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وتقدير شكر

عىل قيِّمًة تعليقاٍت ديفوركني ديفيد والفضاء للطريان الوطني امُلتحف يف زمييل يل قدَّم
ِصدِّيقي وعاصف سريوزي وبول شينديل وماثيو دويل رون منَحني كما ة. كافَّ الفصول
املراجعني إىل بالشكر ه أتوجَّ أن أودُّ ذلك، عىل عالوة إفادة. أيَّما أفادتني سديدًة آراءً
كاتي ومُلحرِّرتي، اقرتاحاتهم، عىل للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد مطبعة يف املجهولني
بالشكر أدين كما الكتاب. هذا وإنتاج املراجعة وعملية بالعقد املخِلص الهتمامها هيلك
عملية طوال التحريريَة واالقرتاحاِت والدعم الحب منحتني التي ليفنباك، كارين لزوجتي،
إىل محبَّبًا تشتيتًا أحيانًا، ذهني تُشتِّتان كانتا اللتنَي وراميس بارجيرت ولِقطَّتَينا الكتابة،

الكمبيوتر. عىل أقضيها التي الساعات أثناء نفيس،

أو الحرب علينا تجلبه قد الذي الحضاري االنهيار دون الفضاء رحالت تَُحوُل
قد كونها املستقبل، يف األحرى عىل ستستمرُّ فإنها ثم ومن املناخية؛ التغيريات

األرض. كوكب عىل الحياة من يتجزَّأ ال جزءًا أضحت





السلسلة متهيد

بلغٍة موجزة كتبًا للتكنولوجيا ماساتشوستس معهد ملطبعة األساسية املعرفة سلسلة تُقدِّم
هو ما املوضوعات من وتتناول الجيب، يُالئم صغري وحجم أنيق وشكل الفهم سهلة َجْزلة
الذي األمر امُلفكرين، كبار من عدٌد السلسلة هذه يف الكتَب ويُؤلِّف األخرية. اآلونة يف رائٌج
بني ما ع تتنوَّ شتَّى موضوعاٍت عن سليمة عامة نظرًة القارئَ تَمنح أن عىل قادرًة يجعلها

والتكنولوجيا. والعلم والتاريخ الثقافة
الجميع لدى أضحى للمعلومات، َلْحظي إشباٍع من العرص هذا يف يَشيع ما ظلِّ يف
من وأصبح وسهولة، برسعة السطحية والرشوح واألفكار اآلراء إىل الوصول عىل القدرُة
وما للعاَلم. صادًقا َفهًما تُيرسِّ التي األساسية باملعرفة املرءُ يَحظى أن بمكاٍن الصعوبة
املختَرصة الكتب هذه من كتاب وكل الغَرض. ذلك ق تُحقِّ أنها هو السلسلة هذه كتُب تفعله
صة املتخصِّ املواد تبسيط خالل من دة، املعقَّ األفكار إىل للوصول ة ميرسَّ وسيلًة للقارئ يُقدِّم

ممكنة. طريقٍة بأبسِط املهمة املوضوعات ورشح ني، امُلختصِّ لغري

تيدور بروس
الكمبيوتر وعلوم البيولوجية الهندسة أستاذ
للتكنولوجيا ماساتشوستس بمعهد





مقدمة

العرشين؛ القرن يف البُرش قها حقَّ التي اإلنجازات أعظم من واحدٌة هي الفضاء رحالت
أنَّ يَعلمون األرض وجه عىل فقط اثننَْي أو شخٍص سوى هناك يكن لم ،١٩٠٠ عام ففي
الصواريخ وبدأَت إال عقود، أربعة تَمرَّ ولم ُممكنًا، الفضاء عرب السفر يَجعل ربما الصاروخ
االتحاد كان ،١٩٦٣ عام وبحلول الجوي. الغالف وراء ما إىل رحالتها «يف-٢» األملانية
وأول َرُجل أول ووضع القمر، إىل ووصل األوىل، الصناعية أقماره أطلق قد السوفييتي
القمر حول األمريكان الفضاء ُروَّاد دار نفسه، الِعْقد ذلك نهاية ويف األرض. مدار يف امرأة
األمريكية الروبوتات وصلت العرشين القرن من السبعينيَّات وبحلول عليه. هبطوا ثم
الفضاء َمركبات كانت ،١٩٨٩ عام وقبل واملريخ، الزهرة كوكب سطح إىل والسوفييتية
هذه من أربٌع وانطلقت جميِعها. الكربى الثمانية الكواكب من بالُقرب حلََّقت قد األمريكية
ُصنع من أجهزة أوَل بذلك فكانت النجوم، بني ما فضاء إىل فقط ذهاب رحالت يف امَلركبات
الشمس جاذبية تأثري من بل األرض، جاذبية تأثري من فقط ليس الهروب تستطيع البرش

أيًضا.

القرن يف البرش قها حقَّ التي اإلنجازات أعظم من واحدة هي الفضاء رحالت
العرشين.

غريَّ قد واألرضية، الفضائية التليسكوبات مع بالتزاُمن املبارشللكون، االستكشاف هذا
االستكشاف فإن ذلك، ومع جذريٍّا. تغيريًا وللكون الشميس، وللنظام لكوكبنا، اإلنسان َفْهم
للفضاء؛ نتَِّجه جعَلنا الذي الرئييس، السبب حتى أو الوحيد، السبَب هو أبًدا يكن لم
لتجمَع أو بِخْدمات، ِلتُِمدَّه األرض كوكب حول تدور الفضاء َمْركبات من العظمى فاألغلبية
من القريب الفضاء ربط يف نجحنا العرشين، القرن من الستينيَّات منذ معلومات. حوله



الفضاء رحالت

الصناعي القمر فيه يدور الذي (املدار املتزامن الجغرايف األريض املدار من بدايًة األرض،
األرض حول كاملة دورًة ليدور يستغرقها التي املدُة حيث األرض كوكب اتجاه نفس يف
وأقْمنا كيلومرت)، ٣٥٨٠٠) ميل ٢٢٢٠٠ بعد عىل نفسها) األرضحول دوران ُمدَة تُساوي
للحياة جوهريٍّا اآلن هناك يحُدث ما أصبح وقد االقتصادي. والنشاط للحكم جديدة منطقًة
واملالحة العاملية، التواُصل سبل توفري خالل من وذلك املتقدِّم، العالم يف سيَّما ال اليومية،
ضد املبكر واإلنذار العسكرية، واالستطالعات الطقس، رصد وعمليات الصناعية، باألقمار
نامية، فضائية تحتية ِبنية َخْلق ذلك ثمرة وكان ذلك. إىل وما األرض، وعلوم الصواريخ،

مرئية. غري نفسه الوقت يف ولكنها
للكثريين. بالنسبة املأهولة الفضاء لرحالت ُمراِدًفا اآلن حتى الفضاء» «برنامج زال ما
سطح من تقريبًا كيلومرتًا) ٦٥٠) ميل ٤٠٠ من أقلَّ قطعوا قد الفضاء رواد أن إالَّ
يف ذلك يتغري أن ع امُلتوقَّ ومن .١٩٧٢ ديسمرب يف للقمر األخرية «أبولُّو» رحلة منذ األرض
سيُثِمر ذلك كان إذا ما ندري ال زلنا ما ولكن والعرشين، الحادي القرن من العرشينيَّات
استكشافية برحالت القيام أو القمر سطح عىل قواعَد بناء من بالحياة نابض مستقبٍل عن
لم الذي القرن نصف من يُقرب ما يف ُمِهمًة دروًسا تعلَّْمنا أنَّنا حني ويف املريخ. كوكب إىل
واإلنجاز التكنولوجي التغيري قيمة أن إال املنخِفض، األرض مداَر الفضاء رواُد فيه يتخطَّ
استكشاف عمليات من بكلٍّ مقارنتها عند تتضاءل سوف املأهولة الفضائية الرحالت يف
الرئيسية أهدايف أحد فإنَّ ثَمَّ، ومن القريب. للفضاء التحتيَّة والبنية اآلليَّة العميق الفضاء
بوضوٍح لريى العادي الواعي القارئ أمام الطريق تمهيد هو املوَجز الكتاب هذا تأليف من
الوعي عىل األنشطة هذه وتأثري الفضاء، يف كبٍرش رناها طوَّ التي األنشطة من الواسع النطاَق

والثقافة.
األحداَث وليسفقط واألسباب، األصوَل التاريُخ يِصف أن من مناَص ال ذلك، عىل عالوة
وطيدة عالقٌة بالرضورة له كان االستكشاف يف ة امللحَّ ورغبته اإلنسان خيال إنَّ وتداعياتها.
القرن ُمستهلِّ يف طائلة. أمواًال يُكلِّف االتجاه هذا يف نشاط أي ولكن الفضاء، برحالت
كدوافَع املتَِّقد الحماس محلَّ والحرب العاملية التسلُّح سباقات حلَّت ما رسعان العرشين،
كبريًا جزءًا تُمثِّل الوطني األمن وبعثات العسكرية البعثات زالت وما للتطوير. أساسية
كان التكنولوجية والقوة الهيبة اكتساب أنَّ ريب وال األرض. مدار يف يحُدث فيما ا جدٍّ
وقد وبعَدها. الباردة، الحرب أثناء املأهولة الفضاء لِرْحالت سيما ال الخطرية، العوامل من
البداية يف ذلك وكان العرشين، القرن ستينيَّات يف املعادلَة واألرباح التِّجارية املنافسُة دخلت
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مقدمة

قطاعاٍت إىل يمتدُّ النشاط بدأ ثم فحسب. بالتواُصل ة الخاصَّ الصناعية األقمار خالل من
إىل الثانية األلفية من األول العقد بحلول وصل حتى الباردة، الحرب أواخر يف أخرى،

املأهولة. الفضاء رحالت
كثريًا الفضاء تاريخ فإن املجال؛ هذا يف الرئييس الفاعُل هي القومية الدول ألنَّ نظًرا
ذلك ويُسوق الدول. بني التعاونية الربامج كتاريخ أو القومية، الربامج كتاريخ يُكتَب ما
أصول قصة تَُرسد التي األوىل الثالثة الفصول يف خصوًصا الكتاب، هذا يف الْرسد معظم
واالستكشاف الفضاء وعلوم الباردة، الحرب يف الفضاء وسباق وأفكاره، الفضاء تكنولوجيا
واألفكار للبرش القومية للحدود العابرَة الحركاِت أنَّ بيد الباردة). الحرب ثمرَة كان (الذي
أهميتها تناَمت وقد الفضاء، رحالت قصة من يتجزَّأ ال جزءًا الدوام عىل كانت والتكنولوجيا
الفصول يف الباردة. الحرب نهاية منذ أكربَ بدوٍر الجديدة والدول الرشكات اْضطَلَعت منذ
العسكرية التحتية (البنية الفضاء يف العاملية التحتية الِبنْية نموَّ سأُناقش األخرية، الثالثة
بعد وخصَخصتها املأهولة الفضاء رحالت وتدويل عاملية فَلكية» «ثقافة وظهور وامَلَدنية)،
أساس هو السياسية والنُظم العالم القتصادات العاَلمي التكاُمل ويَُعدُّ الباردة. الحرب
وذلك لها، وُمعدَّ العوملة عملية عىل أيًضا تؤثِّر الفضاء رحالت ولكن التغيريات، هذه بعض
به. الخاصة التواُصل وشبكات الكوكب ثقافة عىل أخرى، أموٍر بني من التأثري، خالل من
أو الحرب علينا تجلُبه قد الذي الحضاري االنهيار دون الفضاء رحالت تَُحوُل
أضَحت قد كونها املستقبل، يف األحرى عىل ستستمرُّ فإنها ثَمَّ ومن املناخية، التغيريات
البرشي الجنس ع يتوسَّ أن املمكن ومن األرض. كوكب عىل الحياة من يتجزَّأ ال جزءًا
زمٍن منذ الفضاء رحالت إىل الداعني عات لتوقُّ َوفًقا كوكب، من أكثَر عىل وينتَرش للخارج
رحالِت فإن سيحُدث، ما كان أيٍّا األحوال. من حاٍل بأي مؤكًَّدا أمًرا ليس ولكنه طويل،
ومن حيواتنا؛ عىل األهمية بالغة آثار ولها ُمذهًال إنجاًزا تَُعدُّ اآللية أو املأهولُة سواءٌ الفضاء

تاريخها. عن شيئًا نَفهم أن بنا يجُدر ثَم
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األول الفصل

الفضاء رحالت أحالم
العسكرية واملُقتَضيات

يُمكن مكانًا قطُّ تكن ولم األسطورية، والكائنات اآللهة عاَلم السنني آلالف السماء ظلَّت
حقيقي. كعاَلٍم يبدو املرئي وجُهه جعله الذي القمر باستثناء إليه، السفر يتخيَّل أن للمرء
رويًدا ورويًدا للطبيعة. الخارقة الوسائل غري إليه للذَّهاب وسيلٌة ة ثَمَّ تكن لم ذلك، مع ولكن
الثامَن القرننَي يف األرض كوكب من للهروب تكنولوجيا إيجاد نتخيَّل أن بُوسعنا أضحى
من وغريها البخارية، والسفن الحديدية، والسكك املناطيد، ظهور مع عرش، والتاسَع عَرش
وهو ُمهم آخر تأثري ة ثمَّ واالتصاالت. املواصالت وسائل يف إعجازيًة تبدو التي اإلنجازات
تخيُّل املرءُ يستطيع أماكن إىل والكواكب القمر ل حوَّ إذ أوروبا؛ يف الحديث الفَلك علم بزوغ

مستحيًال. يبدو إليها الذهاب كان وإن حتى عليها، السري
ولكن الفضاء، إىل السفَر رة ُمصوِّ التهكُّمية، بل الخيالية، الحكايات من الكثري نُِرشَ
القمر» إىل األرض «من فقصته فرين؛ جول الفرنيس الكاتب مؤلَّفات كانت تأثريًا أكثرها
العلمي الخيال يف مؤلَّفاته باقي مثل كانتا ،(١٨٧٠) القمر» «حول لتها وُمكمِّ (١٨٦٧)
العمالق املدفع أنَّ حقيقة عن النظر وبْرصف التكنولوجية. للواقعية جديًدا معياًرا تضعان
إال إشعاله، لحظة يف الفور عىل سيسحُقهم كان للفضاء املسافرين لقذف استخدمه الذي

امُلعضلة. تلك حلُّ يمكن وكيف للقمر رحلة لتخيُّل الحاِلمني ألهَم إنه
الذي ،١٨٥٧ عام ُولِد الذي تسيولكوفسكي، كونستانتني كان الحاملني هؤالء أحد
وقت يف مهووًسا كان القيرصية. بروسيا كالوجا يف مدرًِّسا ليُصِبح السمع إعاقة عىل انتَرص
أفكار تطوير يف وقتًا وقىض الفضاء. ويف الجو يف الطريان لرحالت أفكاٍر بابتكار فراغه
من أفكاره استوحى ولكنه الفضاء، َمْركبات يف قضاه ا ممَّ أطول املحرِّكات ذات املناطيد



الفضاء رحالت

اخرتاع أنَّ ترى فلسفة وهي «الَكْونية»، عليها يُطلق غريبة روسية فلسفٍة من وأيًضا فرين
البحث يف أيًضا ورشع املوتى، إحياء وإعادة البرشية كمال إىل يُؤدِّي ربما الفضاء عرب السفر
أن يمكن الصاروخ أنَّ أدرك ١٨٨٣م عام وبحلول الفراغ. يف األشياء لقذف طريقٍة عن

املهمة.1 هذه يف ينجح
األحوال. من حاٍل بأي واضًحا أمًرا الفضاء رحالت يف الصواريخ علم استخداُم يكن لم
كتطويٍر امليالد، قبل ١١٠٠ عام نحَو األسود املسحوق صواريَخ اخرتعوا قد الصينيُّون كان
آسيا، يف خصوًصا الحروب، ويف النارية األلعاب يف مهمًة وأصبحت البارود. لصواريخ
للحياة ثانية بفرصٍة الصواريخ وَحظيَت الوسطى. العصور أواخر يف أوروبا إىل وانتقلت
حديدية أغلفًة كونجريف ويليام الربيطاني املخرتع ر طوَّ عندما النابوليونية، الحروب يف
الصواريخ ِعلم ولكن التقليدية. املدفعية مع تنافسيًة أكثَر جعلتها أخرى تعديالٍت وأجرى
تُتيح كانت البنادق مواسري أنَّ إىل نظًرا عرش التاسع القرن أواخر يف أخرى مرًة وهُجه َخبا
فلم نارية، ألعاٍب سوى تكن لم الصواريخ أنَّ إىل نظًرا أخرى، مرة التصويب. يف أكربَ دقًة
تخيُّلها يمكن ال التي الرسعات بتلك َمركبًة متِنها عىل تَحمل ألن واضحة إمكانيٌة ثَمة يكن
الساعة يف ميل و٢٥٠٠٠ املنخفض األرض ملدار الساعة يف ميل ١٧٥٠٠ الفضاء: لرحالت
ذلك حتى سافرت قد مأهولٍة مركبة أية فيه تكن لم الذي الوقت يف األرض، من للهروب
الثالث الحركة قانون أنَّ قليلون أدرك ذلك، عىل عالوة الساعة. يف ميل ١٠٠ برسعة الحني
يف له ومضادٌّ املقدار يف له مساٍو فعل رد فعٍل «لكل أن عىل ينصُّ الذي نيوتن إلسحاق
الخاطئة الفكرة وكانت الصواريخ. عىل أيًضا ينطبق البندقية) فعل ِردَّة يف (كما االتجاه»

األمام. إىل الصاروخ لتدفع هواء إىل تحتاج العادم دفقة أنَّ هي امُلسيطرة

واضحة إمكانية ة ثمَّ يكن فلم نارية، ألعاب سوى تكن لم الصواريخ أنَّ إىل نظًرا
الفضاء. لرحالت تخيُّلها يمكن ال التي الرسعات بتلك مركبًة متنها عىل تحِمل ألن

حدود تتجاوز خيالية َوثَبَاٍت عدَة تسيولكوفسكي حقق الصاروخ؛ ُقدرة يرى لكي
اإلنجازات بآخر بنفسه، نفَسه علَّم الذي الهاوي، العاِلم هذا استعان فقد األسود. املسحوق
زيادًة والكفاءة الطاقة ُمخَرج سيَزيد سائَلني وقوَدين حْرق أن ليفهم الكيمياء يف قة امُلحقَّ
طاقٍة ُمخَرج أعىل السائل والهيدروجني السائل األكسجني سيُنِتج ذلك، إىل باإلضافة هائلة.
يتكثَّف الذي السائل، األكسجني (أُنِتج السائل. الوقود كتلة من وحدٍة لكل تقريبًا، ممكن
الهيدروجني أُنتج بينما ،١٨٨٣ عام معمل يف مرٍة ألول فهرنهايت، ٢٩٧− حرارة درجة عند
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استخدم كذلك (.١٨٩٨ عام يف فهرنهايت، ٤٢٣− حرارة درجة عند يتكثَّف الذي السائل،
الذي االفرتايض، الصاروخ هذا مثل عجلة حساب يف نيوتن ميكانيكا تسيولكوفسكي
الصاروخ. لحركة األساسية املعادالت كتََب َمن أوَل وكان الوقود، احرتاق مع ُكتلته تتضاءل
طريق عن يَزيد أن يمكن جهاٍز أي قصور أن إىل النهاية يف الحسابات هذه من خلُص وقد
الوزن بالتخلُّصمن ذلك سمَح وقد التكديس. باسم حاليٍّا يُعَرف ما وهو األجهزة، تكديس

أعىل. رسعاٍت إىل الوصول أتاح ا ممَّ الصعود، طريق يف فيه املرغوب غري
العلمي الخيال قصص يف أفكاَره ينرش األطوار الغريُب امُلدرِّس ذلك كان البداية يف
كأوراٍق ينرشها بدأ ذلك بعد ثم عرش، التاسع القرن من التسعينيَّات يف دة امُلعقَّ التعليمية
بدأت أن إىل روسيا يف مشهورًة تكن لم منشوراته لكن و١٩١١. ١٩٠٣ عاَمْي يف ِعلمية
القرن تسعينيَّات ُمستهلِّ ويف خارجها. اإلطالق عىل تُعَرف ولم األوىل، العاملية الحرب
جانسوينت، هريمان يُْدعى الغرابة، من نفِسه القْدر عىل أملاني مخرتٌع نرش عرش، التاسع
كان ِعلمه ولكن ِفعيل، الرَّدِّ ْفع الدَّ من نوٍع لخلق فردية كتًال تطُرد فضاء، سفينة فكرَة
سنٍّا أصغُر جديدة مجموعة اكتَشفت ،١٩٠٨ عام وحوايل فكرته. نُِسيَت ما ورسعان واهيًا
كلٌّ وكان تسيولكوفسكي. أفكار من الكثريَ حدٍة عىل كلٌّ وأمريكا أوروبا يف املنظِّرين من

األفكار.2 هذه تُراوده األرض وجه عىل شخص أول أنه االقتناع تمام مقتنًعا منهم
القرن مستهل يف املحركات ذات واملناطيد للطائرات املذهلة الجوية الرحالت َزت حفَّ
تجاوزه؟ عن فماذا الجوي، الغالف يف الطريان البرشيستطيعون كان فإذا الخيال. العرشين
طيَّاًرا كان الذي بيلتريي، إسنو روبرت الفرنيس حالة يف واضًحا االثننَي بني الرابط وتجىلَّ
ونرش التايل. التحدَي باعتبارها الفضاء رحالت يف التفكري يف بدأ ا، مهمٍّ طائرات ومخرتَع
امُلكتَشفة الذرية الطاقة أن يتخيَّل كان ولكنه ،١٩١٢ يف النظرية من جزءًا ترسد علمية ورقًة
الصاروخ احتماالت وفاتتْه املطلوبة، الرسعات لتوليد ما بطريقٍة استغاللها يجب حديثًا

السائل. الوقود ذي
لتسيولكوفسكي: ِندَّين باعتباِرهما اثنان يربُز األوائل، الفضاء رحالت ُمنظِّري بني من
أوبرث (كان أوروبا. وسط يف أوبرث وهريمان املتحدة الواليات يف جودارد إتش روبرت
عام حتى املجرية النمساوية اإلمرباطورية من جزءًا كانت التي ترانسيلفينيا، من إثنيٍّا أملانيٍّا
عرشة السابعة يف طالبًا جودارد كان عندما بعد.) فيما رومانيا من جزءًا أصبحت ثم ١٩١٨
١٨٩٩ عام يف الفضاء برحالت مهووًسا أصبح بماساتشوستس، ورسسرت يف عمره من
وبينما لألرض. املريخ رجال غزو عن العوالم» «حرب ويلز جي إتش قصة قرأ بعدما
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اكتشف من أوَل كان األطوار غريب رويس مدرس تسيولكوفسكي؛ كونستانتني :1-1 شكل
الفضاء عرب السفر يجعل أن يمكن الصواريخ علم أن إلثبات الجوهرية واملعادالت األفكار
كامَلني بعقَدين امُلنظِّرين باقي قبل عرش، التاسع القرن أواخر يف والنرش الكتابة بدأ ممكنًا.

