (كان ضعيًفا الجوية األرصاد مكتب كان
مسئولو استاء لكن، القوة. ذروة من تقرتب ناسا وكانت التجارة)، وزارة وهو له، التابع
كان له. املوضوع الزمني الجدول عن «نيمبس» تخلََّف عندما الجوية األرصاد مكتب
«جنرال املتعاقدة، الرشكة أن بَيَْد ،١٩٦١ عام يف إطالقه يجري أن أساًسا املخطَّط من
أثار ما وهو الوضع، يف التحكم بنظام يتعلَّق فيما خطرية مشكالٍت واجهت إلكرتيك»،
ثم األرض عىل «نيمبس» يظل بينما «تريوس»، أقمار إطالق عن ناسا ف تتوقَّ أن احتمال

الجوية. األرصاد ملكتب الهزيلة امليزانية إىل تكاليفه تضيف
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يشء أي فعل له ل يخوِّ الذي النفوذ يمتلك ذاته حد يف الجوية األرصاد مكتب يكن لم
أن من سه توجُّ يف الجوية األرصاد مكتب مع اتفقت الدفاع وزارة لكن األمر، ذلك حيال
وعرضت فنيٍّا، األكفأ «نيمبس» وراء سعيًا املفيدة «تريوس» أقمار عن تتخىلَّ ربما ناسا
بهذا مسلًَّحا املكتب، استطاع الجوية. األرصاد ألقمار مناِفس نظام خالل من لها تدخُّ
كان «نيمبس». عن تخليه ١٩٦٣ سبتمرب يف معلنًا القوية، ناسا وجه يف الوقوف الدعم،
مكافئ صوٍت إىل وكذلك «تريوس»، فئة الفضائية املركبات من املزيد إىل حاجٍة يف املكتب

ناسا. لصوت
بلوغ من الرغم وعىل ،١٩٦٤ عام يف القوة من مزيًدا املكتب اعرتاضات اكتسبت
لكن، إطالقه. من شهر من أقل بعد الربنامج َف توقَّ أغسطس، يف فضائيٍّا مداًرا «١ «نيمبس
بتعديالتها. جاهزة «تريوس» ملركبات مة املصمِّ إيه» يس «آر رشكة كانت األثناء، تلك يف
واضحة صور التقاط يمكنها رسيعة تليفزيونية كامريا عن عبارة تعديًال الرشكة أدخلت
أقمار من قمر أي كان ثمَّ، ومن دورانها؛ عند الفضائية املركبة جانب إىل تشري بينما
التي اللحظات يف صوره ملتقًطا عجلة، كان لو كما املداري مساره يف ينطلق «تريوس»
الفضائية املركبة إمكان يف كان ذلك، إىل باإلضافة مباَرشًة. أسفل إىل متجهة الكامريا تكون
العاملية األرضوالتغطية صوَب هة املوجَّ الصور بني تجمع ثَمَّ ومن قطبي؛ مدار يف التحليق
امُلضاءة لألرض صورة ٤٨٠ ،«٩ «تريوس وهو املهمة، هذه يؤدي قمر أول التقَط الكاملة.
مًعا األجزاء هذه تجميع عند .١٩٦٥ فرباير يف ساعة وعرشين أربع خالل الشمس بضوء
الجنوبية. القطبية القارة باستثناء كله العالم تغطي الصور كانت الفسيفساء، يشبه فيما
مماثلني صناعيني قمرين يستخدم — للعمل جاهز نظام دخل بعام، ذلك بعد
القمرين هذين أحد كان الجوية. األرصاد مكتب لحساب بعام ذلك بعد الخدمَة —
الصغرية األرضية للمحطات يسمح كان ما وهو للصور، التلقائي اإلرسال نظام يستخدم
نظام كان تجاري. فاكس ل ومسجِّ بسيط هوائي باستخدام الطلب، عند الصور باستقبال
«٨ «تريوس متن عىل تجريبية طريان رحالت يف قيمتَه أثبََت قد للصور التلقائي اإلرسال
متناول يف الصناعية األقمار عرب الجوية األرصاد جعل يف النظام ساَهَم .«١ و«نيمبس
من عاملة محطة أربعمائة من أكثر ثمة كان قليلة، سنواٍت غضون يف العالم. دول معظم

دولة. أربعني من أكثر يف النوع، هذا
وهو الحمراء، تحت باألشعة التصوير أسلوب لذلك التالية الفضائية املركبات أدخلت
الشمس ضوء عىل تعتمد القياسية الصور كانت حني ففي ليًال؛ األرض بتصوير سمَح ما
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من املنبعثة الطويلة املوجية األطوال ترصد الحمراء تحت األشعة نُُظم كانت املنعكس،
بوضوح؛ السحب تشكيالت الصور هذه أظهرت حرارتها. بسبب حب والسُّ والبحر األرض
الطراز، ذلك من قمرين مقدور يف كان الساعة. مدار عىل حقيقية تغطيًة قدَّمت ثَمَّ ومن

ساعات. ست كل بأرسه، للعالم عة ُمجمَّ مشاهد إرسال قطبيني، مدارين يف
عاِلم كتَب ،١٩٤٠ عام قبل املدى. طويلة توقعاٍت وضع يف األمَل اإلنجاُز هذا َد جدَّ
ع لتوقُّ معادالٍت للتكنولوجيا، ماساتشوستس معهد يف روسبي، جوستاف كارل األرصاد
طقس عىل تؤثر والتي األرضية، الكرة نصف نطاقها يغطي التي الجوية، املوجات حركة
لخمسة األرصاد توقعات أول وضع يف أبحاثه عىل نامياس جريوم زميله اعتمَد العالم.
يف جزافية بأنها التوقعات هذه اتسام إىل عامليٍّا الطقس بيانات نقص أدى قادمة. أيام

دقتها. من نَْت حسَّ العاملة الصناعية األقمار خدمات أن بَيَْد األحوال، أفضل
واضًحا بََدا األميال، من مئاٍت بضعة ارتفاع من الجوية األرصاد مجال اخرتاق مع
كانت ذلك، مع جيوتزامنية. مدارات من أرصاد تقديم يف ستتمثل التالية الخطوة أن
مركبة مقدور يف يكن لم االتصال. متطلبات عن تختلف الجوية األرصاد علم متطلبات
وتسبََّب القطبية؛ املناطق رصد االستواء، خط فوق تحوم األرض، مع متزامنة فضائية
مرتكًزا كان كله الطلب ألن نظًرا والهاتفية؛ التليفزيونية الخدمة يف املشكالت بعض يف هذا
شعوب تعيش كانت حيث القطبني، عن ا جدٍّ بعيًدا املناخ، املعتدلة العرض خطوط يف فعليٍّا
الجو حالة يف مهمٌّ تأثريٌ الجنوبي والقطب الشمايل القطب ملنطقتَي كان لكن، العالم.
ظل يف ذلك، إىل باإلضافة ُقْرٍب. عن املنطقتني هاتني رصد املهم من كان ثَمَّ ومن املناخية،
جميع يف الطقس حالة عات توقُّ خرباءُ حظي للصور، التلقائي اإلرسال نظام استخدام
الجيوتزامنية املدارات تكن لم املكلِّفة. وغري البسيطة األرضية املحطات بميزة العالم أنحاء

العملية. هذه إىل التحسني من مزيًدا لتضيف
خرباء ِقبَل من الجيوتزامنية املدارات نحو القوي التحول عكس وعىل ذلك، عىل بناءً
الجوية. األرصاد علماء إىل بالنسبة بكثري أطول فرتًة الخطوة هذه استغرقت االتصاالت،
القمر يف وأسود أبيض كامريا تركيب إىل ١٩٦٦ عام يف ناسا لجأت االتجاه، لهذا دعًما
بعدها إس-٣» تي «إيه القمر يف ألوان كامريا ووضعت الجيوتزامني، إس-١» تي «إيه
وبالفعل جديًدا، يرونه قد ما معرفة يف يرغبون الجوية األرصاد علماء كان البداية، يف بعام.
حيث كامًال؛ األرضية الكرة نصَفي أحد إس-١» تي «إيه القمر رصد الكثري. شاهدوا
عواصف خمس مماثلة، وعواصف متزامنة أعاصري ستَة الصور من مجموعة عرضت
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جامعة من سيومي فرنر قال الكاريبي. منطقة يف وعاصفة الهادئ املحيط يف منها
الطقس يتحرك «هنا، األمر: هذا عىل تعقيب يف الكامريا، هذه َم صمَّ الذي ويسكونسن،
ثابتًة ظلت التي األقمار، هذه من بانتظام امُلرَسلة الصور ِت َ يرسَّ الصناعي.» القمر وليس
باستخدام وتبدُّدها. الكربى العواصف ر تطوُّ متابَعة من شاهقة، ارتفاعاٍت عىل مكانها يف
الدورَة تعرض — ملوَّن بعضها — أفالًما سيومي مثل علماء أَعدَّ الزمنية، الفواصل صور

األخرى. الطقس أنماط من وغريها لألعاصري الكاملة
من واَجَهه ملا نظًرا للتشغيل؛ جاهٍز نظاٍم لتطوير عديدة سنواٍت األمر استغرق
العرشين. القرن من السبعينيات أوائل يف ناسا ميزانية خفض قرارات وسط تأجيالٍت
أوَلنْي، نموذجني لبناء إيروسبيس» «فورد رشكة مع عقًدا ناسا أبرمت ذلك، من الرغم عىل
يف فضائيٍّا مداًرا القمران هذان بلغ املتزامنة. الجوية األرصاد أقمار بربنامج ُعِرف فيما

و١٩٧٥. ١٩٧٤ عاَمْي
وهي كبرية، مؤسسة يف الجوية األرصاد مكتب أُدِمَج ،١٩٧٠ عام يف األثناء، تلك يف
اإلدارة كانت التجارة. وزارة ضمن الجوي، والغالف املحيطات لدراسة الوطنية اإلدارة
املركبات من جديد نوع عىل اسمها أطلقت قد الجوي والغالف املحيطات لدراسة الوطنية
حول تدور كانت حيث األوىل، «تريوس» أقمار محلَّ حلَّْت التي القطبية املدارية الفضائية
الفضائية املركبات مسئولية أيًضا الوكالة تولت ميل. ألف إىل تصل ارتفاعاٍت عىل األرض
و«هيوز». إيروسبيس» «فورد رشكتَْي بني العقَدين مت قسَّ حيث الجيوتزامنية، املدارية
الصناعي القمر بربنامج ُعِرف فيما — الصناعية األقمار من املستمرة السلسلة هذه كانت
يف األرضية للكرة كاملة أنصاًفا ترصد — األرض إىل بالنسبة الثابت التشغييل البيئي
الدمُج ساَهَم دقيقة. ثالثني كل صوًرا وتلتقط الحمراء، تحت األشعة ويف الشمس ضوء
الوطنية اإلدارة وأقمار األرض إىل بالنسبة الثابتة التشغيلية البيئية الصناعية األقمار بني
ثم، النهائية. صورتها يف الجوية األرصاد بلورة يف الجوي والغالف املحيطات لدراسة
كانت حيث اليومية، الصحف يف تظهر الفضاء يف املأخوذة الجوية األرصاد صور بدأت

الكمبيوتر. بواسطة تُحدَّد الدول وحدود الساحلية الخطوط
كتًال عرضت فقد السحب؛ تكوينات مجرد من أكثر هو ما الصور هذه أظهرت
القطبية، املناطق يف الجليد وسلوك الخليج، تيار مثل محيطية وتيارات الجبال، يف جليدية
دراسة وعلم املائية، املوارد دراسة مجال يف كربى أهمية ذات بياناٍت توفر كانت ثَمَّ ومن
الفوتوغرايف التصوير خالل من أخرى رات تطوُّ ظهرت الجليد. دراسة وعلم املحيطات،
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الحساسة امللوَّنة واألفالم املسح أجهزة وباستخدام الحمراء، تحت األشعة مجال يف الجوي
الغابات ملناطق خرائط وضع يستطيعون أنهم الباحثون اكتشف املناسبة، املوجية لألطوال
وإذا واملحاصيل األشجار حالة تحديد وكذلك الزراعية، واألرايض الخرضاء واملساحات
أيًضا تقدِّم الحمراء تحت باألشعة امُللتقطة الصور كانت ال. أم بأمراض مصابة كانت
والتشكيالت الصدوع خطوُط فيها تتضح الجيولوجية، الخرائط حول جديدة تفاصيل

الكربى. الصخرية
املؤيدين أوائل من األمريكية، الجيولوجي املسح وكالة مدير بيكورا، ويليام كان
من قوي دعم عىل حصل الجوية. األرصاد تلك إجراء يف الصناعية األقمار الستخدام
برنامج كان فعلية. خطواٍت اتخاذ إىل ناسا دفع ا ممَّ للوكالة؛ األم الكيان الداخلية، وزارة
اختبار كمنصات تعمل الصناعية أقماره كانت حيث انطالق، نقطة بمنزلة «نيمبس»
إىل الجوية األحوال من الربنامج هذا تركيز ناسا َلْت حوَّ ،١٩٦٩ عام يف الجديدة. للمعدات

الجديد. األرضية األرصاد مجال
،«١ «الندسات الحًقا عليه أُطِلق «نيمبس»، قمر من جيًدا ز ُمجهَّ جديد نموذج انطلق
ذلك أعقبت التي عرشة االثنتي السنوات شهدت .١٩٧٢ عام منتصف يف قطبي مدار إىل
القرن من الثمانينات منتصف وخالل الطراز، هذا من فضائية مركبات أربِع إطالَق
ريجان إدارة وعهدت الفعيل، التشغيل وضع من «الندسات» برنامج اقرتب العرشين،
رشكتَْي بني مشرتًكا مرشوًعا تمثل كانت تجارية رشكة وهي «إيوسات»، إىل بالربنامج
نظامها خالل من السباق إىل فرنسا انضمت ذلك، إىل باإلضافة إيه». يس و«آر «هيوز»
أول ُمطِلقًة («سبوت»)، األرض لرصد الفرنيس الصناعي القمر ى امُلسمَّ الخاص التجاري

.١٩٨٦ عام يف الصناعية أقمارها
قليلة، أشهر غضون يف مماثلة صوًرا «سكايالب» محطة يف الفضاء روَّاد التقط
هذه استطاعت عام. بعد عاًما صوًرا ترسل و«سبوت» «الندسات» أقمار كانت حني يف
مناسيب ارتفاع منها: الحراري، االحتباس ظاهرة إىل تشري عالماٍت ترصد أن األقمار
كذلك، هائلة. جليدية جباًال مكوِّنًة الجليدية الجروف وتصدُّع أالسكا، يف الجليدية األنهار
مثل البيئية، املوضوعات من عدد حول بياناٍت األقمار هذه عرب امُللتقطة الصوُر َمِت قدَّ
اُستخِدمت األمازون. حوض يف املطرية الغابات وتجرُّف جنوبًا، الكربى الصحراء زحف
املسح عمليات دعمت حيث التخطيط، الجيدة املتحدة الواليات يف «الندسات» صور أيًضا

الرطبة. األرايض وحجم األرايض باستعمال الخاصة
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كان إذ األحيان؛ من كثري يف بالبطء الصور تلك بَتْها تعقَّ التي التحوُّالت اتسمت
عديدة. لسنواٍت بقيمتها الجيدة الصور من واحدة مجموعٌة أحيانًا تحتفظ أن يمكن
كانت لذلك، ُمحدثة؛ مسح عمليات إجراء تستطيع الطائرات كانت ذلك، إىل باإلضافة
إىل حاجة ثمة تكن لم إذ متباِعدة؛ فرتاٍت عىل وتُطَلق العدد قليلَة «الندسات» مركبات
املسح وكالة أتاحت البداية، يف الصور. عىل كبريًا الطلب كان لكن، رسيعة. إطالٍق عمليات
الجنوبية، داكوتا بوالية فولز سيو مدينة يف مكتبها خالل من الصور األمريكية الجيولوجي
يف َعْرِضها خالل من الخدمة توفري يف والسهولة الراحة من مزيًدا «إيوسات» أضفت ثم

الالزمني. الخرباء جميع توفري مع العاصمة، واشنطن ُقْرَب مركٍز
الوكاالت من وغريها لناسا املأهولة غري األقمار شكََّلِت االستخدامات، هذه ظل يف
السوفييتي، التفوق من مخاوف وسط أبولُّو برنامج نشأ «أبولُّو». مع ا حادٍّ تعاُرًضا األخرى
واألرصاد والطقس االتصاالت مجاالت يف ريادته خالل من استطاعت املتحدة الواليات لكنَّ
عن يختلف «أبولُّو» كان ذلك، إىل باإلضافة األمريكي. التفوق حقيقة عىل تربهن أن األرضية
حديثًا. ُمنَشأ رسيع طريق عن ملكي موكب يختلف كما تماًما ما حدٍّ إىل االستخدامات هذه
يلمس أن دون بُْعٍد عن بها املرء يُعَجب أحداثًا القمر سطح عىل الهبوط عمليات كانت
وتوقعات هاتف وشبكات تليفزيون من الجديدة الخدمات ا أمَّ حياته؛ يف مباًرشا أثًرا لها
ساعدت الثالث، العالم دول «أبولُّو» أبهر حني ويف الجميع. منها استفاَد فقد لألرصاد،
فالتليفزيون األول؛ العالم ميزات الدول هذه شعوب منح يف الجديدة الصناعية األقمار
تؤمن كانت مجتمعاٍت الجوية األرصاد خدمات دخلت بينما جماعيٍّا، مطلبًا صارا والهاتف

الشعبية. باملأثورات
الدول تكن لم الفضاء. نحو بقوة االتجاه إىل أوروبا أيًضا الفرص هذه دفعت
االستطالع إىل كبرية بحاجٍة األمريكية، النووية املظلة تحت تحتمي التي األوروبية،
والطقس الفضاء علوم لكنَّ املأهولة؛ البعثات أيًضا تستهويها تكن ولم االسرتاتيجي،
األوروبية الفضاء برامج نَْت تضمَّ تماًما. مختلفة أموًرا كانت األرضية واألرصاد واالتصاالت
«١ «آريال قمر أولها كان أمريكية، تعزيز صواريخ متن عىل أوروبية حموالٍت األوىل
بالَعَلَمني مزيَّنًا «ثور-دلتا» طراز صاروخ متن عىل ١٩٦٢ أبريل يف انطلق الذي الربيطاني
مركبات بناء يف األوروبيون رشع حتى طويل وقت يمِض لم أنه بَيَْد والربيطاني؛ األمريكي

بهم. خاصة إطالٍق
االحتفاظ يف الحرب، بعد ما فرتة خالل بريطانيا، أمل من أوَّلية انطالق نقطة الحت
وقاذفاتها النووية أسلحتها الدولة هذه َرْت فطوَّ عظمى؛ كقوة قرونًا داَم الذي بدورها
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أعضاء رشع ،١٩٥٤ عام يف ذلك، إىل باإلضافة «بوالريس». غواصات تبني ومضت النفاثة،
متوسط باليستي صاروخ عىل العمل يف ترششل ونستون السري بقيادة املحافظني حزب
وتراَجَع للغاية، مكلًِّفا الربنامج صار ،١٩٦٠ عام بحلول لكن سرتيك». «بلو باسم املدى
الوزراء رئيُس قرََّر املعاِرضة، العمال حزب صيحات وسط له. املؤيِّدة األصوات عدُد كثريًا

الربنامج. إلغاءَ ماكميالن هارولد
والرئيس ماكميالن بني اجتماع عقب ١٩٦١ يناير يف الحياة إىل سرتيك» «بلو عاد لكن،
كان إذ اإلنجليزي؛ للقنال العابرة بالرشاكات مغرًما ديجول كان ديجول. شارل الفرنيس
طائرة بناء عن ض سيتمخَّ كان الذي الفرنيس الربيطاني التعاون عىل سيصدق ما رسعان
أوروبا أن ديجول أدرك االجتماع، ذلك عقب الصوت. رسعة رسعتها تفوق التي الكونكورد
وزير ثورنيكروفت، بيرت السري اتخذ الفضاء. مجال يف ثالثة قوة تصبح أن تستطيع
(اإللدو)؛ األوروبية الصواريخ إطالق تطوير منظمة إنشاء مبادرة الربيطاني، الطريان
أوروبا صاروخ بناء بهدف الغربية أوروبا يف الكربى الدول جميع انضمت بعاٍم، بعدها
صاروخ هو الربيطاني سرتيك» «بلو الصاروخ يكون أن وتقرََّر الثالث، املراحل ذي
والثالثة الثانية املرحلتني بصاروَخي الغربية وأملانيا فرنسا ساهمت بينما األوىل، املرحلة

األوىل. الصناعية األقمار بناء إيطاليا تولَّْت كذلك، التوايل. عىل
أوجيه، بيري والفرنيس أمالدي إدواردو اإليطايل الفيزياء، عاِلما كان األثناء، تلك يف
تأسيس يف فاعًال دوًرا كالهما لعَب الفضاء. علوم مجال يف مشابهة مبادرة اتخاذ بصدد
تعاون نحو يسعيان وكانا ،١٩٥٤ عام يف (سرين) النووية لألبحاث األوروبي املركز
هاري السري وهو لهما، بريطاني نظري من كبري دعم عىل حصال الفضاء. مجال يف مماثل
مسكن يف رسمية غري بصفٍة دول ثماني من ممثلون التقى ،١٩٦٠ فرباير يف ثم مايس،
تأسيس عن ١٩٦٢ عام يونيو يف ذلك ض تمخَّ قدًما؛ امليض عىل واتفقوا باريس، يف أوجيه

(إرسو). الفضاء ألبحاث األوروبية املنظمة
من بالقرب الفضائية املركبات لتطوير مركًزا الفضاء ألبحاث األوروبية املنظمة بنت
شمال يف تجريبية صواريخ منطقة عن فضًال دارمشتادت، يف تحكم ومركز أمسرتدام
الكبريين مرشوَعيْها يف الفعلية طاقتها من أكثر أعباءً املنظمة هذه َلْت تحمَّ لكن، السويد.
املرشوعني يف العمل إيقاع تراَجَع املذنَّبات. أحد إىل وبعثة فلكي صناعي قمر وهما األوَّلني،
حصلت فرنسا ألن التذمر؛ من كبرية حالة وسط العرشين القرن من الستينيات فرتة خالل
حاجة يف املداري التليسكوب صار بأن املطاف انتهى العقود. من متكافئة غري حصة عىل
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(ب)(أ)

(د)(ج)

للدراسات «الندسات» (ب) الجوية، لألرصاد «تريوس» قمر (أ) مأهولة: غري فضائية مركبة
(دون «٥ «إنتلسات (د) ٤-بي»، «إنتلسات االتصاالت لقمر مقطعي منظر (ج) البيئي،

ديكسون).
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الدويل «إكسبلورار» قمر باسم ١٩٧٨ عام يف أخريًا انطالقه قبل ناسا مساعدة إىل ماسة
يتبلور لم البداية. يف أقل نجاًحا املذنَّب مسبار َق حقَّ البنفسجية. فوق األشعة لدراسة

هايل. مذنَّب إىل جوتو بعثة شكل يف ظهر عندما ،١٩٨٠ عام حتى فعليٍّا
برنامج كان األوروبية. الصواريخ إطالق تطوير منظمة يف العمل وترية أيًضا تباطأت
٣٠٠ طوله مدار إىل طن حمولة إطالق يمكنه صاروخ بناء إىل يهدف لها التابع «أوروبا»
عاًما «ثور» الصاروخ استغَرَق «ثور-أجينا». الصاروخ قوة سيمنحه كان ما وهو ميل،
منصة عىل حقيقيٍّا صاروًخا صار أن مرحلة إىل العقد توقيع مرحلة من لالنتقال فقط
لم لكن، منافسيه؛ عىل مبكرة ميزة «أوروبا» برنامج سرتيك» «بلو مرشوع ومنح اإلطالق،
سلطة لها إيركرافت»، «دوجالس لرشكة مناِظرة متعاقدة رشكة «أوروبا» لربنامج يكن
من الرغم عىل الخاص. جزئها عن مسئولة مساهمة دولة كل كانت بل الكاملة، اإلدارة

أمًال. الناَس منح ما وهو االختبارات، يف بنجاح سرتيك» «بلو انطلق ذلك،
األوروبي الفضاء مؤتمر يف ممثَّلًة تنسيٍق هيئُة قررت ١٩٦٦ عام يف ذلك، عىل بناءً
جيوتزامني مدار إىل كيلوجرام مائتَْي حمولة نقل وسعها يف مركبًة ليصري «أوروبا» تطويَر
«ثور»، صواريخ عىل مقترصة تزال ال اإلمكانية هذه كانت األرض). مع متزامن (أي،
القيمَة امليزانية تخطَِّت إذ امليزانية؛ كان فضائي مدار إىل انطلق الذي الوحيد اليشء لكن
عام من بدايًة املائة. يف ٣٥٠ بنسبة إسرتليني، جنيه مليون ٧٠ وهي األوَّلية، التقديرية
ناجحة، إطالٍق محاوالت سبع األوروبية الصواريخ إطالق تطوير منظمة أجَرْت ،١٩٦٨
املرحلة صاروخ فرَض «أوروبا». من والحديثة املبكرة النماذج إطالق يف فشلت أنها بَيَْد
الثالث، اإلطالق محاوالت خالل لحوادث تعرََّض إنه حيث خاص؛ نوع من صعوبًة الثالثة
وتعرُّضه التشغيل، يف وفشله املحدد، الوقت قبل العمل عن فه توقُّ التوايل: عىل وهي
الحوادث هذه صبَّْت ملوسكو، «إن-١» الصاروخ مع حدث ما غرار عىل كهربائي. النقطاٍع
،١٩٧٣ مايو يف جديد. من العمل بدء يف يرغبون كانوا الذين السياسيني القادة مصلحة يف

املرشوع. إلغاء األوروبية الصواريخ إطالق تطوير منظمة مديرو قرَّر
النقيض عىل يأتي وعجزها األوروبية الصواريخ إطالق تطوير منظمة ضعف كان
عىل الربنامج هذا انطوى ؛ مستقالٍّ وطنيٍّا برنامًجا ذَْت نفَّ التي فرنسا، نجاح من تماًما
مجال يف خاصًة حقيقية، ميزاٍت َم قدَّ إذ مجٍد؛ من ديجول ينشده كان مما أكثر هو ما
أثناء «١١ «أبولُّو شاَهَد صديٍق عن ماكدوجال والرت املؤرِّخ يتحدَّث بُْعد. عن االتصاالت
أعلن فرنسا. جنوب يف املزارعني من أرسة مع ١٩٦٩ عام يف القمر سطح عىل هبوطها
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ونادت الفضاء، روَّاد إىل التحدث وشك عىل كان نيكسون الرئيس أن التليفزيوني املذيع
بالقمر، هاتفيٍّا اتصاًال سيجري «انظروا! قائلًة: الحدث ملشاهدة األرسة عىل بحماٍس سيدة

بباريس!» لالتصال تليفون خط عىل حتى نحصل أن نحن نستطيع وال
ضاربة قوة بامتالك قوي اهتمام لديه الربيطانيني، نظرائه مثل ديجول، كان
وغواصات متطورة نفاثة وطائرات نووية أسلحة أيًضا بنى ١٩٦٥ عام ويف اسرتاتيجية،
الثالث املراحل ذو «املاس») (أي «ديامو» الصاروخ حمل ١٩٦٥ عام يف كذلك، نووية.
الفضاء عرص تدخل دولة ثالث بذلك فرنسا لتصبح فضائي، مدار إىل صغريًا صناعيٍّا قمًرا
رطل، ألف ٦٢ الصاروخ هذا دفع قوة بلغت تطويرها. من تعزيز صاروخ بمساعدة
مع واحدة فئٍة يف «ديامو» وضع ما وهو األمر، حقيقة يف للغاية متواضعة قوة وهي
أوضح ذلك، مع تقريبًا. القدرة بنفس أيًضا كان «يف-٢» الصاروخ إن بل «جوبيرت-يس»،
الصواريخ إطالق تطوير منظمة إىل بالنسبة كان ما تنجز أن استطاعت فرنسا أن «ديامو»

تحقيقه. ترجو أمل مجرَد األوروبية
باريس إىل األوامر صدرت الجزائرية، الصحراء يف موقع من الصاروخ هذا انطلق
الساحل عىل الفرنسية جويانا إىل اهتمامها الحكومة نقلت .١٩٦٦ عام بنهاية بإخالئه
فرنسا إىل قانونًا تابعًة «إدارًة» كانت بل مستعمرًة تكن لم التي الجنوبية، ألمريكا الشمايل
دريفوس، ألفريد قىض هنا الشيطان. جزيرة موقع بأنها أكثر معروفة كانت نفسها؛
رساحه. إطالق من مؤيدوه يتمكَّن أن قبل سنوات أربع باليمني، الحنث بتهمة أُِدين الذي
زنزاناٍت يف يعيشون أو أرجلهم، تقيِّد أصفاٍد يف ُعَراة يعرجون اآلخرون السجناء كان
والُحرَّاس واملالريا، الصفراء، الحمى إىل أيًضا يتعرَّضون كانوا َقَدَمنْي؛ اتساعها يبلغ قديمة

القرش. أسماك إىل ويُلقى امِلْقَصلة عىل يُعَدم اإلطالق عىل أسوءهم كان الساديني.
ظل يف ذلك من الرغم عىل بدائيًة الدولة وظلت ،١٩٤٦ عام يف السجون فرنسا أغلقت
البريانا. وأسماك والتماسيح الجاجوار نمور عن فضًال الخانقة، والرطوبة الكثيفة األدغال
لكن فقط، كلمة ٣٤٠ من تتألَّف لغًة يتحدثون األحراش، يف يعيشون العبيد أحفاد كان
من شاسعة مساحاٍت تضم املنطقة تكن لم الفضائي؛ اإلطالق لعمليات مثاليٍّا كان املوقع
امليزة للصواريخ َر وفَّ االستواء خط عىل وقوعها لكن والرشق، الشمال إىل املفتوحة املياه
١٠٠٠ عىل يربو ما إىل تصل رشًقا دوران رسعَة يوفِّر كان ما وهو األرض، لدوران الكاملة
هذا جذب إطالقه. منصة عىل منصوبًا التعزيز صاروخ يزال ال بينما الساعة، يف ميل
مجموعًة كاين، العاصمة شمال كورو، يف املتمركز بموقعه الجوياني»، الفضائي «املركز
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عىل يزيد وما أخرى كاريبية وجزر مارتينيك وجزيرة الربازيل من ال الُعمَّ من متنوعًة
يف وبدأ ،١٩٦٩ عام يف التجريبية بالصواريخ العمل املركز بدأ األخرى. الدول عرشات

.١٩٧٠ عام خالل فضائي مدار إىل ديامانت إطالق
لالتصاالت، صناعي قمر لتطوير مشرتك أملاني فرنيس مرشوٌع أوضَح ما رسعان
عام إىل املرشوع يرجع املجال. هذا يف جهودها مضاَعفة أوروبا عىل أن «سيمفوني»، باسم
الصاروخ مو مصمِّ كان األوروبية. الفضاء أبحاث منظمة عن مستقلة كمبادرة ،١٩٦٧
لجئوا ذلك، استحالة تأكََّدِت وعندما «أوروبا»، صاروخ باستخدام القمر إطالق يف يأملون
مركبة مع «سيمفوني» يتنافس أالَّ رشيطَة ذلك، عىل اعرتاًضا ناسا تُبِْد لم ناسا. إىل

تجاري. نطاق عىل الصاروخ يعمل أن مقرًَّرا يكن لم الفضائية. إنتلسات
يثري كان األمر هذا أن من الرغم عىل القبول، سوى آَخر خياًرا تملك أوروبا تكن لم
مسئويل أحد ألست، دي فردريك يتذكَّر األبيِّني. الفرنسيني نظر وجهة من ا حقٍّ االزدراء
خدمات يف أحٍد عىل نعتمد نظل أن املفرتض من يكن «لم قائًال: فرنسا يف الرُّوَّاد الفضاء

بوضوح.» سيادة مسألة املسألة كانت اإلطالق؛
العالية املؤتمرات من سلسلًة األوربيون القادة عقد الصدارة، يف فرنسا وجود مع
اختفت .١٩٧٥ عام بحلول الفضاء لربنامج كاملة هيكلة إعادة إىل أفَضْت املستوى
الوجود، من األوروبية الفضاء أبحاث ومنظمة األوروبية الصواريخ إطالق تطوير منظمة
منظمة بدأت األكرب. النفوذ ذات الجديدة األوروبية الفضاء لوكالة الطريق مفسحتني
َرْت طوَّ حيث الفضاء؛ علم يف — مهمة لكنها — متواِضعًة بدايًة األوروبية الفضاء أبحاث
الفرتة يف ناسا تعزيز صواريخ متن عىل فضائي مدار إىل انطلقت صناعية أقمار سبعة
إىل باالتجاه حاسًما قراًرا اتخذت األوروبية الفضاء وكالة لكن و١٩٧٢، ١٩٦٨ عاَمْي بني

التطبيقات.
لألحوال صناعي قمر وهو «متيوسات»، باسم الخاص مرشوعها فرنسا لدى كان
ورثت كذلك، أوروبيٍّا. طابًعا عليه وأضَفْت املرشوَع األوروبية الفضاء وكالة تولَّْت الجوية.
يف املداري، التجريبي الصناعي القمر ا؛ مهمٍّ جديًدا اتصاالٍت مرشوَع الجديدة الوكالة
لالتصاالت األوروبي الصناعي القمر وهما أََال القريب، األفق يف متابَعٍة مهمتَْي وجود ظل
،١٩٧٨ عام يف «ماريكس». باسم البحرية للخدمة معدَّل نموذج عن فضًال للعمل، الجاهز
وحمل ناسا، خالل من أخرى مرًة فضائيٍّا، مداًرا املداري التجريبي الصناعي القمر بلغ

األجر. مدفوع أوروبي تليفزيوني إرسال وصلة أول وهي «سكاي»، قناة
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صاروخ تطوير لجهود قويٍّا دعًما األوروبية الفضاء وكالة َمْت قدَّ ذلك، إىل باإلضافة
يتنافسون األمريكيني ويجعل األمريكية اإلطالق صواريخ عىل اعتمادها ينهي جديد تعزيز
التعددية مبدأ عن لينأوا املرة هذه املرشوع يف املشاركون كان ما لكن، الصفقة. يف معهم
اتخذ ذلك، من بدًال األوروبية. الصواريخ إطالق تطوير منظمة يف سياسيٍّا املقبول الثقافية
الفرنيس العلم يرفع كان الذي «آريان»، باسم فرنيس مرشوع صورة الجديد الصاروخ
للتخزين، قابل بوقود يعمالن والثانية األوىل املرحلتني صاروخا كان حرفيٍّا. الثالثة بألوانه
إىل «آريان» سعى ثَمَّ ومن واألكسجني؛ بالهيدروجني مزوًَّدا الثالثة املرحلة صاروخ وكان
«أطلس-سينتاور»، بالصاروخ الخاصة الرفع قوة ملضاهاة «ثور» تعزيز صواريخ تخطي

جيوتزامني. مدار إىل كامًال طنٍّا حامًال
التعاون إىل تسعى كانت األوروبية الفضاء وكالة أن أوروبا قرارات من أيًضا اتضح
يف ٍد لتعهُّ متابَعٍة يف ينحرسنشاطه. حتى ستنتظر وأنها الفضائي، للمكوك ناسا برنامج مع
عىل األوروبية الفضاء وكالة صدَّقت األوروبية، الفضاء أبحاث منظمة ِقبَل من ١٩٧٣ عام
لوضعه مداري بحوث مركز إنشاء خاللها من سيجري «سبيسالب»، باسم أملانية مبادرة
فلم «سكايالب»؛ مثل سبيسالب مبادرة تكن لم الفضائي. باملكوك البضائع مخزن يف
الطاقة لتوفري الفضائي املكوك عىل ستعتمد كانت إذ التحليق؛ ُحرَّة فضائية محطًة تكن
خالل فمن الصعبة؛ املقايضة من معينًا قدًرا املبادرة عكست الطواقم. ومعدات الكهربية
الربيطاني «ماريكس» مرشوع عن فضًال «سبيسالب» أملانيا غرب مرشوع عىل التصديق
وبريطانيا) (أملانيا الدولتني هاتني بموافقة األوروبية الفضاء وكالة ظفرت كبري، حدٍّ إىل
خدعًة يمثِّل «سبيسالب» مرشوع كان ذلك، إىل باإلضافة الفرنيس. «آريان» مرشوع عىل
فرصه، من واالستفادة الفضائي املكوك استقالل خاللها من أوروبا تستطيع ربما ماكرة

الباهظة. تطويره تكلفة يف املشاركة عن بنفسها تنأى بينما فرص، أيُّ ثمة كانت إذا
كان الفضائي. املكوك لتحدي أيًضا مستعدة كانت األوروبية الفضاء وكالة لكن
ستخدم هذه االستخدام إلعادة القابلة اإلطالق مركبة أن بطالقة يتوقعون ناسا مسئولو
القابلة التعزيز صواريخ يجعل ا ممَّ الفضاء؛ إىل السفر تكلفة ض وستخفِّ العمالء جميع
لم الزمن. عليها عفا صواريخ و«تايتان» و«أطلس» «ثور» مثل واحدة مرة لالستخدام
ملستخدميها تسمح حرَّة سوق توفري طريق عن للمصادفة، األمر لترتك الوكالة هذه تكن
الصاروخ يصبح أن بمجرد ذلك، من بدًال الصواريخ؛ من متنوعة مجموعة بني باالنتقاء
أن املقرَّر من كان املطلوبة، الرسعة وفق للرحالت الزمني الجدول ويسري للعمل جاهًزا
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املكوك إىل كليًة وتنتقل واحدة، مرًة لالستخدام القابلة الصواريخ إنتاج عن ناسا ف تتوقَّ
بمنزلة «آريان» نحو االلتزام كان واحدة. سلة يف لديها البيض كلَّ بذلك واِضعًة الفضائي،
لالستخدام القابلة الصواريخ إىل بحاجة سيظل العالم وأن االسرتاتيجية، هذه فشل ع توقُّ
عندما ستستخدمها. ناسا تكن لم إْن حتى استخدامها عىل عزمت أوروبا وأن واحدة، مرًة
،١٩٧٩ عام يف مباَرشًة الكريسماس أعياد قبل باهر، بنجاح األوىل للمرة «آريان» انطلق
استعداٍد عىل وأنها ، جديٍّ نحٍو عىل الفضاء يف دورها تمارس أوروبا أن رسميٍّا أعلن

يختارونها. التي األرض عىل األمريكيني ملنافسة

٥٠ ٣٠٤٠ ٢٠ ١٠ ٠
قدم

«دلتا»، الصواريخ :١٩٨٠ عام يف واحدة مرًة لالستخدام القابلة التعزيز صواريخ
«مولنيا» الصاروخ األوروبي؛ «آريان» الصاروخ األمريكية؛ «٣ و«تايتان و«أطلس-سينتاور»،

جوتييه). (دان السوفييتي

آخر، مهم مجال يف منافس بال األمريكية املتحدة الواليات ظلت ذلك، من الرغم عىل
مستوى عىل الرئييس املركز باعتباره اث النفَّ الدفع مخترب برز الكواكب. استكشاف وهو
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بكرينج ُولَِد وإدارته. املركز قيادة يف دوره يؤدي بكرينج ويليام مديره كان بينما العالم،
خالل من محليٍّا املشهورة الشخصيات من صار حيث نيوزلندا، يف صغرية صيٍد قرية يف
العاصمة يف الثانوية باملدرسة التحق أسرتاليا. من املوسيقى يلتقط بلوري راديو صنع
التحق حيث إليها، للقدوم أنجلوس لوس يف ثري عمٌّ دعاه ١٩٢٩ عام يف ثم ولينجتون،
ضمن وكان ،١٩٣٦ عام يف الفيزياء يف دكتوراه عىل حصل للتكنولوجيا. كاليفورنيا بمعهد
الكهربية. الهندسة يف أستاذًا صار حتى بها وظلَّ وولدريدج، ودين بريس جون دفعته
يف رائًدا أصبح حيث الناشئ، النفاث الدفع مخترب يف متزايًدا وقتًا يقيض صار ما رسعان
حيث ،١٩٥٠ عام صف هو الجامعة يف له درََّس صفٍّ آِخر كان بُْعد. عن القياس مجال

سنوات. بأربع ذلك بعد النفاث الدفع مخترب قيادة توىلَّ
للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد إىل رسميٍّا ينتمي آنذاك يرأسه كان الذي املخترب كان
وجوده سبب وكان «بيكاتني»، أو «ردستون» مثل الجيش ترسانات يشبه كان لكنه
الوقود وصاروخ «كوربورال» الصاروخ يف متمثِّلًة الحربية، الصواريخ حول يتمحور
تفتخر الكربى الجامعات كانت نمط من جزءًا كان ما وهو الحًقا، «سريجنت» الصلب
ماساتشوستس معهد من كلٌّ برهن عندما كالحال الباردة، الحرب يف دورها بأداء بموجبه
العاملية الحرب يف ريادتها عىل شيكاجو وجامعة بريكيل يف كاليفورنيا وجامعة للتكنولوجيا
رئيس دوبريدج، يل أقنع ،١٩٥٤ عام يف األمور زماَم بكرينج توىلَّ عندما لكن، الثانية.
صاروخ آِخر «سريجنت» الصاروخ يصبح أن عىل باملواَفقة للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد
التوجيه، نُُظم إىل اهتماَمه بكرينج َه وجَّ ذلك، من بدًال اث. النفَّ الدفع ملخترب كبري عسكري

الفضاء. إىل ثم
الدفع مختربُ َر طوَّ عندما براون، فون فرينر خالل من املبكرة فرصه أوىل اتضحت
كان املدى. املتوسط الباليستي «جوبيرت» لصاروخه راديوي قصوري توجيه نظاَم اث النفَّ
املخروطية. املقدمات عىل اختباراٍت إلجراء «جوبيرت-يس» الصاروخ أيًضا يبني براون فون
نظام عن فضًال العليا، املراحل يف صغرية صلب وقود لصواريخ اث النفَّ الدفع مخترب َج روَّ
الستخدام ترصيح عىل براون فون وحصل «سبوتنيك» انطلقت ثم بُْعد. عن وقياٍس تتبُّع
األقمار، هذه أول اث النفَّ الدفع مخترب بنى صناعية. أقمار إطالق يف «جوبيرت-يس»
ذلك، بعد التتبع. شبكة يف التوسع مع مبكرة، نماذج من تالها ا عمَّ فضًال ،«١ «إكسبلورار

الفضاء. يف كبري دوٌر اث النفَّ الدفع ملخترب أصبح
«إجزامينر» صحيفة نرشت عندما كبري. نطاق عىل معروف غري يزال ال املخترب كان
يدور للتكنولوجيا كاليفورنيا ملعهد الصناعي «القمر بعنوان خربًا أنجلوس لوس يف
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املقرَّر من كان محليٍّا». مالًكا وجدت «كاليفورنيا أن إىل «نيوزويك» أشارت األرض»، حول
وكالُة َصْت خصَّ براون. فون دعم ظل يف اإلسهامات من مزيًدا اث النفَّ الدفع مخترب يقدم أن
٨٥ ارتفاعه يبلغ السلكي لتليسكوٍب القمَر للبنتاجون التابعة املتقدمة البحثية املرشوعات
التي السحيق الفضاء لشبكة كنواة موهايف، صحراء يف ليك دراي جولدستون ُقْرَب قدًما
براون فون حصل عندما البالد. يف والكوكبية القمرية البعثات تتبُّع تتوىلَّ أن مقرًَّرا كان
الدفع مختربُ َم تقدَّ الكواكب، بني الفضاء إىل صغريتني َسْربٍ مركبتَْي إلطالق ترصيح عىل
نفسها. الفضائية واملركبات التتبُّع، ونُُظم العليا، املراحل بصواريخ أخرى مرًة اث النفَّ
التي األوىل األمريكية املركبة وصارت ،١٩٥٩ مارس يف ،«٤ «بايونري ثانيتهم، انطلقت

شميس. مدار يف وتدخل األرض جاذبية نطاق عن تخرج
ليصبح الجيش عباءة من خرج قد اث النفَّ الدفع مخترب كان الوقت، ذلك بحلول
املأهولة غري للرحالت طموح برنامج وضع سبيل يف الجهوَد بكرينج قاد ناسا. من جزءًا
كيث أمثال ناسا مديري كبار رؤية مع يتفق كان ما وهو واملريخ؛ وعطارد، القمر، إىل
قمرية بعثاٍت إلرسال بجدية التخطيط يف بدآ قد كانا اللذين سلفرستاين، وآيب جلينان
املوافقة عىل اث النفَّ الدفع مخترب حصل ،١٩٥٩ عام أواخر يف العام. ذلك خالل مأهولة
عىل ستنطلق كانت التي القمرية الفضائية املركبات من سلسلة وهي «رينجر»، بناء عىل
شمسية ألواح عىل املركبات هذه تحتوي أن املقرَّر من كان «أطلس-أجينا». الصاروخ متن
إمكانية من الرغم عىل األرض، صوب باستمرار متجه قصري موجي طول ذي وهوائي
والسبب كبري؛ موجي طول ذات وهوائياٍت البطاريات عىل القمرية ْرب السَّ مركبات اعتماد
للنظر الالفت ومن الكوكبية. البعثات إىل بالنسبة أساسية كانت الخواص هذه أن ذلك يف