والفضاء). للطريان الوطني املتحف (املصدر:

إىل تصعد ملركبة رؤيٌة واتَتْه واِلَديه ملنزل الخلفية الباحة يف كْرز شجرة فوق جالًسا كان
إعصار رضب عندما إنه حتى للتجِربة، الدينية ِشبَه الطبيعَة هي تلك كانت املريخ. كوكب
سأُضَطرُّ الكرز؛ شجرة «سقطت مذكراته: يف كتب الشجرة، ١٩٣٨ عام الهائل نيوإنجالند
دفٍع نظام يف املنشودة ضالَّته عن يبحث أن عىل رؤياه حثَّته وحدي.» املسرية أكمل ألن
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كلَّ يضع وبدأ الصاروخ هو أنه أدرك ،١٩٠٩ عام ُمستهلِّ ويف الفضاء؛ يف العمل يستطيع
نفِسها النتائج إىل ،١٨٩٤ عام ُولِد الذي أوبرث، وصل قصرية، بفرتٍة ذلك وبعد املبادئ.
يف الطب دَرس نفُسه هو وأنه طبيب ابن كونه ساعده وقد فرين. كتابات ألهمته أن بعد
يف يَبُد لم أنه ورغم الوزن. النعدام املمكنة اآلثار عن األبحاث أول يُجِرَي أن يف النهاية
يؤلِّف كمخبوٍل األمر به انتهى فقد وتسيولكوفسكي، جودارد أطوار غرابة بنفس البداية
السفر موضوع أن يبدو ثَم ومن الفضائية؛ الكائنات مع الخواطر بتواُرد التواُصل عن كتبًا
العظمى األغلبية إىل بالنسبة ظلَّ ولذا األطوار. غريبي األحرى عىل يجِذب كان الفضاء إىل

تماًما.3 جنونيٍّا أو للغاية ثوريٍّا إما الناس، من
وقد الصواريخ. تجاِرب يف نجحوا الذين القالئل املنظِّرين من واحًدا جودارد كان
يف الدكتوراه درجة عىل حصل ثُم بحياته، تودي كادت ل السُّ مرض من نوبٍة من عانى
اختبارية، تَجاِرَب وبدأ ورسسرت. يف كالرك جامعة األم، جامعته يف أستاذًا وأصبح الفيزياء
التجاِرب خالل من واستنتج الهواء. من ُمفرَّغ وعاءٍ يف يعمل الصاروخ أنَّ إثبات منها
امُلظِلم بالجانب ارتطم قد صواريخه أحد أنَّ ِليُثِبت الوامض املسحوق من املطلوب الَكمَّ
العاصمة واشنطون يف سميثونيان مؤسسة إىل كتب ،١٩١٦ عام أواخر ويف القمر. من
طلبه؛ يف الحظ وحالفه كالرك. جامعة يف عليه الحصول يستطيع مما أكثر تمويًال طالبًا
رحالت مجال يف العريضة أحالمه عن باإلفصاح يتعلق فيما الحرص شديَد دائًما كان إذ
الطبقات إىل معدَّات حمل عىل الُقدرة له جديد صاروخ باخرتاع إقناعهم فحاول الفضاء،
مدير أبوت، جرييل تشارلز برنامج مع بشدَّة يتَّفق هذا وكان الجوي. الغالف من الُعليا
غياب يف للشمس اإلشعاعي الناتج قياس أراد الذي الفلكية، للفيزياء سميثونيان مرصد
جودارد حصل أوروبا، يف تستعر الحرب كانت بينما ،١٩١٧ عام بداية ويف الجوي. الغالف
وعندما اليوم). املبلغ ِضعف عرشين يكافئ ما (وهو دوالر آالف بخمسة يَِعده خطاب عىل
لصالح تكتيكية صواريخ بأعمال يقوم كان األوىل، العاملية الحرب املتحدة الواليات دخلت
عمله حول علمية ورقة لينرش أبوت عليه ضغط أوزارها، الحرب وضعت أن وبعد الجيش.

وأفكاره.

ولذا األطوار. غريبي األحرى عىل يجذب كان الفضاء إىل السفر موضوع أن يبدو
تماًما. جنونيٍّا أو للغاية ثوريٍّا إما الناس، من العظمى األغلبية إىل بالنسبة ظلَّ

إىل للوصول «وسيلة املعنَونة العلمية ورقته ظ املتحفِّ جودارد أنهى مضض، عىل
املبادئ حول ِرصف ريايض بحٍث عن عبارة الورقة معظم كان القصوى». االرتفاعات
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وامًضا مسحوًقا يحمل صاروخ بارتطام الخاصة فكرته نهايتها يف ناقش ولكنه األساسية،
يناير مطلع يف العلمية الورقة هذه سميثونيان مؤسسة نرشت وعندما القمر. بسطح
ع متوقَّ غريَ فعٍل ردَّ الفكرة وأثارت القمر. فكرة يضمُّ ِصحافيٍّا بيانًا أيًضا نرشت ،١٩٢٠ عام
صاروخ إلطالق يخطط محرتًما جامعيٍّا أستاذًا أنَّ األمريكية الصحف وأعلنت اإلطالق. عىل
الصحافة وأذكت بأرسه. العاَلم يف الهشيم يف النار انتشار القصة وانترشت القمر، سطح إىل
وا لينضمُّ ُمتطوِّعون وكتب بنفسه. بالصاروخ ينطِلق أن أوشك جودارد إنَّ بقولها النريان
ومن جودارد من تايمز» «نيويورك صحيفة سِخرت بينما القمرية، رحلته متن عىل إليه
يف يوميٍّا الثانوية املدارس طالب اها يتلقَّ التي «املعلومة إىل الفتقارهما سميثونيان سة مؤسَّ
الجوانب عن النظر وبْرصف لألمام. يندِفع كي هواءٍ إىل يحتاج الصاروخ أن وهي املدارس»
جماهريية مصداقية ُمِنحت فقد القصوى»، االرتفاعات إىل للوصول «وسيلة يف الهزلية
إىل للوصول ستُستخَدم التي الوسيلة بوصفه الصواريخ ولِعلم الفضاء لرحالت جديدة

هناك.4

الفضاء رحالت حركة بزوغ

جودارد. قصة عىل الحرب يف الهزيمة أعقبت التي الفوىضوالثورة عتَّمت والنمسا، أملانيا يف
إىل الصاروخ «وصول ميونخ: يف صغريًا كتابًا أوبرث هريمان نرش ،١٩٢٣ عام يف ولكن
كتبه ثم طبيبًا، الحرب يف وَخَدَم الطب، كلية من ب ترسَّ قد كان الكواكب». بني ما فضاء
الكتاب ن تضمَّ َقبولها. رفَضت هايدلربج جامعة ولكن الفلك يف دكتوراه رسالة باعتباره
قبل من نُِرش يشءٍ أي من تقدُّميًة أكثُر بأنها اتَّسَمت الفضاء رحالت تكنولوجيا حول أفكاًرا
ماكس قضيته تبنَّى فقد رومانيا؛ األم وطنه يف أيًضا الحظ أوبرث وحالف روسيا. خارج
يُشكِّل الجليد أن عىل تنصُّ مشهورة علمية ِشبه لنظرية يدعو كان نمساوي طيار فالري،
أوبرث. ألفكار ج يروِّ وِكتابًا مجالٍت يف مقاالٍت فالري نرش ،١٩٢٤ عام يف الكون. معظم
١٩٢٦ عام النمسا يف امُلتكوِّنة املجتمعات يف صغرية، حركًة للفضاء الوليد الحماس وأثار

5.١٩٢٧ عام أملانيا ويف
والحرب البلشفية الثورة وبعَدها املشئومة الحرب ألقت الجديد، السوفييتي االتحاد يف
إنَّ بل ُمدِقع؛ فقٍر يف فرتكتْه تسيولكوفسكي، كونستانتني عىل القاتمة ِبظاللها األهلية
الشهرية العلمية األعمال يف شهرته وذهبَت قصرية. لفرتة عليه القبض ألَقُوا قد الشيوعيني
أخرى مرة الحياة إىل الشهرة هذه عادت ،١٩٢٤ عام يف ولكن الرياح. أدراَج الحرب قبل
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الروُس به ك وتمسَّ أوبرث. كتاب نْرش وأيًضا جودارد حول عاصفة شائعات إثارة نتيجة
للحرب، السابقة منشوراته إصداَر وأعادوا الوطني، بطَلهم باعتباره للفضاء سون امُلتحمِّ
فكرة عىل يَعملون كانوا آخرون العَدم من ظهر كما املنشورات. من املزيَد هو كتَب كما
انحلَّت بينما تساندر. فريدريك شهرًة أكثرهم ومن الحرب، قبل ما منذ الفضاء إىل السفر
اليوتوبي املناخ عزَّز ،١٩٢٤ عام ست تأسَّ التي العاَلم، يف الفضاء لرحالت جمعية أوُل رسيًعا
ما انقالب يف أوروبا وسط من أكربَ بدرجٍة ربما بالفضاء امُلتعلِّقة األفكار الشيوعية لروسيا

الحرب.6 بعد
ويكتُب جماهريية، ُخطبًا يُلقي جودارد كان األطلنطي، امُلحيط من األخرى الناحية يف
الصواريخ عىل بصمٍت يعمل الوقت أغلب يف كان ولكنه الصحافة، عىل بها يردُّ مقاالٍت
ذي الصاروخ تعديل فكرُة تنجح لم سميثونيان. سة مؤسَّ من بتمويل كالرك، جامعة يف
األساس يف كانت إذ الحرب؛ قبل راوَدتْه التي الخراطيش، باستخدام األسود املسحوق
السائل، الوقود استخدام إىل ل تحوَّ ،١٩٢١ عام يف فارغة. َرصاصاٍت يُطِلق آيل مدفٍع بمثابة
االرتفاعات إىل للوصول «وسيلة ألطروحته الختامية املالحظات يف شديد بتحفظ ذكَره الذي
وبعد عليهما. الحصول يَسُهل اللذَين السائل واألكسجني الجازولني واختار القصوى».
سميثونيان، سة مؤسَّ رئيَس الوقت ذلك يف صار الذي أبوت، يُحِبط كاد بطيئًا ًما تقدُّ إحرازه
القارسالربودة، مارس١٩٢٦ ١٦ يوم يف العالم يف السائل بالوقود يعمل صاروخ أول أطلق
فقط، قدًما ١٨٤ مسافَة إالَّ الشكِل الرديءُ اليشءُ هذا يُحلِّق ولم بماساتشوستس. أوبرن يف
دائم جودارد كان وأبوت. الحميمة دائرته خارج شخص أيَّ يُخرب لم جودارد ولكن
إىل بصاروخه يِصل أن يتمنَّى وكان اخرتاع، براءات لها ل يُسجِّ جديدة تطبيقاٍت عىل العمل
أثار عندما ١٩٢٩ صيف يف إالَّ ثانية مرًة الحظ يُحاِلفه ولم للعالم. عنه يُعِلن أن قبل الكمال
تشارلز الشهري الطيار ل وتدخَّ الصحفية. التغطية من جديدة موجًة الصواريخ ألحد إطالُقه
يف الصواريخ تطوير من تعقيًدا أكثر جديدة جولًة بادئًا جوجنهايم، سة مؤسَّ مع ليندبرج

العرشين. القْرن من الثالثينيَّات يف نيومكسيكو
عمل بأمر تماًما جاهلًة ،١٩٣٠ عام نحو بالصواريخ تهتمُّ أوروبية جماعات تكوَّنَت
تستطيع تكنولوجيا تطوير يف آِملًة السائل، الوقود فيها استخدم التي وتَجاِربه جودارد
الصواريخ موضة انترشت أملانيا، ففي قريب؛ وقٍت يف الفضاء رحالت إجراء من التمكني
فريتز السيارات وريث مع قصرية لفرتٍة فالري ماكس انضمَّ أن بعد ١٩٢٨ عام يف والفضاء
لم وإن املذِهلة، الثورية التعديالت من سلسلة بإجراء حدٍة عىل وكلٌّ مًعا وقاما أوبل. فون
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السكة وعربات السيارات مع األسود املسحوق صاروخ عىل تكنولوجية، جدوى ذاَت تكن
الذي النج، فريتز السينما مخرج وأصَدر الرشاعية. والطائرات الجليدية واملزلجات الحديد
(«وومان القمر» يف «امرأة بعنوان الفضاء رحالت عن فيلًما «ميرتوبوليس» بفيلمه اشتهر
يل، وييل يُدَعى السنِّ صغري علمي وكاتب بأوبرث ُمستعينًا ،١٩٢٩ خريف يف مون») ذا إن
ِليُطِلق موَّله ثم برلني، إىل رومانيا من بالحضور أوبرث النج أغرى ِعلميَّني. كُمستشاَرين

للفيلم.7 األول العرض أجل من السائل بالوقود يعمل صاروًخا
باملراوغة، يتَِّسم سابًقا ومهندًسا مقاتًال طيَّاًرا وكان «نيبل» رادولف أوبرث استأجر
أخرى مرًة عاد عصبي، بانهياٍر إصابته فبعد يائًسا؛ ُمخرتًعا كان أوبرث ولكن ملساعدته،
األملاني، الجيش من مارك ٥٠٠٠ عىل ا رسٍّ نيبل وحصل .١٩٢٩ عام نهاية يف رومانيا إىل
يُثمر ولم وإطالقه. أوبرث صاروخ إلكمال التكنولوجيا، إىل نظَره ه يُوجِّ بدأ قد كان الذي
يف أوبرث فيها شارك ضيق نطاٍق ذات ُمحرِّكات اختبارات بعض بخالف الكثري عن ذلك
ذخائر مستودع يف للصواريخ برلني ميناء الخريف ذلك يف أنشأ نيبل أن بيد .١٩٣٠ يوليو
التجريبية مجموعته وأصبحت الجيش. بمساعدة املدينة، من الشمايل الجزء يف مهجور
ترتاجع كانت التي الفضاء، عرب السفر لرابطة األسايسَّ النشاَط هي اإلمكانيات الضعيفة
صواريخهم أول أطلقوا ١٩٣١ عام يف الكبري. الكساد حلول وبسبب مالية مشاكل بسبب
أرستقراطيٍّا هندسة طالب تني املؤقَّ املشاركني أحد وكان السائل. بالوقود العاِملة البدائية
بعد الفضاء برحالت مهووًسا أصبح الذي ،١٩١٢ عام ُولِد براون، فون فرينر يُْدعى
عمره.8 من عرشة الثالثة يف طالبًا باعتباره د امُلعقَّ الريايض أوبرث كتاب قراءَة محاولته

،١٩٣١ عام موسكو يف للهواة جديدة صواريخ جماعة تكوَّنت السوفييتي، االتحاد يف
أعمال جدوَل بيرتسربج) (سانت لنينجراد يف الصلب للوقود صغرية مؤسسٌة وُمِنَحت
وبعد . تُُويفِّ ما رسعان ولكنه موسكو، جماعة تساندر وقاد نفسه. العام يف لألبحاث ًعا موسَّ
ويُدَعى سنوات، بستِّ براون فون من أكربُ طريان مهندُس الجماعة قيادة تسلَّم وفاته
أحَد سيُصِبح كوروليف كان براون، فون األملاني غرار وعىل كوروليف. بافلوفيتش سريجي
أطلقت ،١٩٣٣ يف الجيش. قبل من املحكوم الصواريخ عالم مستقبل يف األساسيني املنظِّمني
بحثية سة مؤسَّ أول لتشكيل لنينجراد مع اندماجها فور األوىل، صواريخها موسكو جماعة
ِصلة لها وكانت والصلب. السائل بالوقود العاِملة الصواريخ لتطوير العالم يف حكومية
الذي األمر السلطة؛ ِزمام النازيني َ تويلِّ أيًضا السنة هذه وشهدت األحمر. الجيش مع وثيقة
تجاِرب ونهاية الصواريخ تطوير عىل سنة، غضون يف األملاني، الجيش سيطرة إىل أدَّى

العلنية. ونهاية الهواة
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السلطة الجيشعىل استحواذ

سني امُلتحمِّ انسحاب من ذلك عن نتج وما االستبدادية، للسلطة وهتلر ستالني تدعيم أدَّى
خاللها سيطر عقود ثالثة إىل الدويل، املشهد من الروس أو األملان من سواءٌ الفضاء لرحالت
الشبكة منع أيًضا ذلك عن نَجم كما الصواريخ. ِعلم عىل العسكرية الصواريخ تطوير
نْرش من العرشين القرن من العرشينيَّات أواخر يف تكوَّنَت التي القومية للحدود العابرة
كاتبان ة ثمَّ وكان السائل. بالوقود تعمل صواريخ خالل من الفضاء رحالت انطالق بشارة
لنينجراد. يف راينني ونيكوالي برلني، يف يل وييل وهما: الشبكة، هذه يف ني ُمهمَّ اللغات دا ُمتعدِّ
الحقيقيِّني ِسني امُلتحمِّ وراينني يل َربَط املنشورات، وتوزيع الدولية امُلراسالت خالل ومن
حيث املتحدة؛ الواليات ويف أوروبا يف املجال هذا يف تجاِرَب أجَرْوا وَمن الفضاء لرحالت
والروس األملاُن فقد وعندما .١٩٣٠ عام نيويورك يف األمريكية الكواكب جمعية ست تأسَّ
حيث وإنجلرتا، نيويورك بني املحور إىل الشبكة يف وا تبقَّ َمن انتقل التواُصل، عىل القدرَة
النازية أملانيا من نفُسه يل هرب وقد .١٩٣٣ عام يف الربيطانية الكواكب جمعية َست تأسَّ
األمريكية. ونظريتها الربيطانية الكواكب جمعية من أصدقاء بمساعدة ،١٩٣٥ بداية يف
تَجاِرَب وأجرى ُحرٍّا علميٍّا كاتبًا باعتباره األوىل القالئل السنوات يف هامشية حياًة يل وعاش

للنينجراد. النازي الحصار يف فمات راينني أما نيويورك. منطقة يف الصواريخ عىل
لألملان. تقليًدا السائل بالوقود تَجاِرَب بإجراء أعمالها األمريكية الكواكب جمعية بدأت
بندراي، إدوارد جي العامة العالقات ورجُل العلمي الخيال كاتب وهو لها، قائٍد أوُل وزار
بندراي. رعاية تحت املتحدة أرضالواليات عىل األخري هبط حتى يل وراسل ١٩٣١ يف برلنَي
غرابة أقلَّ اسٍم إىل اسمها الجمعية َت غريَّ الثالثينيَّات، آِخر إىل ُمنتَصف من الفرتة ويف
قيادتها وركَّزت الصواريخ. إطالق محاولة عن وتوقَفت األمريكية» الصواريخ «جمعية
وهو ضيق، نطاٍق عىل املحرِّكات تطوير عىل السن صغاِر والتقنيني املهندسني من الجديدة

الغاِلب.9 يف الفارغة الخاصة جيوبهم من تكلفته ل تحمُّ يستطيعون كانوا ما
روزويل، إىل وانتقل ومجازيٍّا. حرفيٍّا نيويورك، جمعية عن جودارد روبرت ابتعد
حتى هناك وبِقَي ١٩٣٠ عام منتصف يف جوجنهايم، مؤسسة من بتمويٍل بنيومكسيكو،
الكساد لعواقِب نتيجًة ١٩٣٢–١٩٣٤ يف عاَمني ملدة ٍف توقُّ فرتة باستثناء ،١٩٤٢ عام
فيما نُِسَجت التي امَلنيس العبقري أسطورة عكس وعىل جوجنهايم. استثمارات عىل الكبري
الثالثينيَّات يف املتحدة الواليات يف تمويًال العلماء أفضل من جودارد كان جودارد، حول بعُد
تُسيطر تزال ال الخاصة الخريية األعمال فيه كانت الذي الوقت يف العرشين، القرن من
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قبل ة مهمَّ إنجازاٍت جودارد ق وحقَّ نطاًقا. األضيق والتكنولوجي العلمي البحث قطاع عىل
إىل وصلت ورسعاٍت قدٍم آالف ١٠ من يقُرب ما إىل وصَلت َمركبات بناء مثل ،١٩٣٥ عام
قطُّ يَستِطع لم عندما ُمموِّلوه أُحِبط أخرى مرًة ولكن الساعة. يف األميال من مئات عدة
ُمِعدَّات، يحِمل تَجاِرب» «صاروخ باستخدام عالية ارتفاعاٍت إىل للوصول وُعوٍد عدة تحقيَق
عىل جوجنهايم وهاري وليندبرج أبوت وحثَّه الثانية. العاملية الحرب بعد عليه سيُطَلق كما
جماعٍة من خصوًصا العرشين، القرن من الثالثينيَّات أواخر يف خارجية مساعدٍة طَلِب
معهد يف ١٩٣٦ عام يف بدأَت التي مالينا فرانك قيادة تحت بالصواريخ ة ُمهتمَّ جديدة
قيادة إىل االنتقال عىل قادًرا يكن لم إذ جودارد؛ وقاوم باسادينا. يف للتكنولوجيا كاليفورنيا
وكوروليف. براون فون قيادة تحت ستنبثِق التي تلك مثل الكبرية، الصواريخ هندسة ِفَرق
األمر. رسية عىل بالحفاظ وَعدوه الذين الرجال من حفنٍة مع العمل وقرَّر هو، كما وظلَّ
تأثريُه أصبح بعُد فيما ولكن السائل، بالوقود تعمل صواريخ أول صاحَب يُعتَرب أن ويمكن
إلهام يف يتمثل دائًما سيظلُّ األعظم تأثريَه ولعلَّ منعِدم. ِشبه التكنولوجي ر التطوُّ عىل

الفضاء.10 لرحالت وسيلًة باعتبارها بالصواريخ باإليمان اآلخرين
فريٌق ثمة كان مسدود، تكنولوجي طريق إىل يصل جودارد فيه كان الذي الوقت يف
هتلر تويل من شهَرين وقبل ،١٩٣٢ أواخر يف جوهرية. إنجازاٍت ق يُحقِّ األملاني الجيش يف
عرشين وقتها العمر من البالغ براون فون فرينر الجيش عني أملانيا، مستشار منصب
بداية كانت السائل. بالوقود تعمل التي الصواريخ حول ية رسِّ دكتوراه رسالة لكتابة عاًما
النازية التسليح إعادة أموال بفضل للغاية املرشوع م تضخَّ ما رسعان ولكن للغاية، بسيطة
أطلْقنا الذي — املدى» البعيد «بالصاروخ ب املدفعية ضباط وافتتان براون فون وموهبة
١٩٣٥ عام يف مفاجئًا. حاسًما سالًحا باعتباره — الباليستي الصاروخ بعد فيما عليه
إنشاء يف القوَّتان بدأت ١٩٣٦ عام ويف البزوغ؛ الرسيعة الجوية القوات مع الجيش تحالف
شمال البلطيق بحر يف جزيرٍة عىل بيناموندا، يف للغاية ي رسِّ مشرتك، صواريخ مركز
بعد) فيما (اللواء املقدِّم العسكري، ولقائده براون لفون الكاريزمية القيادة وتحت برلني.
الجريوسكوب يف صني ُمتخصِّ الجيش يف الصواريخ مرشوع َعنيَّ ما رسعان دورنربجر، فالرت
ميكانيكيني ومهندسني الهوائية، والديناميكا االتجاه) وتحديد التواُزن لحفظ تُستخَدم (أداة
الديناميكا ويف بها، والتحكُّم الصواريخ اتجاه تحديد يف كبرية إنجازاٍت لتحقيق وكيميائيِّني

الصواريخ.11 ومحركات الصوتية، فوق الهوائية
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تصميم رابع وهو «إيه-٤»، عليه يُطَلق باليستيٍّا صاروًخا األول العسكري هدفهم كان
شديدة مادة من حربي رأس حمل منه الغرض كان بهم، الخاصة الصواريخ سلسلة يف
األقل. عىل ميًال ١٧٥ ملسافة رطل) ٢٢٠٠) واحًدا مرتيٍّا طنٍّا يِزن سام غاز أو االنفجار
بحلول «يف-٢». أو ٢ االنتقام سالح باسم بعُد فيما الصاروَخ هذا النازية دعاة ب وَلقَّ
السائل/الكحول األكسجني محركات اختبار براون وفون دورنربجر فريق بدأ ،١٩٣٩ عام
جودارد يكن لم بها. لالرتفاع رطل) ٥٥٠٠٠) مرتيٍّا طنٍّا ٢٥ دفع قوة إىل تحتاج التي
األملاني الثنائي ووفر األرطال. من مئات بضع تبلغ دفٍع قوة قطُّ تجاوزوا قد والسوفييت
يُتِقنا لكي بيناموندا، يف الصوت رسعة يتجاوز هوائي نفٍق وأرسع أكرب لبناء التمويل
أنَّ واتَّضح الصوت. رسعة أضعاف خمسة إىل رسعتها تِصل ملركبٍة الهوائية الديناميكية
كبريًا ًعا توسُّ أثمر ا ممَّ يًا، تحدِّ األكثر تهم ُمهمَّ هو والتحكُّم الالسلكي التوجيه نظم إنشاء
مع التعاُقدات من املزيد إىل باإلضافة الجامعية، الخربات ويف سة املؤسَّ داخل الخربات يف
بسالح ستحظى بأنها االقتناع تمام ُمقتِنعة العسكرية القيادة كانت صناعية. رشكات
الذي هتلر، شكوك رغم طائلة، مبالَغ للمرشوع ه تُوجِّ ألن استعداٍد عىل كانت ولذا فائق،
هذا أنَّ عىل واضح دليل ة ثمَّ ليس ولكن .١٩٤٠-١٩٤١ عاَمي يف إنشائه أولوية ض خفَّ
اللَّوم إلقاء الحرب بعد دورنربجر محاولة من الرغم عىل التكنولوجيا، ر تطوُّ َ بطَّأ اإلجراء
تغيري عىل قادٍر غري جعَله الذي الحدِّ إىل «إيه-٤»/«يف-٢» صاروخ ر أخَّ ألنه القائد عىل