األمام. إىل يتطلَّع كان ما ودائًما استرشافية، نظرة له كانت بكرينج أن
وكان الحربية، للصواريخ مركًزا كونه عىل منصبَّة تزال ال املخترب ثقافة كانت لكن،
إطالٍق عمليات إلجراء ستتوافر أخرى جوالٍت ألن مقبوًال أمًرا التجريبية الرحالت يف الفشل
خالله من تعلََّم الذي التدريب بمنزلة «رينجر» مركبات صارت لذلك، ونتيجًة مستقبلية؛
خالل األُوَليان املهمتان انطلقت ناجحة. فضائية مركباٍت بناء كيفيَة اث النفَّ الدفع مختربُ
املرحلة صواريخ تتمكَّن لم إذ املنخفضة؛ األرضية املدارات تربحا لم لكنهما ١٩٦١ عام
«لوكهيد» عاتق عىل تقع املسئولية كانت الرئيسية. محركاتها تشغيل من «أجينا» يف الثانية
أعتاب عىل بأكملها أُلِقيت التالية املشكالت أن بَيَْد «أجينا»، َمْي مصمِّ الجوية، والقوات

بكرينج.
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يف الرئييس التوجيه نظام يف عطٌل أجَربَ .١٩٦٢ يناير يف «٣ «رينجر مركبة انطلقت
يعني كان ما وهو أقل، دقٍة مستوى ذي بديل نظام إىل االنتقال عىل املركبة طاقَم «أطلس»
تزال ال كانت ذلك، مع القمر. من ميل ألف ٢٠ مسافة عىل ستصبح الفضائية املركبة أن
نجاًحا األرضيون املراِقبون َق وحقَّ السحيق، الفضاء يف املركبة هذه لتجربة فرصة هناك
أحدهم كان التي األوىل املرة هي هذه كانت املسار. منتصف يف تصحيٍح إجراء أثناء فعليٍّا
املراقبون هؤالء حاَوَل عندما املركبة. متن عىل صاروخ بإطالق قمريٍّا مساًرا َح صحَّ قد
الكمبيوتر تعطََّل تليفزيونية، صوًرا وتنقل القمر إىل تشري بحيث ْرب السَّ مركبة ضبَْط

الفائدة. معدومة جعلها ا ممَّ متنها؛ عىل املوجود
انطلق املرة، هذه يف األمل. خيبة من ملزيد مدعاًة أبريل، يف ،«٤ «رينجر كانت
القمر تصل «٤ «رينجر سيجعل كان ما وهو دقيق؛ نحو عىل «أطلس-أجينا» الصاروخ
تعطََّلْت؛ الرئيسية الكمبيوتر ساعة أن بَيَْد املسار؛ منتصف يف تصحيح إجراء دون
الشمسية األلواح نْرشَ نَْت تضمَّ مؤقتة عملياٍت سلسلة تنفيذ عىل قادرة غري جعلها ا ممَّ
قبول أيًضا املركبة تستطع لم باملركبة. املوجودين القصري املوجي الطول ذي والهوائي
مركبة نملك ما «كلُّ ًفا: تأسُّ ناسا مسئويل أحد قال وتنفيذها؛ األرض من الواردة األوامر
القمر من املظلم الجانب املركبة بلغت أيام، بثالثة بعدها السلكية.» إشارة ترسل بلهاء
هذا يكن لم ١٩٦٢ عام يف أنه بَيَْد القمَر، فعليٍّا تبلغ أمريكية مركبة أول كانت تام. بثباٍت

كافيًا. وحده
عىل ساعة مرور فبعد تقريبًا؛ نفسها النتيجة عن أكتوبر، يف ،«٥ «رينجر أسفرت
يف املتمثِّل الطاقة مصدر عن املركبة فصل إىل الكهربية الدائرة يف عطٌل أدَّى رحلتها،
املرشوع مديرو حاَوَل ذلك، مع متنها. عىل فقط صغرية بطارية مخلًِّفا الشمسية، األلواح
من الفضائية املركبة تتمكَّن أن قبل هنديس. كاختباٍر املسار، منتصف يف تصحيٍح إجراءَ
تها. برمَّ املركبة عىل القضاء إىل الكهربية الدائرة يف آَخر عطٌل أدَّى الالزمة، املناورات تنفيذ
القمر عرب مرَّت إذ القمر؛ لسطح الجيدة الصور بعض املركبة تلتقط أن املقرَّر من كان

تماًما. َفْت توقَّ قد كانت الوقت ذلك يف أنها بَيَْد ميًال؛ ٤٥٠ عن تزيد ال مسافة عىل
من يتألَّف بكرينج طاقم كان املخترب. عىل شديًدا الفاشلة املحاوالت هذه وقع كان
رائعة؛ «روح» «لديهم ألن: فان جيمس تعبري حدِّ عىل الحماس؛ أشخاصمفرطي مجموعة
وجه عىل البحرية.» جنود مثل األمر كان إليهم. بالنسبة مهني شبه األمر كان ثَمَّ، ومن
للصواريخ مركٍز من إياه محوِّلني النفاث، الدفع مخترب يف هائلة تغيرياٍت أجروا التحديد،
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مجموعَة الفاشلة «رينجر» محاوالت شملت اإللكرتونيات. حول تتمركز مهمتُه مختٍرب إىل
لجنُة أصدرت للغاية. ُمقِلًقا أمًرا كان ما وهو املركبة، متن عىل الكاملة الكهربائية الدوائر

.« تََمنَّ ثم «أَطِلْق أسلوَب باعتباره املخترب أسلوب إىل مشريًة الذًعا، تقريًرا فحٍص
تجاوزت ملدٍة نشاطه بإيقاف األوامر وأصدر الربنامج مديري كباَر بكرينج استبدل
«باد» هاريس الجديد، املرشوع مدير إىل إضافيًة صالحياٍت منح نفسه، الوقت ويف العام،
أُجِريت بالتفاصيل. واالهتمام الجودة ومراَقبة باالختبارات هائًال التزاًما والتزم شورميري،
يناير يف أخريًا، والكفاءة. البساطة عىل ركََّزْت كربى، تصميٍم إعادِة عمليُة املركبة متن عىل

.«٦ «رينجر مع مجدًدا للمحاولة أخرى مرًة ا مستِعدٍّ الجميع كان ،١٩٦٤
جيد، مساٍر يف إطالقها يف املركبة متن عىل املوجود «أطلس-أجينا» الصاروخ ساَعَد
من دقائق قبل هدفها. نحو املركبة وانطلقت جيدة مسار منتصِف مناَورُة أُجِريت ثم
الكلمات جاءت ثم املركبة، متن عىل التليفزيونية الكامريات حرارة ازدادت السطح، مالمسة
املراقبون أرسل كامل.» فيديو صورة عىل إشارة أي يوجد «ال املعلِّقني: ألحد الصادمة
يف اإلطالق عملية خالل كبري كهربي تقوُّس تسبََّب جدوى. دون لكن أوامر، األرضيون
السكون، بحر ُقْرَب املركبة تحطََّمِت ذلك، إثر وعىل الفولتيَّة؛ العايل الطاقة مصدر إتالف

كثرية. محاوالٍت ضمن اإلطالق عملية فيها تفشل التي السادسة املرة وهي
بإجراء ناسا من سيمانز روبرت أمر ذلك؛ جرَّاء من ة جمَّ صعوباٍت املخترب واَجَه
هيل، كابيتول يف الذًعا. نقًدا و«رينجر» النفاث الدفع مختربَ انتَقَد املستوى، عايل تحقيق
ثمَن البعُض دفع أخرى، مرًة استماع. جلسَة كارث جوزيف الكونجرس عضو عقد
ُموِرست التي الضغوط إىل بكرينج استجاَب عندما وظائفهم، بخسارة بسادينا يف ذلك
واإلدارية الفنية األنشطة عىل اإلرشاف مسئوليَة ومنحه جديد، مدير نائب بتعيني عليه
كامريات تبني إيه» يس «آر كانت حيث جرييس، نيو يف ف. الترصُّ حريَة منحه مع اليومية،
عدٍد تخصيص مع املشكالت، مع للتعاُمل دًة مشدَّ إجراءاٍت املديرون وضَع تليفزيونية،
يعني قد التالية الرحلة فشل بأن واضح فهم ثمة كان املهمة. إلتمام األشخاص من إضايف

النفاث. الدفع ملخترب وخيمة عواقب عىل ينطوي كان ما وهو ته، برمَّ الربنامج إلغاء
رحلتها مدار عىل صوًرا ناقلًة شائبة، تشوبه ال حسنًا بالءً «٧ «رينجر أبلت لكن،
… «ممتاز امُلعلِّق: قال حب. السُّ بحر يف بجعة شكل عىل فجائيٍّا هبوًطا إجرائها أثناء
كان التي التوتر لحالة املفاجئ االنتهاء مع «هبوط!» النهاية.» حتى إشارات … ممتاز
وبعضهم سواء، حدٍّ عىل واملوظفني الصحفيني جانب من الصيحات تعاَلِت الجميع، عليها
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ديكسون). (دون القمرية الفضائية «رينجر» مركبة

وذلك الكالم، عن أعجزني قوي شعوٌر «تملَّكني املديرين: كبار أحد قال البكاء. يف انخرط
كان للغاية، طويلة لفرتة رينجر عايشوا َمْن إىل بالنسبة ولكن، كثريًا. يعرتيني ال شعوٌر

«. روحيٌّ بُْعٌد للحدث
والكواكب القمر استكشاف وبرنامج النفاث الدفع ملخترب تحوُّل نقطة هذه كانت
يف تكمن تكن لم املخترب «مشكالت أن إىل كوبس كاليتون املؤرِّخ أشار سواء. حدٍّ عىل
للمركبة الالزمة الجودة وضمان الدقة ضبط إجراءات يف تكمن كانت ما بقدر التصميم
يتعلق األساس كان مرة. كل يف تقريبًا مثايل نحٍو عىل تعمل أن يجب كان التي الفضائية،
كل تصحيح لضمان الصارمة واملتابعة الشامل، واالختبار الكاملة، والنظافة بالتفاصيل،
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مؤسسة النفاث الدفع مخترب صار «رينجر»، بعد جدًال. به والتسليم قبوله من بدًال خطأ
مختلفة».2

عام مستهل يف أخريان «رينجر» مركبتا انطلقت .١٩٦٤ يوليو يف النجاح هذا َق تحقَّ
الصوَر البالد مشاهدو رأى مباَرشًة. الشبكة تليفزيون إىل صوًرا أوالهما أرسلت ،١٩٦٥
كلمات أعىل التليفزيون، عرب الباكر الصباح يف «ألفونسوس» للفوهة املركبة أرسلتها التي
وهي صعوبًة، أكثر مهمٍة يف بالفعل منهِمًكا النفاث الدفع مخترب كان القمر». من «مباِرش
قد املخترب كان بالكامل. اآليل التحكم طريق عن القمر سطح عىل سلس هبوٍط إجراء
املهمة، تلك تنفيذ بها املنوط املركبة «رسفيور»، لبناء إيركرافت» «هيوز رشكة مع تعاَقَد
دراية عىل املخترب كان التي التطوير، عملية يف مشكالٍت واجهت قد كانت «هيوز» أن بَيَْد
يف املستفادة الدروس أن وأظهر الدعم، من كثريًا املتعاقدة رشكته بكرينج منح بها. كاملة

صناعية. أعمال إىل نقلها يمكن النفاث الدفع مخترب
اآليل بالتحكم القمر سطح عىل تهبط مركبة أول تكون أن «رسفيور» تستطع لم
أرسلت التي ،«٩ «لونا مركبة خالل من ١٩٦٦ فرباير يف هناك إىل السوفييت وصل الكامل.
يف «١ «رسفيور إثرها عىل جاءت القمر. سطح عىل بها املحيطة للمناطق متلفزة لقطاٍت
محاوالٍت ست يف نجاحاٍت الربنامج هذا َق حقَّ التايل، العام ونصف العام وخالل يونيو،
عوا يتوقَّ أن يمكن ملا مسبقة رؤيًة «أبولُّو» روَّاَد للقمر البانورامية لقطاتُها منَحْت إضافية،

رؤيته.
باسم الفضائية املركبات من سلسلًة النفاث الدفع مخترب بنى ذلك، إىل باإلضافة
كوكب القى القريبة. الكواكب إىل انطلقت «رينجر»، غرار عىل لة معدَّ كنماذج «مارينر»،
لدى مشابًها اهتماًما ،١٩٦١ عام إىل يعود مبكر وقٍت منذ رويس هدٌف وهو عطارد،
العلماء يعرف لم لقرون، استمرت التي الفلكي الرصد عمليات من الرغم عىل بكرينج.
تخفي أبًدا، تنقشع ال التي الكثيفة السحب من غطاء ثمة كان إذ الكوكب؛ عن تقريبًا شيئًا
الشمس مواجهة يف يقع الكوكب هذا ألن نظًرا دوًما. فيه السفىل الجو وطبقة سطحه
لكن، للغاية؛ االرتفاع الشديدة الحرارة درجات من عاَلًما اعتباره املنطقي من كان تماًما،
كثريًا تعكس كانت الساطعة السحب أن املتخصصني بعض رأى مؤكًَّدا. يكن لم ذلك حتى
أخرى توقعاٌت ذهبت األمر. حقيقة يف بارًدا كان الكوكب سطح إن حتى الشمس ضوء من
«بمحيطاٍت مغطٍّى الكوكب أن هويل ِفريد الفلك عاِلم اقرتح إذ ذلك؛ من أبعد هو ما إىل
يف النفط أباطرة أثرياء أثرى أحالم يتجاوز بما ينعم عطارد أن املحتَمل من النفط. من

تكساس.»
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أن يف أََمًال الكوكب، ذلك إىل َسْرب مركبتَْي ناسا أطلقت ،١٩٦٢ عام صيف خالل
وهي عطارد، بلغت التي املركبة مرَِّت سطحه. عىل الهبوط يف تنجح قد األقل عىل إحداهما
كوكب إىل ناجحة رحلة أول بذلك لتكون ديسمرب، منتصف يف الكوكب عىل ،«٢ «مارينر
تحت لألشعة اإلشعاع مستوى قياس أجهزة أن بَيَْد كامريات، أي املركبة تحمل لم آَخر.
عطارد. يف الحرارة درجات قياس وسيلة لها أتاحت َغر الصِّ املتناهية واملوجات الحمراء
درجة ٨٠٠ السطح حرارة درجة بلغت حيث ا، حقٍّ مرتفعة الحرارة درجات أن َ تبنيَّ
إىل باإلضافة الرصاص. لصهر يكفي بما للغاية مرتفعة حرارة درجة وهي فهرنهايت،
مما الليل؛ أثناء تقريبًا االرتفاع هذا بنفس الكوكب سطح عىل الحرارة درجات كانت ذلك،
ونقل بالحرارة االحتفاظ يمكنه للغاية وسميك كثيف جوي غالف به الكوكب أن إىل يشري

منها. هائٍل قدٍر
الواضحة، وغري األكيدة غري التوقعات فرتة انتهت عطارد، لسحب «٢ «مارينر باخرتاق
يف سيئة بأحوال مرَّ عاَلًما باعتباره الكوكب هذا إىل ينظرون الكواكب علماء بدأ حيث
املياه، من محيط به كان كوكبنا لكن تقريبًا، األرض حجم مثل يف كان ا. جدٍّ مبكر وقٍت
جوي ضغٍط ظل يف الكربون أكسيد ثاني من جوي غالف تحت يختنق عطارد كان بينما
العلماءَ األمُر هذا حضَّ األرض. لكوكب السطحي ضغط عن املرات مئات يزيد سطحي
األرض أن يعني كان ما وهو حقيقي، كتوأم البداية يف تشكََّال قد العاَلَمني أن اعتقاد عىل
كان بينما عطارد، يف مثلما الكربون أكسيد ثاني من ل مكمِّ مكون عىل حتًما تحتوي كانت
كلٌّ اتخذ كيف فهم الصعب من يكن لم ذلك، مع املياه. من رئيسيٍّا مصدًرا يمتلك عطارد

ره. تطوُّ يف املختلف املسار هذا الكوكبنَي من
أن يعلمون الجيولوجيا علماء كان مباَرشًة. األرضية الجيولوجيا من مهم دليٌل تواَفَر
بل الجوي، الغالف يف كغاز ال الكربون، أكسيد ثاني من هائلة كمياٍت عىل تحتوي األرض
املحيطات، يف تحدث التي الكيميائية، التفاعالت كانت وكربونية. جريية صخور صورة يف
فهم يمكن ذلك، مع الصخور. ن تكوُّ إىل وأدت الجوي الغالف من الغاز استخلصت قد
شأنه من الذي الربودة مستوى إىل قطُّ يصل لم الكوكب أن افرتاض خالل من عطارد
أكسيد ثاني كان املحيطات، لغياب نظًرا سطحه. عىل املوجودة املياه تكثُّف إىل يؤدِّي أن
ظاهرة عنه ينجم كان ما وهو قيود، دون عطارد لكوكب الجوي الغالف يخرتق الكربون
احتجاز مع عطارد سطح باخرتاق الشمس ألشعة يسمح حيث الحراري، االحتباس
الحرارة. درجات يف املفزعة املعدالت تلك عنه تنتج الذي النحو عىل السطح عن الحرارة
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أن املمكن فمن ثَمَّ ومن كيميائيٍّا؛ ا جدٍّ نَِشط الساخن البخار للماء؟ حدث ماذا لكن
األسطح ذات الصخور ومع الجوي، الغالف يف املوجود الكربون أكسيد أول مع يتفاعل
البنفسجية فوق األشعة م تقسِّ أن املمكن من ذلك، إىل باإلضافة كَليْهما. مؤكسًدا الساخنة،
من التفاعالت من ملزيٍد األكسجني إطالق إىل فتؤدي املاء، جزيئات الشمس عن الصادرة
الفضاء، إىل تهرب الوزن خفيفة جزيئاٍت الهيدروجني جزيء يكوِّن حني يف النوع، هذا

الخانقة. والحرارة القحل من ا جافٍّ عاَلًما ُمخلِّفًة
الجوي غالفها أن بَيَْد ما، نوًعا مشابه نحٍو عىل محيطاتها ستفقد األرض كانت ربما
طبقة عىل تحتوي األرض كانت إذ عطارد؛ إليها يفتقر وقائية بخواٍص يحظى كان
باإلضافة منخفضة. ارتفاعاٍت يف املاء بخاَر يُبِقي حاجز بمنزلة كانت باردة سرتاتوسفري
غني جوي غالٍف إىل أدى ا ممَّ األرض؛ تاريخ يف مبكرة فرتة إىل الحياة نشأة ترجع ذلك، إىل
معظم وصول دون حاَل الذي األوزون، طبقة تشكََّلْت األكسجني هذا ومن باألكسجني،
وعالم األرض عالم العاَلَمنْي، مصري اعتمد امتصاصها. طريق عن البنفسجية فوق األشعة

الدقيقة. الفروق هذه عىل عطارد،
كرة إىل النظر مثل موضع أقرب عند إليه النظر كان إذ آَخر؛ عاَلًما املريخ كان
مالمح لرتسم املناظري أفضُل كانت ربما ذلك ومع ميلني، مسافة عىل واحدة قدم محيطها
ميًال. عرشين نحو محيطها يبلغ صغرية تضاريس عاِرضًة ل، مفصَّ نحٍو عىل الكوكب
محاوالت كل فشل يف النجوم، تأللؤ عن املسئولة لألرض، الجوي الغالف حركات تسبَّبَْت
علماء يلتقط أوقات ثمة كانت ذلك، مع ضبابية. صوًرا أعطت حيث الفوتوغرايف؛ التصوير
يسمح كان ا ممَّ الجوي؛ للغالف نادرًة سكوٍن لحظاِت املكربات، عرب مليٍّا بالنظر الفلك،
برسعة، تخطيطية رسوًما يرسمون كانوا ذلك، بعد التفاصيل. هذه بعض برؤية لهم
يف العلماء نجح الطريقة وبهذه األسوأ؛ إىل ستئول ما رسعان املشاهدة ظروف أن مدركني

املريخ. كوكب خرائط رسم
غريبة أسماءً تحمل األلوان داكنة وأخرى األلوان خفيفة مناطَق الخرائط أظهرت
فماذا «إريدانيا». «فاثونتس»، تشارونتس»، «تريفيوم ُحلم: بصدد أننا لو كما وعجيبة
التي املشهورة، القنوات تُظِهر خطِّية عالماٍت أيًضا الخرائط نَت تضمَّ األسماء؟ تلك كانت
جغرافية تضاريس أيَّ تمثِّل كانت هل املزدوج). (النيل «ديوترونيلس» مثل أسماءً تحمل
كان ماذا الرؤية؟ حدود يف يعمالن اللذان والعقل العني تراها أشياءَ سوى تكن لم أم
نحٍو عىل َعتًْما أكثر ميدجور» «سريتس صار ملاذا الشمس)؟ (بحرية الكوس» «سوليس
الفرات؟ نهر يف ماء أو العربية الجزيرة يف رمال ثمة كانت هل ١٩٥٤؟ عام يف للنظر الفٍت
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الدفع ملخترب التابعة «٤ «مارينر مركبة أجرت إجابات، عىل للعثور مبدئية محاولة يف
العناية كامَل تتطلَّب الرحلة كانت بالكوكب. خاللها مرَّت ،١٩٦٥ يوليو يف رحلًة النفاث
فوق لألشعة ضوئي مقياس نموذج املركبة متن عىل كان السبب ولهذا «رينجر»، يف مثلما
املرتفع؛ الجهد فرق جرَّاء من الكهربي للتقوُّس عرضة الحقيقي املقياس كان البنفسجية.
الجهاز فصل «مارينر» مو مصمِّ يستطع لم ذلك ومع األرض، عىل تركه تعنيَّ ثَمَّ ومن
االنعكاس درجة ملنح وصقلوه الوزن، بنفس مماِثًال نموذًجا ركَّبوا ذلك من وبدًال ببساطة،

نفسه. الكهربي التيار يستخدم بحيث وأَعدُّوه نفسها،
أولئك إىل بالنسبة سارة غري كمفاجأة البعثة تلك خالل التُقطت التي الصور جاءت
وسَط فوهاٍت وجوَد الصور أظهرت املريخ. سطح عىل حياة وجود يف يأملون كانوا الذين
يف الجوي الغالف أن َ وتبنيَّ القمر، سطح عىل املوجودة املسطحات تماًما تشبه مسطحات
َخْت ترسَّ لألرض. السطحي الضغط من املائة يف واحد من أقل الضغط وأن رقيق، املريخ
املركبتني «أطلس-سينتاور» الصاروخ إطالق مع ،١٩٦٩ عام يف املريخ عن النظرة هذه
بُْعٍد، عن الكوكب املركبتان صوَّرت متابَعٍة. مركبتا وهما ،«٧ و«مارينر «٦ «مارينر
عليها، الحصول األرضية التليسكوبات حتى تستطع لم الوضوح يف غاية صوًرا وأرسلتا

الفوهات. من مزيًدا اللقطات هذه وأظهرت أقرب، لقطاٍت عىل للحصول اقرتبتا ثم
من صغري جزءٍ سوى يكن لم مًعا الثالث الفضائية املركبات هذه رصدته ما لكن،
«٩ «مارينر املركبَة كامل، مسح إلجراء سعيه خضم يف النفاث، الدفع مخترب أرسل السطح.
مدار. يف االنطالق يمكنها بحيث كابح ارتكايس بصاروخ وزوََّدها ١٩٧١ عام يف املريخ إىل
العرض خطوط عىل الربيع يحل كان عندما إذ موسمي؛ ٍ تغريُّ تتبُّع يف البعثة مخطِّطو أمَل
شماًال، الظالم من موجة وتزحف االنكماش يف الجنوبي القطبي الغطاء يبدأ الجنوبية،
ترابية لعواصف أيًضا يتعرَّض كان املريخ أن إال الواحد؛ اليوم يف ميًال عرشين برسعة
محجوبًا الكوكب كان ذاك، نوفمرب شهر يف «٩ «مارينر وصلت وعندما شديدة، موسمية
أسوأ هي املريخ اجتاحت التي العاصفة هذه كانت أدناهما. إىل أقىصقطبَيْه من الغمام يف
وعاتية شديدة العاصفة كانت الكوكب؛ رصد من قرن مدى عىل الفضاء روَّاد شهده ما
التفوق يف أمًال آثارها. أسوأ سوفييتية َسْرب مركبُة ْت وتلقَّ األرض، سطح مستوى عند
املركبة أن غري املريخ، سطح عىل للهبوط فضائية مركبة موسكو أرسلت األمريكيني، عىل
العاصف. والغبار العاتية الرياح تُوِقفها أن قبل فقط ثانية عرشين ملدة إشاراٍت أرسلت
املريخ قطر أن من الرغم عىل ورائع. جديد عاَلٌم تراءى الغبار انقشاع مع لكن،
بكثري أكرب املريخ سطح عىل وأودية براكني ظهرت عطارد، أو األرض قطر نصف يعادل
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السحيق، مارينر» «وادي صدع أيًضا وظهر األرض، عىل املوجودة واألودية الرباكني من
خمس أو أربع بمقدار العظيم) األخدود (أي كانيون جراند عمق عن عمقه يزيد كان الذي
مساحة لتغطية يكفي بما طويًال الصدع وكان مرات، ثماني بمقدار عرضه ويزيد مرات،
التي الربكانية، أوليمبوس قمة وجود عن الصور كشفت كما بالكامل. املتحدة الواليات
محاطة كانت القمة هذه األرض؛ من الفضاء روَّاد يرصدها ألن يكفي بما ضخمة كانت
لتشمل تمتد ألن يكفي عرٌض وهو ميًال، ٣٧٥ عرضها وبلَغ طويلة، صخرية بمنحدراٍت
ما وهو قدم، ٨٦٥٠٠ القمة ارتفاع بلَغ فرانسيسكو. سان إىل أنجلوس لوس من املساحة
منخفض، بركان ثمة كان األرض. عىل جبل أعىل كيا، مونا ارتفاع أضعاف ثالثة يعادل
يف (الالفا) الرباكنية الحمم كانت حني يف ميل، ألف ملسافة يمتد باتريا، ألبا بركان وهو

كليفالند. إىل نيويورك من املسافة وهي ميل، ٤٠٠ ملسافة ق تتدفَّ املواضع بعض
حركة سهولة أثارت الضخمة؟ األبعاد هذه إىل أفضت التي الهائلة القوى هي ما
عىل كانوا إذ الجيولوجيني؛ بني الدهشة من قليًال املريخ يف (الالفا) الربكانية الحمم
َمِت وقدَّ أخرى، مسألة فكانتا والرباكني، األودية أما مماثلة. سيولة أظهرت بتدفقاٍت علم
كانت تكتونية. صفائح لتكوُّن املريخ يتعرَّض لم ذلك؛ عىل دليًال الفوتوغرافية الصور
صخرية كتًال تعلو كانت التي الكربى، الصفائح من مجموعة عن عبارة األرض قرشة
ربما وحيدة. متصلة كتلة صورة يف كانت املريخ قرشة أن بَيَْد الداخيل، الغشاء يف متحركة
ناجحة غري محاَولًة يمثِّل مارينر» «وادي كان ربما كرسها، التكتونية الحركات حاولت
مثل براكني تمكَّنَْت وثباتها، جيًدا القرشة تماُسك مع لكْن، صفيحتني؛ إىل القرشة لشق

فعًال. شاهقة ارتفاعاٍت إىل ق تتدفَّ أن أوليمبوس
لم عميقة مصادر من (املاجما) املنصهرة الربكانية الحمم تستمد الرباكني هذه كانت
املنصهرة الربكانية الحمم برتاُكم املتحركة غري القرشة سمحت مواضعها. يف تتغريَّ تكن
املساوي مونس أرسيا أيًضا وإنما فحسب، أوليمبوس ن تكوُّ إىل ذلك يؤدِّ ولم (املاجما)،
كانت الكوكب. انحناء بوضوح يرى أن للمرء يمكن كان أيهما، قمة ومن االرتفاع؛ يف له
مارٍّا التكتونية، للصفائح نظًرا الهادئ، املحيط قاع تحرََّك فقد لذلك؛ مماثلة هاواي براكني
خالل البحرية الجبال من سلسلة تكوين إىل املصدر هذا أدَّى ثَمَّ ومن املاجما؛ بمصدر

واحد. عظيم جبل من بدًال سنة مليون مائة
مخترب استطاع ما تجاوز قد الكواكب استكشاف برنامج كان ،١٩٧١ عام بحلول
لناسا التابع للبحوث النجيل مركز كان الوقت، ذلك يف بمفرده. معه التعامل النفاث الدفع
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«فايكنج» مركبة تبني ماريتا»، «مارتن املتعاقدة، الرشكة وكانت الربنامج، يف منهمًكا
أيًضا، مدارية مركبات الربنامج َن تضمَّ املريخ. سطح عىل ستهبط كانت التي الفضائية،
«فايكنج» مركبتا وصلت عندما .«٩ «مارينر يف املوجودة تلك من أفضل بكامريات زًة مجهَّ

مياه. وجود عىل دليًال اكتشفتا ،١٩٧٦ عام منتصف يف املريخ إىل املداريتني
وله ملتٍو نهر وهو ميًال، ٣٥٠ طوله جاٍف نهر قاع «٩ «مارينر صور إحدى يف ظهر
الفرتات، من فرتة يف واسع نطاق عىل ق يتدفَّ كان املاء أن «فايكنج» أثبتَْت وهكذا، روافد؛
والضحلة الواسعة املجاري هذه كانت املواضع، بعض يف الجريان. رسيعة فياضات مكوِّنًا
معظم جفَّ مانهاتن. من أكرب صغرية جزًرا مشكِّلًة حولها، وتتدفق كبرية فوهة تصادف
األطراف يف د ُمجمَّ كربون أكسيد ثاني عىل يحتوي ا جافٍّ عاَلًما مخلًِّفا طويلة، فرتة منذ املاء
َعه توقَّ ما فاق نحٍو عىل األرض يشبه ازدهاره فرتة يف املريخ كان ذلك، مع القطبية.

اآلَخرون.
حطَّت التي اللحظة يشاهدون التليفزيون شاشات أمام مشاِهدون ثمة يكن لم
أن املرء عىل كان يوليو؛ ٢٠ يوم الباكر الصباح يف السطح، عىل «فايكنج» مركبة فيها
املركبة أن كما نفسه، النفاث الدفع مخترب يف ربما ناسا، مراكز أحد يف موجوًدا يكون
يتوىلَّ بينما يحدث ما يرصد املرء كان ذلك، من بدًال وبأكملها. برسعة صوَرها تبثَّ لم
إىل اليسار من الرأسية، الخطوط من مجموعة هيئة عىل صورة كل إضافَة ضوئي ماسٌح
«فايكنج» كانت للسطح، املركبة ومالمسة الهبوط حدوث من دقائق غضون يف اليمني.
رميل مشهد عن كشَفْت ووضوحها، الصورة تبلور ومع لها، صورة أول لعرض جاهزة
ذات ومنبسطة متسعة صحراوية أرض متفرقة، أنحاءٍ يف سطحه عىل الصخور تنترش
حيث ذلك، بعد امللونة الصور وردت فقط. ميلني مسافة عىل يظهر األفق كان كثبان.
أحمر لون ذات السماء وكانت الصفرة، إىل مائل داكن بُني لون ذا مريخيٍّا مشهًدا أظهرت
كانت حيث املريخ، يف الشمس غروب الحقة صوٌر أظهرت العالق. الغبار جرَّاء من وردي،

اآلِفل. الوهج ضوء يف قرمزي بلون تصطبغ الصخور
كيميائية مخترباٍت باستخدام حياة وجود عىل أثر أي عن أيًضا الهبوط مركبتا بحثت
عن تجربتان أسفرت أسمدة. وأضافت الرطوبة إىل الرتبة من عيناٍت عرََّضْت حيث آلية؛
ربطها يصعب نتائج كانت أنها بَيَْد الرتبة، يف نَِشطة كيميائية مواد وجود إىل أشارت نتائج
كانت إذا ما معرفة إىل الحراري، التحلل اختبار وهو ثالث، اختبار سعى حياة. بوجود
وجود عىل مثرية عالمة عن االختبار فأسفر األسمدة، إىل استجابًة ستنمو ميكروبات ثمة
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الحية. الخاليا من مئاٍت بضع إىل يصل ما ر تطوُّ احتمال إىل النتائج أشارت إذ حياة؛
االسترشاب (أو الغاز كروموتوغرافيا جهاز فيها استُخِدم تجربة وهي رابعة، تجربة بحثت
األسلوب خالل من سلًفا موجودة عضوية مركباٍت عن الكتلة، بمطياف املتصلة الغازي)
كان املركبات. لتلك الكيميائية اآلثار عن والبحث بشدة الرتبة تسخني يف املتمثِّل البسيط
وهو املليار، يف جزءٍ مستوى عند عضوية مركباٍت عن للكشف يكفي بما اًسا حسَّ الجهاز
لكْن األرض؛ يف الصحراوية الرتبة يف املركبات تلك تركيز عن مرة ألف بمقدار أقل تركيٌز

يشء. عن الجهاز هذا يُسِفر لم
معهد يف األحياء قسم رئيس هورويتز، نورمان أشار املريخ؟ عىل حياة ثمة كانت هل
يتخلَّص بحيث بالغة بدقة م ُصمِّ قد الحراري التحلل «جهاز أن إىل للتكنولوجيا، كاليفورنيا
التي الجهاز، نتائج أن بالذكر وجديٌر العضوية». للمركبات البيولوجية غري املصادر من
التي تلك من أقل بمستوياٍت تتعلَّق املريخ، سطح عىل حياة وجود فكرة مع متواِفقة جاءت
ثمة كان ذلك، مع اكتشافها. الكتلة بمطياف املتصلة الغاز كروموتوغرافيا جهاز استطاع
املتصلة الغاز كروموتوغرافيا جهاز أن وهو املرشوع، عىل القائمني العلماء بني سائد رأي
— العلماء كبري — سوفن جريالد َعِلَم عندما بالثقة. الجدير الجهاز هو الكتلة بمطياف
ال املريخ، سطح عىل العضوية للمركبات وجوَد ال القصة. نهاية «تلك قال: الجهاز، بنتائج
سقط قد الصخور من صغريًا عدًدا أن املعروف من (كان املريخ.» سطح عىل للحياة وجوَد
الصخور، هذه إحدى عىل أُجِريت دراساٌت وأشارت نيازك، صورة األرضيف إىل املريخ من
كانت ربما ِمجهرية حفرياٍت وجود إىل ،١٩٩٦ أغسطس يف «ساينس» مجلة يف ونُِرشت
النتائج تزال ال ذلك، مع ناشئًا. كوكبًا يزال ال املريخ كان عندما ميكروبات، عن نشأت قد
— «دليًال باعتبارها النتائج تلك إىل «ساينس» مجلة تشري وغامضة. ُملتبسة املنشورة
وأثار العلماءَ الرأي هذا استماَل املريخ. سطح عىل قديمة حياة وجود عىل — برهانًا ال

االقتناع».) تمام به يقتنع لم أحًدا أن بَيَْد شكوكهم،
من كبريًا قدًرا أثارت قد كانت التي املبكرة، اآلمال يدعم ما بالتأكيد هناك يكن لم
«سريتس» يف الداكنة اآلثار فيها بما املريخ، يف الداكنة اآلثار لتفسري املتزايد الرسيع الجدل
هو ما إىل تُعَزى يبدو فيما تكن لم اآلثار تلك أن اتضح ذلك، من بدًال .١٩٥٤ عام يف
املركبات تنرش الرياح ألن نظًرا األمر، حقيقة يف الرياح. بِفعل املثار الغبار من أكثر
وتتحمل النيازك يف توجد العضوية املركبات هذه ألن ونظًرا واسع، نطاق عىل العضوية
املركبات هذه أتلفت للشمس البنفسجية فوق األشعة أن بدا بالسطح، اصطدامها آثار
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عىل عضوية مركبات وجود عدم عىل يقترص يكن لم فاألمر إذن وصولها؛ عند العضوية
اإلطالق. عىل بوجودها الكوكب سماح عدم عىل أيًضا وإنما فحسب، املريخ

الدفع مخترب كان «فايكنج»، يف ُقدًما يميض لناسا التابع النجيل مركز كان بينما
تلك لبلوغ جديدة وسيلة اكتشف قد وكان يستكشفها، جديدة عوالم عن يبحث النفاث
«تايتان الصاروخ وهو البالد، يف صاروخ أقوى تستخدم ناسا كانت األثناء، تلك يف العوالم.
له تتيح دفع بقوة يتسم وكان «فايكنج»، إطالق يف الصاروخ هذا استُخِدم ٣-سينتاور».
أن ع املتوقَّ من كان لكْن ذلك، من األبعد الخارجية الكواكب عن فضًال املشرتي كوكب بلوَغ
نبتون. إىل عاًما وثالثني أورانوس، إىل عاًما عرش ستة طويًال: وقتًا البعثات هذه تستغرق
النفاث: الدفع مخترب يف املتطور التخطيط مكتب رئيس ستيوارت، هومر تعبري حدِّ عىل
إىل عاًما ثالثني تستغرق مباِرشة مهمة وتنفيذ بتنظيم املتعلقة املشكالت إدارة أن «يبدو
لردع يكفي بما جسيمٌة املشاركني) جانب من امللل من لكثري مصدًرا كانت (التي نبتون

الطريق.» مواصلة عن وعزًما إرصاًرا املستكشفني أكثر
بأحد مارة فضائية مركبة تنطلق عندما أنه حقيقة إىل الجديد األسلوب استند
انحراف إىل — الشمس حول حركته إىل باإلضافة — الكوكب جاذبية تؤدِّي فقد الكواكب،
باملريخ، مارة «٤ «مارينر انطلقت عندما الطاقة. من مزيًدا ومنحها مسارها عن املركبة
الرسعة تزيد أن املمكن من كان الثانية، يف قدم آالف ثالثة رسعتها فاقت املثال، سبيل عىل
يؤدي أن ذلك شأن من وكان الكواكب، أكرب ألنه املشرتي؛ كوكب حالة يف ذلك من ألكثر
ثمانية إىل نبتون إىل الرحلة زمن وتقليل تماًما، مجانًا إضايف، مرحلة بصاروخ التعزيز إىل

أعوام.
النفاث الدفع بمخترب فالندرو جاري املحلِّل أجرى عندما النتائج؛ من املزيد ثمة كان
كانت األبعد الكواكب أن وجَد «جوبيرت»، الصاروخ باستخدام البعثات هذه عىل دراساٍت
تمر أن واحدة فضائية ملركبة يمكن كان ثَمَّ، ومن نادر؛ اصطفاٍف يف االنتظام وشك عىل
فقط! أعوام تسعة خالل — ونِبتون وأورانوس وُزحل املشرتي — الكربى الكواكب بجميع
وصوًال الفضائية املركبة رسعة زيادة إىل يؤدي ا ممَّ طاقًة؛ يضيف كوكبي التقاء كلُّ كان
بضع غضون يف تقع التي — اإلطالق تواريخ كانت ذلك، إىل باإلضافة التايل. الكوكب إىل
واإلعداد بالتخطيط للسماح يكفي بما بعيدة كانت تماًما. مالِئمًة — مستقبًال سنواٍت
زمن قبل أشاروا قد مون املنجِّ كان بالتنفيذ. جديرًة لجعلها يكفي بما وقريبة املتأنِّينَْي،
شأنه من االصطفاف وهذا األفراد، أحوال يف تتحكَّم الكوكبية االصطفافات أن إىل طويل
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يَُحول بما ا جدٍّ جيدة الفرصة كانت النفاث. الدفع مخترب مستقبل عىل بالتأكيد يؤثر أن
تفويتها. دون

بكرينج رغبة ظل ويف أخرى، دراساٌت تبعتها ثم ،١٩٦٥ عام يف فالندرو بحوث بدأت
تأخذان منهما مركبتان مركبات، أسطول بناء مرشوَع بكرينج اقرتح ع، التوسُّ يف املعهودة
– أورانوس – املشرتي مسار أخريان مركبتان وتأخذ بلوتو، – ُزحل – املشرتي مسار
عات التوقُّ تكن لم مالئمًة، الكواكب بحركة املتعلقة التقديرات كانت بينما لكن، نبتون.
دوالر مليون ٧٥٠ تتكلَّف كانت التي الخطة هذه َحت اقُرتِ فقد كذلك؛ بامليزانية املتعلقة
ما حقبة يف االعتمادات يف االستقطاعات أزمَة تواِجه ناسا كانت الذي الوقت يف أمريكي
من ألبعد يميض وأال أربٍع، من بدًال مركبتني عىل االستقرار بكرينج عىل كان «أبولُّو». بعد

«فوياجر». اسم الجديد الربنامج اتخذ ُزحل.
عن انبثق قد أحدهما كان داِعمني؛ بمرشوعني ناسا َمْت تقدَّ ذلك، من الرغم عىل
التي دبليو» آر «تي ورشكة لناسا، التابع لألبحاث إيمز مركز بني محدودة رشاكة
استكشفت العرشين. القرن من الخمسينيات أواخر يف «بايونري» بعثات واصلت قد كانت
مركبتا بلغت بينما الكواكب، بني ما فضاء «٩ «بايونري إىل «٦ «بايونري من املركبات
مهمة «١١ «بايونري تولَّْت ذلك، إىل وباإلضافة املشرتي، «١١ و«بايونري «١٠ «بايونري
يف انطلقت التي البعثات، كانت ُزحل. إىل لالنطالق املساِعدة الجاذبية أسلوب توظيف
الخصوص وجه عىل املشرتي كان استكشافية. رحالت بمنزلة و١٩٧٣، ١٩٧٢ عاَمْي
معدات تدمري تستطيع القوي اإلشعاع من طبقًة يحتجز قوي، مغناطييس بمجال يتميَّز
الصغرية الصلبة األجسام من هائلة أعداٍد عىل تحتوي ُزحل كوكب حلقات وكانت املركبة،

ينبغي. ا ممَّ أكثر تقرتب َسْرب مركبِة أي تدمري يف تتسبَّب أن املمكن من كان التي
املفرتض من كان الفضائية، «فوياجر» ومركبات «١١ «بايونري من كلٍّ إىل بالنسبة
بكوكب االلتقاء عند دقيًقا توجيًها بدوره املساعدة للجاذبية الناجح االستخدام يستتبع أن
املركبة يُطِلق مقالع، بمنزلة الكوكب هذا يصبح أن املنتظر من كان حيث املشرتي؛
مخترب أجرى الفرضية، هذه الختبار عالية. بدقة زحل كوكب اتجاه يف َقدًما الفضائية
استعانت ١٠»؛ «مارينر وهي منفصلة، مركبة باستخدام عملية تجربة النفاث الدفع
بعد مدارها كان األمر، حقيقة يف عطارد. كوكب باتجاه لالندفاع فينوس بكوكب املركبة
واملعدات الكامريات كانت بينما مرات، ثالث بعطارد مروًرا باالنطالق لها يسمح فينوس

تعمل. األخرى
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الكوكب وهو ُعطارد، بشأن الفلك علماء تليسكوبات يف ظهرت التي التفاصيل كانت
ملعظم صوًرا «١٠ «مارينر التقطت املريخ. بشأن ظهرت ا ممَّ أقل الشمس، إىل األقرب
أشبه نحٍو عىل بالفوهات ميلء عاَلم عن كاِشفًة الدقة، من عاٍل بمستًوى عطارد أجزاء
شكََّلْت التي للغاية العنيفة االصطدام آثار عىل دليًال أيًضا الصوُر َمِت وقدَّ بالقمر، كثريًا
عىل «كالوريس». باسم عظيم حوض تشكيل عن االصطدامات تلك أحد أسَفَر تضاريسه؛
من للنظر الفتة قطعة ثمة كانت لكالوريس، املقابلة الجهة عىل عطارد، من اآلَخر الجانب
عن أسفر قد االصطدام أن إىل ناسا، علماء أحد جولت، دونالد أشار املنبعجة؛ األرايض
صورة يف االنبعاج هذا ُمحِدثًة املقابلة، الوجهة هذه عند التقت شديدة زلزالية موجاٍت

بأرسه. الكوكب هزَّ زلزال
حقيقة يف املقرَّر من كان مؤقتًا. العملية أُرِجئَت «فوياجر»، إطالق موعد اقرتاب مع
قرَّروا ناسا مسئويل لكنَّ فقط، وُزحل املشرتي إىل األوىل الفضائية املركبة تنطلق أن األمر
هاتان اعتلت فقد وعليه، بزحل؛ مروًرا ونبتون أورانوس إىل تنطلق ربما الثانية املركبة أن
عام من وسبتمرب أغسطس شهَرْي يف ٣-سينتاور»، «تايتان طراز صاروَخيْهما املركبتان
حياته. يف أحدنا يشهد لم كما مثمرتني وربما طموحتني مهمتني يف انطلقتا حيث ١٩٧٧؛
ساعة، عرشة اثنتي من أقل يف القمر بمدار املرور يف العالية انطالقهما رسعة ساعدتهما
املركبتان عربت وبينما «أبولُّو». روَّاد منظور من أياًما تستغرق كانت مسافة قطعتا حيث
املشرتي، كوكب إىل املسافة يساوي بما ميل مليار نصف تبلغ التي بكثري، األكرب املسافة
قدًما — رينولدز وراي كاسن، وبات بيل، ستان هم: — كاليفورنيا من علماء ثالثة مىض

استعداداتهم. يف
تمثِّل كانت التي الرئيسية، وأقماره املشرتي لنظام رياضية دراساٍت عملهم َن تضمَّ
من األبعد وهو — «كاليستو» القمر كان ذاته. حد يف الشميس النظام من رة مصغَّ صورًة
وكالهما حجًما، أكرب «جانيميد» القمر كان بينما عطارد، حجم مثل يف — املشرتي كوكب
ِضعف من يقرتب «أوروبا» للقمر املدارية الدورة زمن كان اآلَخر. حركة عىل يؤثر كان
يعادل «جانيميد» للقمر املدارية الدورة زمن كان بينما األقرب، للقمر املدارية الدورة زمن
وهو — «أيو» القمر عمَل ذلك، إىل باإلضافة «أوروبا». للقمر املدارية الدورة زمن ِضعف
للمشرتي، املغناطييس املجال ضمن دورانه عند كهربائي مولِّد بمنزلة — األقرب القمر
ماليني ثالثة التيار شدة بلغت الكوكب، هذا إىل وصوًال الفضاء عرب مرَّ كهربيٍّا تياًرا ولََّد

ذلك. من أكثر عون يتوقَّ العلماء هؤالء كان وات. كيلو ملياَرْي قدرته وبلغت أمبري
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يف الطاقة مصدر يوجد مغناطيسية. مقياَس يحمل اليسار إىل طويل ذراٌع «فوياجر»: املركبة
ديكسون). (دون العلوي األيمن الركن يف املعدات توجد حني يف السفيل، األيرس الركن

كتلة وتزيد األرض، حول قمرنا يدور مثلما املشرتي من بالقرب «أيو» القمر يدور
الشديدة الجاذبية آثار فإن ثَمَّ، ومن مرة؛ ثالثمائة بمقدار األرض كتلة عن املشرتي
محيطاتنا، يف والجزر املد ظاهرة حدوث إىل القمر جاذبية تؤدي بالفعل. هائلٌة للمشرتي
يؤدِّي ا ممَّ نفسه؛ «أيو» جسم يف والجزر املد من موجات إىل املشرتي جاذبية تؤدي بينما
أوروبا تأثري أن ورينولدز وكاسن بيل رأى القدم. كرة شكل إىل أقرب هو بما انبعاجه إىل
مثل وانثنائه «أيو» انبعاج إىل سيؤدِّي باملشرتي الخاصة والجزر املد موجات مع مجتِمًعا

يديه. يف املرءُ يعترصها مطاطية كرة
خارجية تأثريات أي ممارسة دون لحاله تُِرك وإذا القمر، من قليًال أكرب «أيو» كان
االنبعاج هذا لكن، بالفوهات. ميلء بسطح جيولوجيٍّا، ميتًا يكون أن املفرتض فمن عليه،
صلبة طبقة عدا فيما بالكامل، انصَهَر ربما «أيو» أن الباحثون واقرتح حرارًة، ولََّد
الشميس.» النظام يف حرارًة األرضية األجسام أشد «أيو» كان «ربما الباحثون: كتَب رفيعة.
ورقتهم ت نُِرشَ ومنترشة». ومتكررة سطحية بركانية أنشطة به تحدث «ربما أنه وأضافوا
موجات انحساِر بِفْعل األقرب القمر «انصهار عنوان تحت «ساينس» مجلة يف البحثية
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يف البحثية الورقَة آبلسن، فيليب املجلة، تحرير رئيس نَرش .١٩٧٩ يناير يف والجزر»، املد
بثالثة بعدها باملشرتي مروًرا االنطالق وشك عىل «١ «فوياجر كانت بينما مارس، ٢ عدد

فقط. أيام
ملدة بعيدة مسافاٍت عىل الفوتوغرافية الصور تلتقط الفضائية املركبة هذه كانت
أشار هائل. نحو عىل الصور التقاِط عمليُة زيدت االلتقاء، لحظة اقرتاب ومع أسابيع،
قائًال: الفرتات هذه إىل التصوير، علماء من مجموعة يرأس كان الذي سميث، برادفورد
فريق منطقة يف يقفون كانوا األشخاص من كثريًا أن بَيَْد مهني، غري يبدو قد «األمر

تتواىل.» وهي الصور يشاهدون فاغرة بأفواٍه التصوير
يف عاصفة وهي الكربى، الحمراء بالبقعة خاص نحٍو عىل مهتمني العاملون كان
األرض ابتالع ويمكنها عام، ثالثمائة عىل يزيد ما منذ تهبُّ للمشرتي الجوي الغالف
بيضاء إحداها أصغر، لعواصف بيضاوية أشكاًال القريبة امللونة الصور نَِت تضمَّ بسهولة.
والحلقات الدوامات من هائل مجال حولها يدور كان فاتح. أزرق بلون واألخرى طة، مرقَّ
املشاهد كانت والرمادي. الفاتح والبُني والربتقايل والقرمزي واألبيض األحمر باأللوان
يرسم لم جوخ فان أن متأكدون أنتم «هل أحدهم: وقال التجريدي، الفن تشبه امُللتقطة

ذلك؟»
ألوانًا ضوءٍ، بقعة من كأكثر التليسكوبات أفضل يف يظهر يكن لم الذي «أيو»، أظهر
مختلفة ستكون أنها أعلم «كنت أحدهم: قال الصور، وضوح تزايد ومع ُقْرٍب، عن زاهية
سماويٍّا. منظوًرا يتطلَّب كان فاألمر كهذا، شيئًا املرء يتوقع كي لكْن، ُقْرٍب. عن رأيناه عما
سميث، براد إىل بالنسبة والربتقايل؛ األحمر باللونني زاهيًا «أيو» ظهر معقول!» غري هذا
األلوان درجات كانت شاحبًا. زيتونيٍّا الحقيقي لونه كان األمر، واقع يف البيتزا. مثل بدا
باللون وجٌه يبدو مثلما األوىل، امُلعاَلجة الصور يف اللوني التوازن قلة إىل تُعَزى الزاهية
يكفي، بما حقيقيٍّا البيتزا هذه يف الباباروني بََدا ذلك، مع التليفزيون. شاشة عىل األخرض

براكني. عن عبارة هذا وكان
النفاث، الدفع مخترب يف مهندسة مورابيتو، ليندا رصدت االلتقاء، من أيام ثالثة بعد
جانبُه فيها يظهر الهالل، طور يف «أيو» لقمر لقطًة تفحص كانت بركاني. انفجار أول
وُقْرَب السوداء، السماء صفحة عىل ظله يظهر الدخان من هائًال عموًدا والحَظْت اللييل،
والتحامه الشفق من ارتفاعه أثناء آَخر دخان عمود بشدٍة َج توهَّ للهالل، الداخيل املنحنى
األقل، عىل نَِشطة براكني ثمانية عىل يحتوي «أيو» أن اتضح الساطعة. الشمس مع
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مارًَّة «٢ «فوياجر حلََّقْت عندما الحقة أشهر أربعة ملدة بقوة ثورته استمرت معظمها
النظام يف املوجودة األجرام أكثر هو «أيو» كان الواقع، يف أخرى. نظرة إللقاء بالكوكب
وتوجد الجيولوجي، نشاطه األرضيف يفوق إنه بل الجيولوجي، نشاطه حيث من الشميس
«أيو» يَُعْد لم التقاءٍ، نقطة أقرب عند ذلك. تُثِبت التي الصوُر النفاث الدفع مخترب لدى
أفضل دقة بلغت بالكامل. الرؤية مجاَل سطحه من أجزاءٌ مألَْت حيث قرص؛ مثل يبدو
األصفر، للكربيت حديثة قاٍت تدفُّ الصور بعض أظهرت الياردات. من مئاٍت بضع الصور
اإلطالق. عىل أكربها وهو بيليه، ذلك يف بما نفسها، الرباكني أخرى صور أظهرت حني يف
وبلَغ ميل، ستمائة طوله وبلَغ «أيو»، سطح عىل حصان حدوة هيئة عىل الربكان ظهر
آَخر كوكب أي ثمة يكن لم تقريبًا؛ ميًال ١٧٥ أطلقها التي الربكانية الحمم عمود ارتفاع

الشأن. هذا يف يضاهيه
املشرتي، من الفضائيتان «فوياجر» مركبتا اقرتبت عندما نفسه ١٩٧٩ عام خالل
«فوياجر» مركبتا اتبعت بالكوكب. مارٍّا بأمان وانطلق ُزحل كوكب «١١ «بايونري بلغ
نوفمرب يف الكوكب هذا بلغتا حيث ،«١١ «بايونري مركبُة فيه حلََّقْت الذي املسار نفَس
الفيزياء عاِلم وصفها التي الكوكب، حلقات ظهرت هنا .١٩٨١ أغسطس ويف ١٩٨٠
داللًة األمور أكثر وهي التليسكوب، طريق عن اكتُِشَف ما «كل بأنها موريسون فيليب
فضًال التفاصيل، دقيقة صوًرا «فوياجر» مركبتا التقطت األشخاص». معظم إىل بالنسبة
هذا عرض وبلغ ُزحل، لكوكب الرئييس الهيكل ِقبَل من عليها الساقط الهائل الظِّل عن

ميل. ألف سبعني الظِّل
تواِصل أن املنتظر من كان التي ،«٢ «فوياجر عىل حينئٍذ منصبٍّا كله األمل كان
يلحق أن وشك عىل كان الذي العطَل بالكاد املركبة تفادت فقد األبعد؛ الكواكب إىل الرحلة
كانت .١٩٧٨ عام يف تعطََّل قد الالسلكية اإلشارات لتلقي الرئييس الجهاز كان حيث بها،
تتمكَّن لم البديل. الجهاز يف أيًضا تعطََّل قد املكثِّفات أحد أن بَيَْد بديل، جهاز عىل تحتوي
تأثريات مع التعاُمل تستطع لم بعينه. واحد تردُّد عند إال أوامر ي تلقِّ من إذن املركبة هذه
األرضية. اإلرسال ألجهزة املوجي الطول األرضيف دوران يُحِدثها كان التي الطفيفة دوبلر
اإلرسال، جهاز يف تحدث التي التباينات بعنايٍة النفاث الدفع مخترب اختصاصيو تتبََّع
وصلُة وظلَّْت املقصودة، الوجهة إىل ووصولها األوامر بتمرير تسمح أن شأنها من والتي

مفتوحًة. األساسية االتصاالت
حلََّقْت املستقل. مسارها يف املركبتني من مركبة كل مضت ُزحل، وراء فيما
أهدر أنه غري األرصاد، أفضل تقديم يف ساَعَد مساٍر يف الكوكب بهذا مارًَّة «١ «فوياجر
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ثم مختلف، مسار يف ُزحل من فاقرتبت ،«٢ «فوياجر أما أبعد. عوالم إىل الذهاب فرصة
صفراء غابة يف افرتقا اللذين الطريقني هما هذان يكن لم أورانوس. إىل طريقها واصلت
يصنع الطريق اختيار كان أيًضا هنا لكن قصيدته، يف فروست روبرت الشاعر أشار مثلما
أورانوس وصلت حيث االلتزام، تمام الزمني بجدولها «٢ «فوياجر التزمت الكبري. الَفْرَق
وواصَلْت ١٩٨٩ أغسطس يف الشميس، النظام كواكب أبعد بنبتون، مرَّْت .١٩٨٦ يناير يف

برباعة. عملها
السماء يف تزيد تكن فلم ضخامتها، نفسها الشمس فقدت األبعد، املنظور هذا من
التأثري كان حيث األمام، إىل يقع الشميس الحزام كان ًجا. توهُّ النجوم أكثر كونها عن
الرياح تصطدم هنا النجوم. بني ما لفضاء املادي للتأثري املجال يفسح للشمس املادي
غاز من تيار مع الخارج، إىل الشمس من للجزيئات رسيع تدفُّق عن عبارة وهي الشمسية،
وخالل نشاطهما، «فوياجر» مركبتا واصلت ذلك، مع النجوم. بني ق يتدفَّ الكثافة قليل
النظام عن كثريًا يبعد ما وهو الشميس، الحزام من السلكية إشارات تا تلقَّ ١٩٩٢ عام
هاتان اقرتبَْت باالقرتاب؛ لهما ح تلوِّ اإلشارات أن لو كما نحوه، املركبتان انطلقت الشميس.
خرجتا حيث أراضيهما، عن بعيًدا ساَفَرا َحنْي مالَّ مثل النجوم، بني ما فضاء من املركبتان
هذا اتجاه يف املركبتان مضت للمجرة. املحدودة غري اآلفاق إىل لتَِلَجا الشمس مجال عن
واإلبداع والشجاعة األمل بضائع يحمالن للغاية، صغريين قاربنَي مثل الالمتناهي األفق

الفضاء. نحو َسْعيه يف اإلنسان تحدو التي االستكشاف يف والرغبة
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الجهود تَعثُّر

و«جيميني» «مريكوري» برامج يف عرشعاًما، خمسة فخالل مأهولة؛ بعثة قطُّ ناسا تفقد لم
وإعادتهم الفضاء إىل فضاءٍ رواد إرسال يف مثاليٍّا رقًما ناسا َلْت سجَّ و«سكايالب»، و«أبولُّو»
لتكريس الوكالة استعدت حيث والرضا، بالقناعة شعوًرا لديها ى نمَّ ما وهو ساِلِمني؛
السماء يف ينفجر فضائيٍّا مكوًكا يرى أن أحٌد ع يتوقَّ لم الفضائي. املكوك لربنامج مستقبلها
الفضاء؛ برنامج عىل يقيض بما كهذه كارثة تقع أن أحٌد ع يتوقَّ لم كانافريال، كيب فوق
من الستينيات فرتة خالل بالفعل تحذيًرا َم قدَّ قد املأهول املداري املخترب كان ذلك، مع

العرشين. القرن
محطة من يتألف وكان الجوية، للقوات تابع كمرشوع املأهول املداري املخترب نشأ
املركزية االستخبارات وكالة أُعِجبت الفضائية. «جيميني» مركبة تعلوها صغرية فضائية
نموذج بمنزلة ليكون تصميمه يف وساَهَمْت االستطالع، مجال يف املخترب بإمكانات
محطات وشأن الالحقة. السنوات خالل موسكو يف العسكرية «ساليوت» ملحطات مماثل
«كيه كبري، وتليسكوب بكامريا مزوًَّدا املخترب ينطلق أن املقرَّر من كان «ساليوت»،

واستخدامه. معه للتعاُمل متنه عىل فضاءٍ روَّاد حاِمًال أقدام، ست بقطر إتش-١٠»،
املأهول املداري املخترب أن بَيَْد ،١٩٦٥ عام يف املرشوع عىل جونسون الرئيس واَفَق
املركزية، االستخبارات وكالة يف ويلون ألربت بحوث من البديل املرشوع انبثق بديًال. واَجَه
ويلون برز الوكالة. يف الصناعية األقمار برنامج رئاسة يف ِبسل ريتشارد َخَلَف قد كان الذي
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ماساتشوستس معهد من الدكتوراه درجة عىل حصل قد كان حيث النابغني؛ عاَلم يف
ويف وولدريدج. رامو مع للعمل ُقدًما مىض ثم والعرشين، الواحدة سن يف للتكنولوجيا
— الوكالة مدير — ماكون جون من قوي بدعم ِبسل حظي املركزية، االستخبارات وكالة
الصناعة يف هذا مرشوعه ُعِرَف جديًدا. مأهول غري استطالعيٍّا صناعيٍّا قمًرا يبني أن وأراد
بعد الكبري). الطائر (أي بريد» «بيج اسم عليه آخرون أطلق بينما «هكسجون»، باسم

املأهول. املداري للمخترب بديًال مرشوًعا بوصفه املرشوع تمويل جرى ،١٩٦٥ عام
٤٠ × عرًضا أقدام ١٠ هائل، بحجم فضائية مركبة تصميَم الربنامَجني كال تطلََّب
ونظًرا رطل. ألف ٣٠ منهما كلٍّ وزن بلغ حيث أيًضا، متماثلني وزناهما كان طوًال. قدًما
الجوية القوات أمرت فقد بكثري، القيايس «٣ «تايتان قدرات تفوق كانت األبعاد تلك ألن
الصلب. بالوقود تعمل أكرب تعزيز بصواريخ مزوَّد أعىل، بمواصفاٍت مقنَّن نموذج بتصميم
عالية وضوح دقة إلعطاء إتش-١٠»، «كيه املأهول، املداري املخترب كامريا بُنِيت
من الدرجة هذه عىل إتش-٩»، «كيه «هكسجون»، نظام يكن لم بوصات. تسع إىل تصل
رة امُلصوَّ املساحة عْرَض ع يوسِّ كان خاصة؛ ميزاٍت يتضمن كان أنه بَيَْد الوضوح، دقة
الصناعية «كورونا» بأقمار رة امُلصوَّ املساحة عرض ِضعف يعادل ما وهو ميًال، ٣٦٠ إىل
ستون قطرها مزدوجة كامريات يضع كان العرشين. القرن ستينيات يف االستطالعية
ثماني البالغة «جامبت» وضوح دقة من يقرتب ما وهو قدمني، وضوحها دقة تبلغ بوصة،
كان إنزال، بأدوات مزوَّدة تخزين وحدة بمنزلة كان «هكسجون» ألن ونظًرا بوصة. عرشة

األفالم. إلعادة لالسرتجاع قابلة كبسوالٍت أربَع يحمل أن املقرَّر من
تكن لم الجوية القوات أن بَيَْد بقوة، املأهول املداري املخترب مرشوع البنتاجون دعَم
تضبط كيف تعرف تكن ولم اإلطالق، عىل مأهولة فضائية مركبة أي تطوير أنجزت قد
مبدئيٍّا أمريكي دوالر مليار ١٫٥ من املتوقعة التكلفة ارتفعت ١٩٦٩ عام بحلول تكاليفها.
ضغط تحت واقًعا نفَسه املأهول املداري املخترب ووجد أمريكي، دوالر مليارات ٣ إىل

مايو. يف املرشوع وأُلِغي فيتنام؛ حرب ميزانية
مرشوع يف ُقْرٍب عن تعاَونَتَا قد الجوية والقوات املركزية االستخبارات وكالة كانت
يف — امليزانية ضغوط تحت — فشل قد املرشوع أن إال املأهول، املداري املخترب تطوير
كشف نيكسون. إدارة يف األمريكية االستخبارات وكالة رئيس هلمز ريتشارد بدعم الظفر
التعاُمل البالد يف االستخباراتي املجتمع إمكان يف كان فقد مهمة؛ معلومات عن السبب
من كان لكْن مأهول، غري استطالعي صناعي قمر مرشوع إتمام عدم فكرة مع ببساطة
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حجم سيزيد هذا أن هلمز ورأى طاقٍم، أفراَد املأهول املداري املختربُ يحمل أن املقرَّر
«من هلمز مستشارو « «َخِيشَ ريشلسون، جيفري املحلِّل تعبري حدِّ عىل كثريًا. املخاطر
زمنية لفرتة الربنامج إيقاِف إىل واحًدا، فضاءٍ رائَد ولو ضحيتها يروح حادثة تؤدي أن

االستطالع». برنامج وتعرقِل ممتدة
طور ودخل الفضائي املكوك برنامج عىل املوافقة ِت تمَّ بعدما سنوات، ثالث بعد لكن
هؤالء حصل فقد ناسا؛ يف املسئولني كبار عقول من تماًما األفكار هذه تالشت التنفيذ،
وديل (نائبه)، لُو وجورج اإلداري)، (املسئول فليترش جيمس وهم التنفيذيون، املسئولون
نيكسون من يحتاجونه، كانوا الذي الدعم عىل الفضائي)، املكوك برنامج (مدير مايرز
ِقبَل من املطروح الفضائي للمكوك الرئييس املحرك كان سواء. حدٍّ عىل والكونجرس
أنقذ قد كان الذي كاستنهولتس، بول توىلَّ وقد رئييس، تركيٍز محطَّ داين» «روكيت رشكة

شديدة. بعناية تصميَمه سنواٍت، بضع قبل «جيه-٢»
قائًال: ذلك «أبولُّو»، مرشوع خالل داين» «روكيت رشكة رئيس هوفمان، سام يتذكَّر
أن يجب املطلوبة. الرئيسية واملكونات باألجزاء قائمة بإعداد املرشوع هذا خطة «تبدأ
توربينية، مضخاٍت مجموعَة سيتطلب بدوره وهذا الدفع. غرف مجموعة ذلك يتضمن
كلٍّ تحت كبرية خالية مساحة وأترك الكلمات، هذه ن أدوِّ إنني وفوهة. وَحْلًقا وحاِقنًا،
أخرى فرعية بمجموعاٍت قائمة إعداد أستطيع بالصواريخ معرفتي خالل ومن منها،
مستوى إىل وصوًال التقسيم، من مزيٍد إجراء يمكنني ثم رئييس؛ ن مكوِّ كلُّ منها يتألَّف

الفردية. األجزاء
املطاف، نهاية يف هنديسخاص. رسم خاص، تصميم فرعية مجموعة ولكل جزء لكل
، لديَّ املتوافرين املهندسني عدد وبمعرفة رسم، ألف أو خمسمائة خطتي يف لديَّ سيتوافر
التصميم. إعداد يف املستغرق الوقت أقدِّر أن أستطيع إليهم، املوكلة للمهام تنفيذهم ورسعة
األمد طويل إنتاج كعنرص طلبه يف أسارع أن يمكنني سبيكي، فوالذ إىل حاجٍة يف كنُت إذا
أن يمكنني أرسع، نحٍو عىل التصميم من االنتهاء أردُت إذا بعُد. فيما عائًقا يشكِّل ال حتى

خطتي.»1 تميض هكذا األفراد؛ من بمزيٍد أستعني
يف بالعقد، ظفر الذي الفضائي، للمكوك الرئييس للمحرك الكامل املقرتح ُطِرَح
قد كاستنهولتس كان ذلك، إىل باإلضافة أقدام. عدة طولها بلغ الوثائق من مجموعة
الدفع، لغرفة تجريبي نموذج لبناء الرشكة أموال من أمريكي دوالر ماليني ٣ استخدم
عملية يف سيُستخَدم الذي الحاقن يشبه بحاقن ومزوَّد اسرتجاعي تربيد لنظام يخضع
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اختبار منصة عىل املحرك هذا تشغيل جرى ،١٩٧١ فرباير يف املطاف. نهاية يف اإلطالق
إىل يؤدِّي الذي بالقدر ليس ولكن أدائه، لقياس كافيًا كان ما وهو ثانية، نصف ملدة

االحرتاق. بِفعل الجانب يف ثقٍب حدوث
مقدارها دفٍع قوَة الفضائي للمكوك الرئييس املحرك يُصِدر أن املفرتض من كان
الذي «جيه-٢»، محرك كان واألكسجني. الهيدروجني حرق خالل من رطل، ألف ٤٧٠
ذلك، إىل باإلضافة رطل. ألف ٢٣٠ مقدارها دفع قوة أنتج قد نفسه، الوقود يستخدم كان
لكل رطًال ٣٢٦٠ ضغط عند الفضائي للمكوك الرئييس املحرك يعمل أن املفرتض من كان
لسابقه. رطًال ٧٨٠ مقابل يف الجوي، الضغط قدر مرة مائتَي من أكثر مربعة، بوصة
الدفع قوة بإنتاج له يسمح بينما املحرك، أداء يعزِّز أن شأنه من الهائل الضغط هذا
أول ُوِضَع الصعوبة. منتهى يف كان تشغيله لكن مضغوطة. عبوة نطاق يف به الخاصة
نصف ملدة مجدًدا تشغيله جرى حيث ،١٩٧٤ مايو يف اختبار منصة عىل كامل محرك
الرئييس املحرك برنامج عىل كربى مشكالٌت تواَلْت التالية، الخمس السنوات وخالل ثانية،

األخرى. تلو واحدًة الفضائي، للمكوك
متواِضعَة التوربينية الوقود مضخة كانت التوربينية. املضخات مع املشكالت بدأت
حجم يف كانت تقريبًا؛ بوصة عرشة ثماني وقطرها أقدام أربع طولها كان حيث الحجم؛
والضغط التدفق معدل عند السائل الهيدروجني يَُضخَّ لكي لكن كبري، خارجي محرك
القدرة تفوق القدرة هذه كانت حصان. ألف ٧٦ قدرة توفر أن من بد ال كان الالزَمنْي،
عٍرص يف القرن، أوائل يف «موريتانيا» مثل عمالقة بحرية سفن قيادة يف استُخِدمت التي
مؤخرتها. إىل السفينة مقدمة من املسافة معظم تغطِّي والغاليات املحركات غرف كانت
يف بإحكام مثبَّتًا يكن لم التوربني إدارة عمود أن يف تتمثَّل األوىل الصعوبة كانت
االهتزاز أدَّى الدقيقة، يف دورة ألف ٣٧ رسعة عند دائرية. حركة يف يهتز كان إذ محامله؛
استغرق األمر أن بَيَْد وتعزيزها، املحامل تقوية هو الحل كان رسيًعا. املحامل إتالف إىل

ذلك. إلنجاز املثىل الطريقة ملعرفة أشهر ثمانية
نوع أي استخدام املمكن من يكن لم وتشحيمها. املحامل هذه تربيد مسألة ظهرت ثم
يشبه كان ذلك أن بما السائل. الهيدروجني استخدام الرضوري من كان إذ الزيوت؛ من
مجموعات إحدى أن اتضح الجهد. بعض األمر تطلََّب فقد باملاء، اث نفَّ محرك تشحيم
الالزم؛ من أكثر تسخن فقد الهيدروجني، من كافية كمية عىل تحصل تكن لم املحامل
هذه إمداد عن املسئولة القنوات تصميم إعادة الحل اقتىض العمل. عن تتوقَّف ثَمَّ ومن

أخرى. أشهر ستة ذلك واستغرق بالهيدروجني، املحامل
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عىل يحتوي التوربني أجزاء أحد كان التوربني. أرياش وهي ثالثة، مشكلة ظهرت
ستمائة مقدارها قدرًة يولِّد منها كلٌّ كان بريد. طابع حجم يف منها كلٌّ ريشة، وستني ثالث
تحت واقعة األرياش كانت إنديانابوليس. سباق يف سيارة قدرة يماثل ما وهو حصان،
وهو االهتزاز، إىل تعود املشكلة كانت للكرس. تتعرَّض أن املحتَمل من وكان شديد، إجهاد
واستغرق املطاف، نهاية يف إصالحها وجرى املهندسني، لدى املعروفة املشكالت أكثر من

أخرى. أشهر ستة األمر هذا
األكسجني مضخة كانت التوربينية، الوقود مضخة يف (ببطءٍ) يتقدَّم العمل كان بينما
إيجاد صعوبة كانت أيًضا، كربى مشكالت املضخة صادفت التطوير. قيد أيًضا التوربينية
تعطََّلْت فإنها ما، ملشكلٍة توربينية مضخٌة تعرََّضْت عندما أصعب. وإصالحها لها حلول
املحرك فقدان يف ببساطة التوربينية الوقود مضخِة تعطُُّل تسبََّب العمل. عن َفْت وتوقَّ
مضخة مشكلة أن إال العطل، سبب عن والبحث املضخة فكَّ املهندسون استطاع قدرته.

باملحرك. باِلٍغ رضٍر إلحاق يف تسبَّبَْت التوربينية األكسجني
ما غالبًا األكسجني مضخة أعطال كانت املبكرة، الصواريخ تطوير مرشوعات يف
الحتواء قوًة. أكثر الفضائي للمكوك الرئييس املحرك كان املوتور. انفجار يف تتسبَّب
النريان اشتعال احتمال ولكن نادًرا، انفجاره يجعل ا ممَّ قوي بُسْمٍك بُنِي العايل، ضغطه
املواد لب؛ والصُّ والنيكل النحاس من مصنوًعا كان بالفعل. حدث وقد وارًدا، أمًرا كان فيه
ومستويات الحرارة درجات عند لكن، الحريق. ملخاطر امُلسبِّبة املواد من نعتربها ال التي
— السائل األكسجني وجود يف — الفضائي للمكوك الرئييس باملحرك الخاصة الضغط
من كبرٍي جانٍب تدمري إىل عادًة الحرائق هذه تؤدِّي فعليٍّا. يحرتق أن يشء ألي يمكن
أو التحديد، وجه عىل للتلف تعرََّض الذي الجزء اكتشاف يصعب إنه حتى املحرك،

النريان. به انترشت الذي التسلسل
املشكلة استغرقت رئيسيتني؛ مشكلتني من تعاني التوربينية األكسجني مضخة كانت
مانع عن عبارة املشكلة هذه كانت لها. حلٍّ إىل ل والتوصُّ الكتشافها أشهر ستة السهلة
التوربني. يف الساخنة الغازات عن السائل األكسجني فصل إىل يؤدي الدوران رسيع ب ترسُّ
آَخر جزء مع يتالمس كان لكنه احتكاك، دون الترسب مانع يدور أن املفرتض من كان
كافيًة كانت الحرارة وهذه االحتكاك، بِفْعل حرارة توليد إىل التالُمس هذا أدَّى املحرك؛ يف
حكِّ طريق عن ناٍر إشعال يف افة كشَّ فريق يرشع عندما يحدث مثلما املعدن، إلشعال
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طريق عن بنجاٍح املشكلة هذه داين» «روكيت عالَجْت النهاية، يف مًعا. العيص من اثنتني
ب. الترسُّ موانع من مختلٍف نوٍع اختيار

عىل تعطل كانت التوربينية األكسجني مضخة محامل أن يف األصعب املشكلة تمثََّلِت
عالج يف املتنوعة الِحيَل من مجموعة أثمرت النهاية، يف آِخرها. عن وتحرتق متكرر نحٍو
يتلف مثلما التوازن. من أفضل مستًوى لتحقيق التوربني إدارة عمود تصميُم أُِعيد املشكلة.
الكايف، بالقدر املتوازن غري التوربني إدارة عمود تلَف رسيًعا، متوازن غري سيارة إطار
تعطُّل يف متسبِّبًا ينبغي، ا ممَّ أرسع نحٍو عىل الدقيقة، يف دورة ألف ٣١ برسعة يدور الذي
بل فحسب، اإلدارة عمود تواُزن بإعادة مون املصمِّ يكتِف لم العمل. عن فها وتوقُّ الوحدة
وحلقاتها املحامل حجم تكبري إىل عمدوا أخريًا، وتعزيزها. املحامل دعائم تقوية عىل عملوا
عام، ونصف عام بعد أثقل. أحماًال تحمل بحيث بناءَها وأعادوا حواملها، أو الداخلية،

االختبارات. اجتياز يف هذه التوربينية املضخات محامل نجحت
برنامج كان الوقت ذلك وبحلول مارس١٩٧٧، يف املضخة محامل يف عطل آِخُر حدث
يعتمد الربنامج تمويل كان البداية، منذ ة. جمَّ صعوبات يواجه بأكمله الفضائي املكوك
خاللها من يمكن التي املالية االحتياطات إىل يفتقر كان حيث التفاؤل، من كبري قدر عىل
اإلدارة مكتب فرض عندما كثريًا الوضع ن يتحسَّ ولم الرئيسية، املشكالت مع التعاُمل
وضعت ذلك، عىل فعٍل وكَردِّ أمريكي. دوالر مليون ٣٠٠ تجاوَزْت استقطاعاٍت واملوازنة
باألمل ظاهرها يف توحي كانت النجاح»، نحو هة املوجَّ «اإلدارة عنوانها اسرتاتيجيًة ناسا
تتوافر سيئ يشءٍ أي بأن القائل مرييف قانون عكس عىل اليأس. باطنها يف تضمر لكنها
يرام. ما عىل سيسري يشء كل أن األسلوُب هذا افرتض يحدث، سوف لحدوثه اإلمكانية
املرصودة التكلفة إطار يف يشء كلَّ م تصمِّ أن األمر «يعني املسئولني، أحد تعبري حدِّ عىل

بنجاح.» يتم أن تدعو ثم له،
الذي «أبولُّو»، مرشوع يف الشامل االختبار أسلوب إىل األسلوب هذا جذور ترجع
املتعدَدي «٥ و«ساتورن الكامل آي-بي» «ساتورن الصاروخني إطالق يف استُخِدم
الثقة عن الشامل االختبار أسلوب انبثق ذلك، مع األوىل. إطالقهما محاوالت يف املراحل،
التغلَُّب استطاع بسخاءٍ ُمموَّل برنامج إطار يف عة، املوسَّ التمهيدية االختبارات عن الناشئة
النجاح نحو هة املوجَّ اإلدارة بأسلوب املطاف انتهى ذلك، من النقيض عىل مشكالته. عىل
للمكوك الرئييس املحرك إىل بالنسبة «إن-١». القمري لصاروخها روسيا تطوير يشبه بما
الرئيسية، مكوناتها فعالية ثبوت قبل كاملة محركاٍت اختبار يعني األمر كان الفضائي،

482



الثمانينيات يف الفضاءُ

«روكيت فإن األمر، إىل «ساينس» مجلة أشارت مثلما املستخدمة. الغيار ِقَطع تقليل مع
وهي الزر وأدارت مًعا، األجزاء كل وجمعت جديد، تصميم وفق يشء كل أنشأت «قد داين»
األقل». عىل كربى حرائق خمس وقعت ذلك، ومع والتوفيق. النجاح لها يُكتَب أن تأمل

أوىل يف الفضائي املكوك إطالق تقتيض ١٩٧٢ عام يف األصلية التطوير خطة كانت
اختبار مرفق يف املحركات كانت الشهر، ذلك بحلول لكن .١٩٧٨ مارس يف املدارية رحالته
عن الكشف املمكن من كان ربما يشء. أي بإجراء تسمح حالتها تكن ولم املسيسيبي
االختبارات، من مزيٍد إجراء حال يف وظيفي خلل إىل أدت التي الفردية العيوب من مزيد
الباهظة الصاروخية املحركات هذه كانت االختبار، قيد كان بالكامل املحرك ألن نظًرا لكن
بالغ رضر إلحاق إىل األعطال تلك أحد أدَّى مرة. كل يف أجزائها أحد يعطل ألن عرضًة
لهذه لالستعداد الالزم املال لديه كان أحد من ما ألنه ونظًرا نفسها، االختبار بمنصة

املنصة. بناء أُِعيَد حتى ألشهٍر بالكامل املحرك اختبار برنامُج َل تأجَّ املشكلة،
عندما ،١٩٧٨ عام يف مباَرشًة الكريسماس أعياد بعد مجدًدا أخرى كارثة حلَّت
أسباب كانت بل التوربينية، املضخات إىل املرة هذه السبب يرجع لم املحركات؛ أحد انفجر
ُعولَِجت الحرارية. املبادالت وأحد الرئييس األكسجني صمام يف تتمثَّل الجديدة املشكلة
أقل الحراري املبادل مشكلة كانت تصميمه. إعادة خالل من برسعة الصمام مشكلة
؛ مفرسَّ غري الحراري املبادل عطل «يظل املديرين: كبار أحد تعبري حدِّ فعىل بساطًة؛
برنامج من متأخرة مرحلة يف تقع التي الحوادث فهذه واالستياء؛ باإلحباط يُشِعرك ا ممَّ

الثقة.» من قدٍر أيَّ تمنحك ال االختبار
عام من ويوليو مايو شهَرْي يف أُجِريت التي االختبارات خالل أخرى أعطال حدثت
وانتقل املوثوقية، بعض يكتسب بدأ قد املحرك كان الوقت، ذلك بحلول لكن، .١٩٧٩
الفضائي املكوك إطالق املقرر من كان االختبارات. من جديدة جولة إىل املهندسون
املجموعة هذه تشغيَل املهندسون وحاَوَل رئيسية، محركات ثالثة من تتألَّف بمجموعٍة
إىل فضائي مكوك إطالق يف املستغَرقة الكاملة املدة وهي دقائق، ثماني ملدة املحركات من
وبدأت مشكلة وجود عن األجهزة كشفت االختبار، من ثواٍن تسع بعد نوفمرب، يف ما. مداٍر
للتربيد؛ هيدروجينًا تحمل كانت فوهٍة كرس عن أسَفَر ما وهو التشغيل؛ إيقاف عملية
الكاملة باملدة إطالق عملية تنجح لم املحرك. من الداخلية األجزاء احرتاق إىل أدَّى ا ممَّ

ديسمرب. شهر حتى جميعها الثالثة للمحركات
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اًال فعَّ دعًما اآلن الربنامج القى فقد كئيبًا؛ كله األمر يكن لم ذلك، من الرغم عىل
الجهود ترجع األسلحة. من بالحد الشديد الهتمامه نظًرا كارتر، الرئيس جانب من
من الحد محادثات نيكسون أطلق عندما ،١٩٦٩ عام إىل الصدد هذا يف الدبلوماسية
سولت معاهدُة أدَّْت موسكو. مع سولت) معاهدة باسم (املعروفة االسرتاتيجية األسلحة
باليستية صواريخ نُُظم بناء يف العظميني القوتني جهود من الحد إىل ،١٩٧٢ عام يف األوىل،
تهدف كانت التي الثانية، سولت معاهدة عقد إىل األثناء تلك يف يسعى كارتر كان مضادة.
والقاذفات. الصواريخ من الدولتني لهاتني اإلجمالية القوى عىل فورية قيود وضع إىل
املكوك وكان ق، للتحقُّ صناعية استطالع أقماَر تتطلَّب االتفاقية هذه أن املقرَّر من كان

إطالقها. مهمَة سيتوىلَّ الفضائي
الجوية القوات إىل — ناسا مدير — فليترش لجأ ،١٩٧٠ عام إىل يرجع تاريخ يف
الجوية القوات َمِت قدَّ الربنامج. هذا بإطالق له سمح الذي السيايس الدعم عىل للحصول
فرًقا أحدث الذي الرجل كان العصيبة. أوقاتها يف االحتماالت هذه من عزََّز الذي الدعم
ملتزًما كان والذي لناسا، التابع لألبحاث إيمز مركز يرأس كان الذي مارك، هانز هو
َح ُرشِّ الجوية. للقوات وكيًال كارتر اختاره الفضائي. املكوك برنامج تجاه قويٍّا التزاًما
أعماَل يدير كان للبنتاجون تابع مركز وهو الوطني، االستطالع ملكتب رئيًسا أيًضا مارك
أصدر التوصيات، هذه بقبول بالكامل. األمريكي االستخباراتي للمجتمع الفضاء مراَقبِة
،١٩٧٨ مايو لشهر يس-٣٧» إس دي/إن «بي رقم التوجيه وهو رئاسيٍّا، توجيًها كارتر
توفري إىل بالسعي التوجيه هذا متابَعَة كارتر واَصَل الفضائي. املكوك عىل بشدة صدََّق
من كاٍف قدٍر تخصيص يف رغبته عىل مؤكًِّدا ،١٩٧٩ عام يف لناسا التمويل من مزيٍد

نجاحه. يضمن بما الفضائي للمكوك التمويل
واَجَه ليكتمل، طويل وقت أمامه يزال ال املحرك تطوير كان بينما فقط، عندئٍذ
السابقة، الفضائية املركبات يف الحرارية. بالحماية يتعلَّق فيما أيًضا مشكلًة الربنامج
الحرارة درجات من للوقاية لإلزالة قابلة حرارية دروٌع استُخِدمت «أبولُّو»، فيها بما
باستخدامها يُسَمح وال ثقيلة كانت الدروع هذه لكنَّ الجوي، الغالف ولوج عند الشديدة
إلعادة قابًال الفضائي املكوك يكون أن املقرَّر من كان ألنه ونظًرا فقط. واحدة ملرة إال
الغالف إىل الولوج معاَودِة ل تحمُّ تستطيع حرارية حمايًة يتطلَّب كان فإنه االستخدام،
اقتىض خفيًفا. الحرارية الحماية هذه وزن يكون أن بد ال وكان عديدة، مراٍت الجوي
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الخارجي بالسطح ُمغرَّاة أو ُملصقة امللبَّدة، السليكا ألياف من قرميداٍت استخدام األمر
الحرارة تفرِّق عوازل، بمنزلة تكون أن يف الدروع هذه وظيفة تمثََّلْت الفضائي؛ للمكوك
من كان إذ حيوية؛ مسألة هذه كانت املركبة. داخل إىل نفاذها دون الحيلولة مع بعيًدا
روَّادها وموت آِخرها عن املركبة حرق إىل — نفاذها حال يف — الحرارة تؤدي أن املمكن

حرًقا.
يتطلَّب تركيبه وكان األسقف، ألواح تتآكل مثلما القرميد يتآكل أن الجميُع خيش
غالبًا أقل أو بوصات ست بحجم قرميدتني، وضع يف الرتكيب عملية تمثََّلْت بالًغا. حرًصا
يقيسون العاملون كان بينهما. الفراغ مللء ثالثة قرميدة تصميم ثم الجوانب، أحد يف
لرتكيب املتعاقدة الرشكة إىل املعلومات يرسلون ثم بعناية، الثالثة للقرميدة املتوافر الفراغ
القرميدة تُصنَّع ثم كاليفورنيا، يف سانيفال بمدينة «لوكهيد» رشكة وهي القرميدات،
لرتكيب أسابيع ثالثة الواحد الشخص من يستغرق األمر كان الطلب. وفق هناك الثالثة
واحد. مداري فضائي مكوك لتغطية قرميدة ألف ٣١ يتطلَّب األمر وكان قرميدات، أربع
الحرارية، الحماية هذه ن يتضمَّ فضائي مكوك أول وهو «كولومبيا»، املكوك انتقل
املكوك مع وانتقل ،١٩٧٩ مارس يف كانافريال كيب إىل كاليفورنيا يف التجميع مصنع من
من يقرب ما تركيب عليهم كان له؛ امُلصنِّعة الدولية «روكويل» رشكة من موظٍف ألَفا
قرميدة ٧٥٠٠ استبدال عليهم كان كما بعُد، تركيبها جرى قد يكن لم قرميدة آالف عرشة
عندما مجدًدا، برأسه النجاح نحو هة امُلوجَّ اإلدارة أسلوب أَطلَّ ثم النقل. أثناء تلفت أخرى
رحلة أثناء ينفصل ربما القرميدات من كثريًا أن املتأخرة الرياح أنفاق اختبارات أظهرت
تثبيت «روكويل» موظفي بعض واَصَل حيث استكشافيٍّا إجراءً األمر هذا تطلََّب الطريان.
إزالَة األمُر تطلََّب وقد تفريغ، مضخات باستخدام اقتالعها آَخرون حاَوَل بينما القرميدات،
التئامها لضمان السليكا من بمزيٍد معالجتها أْي — كثافتها» و«رفع القرميدات من الكثري

للطريان. وصالحيتها مالءمتها عىل التصديق قبل — الالصقة املادة مع بإحكام
أخرى جوانب تهمل نفسها ناسا وجدت التأخري، فرتات وطول التكاليف تزايد مع
هذه كانت مىض، عقٍد قبل الكواكب. استكشاف برنامج سيَّما ال املرشوع، يف مهمة
التي الفضائية «فايكنج» املركبة وبَنَت املريخ، إىل فضاء روَّاد إرسال يف تأمل الوكالة
مركبتي من ألكثر يكفي تمويًال ن تتضمَّ امليزانية تكن لم لكْن، آيل؛ إنزال عمليات أجرت
ستصبح كانت اإلضافية البعثات أن من الرغم عىل ،١٩٧٦ عام يف فقط اثنتني «فايكنج»
بمركبة بالغ اهتماٌم ثمة كان النفاث، الدفع مخترب يف العلماء. إىل بالنسبة كربى أهمية ذات
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غري لسطحه خرائط لرسم بالرادار الكوكب ُسُحَب ستخرتق كانت التي املدارية «فينوس»
الخرائط رسِم جهاُز ينطلق لم التمويل، لنقص ونظًرا بالدعم، املقرتح هذا يَْحَظ لم املرئي.
من الرغم عىل هايل، املذنَّب إىل ِمسباًرا ترسل لم ناسا أن كما .١٩٨٩ عام حتى «فينوس»