الحرب.12 مسار
انطلق إذ الثالثة؛ اإلطالق محاولة يف بيناموندا جماعة نجحت ،١٩٤٢ أكتوبر ٣ يف
من آلة أول وكان البلطيق. بحر يف ميًال ١٢٠ وملسافة ميًال ٥٦ حوايل ارتفاع إىل الصاروخ
ميًال). ٦٢٫١) كيلومرت ١٠٠ ارتفاع عىل اآلن امُلحددة الفضاء، حافة من تقِرتب البرش ُصنع
والرسعة النطاُق حيث من البرش، صنع من لآلالت العاملية القياسية األرقام كل وحطَّم
الفضاء، يف األوىل الخطوة بمنزلة اإلنجاز هذا ودورنربجر براون فون واعترب واالرتفاع.
كسالح. ضخمة بكميَّاٍت الصواريخ إنتاج قضية يف للضغط كوسيلٍة أيًضا ه استغالَّ ولكنهما
وضابًطا الحزب يف انتهازيٍّا عضًوا باعتباره براون فون مختلفة؛ بطريقٍة نازيٍّا كالهما كان
حتى القومية، لالشرتاكية مفوًَّها مؤيًدا باعتباره ودورنربجر النازي، الرسي البوليس يف

األحزاب.13 لعضوية االنضمام يمكنهم ال الضبَّاط كان وإْن
صاروخ بإنتاج يأذن بأْن هتلر شبري ألربت التسلح وزير أقنع ،١٩٤٢ أواخر يف
الحرب مسار بانعطاف وروسيا أفريقيا شمال يف الحلفاء انتصارات وَشِت أن بعد «يف-٢»،
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الشديد للعجز نتيجًة صعبًا؛ كان الغريب السالح هذا مثل إنتاج أن إالَّ حاسًما. انعطاًفا
مع الدائرة الحرب يف هائلة أعداٍد قتل بسبب األساس يف وذلك املاهرة، العاملة األيدي يف
األرايض من والعبيد القرسية العمالة عىل يعتِمد بالكامل االقتصاد وكان السوفييتي. االتحاد
املساجني استغالل شبري ووزارة العسكري الصواريخ مرشوع قرر ،١٩٤٣ ربيع يف امُلحتلَّة.
أو بسيطة مهارًة تتطلَّب التي األعمال يف النازي الرسي البوليس معسكرات يف امُلعتقلني
هاجمت أن وبعد اإلمكان. قدر روتينيٍّا اإلنتاج جعلوا بينما اإلطالق، عىل مهارة تتطلَّب ال
تركيز النازية القيادة قرَّرت أغسطس١٩٤٣، يف بيناموندا الربيطانية امللكية الجوية القوات
مصنع وكان الوسطى. أملانيا يف نوردهاوزن من بالُقرب منجم يف «يف-٢» صاروخ تجميع
حديثًا امُلنشأ دورا اعتقال معسكر من العاملة األيدَي يَستقِدم عليه، يُطَلق كما «ميتالفريك»،
امُلعتقلني من اآلالف عرشات ولكن صاروخ، آالف خمسة من أكثُر أُنِتج بوخنفالد. يف آنذاك
ِعلٍم عىل براون وفون دورنربجر كان الذي األمر وهو ذلك، سبيل يف ُقِتلوا أو عانَوا إما
نجَمت التي الهائلة الحرب جرائم عن املسئولية من جزءًا يحِمالن فإنهما ولذا به؛ مسبق

األول.14 املجِرَم هو النازي الرسي البوليس كان إذا حتى «يف-٢»، صواريخ إنتاج عن
دراسة ُخطى عوا رسَّ ،١٩٤٣-١٩٤٤ يف األملاني الجيش برنامج الُحلفاء أدرك عندما
لب الصُّ الوقود ذات الصواريخ بالفعل َرت طوَّ قد القوى جميع كانت الصواريخ. ِعلم
كانت التي (نيرتوسيليلوز-نيرتوجليرسين) املزدَوجة القاعدة ذات املساحيق عىل معتمدًة
ذلك يف ولكن َخاني. الدُّ األثر نفُس لها ليس نفسه الوقت ويف األسود املسحوق من قوًة أكثر
الصواريخ إمكانيات إىل االنتباه بَدآ قد السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات كانت الوقت
التلقائية «القنبلة األملانية الجوية القوات تطوير بفضل السائل، الوقود ذات الباليستية

سة. امُلتنفِّ هة املوجَّ والقذائف «يف-١»، امُلجنَّحة التوجيه»
جنرال يف جديًدا صواريخ مرشوَع املتحدة الواليات جيش ذخائر قسم موَّل ،١٩٤٤ يف
يُطوِّر كان الذي كالتيك، صواريخ مرشوع وحوَّل «ِهرمس» مرشوع عليه يُطَلق إلكرتيك
مخترب إىل األمريكية، الجوية للقوات اثة النفَّ القوة بمساعدة اإلقالع أو JATO صواريخ
لكثرة نتيجًة أمريكا يف االحرتام إىل تفتِقر «صاروخ» كلمة (كانت .(JPL) اث النفَّ الدفع
الثالثينيَّات يف وأفالم هزلية ورسوم قصص من الفضاء عن امُلتحدِّثة الِعلمي الخيال أعمال
العاملية الحرب يف JATO صواريخ تطوير حثَّ الخامس.) الفصل انظر العرشين؛ القرن من
عىل ع وشجَّ ماريالند، يف األسطول لصالح العمل إىل ل التحوُّ عىل جودارد روبرت الثانية
رشكة املتحدة: الواليات يف السائلة الدافعة املواد ذات الصواريخ إلنتاج رشكتنَي أول تطوير
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«إيروجت» ورشكة نيويورك، يف األمريكية الصواريخ جمعية عن امُلنبثِقة موتورز» «ريأكشن
وطنية أصلية خربًة خلق الوطني التطوير هذا كل باسادينا. يف كالتيك جماعة عن املنبثِقة

الحرب.15 أثناء ُمتواِضعة الفعلية النتائج كانت وإن حتى القادمة، الباردة للحرب
والُحلفاء، األملان عىل س بالتجسُّ األملانية الصواريخ أعمال السوفييتي االتحاد أدرك
،١٩٤٤ أغسطس يف بولندا. يف «يف-٢» صواريخ اختبار ملواقع األحمر الجيش وباحتالل
سريجي وهما جوالج، معتقل من الصواريخ يف ني ُمهمَّ خبريَين رساح بإطالق ستالني أمر
االثنان اعتُِقل الصواريخ. ُمحرِّكات يف متخصًصا األخري وكان كوروليفوفالونتنيجلوشكو،
ماليني بحياة أوَدت التي املروِّعة الكبري التطهري لحركة نتيجًة يُقتَالن، وكادا ،١٩٣٨ عام يف
التطهري اتُِّخذ بعد فيما الصواريخ. بحوث معهد يف قائَدين أكرب عىل النريان أُطِلَقت البرش.
إىل الوصول يف السوفييتي الربنامج لفشل مناسبًا ُمربًِّرا ستالني به قام الذي الجنوني
الثالثينيَّات منتصف يف الداخلية بامُلناحرات أُِعيَق الصواريخ معهد ولكن األملان، إنجازات
واملجنَّحة، الباليستية الصواريخ وبني والسائلة، لبة الصُّ الدافعة املواد بني ما االختيار عىل
األملاني السائل الوقود مرشوع ُمميزات بني من وكان التكنولوجية. االختيارات من وغريها
السائل باألكسجني يعمل الذي املدى طويل الباليستي الصاروخ عىل بالليزر الشبيه تركيُزه
برلني وميناء أوبرث من براون فون اقتبسها التي الدافعة املواد تركيبة وهي والكحول،

للصواريخ.16
يف أوروبا غرب مدن يف أخريًا «يف-٢» صواريخ نْرش عند أنه الغريبة املفارقات ومن
هذه أطَلق قد الدعاية وزير جوبلز يوزيف كان مذهًال.» «سالًحا تكن لم ،١٩٤٤ سبتمرب
من كان التي األخرى التكنولوجية امُلعجزات وعىل و«يف-٢»، «يف-١» صواريخ عىل التسمية
بالقوات الخاص «يف-١» صاروخ كان األقل عىل كارثية. حرٍب اندالع من تَِقَي أن املفرتَض
الدفاع قوات انتباه ل وحوَّ الثمن زهيد ،١٩٤٤ يونيو يف لندن عىل أوًال أُطِلق الذي الجوية،
أضعاف بعرشة فهو بالجيش الخاص «يف-٢» صاروخ أما استهدافه. إىل للُحلفاء الجوي
أقلَّ عدد إالَّ انتباه يُشتِّت وال ضخمة، بأعداٍد ويُطَلق للغاية التصنيع د ُمعقَّ وكان التكلفة
اعرتاضسبيله. امُلستحيل من كان وبالتايل الصوت، من أرسَع كان ألنه الحلفاء، موارد من
تَصنع — ة السامَّ الغازات قذيفة من قط ينتهوا لم — االنفجار شديدة قذيفته وكانت
واملوثوقية، ة الدقَّ إىل تفتِقر كانت ولكنها الرهيبة، الرسعة بهذه األرض يف كبرية حفرًة
حرضية منطقة إصابة باإلمكان كان بالكاد «يف-١». صواريخ عىل أيًضا ينطبق ذلك وكان
من طنٍّ إللقاء للغاية مكلفة وسيلة كانت «يف-٢»، صواريخ حالة يف وخصوًصا ضخمة.
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لتا توصَّ قد وأمريكا بريطانيا كانت ،١٩٤٣-١٩٤٤ وبحلول االنفجار. الشديدة رات املتفجِّ
تدمري يستطيعون كانوا أنهم لدرجة وأتقنوها محرِّكات بأربعة قنابل قاذفة تكنولوجيا إىل
القنبلة ظهور قبل ذلك وكان — واحدة ليلة يف البرش من اآلالف عرشات وقتل بأكملها مدن
مذهلة قوة باملقارنة «يف» صواريخ سالح قوة كانت .١٩٤٥ أغسطس يف املفاجئ الذرية
غري األملانية والصواريخ القذائف تكنولوجيا كانت لقد اسرتاتيجيٍّا. الة فعَّ غري كانت ولكنها
تستطع لم بحيث تأخرت قد كونها من أكثر عسكريٍّا، منها يُستَفاد ألن يكفي بما ناضجة

الحرب.17 نتيجة تغيري
غَزُوا عندما الحلفاء لقوات ا ُمهمٍّ هدًفا ومثَّلت ضخمة بإمكانياٍت تتمتَّع كانت لكنها
والتكنولوجيا العاملة األيدي امتالك عىل رصاٌع بدأ الحرب، بانتهاء .١٩٤٥ ربيع يف الرايخ
الفائزين، أكثر هي املتحدة الواليات كانت الباردة. الحرب ببداية أنبأ الذي األمر األملانية،
جميًعا حَصلوا أخرى مرًة للحياة بُِعثت التي وفرنسا وبريطانيا السوفييتي االتحاد ولكن
األملانية التكنولوجيا جعلت التي باألسباب ِصلٍة أيُة الفضاء لرحالت يكن لم غنائم. عىل
فرتٍة غضون يف الفضاء إىل الوصول من ستُمكِّن كانت ولكنها ،١٩٤٥ يف ومرغوبة ًة مهمَّ

ا. جدٍّ قصرية زمنية

الفضاء طريق يف األوىل والخطوات الباردة الحرب صواريخ سباق

بعد مايو، ٢ يوم األلب جبال يف املتحدة الواليات لجيش براون وفون دورنربجر استسلم
قيادة ُمعظم ألن ونظًرا ميتالفريك. مَلصنع األمريكية القوات اجتياح من أسابيع ثالثة
أهمِّ اصطياد املتحدة الواليات استطاعت امَلوقَعني، هذَين أحد من بالُقرب كانت بيناموندا
الختبارها، املتحدة الواليات إىل «يف-٢» صاروخ مائة أْخذ الذخائر قسم وقرَّر الربنامج. قادة
أي وجود لعَدم الصواريخ من أجزاء عن عبارًة كان ُشِحن ما معظم أنَّ من الرغم عىل
املستقبل يف ي الرسِّ املصنع هذا كان إذ برسعة؛ العملية هذه ت تمَّ تقريبًا. كاملة صواريخ

السوفييتي. االحتالل تحت منطقًة
األملان بجالء مجرًدا املكان وجد مايو، مطلع يف بيناموندا األحمر الجيش غزا عندما
هي كانت الصواريخ من املرتوكة واألجزاء ميتالفريك مصنع إنتاج ات معدَّ ولكن عنه،
كانا اللذَين وجلوشكو، كوروليف ضمُّ وجرى األملانية. الصواريخ تكنولوجيا لفهم األساَس
للصواريخ ة خاصَّ معاهد إنشاء يف وساعدوا التفتيش. ِفَرق يف الضبَّاط، زيَّ اآلن يرتديان
تُقدِّم كانت ألنها الراغبون األملان والعلماء املهندسون إليها انجذََب امُلحتلَّة، منطقِتهم يف
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األملان، هؤالء معظم اقِتيَد بعُد وفيما األمريكان. يُقدِّمه مما أفضَل ومميزاٍت أعىل أجوًرا
يف السالح تهديد تحت روسيا إىل بيناموندا، يف امُلؤثِّرين األشخاص من القليل بينهم ومن

18.١٩٤٦ أكتوبر

ًة مهمَّ األملانية التكنولوجيا جعلت التي باألسباب ِصلٍة أية الفضاء لرحالت يكن لم
غضون يف الفضاء إىل الوصول من ستُمكِّن كانت ولكنها ،١٩٤٥ يف ومرغوبة

ا. جدٍّ قصرية زمنية فرتٍة

الستجالب بَرنامًجا وضعْت قد األمريكية الحكومة كانت ،١٩٤٥ َصيف مدار عىل
الجنرال تسليم جرى الورق». «مشبك مرشوع باسم، ُعِرف والنمساوية، األملانية الخربات
جماعة لريأس اخِتري فقد براون فون فرينر أما حرب، كسجني للربيطانيني دورنربجر
بحلول شخًصا ١٢٥ نحو ووصل تكساس. باسو، إل خارج بليس، فورت يف صواريخ
«يف-٢» صواريخ تجميع إعادة يف «ِهرمس» ومهنِديسمرشوع الجنود ملساعدة ١٩٤٦ بداية

نيومكسيكو.19 يف جراوند بروفينج ساندس وايت من وإطالقها
صواريخ ثالثة وإطالق إعداد يف الربيطاني الجيش البداية يف األملان بعض ساعد
الحكومة قرَّرت ما ُرسعان ولكن تعليمي. كتدريٍب أملانيا يف الشمال بحر ساحل من «يف-٢»
الطائرة تطوير جانب إىل ضخم صواريخ برنامج تكلفة ل تحمُّ تستطيع ال أنها الربيطانية
من يعملون كانوا والنمسا أملانيا من فقط شخًصا عرشين نحو جَلبَت ثَمَّ وِمن اثة؛ النفَّ
والعلماء املهندسني جذب يف الفرنسيُّون بدأ نفسه، الوقت ويف الصواريخ. برامج يف قبُل
للصواريخ أملانية جماعًة وشكَّلوا بهم. ة الخاصَّ الصواريخ مرشوعات إىل مهٍل عىل والفنيِّني
والصواريخ الفضاء لربنامج األساس حجَر بعُد فيما أصبحت التي فرنسا، فرينون، يف

الفرنيس.20
كانوا َمن اهتماَم الحًقا عليها العاملني واستجالب «يف-٢» صواريخ أخبار أثارت
الجيش ويف الجماهري يف الفضاء برحالت جديًدا اهتماًما وحرَّكت للفضاء سابًقا سني ُمتحمِّ
هذا أنَّ الفور عىل الحقيقيُّون املؤمنون ورأى املتحدة. الواليات يف سيما ال سواء، حدٍّ عىل
اإلثارة وتناَمت كسالح. فشِله عن النظر بغضِّ امُلنتَظر، التكنولوجي اإلنجاز يُمثِّل الصاروخ
منتصف يف نيومكسيكو، يف ساندس، وايت من «يف-٢» صواريخ إطالق الجيش بدأ عندما
«يف-٢» صواريخ األملان (أطلق القريب. الفضاء إىل األوىل العلمية ات امُلعدَّ حاملًة ،١٩٤٦
امُلتحمسني إنَّ بل ات.) ُمِعدَّ أيَّ تحِمل تكن لم ولكنها ،١٩٤٤ يف ميل ١٠٠ من ألكثر رأسيٍّا
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مرشوعاٍت بَدءوا (١٩٤٧ يف الجيش عن انفصلت (التي الجوية والقوات األسطول يف الجُدد
املرشوعات، هذه أُلِغيَت ما رسعان ولكن القمر. إىل والوصول صناعية أقماٍر إلطالق رسيًة
ميزانيتها، وشطبت عنها النظر املتحدة الواليات َرصَفت حينما الصواريخ، أبحاث وتقلََّصت
تُغريِّ ولم لم. السِّ وقت صغري جيٍش تشكيل من التاريخي نَمِطها إىل الرجوع وحاولت
القرن من األربعينيَّات نهاية يف الباردة الحرب بدأت أن إىل نظِرها وجهة املتحدة الواليات

العرشين.
بسيطرة مبارش نحٍو عىل ُمهدَّدة بأنها وحلفاؤها املتَّحدة الواليات شعرِت ما رسعان
الغربية أوروبا يف الشيوعي ل وبالتدخُّ الرشقية، أوروبا عىل شة امُلتوحِّ ستالني سياسات
السوفييتية، النظر وجهة من ولكن .١٩٤٩ يف الصينيني الشيوعيني وبانتصار والجنوبية،
الذرِّية املتحدة الواليات قنبلة أحبطتُْه قد بهم الخاصة امُلشاة لقوات الهائل التقدُّم فإنَّ
االتحاد عليها يُسيطر التي األراَيض ق تُطوِّ التي امُلحَكمة األمريكية القواعد وحلقة
ويتمكن تكنولوجيٍّا، املتحدة الواليات بَرْكب يَْلحق كي — ستالني أمر ولذا السوفييتي.
وقنبلة األمريكية، «بي-٢٩» القنابل وقاذفة «يف-٢» صواريخ بتقليد — رضباتها ردِّ من
السوفييت الصواريخ خرباء أُحِبط ناجازاكي). عىل أُلِقيَت التي (القنبلة الذرية البدين الرجل
يملكوا لم ولكنهم جديد، من العمل بدءَ لون يَُفضِّ كانوا ألنهم «يف-٢»؛ صواريخ تقليد بأمر
أكتوبر يف الرشقية أملانيا يف الصواريخ ملعاهد اإلجباري اإلخالء وأثمر األمر. يُطيعوا أن إالَّ
«يف-٢» صواريخ تجهيز عىل عَمَلهم واألملان السوفييت الصواريخ خرباء ترسيع عن ١٩٤٦
ستالينجراد رشقيَّ الواقع هل السَّ يف اإلطالق عمليات وبدأت لإلطالق. عليها استوَلْوا التي
بيناموندا، توجيه جماعة من جروتروب هيلموت بقيادة األملان، وساعد .١٩٤٧ أكتوبر يف
وُعِزل السوفييت. نظرائهم عن ُفِصلوا ما رسعان ولكنهم الخطرية، املشاكل بعض حلِّ يف
مفاهيَم عىل العمل يف وَرشعوا شمالية روسية بحرية يف جزيرة عىل معسكر يف معظمهم
التي السوفييتية الباليستية الصواريخ أعمال عىل تدريجيٍّا تأثريهم وتقلَّص مستقبلية،
يف بدأت التي بلِدهم، إىل إرسالهم لعملية تجهيًزا العزل هذا وكان كوروليف. يرأسها
الدولة هذه مثل يف امُلستحيل من كان فقد العرشين؛ القرن من الخمسينيَّات ُمستهلِّ
الصواريخ خرباء تحتِضن أن للهجرة، نظاًما تملك ال التي الشك، بجنون امُلصابة الشمولية

املتحدة.21 الواليات فعَلته ما عكس عىل األملان،
مرشوع عن املسئولني األملان ُخمس حوايل شكَّلوا الذين وجماعته، براون بفون استُِعنَي
وكانت للجيش. هة موجَّ قذيفٍة تطوير يف الربنامج، بداية يف ُجِلبوا والذين الورق»، «مشبك

30



العسكرية وامُلقتَضيات الفضاء رحالت أحالم

لإلطالق «يف-٢» نوع من باليستيٍّا أملانيٍّا صاروًخا يجهزون أمريكان وفنيون جنود :2-1 شكل
صاروخ يكن لم املتحدة. الواليات يف ناجح إطالق أول .١٩٤٦ مايو ١٠ يف ساندس وايت يف
الوقود ذات الصواريخ تكنولوجيا يف ثوريٍّا إنجاًزا كان ولكنَّه الفاعلية، شديد سالًحا «يف-٢»
(امَلصدر: الفضاء وصاروخ للقارات العابر الباليستي الصاروخ ظهور عت رسَّ التي السائل

الوطنية). والوثائق األرشيف إدارة

التخفيض عمليات ولكن «يف-٢». صاروخ عىل ستُطَلق القذيفة من التجريبية النسخة
نحو د امُلتجمِّ م التقدُّ من ُمحبًطا براون فون تركت ١٩٤٦-١٩٤٧ يف ت تمَّ التي الدفاعية
براون فون كتب يُراوده. كان الذي الفضاء رحالت حلم ق يُحقِّ أن يُمكن ضخم صاروٍخ
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رياضيٍّا ُملَحًقا لها وأضاف املريخ كوكب إىل استكشافية رحلٍة حول علمي خياٍل رواية
نقاط من قطُّ الخيال يكن لم الجماهري. إقناع يف أمًال بها، القيام إمكانيَة يُثِبت تفصيليٍّا
الحكومة زادت الباردة، الحرب احتدام مع لكن بعد. فيما امللحق سوى ينُرش فلم قوَّته،
من سبيًال الورق» «مشبك مرشوع وجعَلت تدريجيٍّا الصواريخ تطوير تمويل الفيدرالية
،١٩٥٠ يف وغريه. براون لفون النازيَّ املاَيض بذلك ماحيًة املواطنة، عىل الحصول ُسبل
األملاَن ناقًال أالباما، بهنتسفيل أرسينال ريدستون يف الصواريخ تطوير عىل الجيش ركَّز
الشيوعية الشمالية كوريا غَزت الحركة، هذه ِخضمِّ ويف هناك. األمريكيني من آالف وعدَّة
توجيُه وأُعيَد الفيدرايل. الدفاع نفقات وزادت الشيوعية مقاومة هيسترييا فزادت الجنوب،
ريدستون. عليه يُطَلق نوويٍّا سالًحا يحِمل فائق «يف-٢» لصاروخ وجماعته براون فون

الفضاء. سباق بداية يف حاِسًما دوًرا الصاروخ هذا لِعب
«يف-٢»/هنتسفيل صواريخ تطوير خط إىل الفضَل نُرِجع أال ينبغي حال، أية عىل
قد األملانية التكنولوجيا أنَّ من الرغم عىل بعد. فيما براون فون تابعو فعل كما وحَده،
ورشكة اث، النفَّ الدفع مخترب فإنَّ رسيعة، انطالقًة األمريكي الصواريخ تطوير منحت
نَمْوا قد إلكرتيك» «جنرال صواريخ ومرشوع موتورز»، «ريأكشن ورشكة «إيروجت»،
واشنطون يف األمريكية البحرية أبحاث معمل أنشأ الثانية. العاملية الحرب استثمارات بسبب
تطوير وقرَّر ساندس وايت من «يف-٢» صواريخ إطالق لعمليات علمية اٍت معدَّ العاصمة
للطائرات «مارتن» رشكة مع وتعاقد «فايكينج»، وأسماه به، خاصٍّ تجاربضخم صاروخ
القوات استثمرت ُمحرِّكه. لتصنيع موتورز» «ريأكشن رشكة ومع لتجميعه ماريالند يف
إيروجت يف ع التوسُّ من مزيٍد إىل أدَّى ا ممَّ الصواريخ، محركات يف الجديدة األمريكية الجوية
أول أفييشن»، أمريكان «نورث لرشكة التابع روكيتداين إنشاء وإىل موتورز، وريأكشن
الستينيَّات. يف السائلة الدافعة باملواد تعمل التي الصواريخ ُمحركات لتطوير أمريكية رشكة
فاق ما رسعان أمريكا، يف املدى طويلة نووية قوٍة أوَل الجوية القوات أصبحت أن بعد
الكربى الغربي الساحل طائرات رشكات مع وتحالَفت السابقة. القواِت للصواريخ تمويلها
الصواريخ. صناعة يف بنصيٍب منها كلٌّ طالبت التي وبوينج، ودوجالس كونفري ِمثل
الكيميائي والرتكيب لبة الصُّ الدافعة املواد ذات الضخمة الصواريخ سادت ما ورسعان
أثناء وإيروجت اث النفَّ الدفع مخترب تجاِرُب عنها ضت تمخَّ التي فاعلية األكثر الجديد
ثيوكول مثل رشكاٍت بزوغ إىل ذلك وأدَّى وإطالقها. تخزينها سهولة إىل نظًرا الحرب،