العمر. يف واحدة مرة إال تتأتَّى ال فرصة يمثِّل كان ١٩٨٦ عام يف ظهوره أن
بالدوران «فوياجر» متابَعة لها املقرر من كان التي «جاليليو»، مركبة ثمة كانت ثم
النفاث الدفع مخترب حصل الكوكب. بهذا مروًرا فقط التحليق من بدًال املشرتي حول
متن عىل «جاليليو» إطالق املمكن من وكان ،١٩٧٧ عام يف املرشوع هذا عىل املوافقة عىل
هذه من مزيٍد رشاء عدم ناسا قرََّرْت نفسه، العام يف لكن ٣»؛ «تايتان طراز صاروخ
املكوك لربنامج ومواردها جهودها كل تخصيص سياسة من جزءًا هذا كان الصواريخ.
خالل جاهًزا سيصبح الفضائي املكوك أن لو كما البداية يف بََدا األمر أن بَيَْد الفضائي،
قائًال: املوضوع هذا إىل آِسًفا املرشوع، مدير كاساني، جون أشار عامني، بعد طويلة. فرتة
اإلطالق محاولة يف ننطلق أن املوضوع، الزمني الجدول وفق األساس يف املقرَّر من «كان
يف االنطالق عىل الزمني الجدول يف املتواصلة التأجيالت أجربتنا ثم والعرشين، السادسة
تأجيالُت أثََّرْت الوقت.» من كافيًا متسًعا لدينا أن بالتأكيد نعتقد كنا السابعة. املحاولة
وارتفعت دونه، االنطالق يمكنها يكن لم التي «جاليليو»، عىل الفضائي املكوك برنامج
عام يف أمريكي. دوالر مليون ٨٥٠ إىل أمريكي دوالر مليون ٤٥٠ من «جاليليو» تكلفة
يؤدي أن شأنه من كان ما وهو الربنامج، بإلغاء واملوازنة اإلدارة مكتب أمر ١٩٨١
التقاء يف متمثلتني مهمتنَي سوى تتبقى ال بحيث الكواكب، استكشاف برنامج وقف إىل
بَيَْد إنقاذها، يف «جاليليو» رحلة مؤيدو نجح ونبتون. أوروانس بالكوكبني «٢ «فوياجر

وشيكة. كانت الرحلة أن
اليوم من عاًما عرشين بعد ،١٩٨١ أبريل يف الفضائي للمكوك األوىل الرحلة انطلقت
جون املكوك، طيارا َق حقَّ الفضاء. إىل يصعد إنساٍن أوَل جاجارين يوري فيه صار الذي
هي هذه كانت النجاح. نحو هة امُلوجَّ اإلدارة يف ا جدٍّ مرتفعة درجة كريبن، وروبرت يونج
لم حيث الفضائي، للمكوك الرئييس املحرك فيها يدار التي األوىل الفعلية اإلطالق عملية
ستظل القرميدات أن مبدئية رحلة أي تُثِبت لم االختبار. منصات عىل سوى ذلك قبل يعمل
متن قبُل من اعتىل قد فضاءٍ رائد أيُّ يكن لم ستسقط. أنها أثبتَْت وإنما مواضعها، يف
الشامل لالختبار مثاًال البعثة هذه كانت ثَمَّ، ومن الصلب؛ بالوقود تعمل تعزيزية صواريخ
«٥ «ساتورن مهمتَْي إىل أفىض ما وهو نفسها، «أبولُّو» يف كان ا ممَّ أعىل مستًوى عند
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رجال عن كتب قد هوراس الروماني الشاعر كان رحلة. طاقم إرسال قبل املأهولتني غري
قائًال: هؤالء أمثال من

الطيَّات ثالثيَّا القويان والنحاس البلوط كان
بما جسوًرا كان الذي األول الرجل هذا بقلب محالة ال يحيطان

يكفي
. َهشٍّ قارٍب متن عىل الهائج البحر يف لإلبحار

البضائع غرفة أبواب كانت عموًما. جيد نحٍو عىل وسارت ليومني الرحلة استمرت
املرحاض انهار مشكالت. أي يف ذلك يتسبَّب لم لكن يجب، كما تُغَلق لم ثم مفتوحة،
الغالف إىل الولوج معاَودة عملية خالل القرميدات بعض انفصلت الجاذبية. املعدوم
املركبة يف ثقٍب إحداِث إىل انفصالُها يؤدِّ ولم ذلك بحدوث سمَح التصميم أن بَيَْد الجوي،

ناجحًة. البعثة كانت إجماًال، الفضائية.
يتتبعون السوفييت كان الجديدة، التكنولوجية تقنياتها مع تتكيَّف ناسا كانت بينما
تجاوزت ذلك، مع «ساليوت». يف املدى طويلة مأهولة رحالت خالل من الخاص، نجمهم
يف للبقاء املعروفة الحدوَد ١٩٧٥ عام يف يوًما ٦٣ استغرقت التي «٤ «ساليوت بعثة
التي املؤن كلِّ جلب سيفاستيانوف وفيتايل كليموك بيوتر رائديها عىل كان حيث الفضاء،
عىل الحصول من الرحلة طاقم يتمكَّن أن بد ال كان أطول، مدة للبقاء يحتاجانها. كانا

املدار. يف وجودهم أثناء واألكسجني واملاء الغذاء من إضافية كمياٍت
أمام املجال إلفساح و«ساليوت» «سويوز» عىل تعديالٍت موسكو أدخلت ثَمَّ، من
مأهولة، غري فضائية مركبة إىل «سويوز» املهندسون َل حوَّ للغاية. املدة طويلة بعثات
بهما تليفزيونيتني، بكامريتني املركبة ُزوِّدت املؤن. َحْمل يمكنها «بروجرس»، باسم
مع آيل التحاٍم عملية لرصد الكامريتني بتوجيه األرضيني للمراقبني تسمحان عدستان
مركبة أطرافها أحد عند بها ملتحًما كان املدارية «ساليوت» املركبة ألن ونظًرا «ساليوت».
كان أيًضا، متنها عىل سيغادرون والتي «ساليوت»، روَّاد متنها عىل وصل التي «سويوز»،
تضم أن عندئٍذ مقرًرا وكان اآلَخر. الطرف عىل ثاٍن التحام موضع إضافة الرضوري من
عند قطار عربة تجرُّ قاطرة مثل واحد، آٍن يف و«بروجرس» «سويوز» من كالٍّ «ساليوت»

طرف. كل
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«٦ «ساليوت انطلقت حيث أشهر، ثالثة مدتها رحلة إطالق هو املبدئي الهدف كان
فشَال لكنهما فضاءٍ رائدا انطلق .١٩٧٧ سبتمرب يف «بروتون» الصاروخ أعىل السماء إىل
وجورجي املركبة، قائد رومانينكو يوري آَخران: رائدان تبعهما االلتحام؛ محاَولة يف
ص املخصَّ املوضع يف والتحما االلتحام؛ بآلية وثيقة دراية عىل كان مهندس جرتشكو
االلتحام موضع أن من َق وتحقَّ الفضاء يف سرٍي عمليَة جرتشكو أجرى «بروجرس». ملركبة
أن الواضح، من خروج. فتحة من يشاهده رومانينكو كان بينما يرام، ما عىل اآلَخر
«ساليوت». يف وليس االلتحام، يف فشل الذي األول «سويوز» نموذج يف تكمن كانت املشكلة
استغرقت الطويلة. بقائهما فرتَة مكثا بها، انشغال التي األمور من الكثري وجود مع
حال، أي عىل والرتتيب. التنظيم عمليات استغرقت مثلما طويًال، وقتًا الطبية الفحوص
وللحفاظ الحياة، دعم بمعدات االعتناء هو الفضاء إىل روَّاٍد إرسال أهداف بني من كان
اية مشَّ املركبة متن عىل املوجودة املعدات نَِت تضمَّ البدنية، ولياقتهما صحتهما عىل
إذ األدوات؛ تلك لهما تَُرْق لم بانجي. حبال من ومجموعة (إكرسسايكل) رياضية ودرَّاجة
وكانا الكريهة، الروائح منهما وتفوح عرًقا يتصبَّبان تجعلهما الرياضية التمرينات كانت
كانت املركبة؛ متن عىل املعدات الن يشغِّ كانا األوقات، بعض يف استطاعا. متى يتجنَّبانها
الخرائط، لرسم وكامريا األرضية، لألرصاد األطياف متعددة كامريا تشمل املعدات هذه

البعيدة. الحمراء تحت لألشعة املوجية األطوال عند يعمل وتليسكوبًا
إىل عادا ثم جديدة، «سويوز» مركبة أرسال حيث زيارة، يف لهما صديقان وصَل
الربيد معهما جلبا أيام. خمسة الفضاء يف مكثا أن بعد القديمة املركبة يف األرض
نَِت تضمَّ الطعام من وفرية بكميات لًة ُمحمَّ «بروجرس»، املؤن مركبة جاءت ثم والصحف،
فضًال ومالءات، نظيفة ومالبس أرشطة، عىل يحتوي كاسيت ل ومسجِّ الطازجة، الفاكهة
ثم املركبة، هذه متن عىل نفاياتهما ورومانينكو جرتشكو وضَع والبهارات. األدوية عن
من ثانية زيارة جاءت ثم يشء. وكل النفايات ومعها الجو، يف لتحرتق املدار من أنزالها
يف إنسان أول وهو ريمك، فالديمري يُدَعى تشيكوسلوفاكيا من رجل متنها عىل «سويوز»،
روَّاَد ن يتضمَّ كان جديًدا، برنامًجا َن دشَّ ما وهو أمريكيٍّا، وال سوفييتيٍّا يكن لم الفضاء

السوفييتية. األطقم ضمن ضيوًفا يحلِّقون أخرى دول من فضاءٍ
ببقائهما قياسيٍّا رقًما سجال أن بعد ،١٩٧٨ مارس يف ورومانينكو جرتشكو هبط
ثم يوًما، ١٤٠ ملدة استمرت أطول بعثات ذلك تلت فضائي. مدار يف يوًما ٩٦ ملدة
بعثة أطول استغرقتها التي يوًما ٨٤ فرتة مع ذلك وُقوِرن يوًما، ١٨٥ ثم يوًما، ١٧٥
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٤٠ ٢٠٣٠ ١٠ ٠
قدم

إىل التحام وضع يف الفضائية «أبولُّو» املركبة بأعىل، «سكايالب» األوىل: الفضائية املحطات
يف استُخِدم والذي الهوائية، الطاحونة يشبه الذي «أبولُّو» منظار حامل بها ملحًقا اليسار،
بينما اليسار، إىل التحام وضع يف «سويوز» مركبة بأسفل. «٦ «ساليوت الشمسية. األرصاد

جوتيه). (دان اليمني من «بروجرس» املؤن مركبة تقرتب

أكثر تمثََّلْت الوزن. النعدام الطبية اآلثار حول مفيدة رؤية ووفرت «سكايالب» ملحطة
تتسبَّب أن مخاوف من زاد ما وهو العظام، من الكالسيوم فقدان يف خطورًة اآلثار
لدى تكن لم ُهالم. إىل البنية قوي فضاءٍ لرائد الفقري العمود تحويل يف فضائية رحلة
ومع الكالسيوم؛ من املفقودة الفعلية الكمية لقياس مفيدة وسائل أيُّ السوفييت األطباء
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عند الفضاء رائدا عليها كان التي الجيدة الصحة إىل بالنظر املخاوف هذه تراَجَعْت ذلك،
عودتهما.

أبريل يف الفضائي، للمكوك املبدئي النجاح بعد فضائية. محطة «٦ «ساليوت كانت
عىل فضائية. محطة يف أيًضا هي رغبتها عن بوضوح لإلعالن مستِعدَّة ناسا كانت ،١٩٨١
من عقد عن يزيد ملا الوكالة أجندة يف بارًزا مكانًا تحتلُّ الفضائية املحطة كانت حال، أي
«سكايالب» مخترب هناك فصار ثمنها، وُدِفع الالزمة املعدات بالفعل يت اشُرتِ وقد الزمن،
«سكايالب» كانت الحظ، لسوء .«٥ «ساتورن إطالق مركبتَْي عن فضًال للعمل، جاهٌز ثاٍن
مركَزْي يف معروضتني «ساتورن» مركبتا كانت بينما الوطني، والفضاء الطريان متحف يف
يمكن كان ربما واألمطار. للرياح عرضًة كانتا حيث كانافريال؛ وكيب هيوستن يف ناسا
ومركبة ١-بي» «ساتورن مع فعلت مثلما آِمن، مخزن يف جميًعا تضعها أن للوكالة
بََدِت كما لكْن ١٩٧٥؛ عام يف الروسية باملركبات لاللتحام انطلقا قد كانا اللذين «أبولُّو»
امتنَعْت قد ناسا كانت ما تحقيق إىل يسعى الفضائية املحطة برنامُج كان آنذاك، األمور
لالستخدام. جاهزين وصاَرا بناؤهما جرى مداري ومخترب صواريخ خالل من فعله عن
الحماس هذا إشعال أعادت قد املصممني من صغرية مجموعة كانت هيوستن، يف
من مجموعة نقل يستدعي النموذج هذا كان للفضاء. عمليات مركز إنشاء باقرتاح
من لعدٍد يتسع حيِّز ظل يف فضائي، مدار يف وتجميعها الفضائي املكوك يف الوحدات
يتوىل أن املقرر من كان شخًصا. عرش واثني أشخاص تسعة بني يرتاوح األشخاص
الفلك علم يف لالستخدام الهوائيات، مثل ضخمة فضائية مركبة تجميَع األشخاص هؤالء
أن املقرَّر من كان لالتصاالت. الصناعية األقمار بمنزلة لتكون املدارية واملنصات الالسلكي
وصيانتها. املوجودة الفضائية املركبات إلصالح قاعدًة أيًضا الفضاء عمليات مركز يوفر
ملركز تكون أن املقرَّر من كان املناسبة، مداراتها إىل وإيابًا ذهابًا الصناعية األقمار لنقل
دفعي بوقود وتُزوَّد حظريٍة يف تُوَضع التي الخاصة، الصاروخية مركبتُه الفضاء عمليات

نفسه. الفضاء عمليات مركز يف َخزَّاناٍت من مستمد
فقد الفضائي؛ املكوك خلفية مع كثريًا يتماىش الفضاء عمليات مركز نموذج كان
تكفي رفع بقوة االحتفاظ مع للبالد، الفضائية املركبات إلطالق الفضائي املكوك م ُصمِّ
من الهدف عن الفضاء عمليات مركز كشف التالية. الخطوة يف فضائية محطة لبناء
يكون أن يتطلَّب األمر يكن لم ذلك، ومع وصيانتها، الصناعية األقمار تجميع وهو إنشائه،
يمكن جيوتزامنيٍّا، مداًرا يبلغ كان الذي الفضائي، مداه أن يدرك حتى صواريخ عاِلَم املرء
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إلرسال كبداية القمر، إىل مجدًدا الفضاء روَّاد يحمل أكرب نموذج أمام املجال يفسح أن
املريخ. إىل بعثة

ُجدد أشخاًصا َح ورشَّ ،١٩٨١ عام مستهل يف منصبه مهامَّ ريجان الرئيس توىلَّ
برنامج إدارَة مؤخًرا توىلَّ قد كان الذي بيجز، جيمس بعُد فيما الوكالة ترأس ناسا. لقيادة
من مارك هانز ريجان انتدَب داينمكس». «جنرال رشكة يف «إف-١٦» املقاتلة الطائرة
اهتماٌم ومارك بيجز لدى كان بيجز. لجيمس نائبًا ليكون بناسا وألحقه الجوية القوات
بالغرض. ليَِفي يكن لم الفضاء عمليات مركز أن بَيَْد الفضائية، املحطة بإنشاء كبري
انتقاداٍت يلقى أن ع املتوقَّ من وكان للغاية، محدوًدا باملركز الخاص التصميم نموذج كان
أثارت قد ١٩٧١ عام يف لة امُلفصَّ الفضائي املكوك تصميمات أن املديران تذكََّر كثرية.
من الحد إىل ناسا اضطر ما وهو واملوازنة، اإلدارة مكتب جانب من شديدًة معاَرضًة
األنظاَر يلفتا أَالَّ عليهما كان املرة، هذه املصري هذا لتجنُّب نطاقها. وتضييق خططها

ريجان. مواَفقة عىل يحصال حتى إليهما
املحطة بمرشوع معنية تكون ١٩٨٢ مايو يف عمل مجموعة بيجز أنشأ ذلك، عىل بناءً
بل واقعي، كأمر تصميٍم نموذَج املجموعة هذه تقدِّم أن املقرَّر من يكن لم الفضائية.
وجهة إىل األسلوب هذا استند امُلحتَملني. املستخدمني آراء وتستطلع دراساٍت تُجِري أن
هذا تجنََّب املستخدمني. هؤالء احتياجات تلبي التي املثىل املحطة بإنشاء تفيد التي النظر
املعارضني. جانب من انتقاٍد محل يصري قد ثابت بتصميم املبكر االلتزاَم أيًضا األسلوُب
رْسَم نهائيٍّا «نرفُض العمل: مجموعة يف الرائدين األشخاص أحد فرايتاج، روبرت قال

فضاء.» ملحطة صورة
للحصول الداخلية الدراسات من أكثر هو ما يتطلَّب األمر كان ذلك، من الرغم عىل
فضائية محطة إنشاءِ مرشوُع يمثِّل أن ع املتوقَّ من كان املرشوع. عىل رئايس تصديق عىل
ووكالة البنتاجون، األخرى: اإلدارات من عدد بمخاوف مساٌس فيه وكان كربى، خطوًة
ووزارة الجوية، لألرصاد صناعية أقماًرا تمتلك التي التجارة ووزارة املركزية، االستخبارات
إنشاء خطة تقديم بيجز حاَوَل ربما الفضاء. مجال يف الدويل بالتعاون املهتمة الخارجية
باألمر؛ ليقتنع يكن لم ريجان أن بَيَْد ريجان، بالرئيس شخيص لقاءٍ يف الفضائية املحطة
إىل لالستماع عادلة فرصًة املعنية األطراف تلك كل تُمنَح أن رضورة عىل سيرصُّ كان إذ
باملحطات حقيقي اهتمام أي ثمة يكن لم حيث محددة، مشكلة بيجز لدى كانت آرائها.
بآرائهم، ا جدٍّ ا مهتمٍّ بيجز كان الذين «املستخدمون»، كان نفسها. ناسا خارج الفضائية

كان. أيٍّا يريد بما للتوصية استعداٍد عىل وكانوا ناسا، عمالء من معظمهم يف
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القوات من بالحماس ومفعم شاب كولونيل وهو — راي جلربت دخل األثناء، تلك يف
كثيف أسود شعر له وكان القامة، وطويل نحيًفا شخًصا راي كان بيجز. حياة — الجوية
مع راي عمل الجوية. للقوات الرسمي الزي يالئمهم الذين األشخاص من وكان د، ومجعَّ
للخارجية. وزيًرا صار عندما هيج وتذكَّره أوروبا، يف الناتو مقر يف هيج ألكسندر الجنرال
الفضاء إدارة إنشاء يف ساَهَم حيث البنتاجون، يف سنوات ثالث أيًضا قىض قد راي كان
طويلة، فرتة مدى عىل الفضاء يف رئيًسا دوًرا اإلدارة تلك لعبت وقد الجوية، القوات يف
الفضاء برامج تصري أن املقرَّر من كان ريجان، إدارة ظل يف يتزايد. الدور هذا وكان
وهو الفضاء، برامج مدير منصب آنذاك يشغل راي كان ناسا. برامج من أكرب العسكرية
القومي، األمن مجلس رئيس بدعم حظي القومي. األمن مجلس يف عامل عضو منصب
محطة إنشاء لفكرة قويٍّا مؤيًدا راي وكان لريجان. قديًما صديًقا كان الذي كالرك، ويليام

فضائية.
وأََمَل يوليو، يف الفضاء برنامج حول ا مهمٍّ خاطبًا ريجان يلقي أن املقرَّر من كان
مباِرش د تعهُّ بإعطاء الرئيس بإقناع الوكاالت بني املشرتكة املراجعة عملية تجاُوز يف بيجز
استهلَّ عندما كينيدي جون غرار عىل الجديد الربنامج هذا ُمعِلنًا كينيدي، جون غرار عىل
ضغوط ممارسة مع ذلك، سيفعل الرئيس بأن تخرصاٍت أتباعه أثار «أبولُّو». مرشوَع
األبيض البيت موظفو أحىص فضائية. بمحطة تطاِلب خطاباٍت كتابة حملة وتنظيم قوية
بيجز التقى مواَفقته. ريجان يعلن أن ع تتوقَّ واملجالت، الصحف يف مقاًال عرش سبعة
شأنها من التي الكلمات عىل مًعا واتفقا الرئيس، خطاب كتابة يف يساعد كان الذي براي،
إمكانية عىل عمليٍّا بالربهنة املستقبل إىل بقوة نتطلَّع أن «يجب رسميٍّا: األمر تجعل أن

الفضاء.» يف دائم مأهول كيان وترسيخ الفضائي املكوك
كجزءٍ يوليو، ٤ يف الجوية إدواردز قاعدة يف الخطاب هذا ريجان يلقي أن مقرًرا كان
بعد هناك «كولومبيا» املكوك يهبط أن املقرَّر من كان بالفضاء. صاخبة احتفالية من
آَخر، مداري فضائي مكوٌك ينطلق أن أيًضا مقرًرا وكان أخرى، مدارية رحلة يف االنطالق
َمْن ريجان وكان ،«٧٤٧ «بوينج طائرة متن عىل كانافريال كيب صوب «تشالنجر»، وهو
فرقة ثمة كانت العودة، يوم حان عندما الطائرة. قائد إىل االنطالق أمَر بنفسه سيعطي
خمسني الحارضين عدد وبلَغ ترفرف، األعالم وكانت الهبوط، موقع يف تعزف موسيقية
هبوَط مدروس نحٍو عىل لوا أجَّ قد ناسا رحلة مراقبو كان ذلك، إىل باإلضافة شخص. ألف
أكرب قسط عىل الحصول لريجان يتسنَّى حتى مدار، يف إضافية دورة إلجراء «كولومبيا»

النوم. من
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بيجز إليه َم قدَّ بينما الحارة، الصحراء شمس تحت له املراِفق الوفد مع الرئيس وقف
الحًقا، ريجان تذكََّر حسبما ذلك، بعد زرقاء. طريان بذالت يف الفضاء روَّاد من مجموعًة
بينما املنصة، إىل للصعود حان قد الوقت إن لنا قالوا إذ املنصة، إىل اإلرساع منَّا «طلبوا
هو «أين الرئيس: سأل يقرتب». إنه قالوا الهبوط. إىل طريقه يف الفضائي املكوك كان
مثل مثلها بعيدة مسافة عىل هاواي كانت تماًما.» هونولولو «فوق أحدهم: فأجاب اآلن؟»

حينئٍذ.» تها برمَّ املعجزة «أدركُت ريجان: تعبري حدِّ وعىل واشنطن،
عىل عمليٍّا بالربهنة املستقبل إىل بقوة نتطلَّع أن «يجب قائًال: خطابه واَصَل ثم
شيئًا يعني هذا يكن لم الفضاء.» يف دائم مأهول كيان وترسيخ الفضائي املكوك إمكانية
املأهولة. غري الفضائية املركبات من مزيٍد إىل يشري كان أنه املحتمل من بل اإلطالق، عىل
مدير — ستوكمان ديفيد وارتاَب األبيض، البيت يف ُوزِّعت قد للخطاب راي مسوَّدة كانت
مجال يف جديدة ُمكلِّفة مبادرات أي يف يرغب ستوكمان يكن لم األمر. يف — امليزانية

لرغبته. املعارضة الكلمة لحذف ورتََّب الفضاء،
تتوىلَّ أن املقرَّر من كان الوكاالت. بني املشرتكة املراجعة لتفادي مجال ثمة يكن لم
سيتولَّْون َمْن فإن العادة، جرت وكما املراجعة، عملية إجراء األبيض البيت من لجنة
كيوورث، جورج كان فيها. والفصل توصياتها تقرير بهم املنوط هم اللجنة أعضاء تعينَي
ناسا؛ تجاه للغاية كثرية شكوك لديه وكانت هؤالء، مقدمة يف لريجان، العلمي املستشار
نريد ملاذا الفضاء. إىل برش إرسال هو فضائية محطة بناء يف للرغبة الرئييس «السبب قال:
كيوورث أشار واألتمتة؟» اآليل اإلنسان عَرص توٍّا فيه ندخل الذي الوقت يف ذلك نفعل أن
ألن نظًرا املأهولتني، و«سويوز» «ساليوت» املركبتي عىل يعتمدون كانوا السوفييت أن إىل
«ال قائًال: النواب مجلس يف فرعيًة لجنًة حذَّر متطورة. إلكرتونيات لديها تكن لم موسكو
الوراء»، إىل «سيرتاجع الفضاء إىل برش إرسال عىل الرتكيز إنَّ أقل.» تكنولوجيا تقلِّدوا

اإلطالق».2 عىل موفقة غري «خطوة سيصبح
عليا مجموعة يَدْي بني الفضائية املحطة موضوع وْضَع اقرتح قد كيوورث كان
يرأسها وزاري مستًوى عىل لجنة وهي الفضاء، بشئون معنية تكون جديدة مشرتكة
ويليام رئيسه إىل وتحدَّث ريجان إىل وصولها قبل الخطة مسار راي جيل اعرتض بنفسه.
أجندة عىل سيطرتنا أضمن أن أريد «كنت الحًقا: راي قال ناسا؛ يدعم كان الذي كالرك
منه، بدًال اللجنة رئيَس راي يكون أن كالرك قرََّر العلمي.» املستشار عىل وليس الفضاء
التصويت. حق لهم الذين األعضاء كأحد اللجنة إىل االنضمام حق من كيوورث وحرم
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تشكيل جاء واملوازنة. اإلدارة مكتب يرأس كان الذي ستوكمان، صوت أيًضا استبعد
استحسانه. والقى بيجز لرأي مواِفًقا الناتج املشرتكة العليا اللجنة

دائرة من ع توسِّ لناسا التابعة الفضائية املحطة عمل مجموعة كانت األثناء، تلك يف
الفضاء، عمليات مركز هدف وهو الصناعية، األقمار إصالح كان ربما الربنامج. تربير
افرتاضيٍّا عمًرا الفضائية املركبات تمنح الحديثة اإللكرتونيات كانت حيث أحمق؛ عمًال
املقرَّر من كان إذا لها. بديل إطالق يصعب يكن لم تعطب، إحداها كانت عندما أطول.
سيقود ما وهو النفقات، توفريها عىل تربهن أن بد فال صيانٍة، مركَز املحطة تكون أن
هذا استبدال ناسا استطاعت لكن، والفائدة. التكلفة تحليل مستنقع إىل أخرى مرًة الوكالة
أن شأنه من ما وهو الجاذبية، انعدام حالة يف بحوث إجراء وهو آَخر، بغرض الغرض
جديٌر أيًضا. اإللكرتونيات وربما الطب، إىل بالنسبة كبرية أهمية ذات تطورات إىل يؤدي

املجال. هذا يف فعيل نشاط لها يكون بدأ قد كانت عديدة صناعية رشكات أن بالذكر
علم يف أسايس كتمرين بل عرصي كعالج ال خاص، اهتمام محلَّ البلوري النمو كان
الشكل؛ تتبع أن يجب املجال هذا يف الوظيفة أن يعرفون العلماء كان الجزيئي. األحياء
ملعرفة الخاليا. إحدى داخل عمله كيفيَة جزيء لشكل املحددة التفاصيل د تحدِّ حيث
فحصها ثم الدراسة، قيد املادة من جيدة بلَّورة تشكيل يتطلَّب األمر كان الجزيء، شكل
الكمبيوتر يستطيع بيانات توفري شأنه من وهذا إكس؛ أشعة من قوي شعاع باستخدام
النووية األحماَض االهتمام محل الجزيئات نَِت تضمَّ الجزيئي. الشكل ًحا موضِّ تحليلها،
كانت الفور. عىل بلورات ن يكوِّ منها أيٌّ يكن لم التي األخرى، والربوتينات واإلنزيمات
ولم الجاذبية، عن ناجمة آثار بسبب بسهولة نتائجها تختلط دقيقة، البلوري النمو عملية

اآلثار. هذه تفادي يف سيساعد الجاذبية انعدام بأن لالعتقاد يدعو ما ثمة يكن
نماذج من املهام من كثريًا انتزعت قد األتمتة وعمليات الكمبيوتر أجهزة كانت
َر وفَّ البلوري النمو أن بَيَْد «كولريز»، مجلة يف املنشور النموذج مثل الفضائية املحطات
ميزة أفضَل امُلثىل الكمبيوتر أجهزة تقدم أن املتوقع من كان التي الفضائية للمحطة عمًال
تحديد يف املتمثِّلة إلحاًحا األكثر املهمة الكمبيوتر أجهزة تتوىل أن املقرَّر من كان فيها.
األوىل، الكمبيوتر بأجهزة بريوتس ماكس البلورات عاِلم استعان لة. مفصَّ جزيئية بنية
موضَع محدًدا الهيموجلوبني، بنية لحلِّ ١٩٦٧ عام إىل ١٩٣٧ عام من يجاهد ظلَّ لكنه
ليحدِّد عاًما عرش خمسة بريوتس قىض ذرة. آالف عرشة عددها البالغ ذراته من ذرة كل
نوبل؛ بجائزة فوزه إىل ذاته حد يف أدَّى اكتشاٌف وهو املسألة، هذه يتناول كيف فقط
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أظهرت ذلك، مع الحل. طريقة تنفيذ يف أخرى عاًما عرش خمسة ذلك بعد قىض حيث
الدم كرات يف املوجود الهيموجلوبني يمتص كيف — تحديدها عند — بوضوح البنية هذه
يف املشكالت هذه حل من الحديثة الكمبيوتر أجهزة وتمكَّنَْت ويطلقه، األكسجني الحمراء

الكايف. بالقدر جيدة البلورات كانت حال يف أسابيع، غضون
املرشوع هذا َن تضمَّ تجارية. بميزة َ برشَّ آَخر مرشوع ثمة كان ناسا، إىل بالنسبة
إىل تاريخها يعود فارماسوتيكالز»، و«أورثو دوجالس» «ماكدونل رشكتَْي بني رشاكًة
«إريثروبويتني». اسم يحمل بروتني إنتاج هو الرشاكة هذه من الهدف وكان ،١٩٨٠ عام
نقصه وكان الُكىل، يف يتم تصنيعه كان الحمراء؛ الدم خاليا نمو اإلريثروبويتني يحاكي
الجاذبية، تجاه للغاية اًسا حسَّ بالفعل متوافر إنتاج أسلوب أفضل كان األنيميا. يسبِّب
أسَفَر هائل. ن تحسُّ إىل يؤدي الجاذبية انعدام أن إثبات يف بْق السَّ الرشاكة لهذه وكان
عودته، عند ريجان استقبله الذي الفضائي، للمكوك الرابعة البعثة متن عىل مبدئي اختباٌر
ثالث أكَّدت مرات. خمس بمقدار تزيد نقاء ودرجة مرة، أربعمائة بمقدار يزيد ناتج عن
عن اختبار أفضل أظهر بينما الفوائد، هذه العام لذلك التايل العام خالل تالية رحالٍت
تزال ال اإلكلينيكية التجارب كانت الحني، ذلك حتى الناِتج. يف ِضْعف ٧٠٠ بمقدار زيادٍة
مجال يخدم ال ربما الفضاء أن إىل أشار الذي ا حقٍّ املدهش االحتمال كذلك مستقبليٍّا، حدثًا

التجارية. القيمة ذات للمنتجات الروتيني اإلنتاج أيًضا يخدم قد بل فحسب، األبحاث
ناشئتان؛ رشكتان بينها من كان املوضوع، بهذا أيًضا مهتمة أخرى رشكات ثمة كانت
تنفيذ يف تعمالن تكنولوجيز»، و«مايكروجرافيتي آسوشيتس» ريرسش «مايكروجرافيتي
اإللكرتونيات يف املستخَدم آرسنايد، جاليوم مثل الفضاء يف املوصالت أشباِه معالجِة خطِط
البلورات إلعداد سنوات عرش مدته برنامج وضع بصدد إم ثري رشكة كانت الدقيقة.
أيًضا نشاط ثمة كان املكوكية. الرحالت من سلسلة خالل من الدقيقة واألفالم العضوية
الباحثون كان حيث التقنية؛ املنخفضتَي لب» للصُّ لحم و«بيت دير» «جون رشكتَْي يف

الجاذبية. انعدام حالة يف الحديد تصلُّب عملية دراسة يف يأملون
خالل ريجان عناية إىل األمور هذه األبيض، البيت معاوني أحد وهو فولر، كريج رفَع
الفضاء برنامج إىل ينظر كان فقد ناسا؛ بشأن كبرية آمال لديه الرئيس كان .١٩٨٣ عام
ًدا تعهُّ الرئيس َد تعهَّ أمريكا. يف الصباح بزوغ بشأن املتفائلة نظرته عن تعبريًا باعتباره
االسرتاتيجي الدفاع مبادرة عن باإلعالن آنذاك، مارس شهر يف العسكري الجانب عىل قويٍّا
أغسطس، شهر مستهل يف السوفييتية. الصواريخ من البالد حماية إىل تهدف كانت التي
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كان الذين التنفيذيني املسئولني من ملجموعٍة غداءٍ اجتماِع استضافَة للرئيس فولر رتََّب
أن شأنها من الفضائية املحطة أن أخربوه الفضاء. يف تجارية أنشطة تنفيذ إىل يطمحون
أريد كنت فضائية. محطة أريد أيًضا «أنا قائًال: ريجان َب وعقَّ األنشطة، هذه عىل ع تشجِّ
منبهًرا االجتماع من خرج لكنه تعهداٍت، بأي د يتعهَّ لم طويل.» وقٍت منذ فضائية محطة

به. وأخربوه ضيوفه لسان عىل جاء بما ومفتونًا
املعنية املشرتكة العليا املجموعة إطار يف حقيقية مشكلة تمثِّل املحطة كانت ذلك، مع
كل راي جيل بذل فقد الوكاالت؛ بني املشرتكة املراجعة مجموعة وهي الفضاء، بشئون
واالستخباراتي العسكري الكيانني أن بَيَْد ناسا، لصالح ا رسٍّ األمور لرتتيب وسعه يف ما
االستخبارات وكالة يرأس كان الذي كييس، ويليام وكان اللجنة. يف بكثافة ُممثَّلني كانا
من أيًضا معارضة ثمة كانت إليها. حاجًة يرى يكن لم إذ للمحطة؛ معاِرًضا املركزية،
األمر هذا كان نفسه. للسبب الدفاع، وزير واينربجر، كاسبار ومن املشرتكة األركان هيئة
بريجان عالقته كانت نفوذًا؛ الحكومة أعضاء أكثر واينربجر كان ناحيتني. من قلق مثار
القوات دعم أن من الرغم وعىل كاليفورنيا، واليَة ريجان فيها ََّس ترأ التي الفرتة إىل تعود
كان ،١٩٧٢ عام يف الفضائي املكوك برنامج يف العمل بمعاَودة لناسا سمح قد الجوية
جانب من الرصيحة املعارضة مواَجهة يف املحطة يف ُقدًما امُلِيضِّ محاَولة اآلن بيجز عىل

البنتاجون.
منتقدوه وكان أحد، من مسانَدة أو دعم دون نفسه يجد بأن ًدا ُمهدَّ بيجز صار
املنتقدين أحد بروكسماير، ويليام السيناتور رأسهم عىل كان األمر. ذلك حدوث مرتقبني
أن «أخىش قائًال: الفضائية املحطة مؤيدي عىل بفظاظة ردَّ قد كان الذي لناسا، الالذعني
إليه تحتاج وكالتكم ألن إليه؛ فعلية حاجة وجود عن النظر بغضِّ قدًما الربنامج يميض
تجاه قوي تحيُّز لديها وكالتكم أن طويل وقت منذ أعتقد كنُت البالد. احتياج من أكثر

موظفيكم.»3 وتستبقي مفتوحًة مراكزكم تُبِقي ألنها والباهظة الكبرية املرشوعات
ل لتتوصَّ تكن لم الفضاء بشئون املعنية املشرتكة العليا املجموعة أن الواضح من كان
ولم اليدين مكتوف بيجز يقف لم ذلك، مع الفضائية. املحطة مصلحة يف يصبُّ إجماع إىل
بالجانب عالقاٍت أي دون مدنيرصف، كربنامج للمحطة ج يروِّ أن بيجز قرَّر الحيلة. تُْعِيه
النظر، وإعادة للمراجعة منتًدى أخرى مشرتكة لجنة شكََّلْت ذلك، إىل باإلضافة العسكرية.
بولدريدج، مالكولم هو رئيسها وكان التجاري، والتبادل للتجارة الوزاري املجلس وهو
تعزِّز ربما التي ناسا، خطط دعم يف يمانع ال بولدريدج كان الوقت. ذلك يف التجارة وزير

للفضاء. التجارية االستخدامات
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َم قدَّ ريجان. مع اجتماعني خالل ديسمرب، شهر مستهل يف الشأن هذا يف قراٌر اتُِّخذ
ريجان مع التحدُّث السهل من «كان قائًال: َث تحدَّ حيث سياسيًة؛ خياراٍت راي الكولونيل
كثرية أسئلة طرح الفضاء. حيال متحمٌس وهو حياله، متحمس شخصيٍّا هو يشءٍ عن
َح ورصَّ الفضائية، املحطة نموذَج بيجز َم قدَّ املختلفة.» املجاالت عن املزيد معرفة وأراد
مستمرة. املرشوعات هذه دامت ما أبًدا ينخفض لن امليزانية يف العجز أن سكوتمان ديفيد
«أعتقُد قائًال: املقرَّبني، ريجان أصدقاء وأحد العام النائب وهو سميث، فرنش ويليام ردَّ
الذي النحو نفس عىل إيزابيال وامللكة فرديناند امللك لدى للفكرة َج روَّ قد املايل املراقب أن

امللكي.» البالط إىل َقِدَم عندما لفكرته كولومبس كريستوفر به ج روَّ
ببضعة بعدها باملديرين مجدًدا التقى أنه بَيَْد الوقت، ذلك يف قرار أي ريجان يتخذ لم
أمريكي دوالر مليون ١٥٠ بتوفري لناسا محدًدا طلبًا آنذاك تتضمن املسألة كانت أيام.
عىل إال تحصل ال ربما ناسا بأن املرة هذه ستوكمان أَقرَّ الفضائية. املحطة مرشوع إلطالق
أضاف ثم «تم!» ريجان: وقال املقبلة، السنوات خالل امليزانية يف ا حقٍّ محدودة زياداٍت

بالسلفادور.» فقط تذكريي يف أرغب «ال قائًال:
يف االتحاد حالة حول خطابه يف بوضوح الفضائية املحطة مرشوع عن الرئيس أعلن
أن املمكن من كان التي اللحظات من بوصفه بالذكر جديٌر الخطاب هذا .١٩٨٤ يناير

الفعيل: اإلنجاز عن اإلعالمي والرتويج الدعاية فيها تُغِني

شامخة. أمريكا عادت البالد. أرجاء تعمُّ تفاؤل وحالة متجددة طاقة ثمة
األمر وهذا املبادرات، إطالق عىل ع ويشجِّ اإلبداع املزدهر االقتصاد ز يحفِّ
آَخر مكان ثمة ليس الفضاء. عىل القادمة، حدودنا عىل أكرب بدرجة ينطبق
األرض عىل الحياة تحسني عىل وقدرتنا التكنولوجية ريادتنا عىل فيه نربهن

ذلك. من أكثر
حتى أحالمنا نتعقب أن يمكننا أخرى، مرًة والريادة الرِّفعة بلوغ يمكننا
وتحسني السالم إرساء أجل من الفضاء يف ونعمل نعيش حيث البعيدة، النجوم
فضائية محطة إلنشاء ناسا إىل توجيهاتي أُصِدر الليلَة، العلم. وإعالء االقتصاد

سنوات. عرش خالل ذلك يتم أن عىل دائم، نحو عىل مأهولة
أبحاثنا يف يَّة َكمِّ قفزاٍت ق يحقِّ أن شأنه من فضائية محطة وجود إنَّ
يمكن ال التي الحياة إنقاذ وعقاقري والتعدين االتصاالت مجال ويف العلمية،

الفضاء.4 يف إال تصنيعها
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وشك عىل الفضائي املكوك كان حيث األمل؛ هذا سطوع يف املشاركة ناسا استطاعت
املحطة أهمية عىل بوضوح دلََّلْت بعثاٍت تنفيذ يف بدأ فقد زمني، جدول وفق التشغيل
األقمار إصالح عىل بعثاٍت ثالث ركََّزْت و١٩٨٥، ١٩٨٤ عاَمْي خالل بها. املعقودة والوعود
قد ماكسيمم»، «سوالر وهو األول، الصناعي القمر كان واسرتجاعها. املعطوبة الصناعية
أصدرت حيث للغاية، نَِشطة كانت بينما الشمس لدراسة ١٩٨٠ عام يف فضائيٍّا مداًرا بلغ
حيث الصناعي؛ بالقمر «تشالنجر» املركبة التحمت الشمسية. جات والتوهُّ البَُقع من كثريًا
تركيب طريق عن معطوبًا جهاًزا وأصلحوا االتجاه، يف التحكم نظاَم املركبة طاقم استبدل
الكامل. التشغييل وضعه إىل ماكس» «سوالر األعمال هذه أعادت جديدة. إلكرتونية معداٍت
،١٩٨٤ عام من مبكر وقٍت يف مشابهة. تمارين تضمنت قادمة رحالت ذلك تلت
أصاب وظيفي خلل وبسبب لالتصاالت، صناعيني قمرين حاملًة «تشالنجر» انطلقت
نوفمرب يف منخفض. مدار يف فائدة أي بال عالَقني القمران ظلَّ املرحلية، الصواريخ أحد
الفضائيتني املركبتني هاتني واستعادت «ديسكفري»، نفسها، للجهة تابعة مركبة انطلقت
نفسه اليشء حدث النهاية. يف إطالقهما إلعادة األرض إىل إياهما مسرتِجعًة القيِّمتني،
صناعي قمر َعِلَق أن إىل الصاروخ يف عطب أدَّى حيث لذلك؛ التايل العام يف تقريبًا
للنجدة، «ديسكفري» مركبة انطلقت أخرى ومرًة مماثل، نحو عىل العسكرية لالتصاالت
يف الصناعي القمر وساَعَد عادي، نحو عىل الحًقا املرحيل الصاروخ دار العطب. ُمصِلحًة

جيوتزامني. مدار بلوغ
يف ُوِضعت التي األوروبية البحوث وحدة «سبيسالب»، حاملًة أخرى بعثاٌت انطلقت
وسبعني سبًعا ،١٩٨٣ نوفمرب يف األوىل، البعثة أجرت الفضائي. املكوك حموالت غرفة
لدراسة ومعداٍت الشمسية والتليسكوبات الفلكية التليسكوبات من مزيًجا شكََّلْت تجربة
شأنها من كان الطريقة «هذه أن «ساينس» مجلة أشارت األيونوسفري. وطبقة األرض
التجارب من كثريٌ بعثة. إلدارة اإلطالق عىل رها تصوُّ يمكن طريقة أسوأ تصبح أن
ألعىل ثم األرض، تجاه لإلشارة باستمرار ألسفل «كولومبيا» ستنحرف تماًما: متعارضة
من تستفيد أن واحدة تجربة تستطيع لن الشمس. باتجاه للخارج ثم النجوم، باتجاه
األنشطة يف تدريب إنها عادية؛ ببعثة ليست «١ «سبيسالب لكن الكاملة، االستفادة الوقت

الوفرية».5 الهندسية
لناسا، املأهول الفضاء برنامج يف بقوة أوروبا إدخال يف أيًضا الربنامج هذا ساعد
الطاقم. أعضاء ضمن ليكون مربولد أولف األملاني الحموالت اختصايص إليه انضم الذي
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«ماكدونل رشكة أطلقت .١٩٨٥ عام خالل أخرى مراٍت ثالث «سبيسالب» انطلقت
الرشكة علماء أحد — ووكر تشارلز رافقها التي البيولوجية، الطبية معداتها دوجالس»

و١٩٨٥. ١٩٨٤ عاَمْي خالل الفضاء إىل رحالٍت ثالث يف —
هذا أن يدركون املجال يف َمْن كلُّ كان ملحوًظا. تقدًما أيًضا البلوري النمو أحرز
أثار لذلك املجال؛ هذا يجيدون ْن ممَّ فقط القليل ثمة وأن علًما، منه أكثر فنٌّ املجال
عىل الربوتينات عىل أجَروها التي األبحاث وصفوا عندما االهتمام من كثريًا األملان الباحثون
تنمو التي البلورات من أكرب جاالكتوزيداز البيتا من بلوراتهم كانت .«١ «سبيسالب متن
ألف بمقدار حجًما أكرب الاليسوزيم بلورات وكانت مرة، وعرشين سبع حتى األرض عىل

مرة.
تجربة خالل من حظه يجرِّب أن باج تشارلز الباحثني زميل قرَّر أالباما، جامعة يف
ُفِقَدت عينة. وثالثني أربع بلورة خاللها من ويحاول القيادة، كابينة وراء يضعها صغرية
أثناء بقوة «ديسكفري»، باج، مكوك اهتزاز مع عيناٍت خمس عدا فيما العينات جميع
الفضائي، مدارها يف مناوراٍت تُجري كانت بينما تسارِعها ثم املركبة محركات دوران
ذلك، مع املدارية. املركبة هذه إطارات أحد انفجر عندما الهبوط، عند العينات بقية وُفِقَدت
تصادفني «لم قال: ملِّيمرت، ١٫٦ عرضها بلَّورة عىل عثَر فقد سارة؛ مفاجأة باج صاَدَف
هذا يؤكِّد فقط. أيام خمسة خالل الهائل الحجم هذا اليسوزيم بلَّورة فيها بلغت حالة أية

ممكن.» اعتقدنا ما أن عىل األمر
سيحتكر الفضائي املكوك كان الذي اليوم من تقرتب ناسا كانت ذلك، إىل باإلضافة
التعزيز صواريخ عن رسيًعا االبتعاد بصدد الوكالة كانت األمريكية. اإلطالق عمليات فيه
مالئمة كانت الصواريخ هذه أن من الرغم عىل فقط، واحدة ملرة لالستخدام القابلة
صواريخ وضع طريق عن «٣ «تايتان صاروخها قدرة من الجوية القوات زادت لعرصها.
صاروًخا صار قد «أطلس-سينتاور» الصاروخ كان جانبيه. عىل حجًما أكرب صلب وقود
مهمته يف انطلق الذي قدرًة، األقل «أطلس-أجينا» الصاروخ محلَّ حلَّ حيث قياسيٍّا،
استفادت قد دوجالس» «ماكدونل رشكة كانت ذلك، إىل باإلضافة .١٩٧٨ عام يف األخرية
إىل ١-بي» «ساتورن محركات دفع قوة زادت قد كانت التي «أبولُّو» عرص برامج من
يف انطلق الذي «ثور»، الصاروخ دفع يف مشابهة محركات استُخِدَمت رطل. آالف ٢٠٦
بما قدًما عرشة خمس بمقدار الطوَل موه مصمِّ زاَد رطل. ألف ١٥٠ دفع بقوة األساس
مركبة كانت العليا. للمراحل محسنة صواريخ وأضافوا الوقود، من املزيد لحمل يسمح
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تزال ال سلسلة ضمن «أطلس» ى املسمَّ األحدث النموذج هي ذلك عن تمخضت التي اإلطالق
إطالق صواريخ هي الصواريخ هذه كانت «ثور»؛ فئة التعزيز صواريخ من التطوير قيد

ناسا. لدى استخداًما األوسع الصناعية األقمار
صواريخ من املزيد رشاء عدم ناسا قررت ،١٩٧٧ عام إىل يرجع مبكر وقٍت يف
جانبًا؛ و«دلتا» «أطلس-سينتاور» صواريخ ناسا طرحت ذلك، عىل وبناءً ٣»؛ «تايتان
تشغيل رشكات إىل الصواريخ بنقل ١٩٨٣ مايو يف الوكالة هذه إىل توجيًها ريجان فأصدر
إىل الحكومية اإلطالق مركبات تنقل ناسا أن لو كما ظاهره يف األمر بََدا الخاص. القطاع يف
فضائيٍّا مكوًكا الرحى ِي شقَّ بني أنفسهم الصواريخ مو مصمِّ وَجَد لكْن الخاص، القطاع
خالل من السعر يف عليها يتفوقان كانا ما وهما مة، امُلَدعَّ الفرنسية «آريان» ومركبة ًما ُمَدعَّ

األقل. اإلطالق تكاليف
الفضائي املكوك رحالت من رحلة لكل التكلفة تبلغ أن ناسا توقعت ،١٩٧٢ عام يف
املتضخمة الدوالر ألسعار طبًقا أمريكي دوالر مليون ٢٤ أو أمريكي، دوالر ماليني ١٠٫٤
دوالر مليون ١٥٥ تفرض أن الوكالة عىل كان الكاملة، التكلفة السرتداد .١٩٨٢ عام يف
أن عليها كان ذلك ومع متباِعدًة، رحالتها تكون أن املنتظر من كان ألنه أمريكي؛
باالتصاالت الخاصة الصناعية األقمار إىل بالنسبة الكبرية. الداعمة املنشآت تكلفة تغطي
لغرفة أمريكي دوالر مليون ٧١ الحقيقية التكلفة كانت األخرى، التجارية واالستخدامات
من فقط جزءٍ ملجرد الحمولة َشْغل عند بكثري ذلك من أقل عىل موزَّعة كاملة، حمولة
لصالح أعمالها ستخرس كانت وإال التكلفة، هذه زيادة ناسا تستطع لم كذلك، الغرفة.

«آريان». عن فضًال و«أطلس-سينتاور»، «دلتا»
باسم تجارية رشكة كوَّنوا قد الفرنيس الصاروخ هذا مؤيدو كان ١٩٨٠ عام يف
عىل كان بينما إذ ُمغريًة؛ عروًضا الرشكة َمِت قدَّ إطالقه. خدمات لتسويق سبيس» «آريان
الفضائي، باملكوك رحلة انطالق من سنواٍت ثالث قبل املستحقات كامل سداد ناسا عمالء
سنوات؛ بضع خالل املتبقي املبلغ وسداد مبلغ إيداع مقدورهم يف «آريان» عمالء كان
ركتور ويليام قال األسعار. خفض أيًضا األوربيني هؤالء مقدور يف كان ذلك، إىل باإلضافة
«آريان «كانت «أطلس-سينتاور»: عن مسئوًال كان الذي داينمكس»، «جنرال رشكة من
يقدِّمون وفجأًة نقدمه، الذي العطاء يعرفون كانوا جيدة. معلوماٍت شبكة تمتلك سبيس»
هذا عىل محصورين و«دلتا» «أطلس» كان بينما مرة!» كل يف علينا ليتفوقوا أقل سعًرا
يكن لم الخدمة. من قريبًا سيختفي كليهما أن واضًحا كان وأوروبا، ناسا بني النحو
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ويقولون يبتسمون كانوا بل فاسدين، باروناٍت مثل بالترصف ليتباهوا ناسا مسئولو
املكوك أمام املنافسة تخرس كانت واحدة مرة لالستخدام القابلة التعزيز صواريخ إن

.١٩٧٢ عام يف عوا توقَّ مثلما الفضائي،
كل فيها تُوَضع التي املرشوعات أوهن من أنه يثبت الفضائي املكوك كان ذلك، مع
األمر يستدعي أن قبل رحلة وخمسني خمس إجراء أمل عىل َم ُصمِّ فقد البالد؛ خيارات
ثالث كلَّ جميًعا حلَّها األمر استدعى ذلك، من بدًال شاملة. وتجديد إحالل عملية إجراء
مليون ٣٦ يكلِّف محرك كلُّ كان التوربينية. املضخات يف التوربني أرياش إلحالل رحالت،
يعني النجاح نحو هة امُلوجَّ اإلدارة وأسلوب املحدودة امليزانيات مزيج وكان أمريكي، دوالر
يف صغرية مشكالٌت تتسبَّب أن يمكن لذلك، وكنتيجة الغيار؛ ِقَطع من كثري توافر عدم

بأرسها. للرحلة الزمني الجدول تعطيل يف بعينها محركاٍت
قطره أنبوب تمزُّق إىل داين» «روكيت يف صغرية حادثة أفضت ،١٩٨١ ديسمرب يف
طريق عن موضعه يف العاملون ثبَّتَه االحرتاق. غرفة من فكِّه إىل أدَّى ما بوصاٍت ثماني
كان بينما بعام، بعدها يتماسك. لم لكنه تماُسكه، لضمان اللحام واختربوا اللحام،
ب وترسَّ اللحام َق تشقَّ كانافريال، كيب يف «تشالنجر» املركبة يف موضوًعا املحرك هذا
املكوك ر يدمِّ أن شأنه من كان ب الترسُّ هذا تجريبية؛ تشغيل عملية خالل الهيدروجني
موضع يف كان ألنه ب الترسُّ موضع لتحديد أسابيَع األمر استغرق لكِن بتفجريه، الفضائي
لكن املسيسيبي، اختبارات منشأة من إضافيٍّا محرًكا ناسا شحنت إليه. الوصول يصعب
سمح ا ممَّ األمر؛ وأفلَح ثانيًا، إضافيٍّا محرًكا ناسا فشحنت اللحام، يف ق تشقُّ أيًضا به كان

ناجحة. رحلة بإجراء
املحركني هذين خالف املخزن يف أخرى محركاٍت أي ثمة يكن لم ذلك، من الرغم عىل
خمس أجرت التي كولومبيا، للمركبة ًصا مخصَّ الثاني اإلضايف املحرك كان اإلضافيني.
املركبة متن عىل أخرى، مرًة كولومبيا انطلقت نفسها. الثالثة املحركات باستخدام رحالٍت
املركبة هذه تنطلق فلم األخرية، املرة كانت ولكنها ،١٩٨٣ عام أواخر يف «١ «سبيسالب
إىل أخرى مرًة «تشالنجر» املركبة احتاجت وعندما .١٩٨٦ يناير حتى ًدا مجدَّ املدارية
«ديسكفري». املركبة من محرك عىل االستيالء من مفرٍّا يجدوا لم ،١٩٨٤ فرباير يف محرك،
أُجِهَضت يونيو يف لكن املحركات، من كاملة مجموعة الحًقا «ديسكفري» استعادت
املكثفة الفحوصات تفلح لم تالف. وصمام الكمبيوتر جهاز يف عطل بسبب إطالق محاولة
الربنامج مدير وألغى الصمام، مشكلة تحديد يف كاملة أسابيع ثالثة مدى عىل أُجِريت التي
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شهر أواخر يف ذلك أعقبت التي التالية الرحلة إىل الرحلة حمولة نُِقلت تماًما. الرحلة
الخريف؛ خالل تاليتني مركبتني متن عىل األصلية أغسطس حمولة ونُِقلت أغسطس،

األمر. سار وهكذا
،١٩٨٣ أغسطس يف كارثة شفا عىل «تشالنجر» املركبة كانت ذلك، إىل باإلضافة
تآكلت إذ بها؛ الخاصة الصلب الوقود ذي التعزيز صواريخ أحد يف مشكلة لوجود نظًرا
من وكان دقيقتني، استغرقت التي الصاروخ تشغيل فرتة خالل بشدة العادم فوهة بطانة
أخرى. ثواٍن ثماني ملدة الصاروخ تشغيل استمر لو آِخرها عن البطانة تحرتق أن املمكن
صاروخ من املنبعثة الساخنة اللهب ألسنة كانت بعدها، ثواٍن ست ملدة األمر استمر ولو

هائل. انفجار بوقوع يُنِذر كان ما وهو نفسها، الفوهة ستخرتق التعزيز
متوقًعا الفضائي، للمكوك الرئييس املستخدم يصبح ألن يخطِّط البنتاجون كان
وزير َصدَّق ،١٩٨٤ فرباير يف لكن تماًما؛ للعمل جاهًزا صار متى حرصيٍّا عليه االعتماد
الفضائي املكوك عىل الكامل االعتماد أن عىل تنص سياسة وثيقة عىل وينربجر الدفاع
من الثقة الجوية القوات سحبت يونيو، يف القومي». األمن عىل مقبول غري خطًرا «يمثِّل
الفضائي املكوك من حموالت عرش ستزيل أنها الجوية القوات أعلنت . فجٍّ نحٍو عىل ناسا

واحدة. ملرة لالستخدام قابلة صواريخ متن عىل ستنقلها وأنها ،١٩٨٨ عام من بدايًة
حموالٍت مع نفسه اليشء تفعل ربما الجوية القوات أن تماًما يدرك بيجز جيمس كان
«املكوك مزمجًرا: صاح حيث لذلك ثائرته وثارت القادمة، السنوات خالل كثرية أخرى
تواِفقه لم اإلطالق.» عىل عليه التعويل يمكن فضائي نقل نظام أفضل هو الفضائي
آخر، إىل حنٍي من الفضائي املكوك تستخدم أن املنتظر من كان الرأَي. الجوية القواُت
«تايتان الصاروخ من آَخر ثًا محدَّ نموذًجا ستصبح كانت الرئيسية إطالقه مركبة أن بَيَْد
باستخدام الصاروخ بناء الرشكة هذه أعادت ماريتا». «مارتن رشكة ِقبَل من ر املطوَّ «٣
أدت املائة. يف ٣٠ بنسبة الدفع قوة من زادت السائل، بالوقود تعمل جديدة محركات
.«٤ «تايتان ي ُسمِّ قد الجديد الصاروخ هذا إن حتى األداء، يف هائل ن تحسُّ إىل املحركات
أكسبه ما وهو فضائي، مدار إىل رطل ألف ٣٩ إىل يصل ما رفع من الصاروخ هذا تمكََّن
ال وكان مفرطة، زيادًة زائًدا وزنه كان الذي الفضائي، املكوك أمام كبرية تناُفسية قوة
كان «٤ «تايتان الصاروخ أنَّ بلة الطنَي زاَد رطل. ألف ٤٧ من أكثر تعزيزه يف يتخطى

حملها. يستطيع الفضائي املكوك كان التي تلك من بكثري أكرب حموالٍت يستوعب
«أورثو انسحاب مع ،١٩٨٥ سبتمرب يف الثقة بسحب آَخر تصويٌت جاء
كلتا ظلت دوجالس». «ماكدونل مع رشاكتها من الدوائية للصناعات فارماسوتيكالز»
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املعالجة وحدة وكانت األنيميا، من للحد اإلريثروبويتني بإنتاج للغاية مهتمتني الرشكتني
الفضائي. املكوك بعثات متن عىل بانتظام تحلِّق «ماكدونل» لدى الجاذبية انعدام يف
عىل تعتمد جديدة آليًة «آمجني»، رشكة ى تُسمَّ كاليفورنيا يف ناشئة رشكٌة َرْت طوَّ لكن،
جيناٍت بني الربَْط الرشكة علماء استطاع الجديدة، اآللية هذه خالل من الوراثية؛ الهندسة
تفعله ما بني الفرق «إنَّ الرشكة: مديري أحد قال النمو. رسيعة بكرتيا صورة يف مالئمة
الوسطى العصور يف يدويٍّا كتاٍب نَْسِخ بني الفرق يشبه نحن، نفعله وما «ماكدونل»
نجاًحا املنتجات أكثر «إبوجني»، ى املسمَّ «آمجني»، بروتني صار نَْسٍخ.» ماكينة واستخدام

الحيوية. التكنولوجيا صناعة يف
كان ما وهو «آمجني»، مع فريًقا لتشكِّل «ماكدونل» مع رشاكتها عن «أورثو» تخلَّْت
«ماكدونل» حاولت الفرص. انتهاز تستطيع الناشئة الرشكات أن كيف بجالء يوضح
سيَّما ال «آمجني»، آلية ق بتفوُّ تقرَّ أن عليها كان الوقت بمرور لكن أنشطتها، مواَصلة
لناسا، مدوية رضبة بمنزلة هذا كان الجاذبية. وجود يف جيد نحو عىل تعمل كانت أنها
عىل دليًال باعتبارها مًعا وجهودهما «ماكدونل-أورثو» رشاكة يف بالغت قد كانت التي
١٩٨٤ عاَمْي خالل بكثافة جهودها واصَلْت قد ناسا كانت الفضاء. يف املعالجة إمكانية
متن عىل التجارية البحوث أجل من كعمالء رشكاٍت اجتذاب إىل سعت حيث و١٩٨٥؛
تُسِفر لم لكْن الرحالت، متن عىل خاٍل حيز توفري أيًضا عرضت بل الفضائي، املكوك
إم» «ثري رشكة كانت ذلك، أعقاب يف عمالء. أي اجتذاب عن عامني استغرقت التي الجهود
هذا أضَعَف فضائية. مداراٍت يف بعثاٍت تؤدي تزال ال التي الوحيدة الكربى الرشكة هي
روَُّجوا قد مؤيدوه كان الذي املرشوع وهو فضائية، محطة إنشاء منطق من بدوره ر التطوُّ

للصناعة. إضافية ميزة باعتباره له
«تشالنجر». يوم ،١٩٨٦ يناير ٢٨ يوم جاء ثم

من املنبعث العادم عمود عىل املكوك يرتفع البالد: ذاكرة يف محفورة الصورة تزال ال
يعمالن تعزيز صاروخا ينطلق ثم اللون، برتقالية نار كرة ن تتكوَّ ثم إطالقه، صاروخ
صفحة عىل دخانًا خلََّفْت التي الشظايا من وابٌل ويندفع مدويًا، انطالًقا الصلب بالوقود
ظلوا الذين الرحلة، طاقم الحاملة القمرة هي الشظايا هذه إحدى كانت الزرقاء؛ السماء
دقيقتني من أكثر األمر منهم استغرق االنفجار. أعقاب يف بوعيهم محتفظني يبدو فيما
متن عىل مظالت ثمة تكن لم أميال. تسعة البالغ األصيل ارتفاعهم من املحيط يف للسقوط

باملاء. اصطدامهم بمجرد حتفهم لقوا ما ورسعان املركبة،
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انتَقتْها قد ناسا كانت التي ماكوليف، كريستا تُدَعى ُمدرِّسة يتضمن الطاقم كان
خالل من االهتمام لجذب عامة عالقاٍت حملِة من جزءًا هذا كان ُمتقدِّم؛ ١١٤٠٠ بني من
السيناتور كان العاديني. األشخاص الصطحاب يكفي بما آِمن الفضائي املكوك أن إثبات
يف النحو هذا عىل الفضاء إىل انطلق قد — لناسا املتحمسني املؤيدين أحد — جارن جيك
نحو عىل فضائي مدار إىل انطلق قد نيلسون بيل الكونجرس عضو وكان ،١٩٨٥ أبريل

يناير. يف سابق وقٍت يف مماثل
أجرى قد كان أن بعد الروتيني، التشغيل طور من ا حقٍّ يقرتب الفضائي املكوك كان
بعالمة تميََّز قد األخري العام كان .١٩٨٥ عام يف وتسًعا ١٩٨٤ عام يف رحالٍت خمس
القابلة الصواريخ أعداد فاَقْت بأعداٍد الفضائية املكاكيك البالد تُطِلق األوىل، فللمرة فاِرقة؛
لعام الزمني الجدول عىل مدرجة رحلة عرشة خمس ثمة كان واحدة. ملرة لالستخدام

العقد. بنهاية رحلة وعرشين أربع بلوغ إىل تسعى ناسا وكانت ،١٩٨٦
ثمة كان هائلة. ضغوٍط تحت الجميع وَضَع الرحالت معدل زيادة عىل الطلب لكن
املركبة تُطِلق أن املقرر من كان مايو، ١٥ يف قريبًا. االنطالق وشك عىل مهمتان رحلتان
مقرًرا كان أوروبية َسْرب مركبة عن عبارة وهو «عوليس»، األوروبي املسبار «تشالنجر»
ذلك بعد الشمس. قطبَي فوق للتحليق جاذبيته عىل وتعتمد املشرتي، حول تطوف أن لها
وكان املشرتي، صوب الفضائية «جاليليو» مركبة تنطلق أن املقرَّر من كان أيام، بخمسة
كان الذي «سينتاور»، العليا املرحلة صاروخ أعىل املركبتني كلتا تُوَضع أن املقرَّر من
أو «عوليس» املركبة من أيٌّ تجاوزت إذا الفضائي. املكوك داخل رحالته أوىل سيُجري
حتى شهًرا عرش ثالثة االنتظار عليهما سيتعنيَّ كان إطالقهما، تاريَخْي «جاليليو» املركبة

أخرى. مرًة مالِئم اصطفاٍف وضع يف واملشرتي األرض تصبح
املوضوَعني الصلب الوقود ذَوي التعزيز صاروَخي إىل يرجع الكارثة يف السبب كان
يُنَقال أو بالوقود يُمآل أن من أكرب التعزيز صاروخا كان الرئييس. الوقود خزان جانبَْي عىل
أجزاءٍ شكل يف تصميمهما إىل ثيوكول مورتون مهما مصمِّ اضطر لذا، واحدة؛ كقطعة
يقتيض كان ا ممَّ فجوة؛ األجزاء هذه من جزأين كل بني كان كيب. يف تجميعها يجري
مانع كان املرتفع. الضغط بِفْعل الساخنة الغازات ب ترسُّ دون للحيلولة غلقها إحكام
البالغ التعزيز صاروخ قْطَر تحوِّطان سميكتني مطاطيتني حلقتني عىل يحتوي ب الترسُّ
يف مفاجئ ارتفاٌع أدَّى التعزيز، لصاروخ الصلب الوقود إشعال عند قدًما. عرشة اثنتي
يف الدائرية الحلقات كانت ثَمَّ، ومن للصاروخ؛ الخارجي ب الترسُّ مانع ارتخاء إىل الضغط
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الخارجي ب الترسُّ مانع مع بالتناُغم االرتخاء طريق عن لالستجابة كافية مرونة إىل حاجة
وصالٌت التعزيز صاروَخي من صاروخ لكل كان وتماُسكه. الغطاء سالمة عىل للحفاظ

النوع. هذا من الغلق محكمُة
الحادث التآكل بسبب سابقة رحالٍت عدة يف الدائرية الحلقات تصمد لم الكارثة، قبل
١٩٨٥؛ أبريل يف اإلطالق مرات إحدى خالل خطرية حادثة وقعت الساخنة. الغازات بِفْعل
٨٠ إىل يصل ما تآُكل إىل وأدى األوىل، الدائرية الحلقة اتجاه يف الصاروخ عادم انطلق حيث
ذلك، من الرغم عىل ب الترسُّ مانع َصَمَد محدودة. مساحة يف الثانية، الحلقة من املائة يف
املهندسون أُِصيَب «ثيوكول»، يف لكن طبيعي، نحٍو عىل عمَله التعزيز صاروُخ وواَصَل

شديد. بقلٍق ب الترسُّ موانع عن املسئولون
إىل مذكرًة — الرشكة يف ب الترسُّ موانع مختيصِّ كبري — بواجويل روجر َكتََب يوليو، يف
الدائرية الحلقات مشكلة بخطورة تامة دراية عىل اإلدارة أن «لضمان الرشكة رئيس نائب
فريٍق بتعيني فوريٍّا إجراءً نتخذ لم إذا أننا — صدق وعن — أخشاه ما أخىش الحالية.
منصة منشآت جميع عن فضًال رحلة، إضاعة خطر فسنواِجه املشكلة، بحل ا مختصٍّ يكون
استهلَّها أكتوبر يف مذكرًة رئيسه كتَب الذي الفريق، هذا «ثيوكول» شكََّلْت اإلطالق.»6
رضورة ثمة تكن لم ذلك، مع إنذار». صافرة «هذه بعبارة: واختتمها «النجدة!» بكلمة:
سيحدث كان الذي التحسني أوجه أحد سوى ب الترسُّ موانع أفضل يكن لم لذلك. فعلية
األمثل. التصميم إىل وصوًال الفضائي املكوك تطوير جهود مواَصلة مع املناسب، الوقت يف
التجربة أن بَيَْد الحلقات، لتعطُّل الفعيل الوقت يحدد واضح معيار أي ثمة يكن لم
املصنوعة املطاط يجعل ما وهو الحار، الطقس يف نحٍو أفضل عىل تعمل الحلقات أن أثبتت
عىل قادرة غري قاسيًة، يجعلها البارد الطقس كان ذلك، من النقيض عىل وطيًِّعا. َمِرنًا منه
اللهب ألسنة جرَّاء من م والتفحُّ للتآُكل تتعرَّض عندما يحدث كان ما وهو برسعة، االنثناء
تجتاح كانت «تشالنجر»، رحلة انطالق تاريخ اقرتاب مع التعزيز. صاروخ من املنبعثة
آَخرين مهندًسا عرش وثالثة بواجويل عَقَد «ثيوكول»، يف معتادة. غري باردة موجٌة فلوريدا

اإلطالق. بتأجيل باإلجماع وأوصوا اجتماًعا
الحلقات بمشكلة دراية عىل كانوا الذين املديرين، لكبار كثريًا الرأي هذا يَُرْق لم
التغاِيض إىل الفضائية للمكاكيك الناجحة الرحالت عرشات خربة دفعتهم لكن الدائرية،
الذي القصور وجه كان مهما قبُل، من جيًدا بالءً ب الترسُّ موانُع أبلت فقد املشكلة؛ عن
ملحاولة أخرى رشكاٍت مؤخًرا دعت قد ناسا كانت مجدًدا؟ تفلح ال فلماذا ذلك؛ أثناء تبدَّى
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يضع كان ما وهو ثيوكول، لرشكة الصلب الوقود ذي التعزيز صاروخ عقد عىل الحصول
والنجاح املهمة لخْوِض املناسبة القدرَة لديها أن عىل للربهنة هائلة ضغوٍط تحت الرشكة
عىل كيلمنسرت، جوزيف الفضائية، التعزيز لصواريخ الرشكة رئيس نائب رأي ساَد فيها.
قاِطعة». «غري بأنها املتوافرة األدلة واصًفا «تشالنجر»، بإطالق وأوىص بواجويل مجموعة
لرحالت مارشال مركز يف «ثيوكل» عقد إدارة توىلَّ الذي مولوي، لورانس كان
املناقشات إحدى خالل مولوي سأل ُقدًما. يميض أن أيًضا يريد لناسا، التابع الفضاء
أضاَف القادم؟» أبريل يف اإلطالق، عملية أُجِري أن تريدونني متى ثيوكل، إلهي! «يا قائًال:
توصياتكم.» حيال بالصدمة «أشعُر قائًال: مارشال، مركز يف مدير نائب هاردي، جورج
مخاِوف مشاركة عن أحجما لكنهما النهائي، القرار ليتخذ مولوي أو هاردي يكن لم
اإلطالق. تأجيِل سلطَة يملكون كانوا الذين كانافريال كيب مسئويل مع «ثيوكل» مهنديس
يف الهندسية اإلدارة و مختصُّ تشبََّث ومارشال، ناسا معاَرضة من الرغم عىل ذلك، مع
— ماكدونالد أالن امتنََع اإلطالق، عىل باملوافقة رسمي بيان تقديم بعد بآرائهم. «ثيوكل»

التوقيع. عن — كيب يف الرشكة ممثِِّيل كبري
خالل اإلطالق برج فوق تتكوَّن بدأت قد أقدام ثالث بارتفاع ثلٍج رقاقات كانت
صباح من ر متأخِّ وقٍت يف لكْن كالخناجر؛ أسفل إىل تتدىلَّ كانت حيث اإلطالق، تجهيزات
مع األخرية. الدقائق مخاوف من بذلك َفْت فخفَّ الثلج، وأذابت الشمس أرشقت اليوم، ذلك
األسود الدخان من كتلة ظهرت االرتفاع، يف الفضائي املكوك ورشوع املحركات دوران
ب الترسُّ مانع عجَز الصلب. الوقود ذَوي التعزيز صاروَخي أحد يف السفلية الوصلة ُقْرَب
سبق قد كان لكن الدخان. من مزيٌد يظهر ولم انثنى، ما رسعان ثم االنثناء، عن للحظٍة
ستنفجر. كانت ما رسعان تالفة حشية مجرد ب الترسُّ مانع أصبح فقد الَعذَل؛ السيف

من تقريبًا ثانية وخمسني تسع بعد صغرية مساحة يف تماًما ب الترسُّ مانُع تحلََّل
ما رسعان ثم الصاروخ، هذا جانب طول عىل صغري لهب ظهر حيث الرحلة، زمن
التي الدعامات إحدى وعند الوقود خزان عند لحام، موقد مثل واحرتق اللهب انترش
يف السائل الهيدروجني بدأ ثواٍن، غضون يف مكانه. يف هذا التعزيز صاروخ ن تؤمِّ كانت
عن الصلب الوقود ذي التعزيز صاروخ انفصال إىل أدى ا ممَّ الخزان؛ انفجر االشتعال؛
واملكوك الخزان انفصل رات. بامُلتفجِّ مليئة بيضة مثل إياها فاتًحا بها، واالصطدام دعامته
أنجلوس لوس يف الصادرة «تايمز» صحيفة من الصحفيني أحد كتَب املداري. الفضائي
صوت وصل عندما بأسفل. االنفجار صوُت وَصَلنا حتى مرت ثانية َكْم أَْدِر «لم قائًال:
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ثم الهائلة. املعدنية القوائم يف صلصلة صوت ُمصِدًرا الرَّْعد، صوت مثل جاءَ االنفجار،
ورهيب.» غريب سكون محلَّه وحلَّ فجأًة، الصوت َف توقَّ

أوجِه عن كشفت برسعة، رئاسية لجنة تعيني إىل كانافريال يف السكون هذا أدَّى
ويليام هو اللجنة رئيس كان نفسها. ناسا يف بل فقط، الدائرية الحلقات يف ليس قصوٍر
فقدان احتماَل واجَهِت قد كانت «ثيوكل» أن إىل إشارة يف أسبق. خارجية وزير رودجرز،
اإلجابة لتقديم كثرية ضغوٍط «تحت كانوا مسئوليها أن مولوي رودجرز أخَربَ عقدها،
وا يغريِّ أن منهم تريد كنَت بأنك هاردي والسيد أنَت قلَت ما وفرسوا تريدها. كنت التي

نظرهم». وجهَة
ب، الترسُّ موانع عن بمرارة — ناسا بوكالة الفضاء رواد كبري — يونج جون كتَب
كهذه، مخاطر عىل تنطوي رحلة بانطالق للسماح فقط واحد قوي سبٌب «ثمة قائًال:
موانع مشكالت «تزايُد» مع أنه عىل اللجنة تقرير نصَّ الزمني.» الجدول ضيق وهو أََال
مع وتقاريرها. بياناتها يف عنها الحديث من ناسا ْت حدَّ وشدتها، عددها «يف ب الترسُّ
كلٍّ فعِل ردُّ كان ب، الترسُّ منِْع بحلقاِت يلحق الذي للرضر الرحالت ثم االختبارات تأكيد
فينمان ريتشارد حذََّر «مقبوًال».» يُعتَرب الذي التلف حجم زيادة هو و«ثيوكل» ناسا من
وكان نوبل جائزة عىل حاصل للتكنولوجيا كاليفورنيا معهد من فيزياء عاِلم وهو —
أعلن ثم الخيال». حدِّ إىل منتجها موثوقية يف تبالغ «ناسا أن من — برصاحته معروًفا
عىل األولويُة للواقع تكون أن يجب الناجحة، التكنولوجيا يخص «فيما «تشالنجر»: مرثية

الطبيعة.»7 خداع إىل سبيَل ال ألنه العامة؛ العالقات
قد كانت و«أطلنطس»، و«كولومبيا»، «ديسكفري»، مدارية: مركبات ثالث بقي
لرشكة رتََّب قد راي جيل كان ذلك، إىل باإلضافة .١٩٨٥ عام يف األسطول إىل ْت انضمَّ
كمركبة الحًقا املركبة تبلورت مدارية. مركبة يف رئيسية أجزاء بناءَ إنرتناشونال» «روكويل
الجوية والقوات ناسا اتخذت أخرى، جوانب من لكن «إنديفور». باسم بديلة مدارية
بَيَْد دورها، تلعب ستظل كانت الفضائي. املكوك عن بعيًدا الكبرية الخطوات من العديد
مرًة لالستخدام القابلة اإلطالق مركبات كانت حيث مختلًطا؛ أسطوًال كان اآلن الهدف أن

امُلستَحق. االهتماَم فيه ى ستتلقَّ واحدة
إىل بالعودة إياه ُمقِنًعا فليترش، جيمس إىل برصه ريجان َل حوَّ ناسا، أزمة وقت يف
مرحلة كصاروخ «سينتاور» الستخدام خطًطا ناسا ألغت يونيو، يف لها. رئيًسا الوكالة هذه
قلًقا القرار هذا عكس مأزق. يف و«عوليس» «جاليليو» واِضعًة الفضائي، املكوك يف عليا
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السائلني، واألكسجني الهيدروجني باستخدام يعمل «سينتاور» كان الخطر. من جديًدا
هبوٍط إلجراء الدفعي الوقود وترصيف الفضائي املكوك رحلة إليقاف طريقة ثمة تكن ولم
قد كانت امُلقرَّرة؛ «سبيسالب» رحالت معظَم أيًضا ناسا ألغت الصيف، ذلك أواخر يف آِمن.
.١٩٩٠ ديسمرب حتى لتنطلق التالية الرحلة تكن لم الحني، ذلك حتى رحالٍت أربع أطلقت
القيام لها ل يخوِّ الذي النفوذ لديها وكان أكثر، إجراءاٍت الجوية القوات اتخذت
ناسا ميزانية نصف هي البنتاجون لدى الفضاء ميزانية كانت ريجان، إدارة قبل بذلك.
مجموعة وسَط يُحتذَى مثاًال االسرتاتيجي الدفاع مبادرة كانت بينما ،١٩٨٦ عام يف فقط.
ما وهو أمريكي، دوالر مليار ١٧ امليزانية هذه بلغت يَّة، الرسِّ العالية الجديدة الربامج من

ناسا. ميزانية ِضْعف يفوق
بتكلفة فاندنِربج يف الفضائي للمكوك إطالق مجمَع بَنَْت قد الجوية القوات كانت
إدوارد الجوية القوات قائُد َع توسَّ جانبًا. املرشوع ُطِرح لكْن أمريكي، دوالر مليارات ٣
طاِلبًا ،«٤ «تايتان طراز ثقيلة إطالق مركبات لعرش السابقة الرشاء عملية يف ألدريدج
عابًرا باليستيٍّا صاروًخا سبعني حوايل أيًضا لديه كان أخرى. مركبة عرشة ثالث رشاء
بتشغيلها. يسمح نحٍو عىل إطالقها منصات يف معظمها ت نُِرشَ ،«٢ «تايتان طراز للقارات
إطالق. كمركبات الستخدامها منها، صاروًخا عرش ثالثة لتجديد الجهوَد ألدريدج ضاَعَف
هذا يكن لم بينما سينتاور، باستخدام إطالقهما يمكن النموذجني ِكال أن تماًما يدرك كان

الفضائي. املكوك حالة يف ممكنًا
املحدود مخزونه عىل اللحظة هذه حتى يعتمد الوطني الفضاء برنامج كان ذلك، مع
كان سابقة. رشاءٍ عمليات عن تخلَّفت التي و«دلتا» و«أطلس» «تايتان» صواريخ من
من أحدها انطلق أبريل، ١٨ ويف ،«٣ «تايتان طراز صواريخ سبعة الجوية القوات لدى
جانٍب عىل البعثة هذه كانت «هكسجون». طراز استطالعيٍّا صناعيٍّا قمًرا حاِمًال فاندنِربج
الهادئ املحيط مياه يف غاَص قد «٣ «تايتان طراز آَخر صاروخ كان إذ األهمية؛ من
من ثواٍن ثماني بعد املدى. هذا إىل حتى الحايل الصاروخ يصل لم املايض. أغسطس يف
أدى ا ممَّ جانبَيْه؛ عىل الصلب الوقود ذي التعزيز صاروَخي أحد انفجر االنطالق، لحظة
اإلطالق، منصة إتالف يف جة امُلتوهِّ النريان من وابل تسبََّب بأكمله. الصاروخ انفجار إىل
الفحص لعملية «٣ «تايتان خضع بينما التلف، إلصالح أشهر سبعة األمر واستغرق
ونصف عام ملدة أخرى مرة الصاروخ ينطلق لم الفضائي. املكوك لها خضع التي نفسها

عام.
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إىل بالنسبة ثابتًا تشغيليٍّا بيئيٍّا صناعيٍّا قمًرا أطلقت التي ناسا، دور جاء مايو ٣ يف
معروًفا كان الصاروخ هذا «دلتا». الصاروخ متن عىل الجوية باألرصاد يختص األرض
وأربعني ثالثًا بلغت التي السابقة إطالقه مرات يف بنجاح انطلق قد كان حيث بكفاءته،
تقريبًا ثانية سبعني بعد محركه توقَّف املصري. نفس ليلقى املرة هذه دوره حان لكن مرة،
كان حيث «تشالنجر»؛ حالة يف ا ممَّ خطورًة أقل كان وإْن خطريًا، األمُر كان الرحلة؛ من
لكن، سبتمرب. شهر يف بنجاح، أخرى، مرة عسكريٌّ «دلتا» صاروخ ينطلق أن املقرَّر من

«دلتا». طراز فقط صاروخني سوى مخازنها يف ناسا لدى يتبقَّ لم
عىل ُمصدَّق تعزيز صواريخ ناسا لدى يكن لم ،١٩٨٦ عام ربيع يف فقط، عندئٍذ
بحموالٍت ًما ُمقدَّ ملتزٌم جميعها «أطلس-سينتاور»، طراز صواريخ ثالثة سوى طريانها
تكن لم أنها بَيَْد «أطلس»، صواريخ الخاصمن مخزونها الجوية القوات لدى كان معينة.
مركبات سوى ترفع أن مقدورها يف يكن ولم قوية، عليا مرحلة صواريخ عىل تحتوي
أربع مًعا الجوية والقوات ناسا أجرت ،١٩٨٦ عام خالل متواضع. حجم ذات فضائية
إمكانية من الرغم عىل و«دلتا»، و«أطلس» «تايتان» طريق عن فقط ناجحة إطالق عمليات
هو هذا كان الفضائي. املكوك استخدمتا قد كانتا إذا ناجحة إطالق عملية عرشين إجراء
ثم ،١٩٨٧ عام يف إطالق عمليات سبع إىل العدد هذا وارتفع ،١٩٥٩ عام منذ عدد أقل
الوطني الفضاء برنامج يتعاَف لم حيث ١٩٨٨؛ عام يف إطالق عمليات ست إىل انخفض
انفجار بَُعيَْد «هسكجون»، لربنامج امُلدبِّر العقل ويلون، ألربت قال .١٩٨٩ عام حتى
لقد حجمها. تقدير إىل سبيَل ال كارثة بصدد «أصبحنا :١٩٨٦ أبريل يف «٣ «تايتان

األعمال.» قطاع من فعليٍّا خرجنا
يالِئمها كان ملوقٍف بكثافٍة، لخدماتها ج تروِّ كانت التي سبيس»، «آريان تعرََّضْت
«آريان» الصاروخ إطالق عملية فشلت نفسه، العام من مايو شهر أواخر يف لكن تماًما.
باألمر أيًضا هذا يكن لم به. املوجود الثالثة املرحلة صاروخ يعمل لم عندما كورو من
ضمن الصاروخ إطالق عملية فيها تفشل التي الرابعة املرة هي هذه كانت إذ السيئ؛
الفاشلة اإلطالق محاوالت من ثالث كانت ذلك، إىل باإلضافة كاملة. إطالق عمليات ثماني
رئيس ألست، دي فردريك ى تلقَّ الثالثة. املرحلة صاروخ تشغيل يف خلٍل عىل تنطوي األربع
كانت املرحلة هذه أن إىل َل وتوصَّ تحقيق لجنة من تقريًرا سبيس»، «آريان إدارة مجلس
أيًضا، بأوروبا الخاص اإلطالق برنامج إيقاف إىل ذلك أدَّى وعامة»؛ جوهرية «مشكلة بها

.١٩٨٧ سبتمرب حتى مجدًدا «آريان» ينطلق لم حيث
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مستمرٍّا يزال ال الذي الوحيد الربنامج هو السوفييتي الربنامج كان بأرسه، العاَلم يف
املأهولة الرحالت من كلٍّ مستوى عىل القوة، من مزيٍد نحَو يتقدم وكان طاقته، بكامل
يتحدثون األمريكيون كان بينما التحديد، وجه عىل وقوية؛ جديدة إطالق مركبات وتطوير

بالفعل. فضائية محطات موسكو لدى كان الفضائية، املحطات عن
مدار إىل انطلقت التي املماثلة، «٧ «ساليوت أمام املجاَل «٦ «ساليوت أفسحت
إجمايل املحطتان هاتان استضافت و١٩٨٥، ١٩٧٧ عاَمْي بني .١٩٨٢ أبريل يف فضائي
املحطتان ظلت الزيارات، لهذه نظًرا يوًما. ٢٣٧ حتى دامت املدى، طويلة زياراٍت عرش
قويٍّا أساًسا الزيارات هذه َمْت قدَّ تقريبًا. تلك الثماني السنوات نصف مدى عىل مأهولتني
إمكانية مع روتينية، مسألة الفضاء يف الحياة صارت حيث الطويلة؛ الرحالت لتجربة
االلتقاء عمليات برزت «بروجرس». مركبة عرب باملؤن الفضائية املحطة تزويد إعادة
التزوُّد إعادة عملية مع حدث ما غرار عىل قياسية، مماَرسًة باعتبارها اآليل وااللتحام

فضائي. مدار يف بالوقود
ملركبتهم املحدودة بالقدرة مقيَّدين كانوا أيًضا؛ بحوثًا الروس الفضاء روَّاد أجرى
بقطر ينبسط كان السلكي تليسكوب عىل تشتمل كانت واحدة بعثة أن بَيَْد الفضائية،
فالديمري الفضاء رائدا استخدم يوًما، ١٧٥ مدتها رحلة خالل قدًما. وثالثني خمس
تليسكوب مع منسقًة عمليًة نَْت تضمَّ اختبارات يف التليسكوب ريومني وفالري لياكوف
واضحة صور بتكوين التليسكوبني لهذين يسمح أسلوب باستخدام القرم، يف آَخر السلكي
ريومني أجرى منه، التخلُّص يتسنَّ ولم بالطبق الشبيه الهوائي هذا عَلق وعندما للغاية؛

وَحرَّره. الفضاء يف سرٍي عمليَة
السالم «مري» كلمة تعني .١٩٨٦ فرباير يف «مري» التالية الفضائية املحطة انطلقت
إضافيني زوَّاًرا املحطة تستضيف أن املقرَّر من كان مالِئًما. كان ما وهو مًعا، والعاَلم
التجهيزات كاملة نفسه الوقت يف وكانت املتحدة، الواليات ذلك يف بما أخرى، دول من
حيث «ساليوت»، إلمكانيات كبريًا تطويًرا مثََّلْت بذاته. قائم كعاَلم تعمل لكي يكفي بما
أجهزُة َرْت وفَّ كذلك، الحياة. بدعم للعناية آلية ونُُظًما أكثر كهربيًة طاقًة ن تتضمَّ كانت
اإلمكانية أتاح ا ممَّ مختلف؛ نوع من قدرًة الفضائية املحطة متن عىل الثمانية الكمبيوتر
يسمح نحٍو عىل مت ُصمِّ «مري» أن كله ذلك من األفضل للغاية. معقدة معدات لتشغيل
بتزويدها يسمح كان ما وهو فتحات، خمس ذات التحام وصلة بها كانت بتوسعتها؛

وقت. أي يف فعليٍّا رئيسية بإضافات
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الستخدامها األدوات من كبرية مجموعًة الَكمُّ)، (أي «كفانت» األوىل، املركبة حملت
العاَلم مستوى عىل الفضاء رواد كان عندما ،١٩٨٧ أبريل يف انطلقت الفلكية. الفيزياء يف
حملت عام. أربعمائة خالل األعظم امُلْستَِعر نجوم أقرب وهو ر، ُمتفجِّ بنجم مبهورين
والتي النجمي، االنفجار هذا من املنبعثة السينية األشعة دراسة أمكنه مرصًدا «كفانت»
االلتحام تستطع لم «كفانت»، وصول عند لكن الجوي، الغالف اخرتاق من تتمكَّن لم
كيس عىل وعثروا فضائي سري عمليات «مري» متن عىل الروس الفضاء روَّاد أجرى جيًدا.
التحام وضع يف صارت التي — «كفانت» تستطيع بحيث فأزالوه االلتحام، يعوق نفايات
النادر. السماوي الحدث لهذا العاملية الدراسات يف فريد نحو عىل اإلسهاَم — اآلن جيد

من وكان «مري»، باملحطة أيًضا والتحمت فضائيٍّا، مداًرا أخرى بحثية محطات بلغت
«كريستال» املركبة ثم ،١٩٨٩ ديسمرب يف ثانية «كفانت» مركبة البحثية املحطات هذه بني
البلوري. والنمو املعادن علم عىل الجاذبية انعدام يف دراسات إلجراء ،١٩٩٠ يونيو يف
جاهزًة «بروجرس» واملركبة االلتحام، مهايئ بوصلة ملتحمة «سويوز» املركبة كانت بينما
عىل يشتمل منها الكثري كان رئيسية، أقسام ستة من مجموعًة «مري» شكَّلت زيارة، إلجراء
متن عىل الفضاء رواد أيًضا يهمل لم واسعة. مساحاٍت عىل بسطها يمكن شمسية ألواح
ماناروف وموسا تيتوف فالديمري عاد ،١٩٨٨ ديسمرب يف الطويلة. رحلتهم سجالت «مري»

ذلك. يفعل َمْن أول وكانا الفضاء، يف كامل عام قضاء بعد بسالمٍة
الصواريخ محركات لتصميم رائًدا ظلَّ الذي جلشكو، فالنتني كان ذلك، إىل باإلضافة
الطاقة. العايل الدفعي بالوقود اهتماَمه طاقته بكامل واَصَل قد طويلة، لفرتة البالد يف
إلغاء مع كوروليف. خليفة ميشن، فاسييل غريمه نظر وجهة عىل نظره وجهُة تفوََّقْت
من الكثري جمعت ثقيلة أوزانًا تحمل مركبًة جلشكو َم صمَّ القمري، «إن-١» الصاروخ
كال تلعب أن استطاعت األمر، حقيقة يف الفضائي. واملكوك «٥ «ساتورن ميزات أفضل