الصواريخ.22 صناعة يف الكيميائية الهندسة رشكات من وغريها باودر، وهريكوليز
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الواليات من كلٌّ قرَرت عندما التسلُّح وسباق الفضاء سباق يف حاِسمة لحظٌة حانت
كان للقارات. العابرة الباليستية الصواريخ إنتاج مواصلة السوفييتي واالتحاد املتحدة
َمركبٍة توجيه ألن ١٩٤٥؛ عام بعد هة املوجَّ الصواريخ عىل ركَّز قد األمريكي الجيش
االعتبار يف الوْضع مع باليستي، صاروٍخ توجيه من أسهل بدا الجوي الغالف يف مجنَّحة
الجيش يَكتِشف أن قبل سنواٍت عدَّة األمر واستغرق ة. الدقَّ إىل «يف-٢» صواريخ َعوَز
أو الدفع يف سواءٌ سة، امُلتنفِّ الصواريخ يف الجيش واجهها التي للمشاكل نتيجًة الحقيقة
وأكثر وزنًا أخفَّ القذائف وأصبحت الذاتي، بالقصور املالحة نُظم نَت تحسَّ عندما التحكُّم.
من اآلخر الجانب إىل توجيٍه دون قذفها من بكثرٍي أسهَل مساٍر عىل قنبلٍة قذُف بات قوة،
النووية الهيدروجينية» «القنبلة عىل اختباٍر أوَل املتحدة الواليات أجَرِت أن بعد العاَلم.
حجم لتصغري رسيع إنجاٍز بتحقيق األسلحة مو ُمصمِّ وَعَد ،١٩٥٢ خريف يف الحرارية
التي القنابل من مرٍة ألف أقوى يَُعدُّ والذي القنابل، لهذه الهائل املردوُد جعل األجهزة.
أُلِقيَت وإن حتى التدمري تستطيع القنابل فهذه بال؛ ذي غريَ أمًرا َة الدقَّ اليابان، عىل أُلِقيَت
اعتَلت التي أيزنهاور، دوايت األمريكي الرئيس إدارة وافقت هدفها. من أمياٍل بُعد عىل
«أطلس» للقارات العابرة الباليستية الصواريخ مرشوع عىل ،١٩٥٣ يناير يف الحكم ة ُسدَّ
رغم ،١٩٥٥ يف أيزنهاور، وافق كما .١٩٥٤-١٩٥٥ يف الوطنية األولويات صدارة يف وجعلتْه
َطِي ُمتوسِّ باليستيَّني صاروَخني عىل الفيدرالية، امليزانية زيادة عىل ظات تحفُّ من لَديه ما
جماعة أنتجت السوفييت. ضدَّ مؤقَّت كسالٍح ميًال) ١٦٥٠ منهما كلٍّ مدى (يبلُغ املدى
رشيفر برنارد الجنرال بقيادة الجوية للقوات التابعة للقارات العابرة الباليستية الصواريخ
فون جماعة ُطولِبَت حني يف «أطلس»، لصواريخ العنارصاملكوِّنة نفس من «ثور» صواريخ
تلك كل وأصبحت األمريكية. والبحرية الجيش لصالح «جوبيرت» صاروخ بتطوير براون
بعد صناعية أقماٍر إطالق اِت ِمنصَّ والكريوسني، السائل باألكسجني تعمل التي الصواريخ

قليلة.23 سنواٍت
املتزايد للتهديد أفعاٍل ردوَد كانت و«جوبيرت»، «ثور» خاصة امُلتضاربة، الربامج هذه
كوروليف نبَغ براون، فون ِغرار وعىل الباليستية. للصواريخ السوفييت تطوير يُمثِّله الذي
واضح: هدٍف عىل للرتكيز اإلنتاج ورشكات التصميمات ومكاتب الجيش بني التنسيق يف
قلَّد السوفييتي، الجيش مدفعية من رئييس وبتمويٍل املدى. البعيدة الباليستية الصواريخ
تصميمات مكتب ر طوَّ «آر-٢». بصاروخ َمداه ضاَعَف ثم «آر-١»، وصنَع «يف-٢» صاروخ
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وحوَّله ،١٩٥٣ يف األوىل للمرة اختُِرب الذي املدى، ط متوسِّ «آر-٥» صاروخ يانجل ميخائيل
وحلفائهم قواعدهم حول لألمريكان تهديًدا مثَّل ما وهو نوويٍّا، امُلسلَّح «آر-٥إم» إىلصاروخ
تالية سوفييتية قيادة وافقت «أطلس»، مع بالتوازي ،١٩٥٥ يف وآسيا. الغربية أوروبا يف
مبارشًة، أمريكا إصابَة يستطيع صاروٍخ أول عىل خوروشوف، نيكيتا قيادة وهي لستالني،
نووية قذيفًة يحِمل كان أنه إىل ونظًرا للقارات. العابر الباليستي «آر-٧» صاروخ وهو
إىل باإلضافة أساسية واحدة بمرحلٍة «أطلس»، من حجًما أكرب «آر-٧» كان وزنًا، أثقل
مركبة كان ذلك مع ولكنه َعَميل غري سالح أنه ذلك بعد ثبَت وقد ُملَحقة. ُمعزِّزات أربعة
األوىل السنوات يف أمريكي صاروخ أي يُضاهيها ال حمٍل بُقدرِة يتمتَّع كان إذ رائعة؛ إطالٍق

الفضاء. لسباق
بتحليق تتنبَّأ التي الفضاء ُدعاة رسائل تعزيز عن الصواريخ سباق تَساُرع أثمر
تُرَسل ،١٩٤٦ فمنذ القريب؛ املستقبل يف الفضاء يف البَرش أيًضا وربما الصناعية األقمار
وايت من الفضاء إىل ُمميتة) تكون ما (غالبًا قصرية رحالٍت يف قرود وأحيانًا ِعلمية طروٌد
يس إيه «دابليو التجاِرب صاروخ ارتفع ،١٩٤٩ عام ففي املواقع؛ من وغريها ساندس
ميًال ٢٥٠ مسافة «يف-٢» صاروخ عىل محموًال اث النفَّ الدفع مخترب أنتجه الذي كوربورال»
رحالٍت يف كالبًا أرَسلوا إنهم بل الخمسينيَّات؛ يف ا ِرسٍّ السوفييت بهم ولِحق األرض. عن
الربيطانية الكواكب جمعية من كالرك يس آرثر مثل الفضاء ُدعاة ونرش َمدارية. دون
وبعَدها، الثانية العاملية الحرب أثناء ناجًحا أمريكيٍّا ِعلميٍّا كاتبًا أضحى الذي يل، ووييل
مجلة مقاالت من سلسلٍة يف إنجاًزا أخريًا براون فون ق حقَّ ،١٩٥٢ يف مؤثِّرة. جديدًة كتُبًا
القمر إىل مأهولة استكشافية ورحالٍت فضاء ملحطة الفخيمة رؤيته فيها ح وضَّ «كوليري»
التليفزيون عىل ديزني والت برنامج يف الفضاء عن يل قدَّمها حلقاٍت ثالُث ذلك وتال واملريخ.
وغريه كوروليف بذل جذريٍّا، اختالًفا مختلفة بيئٍة يف السوفييتي، الجانب وعىل الوطني.
رحالت بإجازة والعسكرية السياسية سة املؤسَّ إلقناع ُمضِنيًا جهًدا للفضاء سني امُلتحمِّ من
للمرة ،١٩٣٥ عام مات الذي تسيولكوفسكي، شهرة بإحياء ربطها طريق عن الفضاء
ُمستعارة أسماء تحت غالبًا عامة، مقاالت وكتَبوا اجتماعات، وعَقدوا ُخطبًا، فألَقوا الثانية.
العلمي الخيال وأفالم رواياُت وعزَّزت عملهم. بها يتَِّسم كان التي ة التامَّ الرسيَّة إىل نظًرا
الفضاء رحالت كانت ،١٩٥٥ عام وبحلول رسالتَهم. الجانبنَي، يف الحديدي»، «الستار

الحدوث.24 وشيك أمًرا العاديني األشخاص إىل بالنسبة
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الخالصة

األهمية حاِسَمي الفضاء برحالت املؤمنني جانب من يُبذَالن اللذان والتأييد الدعاية كانت
ومع مجنونة. بفكرٍة ليس الفضاء إىل السفر بأنَّ والنُّخبِة العاديني األشخاص إلقناع
العاملية الحرب دون الفكرة هذه بها ذَت نُفِّ التي الرسيعة الوترية تخيُّل يَستحيل ذلك
َمتبوًعا «يف-٢»، صواريخ بتطوير الحكيم غريُ أملانيا قرار أدَّى فقد الباردة. والحرب الثانية
ُمعزِّز ظهور تعجيل إىل هتلر، بقيادة الرايخ هزيمة أعقبَه الذي للتحالُف الرسيع باالنهيار
عىل الحكومات ع تُشجِّ جديدة قضيٍة وجود الرضوري من وأصبح األقل. عىل بَعقٍد الفضاء

الباردة. الحرب هي القضية هذه ستكون أخرى ومرة الصناعية. األقمار تمويل
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الباردة احلرب يف الفضاء سباق

يف الصناعي») «القمر أو الزميل» («املسافر «سبوتنيك» السوفييتي االتحاد أطلق عندما
رسعة تِصل التاريخ، يف مرٍة فألول البرشية. تاريخ يف فارقة لحظًة كانت ،١٩٥٧ أكتوبر ٤
األرض. مدار يف ويُوَضع الساعة يف ميل ألف ١٧ عن يزيد ما إىل البرش ُصنع من جهاز
عىل أطلَقْت ما ورسعان الفضاء»، «عرص بقدوم العاملية الصحافة بَت رحَّ الفور وعىل
القمر إىل الوصوُل املنافسِة هذه عن نَجَم الفضاء». «سباق امُلقبلة العظمى القوى منافسة
أعلن عندما ،١٩٥٥ صيف يف بدأ الحقيقة يف السباق ولكنَّ عاًما. عَرش اثنَي من أقلَّ يف
يف الدولية الجيوفيزيائية السنة مرشوع سياق يف علمية َمركباٍت سرُيسالن أنهما الجانبان

.١٩٥٧-١٩٥٨

األوىل الصناعية األقمار

الجيوفيزيائية السنة بمرشوع الخاص الصناعي القمر أصل يرجع املتحدة، الواليات يف
وكان األمريكية. البحرية أبحاث مكتب يف ١٩٥٤ يونيو يف ُعِقد اجتماٍع إىل الدولية
االحتياطي يف ضابط الثالث، ديورانت يس فريدريك الصواريخ خبريُ الحضور بني من
وحدة يف (CIA) املركزية االستخبارات وكالة يف ي رسِّ وضابط املتحدة، للواليات البحري
الذي ،(IAF) الفضائية للمالحة الدويل االتحاد رئيس أيًضا وكان العلمية. االستخبارات
شبكٍة يف أوروبية، معظمها يف تزال ال كانت التي الفضاء جمعيَّات لربط ١٩٥١ يف تشكَّل
اجتماع لحضور براون فون فرينر األملاني ديورانت ودعا القومية. الحدود تتجاوز جديدة
ة الخاصَّ العلمية الورقة ديورانت قرأ منذ صديَقني صارا قد كانا إذ الصناعية؛ األقمار

الفضائية. للمالحة الدويل االتحاد مؤتمرات أحد يف باألملاني
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ألف ١٧ عن يَزيد ما إىل البرش صنع من جهاز رسعة تِصل التاريخ، يف مرٍة ألول
األرض. مدار يف ويُوَضع الساعة يف ميل

القذائف من مراحل ثالث التكِلفة: منخفضة إطالٍق مركبة باقرتاح براون فون جاء
إمكانياتها كانت «ريدستون». صاروخ عىل محمولة للطائرات ة املضادَّ الصغرية العنقودية
يِزن خامل جسٍم وضع عىل ُقدرتِها سوى الالحقة الدراسات تَضَمن لم إذ محدودة؛
ورخيصة رسيعة طريقًة كانت أنها ورشكائه براون فون ة حجَّ كانت املدار. يف أرطال ٥
عىل بالتصديق املركزية االستخبارات وكالة ديورانت أقنَع السوفييتي. االتحاد لهزيمة
الباردة. الحرب يف العاملي الرأي عىل امُلحتَمل الصناعي القمر تأثري إىل نظًرا االقرتاح
الغالف عن علمية معلوماٍت الستخالص برصيٍّا نتتبعه كيف هو املطروح السؤال وأصبح
ة دقَّ لتحسني األهمية يف غاية معلومات وهي جاذبيَّتِها، وحْقل لألرض الخارجي الجوي
األمريكية، والبحرية الجيش من مشرتَك بدعٍم ،١٩٥٥ يناير يف املدى. البعيدة الصواريخ

«أوربيرت».1 باسم رسميٍّا ي الرسِّ املرشوع هذا َب لُقِّ
القمر ملرشوع جماهريي دعٍم بناء يف السياسة وخرباء واملهندسون العلماء بدأ
قومية كمنظَّمٍة نفسها تعريف أعادت التي األمريكية، الصواريخ جمعية أجَرْت الصناعي.
أمريكي قائد وهو بريكنر، لويد وصنَع عامة. دراسًة الثانية، العاملية الحرب بعد للهندسة
يف العاملي الجيوفيزيائي املؤتمر يف قراًرا األمريكية، الدفاع بإدارة وثيقة ِصلة له مؤثِّر ِعلمي
الدولية. الجيوفيزيائية السنة مرشوع لصالح صناعية أقماٍر إلطالق ج يُروِّ ١٩٥٤ خريف
وتستمرَّ ١٩٥٧ يوليو ١ يف تبدأ أن امُلقرَّر من كان التي العلمية، الحملة هذه واستهدفت
والغالف القطبية املناطَق ذروته، الشمس نشاط بلوغ مع ،١٩٥٨ ديسمرب ٣١ حتى
عن الصناعية األقمار قياسات تُثِمر أن ع امُلتوقَّ من وكان لألرض. األيوني والغالف الجوي
بالحرب متعلقة ة مهمَّ أخرى حوافُز لديه كانت بريكنر أنَّ إال الجديدة، البيانات من الكثري
صناعي قمٍر إطالق سابقة أيًضا وربما القومية، املتحدة الواليات مكانة ومنها الباردة،

جوٍّا.2 األخرى البلدان ملراقبة
للغاية رسيًة دراسًة تُجري أيزنهاور إدارة كانت ،١٩٥٤ عام نفِسه، العام أثناء يف
القنابل وقاِذفات بالصواريخ مفاجئًا هجوًما السوفييتي االتحاد شنِّ احتمالية حول
املدى املتوسط الباليستي الصاروخ ُصنع منها إجراءات، ة عدَّ الدراسُة وأقرَّت النووية.
االتحاد فوق تُحلِّق كي العايل االرتفاع ذات االستطالع وطائرة مؤقتًا، حالٍّ باعتباره
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قمٍر إطالق وأيًضا «يو-٢») قصرية فرتٍة بعد يَت (ُسمِّ رشعية غري بصورٍة السوفييتي
االستخبارات. ملشاكل نهائي وحلٍّ الفضاء، من لالستطالع سابقٍة بمثابة ليكون صناعي
الغالف عند تنتهي الجو عىل القومية السيطرة أنَّ األمريكان الدويل القانون خرباء رأى
ربيع يف ِبُحرية. العمل يستطيع املدار يف يُوَضع جسٍم أي فإن ثَم ومن امُلدَرك؛ الجوي
يُقرِّر أيزنهاور دوايت الرئيس جعلت التي الرئيسية األسباب أحَد الرأي هذا كان ،١٩٥٥
أجندًة يحمل الذي الدولية الجيوفيزيائية للسنة الصناعي القمر مرشوع عىل امُلصادقة

خفية.3 سياسية
الطريان مهندس خصوًصا ورشكاؤه، كوروليف سريجي تَتبَّع السوفييتي، االتحاد يف
أجل من وكافحوا واألوروبية األمريكية الفضاء رحالت أدبيات تيخونرافوف، ميخائيل
تيخونرافوف قاد و١٩٥٥، ١٩٥٣ بني ما الفرتة ويف وطنهم. يف الحماسة روح إشعال
بالتوازي الصناعية، األقمار إمكانيَّات حول طويل تقريٍر لكتابة معهِده يف صغريًا فريًقا
الجوية. القوَّات من بتمويٍل األمريكية راند سة مؤسَّ بها قامت ُمشاِبهة دراساٍت مع
سريوق كان ذلك أنَّ إىل منها جزءٌ يرجع ألسباٍب عسكرية، تطبيقاٍت التقرير وذكر
جوهريٍّا يكن لم أهميته، من الرغم عىل االستطالع، ولكنَّ السوفييت. القرار لصانعي
عىل َس التجسُّ كان الوقت ذلك يف السوفييت إىل بالنسبة األسهل ألنَّ السوفييتي للشأن
وتيخونرافوف، كوروليف استطاع ،١٩٥٤ عام أواخر يف نسبيٍّا. املفتوحة امُلتحدة الواليات
لرحالت لجنٍة بتشكيل امُلعتَربة العلوم أكاديمية إقناَع للفضاء سني امُلتحمِّ من وغريهما
،١٩٥٥ أبريل يف اللجنة هذه تشكيل موسكو يف حف الصُّ إحدى أعلنت وعندما الفضاء.
ثَمة أنَّ عىل دليًال واعتربه املقال، الغربي اإلعالم استغلَّ إذ الحسبان؛ يف يكن لم ما حَدث
صناعي، قمٍر مرشوع بتنفيذ أيزنهاور إدارة قرار عزَّز مما األفق، يف يَلوح فضاءٍ سباَق

للقارات.4 العابرة الباليستية الصواريخ تطوير مع يتعاَرض أال عىل ولكن
تحسني سبُل الفريق أعضاء درس عندما زخًما «أوربيرت» اكتسب نفسه، الوقت يف
األمريكي املرشوَع باعتباره حتميٍّا بدا الذي تتويجه فقد ولكنه والتتبُّع. الحْمل عىل قدراته
التجاِرب صاروخ مهنديس كبري روزن، ميلتون قدَّم إذ ١٩٥٥؛ صيف يف الرسمي
تستِند املراحل ثالثية جديدة َمركبٍة اقرتاح األمريكية، البحرية أبحاث معمل يف «فايكينج»
إدارة وأنشأت «ألوربيرت». دعمها إنهاء إىل البحرية سارعت ثَمَّ ومن «فايكينج». تطوير إىل
القوات قدمته آَخر واقرتاح الخياَرين هذَين بني من لالختيار اختيار قائمَة األمريكية الدفاع
األخري وكان «أطلس». للقارات العابرة الباليستية الصواريخ مرشوع إىل يستند الجوية
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خدمته. يف املستوى العايل الدعم إىل ويفتِقد أطول، وقتًا وسيستغِرق التكاليف، باهَظ
للقارات العابرة الباليستية الصواريخ عن سيُشتِّته أنه رشيفر برنارد الجنرال ظنَّ وقد
عىل اللجنة اختارت ،١٩٥٥ أغسطس بداية يف االستطالعية. الصناعية األقمار وبرامج
مقابل يف خمسٌة لصالحه صوَّت إذ األمريكية؛ البحرية أبحاث معمل اقرتاَح مفاجئ نحٍو
متِنها عىل يُوَجد كما األقل، عىل رطًال ٢٠ حمولة «فانجارد» فضاء مركبة أتاحت اثننَي.
سبٌب ة ثمَّ كان ربما بكثري. أكرب علميٍة عوائَد عن يُثِمر الذي األمر السلكي، إرساٍل جهاز
عسكريٍّا صاروًخا تُستخَدم لم ألنها «َمَدنية» أكثر تبدو كانت املركبة أنَّ وهو ثانوي آَخر
كان براون فون لصاروخ األملاني األصل أن يعتِقد كان أيًضا اللجنة أعضاء أحد كمرحلة.
ولكن سابًقا. النازي املهندس براون فون تجاه عداوًة يُِكنُّ يزال ال كان ربما مساوئه؛ من
الفضاء من الجوية املراقبة مسألة تلَعْب لم كما حاِسمة، تُكن لم الثانوية األسباب هذه
يكونوا لم اللجنة أعضاء معظم أنَّ لدرجة للغاية ية رسِّ كانت أنها يبدو الواقع يف دوًرا؛
التطوير من الكثري إىل يحتاج صاروٍخ بحلول براون وفون الجيش ذُِهل بها. ِعلٍم عىل
يقرتح أن أخرية محاولًة الجيش وحاول بالفعل. متاحة أجهزٍة إىل يَستند صاروٍخ محلَّ
املحاولة هذه ولكن األمريكية، بالبحرية الخاص الصناعي القمر يُطِلق بأن وسًطا، حالٍّ
أثارت «سبوتنيك»، بعد عاَمني، بعد «فانجارد» قرار حكاية ذاعت أن وبعد بالفشل. باءت

املتحدة.5 الواليات يف امُلتباَدلة االتهامات من الكثري
القمر عن أعلن قد األبيض البيت كان بأيام، املبدئي لقرارها اللجنة وصول قبل
ُمتصدًرا ،١٩٥٥ يوليو ٢٩ يف الدولية الجيوفيزيائية السنة بمرشوع الخاص الصناعي
السنوي اجتماعه يعقد الفضائية للمالحة الدويل االتحاد وكان العاملية. الصحف عناوين
السوفييتي. االتحاد ُممثِّلو يحُرضه الذي األول االجتماع وهو الدنمارك، كوبنهاجن يف
الصحافة الفضاء، رحالت للجنة االسمي الرئيس سيدوف، ليونيد أخرب أغسطس، ٢ يف
كانت العبارة هذه أنَّ ويبدو أيًضا. صناعية أقماًرا يُطِلق سوف السوفييتي االتحاد بأنَّ
وغريه كوروليف من بتوجيٍه كانت ربما ولكنها املستوى، العايل السيايس الدعم إىل تفتِقر
أنتجوا ،١٩٥٥-١٩٥٦ يف الدولة. فَرَضتها رسيَّة يف يعملون كانوا الذين موسكو، يف
عليه، املوافقة عىل وحصلوا ،«٣ «سبوتنيك باسم ا جدٍّ كبريًا جيوفيزيائيٍّا صناعيٍّا قمًرا
قوة بفضل ،١٩٥٨ عام يف أخريًا إطالُقه امُلقرَّر من وكان طنٍّ نصف يِزن القمر وكان
ِمن القلق كوروليف ساور ،١٩٥٦ عام أواخر يف ولكن «آر-٧». للصاروخ الهائلة الحمل
بسبب الفضاء، سباق يف امُلتَّحدة الواليات بعد الثانية املرتبة يف سيأتون السوفييت أنَّ
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ترسانة يف مرشوعهم، عىل الجيش يف وقادته براون فون وأبقى األول. الصناعي القمر
باملوافقة أيزنهاور قرار بمساعدة محالة. ال ستفَشل «فانجارد» بأنَّ ُمقتِنعني «ريدستون»،
مركبة من لة ُمعدَّ نسخٍة الستخدام خطًة وضعوا املدى، ط متوسِّ «جوبيرت» صاروخ عىل
إعادة النووية القذائف تحتِمل لكي الحراري الدرع تقنيات الختبار «أوربيرت» اإلطالق
الرغم عىل الربنامج، ذلك أولويات عىل للداللة «جوبيرت-يس» النسخة هذه يَت وُسمِّ الدخول.
رقٌم عنه نتَج اختبار أُجري ١٩٥٦ سبتمرب ويف «ريدستون». كانت األوىل املرحلة أنَّ ِمن
للشائعات نظًرا كوروليف، وكان ميًال. ٣٣٥٥ مسافة إىل القذيفة وصَلِت إذ عاملي؛ قيايسٌّ
قمٍر إطالق محاولة يف أخفق قد براون فون بأنَّ مقتنًعا الغربية، الصحافة يف ُروَِّجت التي
ما وهو السلكي، إرساٍل جهاز يحِمل أبسط جسٍم إلطالق خطًة جماعته فوضعْت صناعي.
صاروخ اختبارات نجاح بمجرَّد إطالُقه امُلمكن من كان .«١ «سبوتنيك الحًقا عليه أُطِلق

األول.6 للقارات العابر الباليستي «آر-٧»
ر تأخَّ أمريكيٍّا)، مواطنًا الوقت ذلك يف كان (الذي براون فون ع توقَّ كما تماًما
رغم أيًضا، ملحوظة زيادًة تكِلفته زادت كما ملحوًظا، ًرا تأخُّ الزمنية ُخطته عن «فانجارد»
الجيش وحاول التطوير. ُمشكالت عىل السيطرَة النهاية يف استطاعوا وزمالءه روزن أنَّ
لضمان «فانجارد»، ل بديلة كُخطٍة «جوبيرت-يس» عىل باملوافقة أيزنهاور إقناع مرَّتنَي
ولم ذلك عىل يُواِفق لم الرئيس ولكن السباق، يف األول للمركز املتحدة الواليات احتالل
ميزانية فيه كانت الذي الوقت يف األموال من مزيًدا سيُكلِّف ذلك كان فقد باًال. له يُلِق
املتحدة الواليات سياسة سيُغريِّ كان أنه كما كبريًا، ارتفاًعا بالفعل ارتفعت قد «فانجارد»
هذه الدولية. الجيوفيزيائية للسنة الرسمي العلمي املرشوع هو «فانجارد» اعتَربت التي
يف دوٌر أليزنهاور يكن لم (التي «فانجارد» باختيار األصيل القرار مثل مثلها القرارات،
كان عواقبها: يف جوهرية كانت األول) املقام يف اتِّخاذها يمنع لم أنه بخالف اتخاذها،
املكانة احتلَّت قد املتحدة الواليات كانت إذا جذريٍّا اختالًفا سيختلف الفضاء سباق تاريخ
عت رسَّ أخرى، ومرة بالسوفييت. ِللَّحاق ُرسعتها من تَزيد أن إىل ستحتاج تكن فلم األوىل.