الدورين.
فروٌق بينهما كانت لكن العام، مظهرها يف الفضائي املكوَك كثريًا تشبه املركبة كانت
أفىض ما وهو صلب؛ وقود ذات تعزيز صواريخ عىل يعتمد كان الفضائي فاملكوك مهمة؛
الرئيسية محركاته يضع الفضائي املكوك كان ذلك، إىل وباإلضافة «تشالنجر»، مأساة إىل
التعزيز صواريخ من أيٍّا جلشكو يستخدم لم بالطائرة. الشبيهة املدارية املركبة مؤخرة يف
موثوقية ذات السائل بالوقود مزوَّدة وحداٍت عىل اعتمد ذلك، من وبدًال الصلب، الوقود ذات
عىل وليس الوقود، خزان قاعدة عند الرئيسية محركاته وضع ذلك، إىل باإلضافة مؤكَّدة.
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املدارية، املركبة دون الطريان يمكنه الصاروخ أن يعني كان ما وهو املدارية، املركبة
بذاتها. قائمة إطالق كمركبة

بينما ،١٩٨٧ مايو يف تيوراتام من الصاروخ انطلق إنرجيا. الصاروخ هو هذا كان
تقريبًا، رطل ألف ٢٢٠ بحمولة عامليٍّا رقًما َلْت وسجَّ ركود؛ حالة يف تزال ال ناسا كانت
الصاروخ حملها التي الحموالت كل الحمولة هذه فاقت مرتي. طن مائة يعادل بما
ممكنًا. األمر جعل الذي الوقود هو السائل الهيدروجني وكان اإلطالق، عىل «٥ «ساتورن
محطة من أوَّيل نموذج عن عبارة قطب)، (أْي «بوليوس» اة املسمَّ الفضائية، مركبته كانت
باملركبة الخاص التحكم نظام يتمكَّن لم الحظ، لسوء قوي. بليزر مزوَّدة مدارية حربية
تتمكَّن لم الخطأ. االتجاه يف الصاروخي محركها وأشعلت الصحيح، االتجاه بلوغ من
املحيط فوق الجو يف آِخرها عن احرتقت حيث الفضائي، املدار بلوغ من «بوليوس»

مجدًدا. «إنرجيا» ينطلق أن املقرَّر من كان لكْن الهادئ؛
السوفييتية املدارية املركبَة «إنرجيا» حمل عندما ،١٩٨٨ نوفمرب يف ذلك حدث
املدارية املركبة هي هذه كانت مأهولة؛ غري تجريبية رحلة يف الفضائي باملكوك الشبيهة
حجمها حيث من األمريكية، نظريتها كثريًا تشبه كانت ثلجية). عاصفة (أْي «بوران»
رئيسية محركات عىل احتوائها عدم من الرغم عىل بضائعها، وغرفة أجنحتها وشكل
مدارين يف «بوران» حلََّقْت «إنرجيا». محركات خالل من فضائيٍّا مداًرا وبلغت بها، خاصة
كمبيوتر باستخدام العاتية، الرياح من الرغم عىل آيل هبوٍط عمليَة ذَْت نفَّ ثم فضائيني،

املركبة. متن عىل متطوِّر
بحلول تنبئ التي الشمس لغروب الربَّاقة األلوان غرار عىل ذلك، من الرغم عىل
لرتاُجع مقدمة إال هي ما السوفييتية اإلنجازات من العارمة املوجة هذه أن اتضح الظالم،
وكان «مري»، أغراض لخدمة مة مصمَّ «بوران» أن الواضح من كان الفضاء. مجال يف كبري
املكوك ذلك ِقبَل من لالستخدام صة ُمخصَّ التحام فتحَة ن يتضمَّ «كريستال» املركبة نموذج
نفسها وجدت غريها، وكثري و«بوران» و«إنرجيا» و«كريستال» «مري» لكنَّ الفضائي؛

.١٩٩١ أغسطس يف الشيوعية سقوَط أعقبَْت التي االقتصادية الكارثة حبيسَة
الرأسمالية، محل الشيوعية أحلَِّت الثانية الروسية الثورة هذه بأن القول عدم يجب
صالح يف العام، النظام عىل حاَفَظ سلطوي لنظام إسقاٌط بأنها وصفها هو األنسب بل
املفِرط التضخم أدَّى أمامه. الصمود لتستطيع الراسخة املمارسات تكن لم فوضوي تنظيم
العنف، جرائم انترشت السابقة. قيمته من األلف عىل واحد إىل الروبل سعر خفض إىل
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السابقني الحزب مسئولو َق حقَّ العام. األمن من مرتفًعا مستًوى َق حقَّ قد كان مجتمٍع يف
يساوي ما عىل الحصول أجل من يكافحون ال الُعمَّ كان بينما ِصَالتهم، باستغالل ثرواٍت
نادًرا إال يُشَهد لم نحٍو عىل هائًال، تراُجًعا الصناعي اإلنتاج تراَجَع شهريٍّا. دوالرات بضعة

العظيم. الكساد منذ
احتياطي استخدام خالل من غالبًا املعهود، بإيقاعه لفرتٍة الفضاء برنامج استمرَّ
يف الكربى االستقطاعات بدأت ما رسعان لكْن الفضائية، واملركبات اإلطالق مركبات من
اه تلقَّ الذي التمويل نصَف العسكري الفضاء برنامج ى تلقَّ ،١٩٩٢ عام ففي امليزانية؛
مستواها ثلثَْي املدني الربنامج يف االستقطاعات بلغت بينما و١٩٩١، ١٩٩٠ عاَمْي خالل
أََال «مري»، باملركبة تُلَحقان إضافيتني كمركبتني جديدين نموذجني تخصيص تم السابق.
لالستخدام صتني ُمخصَّ كانتا اللتان و«طبيعة»)، «طيف» (أْي «وبريرودا» «سبكرت» وهما
معلوم، غري أجٍل إىل املركبتني إطالق موعُد َل تأجَّ وبيئتها. األرض سطح حول دراساٍت يف

و١٩٩٦. ١٩٩٥ عاَمْي حتى ينطلقا لم
َع توقَّ «بوران». مرشوع ملواَصلة األموال ببعض الروس املسئولون احتفظ ذلك، مع
لكن ،١٩٩٣ عام يف جديدة إطالٍق عمليَة — كوروليف مؤسسة رئيس — سيمينوف يوري
و«إنرجيا». «بوران» من كلٌّ أُلِغي امليزانيات، خفض استمرار ظل يف العام، ذلك خالل
يف وهندسية، إنشائية اختباراٍت يف استُخِدم الذي الكامل، «بوران» بنموذج املطاف انتهى
دوَّارة. مالٍه عجلة عن كثريًا يختلف ال نحٍو عىل الجمهور، أمام للعرض جوركي متنزه

تمويله من املائة يف ١٠ إىل العسكري الفضاء برنامج تمويل انخفض ١٩٩٥ عام يف
دوالر مليون ٤٠٠ حوايل أْي املائة؛ يف ٢٠ إىل املدني الربنامج وانخفَض ،١٩٨٩ عام يف
مليار ١٤ حوايل ناسا ْت تلقَّ ذلك، من النقيض عىل وقتها. السائد الرصف بسعر أمريكي
إطالق عملية وثالثني اثنتني روسيا أجرت العام، ذلك خالل .١٩٩٥ عام يف أمريكي دوالر
اإلجمايل وانخفَض ،١٩٦٤ عام منذ اإلطالق عمليات من عدد أقل وهو فقط، فضائي
اإلجمايل بلَغ ،١٩٩٠ عام ويف فقط، إطالق عملية وعرشين ثالث إىل ،١٩٩٦ عام يف مجدًدا
يف أنه من روسيا يف العسكري والربنامج املدني الربنامج مديرو حذََّر وسبعني. خمًسا
ثالثة أو عامني غضون يف ته برمَّ الفضاء برنامج ينتهي ربما التمويل، زيادة عدم حال

أعوام.
حيث املجاورة؛ لنينسك ومدينة تيوراتام يف خاص نحٍو عىل دراميٍّا التدهور كان
ألداء هناك إىل العسكريون امُلَجنَّدون أُرِسل .١٩٩٢ فرباير يف كربى شغب أعمال وقعت
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١٠٠ ٦٠٨٠ ٤٠ ٢٠ ٠
قدم

«إنرجيا»؛ صاروخ الوسط، إىل فضائي. مكوك اليسار، إىل الفضائي. املكوك فئة إطالق مركبات
الخزان. هذا بطول ثقيلة حمولة تُوَضع بينما املركزي، الوقود خزان تحوِّط التعزيز صواريخ

جوتييه). (دان «بوران» الفضائي املكوك مع «إنرجيا» اليمني، إىل

وا. يستحمُّ أن دون أشهر ومضت للغاية، سيئًا طعاًما يتناولون كانوا لكنهم الصيانة، أعمال
إىل أعود اآلن أنا وها ُمَضار، غري معاًىف، سليًما، هنا إىل «جئُت قائًال: أحدهم أشار مثلما

عامني.» هنا خدمت بعدما كسيًحا، عليًال، وطني
القائد؛ مكتب إىل وأُرِسل عسكري عاِمٍل عىل القبُض أُلِقي عندما الشغب أعمال بدأت
إطالق تبعه ما وهو البوابات، واقتحام مركبة عىل باالستيالء إنقاذَه األخرى القوات حاولت
إىل اآلَخرين الجنود من مئات عدة انضمَّ االقتحام. ذي منفِّ أحد مصيبًا النار، الُحرَّاس أحد
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املباني. يف النريان وأشعلوا للجيش، مركبة عرشة خمس حوايل عىل استولوا حيث االنقالب،
الداخل. يف رجال ثالثة جثث عىل الحًقا اإلنقاذ رجال وعثَر ثكنات، ثالث احرتقت

منح خالل من بل فحسب، القادة عىل القبض خالل من ال النظام السلطات أعادت
ذلك ومع الصحة، اعتالل مثل صعوبات يواجهون كانوا الذين للجنود إجازات تصاريح
تجديد هو «األساس إن قائًال ١٩٩٢ عام يف الُكتَّاب أحد أشار جليٍّا؛ التدهور انتشار كان
عام مدى عىل الالزمة الروتينية والصيانة الفحص عمليات تُجَر لم حيث اإلطالق، مجمع
كان فقد ُمحِزنًا؛ مشهًدا كان مؤخًرا. «إنرجيا»/«بوران» إطالق منصة ُزرُت عام. ونصف

آفلة!» فضائية حضارة عن علمي خيال أفالَم هناك ر يصوِّ أن املرء بوسع
أن يمكنه «كان لنينسك يف املرءَ أن إىل الصحفيني أحد أشار أشهر، ببضعة بعدها
ثمة يكن لم فبينما كارثي؛ نحٍو عىل املدينة يف الوضع تدهور كيف األوىل للوهلة يدرك
املعدات كانت أيًضا. اآلن مباٍن توجد ال صارت األخرية، السنوات خالل تقريبًا طعام أي

تدهوًرا.»8 تزداد الخدمة عن فة املتوقِّ اإلطالق عات مجمَّ وكانت تُنَهب، واملواد
مراِسل كتَب ،١٩٩٤ عام يف الخدمة. عن فة املتوقِّ املعدات وسط حرائق ثمة كانت
بَيَْد املايض، الشتاءَ آِخره عن العسكري املوقع يف الضباط مركز «احرتَق قائًال: رويس
الدقة، وجه عىل للمشهد. تماًما الدقيقة الصورة يعكس ال آِخره» عن «احرتق تعبري أن
سبيل «عىل املطاف، نهاية يف النوافذ كل ت وتكرسَّ الضباط، مركز يف النريان اشتعلت
فوكوشيما غرار عىل أيام، ثالثة مدى عىل املركز من ينبعث الدخان ظلَّ ذلك، بعد املزاح».
يزال ال كان بأشهٍر وبعدها «سويوز»، مجمع مبنى يف آَخر حريٌق اندلع اليابان.» يف
صالحًة تَُعْد لم اإلطالق منصات بعض الدخان. رائحة استنشاق الزائرين إمكان يف
النحاس حتى يشء، كلَّ يرسقون كانوا «الناَس أن إىل املراسلني أحد وأشار لالستعمال،
من جزء كان «مري»، إىل مؤٍن صاروخ بلغ عندما املباني». أسطح من املعدنية األلواح أو
من األرض عىل يبدو فيما نهبه جرى قد كان حيث مفقوًدا؛ متنه عىل الغذائية املكمالت

اإلطالق. طاقم ِقبَل
الخاص رأيه وإبداء نظرة إللقاء أوبرج جيم األمريكي املحلِّل جاء ،١٩٩٥ مارس يف

سبكرتام»: إي إي إي «آي مجلة يف الوضع حيال

من التسعينيات بداية يف للعيان. البادي والخراب التدهور من الكثري ثمة كان
العاملني، منازل يف جارية مياه أو تدفئة مصادر ثمة تكن لم العرشين، القرن
يكن ولم الطبية، الرعاية املدارسوحتى من بدءًا اجتماعية خدمات ثمة تكن ولم
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املغتصبون وتسلََّل األمن انهار األطعمة. من األنواع أردأ سوى املتاجر يف يوجد
يف اللصوص اندسَّ بينما اليد، بوضع واملمتلكات األرايض عىل يستولون الذين
بني خاصًة األمراض، وانترشت رسيًعا العامة الصحة تدهورت املدينة. ضواحي
ألشهر، أجورهم يتقاضوا لم الذين املدنيني، العاملني من كثريٌ هجَر األطفال.

مواقَعهم.
املبعثرة النفايات وأكوام املكسورة، والسياجات املهجورة، املباني ذكََّرتْني
كانت املتحدة. الواليات يف الحرضي التدهور أوضاع بأسوأ مكاٍن كل يف بكثافة
بأكملها، سكنية وحداٍت األحيان بعض يف تشمل كانت التي املهجورة، الشقق
مسطحات من املنبعث الغبار، كان امُلِرتبة. الشمس مواَجهة يف نوافذ بال تقف
املدينة، قاطني تدريجيٍّا م يسمِّ آرال، بحر يف الحرشية باملبيدات لة امُلحمَّ امللح

أوًال. األضعَف
يرتجلون فمضوا بمثابرة، كفاَحهم التزاًما األكثر الفضاء عاملو واَصَل
متاح. هو بما أمرهم متدبرين غيار، كقطع الستعمالها اآلالت أجزاء ويفكِّكون
عاًما، ٥٠ املتوسط يف أعمارهم تتجاوز الذين املتحمسون، الكادر هذا أفراد كان

يخيفهم.9 يكن لم مستقبيل تحدٍّ أيَّ إنَّ حتى األمور، من بكثرٍي مرَّوا قد

اإلطالق مركز تخدم عسكرية مدينة وهي مريني، يف كثريًا مشابهة األوضاع كانت
يُرى كان للجنود امُلدِقع الفقر «طابع أن «إزفستيا» صحيفة أشارت بليستسك. يف الرئييس
«لم الطهاة: أحد قال يوميٍّا. مرات ثالث العصيدة يأكلون العاملون كان مكان»؛ كل يف
هذا الطازج الكرنب نَذُق لم طازًجا. لحًما فيها تناولنا مرة آِخر كانت متى أتذكَّر أَُعْد
يكن لم الضباط عائالت من عائلة ٢٥٥ «إجمايل إن قائًال الجنراالت أحد أضاَف العام.»

إقامة». محل لديهم
القيادة وسفينة و«كوروليف» «كوماروف» التتبُّع سفن عىل السوفييت اعتمَد
سفينة وُعِرضت صدأت، حتى أوديسا ميناء يف هذه التتبُّع سفن تُِركت «جاجارين».
يف التحكم مركز يف مثرية حادثة إىل أشار أوبرج أن بَيَْد مأهولًة، «مري» ظلت للبيع. القيادة
األرض، إىل التليفزيونية النقل شبكة عىل معدات عدة الفضاء روَّاد «عرض قائًال: البعثات
اضطرَّ ُمضٍن، بحثي جهٍد بعد منها. والغرض وظيفتها عن وسألوا املعدات، ووصفوا
أو املعدات ماهية يعرف األرض عىل أحَد ال أْن الفضاء روَّاد إخبار إىل األرضيون املراقبون
بهم.» لالستعانة الحياة قيد عىل خرباء وال مكتوبة سجالت ثمة تكن لم منها. الغرض
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أوىل «ديسكفري» أجرت حيث الفضائي؛ املكوك برنامج استُؤنِف املتحدة الواليات يف
حيث ١٩٨٥؛ عام منذ ا حقٍّ جيد عام أول هو التايل العام كان .١٩٨٨ سبتمرب يف رحالتها
أخرى مكوكية مركبة عرشة ثالث ُوِضعت أخرى. بعثاٍت خمس يف الفضائي املكوك انطلق
فضًال تجديده، جرى واحدة مرة لالستخدام القابلة الصواريخ من أسطول متن عىل
تُلِقي تزال ال «تشالنجر» آثار كانت «آريان». متن عىل أخرى مكوكية مركباٍت سبع عن

الكواكب. استكشاف برنامج يف خاصًة املشهد، عىل بظاللها
أجَربَ قد فضائي مكوك شكل عىل عليا مرحلة صاروخ بوصفه «سينتاور» فقدان كان
الصلب، بالوقود تعمل أقل إمكانياٍت ذات مركبة متن عىل الرجوع عىل «جاليليو» بعثة
الكواكب بني االنجذاب حاالت عىل مجدًدا االعتماد خالل من األمر مع مديروها تكيََّف وقد
بكوكب مروًرا ْرب السَّ مركبة تحلِّق أن تقتيض البعثة خطة كانت جاذبية. مساعدة لتوفري
يف الطاقة، من مزيٍد عىل للحصول األرض من منخفض طريان عمليتَْي ذ تنفِّ وأن الزهرة،
إىل الفضائية املركبة تتجه أن املقرر من كان ثَمَّ، ومن «جاليليو»؛ لوجهة املعاكس االتجاه

أوًال. الداخل إىل ه التوجُّ خالل من الخارج
شاحنة متن عىل نُِقلت قد النفاث، الدفع مخترب يف بُنِيت التي الفضائية، املركبة كانت
ثم نفسها، بالطريقة كاليفورنيا إىل املركبة عادت «تشالنجر». فقدان قبل كانافريال إىل
يف جدولته. أُِعيدت الذي إطالقها تاريخ اقرتاب مع أخرى شاحنة متن عىل كيب إىل أُِعيدت
يف الهوائي أضالع بعض َسْحج يف يتسبَّب التشحيم زيت كان الطويلة، الرحالت هذه أثناء
بِفْعل تلتحم مة املشحَّ غري املعدنية األسطح كانت الفضاء، إىل صعودها وبمجرد املركبة،
مراِقبو حاَوَل عندما الفراغ. يف تالُمًسا يعدو ال فيما بشدٍة التصاقها إىل يؤدي ا ممَّ الربودة؛
عند يحدث مثلما بسهولة األمر يتم أن يُفرتَض كان عالًقا. وجدوه الهوائي، بْسَط البعثة
الدفع ملخترب يَبَْق لم ذلك، من بدًال لكن كثريًا، يشبهها الهوائي كان ما وهي مظلة، فتح
النفع معدوم منبعًجا «كيًسا عليه جونسون تورنس العلماء كبريُ أطلق ما سوى النفاث
يف بت ألف ١٣٤ برسعة صوًرا «جاليليو» تبث أن املقرَّر من كان معدنية». شبكة من
ثالثة عن يزيد بما أبطأ كان الَكْسب، قليل هوائي سوى اآلن لديها يكن لم لكن الثانية،

مرة. آالف
إصالح يف الخربة من كبري بقدر يتمتَّع النفاث الدفع مخترب كان الحظ، لحسن
عىل الكمبيوتر برمجة إعادة يستطيعون املخترب علماء كان املعطوبة. الفضائية املركبات
لزيادة البيانات، ضغط أساليب لتطبيق له األوامر وإصدار األرض، من املركبة متن
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البيانات يحرِّر الكمبيوتر كان بت. وحدة كل يف مرات عرش بواقع املعلوماتي املحتوى
سواد تصوِّر كانت التي البت وحدات سالسل حذف خالل من املثال، سبيل عىل أيًضا،
الفضاء شبكة حساسية من النفاث الدفع مخترب زاد ذلك، إىل باإلضافة فحسب؛ الفضاء
االتصاالت لوصلة الفعلية القدرة من التغيريات هذه عزََّزْت التتبُّع. يف املستخَدمة السحيق
من الرغم عىل ذلك، ومع مثمرة، بعثة لضمان كافيًا كان ما وهو الثانية، يف بت ألف إىل

للفقدان. عرضًة البيانات من كثري كان البطولية، األعمال هذه كل
يف ليكون إطالقها موعد وتحديد ،١٩٧٧ عام يف كمرشوع «جاليليو» عىل بالتصديق
«جاليليو» وصلت ،١٩٨٩ أكتوبر يف أخريًا إطالقها ثم ،١٩٨٦ عام يف ثم ،١٩٨٢ عام
أولوية ذات بعثة هذه كانت ذلك، من الرغم عىل .١٩٩٥ ديسمرب يف املشرتي إىل أخريًا
عودة من الرغم فعىل مشابهة؛ لفرتاٍت ينتظرون آَخرون علماء ثمة كان نسبيٍّا. مرتفعة
عندما وحتى سنويٍّا؛ فقط مراٍت بضع ينطلق أن مقرًَّرا كان الخدمة، إىل الفضائي املكوك
باحتمال تبرشِّ كانت قلََّما فإنها ،١٩٩٠ عام أواخر يف «سبيسالب»، بعثات استُؤنِفت

نفسه. العلم طبيعة إىل يُعَزى كان ما وهو كبري، إنجاز تحقيق
ومن الدراسة، مجاالت من مجال كل يف ومعداتهم أدواتهم عىل العالم علماء يعتمد
جوهرية. اكتشافاٍت إىل يؤدِّي مجال أي يف مفاجئ تقدُّم إحراز كبرية بدرجة املعتاد غري
بنيَة كريك وفرانسيس واطسون جيمس الباحثان اكتشف فعندما أحيانًا؛ هذا يحدث
الجزيئي، األحياء لعلم الحديث العرص بداية عن وأعلنَا ،١٩٥٣ عام يف النووي الحامض
من هائل قدٍر عىل كذلك واعتمَدا إكس، بأشعة التُِقطت جيدة صور بضع عىل اعتمَدا
عام بعد عاًما يعملون كانوا — العلماء أفضل مع حتى — الغالب يف لكن، البصرية. نفاذ
يطمحون ما ونادًرا محددة، مسائل حل يف ويأملون قياسية مخترباٍت أجهزة باستخدام
أن من بكثرٍي أضخم الصعوبات إن حيث مجالهم، يف بسيط ٍم تقدُّ من أكثر هو ما إىل

املزيد. يأملون تدعهم
قدًرا البلوري النمو استقطب املنوال. هذا عىل «سبيسالب» رحالت إنجازات سارت
رحلة نَْت تضمَّ جيدة. بلوراٍت إنماء إىل بالفعل املواد بعض وأدت االنتباه، من جيًدا
تسعى كانت منها كلٌّ تجربة، عرشة إحدى املثال، سبيل عىل ،١٩٨٨ عام يف «ديسكفري»
الفٍت نحٍو عىل أفضل كانت بلوراٍت منها ثالٌث أنتجت مختلف؛ بروتني بلورات إنماء إىل
َمْت وقدَّ حجًما أكرب كانت فقد اإلطالق؛ عىل إنماؤها جرى التي البلورات أفضل من للنظر
رحالت متن عىل أُجِريت التي الالحقة البحوُث زادت الجزيئية. البنية عن أفضل بياناٍت
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فحصها، جرى مائة أصل من بروتينًا، وعرشين خمسة إىل العدَد الالحقة الفضاء مكوك
تقديم عن الدراسات تُسِفر لم األرض. عىل بلوراٍت أي من أفضل الربوتني بلورات وكانت
للبحوث متواضعان لكنهما جديدين اتجاهني الدراسات قدَّمت ذلك ومع لألمراض، عالٍج

املستقبلية.
األساليب معرفة إىل تسعى منهجية تجريبية بحوثًا ن يتضمَّ األول االتجاه كان
البحوث هذه كانت فعلية؛ ميزًة الجاذبية انعداُم لها ر يوفِّ أن يمكن التي والجزيئات
لم الفضائية الرحلة أن العلم مع املائة، يف ٢٥ من أكثر إىل اإلنماء معدل تحسني إىل تسعى
دراستها. جرت التي األخرى والسبعني الخمسة الربوتينات إىل بالنسبة تُذَكر بفائدٍة تأِت
الدقيقة، البلوري النمو عملية تعطيل من ملحوظة غري آثاٌر تمكَّنَْت الخصوص، وجه عىل

للجاذبية. الكامل الغياب يف حتى
تأجيالٍت وتواِجه نادرة الفضائي املكوك رحالت أن حقيقَة الثاني االتجاه عكَس
بدًال لذا، املدار؛ يف املستغرق الوقت ومحدودية وازدحامها املنشآت ضيق عن فضًال طويلًة،
إنماءَها يقتيض الرتكيز كان روتينية، كمسألة كاملة بلوراٍت عىل الحصول إىل السعي من
املتخصصون استطاع معيار. لوضع البلورات هذه استخدام ثم املواد، من محدود عدٍد يف
تحسني عىل العمَل ممكن، هو بما ِعْلم عىل اآلن صاروا أن بعد األرضية، مخترباتهم يف

الفضاء. إىل السفر إىل الحاجة دون املعياَر يطاِبق بما أساليبهم
ا، حقٍّ به معمول هو كما العلم ستعكس االسرتاتيجيات هذه أن املفرتض من كان
يروِّجوا لم الذين الفضائية، املحطات مؤيدي إىل بالنسبة خطٍر عىل تنطوي كانت لكنها
عىل الربوتني؛ بلورات لصنع أفضَل وسيلًة كونه إعالِن خالل من ملرشوعهم بالتأكيد
مياه مثل الفضاء، يف إنماؤها جرى التي البلورات بأن الجزم وشك عىل كانوا العكس،
يُبِرص. أن ولألعمى يسري أن للقعيد تسمح سحريًة قًوى ستكتسب كثريًا، املباركة لورد

صناعتها يمكن ال الحياة إلنقاذ «عقاقري عن املؤيدين، هؤالء غرار عىل ريجان، تحدث
كان الكفاءة، من عاٍل قدٍر عىل صواريخ خبري وهو إيريك، كرافت قال الفضاء». يف إال
الطبية: بالبحوث صة متخصِّ معرفة أو خلفية أي لديه تكن لم لكنه «سينتاور» ر طوَّ قد
آند «أسرتونوتيكس مجلة كانت الفضاء.» يف للرسطان رائًعا عالًجا نجد أن «يمكننا
كبري: بخطٍّ الفضاء»، يف «التصنيع بعنوان مقاٍل مقدمَة نرشت قد املرموقة آيرونوتيكس»
موادَّ تخليَق الفضائية العمليات خالل من مقدورنا يف أن عىل ببساطة األمر يقترص «ال
هذا خضم يف الفنية.» الحضارة من جديًدا عًرصا نستهلُّ بذلك إننا بل جديدة، وبنًى

بالغ. نحو عىل للقلق مثريًة مسألًة بوصفها الفضائية املحطة تكلفة برزت الرتويج،
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إىل املؤكَّدة غري املقرتحات تحويل بغرض القياسية اإلجراءات توجد واشنطن، يف
املال إنفاق ثم واقعي، غري نحو عىل منخفضة تكلفة بوضع املرء يبدأ دائمة. برامج
يعتمدون الذين األشخاص من مجموعًة يكوِّن ما وهو عديدة، لسنواٍت محسوب بمعدل
ضغوًطا بحماس تمارس ضغٍط مجموعاِت لتكوين استعداٍد عىل هم والذين الربنامج، عىل
بأن القائل الرأي دعم عىل أيًضا هذا يعمل الربنامج. يواِجهها التي االستقطاعات ضد
جرى التي األموال إهدار شأنها من ته، برمَّ الربنامج إيقاف عن فضًال استقطاعات، أيَّ
عن العدول إىل سبيَل ال بأن الدفع عندئٍذ املؤيدون يستطيع الحني. ذلك حتى تخصيصها

الربنامج. يف قطعه تمَّ ما ضوء يف الوطني االلتزام هذا
القرن سبعينيات من طويلة فرتة خالل املنوال. هذا عىل الفضائي املكوك ساَر
اإلدارة باستخدام املرتفعة، وفوائدها املنخفضة لتكاليفها الرتويَج ناسا واصَلْت العرشين،
التكاليف تزايُد ومع املحدودة؛ ميزانيتها من الرغم عىل تقدُّم إلحراز النجاح نحو هة امُلوجَّ
بما االلتزام تمام ملتزمة البالد أن ناسا بوكالة الجوية القوات حلفاء أكَّد التأجيالت، وتوايل
الفضائية، املحطة موضوع مع نفسها اللعبة ناسا مارست األمر. يف للرجوع مجاًال يدع ال

مشابهة. وبنتائج
تكاليف ذكروا قد الفضاء عمليات مركز مؤيدو كان ،١٩٨٠ عام حوايل البداية، يف
وبعدها ،١٩٨٤ عام يف ريجان مواَفقة قبل أمريكي. دوالر مليارات ٨ قيمتها بلغت تطوير
هذا يعكس لم لكن، أمريكي؛ دوالر مليارات ٨ عن الحديَث ناسا واَصَلْت الوقت، ببعض
ملنزل ما سعٍر عرض عند البناء مقاوالت رشكات عليه تعتمد الذي التحليل نوَع املبلغ
السياسية. األوساط تتقبله أن يمكن بما بالًغا اهتماًما املبلغ عكَس ذلك، من وبدًال جديد،
هدَف تلبِّي محطة تصميم بإمكانية القائل الرأي عىل جزئيٍّا يعتمد األسلوب هذا كان
«مستوى ناسا مسئويل أحد عليه أطلق ما عىل أيًضا األسلوب هذا اعتمد محددة. تكلفة
أمريكي دوالر مليارات ٩ بمبلغ يطاِلبون الفضاء برنامج خارج من أشخاٌص بدأ الرصاخ»:
بيجز جيمس أن إىل ماكريدي هوارد املحلل يشري بذلك. املطاِلبة صيحاتهم وتعالت تقريبًا،
أمريكي. دوالر مليارات ٨ ب مبدئيٍّا املأهولة املحطة تكلفة بتحديد سياسيٍّا قراًرا «اتخذ
أمريكي، دوالر مليارات ٩ أو ٨ نطاق يتجاوز تقديري سعر أي أن املبادرة مؤيدو اعتقَد

امُلقرتَح». لَوأِْد يريدونه الذي القانوني» «املانع املرشوع ملعاريض سيوفر
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بويت، دوجالس هؤالء بني من كان قادًما؛ كان ما األشخاص بعض أدرك ذلك، مع
ديسمرب يف ع توقَّ حيث واملوازنة، اإلدارة مكتب يف ناسا ميزانية عن آنذاك مسئوًال كان الذي
قبل أمريكي دوالر مليار ٣٠ «ينفقوا أن — املرشوع عىل ريجان موافقة قبل — ١٩٨٣
هذا ليس الربنامج. عرض تكلفة هو دوالر مليارات الثمانية مبلغ املرشوع. من االنتهاء
إىل كبريًا طاقًما تنقل مأهولة فضائية منصة عن عبارة هو والذي فعليٍّا، ناسا تريده ما

ما.»10 حدٍّ
ن يتضمَّ كان الذي املزدوجة»، «العارضة هو ذلك عن انبثق الذي التصميم كان
وأماكن املعدات ربط املقرر من كان طويلة. ذراع عربه تمر الشكل مستطيل كبريًا َجَملونًا
يناير يف ثم الهياكل. بهذه جميًعا الشمسية واأللواح البحثية واملختربات الطاقم إقامة
دوالر مليار ١٤٫٥ سيتكلف األمر أن — كربى مفاجأًة وكانت — الوكالة اكتشفت ،١٩٨٧
إىل أدَّى ا ممَّ بأرسه؛ املرشوع شملت املستوى عاليَة مراَجعًة استدعى ما وهو أمريكي،
الخطة مت قسَّ األبيض. البيت إىل القادم الرئيس وصول حني إىل الرئيسية النفقات تأجيل
أوًال، الطويلة املستعرضة الذراع تصميم املقرَّر من كان جزأين؛ إىل التصميم الجديدة
مقابل الكبري، املستطيل تصنيع أيًضا يتم ربما والحًقا أمريكي، دوالر مليار ١٢٫٢ بتكلفة

أخرى. أمريكي دوالر مليارات ٣٫٨
غنَّْت مثلما لكن الحرية)، (أي «فريدوم» اسم الجديد النموذج عىل ريجان أطلق
املرء لدى يشءٍ أي وجود لعدم أخرى كلمة سوى الحرية ما ،١٩٧٠ عام يف جوبلن جانيس
املحطة وكانت أمريكي، دوالر مليار ٣٨ إىل التكلفة ارتفعت ١٩٩١ عام بحلول ليفقده.
الذي «العمل قائًال: «ساينس» ملجلة املديرين كبار أحد ح رصَّ مؤيديها؛ تخرس الفضائية
بني، توماس كتَب جيًدا.» هندسيٍّا عمًال حتى يَُعدُّ ال أُنِجَز وما له، قيمَة ال اآلن حتى أُنِجَز
أشار قدًما». يدفعها وال الرئيس، أهداف ر «يؤخِّ العمل إن قائًال لناسا، سابق رئيس وهو
وستتطلَّب قدم، كرة ملعب حجم من ستقرتب «فريدوم» املركبة أن إىل آخرون منتقدون
ناسا عىل جديًدا ضغًطا يضع ما وهو األقل، عىل فضائي مكوٍك رحلَة وعرشين ثمانيًا
األمر مراحل، عرب املركبة ر تتطوَّ أن أيًضا مقرًرا يكن لم لإلطالق. زمني جدول لتنفيذ
م تُصمَّ أن املقرر من كان إذ ُقدًما؛ امُلِيضِّ أثناء للتعلُّم فرًصا يقدِّم أن شأنه من كان الذي
قائد َ عربَّ األرض. عىل الكامل تجميعها الختبار سبيٍل دون البداية، من الكامل بالحجم
به.» الوثوق يمكن ال اختباره، يمكن ال «ما قائًال: بوضوح األمر عن الجوية للقوات أسبق

521



تنازيل عدٌّ

املكوك استخدام أفكار عن التخيلِّ قاطًعا رفًضا رفضوا قد التكنولوجيون الخرباء كان
املساعي، هذه عن إم» «ثري رشكة تخلَّت تجاريٍّا. هة امُلوجَّ البحوث ألغراض الفضائي
ج ُروِّ «قد التجارية اإلمكانات أن من كوك إيرل الفضاء لبحوث الرشكة ق ُمنسِّ حذََّر بينما
مديري أحد وهو بارك، روبرت عقد إذ العلمي؛ املجتمع ل تدخَّ فيه». مبالغ نحٍو عىل لها
ثم لألموال، إهداًرا تعدُّ املحطة أن وأعلن صحفيٍّا مؤتمًرا األمريكية، الفيزيائية الجمعية
«برميل باعتبارها املحطة من فيه سخر بوست» «واشنطن صحيفة يف رأٍي مقاَل كتب
الفيزياء جمعية من مكتوب بيان يف إليه جمعية عرشة أربع رؤساء انضمَّ دوَّار». خنازير
خالل بارك مع مماثلة مؤسسات عرش توقيع عن فضًال املحطة، فيه ينتقدون األمريكية
مصادر عىل البالد علماء اعتَمَد فقد مسبوق؛ غري أمًرا هذا كان لذلك؛ التالية األشهر
التي اليد يعضون كانوا أنهم يعني كان ما وهو البحثية، ِمنْحهم يف الفيدرايل التمويل
دعم واضًحا كان الفضاء، يف بلورات إنماء حول الحديث كل من الرغم وعىل أطعمتهم.

البلورات. لعلم األمريكية الجمعية وهي أََال لبارك، الجماعات إحدى
يف يكن لم لكن تسود، أن لها يتيح الذي النفوذ إىل تفتقر الجمعيات هذه كانت
ن يتحسَّ لم ينبغي. ا ممَّ أكثر كان أمريكي دوالر مليار ٣٨ مبلغ أن ينكر أن أحد مقدور
من كان «فريدوم»، بناء تكاليف عن فضًال أنه إىل العام القائد أشار عندما أيًضا الوضع
قال عاًما. ثالثون وهي لها، املقررة الفرتة خالل باهظة مستمرة نفقات تتكبَّد أن املقرَّر
يف نحصل فإننا مجتِمعًة، التكاليف هذه حساب «عند الكونجرس: أمام شهادة يف بارك

األقل.» عىل أمريكي دوالر مليار ١١٨ بتكلفة برنامج عىل األمر حقيقة
«خفض» بغرض أخرى، تصميم إعادة إلجراء حان قد الوقت أن يعني هذا كان
البيت مواَفقة عىل الجديدة الخطة حازت أمريكي. دوالر مليار ٣٠ إىل اإلنشاء تكاليف
عىل معدات تحميل أمكَن أصغر نماذَج الخطة نَِت تضمَّ مميزاتها. لها وكانت األبيض،
ليست «فريدوم» أن فكرة زوال مع ذلك، من الرغم وعىل األرض؛ عىل واختبارها متنها
عام منتصف يف مؤقتًا. بديًال اعتبارها إىل الجديدة بالخطة املطاف انتهى تدريجيٍّا، حرة
صوت بفارق األبيض البيت يف إللغائه محاولة من الفضائية املحطة مرشوع نجا ،١٩٩٣
لم ولكن التايل، التصويت خالل الهامش هذا زاد صوتًا. ٢١٥ مقابل صوتًا ٢١٦ واحد؛
الخصوم إلقناع شديدة ضغوًطا ماَرَسا قد جور ونائبه كلينتون الرئيس ألن إال ذلك يحدث

باالبتعاد. الرئيسيني
برنامج عاد فقد الفجر؛ بزوغ يسبق الذي الظالم سوى يكن لم هذا أن َ تبنيَّ ذلك، مع
مرًة الصدارَة و«تايتان» و«أطلس» «دلتا» صواريخ واحتلت بقوة، املأهول غري الفضاء
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وقوًة غرًضا حازت أن بعد أخرى، مرة تعود أن وشك عىل الفضائية املحطة كانت أخرى.
جديد من لة مسجِّ تجديد، مرحلة تدخل العالم يف الكربى الفضاء برامج كانت جديدين.
التعاُون وهما أََال مهمان، موضوعان ساد اإلنجاز، هذا ووسَط اإلنجاز؛ منحنى يف ارتفاًعا

التجارية. والريادة الدويل
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عرش الثاني الفصل

الفضاء عىلمستقبل نظرة
التجديد وآفاق

الفضاء مجال يف والتعاون التجارة

السنوات شهدت واحد؟ مرشوع يف حاليٍّا والروسية األمريكية الفضاء برامج ستُدَمج هل
املحطات مرشوعات تراُجع مع البلدين. هذين بني التعاون من جديدة آفاًقا بالتأكيد األخرية
الدولتان سَعِت أْن املفارقة دواعي من كان متزايد، نحٍو عىل الدولتني لكلتا الفضائية
َمْت قدَّ الروسية، الروبل عملة يف العجز حاالت وسط بينها. بالربط املرشوعات تعزيز إىل
«بروتون» مركبة تسويق يف ورشعت األمريكي، بالدوالر تمويًال مارتن» «لوكهيد رشكة
«أطلس-سينتاور» طراز صاروخ لتطوير جهوٌد وبدأت تجارية، إطالق كمركبة الروسية
١٩٩٢ عام منذ بحماٍس يسعى جولدن، دانيال ناسا، مدير كان وقد روسية. بمحركاٍت

التعاُون. هذا من مزيٍد نحَو
«تي برشكة يَّة الرسِّ الصناعية االستطالع أقمار عاَلم من قادًما ناسا إىل جولدن جاء
املتابعني املراقبني أحد ريتشلسون، جيفري أَقرَّ األنظار. عن بعيًدا ظلَّ حيث دبليو»، آر
ذلك، مع «. قطُّ عنه أسمع «لم قائًال: حولها، كثرية كتبًا ألَّف الذي كثب، عن للربامج
حول خلفيته له أتاحت بها. ا عامٍّ ومديًرا ناسا لرئيس نائبًا ١٩٨٧ عام منذ جولدن كان
خلفيته كانت حيث جذري، نحٍو عىل األمور مجريات تغيريَ املأهولة غري الفضائية املركبات
السابقني. ناسا قادُة به تميََّز املأهولة الرحالت عىل قوي تركيز من النقيضتماًما عىل تأتي
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فضاءٍ كرائد املهنية حياته بدأ قد محله، جولدن حلَّ الذي املدير ترويل، ريتشارد كان
املكوك برنامج وأدار الفضائي، للمكوك فضاءٍ رائد صار ثم املأهول، املداري املخترب يف
كان ناسا. يف منصب أعىل توىلَّ ثم «تشالنجر»، استعادة تلت التي الفرتة خالل الفضائي
عن مسئوًال كان الذي الفضاء، لرحالت مارشال ملركز مديًرا طومبسون، آر جيمس نائبه،
الرحالت مكتب رئيس لنوار، ويليام وكان واختبارها. الفضائي املكوك محركات تصميم
الفضائي. املكوك برنامج رئيس كريبن، روبرت كان مثلما أسبق، فضاءٍ رائَد الفضائية،
املكوك مثل التكاليف، باهظة كبرية برامج بتنفيذ التزامهم يف جميًعا اشرتكوا
«نيوزويك» يف الكاِتب إيسرتبروك، جريج الكاِتب إليهم أشار الفضائية. واملحطة الفضائي
يتطلَّب الفضاء يف ضوئي مصباح تشغيل «حتى أنه يعتقدون بأنهم مانثيل»، و«أتالنتك
النقيض عىل أمريكي». دوالر مليار تكلفتها فضاء عربة يف فضاءٍ روَّاد دستة نصف
باهظة وغري سهلة بأنها تتَِّسم كانت التي اآللية األساليب ل يفضِّ جولدن كان ذلك، من
القابلة التعزيز صواريخ عىل االعتماد يتم أن التحديد وجه عىل ع يتوقَّ كان التكاليف؛

الفضائي. املكوك من بدًال واحدة مرًة لالستخدام
أغسطس يف بالفعل بدأ قد واحدة مرة لالستخدام القابلة الصواريخ نحو تحوٌل كان
يف «تشالنجر». محل تحل كي «إنديفور» لبناء البدء إشارة ريجان أعطى عندما ،١٩٨٦
يمكن تجارية حموالٍت لنقل الفضائي املكوَك ناسا تستخدم بأالَّ قراًرا أصدر نفسه، الوقت
سياسًة الرئيس وَضَع ،١٩٨٣ عام يف «تايتان». أو «أطلس» أو «دلتا» متن عىل نقلها
الرشكات أيدي يف واحدة مرة لالستخدام القابلة الصواريخ هذه بوضع تفيد جديدة
املدعوم الفضائي املكوك منافسة وسط يشءٍ عن تُسِفر لم املحاولة هذه أن بَيَْد التجارية،

األمور. فت وتكشَّ الحقيقة ظهرت ،١٩٨٦ عام بعد لكن الدعم. من كثري عىل الحائز
ميزاتها، بفضل بعمالء تحظى أن واحدة مرة لالستخدام القابلة الصواريخ استطاعت
مجال يف الطلب بحسب معدَّة بسوق تحظى صارت بل فحسب، ذلك عند األمر ف يتوقَّ ولم
إلطالقها صواريخ إىل حاجٍة يف اآلن صار الذي الفضائي للمكوك صة املخصَّ الحموالت
كارثة أعقبَْت املكوكية باملركبات قائمًة ناسا أرسلت ،١٩٨٦ عام سبتمرب يف مدار. يف
البحث بصدد باالتصاالت ا خاصٍّ صناعيٍّا قمًرا وعرشين خمسة جعلت والتي «تشالنجر»،
عرشين عن يزيد مخزون لديه كان حيث مشابهة، مشكلة البنتاجون لدى كانت بدائل. عن

اإلنتاج. خط إىل طريقه يف واملزيد صناعيٍّا، قمًرا
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تحقيَق ماريتا» «مارتن لرشكة أتاح قد ١٩٨٤ عام يف الجوية القوات ف ترصُّ كان
يف املتمثِّل قوًة األكثر نموذجه إلنتاج ُقدًما وامُلِيضَّ ،«٣ «تايتان إنتاج استئناف يف بْق السَّ
ورشكة لديها ر املطوَّ «دلتا» بالصاروخ دوجالس» «ماكدونل رشكة تكن لم .«٤ «تايتان
إذ امليزة؛ بهذه تتمتعان «أطلس-سينتاور»، الصاروخ َمت صمَّ التي داينمكس» «جنرال
يناير يف لكن تماًما. فت توقَّ التي اإلنتاج خطوط تشغيل إعادة الرشكتني كلتا عىل كان
٣١٦ بقيمة «ماكدونل» رشكة عىل عقًدا ألدريدج إدوارد الجوية القوات قائد أرىس ،١٩٨٧
إمكانية مع حديثًا، رة مطوَّ «٢ «دلتا طراز إطالق صواريخ لسبعة أمريكي دوالر مليون
من تسعة أن الرشكة هذه أعلنت أشهر، بثالثة بعدها إضافيٍّا. صاروًخا عرش ثالثة تطوير
باالتصاالت خاصة صناعية ألقمار رحالٍت حجزوا قد الرحالت ثمَن سدَّدوا الذين العمالء