ُممكن. حدٍّ أقىص إىل الفضاء عرب السفر إمكانية األحداث

الفضاء برامج تنظيم

فيه؛ ُمبالًغا األمريكي العام الرأي عىل «سبوتنيك» الصناعي القمر تأثري يكون ما غالبًا
لوصف و«خوف» و«هسترييا»، «ذعر»، مثل كلماٍت مشهورون ُمؤرِّخون استخدم فقد
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من كثرٍي لدى انطباًعا اإلنجاز هذا ترك ذلك. تُؤيِّد ال فهي الحديثة، الدراسات أما تأثريه.
والسياسيِّني الصحافة أنَّ إالَّ اإلطالق. عىل باًال له يُْلقوا لم أيًضا كثريين لكن األمريكان،
وصار الرمزي.7 االنتصاَر هذا السوفييت إلعطائها أيزنهاور إدارة هاجموا ما رسعان
الرئيس وآثَر الُحكم. عىل الجولف لعب ل يُفضِّ طيب عجوز الرئيس بأن يتشدَّق اإلعالم
يَحمي لكي جزئيٍّا وذلك ا، رسٍّ الباردة الحرب قرارات اتخاذ يف العميق له تدخُّ عىل اإلبقاء
بطائرات الخطرية االستطالع َمهام وكذلك الجوية املراقبة اسرتاتيجية مثل الرسية، أجندته
شائًعا كان ما بخالف أنه أوضحت محدودة، كونها رغم الجوية، الرحالت هذه «يو-٢».
كانت فقد صحيًحا؛ العكس كان صواريخ»، «فجوة بعَدها ثم قاذفات» «فجوة وجود عن
َجْهَل ولكنَّ النووية. األسلحة فئات كل يف السوفييتي االتحاد عن ُمتقدمًة املتحدة الواليات
سباق يف التقدُّم تشجيع عن إحجامه لنْقد الفرصة لهم أتاح املعلومات بهذه ناقديه
كان أجندته. مع تتعاَرض ما كثريًا اد النقَّ أجندات كانت ذلك، ومع والفضاء. التسلُّح
هذه وانتقلت الباليستية، الصواريخ تطوير يف َلُدوَدين ُمناِفسنَي الجوية والقوات الجيش
املستقبل، يف الربنامج إدارة يف يتهما بأحقِّ كالهما وطالب الفضاء. سباق إىل فوًرا املنافسة

الكعكة. من جزءٍ عىل الحصول يف بأحقيَّتِها البحرية طالبِت حني يف

األمريكي العام الرأي عىل «سبوتنيك» الصناعي القمر تأثري يكون ما غالبًا
و«هسترييا»، «ذعر»، مثل كلماٍت مشهورون مؤرِّخون استخدم فقد فيه؛ ُمبالًغا

تأثريه. لوصف و«خوف»

الجريدة احتوت كذلك. السوفييت القادة مفاجأة العاملية الصحافة فعل ردُّ أثار
كانت أكتوبر من السادس يف ولكن لإلطالق، التايل اليوم يف صغرية مقالًة الرسمية
نيكيتا الشيوعي الحزب رئيس وأراد الدولية. التهاني تنهمر بينما ضخمة عناويُن ة ثمَّ
مشهود إنجاٍز تحقيَق ،١٩٥٣ يف ستالني وفاة بعد الُحكم َة ُسدَّ اعتىل الذي خوروشوف،
كوروليف فريق أرسل نوفمرب. ُمستهلِّ يف البلشفية للثورة األربعني للذِّكرى الفضاء يف آَخر
من الثالث ويف امَلدارية. دون الفضاء رحالت أجل من زة مجهَّ مقصورٍة يف الفضاء، إىل كلبًا
التُِقَطت ضالَّة كلبة اليكا، الكلبة متِنه وعىل «٢ «سبوتنيك الصناعي القمر انطلق نوفمرب،
الشديدة، الحرارة جرَّاء من وماتت املسكينة الكلبة ذُِعَرت ولألسف موسكو. شوارع من
أخرى، مرة رحيًما. قتًال قتَلها يدَّعوا أن قبل أسبوع ملدَّة بشأنها كذَبوا السوفييت ولكنَّ
«١ «سبوتنيك وزن أضعاف يبلُغ ما وهو رطًال، ١١٢١ الضخم، الصناعي القمر حجم أثار
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اختباٍر أول تحقيق ادِّعاء يف الحق للسوفييت أعطى كما الجميع، إعجاب رطًال، ١٨٤ البالغ
أغسطس.8 أواخر يف للقارات العابرة الباليستية للصواريخ ناجح

الباليستية، الصواريخ تطوير يف َلُدوَدين ُمناِفَسني الجوية والقوات الجيش كان
الفضاء. سباق إىل فوًرا املنافسة هذه وانتقلت

ماكدوجال والرت املؤرِّخ عليه أطلق ما السوفييتي لالتحاد الثاني النجاُح فاقَم
وُرويًدا أمريكا. له تتعرَّض الذي امللحوظ اإلحراج حول أمريكا يف اإلعالمي» «الشَغب
التهديد وزاد األمريكية. اإلدارة ونْقد والقلق الغضب إىل األمريكي العام الرأي ل تحوَّ رويًدا
سنواٍت بُعد عىل كان أنه رغم للقارات، العابرة الباليستية الصواريخ باستخدام السوفييتي
الخوف هذا بتغذية سعيًدا خروتشوف وكان عف. بالضَّ األمريكان شعور التنفيذ، من
يف ِبلَّة، الطني زاد ما الفضائية. السوفييت وبُقدرات السوفييتية بالصواريخ بالتفاُخر
ة منصَّ عىل ًرا مصغَّ صناعيٍّا قمًرا يحِمل «فانجارد» صاروخ سقوط ديسمرب، من السادس
الجيش نجح اللحظة، هذه عند الوطني. التليفزيون عىل يًا مدوِّ انفجاًرا ُمحِدثًا اإلطالق،
صاروخ جاء «جوبيرت-يس». إىل املستند الثاني مرشوعه عىل موافقٍة عىل الحصول يف
مراحل أدار حني يف هانتسفيل، يف براون فون فريق من املرشوع وتوجيه ريدستون
يناير ٣١ يف كاليفورنيا. يف اث النفَّ الدفع ُمختَرب الصناعي والقمر الُعليا الصلب الوقود
،«١ «إكسبلورر الجيش اه وسمَّ املدار؛ يف صناعيٌّ قمٌر أخريًا املتحدة للواليات أصبح ،١٩٥٨

أسابيع.9 ستة بعد له مداري نجاح أول يف «فانجارد» وتِبَعه
الرئيس من كلٌّ أقرَّ الفضاء، برنامج عىل الجيش قوات فيه تناحرت الذي الوقت يف
إىل الحاجة جونسون، ليندون الديمقراطي الشيوخ مجلس يف األغلبية وقائد الجمهوري
اللجنة هي العمل لهذا األوىل حة املرشَّ وكانت وِسلمية. علمية ببعثاٍت للقيام َمدنية هيئة
عن عبارة وهي (NACA ب اختصاًرا تُعَرف (التي الجويَّة للمالحة الوطنية االستشارية
وأوهايو فريجينيا يف مراكزها أكرب وتقع ،١٩١٥ عام يف ست تأسَّ لألبحاث حكومية منظمة
للمالحة الوطنية اإلدارة إنشاء ُمذكِّرة عىل الرئيس ع وقَّ يوليو، نهاية ويف وكاليفورنيا.
إىل باإلضافة ،NACA رحم من ناسا) أو NASA ب اختصاًرا تُعَرف (التي والفضاء الجوية
الخاصة الفضاء مرشوعات وبعض األمريكية البحرية أبحاث معمل يف «فانجارد» جماعة
الذي األكاديمي، للتوجيه الخاضع اث، النفَّ الدفع ُمخترب ب رحَّ الجوية. والقوات بالجيش
الوكالة بدأت أن بمجرد ناسا وكالة لصالح الجيش عن يتخىلَّ بأن كالتيك، تُديره كانت
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قاوموا هانتسفيل يف وقائده براون فون لكن .١٩٥٨ أكتوبر ١ يف نشاطها ممارسة
صاروخ مرشوع يف انفصال حدوث عواقب مخافَة ، انحلَّ الذي فريقه نصف نْقل محاولة
أمكن عندما سنة، بعد بالنقل أمًرا أيزنهاور أصدر وأخريًا املرشوعات. من وغريه «جوبيرت»

براون.10 فون فريق أعضاء كلِّ استيعاب
التنظيمية، يات للتحدِّ الباردة الحرب أثناء األمريكي الحل هو َمدنية هيئٍة إنشاء كان
السوفييتية الصناعية األقمار أبرزت االحتدام. الرسيع السباق يف السياسية، وأيًضا
العلمية القوة عىل والتدليل املكانة تحقيق يف الفضاء إنجازات ِقيمة «سبوتنيك»
بريطانيا وخاصة األوروبية، االستعمارية اإلمرباطوريات انفصال كان وقد والتكنولوجية.
والحركات عام، كل تتشكَّل جديدة دول ة ثمَّ كان ا. ُمهمٍّ سياًقا وآسيا، أفريقيا يف وفرنسا
نموذََجني باعتبارهما ني والصِّ السوفييتي االتحاد إىل تنُظر ما غالبًا القومية الثورية
لالشرتاكية املزعوم ق للتفوُّ ُمدوٍّ إعالٍن بمثابة السوفييتية الفضاء إنجازات كانت ر. للتطوُّ
العسكرية عىل هوادٍة بال والغرب أمريكا تنتِقد الشيوعية الدعاية وكانت الرأسمالية. عىل
عىل تأسيسها رشوط تنطوي وِعلمية، َمدنية فضاء هيئة إنشاء فإنَّ ولذا واإلمربيالية.
وغريها. الغربية أوروبا يف للُحلفاء إيجابية أمريكية صورًة تُصدِّر سوف الدويل، التعاون
الذي الوقت يف املدني، الفضاء نشاط فئة تبتِكر املتحدة الواليات جعل ناسا إنشاء أنَّ كما
القادرَة التكنولوجيا تملك التي الوقِت، ذلك حتى الوحيدة، هي املسلَّحة القوات فيه كانت

الفضاء.11 برحالت القيام عىل

الديمقراطي الشيوخ مجلس يف األغلبية وقائد الجمهوري الرئيس من كلٌّ أقرَّ
وِسلمية. علمية ببعثاٍت للقيام َمدنية هيئٍة إىل الحاجة جونسون، ليندون

يف األمريكي. الفضاء «برنامج» تُدير أنها ِليَظنُّوا الكثريَ ناسا وكالة إنشاءُ ضلَّل
برامج ثالثة فعليٍّا األمريكية الحكومة وضَعِت «سبوتنيك»، بعد األوىل األربع السنوات
الَربنامج فهو الثاني أما ناسا. وكالة هه تُوجِّ الذي املدنيَّ الجهَد األوُل كان فضاء.
والبحرية الجيش فقد أْن بعد األمريكية، الجوية القوات عليه تُسيِطر الذي العسكري
واالتصاالت االستطالع نُظم وظهرت ناسا. لصالح لهم التابِعني الفضاء خرباء ُمعظم
وواصلت الفرتة، هذه يف العسكرية الصناعية األقمار نُظم من وغريها الجوية واملالحة
أن بعد حتى طياًرا، تحِمل فضائية َمركباٍت بإرسال ُحلمها األمريكية الجوية القوات
برنامج فكان الثالث األمريكي الفضاء برنامج أما للمدار. إنساٍن إرسال ة مهمَّ ناسا ُسلَِّمت
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منفصًال كان ولكنه العسكري، الربنامج مع وثيًقا ارتباًطا ُمرتبًطا وكان االستخبارات،
من للتصوير استطالعي صناعي لقمٍر للغاية رسي بمرشوٍع الربنامج وبدأ تنظيميٍّا. عنه
بداية يف أيزنهاور فصَله وقد «كورونا»، عليه وأُطِلق األرض إىل الفيلم وإعادة الفضاء
توجيه يَجري أن امُلفرتَض من كان «يو-٢»، له، امُلوازي الربنامج غرار وعىل .١٩٥٨
وأسهَمت املركزية. االستخبارات ووكالة الجوية القوات بني بالتعاون الصناعي القمر هذا
أُضِفيَت ،١٩٦١ يف اإلشارات. الستخبارات األوىل الصناعية باألقمار ذلك بعد البحرية
اختصاًرا ُعِرف (الذي الوطني االستطالع مكتب ي وُسمِّ الربنامج هذا عىل الرسمية الصفة
أقماًرا ل ويُشغِّ يُصنِّع وكان .١٩٩٢ حتى رسيٍّا نفُسه االسم هذا وظلَّ ،(NRO باسم
من إليه يِصل ما يُسلِّم كان ولكنه الجوية، القوات مع الوثيق بالتعاون س، للتجسُّ صناعية
االستخبارات وكالة مع ُقرٍب عن أيًضا ناسا وكالة َعِملت االستخباراتية. الوكاالت إىل نتائج
الفضاء برنامج حول باالستخبارات يختصُّ فيما سيما ال العسكرية، القوات ومع املركزية
كبريًا جزءًا أخَفت ولكنها اإلطالق، ومركبات االستشعار أجهزة وتكنولوجيا السوفييتي،

سلمية.12 كوكالٍة صورتَها لتحمي التصنيف جدار وراء التعاون هذا من

لالشرتاكية املزعوم ق للتفوُّ مدوٍّ إعالٍن بمثابة السوفييتية الفضاء إنجازات كانت
الرأسمالية. عىل

واجهة. كانت وإن حتى َمدنية، وكالٍة إنشاء إىل بحاجتهم أبًدا السوفييت يشعر لم
فَصل والرسية. التكتُّم درجات بأعىل ُمحاٌط ولكنه خالًصا، عسكريٍّا برنامجهم وكان
قوات أسماه ُمنفصًال، سالًحا وأنشأ الجيش، عن الباليستية الصواريخ ِفَرق خروتشوف
التكنولوجيا وابتكَرِت للفضاء. اإلطالق عمليات كافة لتنفيذ االسرتاتيجية، الصواريخ
«أوه التصميمات مكتب مثل التوجيه، عسكريَة تصميماٍت ومكاتَب ساٍت ومؤسَّ مصانَع
الفضاء روَّاد من دفعٍة أوَل الجوية القوات واختارت بكوروليف. الخاص بي-١» كي
هي السوفييتية العلوم أكاديمية كانت الخارجي، العاَلم إىل وبالنسبة .١٩٦٠ يف ودرَّبتْهم
الرغم عىل العلمية، التجاِرب يف إال األكاديمية ل تتدخَّ لم الحقيقة يف ولكن الربنامج؛ صاحبة
السوفييت سياسات يف مرموقة بمكانٍة تَحظى أن يمكن كان األكاديميني قيادة أنَّ من

الداخلية.
ُمذِهلة سوفييتية إنجازاٌت واآلخر الحني بني يُقاِطعه البداية يف الفضاء سباق كان
الصناعي القمر حلَّق ،١٩٥٩ ففي أخرى. قطاعاٍت يف أمريكا أفضلية عىل الظلَّ تُلقي
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تأثري من تَهرب البرش ُصنع من آلٍة أوَل وأصبح القمر، من بالُقرب «١ «لونا السوفييتي
يَُر لم الذي للجانب أوَّلية صوًرا «٣ «لونا والتقط القمر، سطح عىل «٢ «لونا وهبط األرض،
هو الحني ذلك يف عمَله املتحدة الواليات استطاعت ما أقىص وكان األُم. الكوَكب من مطلًقا
إنسان أول جاجارين يوري أصبح ،١٩٦١ أبريل ١٢ يف بكثري. أبعَد مسافٍة عىل التحليق
الفضاء مركبة متن عىل واحدة دورًة األرض حول الدوران من ويتمكَّن الفضاء، إىل يصَعد
يوٍم ملدة األرض حول بالدوران تيتوف جريمان قام أشُهر، أربعة وبعد ١»؛ «فوستوك
وفريجيل شيبارد آالن قام إذ البطء؛ من فعانى األمريكي «مريكوري» برنامج أما كامل.
السوفييتيتنَي. الرحلتنَي بني ما الفرتة يف قصريتنَي َمداريَّتنَي دون برحلتنَي جريسوم جس
جلني جون دار عندما إال جاجارين إنجاز ُمضاهاة يف املتحدة الواليات َمساعي تنجح لم
إىل امرأٍة أول السوفييتي االتحاد أرسل ،١٩٦٣ يونيو ويف .١٩٦٢ فرباير يف األرض حول
قاومت الذي الوقت يف ترييشكوفا، فالنتينا الفضاء رائدة وهي األرض، حول لتدور الفضاء
أنَّ هو للعيان ظاهًرا يكن لم ما ذلك، مع فضاء.13 رائدات إرسال محاوالت ناسا وكالة فيه
َقت حقَّ إذ االستطالعية؛ الصناعية األقمار مجال يف بعاَمني ُمتقدمة كانت املتحدة الواليات
االستطالعية الصناعية واألقمار البحرية إشارات استخبارات بحموالت األوىل إنجازاتها
املتحدة الواليات كانت كما .١٩٦٠ وصيف ربيع يف الفوتوغرايف للتصوير ة امُلَعدَّ «كورونا»
ولكن فاعلية. األكثر والحموالت عدًدا األكثر اإلطالق عملياُت حيث من علميٍّا، أيًضا متقدِّمة
سوفييتي. انتصاٍر كلِّ بعد الصحافة أفعال ردود من ذلك املرء يُدِرك أن الصعب من كان

حول لتدور الفضاء إىل امرأٍة أول السوفييتي االتحاد أرسل ،١٩٦٣ يونيو يف
فيه قاومت الذي الوقت يف ترييشكوفا، فالنتينا الفضاء رائدة وهي األرض،

النساء. من فضاء رائدات إرسال محاوالت ناسا وكالة

أن يستِطع لم أنه إال الحكومة، م وحجَّ الوطني الدَّين زيادَة أيزنهاور الرئيس قاوم
أجل من والسيايس الشعبي الضغط بسبب والفضاء، الصواريخ برامج نموِّ أمام يِقف
نجوم خمسة بُرتبة السابق الجنرال ى تنحَّ والفضاء. األسلحة سباَقِي يف السوفييت مواكبة
ترويج حاَولوا الذين الخرباء وبنُخبة العسكري» الصناعي «املجمع ب ًدا ُمندِّ منصِبه عن
كينيدي إف جون توىلَّ النقيض، وعىل براون. فون فعل كما التكاليف، باهظة مرشوعاٍت
والقصور الصواريخ» «فجوة ب املتواِصل التشدُّق بفضل ُجزئيٍّا ،١٩٦١ يناير يف الرئاسة

الفضاء. مجال يف األمريكي
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القمر سباق

الذريع والفشل جاجارين رحلة كينيدي: ذراع َيلِّ عن ضتا تمخَّ أبريل يف أزمتان وقعت
االستخبارات وكالة من بدعٍم امَلنفيِّني الكوبيِّني من جماعة يِد عىل تمَّ الذي الكوبيِّ للغزو
من جانبًا يِجد بأن جونسون ليندون نائبه كينيدي فطالب أيام. بخمسة بعَدها املركزية
«إرسال بالفعل: ناسا وكالة إجابة وكانت فيه». الفوز «نستطيع الفضاء سباق جوانب
خطابه يف كينيدي قاله ِلما وفًقا األرض»، إىل سامًلا وإعادته القمر سطح عىل ليهبط إنساٍن
أقل يشءٍ أيَّ أنَّ الجديد، ناسا مدير ويب، جيمس ن وخمَّ الكونجرس. أمام مايو ٢٥ يوم
حصول يضَمن لن القمر، سطح عىل إنسان بها يهبط وعودة ذهاب فضاء رحلة من
املطلوب الصاروخ وسيكون السوفييتي. االتحاد عىل للفوز فرصٍة عىل املتحدة الواليات
رحلة نجَحت عندما الَحمل. قوَّة يف السوفييت أفضلية عىل فعليٍّا ق يتفوَّ بحيث ا جدٍّ كبريًا
مليار ٤٠ إىل ٢٠ امُلقدَّرة امليزانية كانت للقرار. جديًدا زخًما أضافت مايو، ٥ يف شيبارد
مذهًال: أيًضا الزمني الجدول وكان الوقت. ذلك بمعايري هائًال مبلًغا كان ما وهو دوالر،
أنَّ إال .١٩٧٠ ربما أو ١٩٦٩ يعني ما وهو كينيدي، قاله ِلما وفًقا العقد» هذا ُميضِّ «قبل
ضخمة. زيادًة ناسا وكالة ميزانية زيادة عىل صادَق أنه لدرجة بشدَّة وافق الكونجرس
فَوِطئت الزمني، الجدول لتعجيل التاريخ وحوادث الدولية املنافسة اجتمعت أخرى، مرة
وشيبارد جاجارين رحلتَي من فحْسب سنواٍت ثماني بعد القمر سطح عىل البرش أقدام

القصريتنَي.14
تضاعفت ،١٩٦٦ عام فبحلول جذريٍّا؛ تغيريًا ناسا وكالة القمر إىل الوصول هدف غريَّ
صناعة ازدهار موَّلت إذ دوالر؛ مليارات ٥ إىل وصلْت حتى مرَّاٍت خمس الوكالة نفقات
عرب ضخمة جديدة مرافق بناء ُمقابل ودفعت كاليفورنيا، يف سيما ال الجوي، الفضاء
مركز الحًقا ي ُسمِّ (الذي املأهولة الفضاء مركبات مركز ومنها املتحدة. الواليات جنوب
مارشال مركز يف ضخم ٍع توسُّ إىل باإلضافة بتكساس، هيوستن يف للفضاء) جونسون
الحًقا، منه انبثَقْت التي واملراكز أالباما، يف براون فون يُديره كان الذي الفضاء لبعثات
،١٩٦٣ عام اغتياله بعد له تمجيًدا كينيدي اسم حمل الذي لإلطالق فلوريدا مركز مثل
رحالت وأصبحت ستينيس). حاليٍّا عليه (يُطَلق ميسيسيبي يف الصواريخ اختبار ومرفق
إىل «أبولُّو» مرشوع ازدهاُر آل وعندما األساسية. ناسا وكالة مهمَة هي املأهولة الفضاء
اعتماد كان العرشين، القرن من السبعينيَّات وأوائل الستينيَّات أواِخر يف مفاجئة نهايٍة

مشكلة. سيَصري عليه التحتية والِبنية امليزانية
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خروتشوف نيكيتا السوفيتي الزعيم يُحيِّيه الفضاء، يف إنساٍن أول جاجارين، يوري :1-2 شكل
.١٩٦١ أبريل ١٢ يف الواحد املدار ذات التاريخية رحلته بعد موسكو يف األحمر امليدان يف
السوفيتي األمريكي الفضاء لسباق زخًما الرائدة السوفييتية اإلنجازات من سلسلة أضافت
الستينيَّات نهاية بحلول القمر إىل فضاء ُروَّاد إرسال ليقِرتح كينيدي الرئيس زت وحفَّ امُلبكِّر

والفضاء). للطريان الوطني سميثسونيان ُمتحف (املصدر:

مركبة الوكالة اختارت ،١٩٦١-١٩٦٢ يف البعيد. املستقبل يف سيكون هذا أنَّ بدا لكن
تحتاج أنها يعني هذا وكان املداري، القمر ُملتقى هبوط، وطريقة ،«٥ «ساتورن إطالق،
الفضاء مركبة إىل باإلضافة «أبولُّو»، ل القمر سطح عىل صة ُمخصَّ هبوط مركبة تطوير إىل
«مريكوري»، برنامج رئيس جيلروث، روبرت برئاسة هيوستن، مركز قرَّر كما األساسية.
إىل صنعها التي بالبرش املأهولة األوىل الفضاء مركبة من له يوصِّ ِجْرس إىل بحاجة أنه
طاقًما تََسع وكانت «مريكوري» برنامج ِضمن «جميني» الفضاء مركبة فصنع «أبولُّو»:
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عىل أكرب بدرجٍة التعرُّف هو املركبة هذه من األسايس الهدف وكان شخَصني. من مكوَّنًا
لرحالت الصحي والتأثري الفضاء يف والسري املركبة إرساء وطريقة املداري القمر ُملتقى
ناجحة برحلٍة للقيام الالزمة املعلومات وجميع يوًما عرش أربعة تستمرُّ عندما الفضاء
عرش واملشاكل، األزمات من القليَل مواجهتها رغم ناسا، وكالة ذَت ونفَّ القمر. سطح إىل
،١٩٦٥-١٩٦٦ يف شهًرا عرشين غضون يف «جميني» املركبة متْن عىل مأهولة بعثاٍت
بَرْكِب املتحدة الواليات فيها لِحَقت التي الفرتة هي تلك كانت كافة. أهدافها قة ُمحقِّ

فيه.15 سبَقتْها بل القمر، سباق يف السوفييتي االتحاد
السبق قَصب حاز كوروليف فريق ألنَّ الفور؛ عىل للعيان ق التفوُّ هذا يتَّضح لم
،«١ «فوسخود يف فضاء رواد ثالثة السوفييت أرسل ،١٩٦٤ أكتوبر يف أخرى. قليلة مراٍت
يف الفضاء رائَدي أحُد وكان .«٢ «فوسخود يف فضاء راِئَدي أرسلوا ،١٩٦٥ مارس ويف
السوفييت ونجح الفضاء. يف يسري شخٍص أول هو ليونوف، أليكيس األخرية، الرحلة
عىل كوروليف يحافظ لكي بأرسه. العاَلم عن الرحلتنَي هاتنَي خطورة مدى إخفاء يف
القذْف مقعد بإزالة «فوستوك» الفضاء مركبة عدَّل خروتشوف، لصالح الصدارة مركز
املعزِّز، يف عطب أي حَدث إذا وعليه، املركبة. يف الفضاء روَّاد من املزيد تكديس ليستطيع
الفضاء يف سريِه أثناء خطرية أزمًة ليونوف واجه النجاة. من الفضاء روَّاد يتمكن فلن
ُمعادلة غرفة إىل الرجوُع عليه عب الصَّ من فأصبح ينبغي مما أكثر بذلتُه انتفخت عندما
من الفضائية املركبة عانت كما .«٢ «فوسخود املركبة متن عىل للنَّفخ القابلة الضغط
ليونيد أَجرب الواقع، يف مسارها. عن ا جدٍّ بعيًدا هبطت ثَمَّ ومن عليها، السيطرة يف مشاكل
استقالته تقديم عىل خروتشوف الحزب، قادة من وغريهما كوزيجني، وأليكيس بريجنيف
آِخر ١٩٦٥ مارس يف الفضاء يف ليونوف َسري كان .«١ «فوسخود من يوَمني أو يوٍم بعد
ملدَّة فضاء رائد أيُّ فيها يُرَسل لم ة، ُمحريِّ فجوٌة ذلك تال القديم. الطراز من ُمثري عمٍل
ُمتقنة جديدة فضاء مركبة لتصميم الخلفية يف كوروليف تصميمات مكتب وكافح سنتنَي.

القمر.16 سطح عىل وملحقاتها االتحاد) (أو «سويوز» باسم نع الصُّ
القمر سطح إىل بالروبوتات بعثتنَي بإطالق الفضاء سباق السوفييت تصدُّر رغم
برنامج فيها بدأ التي الفرتة هو العرشين القرن من الستينيَّات منتصف كان ،١٩٦٦ يف
الصواريخ زخم فرتة يف متعدِّدة. االنهيار أسباب كانت االنهيار. يف السوفييتي الفضاء
العديد قيادة يف عبقريٍّا كوروليف كان الخمسينيَّات، ويف األربعينيَّات أواخر يف الباليستية
كان الستينيَّات، وبحلول بينها. والتنسيق التصميمات ومكاتب الصواريخ مصانع من
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تحت الكربى املرشوعات من العديَد اآلن هناك أنَّ يعني والفضاء الصواريخ صناعة نُضج
عىل للحصول — األحيان أغلب يف لدودة مناَفسًة — تتنافس ة ُمهمَّ شخصياٍت قيادة
الباليستي «آر-٧» صاروخ كان الحزب. وقيادة العسكري الصناعي املجمع استحسان
يانجل ميخائيل تصميمات مكتب فاز ولذا عميل، غري كوروليف صنََعه الذي للقارَّات العابر
أول م ُمصمِّ جلوشكو، وفالنتني كوروليف بني خالٍف ة ثمَّ كان أفضل. تصميماٍت بتقديمه
كان الذي العمالق ن-١ للُمعزِّز الوقود اختيار عىل السائل، بالوقود صواريخ محرِّك
لرشكٍة املحرِّك تصميم ة مهمَّ كوروليف أوكل ولذا القمر، سطح عىل للهبوط سيُستخَدم
طوَّر الذي شيلومي، فالديمري الصواريخ م ُمصمِّ مع أخرى تناُفسية خالفاٌت ثارت أخرى.
مرشوع ذلك يف بما املأهولة، للبعثات بديلة خطًطا ووضع ُمعزَّز بمحرٍك «بروتون» صاروخ
مما كوروليف، مكتب إىل األخري الربنامج نُِقَل القمر. حول للدَوران فضاء رائَدي إلرسال

أقل. وجْعلها القليلة، املوارد توزيع إىل ذلك وأدَّى قمريَّان مرشوعان عنه نَجم
يوافق لم ا. جدٍّ ًرا ُمتأخِّ جاء «أبولُّو» بمنافسة السوفييت قرار إنَّ نقول أن يُمكننا
قد السوفييت نجاحات سلسلة أن ويبدو .١٩٦٤ أغسطس يف إال برنامج عىل خروتشوف
إجراء إثر كوروليف سريجي تُويفِّ ،١٩٦٦ عام بداية يف نفسه. عن راضيًا الجميع جعلت
امُلحتِدم الرصاع ولكن الفضاء. برنامج قيادة يف كبريًا فراًغا ُمخلًِّفا فاشلة، جراحية عمليٍة
الرأسمايل النظام من نجاًحا أقلَّ كانا امُلخطَّط واالقتصاد الواحد الحزب دكتاتورية أن يُبنيِّ
عكس عىل — متماِسك برنامٍج ووضع الداخلية االقتصادية باملنافسة الفوز يف الديمقراطي

عالوة حاسمة. قراراٍت التِّخاذ األقرب هي الديكتاتورية النظم بأنَّ الحالية الغرب عات توقُّ
سباق لدعم يكفي بما اًال وفعَّ كبريًا اقتصاًدا السوفييتي االتحاد يملك لم كله، ذلك عىل
بريجنيف َقرصَّ إمكانياتها. حشَدْت التي املتحدة الواليات مع الصواريخ ومنافسة القمر
بالواليات اللَّحاق هي األولويَّة وجعلوا القمر إىل الصعود مرشوعات تمويل يف وكوزيجني
ُمهينة؛ ١٩٦٢ أكتوبر يف الكوبية الصواريخ أزمة وكانت النووي. التسليم نُُظم يف املتحدة
االسرتاتيجية الدُّونية لتعويض هناك املوضوعة الصواريخ إزالة إىل خروتشوف واضُطرَّ

السوفييتية.
القوَّتنَي بكلتا ة الخاصَّ املأهولة الفضاء برامج واجهت ،١٩٦٧ عام ُمستهلِّ يف
حَدث يناير، ويف امُلتزايدة. األمريكية الصدارة تعتيم إىل كذلك أدَّت َكئوًدا عقباٍت الُعظَمينَي
ثالثة من مكوَّنًا طاقًما تحِمل كانت التي «أبولُّو» الفضاء مركبة إطالق ة منصَّ يف حريق
الفضاء يف يسري أمريكي أول كان (الذي وايت وإدوارد جريسوم جس هم — فضاء روَّاد
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إىل «أبولُّو» بربنامج ذلك وأدَّى الثالثة. مقتل عن أسفر ا ممَّ — شايف وروجر (١٩٦٥ عام
مات أبريل، يف شهور، ثالثة بعد الفضاء. مركبة عيوب عن النِّقاب انكشف أن بعد كارثٍة
نهاية يف ته ِمظالَّ تشابَكْت أْن بعد ،«١ «سويوز الفضاء مركبة تحطُّم يف كوماروف فالديمري
.١٩٦٨ عام أواخر حتى فضاء روَّاد إرسال عن الدولتنَي ِكلتا وأحجَمْت املنكوبة. الرحلة
مما «أبولُّو»، لربنامج دقيق كامٍل فحٍص إجراء عىل ناسا وكالة الحريق هذا أجرب
األول االختبار تِبع .١٩٦٩ وأواخر ١٩٦٧ أواخر بني النجاحات من مذهلة سلسلٍة عن أثَمَر
خمس ثُم القمر، عىل الهبوط مَلركبة مداري اختباٌر الضخم «٥ «ساتورن لصاروخ الناجح
أنَّ بالذكر جديٌر .١٩٦٨ أكتوبر يف بدأت فضاء روَّاد متنها عىل كان كاملة فضاء رحالت
متْن عىل العميق للفضاء رحلٍة بأول قاموا أندرز وويليام لوفيل وجيمس بورمان فرانك
األرض مدار يف بعثتان ذلك تال امليالد. عيد يف القمر حول دارت التي ،«٨ «أبولُّو املركبة
رتنَي. متوفِّ القمر سطح عىل الهبوط وَمركبة األم املركبة أصبحت أْن بعد القمر ومدار
أرمسرتونج نيل هبط عندما املؤزَّر النرص ذُروة هي «١١ «أبولُّو الفضاء مركبة كانت
مايكل دار حني يف ،١٩٦٩ يوليو ٢٠ يف أرَضه أقدامهما ووطئْت القمر عىل ألدرين وباز
دليٍل بمثابة آَخر سماوي جسم من عيِّناٍت بأول الساِلمة عودتهم وكانت فوقهما. كولينز
املركبة انطلقت العام، نفس من ر ُمتأخِّ وقٍت يف .١٩٦١ تحدِّي يف كينيدي إنجاز عىل قاطع
الروبوتية، األمريكية امَلسابري أحد ،«٣ «سريفيور من بالُقرب ٍة بدقَّ وهبطت «١٢ «أبولُّو

.١٩٦٧ منذ هناك كانت التي
يف امُلنخِفض األرض مدار يف «سويوز» بمركبات فضاء بعثات عدَّة السوفييت ذ نفَّ
الرئييس، هدفها كان البعثات، هذه ولكن منهما. مركبتنَي إرساء ذلك يف بما نفِسها، الفرتة
القمر. سطح عىل الهبوط لربامج الذريع الفَشل تغطية هو الفضاء، خربة تطوير بخالف
رائَدي متِنها عىل القمر حول للدوران ة ُمِعدَّ «سويوز» مركبات إحدى تحمل أن امُلقرَّر كان
املأهولة غري املركبات الختبارات الجزئي النجاح كان األمريكان. يفعلها أن قبل فضاء
إطالق يتم لم لكن .«٨ «أبولُّو ل قويٍّا منافًسا كان السوفييتي االتحاد بأنَّ الظنِّ يف سببًا
قَصب املتحدة الواليات حازت ذلك وبعد إلصالحات، املركبة احتياج بسبب فضاء رواد أي
االختباران فشل حوله. للدوران فقط وليس القمر، مدار يف طاقٍم إرسال يف ونجحت السبْق
الذي — «٥ «ساتورن حجم نفس يبلُغ حجُمه كان الذي — «إن-١» للصاروخ األوَّالن
،١٩٦٩ يف كارثيٍّا ذريًعا فشًال القمر، سطح عىل الهبوط مركبة يُطِلق أن امُلقرَّر من كان
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عن نجما اللذَين التجاِرب من األدنى والحدِّ التعقيد يف امُلباِلغ األوىل املرحلة تصميم بسبب
إطالق ُمحاَولتا انتهت ولكن السبعينيَّات، بداية يف «إن-١» برنامج استمرَّ التمويل. نقٍص
امتلك أنه العلن، يف السوفييتي، االتحاد وأنكر لسابقتَيهما. املؤِسفة النهاية نفس أُخَريان

القمر. سطح عىل املأهول للهبوط برنامًجا أصًال

الفضاء سباق تناقصرسعة

وكانت الفضاء. سباق من األوىل املرحلة «١١ «أبولُّو املركبة قتْه حقَّ الذي النرص أنهى
ذُروته إىل «أبولُّو-ساتورن» إنفاق وَصل أن بعد بالفعل تناُقٍص يف ناسا وكالة ميزانية
إىل القومية املشاكل من وغريها الحرضية، الشَغب وأعمال فيتنام حرب وأدَّت ١٩٦٦ يف
عىل ناسا وكالة القمر رحلة يف املؤزَّر النجاح ع شجَّ للوكالة. امُلقدَّم العام الدَّعم تخفيض
ومحطَّة فضاء مكُّوك إنشاء عىل التصديق عىل الجديدة نيكسون إدارة حثَّ تحاول أن
من الثمانينيَّات قبل املريخ كوكب إىل مأهولة بعثٍة وإرسال القمر واستكشاف فضاء
نيكسون. إىل بالنسبة األمر وكذلك لذلك، ة ُمستعدَّ تكن لم الدولة ولكنَّ العرشين. القرن
بنصف تتمتَّع كانت إذ السبعينيَّات؛ منتَصف حتى الرتاُجع يف ناسا ميزانية استمرَّت
الذي الفشل ل حوَّ السوفييتي، الجانب عىل .١٩٦٦ يف بها تتمتَّع كانت التي الرشائية القوة
الصغرية. املدارية املحطَّات من سلسلٍة إىل كوروليف خلفاء تركيَز القمر مرشوع به ُمِنَي
الفضاء رحالت لربنامج ُمحاكاًة فضاء، مكُّوك بناء السوفييتية القيادة قرَّرت النهاية، ويف
نيكسون أُقِنع السبعينيَّات. بداية يف ناسا وكالة وضعتْه الذي الجديد الفعيل املأهولة
سوف االستخدام إلعادة القابلَة امَلركبات أنَّ ة بحجَّ األمريكي الفضاء بربنامج والكونجرس
حتى طموًحا األكثر الخطط تأجيل امُلقرَّر من وكان هائلة. بدرجٍة اإلطالق تكِلفة تُقلِّل

بعَدها.17 ما أو الثمانينيَّات
تكنولوجيا تطوير ل تُعجِّ كانت التي الدولية واملنافسة الحرب قوى فت خفَّ هكذا
عملياِت أربع املتحدة الواليات ذت نفَّ مفاجئ. بشكٍل ُرسعتها من والصواريخ الفضاء
ديسمرب يف الربنامج ذلك انتهاء ولكنَّ ُمحاوالت، خمس بني من «أبولُّو» بامَلركبة هبوط
عن تَزيد مسافًة األرض عن باالبتعاد البَرشُ فيها يُغامر مرٍة آِخر بمثابة كان ،١٩٧٢
يبدو األحداث تلك يف التفكري نُعيد عندما واآلن اللحظة. هذه حتى األقل عىل ميل، ٤٠٠
ولكنها يَستمر. أن الصعب من كان الالُمتواِزن التاريخي ه التوجُّ هذا ِمثل أنَّ أمامنا جليٍّا
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يستمرَّ أْن عون يتوقَّ كانوا الذين الفضاء باستكشاف للمؤمنني سارة غري مفاجأة كانت
األبد. إىل املأهول العميق الفضاء استكشاف

سنًة عرشين ملدَِّة املنافسة استمرَّت إذ بعد؛ انتهى قد يكن لم الفضاء سباق أنَّ إال
تستطع لم مستمرَّة، الباردة الحرب كانت فطاملا ة؛ ِحدَّ وأخفَّ أهدأ بوتريٍة ولكن أخرى
إنجازات منهما كلٍّ مواكبة محاولة عن َف التوقُّ السوفييتي االتحاد وال املتحدة الواليات
استمرَّت حيث العسكري، الفضاء عاَلم يف ملحوظ نحٍو عىل صحيًحا هذا كان اآلخر.
يف الدويل االنفراج فرتة أثناء حتى ُعنفوانها، كامل يف الفضاء إمكانيات أجل من املنافسة
الفضاء َمركبتَي بإرساء للتعاون دوليٍّا عرًضا الجانبان رتَّب عندما السبعينيَّات، منتَصف
يف إمكانياتهما تطوير الُعظَميان القوَّتان واصلت .١٩٧٥ عام يف و«سويوز» «أبولو»
اإلنذار إمكانيات تطوير واصَلتا كما َور، والصُّ الالسلكية اإلشارات باْلِتقاط االستطالع
لألغراض وذلك الصناعية، األقمار نُُظم من وغريها واملالحة، واالتصاالت، والطقس، امُلبكِّر،
أسلحٍة اختبار حدِّ إىل تمادى السوفييتي االتحاد إنَّ بل الوطني. األمن وألغراض العسكرية

املتحدة.18 الواليات ملهاجمة املداري القصف ونُظم الصناعية لألقمار ُمضادَّة
َقبول إىل الجانبان ل توصَّ الغالب، يف ية والرسِّ الحامية، املنافسة هذه من الرغم عىل
عصيبة فرتٍة وبعد ُمسلًَّحا. ليس ولكن عسكريٍّا الفضاء يكون أن مفاُده واقعي نظاٍم
واالتحاد املتحدة الواليات اتَّفقِت الفضاء، يف نوويًة تجاِرَب نَت تضمَّ الستينيَّات بداية يف
الفضاء معاهدة وعىل ١٩٦٣ يف النَووية للتجاِرب الجزئي الحظر ُمعاهدة عىل السوفييتي
الدمار «أسلحة وضع تَحظر كانت والتي ١٩٦٧ يف املتَّحدة لألُمم التاِبعة الخارجي
لهما تضَمن التي اإلمكانيَّات من األدنى بالحد القوَّتنَي ِكلتا احتفظت املدار. يف الشامل»
ُمشرتكة. َمدارية صناعية أقماٍر من أو األرض من باآلخر ة الخاصَّ الفضاء مركبة مهاجمَة
وأصبحتا الفضاء؛ تسليح سباق مواصلة الُعظمينَي القوتنَي مصلحة يف يكن لم ببساطٍة

منهما. بكلٍّ الخاصة الصناعية األقمار شبكات عىل تعتِمدان
يُعد لم الفضائي النشاط أنَّ رة امُلتأخِّ الباردة الحرب يف ة امُلهمَّ األخرى العوامل من
عندما العرشين، القرن من الستينيَّات بداية يف ه التوجُّ هذا بدأ اثننَي. ُقطبنَي عىل ا مقتِرصً
وتال املتحدة، الواليات بواسطة إطالقها ليتمَّ ِعلمية صناعية أقماًرا وكندا بريطانيا َرت طوَّ
وشعرت املدار. يف الصناعي قمَرها تضع دولٍة ثالَث فرنسا أصبحت أن ١٩٦٥ يف ذلك
وكالتنَي أيًضا أنشأت ولذا املتحدة؛ الواليات من تكنولوجيٍّا أدنى بأنها أوروبا غرب دوُل
َمدنية إطالٍق ة منصَّ لتطوير واألخرى العلمية الصناعية لألقمار إحداهما ُمتعاونتنَي،
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فشلت بينما األوىل الوكالة نجَحت والفرنسية. الربيطانية الباليستية الصواريخ عىل تعتِمد
،١٩٧٥ يف القومية. الحدود عْرب النظم إدارة مستوى َضعف نتيجَة ذريًعا فشًال األخرية
التي ،(ESA ب اختصاًرا تُعَرف (التي األوروبية الفضاء وكالة يف الوكالتنَي كلتا اندمجت
مع التعاون عىل حرًصا أكثَر األملاُن كان أملاني–فرنيس: ودِّي اتفاٍق عىل بناءً َست تأسَّ
أن أخرى مرًة فرنسا أرادت بينما املأهولة، الفضاء رحالت برامج يف املتحدة الواليات
تتحكَّم الذي آريان صاروخ نجاح إىل ذلك أدَّى ُمستقلة. إطالٍق مركبة تطوير تُجرِّب
إطالق طريق عن الثمانينيَّات يف وق السُّ يف كبرية ٍة حصَّ عىل استحوذ والذي فرنسا، فيه
القمر فيه يدور الذي (املدار امُلتزامن الجغرايف األريض املدار يف لالتصاالت صناعية أقماٍر
كاملة دورًة ليدور يستغرقها التي امُلدُة حيث األرض كوكب اتجاه نفس يف الصناعي
الشيوعية الصني وضَعِت آسيا، يف نفسها). حول األرض دوران فرتة تُساوي األرض حول
صواريخ برنامج عنه ض تَمخَّ الذي القمر وهو ،١٩٧٠ يف املدار يف األول الصناعي قمَرها
طويلة سنواٍت قىض الذي سن شيويه تشيان الصواريخ مهندس قيادة تحت باليستية
اليابان وأطلَقِت بالخيانة. ُظلًما اتِّهاِمه إِثر امُلغادرة عىل يُجَرب أن قبل املتحدة الواليات يف
اليابانية وامُلعززات الصناعية األقمار كانت وقد .١٩٧٠ يف األول الصناعي قمَرها أيًضا
ويف املتحدة. الواليات مع للتعاون نتيجًة آخر جزءٍ ويف الوطني للجهد ثمرًة منها جزءٍ يف
منظَّمة نجَحت سنواٍت خمس بعد ولكن هندي، صناعي قمٍر أول السوفييت أطلق ١٩٧٥

بنفسها.19 املدار يف صناعي قمر وْضع يف الهندية الفضائية البحوث
القرن من والثمانينيَّات السبعينيَّات شهدت املأهولة، الفضاء برحالت يتعلَّق فيما
الستغالل التكاليف منخفض برنامج لوضع ونتيجًة مدارية. محطاٍت أول تطوير العرشين
الب» «سكاي فضاء محطة ناسا وكالة فضاء روَّاُد احتلَّ «أبولُّو-ساتورن»، تكنولوجيا
مُلتابعة أمواٌل ة ثمَّ يُكن لم ولكن ،«٥ «ساتورن مرحلة إىل باالستناد ١٩٧٣-١٩٧٤ يف
السبعينيَّات يف الصغرية املحطَّات من ُمختلَفني نوَعني السوفييتي االتحاد أنشأ العمل.
عىل للتعتيم «ساليوت» اسم ِكلتَيهما عىل أطلق ولكنه العرشين، القرن من والثمانينيَّات
املتحدة الواليات عىل س للتجسُّ عسكري استطالٍع فضاء مركبة كانت إحداهما أنَّ حقيقة
التابع املأهول املداري امُلخترب عىل ا ردٍّ املرشوع ذلك كان بنجاح. مرَّتنَي طاَرْت وحلفائها
عىل نيكسون إدارة إرصاِر بسبب أبًدا األرض من ينطِلق لم الذي األمريكية، الجوية للقوَّات
املأهولة. غري الصناعية األقمار بواسطة وجٍه أكمل عىل بها القيام يُمِكن املهمة هذه أنَّ
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محطات من طويلة ملدٍة الوزن انعدام آثار يف واسعة خربًة اكتسبوا قد السوفييت أنَّ بَيد
20.١٩٨٦ سنة أطَلقوها التي «مري» الفضاء محطة ومن «ساليوت» الفضاء