نفسه. الصاروخ متن عىل
«أطلس»، مجال يتخطَّى ألن له يؤهِّ القوة من جانٍب عىل «٢ «دلتا الصاروخ كان
تمكَّنَْت لكن، داينمكس». «جنرال عىل ميزًة «ماكدونل» الطلبيات هذه منحت بينما
طريق عن «أطلس-سينتاور» صواريخ كفاءة مستوى رفع من داينمكس» «جنرال
،١٩٨٨ عام يف تشرتيها. منافستها كانت التي نة امُلحسَّ داين» «روكيت بمحركات تزويدها
«أطلس» أن بذلك ضاِمنًة النوع، هذا من إطالٍق مركبَة عرشة إحدى الجوية القوات طلبت
نماذج من مجموعة طرح يف داينمكس» «جنرال مضت أيًضا. الجديد العرص هذا سيدخل
تسعني تغطِّي أن تستطيع أنها مديروها أعلن نماذج أربعة خالل من «أطلس-سينتاور»
أيًضا التنفيذيون املسئولون هؤالء استثمر التجارية. الصناعية األقمار سوق من املائة يف

.١٩٩٧ عام حتى صاروًخا وستني اثنني بناء يف أمريكي دوالر مليون ٣٠٠
القوات طلبات نَْت تضمَّ «أطلس-سينتاور»، طراز صاروًخا عرش أحد إىل باإلضافة
،«٢ «تايتان طراز صاروًخا عرش وثالثة ،«٢ «دلتا طراز صاروًخا عرشين أيًضا الجوية
صواريخ تسعة التجارية الطلبيات شملت .«٤ «تايتان طراز صاروًخا وعرشين وثالثة
كان ،١٩٨٩ يناير من فبدءًا أيًضا؛ املشهد يف «آريان» ظهرت «تايتان». طراز أخرى
كان إذ للجميع؛ مرشوعات ثمة كانت لكن، إطالٍق. مركبَة وثالثني بثماٍن طلبيات لديها
وخمسني ثماٍن لنْقِل إطالٍق مركباِت اختيار يجري أن الشهر ذلك من ابتداءً املنتظر من

تجارية. حمولًة
لزيادة نتيجًة األسعار هبوط من حالًة واَجهوا قد الحموالت مي مصمِّ أن شك ال
اإلطالق. سعة يف كبرية زيادة حدثت ١٩٩٠ عام بحلول إنه حيث الطلب، عن العرض
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لالتصاالت، الصناعية األقمار سوق أن باريس يف البحثية «يوروكونَسلت» رشكة قدَّرت
خمس عىل يربو ما بإجراء التشبُّع حد إىل ستصل كانت الرئيسية، التجارية الفئة وهي
و«دلتا» و«تايتان» «أطلس» أجرت ذلك، من النقيض عىل سنويٍّا. إطالٍق عمليَة عرشة
مضمار إىل االنضمام يف أيًضا الصني وأملت سنوية، إطالٍق عمليَة أربعني مًعا و«آريان»
ممكنة، أسعار أقل لعرض مستمرة ضغوًطا الجميع واَجَه ذلك، عىل وبناءً املنافسة.
خالل من املنافسة هذه يف الفوز يف الوقت لبعض — جديد وافٌد وهي — الصني ونجحت

أقل. بأسعار البيع
مارش»، «لونج يت ُسمِّ اإلطالق، صواريخ من عائلة طوَّرت قد الدولة هذه كانت
الصنَي منع يف سببًا الصادراِت عىل القيوُد كانت ربما .١٩٧٠ عام يف األوىل للمرة وانطلقت
األقمار متن عىل اإللكرتونية األجهزة مع التعاُمل خالل من أمريكية، حموالت إطالق من
مع أفضل لعالقاٍت للرتويج لكن اسرتاتيجية. تكنولوجيا بوصفها لالتصاالت الصناعية
إطالق عروض بطرح للصني السماح مع القيود، من األمريكية الحكومة َفِت خفَّ بكني،

للغاية. منخفض بسعر أوَّلية
رئيس كنَت «إذا النحو: هذا عىل األمر إىل سابق، فضاءٍ رائد وهو أالن، جوزيف أشار
دوالر مليون ٨٠ بني اختيار لديك وكان أمريكية، صناعية أقمار رشكة إدارة مجلس
رشكة (وهي وول» «جريت مع أمريكي دوالر مليون ١٥ وبني كانافريال كيب يف أمريكي
هذا الصني. إىل وتسافر أمريكي دوالر مليون ١٥ ستجمع فإنك بكني)، يف الوطنية اإلطالق
حمولتها كانت ،١٩٩٠ أبريل يف إطالق عملية أول أُجِريت التفكري.» يستحق ال واضح أمٌر
جرى الذي ،«١ «إيشاسات باسم «هيوز» رشكُة بَنَتْه لالتصاالت صناعي قمر عن عبارة
نوفمرب يف «ديسكفري» الفضائي املكوك طريق عن إطالقه من مبكر وقت يف اسرتجاعه

التجارية. السوَق الصني دخوَل يمثِّل القمر كان .١٩٨٤
الغتنام مستِعدِّين كانوا أعينهم. نصب املرشوع هذا يضعون أيًضا السوفييت كان
يونيو يف «جالفكوسموس» باسم مكتبًا سوا أسَّ حيث «تشالنجر»؛ سقوط بعد الفرصة
تُضاَهى؛ ال خربتهم كانت اإلطالق. مجال يف خدماتهم بيع خالله من ينوون كانوا ،١٩٨٥
الفضائية املركبات من محدودة أعداد يف صت تخصَّ قد املتحدة الواليات أن حني ففي
أطلقوا ثَمَّ ومن عليها؛ ل يُعوَّ التي اإللكرتونيات تعوزهم السوفييت كان األجل، الطويلة
السوفييت حافظ العرشين، القرن ستينيات منذ األجل. القصرية املركبات من كبريًا عدًدا
أسطول لديهم كان كما سنويٍّا، إطالق عملية مائة من أحيانًا اقرتََب إطالق معدل عىل
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الصواريخ تلك شملت طويلة؛ لفرتة بكفاءتها لها مشهوًدا ظلت التي الصواريخ من متنوع
صواريخ من عديدة خياراٍت مع القديم، «آر-٧» والصاروخ القوي «بروتون» الصاروخ

جديدة. تصميمات إىل باإلضافة العليا، املرحلة
الصادرات، عىل األمريكية القيود خاَلفوا إنهم حيث البداية؛ يف إنجاز أيَّ يحققوا لم
يف واقعة حدثت السوفييتية. الحدود املتقدمة التكنولوجيا معظم عبور دون حالت التي
الحصول من إيركرافت» «هيوز تتمكَّن لم حيث األمر، لهذا العام النسق َدت حدَّ ١٩٨٧ عام
أقمارها أحد بإطالق لجالفكوسموس السماح تستطع لم ثَمَّ ومن بالتصدير؛ ترخيص عىل
السبل مواصلة من الرغم عىل املحاَولَة، السوفييت املسئولون واَصَل ذلك، مع الصناعية.
تدريب مدير مع محادثة إىل أمريكان» «ساينتفيك مجلة أشارت ،١٩٩٠ عام يف القديمة.
والكنديني، والفرنسيني األمريكيني عىل «تفوَّْقنا مباهيًا: فيها قال جالزكوف، يوري يُدَعى

هنا.» فضائهم روَّاد يدرِّبوا أن يريدون وجميعهم
فضاء؟ رائد تدريب يكلِّف َكْم س:

. رسٌّ إنه ج:
خدماتكم؟ بيع تحاولون كنتم إذا ا رسٍّ يكون كيف س:

ب!1 تترسَّ أرساري أمريكي. دوالر ماليني ١٠ من أكثر حسنًا، ج:
وبمنح الصادرات عىل القيود بتخفيف ،١٩٩١ أغسطس يف الشيوعية سقوط سَمَح لكن
بكني؛ لتشمل سابًقا نطاقها من َعْت وسَّ قد واشنطن كانت التي املالئمة الرشوَط موسكو
األنشطة دمج من اقرتبت التي املشرتكة، املرشوعات يف هائلة زيادة إىل أفىض ما وهو

ق. منسَّ دويل برنامج يف الكربى والروسية األمريكية
بوش جورج الرئيس التقى عندما ،١٩٩٢ يونيو يف مهمة مرحلة الدولتان بلغت
األسلحة، من للحد اتفاقيٍة إبراُم أجندتيهما رأس عىل كان يلتسن؛ بوريس الرويس نظريه
للقارات العابرة الباليستية والصواريخ القاذفات من كثري بتفكيك رسميٍّا دهما تعهُّ مع
إىل باإلضافة األخرى. إىل منهما كلٌّ َهتْها وجَّ قد كانت التي النووية الحربية والرءوس
َعا ووسَّ الفضاء مجال يف التعاون حول ١٩٨٧ عام يف أُبِرمت قد كانت اتفاقية دا جدَّ ذلك،
مركبات متن عىل بالطريان الروس الفضاء لروَّاد الجديدة االتفاقية سمحت نطاقها. من
«أبولُّو-سويوز» بعثة روح االتفاقية هذه استعادت صحيح. والعكس أمريكية، فضاءٍ
أكثر هو ما الجديد التعاون هذا ن يتضمَّ أن واضحة نية عىل برهنَْت لكنها ،١٩٧٥ لعام

الخطوة. أحادية بعثة من
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سعيًا يسعون كانوا الذين «لوكهيد»، يف التنفيذيني املسئولني بقوٍة االتفاقية َعت شجَّ
حيث صعبة؛ ظروًفا «بروتون» واجَهْت «بروتون». الروسية اإلطالق مركبة وراء محموًما
تكن ولم جديدة، طلباٍت ْت تلقَّ قد «موتورسرتويتل»، ملحركها، املصنِّعة الرشكة تكن لم
مثلما إذ محركاتها؛ بناء الرشكة واَصَلِت ذلك، من الرغم وعىل لعملها. مقابل عىل تحصل
لم أنهم واملشكلة بشدة، املحركات هذه يحتاجون «كانوا قائًال: الرشكة مديري أحد أشار
وتوقف جسيمة، خسائر «موتورسرتويتل» تكبََّدْت مقابلها.» لسداد أموال أي لديهم تكن

وأُغِلقت. فيها العمل
الذراع يمثل «بروتون»، بناء توىلَّ الذي موسكو، ُقْرَب خرونتشيف مصنع كان
زيارٍة يف «لوكهيد» مسئولو جاء تشلومي. فالديمري صواريخ إلمرباطورية التصنيعي
الدولية»، اإلطالق «خدمات باسم مشرتك مرشوع إقامة يف ومضوا ،١٩٩٢ عام يف للمصنع
حكومية اتفاقية أُبِرمت فضائية. إطالق كمركبة دوليٍّا «بروتون» تسويق عن مسئوًال صار
حيث التجارية؛ السوق هذه إىل موسكو دخول رشوط عىل ْت نصَّ ١٩٩٣ عام يف دولية
قبل جيوتزامني مدار إىل إطالٍق عمليات ثماني إىل يصل ما إجراء عىل روسيا واَفَقْت
«سبيس رتَّبَْت عندما طلبية، أول «بروتون» مؤيدو ى تلقَّ أشهر، غضون يف .٢٠٠١ عام
واألرصاد االتصاالت مجايل يف الصناعية لألقمار مصنِّعة —وهيرشكة سيستمز»/«لورال»
«بروتون» أطلق ،١٩٩٦ أبريل يف النوع. هذا من إطالٍق مركبات خمس رشاء — الجوية
الدولية. اإلطالق خدمات ملرشوع التابعة الرحالت كإحدى الغربية الصناعية أقماره أول
كان أيًضا. بنشاٍط أعمالها تزاِول أمريكا يف الصاروخية املحركات رشكات كانت
يف املحركات من كنًزا خلََّف قد عاًما عرشين قبل القمري «إن-١» الصاروخ انفجار
كانت النُّجباء. كوروليف تالمذة من كوزنيتسوف، لنيكوالي تصميماٍت نًا متضمِّ املخازن،
الواليات يف تبيعها أن تريد «ترود»، ى تُسمَّ رشكة وهي املحركات، لهذه املصنِّعة الرشكة
كيه-٣٣»، «إن بالصاروخ خاص وجه عىل مهتمة «إيروجت» كانت كاليفورنيا، يف املتحدة.
الصاروخ عن التخيلِّ بعد باملثل، «إن-١». األوىل املرحلة محرك من إنتاج نموذج وهو
أربعة عىل يحتوي «إنرجيا» كان للبيع. معروضة محركاته أصبحت الكبري، «إنرجيا»
«آر طراز محرك باستخدام تشغيله يجري منها كلٌّ به، مربوطة تعزيز صواريخ
الصاروخية املحركات أقوي كان املحرك هذا رطل؛ مليون ١٫٦٣ دفع بقوة دي-١٧٠»،
رشكة تواَصَلْت «أبولُّو». عرص يف «إف-١» الصاروَخ قوته يف يماثل كان حيث اإلطالق، عىل
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إنرجوماش»، أوه بي «إن رشكة وهي للصاروخ، مة املصمِّ الرشكة مع وتني» آند «برات
املتحدة. الواليات يف ممثلتها تكون أن عىل واتفقت

املتطورة التكنولوجيا من كنًزا فتح قد النازية أملانيا سقوط كان قرن، نصف قبل
الشيوعية سقوط قدََّم النفاثة. والطائرات الصاروخية، والقذائف الصواريخ، مجال يف
الكنز من املستفيدين مقدمة يف و«مارتن» «لوكهيد» رشكتا جاءت حيث مماِثلة، فرصًة
تعاَمَلْت قد سبيس» «آريان كانت األوروبية. «آريان» تحدِّي يف مضيهما مع السوفييتي
كما عمالئها مع ناسا «تعاملت بيجو تشارلز مديرها تعبري حدِّ فعىل بعناية؛ عمالئها مع
كتاجر تعاملهم سبيس» «آريان وكانت أرضه، عىل فالحنَي يستقبل إقطاعي سيٌد أنها لو

تجزئة.»
التقليل إىل بذلك أدَّى ا ممَّ جذَّابة؛ رشوط بتقديم العمالء والءَ سبيس» «آريان حازت
الفضائي املكوك استخدمت قد ناسا كانت و«تايتان». و«أطلس» «دلتا» صواريخ قيمة من
بعد حتى كذلك. فقط، واحدة مرة لالستخدام القابلة الصواريخ هذه قيمة من للتقليل
إعادة يف طويلة تأجيالت واَجُهوا املنافسة، يَّة بحرِّ موها مصمِّ حظي عندما ،١٩٨٦ عام
كبرية، بدرجة األمر هذا دعم يف الجوية القوات طلباُت ساَهَمْت اإلنتاج. خطوط تشغيل
سلسلة كانت إذ األوروبيني؛ من االقرتاب يستطيع أحٌد يكن لم التجاري، الصعيد عىل لكن
حيث ،«٥ «آريان تجهيز بصدد أيًضا كانوا به. يُحتذَى مثًال ترضب «٤ «آريان صواريخ
إلطالق كاملة دفع بقوة الكبرية الصلب الوقود ذات التعزيز صواريخ من بزوج زوَّدوه
حظيت واحدة. إطالٍق عملية يف جيوتزامني مدار إىل أطنان ثالثة زنة صناعيني قمرين
حصة ِضعف يعادل ما وهو التجارية، السوق من املائة يف ٦٠ بنسبة سبيس» «آريان

األمريكيني.
تصميم يف الردُّ َد وتجسَّ ،«٥ «آريان عىل رد إعداد بصدد ماريتا» «مارتن كانت لكن،
«٤ «تايتان كان النوع، هذا من األخرى الصواريخ غرار عىل متطور. «٤ «تايتان صاروخ
يكن لم لكنه ،١٩٦٥ عام يف األوىل املرة انطلق الذي ،«٣ «تايتان من رة مطوَّ نسخة يمثِّل
ملركبة تصميٍم ضوء يف مميزاته تقدير املرء مقدور ويف األول، «تايتان» صاروخ بالتأكيد
من الستينيات منتصف يف َمه قدَّ قد هانرت ماكس الصواريخ مهندس كان نووية فضائية
هانرت وكتَب الوقود، خزان من أكرب بضائع غرفَة ن يتضمَّ التصميم كان العرشين؛ القرن

الفضائية. املركبة عليه تكون أن يجب الذي األمثل الشكل هو هذا أن
االرتفاع هذا «٤ «تايتان ضاَعَف بقليل. قدم مائة طوله يف يتجاوز «٢ «تايتان كان
طولها يبلغ كان التي املخروطية املقدمة إىل يُعَزى هذا معظم وكان أقدام، ٢٠٤ إىل

531



تنازيل عدٌّ

غرفة من أوسع كانت تقريبًا. قدًما عرشة سبعة عرض يف مرضوبًا قدًما وثمانني ستٍّا
ذَوا التعزيز صاروخا كان قدًما. وعرشين ست بمقدار وأطول الفضائي املكوك حموالت
الوقود ذي األسايس الصاروخ طول من األكرب الجزء امتداد عىل موضوَعني الصلب الوقود
الفضائي املكوك يستطع لم الذي «سينتاور» العليا املرحلة صاروُخ أضاف بينما السائل،
صواريخ جرَّاء من الدفع قوة يف حدثت التي الزيادة ظل يف القدرة. من مزيًدا نقله،
مدار إىل رطل ألف ٤٩ رفع من «٤ «تايتان الصاروخ تمكََّن الصلب، الوقود ذات التعزيز
أضعاف وستة السابق «٣ «تايتان الصاروخ حمولة ِضعف عن يزيد ما وهو منخفض،

.«٢ «تايتان الصاروخ

٥٠ ٣٠٤٠ ٢٠ ١٠ ٠
قدم

يف ممثَّلًة األمريكية الصواريخ :١٩٩٥ لعام واحدة مرة لالستخدام القابلة التعزيز صواريخ
املخروطية للمقدمة واٍق غطاءٍ عىل يشتمل الذي «٤ «تايتان والصاروخ ،«٢ «دلتا الصاروخ
األوروبي «٤ «آريان الصاروخ إىل باإلضافة إس»، إيه ٢ «أطلس والصاروخ قدًما، ٨٦ بطول

جوتييه). (دان السوفييتي «بروتون» والصاروخ

«بروتون» وضع إىل الرشكات مستوى عىل النشاط من موجة أدَّْت ذلك، إىل باإلضافة
القسم «مارتن» رشكة اشرتت ،١٩٩٤ عام يف واحد. سقٍف تحت و«تايتان» و«أطلس»
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،١٩٩٥ عام يف ثم داينمكس»؛ «جنرال رشكة يف «أطلس-سينتاور» تصميم توىل الذي
الرشكات من جديدة رشكة مكوَّنتني «لوكهيد» ورشكة الرشكة هذه بني اندماج حدث
دمج عملية من جزءًا هذا وكان مارتن»؛ «لوكهيد رشكة وهي الفضاء، مجال يف العمالقة
العسكرية العقود يف نقص عن نشأ والفضاء، الطريان صناعة يف الكربى الرشكات نَِت تضمَّ
خرونتشيف ومركز مارتن» «لوكهيد برشكة املسئولون أعلن الباردة. الحرب أعقاب يف
اإلطالق مركبات من واحدة عائلة يف و«بروتون» «أطلس» الصاروخني سيدمجون أنهم
األثناء تلك يف أصبح قد كان الذي بيجو تشارلز ثائرة وثارت اآلخر، أحدهما ليدعم
بصواريخ للسوق ُممنَهج إغراق من ُمحذًِّرا وأضاَف سبيس»، «إيرو إدارة مجلس رئيس

للحرب.» إعالٌن «هذا قائًال: «بروتون»،
واشنطن وقوف لشهدت األمر، حقيقة يف تندلع أن الحرب لهذه ُقدِّر قد كان إذا
هذا أثارها التي املهمة املوضوعات بني من كان الفرنسيني. ضد كحلفاء مًعا وموسكو
«أطلس-سينتاور». نماذج آِخر وهو إس»، إيه ٢ «أطلس الصاروخ الفور عىل املوضوع
صاروَخْي محرَكْي عىل يحتوي «أطلس» كان ،١٩٥٧ عام مت ُصمِّ التي النماذج كحال
كان فضائي. مدار إىل لدفعه مداومة محرك عن فضًال السائل، بالوقود يعمالن تعزيز
سبع بإجمايل به، مربوطة صغرية تعزيز صواريخ أربعة عىل أيًضا يحتوي الصاروخ
«لوكهيد رئيس — أوجستني نورمان وقرََّر للغاية، جيًدا أمًرا هذا كان صاروخية. محركات
عىل يشتمل «أطلس» من جديًدا نموذًجا يريد كان للتبسيط؛ مناسب الوقت أن — مارتن»

السبعة. املحركات محلَّ ن يحالَّ فقط محركني أو محرك
تبني كانت التي داين» «روكيت رشكة وهي — ذلك عن الناتجة امُلناِفسة ُوِضعِت
غريَمني مع مواَجهٍة يف — ذلك الصواريخ برنامج وجود قبل حتى «أطلس» محركات
تشغيَل «إيروجت» رشيكتها تولَّْت بينما كيه-٣٣»، «إن محركها «ترود» عرضت روسيَّنْي.
تقسيم بدورها «إنرجوماش» اقرتحت أدائه. من والتحقق اختبار منصة عىل املحرك هذا
مجموعٌة تُغذِّيها دفٍع غرِف أربع عىل يشتمل املحرك هذا كان نصفنْي. إىل دي-١٧٠» «آر
زمٍن منذ أدخله َمْن أول جلشكو فالنتني كان تصميٌم وهو التوربينية، املضخات من واحدة
دفٍع غرفتَْي يستخدم دي-١٨٠»، «آر ًال، ُمعدَّ نموذًجا يتطلَّب الجديد املقرتح كان طويل.
ضة. امُلخفَّ دفعه قوة مع تتالءم التوربينية املضخات من صغرية مجموعة عن فضًال فقط،
قرَّر إذ االتجاهات؛ الثالثي السباق من داين» «روكيت خرجت ،١٩٩٥ نوفمرب يف
بحيث املحدد الوقت يف جاهًزا يكون أن يمكن ال الصاروخي املحرك أن سميث بول رئيسها
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«كانوا التنفيذيني مسئوليها أن إىل وأشار مارتن»، «لوكهيد لرشكة الزمني بالجدول يَِفي
الحزن من بيشءٍ ينظر وهو قال وقد صاروخي». محرٍك ببناء أساسية بصفة ملتزمني
لالستخدام القابلة املتطورة اإلطالق مركبة مرشوع وهو للبنتاجون، جديٍد مرشوٍع عىل
أمريكية فضائية مركبة عىل الحفاظ فوائَد الجوية القوات تدرك أن يف «نأمُل واحدة: مرًة
«أطلس» مرشوع كان بينما مستقبلية، خطوة يزال ال املرشوع هذا كان لكن خالصة.»
محرك عىل املركبة مي مصمِّ اختيار وقع ،١٩٩٦ يناير يف املتناول. ويف وشيًكا الجديد
الصاروخ أن مارتن» «لوكهيد مسئويل أحد ح رصَّ الفائز. املحرك باعتباره دي-١٨٠» «آر
أحادية صناعية أقمار بإطالق التجارية، السوق يف مكانة» «أفضل ق سيحقِّ هذا «أطلس»

األحجام. بأكرب لالتصاالت
كان الذي جلشكو لفالنتني املمات بعد انتصار بمنزلة دي-١٨٠» «آر اختيار كان
إنرجوماش»، أوه بي «إن وهي للمحرك، مة املصمِّ الرشكة كانت .١٩٨٩ عام يف تُويفِّ قد
بمدينة خيمكي ضاحية يف جلشكو سها أسَّ صاروخية محركات مؤسسة عن نشأت قد
يف دخَل قد كان املحرك هذا أن من الرغم وعىل الثانية؛ العاملية الحرب أعقاب يف موسكو
املنافسة نتيجة جاءت لكوزنيتسوف، كيه-٣٣» «إن محرك مع املساواة قدم عىل مناَفسة
كيه-٣٣» «إن كان لكوروليف. القمري «إن-١» الصاروخ حول املعركة لنتيجة انعكاًسا
الخدمة. من أَخرجه قد جلشكو كان الذي «إن-١»، الصاروخ من قديم نموذج عن عبارة
تبدَّت لجلشكو. «إنرجيا» بالصاروخ وثيًقا ارتباًطا يرتبط كان فقد دي-١٨٠»، «آر أما
مجدًدا وانتهت األرايضاألمريكية، عىل أخرى مرًة وجلشكو كوروليف بني القديمة املنافسة
وتني» آند «برات رشكة تبني أن املنتظر من كان ذلك، إىل باإلضافة نفسها. بالطريقة
إىل امللكية عوائد دفع مع فلوريدا، بوالية بيتش بالم وست يف دي-١٨٠» «آر محرك

الصعبة. بالُعْملة موسكو
أعفى قد بوش الرئيس كان إذ ناسا؛ يف وجوده يؤكِّد جولدن دان كان األثناء، تلك يف
مديًرا جولدن َ وعنيَّ ،١٩٩٢ عام من مبكر وقٍت يف منصبه مهام من ترويل ريتشارد سابقه
مجلس رئيس كوايل، دان الرئيس نائب من قوي بدعم جولدن حظي للوكالة. جديًدا
التقليدية، املمارسات استخدام عن التوقف يف يرغب كان الذي الفضاء، مجالس أحد إدارة
املشكالت إحدى أن عىل وكوايل جولدن اتفَق األوضاع. لتغيري تنفيذي بأمر جولدن وجاء
التي الجذَّابة، الكبرية املرشوعات من عدٍد تنفيذ يف رغبة وجود يف تكمن كانت الرئيسية
املأهول الفضاء برنامج حصل التكلفة. يف كبرية وتجاوزاٍت طويلة لتأجيالٍت ُعرضًة كانت
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غري الفضاء برنامج عىل أيًضا أثََّر ذلك أن بَيَْد شك، بال الجهود هذه من نصيبه عىل
ذلك. عىل مثاًال الفضائي هابل مرصد كان فقط، عندئٍذ ناسا؛ يف املأهول

وألواٍح بمعداٍت مزوٍَّد فضائي، مدار يف حقيقي فضائي مرصد عن عبارة املرصد كان
مجرَّة أو محدد نجم إىل توجيهه يتوىلَّ للغاية دقيق ونظاٍم للطاقة، كمصدر شمسية
التي نفسها التكنولوجية القاعدة عىل بناءً املرصد هذا م ُصمِّ بيانات. ونظام بعينها،
املرايا ذلك يف بما إتش-١١»، «كيه الصناعي االستطالع قمر لتصميم اإلمكانية أتاحت
صوره. تكوين عن املسئولة الشحنات إقران وأجهزة للغاية، الدقيق الشكل ذات الكبرية
املمكن. باألمر النجوم إىل ببساطة وتوجيهه إتش-١١» «كيه القمر رشاء يكن لم ذلك، مع
غاية مسألة تصميمه تفاصيل وكانت لفرتة، يٍّا رسِّ ذاته حد يف إتش-١١» «كيه وجود ظلَّ
هذا استخدام مقدورها يف التي الوحيدة الجهة هو االستخبارات جهاز كان يَّة. الرسِّ يف
العالم مستوى عىل الفلك علماء كان هذا، من النقيض عىل ا. رسٍّ ذلك كان وإْن القمر،
املركزية االستخبارات وكالة تكن ولم أمنية، موافقاٍت أي دون عالنيًة، عملهم يباِرشون

إليهم. لتتحدث
القوات كانت بينما لكن، بذاته؛ قائم مرشوع إىل هابل مرصد تحوَّل ذلك، عىل بناءً
صناعية أقمار لبناء املمتدة خربتيهما عىل اعتمدتا قد املركزية االستخبارات ووكالة الجوية
يف النجاح نحو هة امُلوجَّ اإلدارة إىل بالعودة هابل مرشوَع ناسا واَصَلْت استطالعية،
تنفيذ نحو مجدًدا تسعى كانت ألنها النهج؛ هذا الوكالة انتهجت الفضائي. املكوك برنامج
مثل قطُّ فضائية مركبة بَنَْت قد ناسا تكن لم ميزانيتها. لها تتيح ا ممَّ أكثر مرشوعاٍت
ومن التكاليف؛ يف وتجاوزاٍت تأجيالٍت تكبََّدْت فقد الخربة تلك إىل الفتقارها ونظًرا «هابل»،
املوقف عىل السيطرة يُحِكموا لم إنهم حتى شديدة، ضغوًطا املرشوع مديرو واَجَه ثَمَّ،
يتطلَّب أمٌر ألنه إضافية؛ اختباراٍت إجراء مقرتحات استهجنوا فقد تفاُقمه. إىل أدَّى ا ممَّ

عنه. االستغناء يمكنه ما املرشوع لدى يكن ولم األموال، من مزيًدا
وهي املتعاقدة، الرشكة كانت لهابل. الرئيسية املرآة تشكيل يف كبري خطأ إىل هذا أدَّى
االستخبارات وكالة لصالح النوع هذا من كثرية مرايا صنَّعت قد إملر»، «بركني رشكة
عىل يعتمدون الرشكة لدى االختصاصيون كان «هابل»، مرآة عىل العمل أثناء املركزية.
أدق تمييز يستطيع عاكس»، ح «مصحِّ عن عبارة وهو الحساسية، شديد برصي جهاز
العاِكس، ح املصحِّ دقة من ق التحقُّ يجِر لم لألسف، املناسب. االنكسار عن االنحرافات
النتيجة إلفساد كاٍف من أكثر كان ما وهو ملِّيمرت، ١٫٣ فيه الخطأ مقدار كان الذي
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حقيقة يف األدوات تلك وأشارت متوافرة، كانت أخرى اختبار بأدوات استُعنَي النهائية.
تلك تجاهلوا العاملني أن بَيَْد الصحيح، النحو عىل تشكيلها يتم لم املرآة أن إىل األمر
محل كان الذي العاِكس، ح املصحِّ نتائج مع النتائج تلك تعارضت حال، أي عىل النتائج.
يف الكامل املرصد الختبار الجوية القوات عرض من ناسا تستِفْد لم كذلك العاملني، ثقة

البرصي. مختربها
الكامل، هابل مرصد من جزءًا املرآة أصبحت حتى ُمكتَشف غري القصور موضع ظلَّ
مرصٍد أوَل بوصفها الفلك علماء لها هلََّل أمريكي دوالر مليار ١٫٥ قيمتها مركبة وهو
أبريل يف فضائي مدار إىل املرصَد «ديسكفري» الفضائي املكوك حَمَل العالم. مستوى عىل
كنظام املرصد عىل برصية اختباراٌت — الفضاء يف — أُجِريت فقط وعندئٍذ ،١٩٩٠
جعل ما وهو للمرصد، املعيب الشكل عن الفور عىل االختبارات هذه كشَفْت متكامل؛
ناسا، الحزن ساد امُللتَقطة. الصور وضوح قلة إىل أدَّى ا ممَّ قليًال؛ املنظور قريب «هابل»

أمريكي. دوالر بمليار ً خطأ مجدًدا ارتكبَْت إنها حيث
الكمبيوتر باستخدام الصور معاَلجة سمحت حيث الجدوى، معدوم املرصد يكن لم
استمراريتها يف تعتمد تزال ال ناسا كانت لكن، الحاالت. من عدد يف الصور وضوح بزيادة
مشهٍد يف حدث مثلما سلبية دعاية إىل األخري الخطأ هذا أدى وقد العامة، العالقات عىل
املشهد ر صوَّ .(«٢ ١

٢ العارية («البندقية «٢ ١
٢ َجْن «نَايِكد الكوميدي الفيلم يف افتتاحي

ومرصد وتايتانك هيندنبورج مثل كوارث، صور جدرانها عىل ُمعلَّقة وكئيبة مظلمة ردهة
الفضائي. هابل

وكالة داخل والقصور الخلل ملواضع آَخر مثاًال الكواكب استكشاف برنامج قدَّم
القرن من والسبعينيات الستينيات عقَدي يف تحققت التي النجاحات أعقاب يف ناسا.
أولويًة الفضائية واملحطة الفضائي املكوك أعطت بينما نشاطها ناسا ضاعَفْت العرشين،
ولو البالد تُرِسل لم ،١٩٨٩ عام إىل ١٩٧٨ عام من سنوات، عرش من أكثر مدى عىل أكرب.

الكواكب. من أيٍّ إىل واحدة جديدة بعثًة
جرت َسْرب مركبات ثالث بناء بهدف األرض عىل العمل من كثريًا العقد ذلك شهد
خريطة لرسم و«ماجالن»، املريخ» و«راصد للمشرتي «جاليليو» وهي عليها، املوافقة
إىل الوكالة ميَل مجدًدا الفضائية املركبات هذه أظهرت لكن، الرادار. باستخدام للزهرة
رائًعا؛ بالءً «ماجالن» أبلت املرشوعات. من للغاية قليل عدد يف للغاية كثرية جهود وضع
بسبب تعرقَلْت «جاليليو» جهود لكن واملريخ. القمر صور تناِفس خرائط أرسلت حيث
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مردودها وتراُجع بياناتها معدل انخفاض إىل أدَّى ما وهو لها؛ الرئييس الهوائي تعطُّل
أمريكي دوالر مليار تكلفتها بلغت التي املريخ» «راصد مركبة أداء كان بشدة. العلمي
صاروخ بإطالق أوامر ْت وتلقَّ ،١٩٩٣ أغسطس يف املريخ إىل وصلت فقد بكثري؛ أسوأ
فحٍص لجنُة ألَقْت أثًرا. لها تخلِّف أن دون اختفت ثم مدار، وبدخول كابح ارتكايس
جنونية؛ برسعة املركبة دوران إىل أدَّى ربما املركبة، متن عىل تصدُّع وجود عىل بالالئمة

األرض. صوب بها املوجود الهوائي توجيه عن عاجزًة جعلها ا ممَّ
مع الفٍت نحٍو عىل يتعارض واحدة سلة يف كله البيض وضع يف األسلوب هذا كان
يركِّز الستينيات أسلوب كان العرشين. القرن ستينيات يف الوكالة ِقبَل من امُلتبَع األسلوب
اإلطالق رحالت فشل من للحماية مزدوجة رحالٌت عادًة وهي املتكررة، الرحالت عىل
وألف رطل خمسمائة بني تزن الفرتة تلك يف الفضائية «مارينر» مركبة كانت األحادية.
أطنان، أربعة من — ذلك من النقيض عىل — و«ماجالن» «جاليليو» اقرتبت بينما رطل،
كالٍّ قوية اتجاهاٌت دفعت امُلحتَمل، البعثات عدد قلة ظل يف لكن، بكثري. قدرًة أكثر وكانتا

أطول. وتأجيالٍت أكرب تكلفة نحو منهما
الوحيدة الحافلة أنها لو كما تبدو «كانت معينة بعثة أي فإن العلماء، أحُد أشار مثلما
زيادة يف يرغب الجميع كان فيها». يشءٍ كلَّ يضع أن يريد املرءُ كان لذا للمدينة؛ املغادرة
تستطع لم ناسا أن من الرغم عىل أفضل، أو جديدة معداٍت بإضافة العلمي املردود
«راصد مركبة يف السيطرة نطاق عن األمور خرَجِت وهكذا ذلك؛ تبعات مع التعاُمَل دوًما
برصاحة وقال اإلدارة، وسوء اإلهمال إىل املعنية الفحص لجنة رئيس أشار حيث املريخ»؛
كبري احتماٌل فثمة مختلف، يشءٌ يحدث ولم أُطِلقْت إذا املريخ راصد «مركبة إن شديدة

مجدًدا». املركبة تُفَقد أن
وهو الوكالة، أعمال جدول يف آَخر عمالًقا مرشوًعا َوَجَد ناسا، إىل جولدن جاء عندما
غرار عىل زحل كوكب الستكشاف مدارية مركبة عن عبارة كان الذي «كاسيني»، مرشوع
جالكتيكا «سفينة بأنها جولدن وصفها .١٩٩٧ عام يف إطالقها املقرَّر من كان «جاليليو»،
إلغائه، دون يَُحول بما املرشوع يف كبري شوط ُقِطع قد كان زائدة. بحمولة لة ُمحمَّ حربية»
لبدء حان قد «الوقت إن قائًال ح رصَّ حيث ها، يغريِّ أن أراد مؤسسية عقليًة يمثِّل كان لكنه
وأرخص، «أصغر، بعثاٍت إىل دعوته إطار ويف جديدة». بصورة ناسا وتقديم ثقافية ثورة
بريوقراطية من إياها محوًِّال الوكالة، داخل الثقافة» «تغيري ب َد تعهَّ وأفضل»، وأرسع،

امُلغامرين. املبتكرين من مجموعة إىل عقيمة
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كان األسلوب. هذا التباع مبكرة فرصًة األرض، رصد نظام وهو قائم، برنامٌج منحه
العلمي، املجتمع يف الفضائية املحطة بدعم للفوز لناسا خطة عن انبثق قد األسلوب هذا
الجوي وغالفها األرض بيئة لدراسة وكبرية، مأهولة غري صناعية أقمار بناء طريق عن
موافقة، عىل األرض رصد نظام حصل عندما الفضائية. املحطة ميزانية من مقابلها ودفع
طنٍّا، عرش ثالثة زنة مركبتني عن عبارة وكان له، ًرا تصوُّ مديروها وضع ،١٩٨٩ عام يف
َض خفَّ ١٩٩١ عام ففي الخطة؛ هذه تَُدْم لم أمريكي. دوالر مليار ١٧ بمبلغ وميزانية

أمريكي. دوالر مليار ١١ إىل التمويَل النواب مجلس
شأنها من خطٍة عىل واَفَق ،١٩٩٢ عام منتصف ففي ذلك؛ من أبعد جولدن مىض
عىل بالرتكيز أمريكي، دوالر مليارات ٨ إىل وصوًال ذلك، من أكثر الربنامج تكلفة تقليل
ملجلة َح رصَّ محددة. علمية موضوعاٍت عىل أكرب بمعدل تركِّز أصغر فضائية مركبات
النتائج من املائة يف ١٠٠ عىل الحصول إىل دوًما ميل «ثمة قائًال: أمريكا» «إيروسبيس
فرًقا يعني أن يمكن املائة يف و١٠٠ املائة يف ٨٥ عىل الحصول بني والفرق املرغوبة،
املائة يف ٢ نسبة عىل الحصول إىل ستسعون هل أحدهم، سألني التكاليف. يف للغاية كبريًا
املائة يف ٢ نسبة إن حيث ال، إجابتي كانت «ماجالن»؟ بعثة من البيانات من املتبقية

األموال.»2 من كثريًا تكلِّف املتبقية
اإلطالق عمليات عرص بإحياء العرشين، القرن ستينيات إىل يعود أن جولدن أراد
فاشلة، لبعثاٍت ناسا يعرِّض أن شأنه من كان كهذا أسلوٌب البسيطة؛ والتكاليف املتكررة
لربنامج عزيزة ذكريات لديه كانت بنجاح. هذه الفشل حاالت مع التعاُمل يف يساعدها وأن
«مررنا ألبولُّو. استعداًدا القمر عىل آلية إنزال عمليات أجرى قد كان الذي «رسفيور»،
رائع.» نحو عىل ناجًحا برنامًجا كان إطالق. محاوالت سبع بني من فاشلتني بمحاولتني
لم لكنه بوش، الرئيس ِقبَل من امُلعيَّنني كأحد الوكالة مكتب إىل جاء قد جولدن كان
كلينتون الرئيس تقلََّد أن بعد بمنصبه محتفًظا وظلَّ اإلدارات، يف حدث الذي بالتغيري يتأثر
باسم الدفاع لوزارة برنامٌج أثبَت بعام، بعدها األبيض. البيت يف الرئايس منصبه مهامَّ
تصبح ربما املأهولة غري البعثات أن تعني كانت املعدات يف التطورات أن «كليمنتاين»
«كليمنتاين» فحصت تلك، املنجم عامل ابنة مثل للغاية. ومثمرًة مكلِّفة، وغري صغريًة،
أثرها «ُفِقَد حتى كويكب لفحص قدًما مضت ثم القمر، عىل الصخور من مختلفة أنواًعا

السحيق. الفضاء يف األبد» إىل واختفت
لورانس مخترب يف االسرتاتيجي. الدفاع مبادرة عن «كليمنتاين» برنامج انبثق
نموذًجا قدَّم قد وود لوويل الفيزياء عالم كان فرانسيسكو، سان ُقْرَب الوطني ليفرمور
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— القدرة عالية لكنها — صغرية فضائية مركبات تدور وفيه ِببلز»، «بريليانت باسم
أثناء بها االصطدام طريق عن العدو صواريخ لتدمري كبرية بأعداٍد فضائية مداراٍت يف
إىل رطًال خمسني من الفضاء يف املحمولة الكامريا وزَن النموذج هذا َض خفَّ الطريان.
ألف من أقل تزن النموذج هذا عن انبثقت التي «كليمنتاين» املركبة كانت أقل. أو رطلني
وكانت املركبة، متن عىل الدفعي الوقود عن عبارة الوزن هذا نصف قرابة وكان رطل،
البنفسجية فوق لألشعة موجية أطوال عند صور التقاط تستطيع كامرياٍت ست تحمل
تحتوي الكامريات هذه كانت والطويلة. القصرية الحمراء تحت واألشعة املرئية واألشعة
رءوس إىل املسافة تحديد إىل سابًقا تهدف كانت ربما بالليزر. مسح جهاز عىل أيًضا
القمر سطح عىل الجبال الرتفاع دقيقة قياساٍت تُجِري اآلن أنها بَيَْد صاروخية، حربية
طبوغرافية. دراساٍت يف امُللتَقطة الصور بذلك لًة مكمِّ الربكانية، والفوهات الوديان وُعْمق
عام الخمسمن القمرية املدارية املركبات السابقة الفوتوغرايف التصوير بعثات شملت
و١٩٧٤. ١٩٧١ عاَمْي يف سوفييتيتني مداريتني مركبتني عن فضًال ،١٩٦٧ عام إىل ١٩٦٦
األطياف تعدُّد خاصية ينقصها كان أنها إال للقمر، رائعة صوًرا «أطلس» بعثات جمعت
هذه «كليمنتاين» نقلت األرض. رصد عمليات يف العظيمة قيمتُها بعُد فيما اتضَحْت التي
تقريبًا، صورة مليون نحو وأرسلت شهرين ملدة حوله دارت حيث القمر، إىل الخاصية
من وإنما العادية، واألسود األبيض صور خالل من ال للقمر، خريطًة مجدًدا رسمت كما
وضع مع القصرية، الحمراء تحت األشعة ضمن ومندرًجا مرئيٍّا لونًا عرش أحد خالل
إنها حيث الجيوفيزيائيني؛ بني بالًغا اهتماًما النتائج أثارت كذلك. طوبوغرافيته خرائط
خرائط بإعداد أيًضا الصور هذه سمحت للقمر. األوىل التطور مراحل عىل الضوء ألقت
البيانات أشارت القمر. سطح عىل املختلفة الصخور أنواع عرض طريق عن جيولوجية
لتوفري مصدًرا يكون قد ما وهو للقمر، الجنوبي القطب ُقْرَب ثلج وجود إىل األخرى
املركبة تكلفة تبلغ ذلك، إىل باإلضافة املستقبل. يف مأهولة لقاعدة الصواريخ ووقود املاء

فقط. أمريكي دوالر مليون ٥٥ الفضائية
جولدن احتضن فقد البنتاجون، مرشوعات أحد كانت «كليمنتاين» أن من الرغم عىل
بعثات حول صحفي مؤتمر يف جولدن تحدََّث ،١٩٩٤ أبريل يف به. َب ورحَّ املرشوع
جميًعا «رصنا السابقة السنوات يف أنه ُمعِلنًا التكلفة، املنخفضة الكواكب استكشاف
التكلفة. إىل باًال نُلِقي أن فيها علينا يتعنيَّ ال التي األعمال مباَرشة طريقة عىل معتادين
صدََّق ذلك، من بدًال وانتهى.» ونُِيس، ذلك مىض التكلفة. من أهميًة أكثر البعثة تنفيذ كان
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أمريكي دوالر مليون ١٥٠ بتكلفة مرشوعاٍت يتضمن «ديسكفري»، باسم برنامج عىل
جاءت بل النفاث، الدفع مخترب بموارد تستعني املرشوعات هذه تكن لم أقىص. بحد
الباحثني باسم معروفني بعينها، لهيئاٍت تابعني غريُ أفراٌد علماء أَعدَّها مقرتحاٍت نتيجة
الباحثني من «نريد قائًال: املؤتمر يف ناسا بوكالة املشاركني املديرين أحد َح رصَّ الرئيسيني.
أعجبتنا إذا االقرتاح، أعجبنا إذا — العرض أعجبنا وإذا كاملة، بعثة اقرتاَح الرئيسيني
ثم لكم، مقابله وندفع التصميم، فسنشرتي — التكلفة لنا راقت إذا له، إدارتكم طريقة

ذونه.»3 تنفِّ
استكشاف برنامج إحياء األرضويعيد رصد نظام تكلفة من يقلِّل جولدن كان بينما
املأهولة غري الفضاء مركبات مجال يف جهودها نطاَق ع توسِّ الجوية القوات كانت الكواكب،
حركة مراقبة يف والتحكم املالحة مجاَيل يف كربى جديدة خدماٍت تقديم خالل من للبالد،
العاملي، املواقع تحديد نظام هو عسكري، مرشوع من الجهود هذه انبثَقْت الطريان.
التابعة الصناعية «ترانزيت» أقمار تحسني شأنه من مالحٍة كنظاِم تأتَّى قد كان الذي
ما وعادًة اإلشارات، بمعالجة تختص مكلِّفة أجهزًة «ترانزيت» تطلَّبَْت البحرية. للقوات
ونصف ساعة تفصلهما الصناعية، األقمار ألحد منفصلتني مروٍر عمليتَْي إىل تحتاج كانت
اليوم طوال ينتظرون قادتها كان التي «بوالريس» غواصات مع األمر هذا أفَلَح ساعة.
للموقع آنيٍّا تحديًدا تريد كانت الجوية القوات أن بَيَْد سليم، مالحي موقع عىل للحصول
نظام هو ذلك عن نشأ الذي النظام وكان أكرب. بدقة قنابل إلقاء من الطائرات لتمكني

إس». بي «جي بنظام اختصاًرا املعروف العاملي املواقع تحديد
اثنتا مدتُها مداراٍت يف صناعيٍّا، قمًرا وعرشين أربعة من مجموعة عن عبارة النظام
بدقة، الوقت لتحديد يَّة ذرِّ ساعًة منها كلٌّ يحمل ميًال. ١٢٥٤٣ ارتفاع عىل ساعة عرشة
الدقة؛ مستوى بنفس موضعه بتحديد صناعي قمر لكل األريض التتبع يسمح بينما
الرؤية، مجال يف الفضائية املركبات من اإلشارات أريض استقبال جهاُز ى يتلقَّ عندئٍذ،
ساعتَه االستقبال جهاز ن يتضمَّ اإلشارات. لنقل الفعلية األوقات عن فضًال مواقعها ًدا محدِّ
هذه بمزاَمنة الفضاء من الواردة البياناُت تسمح بينما تماًما، دقيقًة ليست التي الداخلية،
التي الزمنية املدَة عندئٍذ االستقبال جهاُز يحسب الصناعية. األقمار ساعات مع الساعة
دقيق تحديٍد إىل هذا ويُرتَجم الضوء، برسعة منتِقلًة االنتقال، أثناء إشارة كل استغرقتها
االستقبال جهاز يحدِّد التثليث، طريقة خالل ومن صناعي؛ قمر كلُّ يبعدها التي للمسافة

موقعه.
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عام وبحلول ،١٩٧٧ عام يف فضائي مدار إىل النوع هذا من صناعي قمر أول وصَل
ضلَّْت العام، ذلك يف مبدئية. تجارب إلجراء الصناعية األقمار من كاٍف عدد ر توفَّ ١٩٨٣
السوفييتي الجوي املجال يف طريَقها الكورية الطريان خطوط من «٧٤٧ «بوينج طائرة
نظاٌم كان ربما الطائرة. وأُسِقطت اسة، حسَّ عسكرية منطقة وهي سخالني، جزيرة فوق
نظام إشارات بتوفري الجوية القوات ريجان الرئيس وأَمَر ذلك، دون ليَُحول أفضل مالحي
الصناعية، األقمار مجموعة دخلت الدويل. املستوى عىل لالستخدام العاملي املواقع تحديد
دخل تقريبًا، بعامني وبعدها ،١٩٩٤ مارس يف الخدمَة قمًرا، وعرشين أربعة عددها البالغ

«جلوناس». هو مناِظر، رويس صناعي قمٌر الخدمَة
رشكة تبيع ا؛ حقٍّ بسيطة العاملي املواقع تحديد بنظام الخاصة االستقبال أجهزة إنَّ
متناول يف يجعلها ما وهو أمريكيٍّا، دوالًرا ١٩٩ مقابل األجهزة هذه سيستمز» «ماجلني
ورشكات الضباب، يُغلِّفها موانئ إىل عودتهم طريق عن يبحثون الذين القوارب سائقي
االستقبال أجهزة من مختلف نموذٌج يسمح إذ مركباتها؛ مواقع تتبُّع تريد التي الشحن
هذه ستجد الصناعية. األقمار عرب املوقع لتحديد ٩١١ الطوارئ برقم هاتفي اتصال بإجراء
مركباتهم تعطُّل يخشون ن ممَّ الرسيعة الطرق عىل املركبات قائدي بني مشرتين األجهزة
أو الكمبيوتر بواسطة املرسومة الخرائط تتضمن تعقيًدا أكثر نماذج ثمة نائية. منطقة يف
لإليجار، املعروضة السيارات يف األجهزة هذه تركيب عند امُلحوَسبة. بالخرائط يُعَرف ما
املألوفة غري املدن داخل وجهاتهم إىل املركبات قادة ه توجِّ بل فحسب، املوقع تُظِهر ال فإنها

إليهم. بالنسبة
مجموعاٍت عىل التجاري الطريان يعتمد ذلك؛ من التجاري الطريان أيًضا يستفيد
فضًال املالحة، يف املستخدمة األرضية الالسلكية واالستقبال اإلرسال أجهزة من واسعة
بسبب اضطراري هبوٍط عمليات إلجراء الطائرات ه يُوجِّ الذي اآليل، الهبوط جهاز عن
من عقود مدار عىل قيمتها األجهزة أثبتت مطار. ألف من أكثر إىل الجوية األحوال سوء
كيه إرنست رواية قراءة بإعادة الطويلة الفرتة هذه املرءُ ويستشعر الروتيني، االستخدام
ظهرت التي الطائرة متن عىل كان والقوي». «السامي ،١٩٥٣ لعام َمبيًعا األكثر جان
االنتقال جاهدين يحاولون شخًصا، عرشون يس-٤»، «دي طراز طائرة وهي الرواية، يف
الطائرة قائد اسرتشد مكبس. ذو محرك فقدان بعد فرانسيسكو سان إىل هونولولو من
بمساعدة املطار من الطائرة قائد اقرتَب كوك. الكابتن أيام يف يحدث كان مثلما بالنجوم،
لكن السطح، الثنائية الطائرات عرص خالل شك بال يُستخَدم كان قديم السلكي جهاز
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الهبوط جهاز عىل باالعتماد آليٍّا هبوًطا الطائرة طاقُم أجرى األخرية، االقرتاب عملية خالل
اآليل.