بداية يف فضاء محطة إنشاء إىل الدعوة يف رشَعت عندما ناسا أنَّ امُلدهش غري من
السوفييتي ق التفوُّ شبَح استغلَّت أخريًا، األمريكية الفضاء مركبة إطالق بعد الثمانينيَّات،
الفضاء لوكالة األسايس الدافع أنَّ يبدو ذلك، من الرغم عىل املحافظة. ريجان إدارة لدعوة
مكوك — براون» فون «نموذج السياسيني العلماء أحد عليه أَطَلق ما إىل بالعودة يتعلق كان
رحالت سبيل يف «املنطقية» الخطوات باعتباره — املريخ ثم القمر، فضاء، محطة فضاء،
َرت تطوَّ التي بالكفاءة يتمتَّعون صاروا واليابان وكندا أوروبا ألنَّ ونظًرا املأهولة. الفضاء
أموال بادِّخار يُبرشِّ التعاون هذا ومثل األمريكي، الفضاء مكوك مع التعاُمل خالل من
لحظة منذ دوليٍّا برنامًجا كان الفضاء محطة برنامج فإنَّ األمريكان، الرضائب دافعي
من شخٍص أي يتمكَّن أن قبل الباردة الحرب نهاية حتى استغرق األمر لكنَّ فيه. البدء
قبل ١٩٩٨ عام حتى األمر واستغرق كرشيك، السوفيتي االتحاد بعد ما روسيا يف التفكري

املدار.21 يف التجميع يف (ISS) الدولية الفضاء محطة تبدأ أن
السبعينيَّات يف ناسا وكالة برنامج عىل الفضاء مكوك سيطر ذلك، عن عوًضا
غايًة أصبح فضاء محطة لنْقل مركبٍة مجرَّد األيام من يوٍم يف يُعتَرب كان وما والثمانينيَّات.
الفضاء وكالة تُحافظ ولكي السبعينيَّات. بداية يف امليزانية تخفيضات بعد ذاته حدِّ يف
اإلطالق مركبَة هو الفضاء مكوك لجعل األمريكية الدفاع إدارة مع صفقة أبرَمت عليه،
ُمتطلَّبات بواسطة الحمولة ُغرفة وحجم الجناح شكل وتحدَّد الربامج. لكلِّ القياسية
لم كاليفورنيا، يف منفِصلة إطالٍق َة منصَّ الجوية القوات وبَنَت الرسية. العسكرية املهام
ناسا وكالة تُقلِّل ولكي الُقطبي. املدار إطالق عمليات أجل من اإلطالق، عىل تُستخَدم
عىل يحتوي جزئيٍّا، االستخدام إلعادة قابٍل نظاٍم إنشاء عىل عزمت التطوير، تكاليف
خزان أيًضا ولكن استخدامها، إعادة يمكن لب الصُّ بالوقود تعمل صاروخية ُمعزِّزات
إطالق تواتر ملعدَّل التفاؤل يف ُمفِرطة تقديرات وضعت وقد واحدة. مرة لالستعمال وقود
األرض مدار يف واحد رطل مقدارها حمولٍة وْضع وتكلفة تقريبًا) أسبوع (كل املكوك
إقناع أجل من دوالر) آالف ١٠ نحو تُكلِّف العملية هذه أنَّ ثبَت الواقع ويف دوالر. ١٠٠)
مرشوَع قابلْت العرشين، القرن من السبعينيَّات أواخر يف بالربنامج. ونيكسون الكونجرس
إلعادة القابل الجوي للغالف الدخول إعادة بقرميد يتعلَّق فيما ضخمٌة عقباٌت املكوك
عاَمني. من ألكثَر اإلطالق تأخري إىل أدَّى ا ممَّ األسايس، الصاروخ وبُمحرِّك االستخدام
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املدار إىل َهني ُمتوجِّ «كولومبيا» الفضاء بمكوك كريبن وروبرت يانج جون انطلق وأخريًا
التاريخية.22 جاجارين لرحلة العرشين املئوية الذِّكرى تاريخ وهو ،١٩٨١ أبريل ١٢ يف
فمن املتحدة؛ الواليات إىل بالنسبة عيوب له ما بقْدر مميزاٌت حتًما للمكوك كان
إلعادة قابلة مأهولة فضائية مركبٍة أول فهو تكنولوجية، أُعجوبة بمثابة كان ناحية،
الوصول من الطيارين فئة من ليسوا أشخاًصا مكَّن أنه كما معظمها). (يف االستخدام
رايد (سايل األقليَّات من فضاء ورائد امرأٍة أول ِمثل املنخِفض األرض مدار إىل ببساطة
واسرتدادها الصناعية األقمار إلصالح األوىل البعثات وأُرِسَلت .١٩٨٣ يف بلوفورد) وجاي
وصيانة إنقاذ أمام الطريق د مهَّ الذي األمر العرشين، القرن من الثمانينيَّات بداية يف
القرن من األول والَعقد العرشين القرن من التسعينيَّات يف الفضائي هابل تليسكوب
وذراع نع الصُّ أوروبية ات ومعدَّ ُمختربات يحِمل الفضاء مكوك كان والعرشين. الحادي
وغريها. الدول هذه من فضاء روَّاد عىل عالوة األرض، مدار إىل نع الصُّ َكنَدي مناورة
املركبة تجديد فعملية اإلطالق؛ عىل اقتصاديٍّا ُمجديًا املكوك يكن لم أخرى، ناحية من
خطريًا. كان أنه كما ًعا، ُمتوقَّ كان ا ممَّ بكثرٍي أكثَر وماًال وقتًا تُكلِّف كانت رحلٍة كلِّ قبْل
ونجم فضائي، ملكوٍك يَقع حادٍث أول هو ١٩٨٦ يناير ٢٨ يف «تشالنجر» انفجار كان
العام. ونِصف عاَمني ملدَّة الفضاء رحالت جميع وتوقُّف فضاء، روَّاد سبعة مقتل عنه
مكوك أنَّ من بالفعل استنتجاه ما الوطني االستطالع وملكتب العسكرية سة للمؤسَّ وأكدَّ
الرئيس أنهى بعد، فيما الوطني. األمن لبعثات بها موثوًقا إطالٍق ة منصَّ يكن لم الفضاء
الصواريخ جميع بموجبها استبدل التي واحدة» سلٍة يف كله البَيض «وضع سياسة ريجان
قد كانت (التي التِّجارية الصناعية األقمار إطالق لعمليات ناسا تسويق وأوقف األخرى،
الفضاء مكوك أعطى لقد األمر). عىل التعتيم الوكالة تستطع ولم ضخمة، مبالَغ خِرست
ترك إذ فادحة؛ خسارًة أيًضا يُمثِّل كان ولكنه عظيمة، دولية مكانًة املتحدة الواليات
الفضاء مركبات كانت إذا حتى املنخِفض، األرض مدار يف عالقًة املأهولة الفضاء رحالت
البنية عىل الفضاء مكوك حافظ الشميس. النظام أعماق يف تطري األمريكية الروبوتية
بدا ولكن «أبولُّو»، أجل من ناسا وكالة أنشأتها التي املأهولة الفضاء لرحالت التحتية
بريوقراطية إىل بالنسبة األقل عىل األساسية، ته مهمَّ هي كانت تلك أنَّ األحيان بعض يف
مقاطعاتهم.23 يف مقاولون أو فضاء مراكز لَديهم كانت الذين الكونجرس ولرجال الوكالة
الفضائية املنافسة أن بدا العرشين، القرن من الثمانينيَّات وأواخر منتصف يف
ثم خطري، جديٍد منحدٍر إىل تهوي السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني العسكرية
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أصبح .١٩٨٤ أغسطس ٣٠ يف األوىل بعثته يف «ديسكفري» الفضاء مكوك إطالق :2-2 شكل
عىل وسيطر القمر عىل الهبوط بعد املأهولة الفضاء لرحالت األسايس الربنامج هو املكوك
التقنية الناحية من ناجًحا كان لقد وبعَدها. الباردة الحرب أواخر يف األمريكية الفضاء سياسة

ناسا). وكالة (املصدر: الفضاء رحالت تكلفة يف ثورٍة إحداث يف فشل لكنه

الشهري النجوم» «حرب خطاب ريجان ألقى عندما تماًما. تتالىش املنافسة تلك أخذت فجأًة
هدَّد النووي، الهجوم ضدَّ والفضاء األرض من صاروخي بدفاٍع مطالبًا ،١٩٨٣ مارس يف
ولكن عسكريٍّا األرض من القريب الفضاء عىل الحفاُظ حيث من القائم الوضع بتدمري
من السوفييتية العسكرية الفضاء منظمات ومكَّن دوليٍّا اضطرابًا وسبَّب ُمسلَّح. غري
لألقمار ُمضادَّة وأسلحة بالليزر ملعارَك فضائية محطاٍت إلنشاء األموال من بمزيٍد امُلطالبة
أنَّ عىل نُؤكِّد أن امُلبالغة قبيل من ويبدو االخرتاق. عىل القذائف مساعدة وأدوات الصناعية
دفعا قد (SDI ب اختصاًرا تُعَرف (التي االسرتاتيجي الدفاع ومبادرة للدفاع ريجان ترويج
به ُمِنَي الذي الوظيفي والخلل الركود وأنَّ سيما ال االنهيار، حافة إىل السوفييتيَّ االتحاد

57



الفضاء رحالت

االسرتاتيجي الدفاع مبادرة ولكن عميقة. جذور لهما كانت امُلخطَّط االستاليني االقتصاد
يف املشهد تصدَّر الذي جورباتشوف، ميخائيل أمثال من الحزب قادة عىل انطباًعا ترَكت
توجيه من يتمكَّن لكي التسلح من الحدِّ اتفاقيَّات عىل الحثيث إقدامه ودعمت ،١٩٨٥
سباق لرسعة املفاجئ التخفيف هي النتيجة وكانت الواهن.24 املدني االقتصاد إىل األموال
أوروبا يف السوفييتية اإلمرباطورية انهياُر صادم نحٍو عىل أعقبَه الذي النووي، التسلُّح
انتهاء ذلك عن ونجم .١٩٩١ يف نفسه السوفييتي االتحاد واختفاء ١٩٨٩ عام الرشقية

الفضاء. برامج عىل لإلنفاق امللحوظ والتحفيز القطب، ثُنائي الفضاء سباق

الخالصة

الفضاء. رحالت تاريخ يف الرئييس املؤثر العامل هو الباردة الحرب يف الفضاء سباق كان
حكومية منظَّمات بناء إىل القوى من وغريهما السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات سارعت
الفضاء، أنشطة من واسع َطيٍف لدْعم الالزمة العمليَّاتية والخربة الصناعية الُقدرة وتطوير
الُعظمينَي القوَّتنَي بني امُلحتِدمة باملنافسة ذلك إىل مدفوعني املأهولة، الفضاء رحالت سيَّما ال
االستكشاف تحفيز إىل السباق أدَّى كما العسكرية. والقوة التكنولوجية اإلمكانيات إلثبات
تلقاء من باقيًا ظلَّ ما وهو األرض، مدار يف العاملية التحتية الِبنية نموِّ وإىل للكون الِعلمي

أوزارها. الباردة الحرب وضَعت أن بعد حتى نفسه
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الثالث الفصل

واستكشافه الفضاء علوم

بواسطة والكون الشميس والنظام األرض معرفة ت تغريَّ ،١٩٤٥ لعام التالية العقود يف
َفْهم عىل ملحوًظا تأثريًا أثَّر الذي األمر جذريٍّا، ًا تغريُّ الفضاء لرحالت امُلتسارعة اإلنجازات
والفضاء الُعليا الجوي الغالف لطبقات مبدئي كفحٍص بدأ فما الكون. يف ومكاننا أصِلنا
برسعٍة أدَّى األساس، يف الباردة الحرب يف العسكرية العمليات مساعدة بغرض القريب،
إنشاء إىل وأيًضا الفضاء، لسباق نتيجًة والكواكب القمر استكشاف نحو االندفاع إىل
غالفنا حماية قوة بفعل محجوبة موجية بأطواٍل املراقبة عىل قادرة فضائية تليسكوبات

الجوي.
غري الروبوتية الفضاء َمركبات ثورة من استفادة أيَّما الفضاء علوم استفادت
بَمركبات لإلبحار جوهريِّني البرش كان األوائل، الفضاء رحالت ُدعاة إىل فبالنسبة امُلنتَظرة.
البرش إرسال أنَّ يُفرتَض كان حال، أية وعىل املالحظات. وأْخذ ات، املعدَّ وتوجيه الفضاء،
تصغري جعل الثانية، العاملية الحرب بعد ولكن ذاته. حدِّ يف أسايس هدف الفضاء إىل
امُلتطرفة الحرارة ودرجات والصدمات االهتزاز ل تحمُّ عىل القادرة ات واملعدَّ اإللكرتونيات
بُعد؛ عن هَة املوجَّ الفضاءِ َمركباِت الفضاء، ورحالت باإلطالق الخاصة الفراغ وظروف
التي املأهولة، الفضاء رحالت من بكثرٍي أرخُص أيًضا ولكنها فحسب، ُمجِديًة ليست
ذلك، مع عليها. والحفاظ الفضاء ُروَّاد حياة لحماية للغاية متطورًة تقنياٍت تتطلَّب كانت
لتلبية سواءٌ الفضاء، يف علميًة مهامَّ فعليٍّا ينفذون الفضاء ُروَّاد كان األحيان بعض يف
رحالت مع اإلنسان جسم تكيُّف دراسة ألنَّ أو القمر، سباق مثل سياسية، متطلَّباٍت

ذاته.1 حدِّ يف الِعلم موضوَع هو كان الفضاء
قبل واستكشافه الفضاء لعلوم الرئييس الدافَع هي الباردة الحرب كانت بينما
حلِّ بعد روسيا يف حَدث ما باستثناء ذلك، بعد عنفوانها يف األنشطة هذه ظلَّت ،١٩٨٩
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إذ بذاته؛ قائًما مرشوًعا املتحدة الواليات يف الفضاء علوم أصبحت السوفييتي. االتحاد
إىل بالنسبة ُمعتَربة قيمٍة ذاَت السياسيُّون رآها وإمكانيات وصناعات سات مؤسَّ أُنِشئت
حكومات َرشَعت وبامِلثل القومي. واقتصادها الدفاعية وإمكانياتها املتحدة الواليات مكانة
القرن من الستينيَّات يف بها الخاصة الفضاء علوم برامج توسيع يف وآسيا الغربية أوروبا
خلَّفه الذي الفراغ َمْلء من النهاية يف مكَّنها الذي األمر تقريبًا، الدوافع لنفس العرشين،

الروسية. لإلمكانيات الهائل الرتاُجع

الفضاء يف ل التوغُّ

الُعليا الطبقات يف اٍت معدَّ إلطالق خطًطا بيناموندا وفريق جودارد روبرت وضع حني يف
يف التجاِرب بدءِ ة بمهمَّ األمريكية والجامعة الحكومة معامل إىل ُعِهد الجوي، الغالف من
الدولة أن إىل نظًرا ضعيفًة البداية يف املوارد وكانت مبارشًة. الثانية العاملية الحرب أعقاب
ساندس، وايت يف اإلضافية التجاِرب من سلسلٌة وبدأت مواردها. حْشد إلغاء تُحاول كانت
الجيش أفراد وأعدَّها عليها استُوِيلَ التي «يف-٢» صواريخ باستخدام غالبًا ونيومكسيكو،
إلنشاء يكفي تمويل ة ثمَّ يكن لم األملاني. براون فون فريق بمساعدة إلكرتيك، وجنرال
البحرية أبحاث معمل من العلماء اجتمع لذلك األملان؛ خطَّط كما ت، مظالَّ استعادة نُظم
اختصاًرا يُعَرف (الذي هوبكنز جونز لجامعة التابع التطبيقية الفيزياء ومخترب األمريكية،
تُرسل أو الصحراء يف السقوط صدمة ل تحمُّ تستطيع معدَّات لُصنع مًعا وغريهم، ،(APL ب
معظم أنَّ لدرجة للغاية كثريًة الفَشل حاالت وكانت موقعها. عن الالسلكية البيانات بعض
الُعليا الجوي الغالف طبقات حول أسئلٍة بإجابة األساس يف ون يهتمُّ كانوا الذين العلماء
العلوم مجال يف للتجريبيِّني الطريق ُمفِسحني العمل، عن أحجموا الشمس أو الفضاء أو

صاروخ.2 عىل يعمل جهاٍز بإنشاء ُفِتنُوا الذين والهندسة
االتحاد يف نظريتها وجيزة بفرتٍة بعَدها ثم األمريكية، املسلحة القوات ت َ يَرسَّ
َفهم أرادوا ألنهم الصواريخ تجاِرَب الدول؛ من وغريها وكندا، وبريطانيا، السوفييتي،
سيُلقي ذلك وألنَّ هة، املوجَّ والصواريخ الرسعة العالية الطائرات بها تعمل التي البيئة
بالجزيئات لة امُلحمَّ الُعليا الجوي الغالف طبقات — األيونوسفري تفاُعل كيفية عىل الضوء
أصبحت التي الراديو، موجات األيونوسفري يعكس الشميس. النشاط مع — املشحونة
باملناطق االهتمام عىل الباردة الحرب أثناء التسلُّح سباق ركَّز والدفاع. للتواُصل ًة مهمَّ
املتحدة الواليات بني النووية الحرب أنَّ قرَّر الجغرافيا علم وأنَّ سيما ال القطبية،
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مخزون يَنَفد أن قبل وحتى الشمايل. القطب عىل جزئيٍّا ستَُشنُّ السوفييتي واالتحاد
َرشع العرشين، القرن من الخمسينيَّات بداية يف «يف-٢» صواريخ من األمريكان
العمل يف سات املؤسَّ من وغريهما التطبيقية الفيزياء وُمخترب البحرية أبحاث معمل
الحرب احتدام مع و«إيروبي». «فايكينج» مثل أرخص تجارب صواريخ تطوير عىل
أثناء وخصوًصا القطبية، واملناطق البحر يف السفن إىل الصواريخ تجربة امتدَّت الباردة،
تستطيع صناعية أقمار إىل بَدوره أدَّى ا ممَّ ،١٩٥٧ / ١٩٥٨ يف الدولية الجيوفيزيائية السنة

معدودة. لدقائق فقط وليس طويلة، لفرتاٍت الفضاء يف علمية معدَّات وْضع
يعمل كان الذي آالن، فان جيمس الفيزيائي األوائل «يف-٢» صواريخ علماء بني من
الحرب بعد املهنية سريتُه تَيش آيوا. جامعة يف والحًقا التطبيقية، الفيزياء ُمخترب يف وقتَها
الكونية» «األشعة لرصد املعدَّات برفع اهتماَمه واصل ونشوئها. الفضاء علوم بأصول
من — ١٩١١ يف مرة ألول اكتُِشفت وقد الفضاء منشؤها الرسعة عالية ذرية أنوية —
األوىل الصناعية األقمار إىل الجيش، موَّلها التي الصغرية التجارب صواريخ إىل «يف-٢»،
عن ُطوِّر الذي «إيروبي»، التجارب صاروخ إنشاء يف وساعد و«فانجارد». «إكسبلورر»
ألول وأُطِلق اث النفَّ الدفع ُمختَرب أنشأه الذي كوربورال» يس إيه «دابليو التجارب صاروخ
بماريالند سربينج سيلفر يف آالن فان منزل يف أُقيَم عشاءٍ حفل ويف .١٩٤٥ أواخر يف مرٍة
مع يتزاَمن الذي الدولية الجيوفيزيائية السنة مرشوع إنشاء رشارة أُطِلَقت ،١٩٥٠ عام
تجارب خالل من آلن فان اكتشف وقد عاًما. عَرش أحد كلَّ يَحُدث شميس نشاٍط أعىل
يف «٣ و«إكسبلورر «١ «إكسبلورر الصناعي القمر متن عىل به الخاصة الكونية األشعة
لألرض. املغناطييس الحقل بسبب محبوسة الشمس من وإلكرتونات بروتونات ١٩٥٨
يف واستمرَّ آالن». فان «حزاما بعدئٍذ عليهما أُطِلق اإلشعاع كثيفتَي منطقتنَي هذه وكوَّنت
مركبات من العديد متن عىل والحقول الجسيمات تجارب يف أساسيٍّا باحثًا ليُصبح العمل

والكواكب.3 الكواكب، بني والفضاء األرض، مدار إىل امُلرَسلة الفضاء
بدأ خاص. نحٍو عىل ة مهمَّ كانت مهنته أنَّ من الرغم عىل فذٍّا، آالن فان يكن لم
قبل عديدة لبلدان املسلَّحة القوات من بتمويٍل واملهندسون، والكيميائيون الفيزيائيون
العلمية التجاِرب إلجراء دولية، أو قومية سواءٌ سية مؤسَّ تحتية بنية بناء يف ،١٩٥٨
القطبي والشَفق األيونوسفري كان الفضاء، لسباق األوىل السنوات يف عنه. أو الفضاء يف
للدراسة، األهم املوضوعات هي األرض من القريبة والبيئة وجنوبية)، شمالية (أضواء
وغالفنا الجوي لغالفنا الُعليا الطبقات مع واإلشعاع الشمسية الجزيئات تفاُعل َفهم بهدف
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وكالة وموَّلت لألرض). املغناطييس الحقل فيها يؤثِّر التي الفضاء من (املنطقة املغناطييس
نقطة أيًضا وكانت جديدة، وتجاِرَب جديدًة ساٍت مؤسَّ السوفييتية العلوم وأكاديمية ناسا
وغريها والهند الغربية وأوروبا وكندا بريطانيا مع الدويل للتعاون ناسا برنامج يف البدء
الفيزياء ًرا مؤخَّ َي ُسمِّ الذي الفضائي، الفيزياء علم بَرز الجهود هذه ومن الدول. من
القريب والفضاء الكواكب بني البيئة عىل للشمس امُلسيطر التأثري يدرس والذي الشمسية،

األرض. من

والكواكب القمر إىل السباق

ثمرًة الصناعية «سبوتنيك» أقمار من قمَرين أول كان الثاني، الفصل يف ذكرُت كما
الَحوم :١٩٥٩ يف األمريكان عىل مراٍت ثالَث السوفييت ق تفوُّ عنهما ونَجم القمر لسباق
بالِعلم يتعلَّق وفيما منه. البعيد الجانب تصوير ثم عليه، والهبوط القمر، من بالُقرب
التي ة الدقَّ املنخِفضة التليفزيونية الصور إنَّ حيث األهم، هي الثالثة كانت واالستكشاف،
ن تُكوِّ التي تلك مثل ومستوية ُمظلمة الفا سهول أيَّ تقريبًا تُظِهر لم «٣ «لونا أنتجها
للقمر، كبعثاٍت املنافسة األمريكية «بيونري» برامج فشلت لألرض. املواِجه الجانب ُمعظم
قياسية مسافاٍت عىل فضائية فيزيائية بياناٍت أرسَلت ُمبكِّرة فضاء َمركبات ثالث ولكن