املسارات أقرص الطائرات تتبع ال قصور. مواضع عىل األجهزة هذه تنطوي ذلك، مع
بطريقة أخرى إىل مالحية محطة من ذلك من بدًال تنطلق لكنها رحالتها، طول عىل
وتتفادى املالحية، الدقة غالبًا ترتاجع املحيطات، فوق الطويلة املسارات يف النقاط. توصيل
البعض. بعضها عن بعيًدا ميل مائة مسافة عىل بالطريان تصادماٍت حدوَث الطائراُت
تحرص حيث أنشطتها، من أيًضا املطارات معظم تحدُّ الجوية، األحوال تسوء وعندما
يسمح ذلك، إىل باإلضافة آيل. هبوط بجهاز مزوَّد واحد طائراٍت ممر يف الهبوط عمليات
أثناء املناورة أو بالدوران للطائرات يسمح وال فقط، املباِرش باالقرتاب اآليل الهبوط جهاز
السماح خالل من بها، املسموح الجوية املالحة حركِة أنماَط كثريًا يقيِّد ما وهو الهبوط،
يف للمطارات االستيعابية الطاقة يقلِّل كما فقط، مستقيمة خطوط يف الطائرات بتحليق
عاملية، مطاراٌت املثال، سبيل عىل نيويورك، يف توجد املتعددة. املطارات ذات الكربى املدن
عمليَة وعرشين أربع مع إال التعاُمل الجوارديا مطار يستطيع ال الطقس، يسوء عندما لكن
الجيدة األيام يف وإقالع هبوط عملية بثمانني مقاَرنًة ساعة، كلَّ فقط إقالٍع أو هبوٍط

الطقس.
الحر، الطريان ى يُسمَّ د موحَّ نظام إمكانيَة حاليٍّا العاملي املواقع تحديد نظام ن يتضمَّ
واالستقبال اإلرسال أجهزة عىل االعتماد من بدًال هذه. القصور أوجه يتجاوز نظام وهو
املواقع تحديد نظام عىل املعتمدة االستقبال أجهزَة الطائرات قادة يستخدم األرضية،
مساراٍت يف بالتحليق لهم يسمح ا ممَّ الطائرة؛ متن عىل الكمبيوتر أجهزة وكذلك العاملي
أن الفيدرالية الطريان هيئة تتوقع ذلك، إىل باإلضافة الوقود. استهالك يف ر توفِّ لة مفضَّ
قررت القادمة. سنًة عرشة الخمس خالل التقليدية الالسلكية أجهزتها من كثرٍي عن تتخىلَّ
محلَّ الوقت بمرور ستحل العاملي املواقع تحديد نظام عىل املعتِمدة األجهزة أن أيًضا الهيئة
بموجبها الرحالت طواقُم تستطيع رسميًة قواعَد بالفعل ووضعت اآليل، الهبوط جهاز

آيل. هبوٍط عمليات إجراء يف العاملي املواقع تحديد لنظام الصناعية األقمار استخدام
جديدة هاٍت توجُّ إىل تشري التي جولدن وإصالحات العاملي املواقع تحديد نظام ظل يف
حيث جديدة، نجاحات ق يحقِّ أيًضا الفضائي املكوك كان املأهولة، غري الفضاء أنشطة يف
خالل من هذا ق تحقَّ العلمي؛ املجال يف ممتاًزا إسهاًما يقدم أن املطاف نهاية يف استطاع
بما م ُصمِّ قد املرصد كان فضائي. مدار يف تحليقه أثناء هابل مرصد إلصالح بعثة إطالق
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«إنديفور» التحمت ،١٩٩٣ ديسمرب ويف الفضاء، يف والصيانة الخدمة أعمال بإجراء يسمح
متذبذبة مجموعًة الطريان طاقم أفراد استبدل طويل. موجه ذراع طريق عن والتقطته به
معداٍت ووضعوا جديدة، شمسية ألواًحا ووضعوا الجريوسكوبية، التوجيه بوصالت من
املرايا كانت الدقة. منتهى بلغت حتى ُشكِّلت صغرية، مرايا نت تضمَّ جديدة داخلية

املعيبة. هابل رؤية ح تصحِّ كنظارات، تُستخَدم
التي الجديدة الصور من هائلة مجموعة التقاط من هابل مرصد تمكََّن لذلك، نتيجًة
قد رصد عمليات إجراء ن تتضمَّ بعثة الرئيسية البعثات بني من كان ة. ُمحريِّ أسئلة أثارت
وهو هابل، إدوين اسم عىل املرصد ي ُسمِّ األمر، واقع يف الكون. ُعْمُر خاللها من يتحدَّد
يعمل الذي فريدمان، ويندي الفلك عاِلم حصَل الكون. ُعمر تحديد يحاِول فلك عاِلم أول
املرصد هذا من واضحة جديدة صور عىل للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد من بالقرب
يحتويها. التي النجوم من ُعْمًرا أقل يبدو الكون أن وهي أََال ة، ُمحريِّ مفاَرقًة واكتَشَف

حول عويصة إشكاليات األمر أثار حيث صوره؛ أحسن يف للعلم تطبيًقا هذا كان
والنتائج الروتينية بالتجارب تتعلَّق بسيطة مسألة األمر يكن لم الفلكية. الفيزياء أسس
علم يف الرئيسية األساليب هابل مرصد وضَع ذلك، من بدًال طفيف؛ نحو عىل نة امُلحسَّ
املعرفة. لتلك زعمهم طريقة ويف حقيقًة، العلماء يعرفه فيما مشكًِّكا تساؤل، موضَع الفلك
خالل من املفارقة، هذه حلِّ إىل هة املوجَّ األعمال صدارة يف املرصد هذا جاءَ ذلك، مع

دقًة. أكثر نحٍو عىل للكون التقديري الُعمر تحديد
كانت هابل، مرصد بإنقاذه ُجدد مؤيدين من الفضائي املكوك به ظفَر ما ظل يف
دوالر ملياَرْي من يقرتب إنفاٍق مستوى عند بسهولة للثبات طريقها يف الفضائية املحطة
بتسع وبعدها عقد»، غضون «يف إكمالها إىل ريجان دعا ،١٩٨٤ عام يف سنويٍّا. أمريكي
٩٫٨ من أكثر ى تلقَّ قد الربنامج كان منصبه، مهامَّ كلينتون الرئيس تويلِّ مع سنوات،
التصميم إعادة عمليات خضم يف لكن، املالية. االعتمادات سبيل عىل أمريكي دوالر مليارات
املنتظر من كان الورق. عىل تصميمي نموذج من أكثر الفضائية املحطة تكن لم املتكررة،
الدوالرات مليارات أنفقت حيث األهم؛ الحكومي املرشوَع الفضائية املحطة تصبح أن
وظائف كونه عن يزيد ال ما َرْت وفَّ بينما النهاية، اقرتاب عىل بادرة أي دون سنويٍّا

مدعومة.
ثالثون مدته استحقاٍق «برنامَج بوصفها املحطة إىل أشار إذ لجولدن؛ األمر يَُرِق لم
أصدر ،١٩٩٣ عام من مبكر وقٍت ففي كلينتون؛ لدى كذلك قبوًال األمر يَْلَق لم عاًما».
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تصميًما يقدِّم وأن الحالية، دوالر مليار الثالثني خطَة جانبًا يُنحي بأن جولدن إىل توجيًها
املحطة كانت املائة. يف ٥٠ إىل يصل ما إىل التكلفة خفض إىل أدَّى ما وهو آَخر؛ جديًدا
مجلس أوىص يونيو، ويف الرصاص. من منطاًدا تشبه التصميمات يف الناتجة الفضائية
قد يكن لم التي الفضائية، املحطة برنامج بإلغاء واحدة تصويت عملية خالل النواب
يف يزال ال أنه جولدن أدرك ذلك، مع فقط. دقيقة عرشة خمس سوى شهرتها عىل مىض
مع بالتعاون يريدونها، ناسا عمالء جميع كان التي الكبرية املحطة عىل الحصول مقدوره

روسيا.
رواد إلرسال خطٍط يف ُقدًما بامُلِيضِّ موسكو مع ١٩٩٢ عام اتفاقية تنفيذَ جولدن تابََع
املحطة متن عىل بحوث إلجراء فضاء رواد إرسال مع الفضائي، املكوك متن عىل فضاء
عىل للحصول بالسعي لجولدن َح رصَّ قد كلينتون كان ذلك، إىل باإلضافة «مري». الفضائية
ثانية، «مري» لبناء خطًطا وضعت قد روسيا كانت ناسا. محطة بناء يف روسيا من دعم
ناسا ميزانية ضغوط فاقت بامليزانية خاصة ضغوٍط وسط متوقفة، كانت الخطط أن بَيَْد
مقرتًحا الروس، نظرائه إىل خطابًا جولدن كتَب ،١٩٩٣ مارس منتصف يف لكن بكثري.
َه توجَّ نفسه، الوقت يف ناسا. تصميم مع «٢ «مري تُدِمج مشرتكة فضائية محطة بناء
«ساليوت» تصميم تولَّْت التي إنرجيا»، أوه بي «إن رشكة ودعا موسكو إىل ناسا من وفٌد

األمريكية. للمحطة تصميم إعادة عملية آِخر يف للمشاركة و«مري»،
يلتسن بوريس الرئيس باَرَك أسابيع، غضون يف برسعة. األحداث توالت هذا، بعد
رسميٍّا، اتفاًقا الروسية الفضاء ووكالة ناسا عقدت يونيو، شهر آخر ويف املشرتك، الجهد
يوري إنرجيا»، أوه بي «إن رشكة رئيس َه توجَّ النطاق. واسع تعاون أمام املجال يفسح
والرشكات لناسا عرٍض لتقديم معه مجموعة رأس عىل واشنطن لزيارة سيمينوف،
ُعِقدت مناقشاٍت يف أيًضا املجموعة شاركت امُلرتَقبة. روسيا إسهامات حول معها املتعاقدة
تصميمات فْحَص يواِصل ناسا من فريق كان حيث واشنطن؛ ُقْرَب سيتي، كريستال يف

الفضائية. املحطة
واشنطن إىل تشرينومريدين فيكتور الوزراء رئيس ساَفَر أغسطس، شهر أواخر يف
إىل الفضائية املحطَة َلِت حوَّ جديدة اتفاقيًة َعا ووقَّ جور، ألربت الرئيس نائب والتقى
الفضاء. استكشاف تاريخ يف الدولتني بني تعاون بأقوى مطالبًة حقيقي، مشرتك مرشوع
دوالر مليون ٤٠٠ بدفع الرويس املأهول الفضاء برنامج إنقاذ عىل املتحدة الواليات وافقت
تكلفة بتغطية يَِفي ال املبلغ هذا كان واشنطن، يف سنوية. دفعاٍت أربع عىل أمريكي
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قد الدولة تلك ففي الكثري؛ ق يحقِّ أن يمكن موسكو يف لكنه واحدة، فضائي مكوك رحلة
ال تكلفة نظري جيًدا مدرَّب عمل بطاقم مزوَّد بحوث مركز خدمات رشاء املرءُ يستطيع

سنويٍّا. أمريكي دوالر ألف ١٠٠ عن تزيد
نموذَجْي بإحياء «مري»، دعم نحو األول املقام يف هًة موجَّ السداد دفعات كانت
جزءًا بدوره «مري» عىل الرتكيز كان الفضاء. إىل إطالقهما وتمويل «وبريرودا» «سبكرت»
لعام بوش-يلتسن اتفاق يف تصوره ُوِضع الذي املأهولة للرحالت املشرتك الربنامج من
بعثة «ديسكفري» أطلقت حيث ،١٩٩٤ فرباير يف النوع هذا من رحلة أول أُجِريت .١٩٩٢
وبعدها كريكالف، سريجي الفضاء رائد طاقمها أفراد بني من كان أيام ثمانية مدتُها
يف قىض مخرضم فضاء رائد وهو تيتوف، فالديمري نفسه الفضائي املكوك حمل بعام
بها. يلتحم لم لكنه «مري»، ب الفضائي املكوك التقى مشابهة. بعثة يف كامًال، عاًما الفضاء

القادمة. الرحلة حتى ستنتظر الدقيقة العملية هذه كانت
األساس يف صة مخصَّ سبكرت كانت سبكرت. إعداد بصدد روسيا كانت األثناء، تلك يف
بسبب البعثة هذه َْت غريَّ أنها بَيَْد األطياف، متعددة كامريات باستخدام البيئية للدراسات
أنفقت قد كانت إذ الذهب؛ تمتلك ناسا كانت يَُسود. الذهَب يملُك َمْن بأن القائلة القاعدة
األدوات من جديدة مجموعة لصالح أمريكي دوالر مليون ٤٠٠ البالغة ميزانيتها من جزءًا
الفضاء رائد يستخدم أن املقرر من كان بيولوجية. طبية دراسات يف استخدامها بغرض
املتوقع من كان حيث «مري»؛ متن عىل لها مخطَّط إقامة خالل األدوات تلك ثاجارد نورمان
يوًما ٨٤ البالغ األمريكي القيايس الرقم تحطيم من الروسية املساعدة خالل من يتمكَّن أن

«سكايالب». متن عىل
كانت الحظ، لسوء .١٩٩٥ مارس يف «سويوز»، متن عىل «مري» إىل ثاجارد انطلق
واَجهوا ثم اتهم، معدَّ شحن يف تأجيالٍت األمريكيون واَجَه األرض. عىل تزال ال «سبكرت»
نظًرا األدوات بعض الجمارك مسئولو احتجز عندما موسكو، يف التأجيالت من مزيًدا
باملركبة واتصلت مايو يف تيوراتام من أخريًا «سبكرت» انطلقت الواجبة. الرسوم دفع لعدم
املكوك وصل ثم خالله. استخدامها استطاع شهٍر قرابَة ثاجارد منح ما وهو «مري»،
وأعاَد «مري» إىل فضاءٍ رائَدْي يحمل وكان يونيو، شهر أواخر يف «أطلنطس»، الفضائي
مدار يف يوًما ١١٥ ثاجارد قىض ثاجارد. عن فضًال األرض، إىل آَخرين فضاءٍ رائَدْي

فضائي.
من الفضاءَ العائدان الفضاء رائدا راَقَب «مري»، ُقْرَب «أطلنطس» مناورة أثناء
التحام ر يصوِّ الذي الفضاء»، ملحمة :٢٠٠١» فيلم هذا يكن لم صوًرا. والتقطا «سويوز»
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األمر كان ضخمة. دوَّارة عجلة تشبه بمحطة — أمريكان» «بان هي — فضائية مركبة
يس-٩»، «دي طراز خطية طائرة حجم مثل يف مكوكية مدارية مركبة مبهًرا: يزال ال
بزنة العريضة الشمسية واأللواح السميكة األسطوانات من ممتدة مجموعة من قريبة
الفضاء رائدة َلْت سجَّ ،١٩٩٦ عام خالل مشابهة مشرتكة بعثة ويف طنٍّا. ١٣٠ إجمالية

يوًما. ١٨٨ ملدة الفضاء يف باملكوث القيايس رقَمها لوسيد شانون
يمكنه الدولية للمحطة تصميٌم لديهم الدولتني من مهندسون كان ذلك، إىل باإلضافة
البضائع قاعدة ى امُلسمَّ مركزها، ستبني خرونتشيف رشكة كانت «مري». محل يحل أن
هذه إطالق املقرَّر من وكان بالروسية)، بي» جي «إف باالختصار إليه (يشار الوظيفية
لة ُمكمِّ ثقيل، نقل كمركبة ستوفره موسكو كانت الذي «بروتون»، الصاروخ أعىل القاعدة
أيًضا املقرَّر من وكان أخرى، رئيسية أقسام ببناء أيًضا روسيا وعدت الفضائي. املكوك

اآللية. وااللتحام االلتقاء عمليات يف املستخدمة النُّظم من عدًدا ناسا إىل تبيع أن
وروسيا، املتحدة الواليات إىل باإلضافة األلباب. تأرس أن كافيًة الكلية الخطة كانت
١٩٩٧ نوفمرب يف البناء بدء تقرَّر األوروبية. الفضاء ووكالة واليابان كندا أيًضا شارَكْت
ثالثًا الخمس السنوات تلك شهدت .٢٠٠٢ يونيو حتى وسيتواصل بي» جي «إف بإطالق
٢٩٠ الكاملة املحطة أبعاد كانت روسية. أخماسها ثالثة فضائي، مدار إىل رحلة وسبعني
«بوينج طائرة وزن يضاهي طنٍّا ٤٤٣ البالغ وزنها وكان عرًضا، قدًما و٣٦١ طوًال، قدًما
ضخمة شمسية ألواح عن فضًال أفراد، ستة من طاقًما تحمل أن املقرَّر من وكان .«٧٤٧
منها كلٌّ ن مكوَّ منزل عرشين إلضاءة يكفي ما وهو الكهرباء، من وات كيلو ١١٠ توفر
ثالثني مدى عىل أمريكي دوالر مليار ٩٤ تكلفتها تبلغ أن ًعا متوقَّ كان واحدة. أرسة من

عاًما.
بناء إىل تهدف كانت إذ الطموح؛ من أكثر هو ما تتضمن الخطة هذه كانت
أتاحت فقد املدى، بعيدة الخطة كانت وإذا رؤيته. أمكنت َقلَّما نطاٍق عىل إمرباطورية
أيًضا الخطة ينقص يكن لم للربنامج. الزمنية الفرتة ومدِّ للتقليص كافيًا مجاًال األقل عىل
مرحلة خالل الفضاء يف السري لعمليات الزمني الجدول يف انعكس مثلما املبهج، التفاؤل
خطرة. باعتبارها عادًة األمور هذه إىل تنظر كانت التي تماًما ناسا موقف َ تغريَّ التجميع.
تنفيذَ ،١٩٩٣ عام قبل «فريدوم»، الفضائية املحطة تصميم من النهائي النموذج تطلََّب
بدءًا إفراًطا. جولدن رآه ما وهو ساعة، ٣٦٥ ملدة التجميع أثناء الفضاء يف سري عمليات
بعدها ساعة. ٤٣٤ ملدة الفضاء يف سرٍي عملياِت الجديدة الخطة تطلَّبَِت ،١٩٩٤ مارس من
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ساعة. ٦٤٨ إىل العمليات هذه مدة ارتفعت املرشوع، ملتطلبات أفضل فهم تواُفر مع بعام،
املخاطر حيال ناسا سياسة يف مفاجئ «تغيري إىل سميث مارشيا السياسية املحلِّلة أشارت
عىل الفضاء يف السري عمليات إىل تنظر ناسا تَُعْد لم الفضاء. يف السري عمليات يف نة امُلتضمَّ
والنجاح اإلرصار روَح تؤكِّد الوكالة كانت «فرصة».» اآلن صارت إنها بل أخري، ملجأ أنها

للمجازفة. ا حقٍّ فرصة يكون قد ا عمَّ أيًضا تبحث كانت أنها بَيَْد لديها، املوجودة
تراِهن حيث نفسها، الرشاكة طبيعة من أخرى مخاطر تنشأ الحايل، الوقت يف
ربما مستقر. غري واقتصاد مرتعشة حكومة مع التعاُون عىل مستقبلها من بكثري ناسا
مع االتفاق استنكار مع مجدًدا، عدائية سياسات خالل من الغرَب قومي نظام يتحدَّى
وتَنِْكث بفقرها وداعمة صديقة حكومة تتذرَّع ربما البالد. ملصالح خيانة باعتباره ناسا
املشرتك الفضائية املحطة بمرشوع املطاف ينتهي فربما ذلك، حدث إذا املالية. التزاماتها

اإلنسانية. الحماقة أعاصري وسط أمل شمعة عن يزيد ال ما إىل
الذي املأهولة، الفضائية الرحالت عىل الرتكيز عن ينشأ آَخر ضعٍف َمْوِطن ثمة
علماءُ اعتمَد بذاته. قائًما اتجاًها بعُد يصبح ولم الحكومات، اختصاص من شأنًا يزال ال
غري الفضائية املركبات عىل طويًال الحرص، ال املثال سبيل عىل االتصاالت، ومديرو األرصاد
البعثات تكلفة أن وهو بسيط، والسبب املأهولة، البعثات يدعم مجتمع يوجد ال املأهولة.

للمستخدمني. توفرها أن يمكن التي املحدودة الفائدة كثريًا تتجاوز املأهولة
إىل رحالٍت إطالق يف املتمثلة األساسية املسألة خالل من هذا يدرك أن املرءُ يستطيع
جاهًزا يصبح حتى منفصل إجراء مليون ١٫٢ الفضائي املكوك يتطلَّب فضائية. مدارات
عن فضًال لديها، موظٍف ٢٨٠٠ عىل ناسا اعتمدت اإلطالق، عمليات لتنفيذ لإلطالق.
لعدد مساويًا العدد هذا كان .١٩٩٥ عام من بدءًا املتعاقدة، الرشكات من آخرين ١٩٧٠٠
والذين قرن، ُربْع قبل القمرية «أبولُّو» مركبات إحدى إطالق عمليُة تطلَّبَتْهم الذين األفراد
آند ويك «أفياشن مجلة ذكرت ،١٩٩٦ عام يف مبكر وقٍت يف شخص. ألف ٢٠ عددهم كان
وكان أمريكي؛ دوالر مليون ٥٥٠ هي فضائي مكوك إطالق تكلفة أن تكنولوجي» سبيس
القدرة ذات واحدة مرة لالستخدام القابلة للصواريخ املذكورة التكلفة مع يتعارض هذا
دوالر مليون و٦٠ ،«٥ «آريان للصاروخ أمريكي دوالر ماليني ١١٠ بلغت والتي املماثلة،

«بروتون». للصاروخ أمريكي
من الرغم عىل أنه والسبب األرجح، عىل سيستمر واحد إىل عرشة بنسبة التباين هذا
لذلك الرئييس الهدف فإن الفضائي، املكوك بعثات إحدى يف فضائية مركبة إطالق إمكانية
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عام يف الفضائية «مري» محطة األعىل، يف العرشين: القرن تسعينيات يف الفضائية املحطات
بنفس الفضائية «مري» محطة األسفل، يف املقرتحة. الدولية الفضائية املحطة الوسط، يف .١٩٩٦

جوتييه). (دان الدولية الفضائية املحطة حجم

من يتضح حال، أي عىل بسالم. الطاقم إعادة بل فضائي، مدار إىل حمولٍة نْقَل يكون ال
الوطني، الحداد من حالٍة إىل يؤدِّي أن يمكن الفضاء روَّاد فقدان أن «تشالنجر» تجربة

أساسها. من الوكالة هزِّ مع
األوىل للمرة ا. مهمٍّ إنجاًزا حاليٍّا الفضائية املحطة تمثِّل كله، هذا من الرغم عىل
البالد عىل التحايُل من أكثر هو ما إىل مستِندًة مستقبلها بناء ناسا تقرتح «أبولُّو»، منذ
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بينما العرشين، القرن ستينيات إىل الوكالة تعود أيًضا، املفهوم بهذا مخادع. بمرشوع
بأن املشرتك الجهد هذا يَِعُد األول. املقام يف السياسية لقيمتها املأهولة رحالتها تواِصل
الغرب، مع الرشاكات يف تكمن ربما روسيا فرص أفضل أن ومثري واضح نحٍو عىل يؤكِّد
أيدي وعىل صناعاتها يف ذة امُلنفَّ باألعمال وتُعجبان تقدِّران املتحدة والواليات أوروبا وأن

التعاون. من لعٍرص ا حقٍّ املجال يفسح أن يمكن املواَجهة عرص وأن مهندسيها،
املثالية اآلمال بني صارًخا تعارًضا املرءُ يلمس املؤسف، القرن هذا إىل بالنظر
الالحقون وأتباعهم هم زعموا التي املحدودة واإلنجازات لينني حول وا التفُّ الذين للثوريني
مجال يف لإلعجاب مثريًا نظاًما سوا أسَّ املعركة. وطأَة لني متحمِّ النازيني، هزموا تحقيَقها.
مهمة. جوانب يف املتحدة الواليات نظام عىل يتفوَّق يزال ال نظاٌم وهو العام، التعليم
خالف أخرى إنجازاٌت هناك كانت ما بالكاد لكن، الفضاء. إىل سافروا َمْن أوائل كانوا
قمع خالل من ستالني إرهاب بني ما فشلهم حاالت تراوحت فقد الثالثة؛ اإلنجازات هذه
أخرى. جهة من العامة الصحة ألحوال املتدنية واملستويات املدقع والفقر جهة من الحرية
العالم أسلحَة تمتلك كانت وإن الثالث، العالم مصاف يف أمة روسيا غدت النهاية، ويف
له. فخٍر ومصدَر شعبها استحساَن يلقى الفضائي برنامجهم يزال ال ذلك، مع األول.
فربما أمريكا، تفعله ا عمَّ النظر برصف طريقها يف ستميض النهاية يف روسيا كانت إذا
إىل يشري جديد، عرص عن ناسا مع روسيا رشاكة تعلن أن يف حاليٍّا األمل يحدونا يزال ال

املنرصم. القرن من بكثري سالًما وأكثر دمويًة أقلَّ سيكون جديد قرن
يمكن ماذا املأهولة؟ الفضائية للرحالت األسايس التناقض هذا فهم يمكن إذن كيف
قيمتها وِعَظم تقريبًا، جدواها وانعدام تكاليفها ارتفاع بني التعاُرض عن نقول أن
برحالت الصلة وثيق وهو الطريان، أن مالحظة تكون أن يمكن البداية فعليٍّا؟ السياسية
وأمريكا وآسيا أفريقيا دول تجني مشاِبهة. سياسية أهميًة يحمل يزال وال كان الفضاء،
الدول هذه وتتمتع ال، الفعَّ الجوي النقل فوائَد «٧٤٧ «بوينج تستخدم التي الالتينية

واألفضل. األحدث رشاء عىل حكوماتها وبقدرة قوية، حداثية برموز أيًضا
ومن الرمزية، داللتها عن فضًال حقيقيتني وفائدة قيمة «٧٤٧ «بوينج الطائرة تقدِّم
تجارية طائرة يف الكاملة صورته يف التعارض يظهر لكن، التعارض. هذا تتفادى ثَمَّ
وهي الطائرة لهذه صورٌة ص تلخِّ الجدال؛ تقبل ال جودتها الكونكورد. وهي مختلفة،
محدود عدد سوى يوجد ال ذلك، مع الفرنسية. الفنية الريادة من قرنًا إيفل بربج تمرُّ
تبلغ املرتفعة. تكلفتها وهو أََال بسيط، لسبب وهذا الخدمة، يف الكونكورد طائرات من
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لندن إىل نيويورك من الربيطانية الجوية الخطوط عىل فقط ذهاب رحلة يف السفر أجرة
دوالًرا ٧٥٧٤ مخفضة بأجرة والعودة الذهاب رحلة تكلفة وتبلغ أمريكية، دوالرات ٤٥٠٩
الفضاء. رواد مثل بعيدين الصفوة من عمالء الطائرة هذه تخدم عليه، وبناءً أمريكيٍّا؛

إنها حيث املأهولة؛ الفضائية الرحالت تاريَخ أيًضا الكونكورد تاريخ يستدعي
املكانة عىل القلق وطأة من بشدة وعانت بالحكومات، خاص كمرشوع أيًضا تطورت
ما حيال انزعج قد ديجول شارل الطائرة راعي كان قبُل، من ذكرنا مثلما القومية.
أوروبا طائرات مي مصمِّ جعلت تجارية هيمنة وهو للسماوات»، أمريكا «استعمار اه سمَّ
أجرتها التي القياسية االقتصادية االختبارات الكونكورد تواِجه لم املنافسة. عن عاجزين
الربيطاني، ونظريه ديجول كان جديدة. مرشوعاٍت دراسة عند «بوينج» مثل رشكاٌت
كأذرع دولتيهما يف الطائرات صناعات يستخدمان ماكميالن، هارولد الوزراء رئيس

الدعم. خالل من خسائرهم يغطون وكانوا للدولة،
خاصيتها كانت وربما املأهولة، الفضائية الرحالت أيًضا املرتفعة التكلفة تميِّز
الروتينية الزمنية اإلطالق جداول تنفيذ يمكن ال الخطورة، مستوى لتقليل األساسية.
ذلك، من بدًال .١٩٧٢ عام يف بها وا برشَّ قد الفضائي املكوك مؤيدو كان التي املتكررة
عملياته تفصل حيث وقيِّمة؛ نادرة سلعة بوصفه الفضائي املكوك مع حاليٍّا ناسا تتعامل
يف اليوَم األسلوب هذا يتبدَّى الحايل. التجارية والفرص الفضائية التطبيقات عاَلم عن
رحالت ثلثَْي إىل يصل ما يقتيضتخصيَص الذي الفضائي، املكوك إلطالق الزمني الجدول

الفضائية. املحطة لخدمة الفضائي املكوك
ستظل الفضائي، للمكوك أخرى إطالق عملية فشل حال يف أنه األقل عىل هذا يضمن
يؤكِّد بدوره هذا أن بَيَْد وحده؛ املأهولة البعثات نطاق يف كبري حدٍّ إىل محصورًة اآلثار
سياسية قيمة عىل ينطوي ذاتها، حد يف مرشوًعا صارت املأهولة الرحالت أن فكرة عىل
املرشوع أن إىل بدوره هذا يشري حقيقية. فائدة له تكون أن دون قوية، رمزية وداللة
الوسائل إن حيث ماٍض؛ تاريخ من جزءًا ليصري الوقت بمرور تدريجيٍّا يزول ربما
املرشوعات فهذه الحكومات. تموِّلها تذكارية كأنصاٍب فقط تبقى ال الناجحة التكنولوجية

العامة. ذلك يف بما املستخدمني، قطاعات تخدم
نراه ما سياق يف املأهولة الرحالت وضع خالل من أعمق رؤيٌة املرء لدى ن تتكوَّ
البحري النقل مجال يف التحوُّل ذلك عىل النموذجية األمثلة من علميٍّا. ًما تقدُّ عامة بصفة
املحركات ذات الطائرات ومن الديزل، إىل البخارية القاطرات ومن البخار، إىل الرشاع من
اإللكرتونيات إىل املفرَّغة األنابيب ذات اإللكرتونيات ومن النفاثة، الطائرات إىل املكبسية
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أن الفرق التجارية؛ الطائرات إىل للمحيطات العابرة البواخر ومن املتكاملة، الدوائر ذات
لعملها. تماًما مالِئمًة كانت — األمثلة هذه كل يف — متقادمة صارت التي التقنيات

عيوٍب بأي قرون مدى عىل البحار بها زخرت التي الرشاعية السفن تُوَصف لم
أثبتَْت لها، يًا تحدِّ تمثِّل وصارت البخارية السفن ظهرت عندما حتى الواقع، يف جوهرية.
حتى عام مائة استغرق البخارية إىل الرشاعية السفن من ل التحوُّ أن لدرجة فعاليتها
يف االنتصار تحقيق يف املكبسية املحركات ذات الطائرات ساعدت الطبيعي. مجراه يأخذ
أقل أنها ببساطة ثبَُت حيث الكربى؛ الطائرات ظهور يف وساَهَمْت الثانية، العاملية الحرب
مدى عىل واملسافرين البضائع تنقل البخارية القاطرات ظلت النفاثة. الطائرات من قدرًة

الزمان. من قرٍن
والتليفزيون والرادار الراديو ألجهزة تماًما مالِئًما أساًسا املفرَّغة األنابيب َمِت قدَّ
أجهزة مجال يف جيدة بدايًة َمْت قدَّ أنها كما البعيدة، للمسافات الهاتفية وللخدمات
القوة من جديدة جوانَب تقدِّم ودوائرها األنابيب هذه ظلت األمر، حقيقة يف الكمبيوتر.
«نورماندي» مثل للمحيطات العابرة السفن كانت الرتانزستور. ظهور بعد حتى والقدرة

املشهد. من خروجها عىل كثريون أَِسَف حيث كثريًا؛ محبوبة
املكبسية، املحركات ذات والطائرات البخارية، واملركبات الرشاعية، السفن كانت
الفاعلية، من كبرية درجة عىل جميًعا للمحيطات العابرة والسفن املفرَّغة، واألنابيب
والسعي فيها، هوادَة ال التي السوق ضغوط أدت لكْن، واسع؛ نطاٍق عىل وُمستخَدمة
املفيد من املتاحف. إىل وإحالتها بعيًدا جميًعا بها اإلطاحة إىل أفضل، بدائل نحو دائًما
أنه وهو االعتبار، يف مهم جانٍب أخذ مع مماثل، منظور من الفضائية املحطات إىل النظر
فرصٍة عىل قطُّ تحصل لم فإنها أسايس، نحٍو عىل الفضائية املحطة تكاليف الرتفاع نظًرا

امُلرتَقبة. خدماتها لتقديم
سيناريو بذلك َق تحقَّ فربما طويًال، َر تأخَّ قد جيدة دقيقة إلكرتونياٍت تطوير كان إذا
فوائد لتحقيق األوَّيل األسلوَب بوصفها ستربز الفضائية املحطة كانت ربما «كولريز»؛
للمحيطات. العابرة الهاتفية والخدمات الجوية، واألرصاد العسكري، االستطالع مثل
املناِفس بمنزلة بعقود، ذلك بعد جاء الذي الدقيقة، لإللكرتونيات الالحق االنتشار صار
املحركات إىل بالنسبة النفاثة املحركات كانت مثلما الفضائية، املحطة أمام تطوًرا األكثر
الدخول أدَّى األمر، حقيقة يف البخارية. القاطرات إىل بالنسبة الديزل مركبات أو املكبسية،
التشجيع خالل من بنائها، قبل الفضائية املحطة تقاُدم إىل املتطورة لإللكرتونيات الرسيع
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نيل، ناجيل املرسحي الكاِتب تعبري حدِّ عىل املأهولة. غري الفضائية املركبات تطوير عىل
عليه». ق يتفوَّ أو ينافسه ما يربز أن قبل تقريبًا «متقادًما الفضائية املحطة نموذُج صار
أن الفضاء عالم عىل مستقبلية لنظرة استعراضه خالل من املرءُ يستطيع هنا، من
املأهول. وغري املأهول بجانبَيْها الفضائية املالحة مجال يف التبايُن شديدة فرًصا يرى
محدودة أعداٍد خالل من مستقبله بلورَة املأهولة غري الفضائية الرحالت برنامج سيواصل
ازدياٍد. يف استخداماتها نطاُق سيظل التي العالية، القدرات ذات الفضائية املركبات من
األقمار اتصاالت عىل عادًة تعتمد التي العاملية، اإلنرتنت شبكَة حاليٍّا استخداماتها تشمل
وكذلك العاملي، املواقع تحديد لنظام كربى استخداماٌت ستظهر املستقبل، ويف الصناعية.

الجوية. املالحة مراقبة مجال يف املالحية، الخدمات ذات الصناعية لألقمار
أطلقت فقد لالهتمام؛ ومثرية الَوْقع قوية أحداثًا املركبات هذه إطالق عملياُت ستظل
إىل بالنسبة يُنَىس ال حدثًا تظل منها رحلة كلَّ أن بَيَْد باملئات، «دلتا» صواريخ ناسا
عىل هذه اإلطالق عمليات تُعَرض ما نادًرا لكن، األوىل. للمرة يشاهدونها الذين األشخاص
زمٍن منذ اهتماًما يُولونها يعودوا ولم بها العامة اهتماُم فُرتَ فقد التليفزيون؛ شاشات
مسلَّم بديهية أموٌر أنها عىل املأهولة غري املركبات خدمات مع أيًضا الناُس يتعامل طويل.
فعليٍّا صار املأهول غري الربنامج فإن الخدمات، هذه أهمية من الرغم وعىل ثمَّ، ومن بها؛
األمر حقيقة يف تنزوي املفيدة التقنيات إن حيث بنجاحه؛ يشهد أمٌر وهذا ملحوظ؛ غري

إياها. استخدامنا أثناء وْعينا علينا تقتحم وال املشهد، خلفية إىل وترتاجع
عجزت املأهولة. بالرحالت املتعلقة املستقبلية النظرة تختلف اآلخر، الجانب عىل
مفيدة، بموجبها الرحالت هذه تصبح يَّة َجدِّ مقرتحاٍت إىل تفيض أن عن عقود ثالثة خربة
لكونها ونظًرا العامة. إىل بالنسبة وإعجاٍب إبهاٍر مصدَر املأهولة الرحالت ظلت ذلك، ومع
غري الربنامج جدوى عدم مع مزدوًجا تباينًا تُظِهر فإنها ومرئية، الجدوى معدومة
ُفَرصه أفضَل املأهول للربنامج أيًضا اإلعجاب هذا يقدِّم تقريبًا. ملحوظ غريَ وكونه املأهول

امُلرتَقبة. وإنجازاته
يُستكَمل ألْن احتماٌل وثمة الفضائية، املحطة عىل حاليٍّا املأهول الربنامج تركيُز ينصبُّ
صورة يف كبريًا إرثًا األمر سيخلِّف ذلك، حدوث حال ويف فعليٍّا؛ الفضائية املحطة مرشوع
هذه تزول لن لبنائها. حاليٍّا تتعاون التي الكربى الدول من عدد يف ومؤسساٍت صناعاٍت
املشابهة. الجهود من مزيٍد نحو السياسيون القادة سيدفع العكس، عىل بل املؤسسات،
إىل وروسيني أمريكيني فضاءٍ لرواد رحلًة أو القمر، إىل عودًة الجهود تلك ن تتضمَّ وقد
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األمل وإىل الفضاء، لرحالت السامية الرمزية الداللة إىل مجدًدا القادة هؤالء سيشري املريخ.
للسالم. عًرصا بوصفه عرصهم تصوِّر قد املستقبلية الدولية املرشوعات أن يف

يكون أن املأهول الفضائي الربنامج من النهائية الغاية تصري ربما ذلك، عىل بناءً
السياسات أكثر لدى أساسيٍّا عنًرصا املرسح كان لطاملا لكن، املرسحي؛ العرض من رضبًا
اإلمرباطورية مالمح من أساسيٍّا َمْلَمًحا واملسريات املواكب كانت فقد مردوًدا. وأقواها جديًة
ذوي وُقضاتها امللوَّنة، ُحَللهم مرتدين مواكب يف يسريون الذين بفرسانها الربيطانية،
الوطني النشيد تعزف كانت التي وِفَرقها البحرية واستعراضاتها املستعار، الشعر
أعمال يف رئيسيٍّا دوًرا َلِعَب قد املرسحي األداء أن كما امللكة». هللا «َفْليحفظ اإلنجليزي
ربما الجديد، القرن ويف امُلفوََّهنْي؛ واألمل التحدي أستاذَِي كينيدي، وجون ترششل ونستون
وتجسيدها وإحيائها الدولية ُمثُل تضخيم خالل من وكوروليف براون فون رؤى ق تتحقَّ

ملموس. إطاٍر يف
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