األميال. من اآلالف مئات بل اآلالف، عرشات إىل تِصل
الكواكب، أقرب إىل للوصول مكانٍة سباق يف الفور عىل الُعظَميان القوَّتان انخرطت
بَلغ التي السوفييتية، الفضاء َمركبات فكلُّ النجاح؛ نَمط انعكس وهنا واملريخ. الزهرة
يف مشاكَل أو ألعطاٍل ضحيًة سقطت ١٩٦٦ قبل أُطِلقت التي مركبة، عرشة تسع عدُدها
ُمخترب أما أهدافها. إىل للوصول شهوًرا تستغِرق التي رحالتها أثناء الصاروخية امُلعززات
األمريكي الرئييس املركز دور عاتقه عىل حَمل الذي ناسا، لوكالة التابع اث النفَّ الدفع
من بالُقرب حلَّق إذ محاوالت؛ أربع من محاولتنَي يف نجح فقد والكواكب، القمر لرحالت
الوحيدة «٢ «مارينر تجِربة وأكَّدت .١٩٦٥ يوليو يف واملريخ ،١٩٦٢ ديسمرب يف الزهرة
ثم ومن الرصاص، تُذيب لدرجٍة ساخنًا كان حب بالسُّ امُلغلَّف الزهرة كوكب سطح أنَّ
أنَّ عن «٤ «مارينر التقَطها التي والعرشون اإلحدى َور الصُّ وأعربَت مأهول. غري فهو
ِمثل ذلك يف ِمثله الرباكني، بُفوَّهات مليئًا يبدو يزال ال ولكنه غرابة، أقلَّ كان املريخ كوكب
يف لألمل ُمبكرتنَي قاسيتنَي رضبتنَي البعثتنَي ِكلتا كانت فيه. الَعيش عب الصَّ ومن القمر،
يُثري ما أكثر كان لقد أبسط. بأشكاٍل األقل عىل األرض، كوكب نطاق خارج حياة اكتشاف
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سباق يف دولتهم مكانة عن النظر بْرصف الكواكب، استكشاف دعم يف العاديني املواطنني
أحِدها.4 عىل حياٍة وجود إمكانية هو الُعظمى، القوى

لتحديد بعثاٍت يف القوتنَي كلتا استُثِمَرت املأهول، القمر سباق تساُرع ظلِّ يف
الستكشاف األولوية وأصبحت امُلمكنة. الهبوط مواقع واختيار القمر سطح خصائص
سياسة أحبطت حيث املتحدة، الواليات يف خصوًصا الِعلم، حساب عىل الهبوط، إمكانية
مُلخترب التابعة «رينجر» الفضاء مَلركبة امُلبكِّرة البعثات وأجرت العلماء. من الكثري ناسا
القايس» «للهبوط البالسا بخشب ُمغلَّفة ُكرة فيها بما التجاِرب، من املزيد اث النفَّ الدفع
تحقيق إىل أدَّى متتالية بعثاٍت خمِس فَشَل ولكنَّ القمر. سطح عىل زالزل مِلقياس
يف للسطح صوٍر نْقل عىل بالرتكيز قراٍر اتخاذ وإىل اث النفَّ الدفع مخترب مع الكونجرس
،١٩٦٤ يوليو يف وأخريًا، أخرى. مرًة طة امُلبسَّ الفضاء مركبة فشلت ثم التصادم. طريق
ذلك وتَلْت ،«٧ «رينجر متن عىل قمرية ة مهمَّ يف لها نجاٍح بأول املتَّحدة الواليات َحِظيَت
ناسا أسقطت كذلك .١٩٦٥ بداية يف أيًضا «رينجر» َمركبتَي متن عىل أُخَريان تان مهمَّ
تأخرٍي بعد أخريًا، نجحت التي «سريفيور»، القمري الهبوط مركبة من تجاربها ُمعظم
الفضاء مركبة عليها تفوَّقت ولكن .١٩٦٦ يونيو يف مرٍة ألول القمر مالمسة يف طويل،
سهول أنَّ البعثتنَي كلتا وأوضحت فرباير. يف الهبوط يف نجحت التي ،«٩ «لونا السوفييتية
يكون أن نظرية ودَحَضتا ضخمة، فضاء مركبة ِثَقل ل تحمُّ عىل قادرة األقل عىل الالفا

الناعم.5 املسحوق من واحٍد قدٍم تحت مدفونًا السطح
حول مدار يف تدور مركبٍة أول «١٠ «لونا السوفييتية امَلركبة كانت نفسه، العام يف
برنامج بدأت التي ناسا، لوكالة التابعة أوربيرت» «لونار مركبة تِبَعتْها ما ورسعان القمر،
رسي. يس تَجسُّ صناعي قمر برنامج من مأخوذة بكامريا ًزا مجهَّ ا جدٍّ ناجًحا خرائط رْسم
«أبولُّو» املركبة هبوط مواقع أوربيرت» «لونار سلسلة يف مركبات ثالث أول َصوَّرت أن بعد
قطبية مداراٍت يف «٥ أوربيرت و«لونار أوربيرت٤» «لونار امَلركبتان ُوِضعت عالية، ة بدقَّ
كبرية قيمٍة ذات شاملة رة مصوَّ خريطٍة إنجاز عىل قاِدرتنَْي جعلهما الذي األمر أعىل،
حاز قد السوفييتي االتحاد أنَّ من الرغم عىل إنه القول خالصة القمر. تاريخ َفهم يف
سواءٌ عالية قيمٍة ذات بكثرٍي أكثر بياناٍت جمَعْت املتحدة الواليات فإنَّ مرات، السبق قَصب

للِعلم. أو املأهول لالستكشاف

النظر بْرصف الكواكب، استكشاف دعم يف العاديني املواطنني يُثري ما أكثر كان
أحِدها. عىل حياة وجود إمكانية هو العظمى، القوى سباق يف دولتهم مكانة عن
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من علميٍّا برنامًجا باعتباره «أبولُّو» بربنامج األمريكية الجماهري إقناع تمَّ حني يف
امُلجتَمع تهدئة الرضوري من كان أخرى، ناحيٍة من املكانة سباق لكْسب ووسيلًة ناحية،
شكَّلت ،١٩٥٨ يف األول. امُلبتَغى الهدَف هو يكن لم الِعلم أنَّ الواضح من ألنَّ العلمي
الجديد. الِعلم هذا اسَم ذلك أثناء ُمبتكرًة الفضاء، علوم مجلس للعلوم الوطنية األكاديمية
أعضاء إلقناع يجتهد أن بريكنر لويد الرائد األمريكي العاِلم عىل كان سنوات، ثالث بعد
أن أمل عىل «أبولُّو»، برنامج عىل مليارات بإنفاق كينيدي الرئيس قرار بدعم املجلس هذا
املأهول للربنامج املهندسني قيادة ظلِّ ويف أيًضا. الروبوتية العلوم برامج تمويل يجري
اعتىل عندما القمر، سطح عىل هبوط عملية آِخر حتى املقاعد لجميع الطيَّارين واحتالل
أنَّ اإلطالق عىل واضًحا يكن لم ،«١٧ «أبولُّو املركبة متن شميت هاريسون الجيولوجي

كبريًا.6 اهتماًما سينال الِعلم
علوم يف كبري واضح إسهاٍم ذا كان «أبولُّو» برنامج أنَّ هي املفاجئة الحقيقة لكنَّ
القمر سطح عىل تُوزِّع كانت ناجحة هبوط عملية كل أنَّ إىل نظًرا والقمر، الشميس النظام
والرتبة الصخور من التنوع شديدَة عيِّناٍت معها وتجلُب املعدَّات من وغريها زالزَل مقاييَس
عىل تحمل بعثات ثالث آِخر وكانت الربنامج. بنهاية ِرْطل ٨٠٠ من أكثر وزنها بلغ —
مواقع يف الهبوط لهم وأتاح الفضاء، رواد حركة نطاق من زاد مما قمرية، طوَّافات متنها
آِخر ولكن صوًرا، األم املدارية امَلركبات يف الطيَّارين جميع التقط وإثارة. يًا تحدِّ أكثر
عىل وتحتوي َمدارية، خرائط لعَمل صة مخصَّ علمية ُحجرة متنها عىل كان رحالٍت ثالث
معالجة ت تمَّ وعندما القمر. سطح عىل العنارص توزيع الكتشاف ومعدَّات رادار أجهزة
األساسية. ومالمحه القمر ن لتكوُّ الدقيقة التواريخ تحديد أتاحت والبيانات، العيِّنات جميع
ُملقيًة الكويكبات، تصاُدمات من موجات الشميس النظام بداية يف يُوَجد كان أنه وأوضحْت

الكوكبية.7 األجسام من وغريها األريض–القمري النظام ونشوء تكوُّن عىل الضوء

علميٍّا برنامًجا باعتباره «أبولُّو» بربنامج األمريكية الجماهري إقناع تمَّ حني يف
الرضوري من كان أخرى، ناحيٍة من املكانة سباق لكْسب ووسيلًة ناحية، من
امُلبتَغى الهدَف هو يكن لم الِعلم أنَّ الواضح من ألنَّ الِعلمي املجتمع تهدئة

األول.

وتحليل األمريكية الفضاء مركبات متن عىل من الصور التقاط عىل التشديد أثَمَر
املتَِّحدة الواليات يف الكواكب علوم تشكيل إعادة عن «أبولُّو» مركبات أعادتها التي العيِّنات
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علوم ازدهار ناسا تمويل دعم هائًال. توسيًعا الجيولوجيِّني دور توسيع طريق عن
جيولوجيا ِقسم ومنها: جامعية؛ سات مؤسَّ عدَّة ع توسُّ إىل أدَّى ا ممَّ عام، بوجٍه الفضاء
بأريزونا؛ فالجستاف يف األمريكي الجيولوجي املاِسح لوكالة التابع السماوية األجرام
اث النفَّ الدفع وُمخترب بماساتشوستس؛ كامربيدج يف الفلكية للفيزياء سميثونيان ومرصد
العلمي البحث مراكز أحد وهو الفضاء لرحالت جودارد ومركز بكاليفورنيا؛ باسادينا يف
مداٍر يف تدور التي العلمية الصناعية األقمار عىل ويُركِّز ماريالند، يف ويَقع لناسا التابعة

األرض. حول
دعم إىل ١٩٦٥ يف ني ُمهمَّ ِسيَّني مؤسَّ تغيريَين حدوث أدَّى السوفييتي، االتحاد يف
العلوم أكاديمية ست أسَّ الروبوتي. والكواكب القمر وبرنامج الفضاء علوم مجتمع
مكاتب عىل تُسيطر كانت التي الوزارة من بتمويٍل الفضاء، أبحاث معهد السوفييتية
يُركِّز كان الذي فرينادسكي، معهد عمل إىل يستِند وكان الصواريخ. تصميم ومصانع
سريجي نقل نفِسه، العام ذلك يف والجيولوجيا. األرض فيزياء عىل جوهري بشكٍل
جورجي يرأسه كان الذي الفوتشكن، تصميمات مكتب إىل الروبوتي الربنامج كوروليف
الصواريخ ومرشوعات املأهولة الفضاء برحالت للغاية ُمنشِغلة كانت سته مؤسَّ ألنَّ باباكني؛
كانوا أنهم من الرغم عىل املوثوقية، عىل الرتكيز عىل قادًرا باباكني فريق كان الباليستية.

أخرى.8 رشكاٌت رها تُوفِّ التي اإلطالق مركبات يف مشاكَل من يُعانون
من سلسلٌة ١٩٦٦ يف السوفييتية «لونا» مركباُت حقَقتْها التي اإلنجازاِت أعقب
وأصبحت .١٩٦٧ يف الجوي غالفه بنجاح «٤ «فينريا اخرتقت الزهرة. كوكب يف النجاحات
منه، بياناٍت وتنقل آَخر كوكٍب سطح عىل تهِبط فضاء مركبة أول ١٩٧٠ يف «٧ «فينريا
الحرارة ودرجات الجوي للضغط الطاحنة الضغوط ل تتحمَّ بحيث تقِويَتها ت تمَّ أن بعد
الرغم عىل صوًرا، الفضاء مركبة أعادت بعد فيما الزهرة. كوكب لسطح االرتفاع الشديدة
الشديدة الحرارة بسبب اثنتنَي أو ساعٍة من أكثر هبوٍط َمركبات أي استمرار عَدم من
العرشين القرن من السبعينيَّات يف النجاَح الفوتشكن وحالف الخارج. من بها امُلحيطة
عىل تنَي بطوافَّ وتجوَّل القمر تُربة من صغرية عيناٍت بثالث رجع إذ القمرية؛ البعثات يف
عديدة بعثاٌت فشلت إذ ُمحِبًطا؛ املريخ كوكب السوفييت وجد أخرى، ناحية من سطحه.
،١٩٧١ يف سطحه، عىل تهِبط فضاء مركبة أول «٣ «َمارس كانت حني ويف إليه، للصعود
كانت املتحدة الواليات ألنَّ ونظًرا ثانية. بعرشين هبوطها بعد تماًما العمل عن فت توقَّ فقد
الفضاء برنامج قيادة قرَّرت تعقيًدا، أكثر فضاء بمركبة املرِّيخ إىل الوصول يف نجحت قد
الزهرة.9 كوكب وهي فيها، النجاح حاَلَفها التي الوحيدة املنطقة عىل تُركِّز أن السوفييتي
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١٩٧٦ عام قامت التي «فايكينج» الهبوط ملركبات نموذٍج مع يِقف ساجان كارل :1-3 شكل
يمكن حياة أشكال تُوَجد ال أنه وأظهرت املريخ، سطح عىل ناجحة هبوٍط عملية بأول
أهم أيًضا كان ولكنه الرئيسيني، البعثة علماء أحد ساجان كان هناك. بسهولٍة اكتشافها
(املصدر: ١٩٧٠ عام بعد األرض كوكب خارج والحياة الفلك وِعلم الفضاء لرحالت ج ُمروِّ

اث). النفَّ الدفع ناسا/مخترب

الستكشاف الذهبي «العرص وقتها ي ُسمِّ ما الفضاء سباق عزَّز األمريكي، الجانب من
كانعكاٍس العرشين، القرن من الثمانينيَّات وحتى السبعينيَّات من استمرَّ الذي الكواكب»
القمر أسفر ناسا. ميزانيَّات خفض بعد حتى الستينيَّات، يف بُذَلت التي لالستثمارات
قمر أول ١٩٧١ عام يف أصبح الذي اث، النفَّ الدفع مُلخترب التابع «٩ «مارينر الصناعي
اإلثارة يف غاية منظٍر عن له، ة عامَّ خريطًة ويرُسم املريخ حول مداًرا يتَِّخذ صناعي
فيه َحفرت سحيق ماٍض عىل وأدلَّة وِوْديان عمالقة براكنُي ظهرت إذ علميٍّا، واألهمية
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صيف يف باهًرا فنيٍّا نجاًحا «فايكينج» برنامج ق حقَّ عديدة. قنواٍت الغزيرة الفيضانات
التابع النجيل مركز يف جميعها مت ُصمِّ هبوط مركبتَْي تحِمالن مداريتنَي بمركبتنَي ١٩٧٦
اكتشاف عىل الهبوط مركبتَا ركَّزت بنجاح. ها مهامَّ األربع املركبات أدَّت إذ ناسا؛ لوكالة
أي اكتشاف عَدم عىل بأِرسه العلمي امُلجتمع اتَّفق امُلثار، الجَدل بعض رغم ولكن حياة،
تَِئد بأن كفيلًة كانت النتيجة هذه أنَّ السخرية إىل يدعو وما املريخ. سطح عىل حياٍة

كامل.10 لجيٍل املريخ باستكشاف سواء حدٍّ عىل والعلماء العامة اهتمام
خالل من ١٩٧٤ يف عطارد إىل «١٠ «مارينر الفضاء مركبة وصَلت الفرتة، تلك إبَّان
تُحلِّق فضاء مركبة أول فكانت — الزهرة كوكب من بالُقرب للتحليق بها قامت رحلٍة
إىل الوصول يف «١١ و«بيونري «١٠ «بيونري ونجحت املساعدة». «الجاذبية مسارات يف
اإلنجاُز وكان «امُلشَرتي». بمساعدة ُزَحل إىل الوصول يف «١١ «بيونري نجحت بينما امُلشَرتي،
يف أُطِلَقتا فضاء مركبتا وصَلت «فويدجر». برنامج قه حقَّ الذي اإلنجاَز ذلك هو األعظم
بالُقرب «٢ «فويدجر حلَّقت ثم من و١٩٨١؛ ١٩٧٩ عاَمي بني الكوكبنَي هذَين إىل ١٩٧٧
تسريان «بيونري»، مركبتا ِمثل ِكلتاهما، كانت .١٩٨٩ يف ونبتون ١٩٨٦ يف أورانوس من
«١ «فويدجر اكتشفت ،٢٠١٢ ويف الشميس. النظام من للخروج مساراٍت يف كبرية برسعٍة
النجوم. بني املغناطيسية والحقول الُجسيمات وقاَست الشمسية الرياح تأثري نطاق نهايَة
الكربى، الكواكب كلِّ إىل وصلت التي املتحدة، للواليات مذهلة إنجازاٌت كانت املهام هذه كلُّ
وخلَّفت الباردة. الحرب نهاية بحلول قَزًما) كوكبًا بعد فيما اعتُِرب (الذي بلوتو عدا فيما
ة الخاصَّ الجليدية واألقمار الكواكب حول املعلومات من ضخمة ثروًة الرحالت هذه كل
ونشوئه. الشميس النظام أصل معرفة نطاق ع وسَّ الذي األمر العمالقة، الغازية بالكواكب

الفضائي الفلك علم

التاسع القرن يف واضًحا أصبح حيث قديمة، فكرٌة الفضاء يف تليسكوب وْضع فكرة إنَّ
روَّاد من العديد تخيَّل وقد الرؤية. من يَحدُّ لألرض امُلضطِرب الجوي الغالف أنَّ عرش
حالة إىل ونظًرا الفضاء. يف اإلنسان يُديره كمرصٍد دائًما التليسكوب هذا مثل األوائل الفضاء
أنهم كما بُعد، عن يعمل تليسكوٍب ر تصوُّ بوسعهم يكن لم ،١٩٥٠ عام قبل التكنولوجيا
الكهرومغناطييس الطَّيف فتح من ستتأتى التي املجال عىل الثورية التأثريات عوا يتوقَّ لم

امَلوجة. الطويل الراديو تردُّدات إىل الطاقة العالية جاما ة أشعَّ من بأكمله،
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فيها أُرِسَلت التي بالرحالت الفضاء، فيزياء غرار عىل الفضائي، الفلك علم بدأ
األمريكية البحرية أبحاث معمل تجارب إحدى والتقطت الحرب. بعد «يف-٢» صواريخ
موجية بأطواٍل للشمس البنفسجية فوق األشعة لطيف األوىل الصور ١٩٤٦ أكتوبر يف
أصغَر تجاِرَب وبصواريِخ العرشين، القرن خمسينيَّات يف الجوي. الغالف يحجبها
والسماء للشمس مبدئية باستكشافاٍت العلماء قام لالسرتجاع، قابلة وحموالٍت وأرخص
الصورة ة دقَّ وكانت صغرية، كانت األدوات لكن السينية. واألشعة البنفسجية فوق باألشعة
أوَّلية مسح بيانات جمع سوى بإمكانهم يكن لم لذلك ُمنخفضة، اإلشارة ة ودقَّ ضعيفة،

املوجية.11 األطوال بتلك ينبِعث ما َحول
ألنه ل؛ التحوُّ يف جوهريٍّا سببًا الفضاء سباق كان أخرى، قطاعاٍت يف الحال هو كما
كانت ذلك. لوال تمويلها ليتمَّ يكن لم فلكية فضاء مركبة لبناء الدولة أموال فجأة حرَّر
املوارد نْقص بسبب ربما أقل، أمواًال السوفييت استثمر بينما الصدارة، يف املتحدة الواليات
علوم سات مؤسَّ أصبحت العرشين، القرن من السبعينيَّات وبحلول السياسية. األولوية أو

أيًضا. ني ُمهمَّ فاعَلني ُعنَرصين واليابانية األوروبية الفضاء
الفضاء: مراصد من لسلسلٍة خطًطا ناسا وضعت تشكيلها، من قصرٍي وقٍت بعد
يتَِّجه قسًما الشمسية الفضائية امَلركبة نت تضمَّ والفلكية. والشمسية الجيوفيزيائية
ا جدٍّ الحار الخارجي غالفها حول ًة دقَّ أكثر بيانات يوفر مما الشمس، نحو باستمراٍر
الفلكية املراصد كانت فوقه. أو الظاهري سطحها عىل حدثت التي واالنفجارات والعواصف
الوفاء أجل من والرشكات الجامعات كافحت وقد واألصعب. األكرب هي (OAO) املدارية
توجيه يمكنها جديدة تحكُّم وأنظمة موجية أطواٍل نطاقات يف للمعدَّات ة امُللحَّ باملتطلَّبات
أيٍّ تحقيق املمكن من يكن ولم أطول. لفرتاٍت واحد سمائي موقٍع إىل ٍة بدقَّ التليسكوب
املوازية.12 العسكرية التقنيات يف الباردة للحْرب الضخم االستثمار بدون تنَي املهمَّ من

الوصول من وجيزة فرتٍة بعد كارثي بشكٍل األول املداري الفلكي املرصد فشل
تجربتنَي ١٩٦٨ عام يف الثاني املداري الفلكي املرصد وحمل .١٩٦٦ عام يف املدار إىل
للفيزياء سميثسونيان مرصد من واألخرى ميشيجان جامعة من واحدة تليسكوبيَّتنَي،
.١٩٥٥ عام منذ ماساتشوستس، كامربيدج، يف هارفرد جامعة مع امَلوقع نفس يف الفلكية
عه ووسَّ تقريبًا البائد سميثسونيان برنامج ويبل فريد هارفرد جامعة من الفلك عاِلم أخذ
املرشوعات بكل االضطالع خالل من عقَدين من أقلَّ يف العالم يف فلكيٍة سة مؤسَّ أكرب إىل
مديرو كان ذلك، من النقيض وعىل عليها. الحصول يُمكنه والتي بالفضاء ِصلة لها التي
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اهتماًما ويُولون الفلكي املجال عىل يسيطرون يزالون ال الكبرية األمريكية األرضية املراصد
لهم متاًحا يكن لم ما وهو الحكومية، والرعاية بالدعم أو الفضائي الفلك بِعلم ضئيًال

تاريخيٍّا.13
الثانية، العاملية الحرب بعد الراديوي الفلك ِعلم ظهور ُمتأخًرا إال الفلك علماء يقبَل لم
الطول نطاق يف ع توسُّ هناك أصبح واآلن الرادار. وتكنولوجيا الخربة ر توفُّ عزَّزه الذي
وبحلول لألرض. الجوي الغالف فوق الصعود من نشأ الذي األمر وهو بأكمله، امَلوجي
يتعلَّق فيما سيما ال — الفلكية الظواهر َفهم مزايا جعلت املايض، القرن من السبعينيَّات
التي جاما وأشعة السينية واألشعة الطاقة عالية البنفسجية فوق لألشعة املوجية باألطوال

وصحيٍّا. حتميٍّا أمًرا الفلكي املجال ل تَحوُّ — الكون يف العنيفة العمليات تُنتجها
وأكثر حجًما أكرب أصبحت قد األرضية واملشاريع الفضائية املرشوعات أنَّ إىل نظًرا
الحصول لضمان السيايس سلوكه تغيري عىل الفلكي املجال أيًضا أجربت فقد تكلفة،
كبري فضائي تليسكوب وجود فكرة عن املدافعون وعِمل األمريكية. الحكومة تمويل عىل
وُقدرته للغاية العالية ِته دقَّ عن الدفاع خالل من الفضاء روَّاد بني التحالُف تعبئة عىل
هدَّدت الجوي. للغالف الضبابية التأثريات إزالة بمجرَّد الكون أعماق إىل الوصول عىل
بوأِد دوالر مليار إىل تِصل التي املرشوع هذا قيمة حول الِعلمي املجتمع يف الخالفات
مرة ذات قام الكونجرس إنَّ بل العرشين. القرن من السبعينيَّات أوائل يف املرشوع
عليهم أنَّ مفاُدها رسالة للفلكيني ووصلت املرشوع. لهذا ص امُلخصَّ التمويل كل بإلغاء
والسياسيني الجوي، الفضاء ومصانع ناسا، وكالة مراكز مع يتحاَلفوا وأن يتَِّحدوا أن
علماء تعلَّم لقد املرشوع. لهذا تمويٍل عىل الحصول أرادوا إذا مناطقهم، تستفيد قد الذين
و«فويدجر» «فايكينج» برنامَجي من كلٌّ كان بقليل. ذلك قبل الدرس نفس الكواكب
نيكسون إدارة أو الكونجرس ألغاها التي ناسا وكالة مشاريع من طموًحا أقلَّ نسًخا
الِعلمي.14 املجتمع يف الدائرة الداخلية املعارك مع جنٍب إىل جنبًا الكبرية امليزانيَّات بسبب
أصغر رئيسية مرآة مع ١٩٧٧ عام يف الفضائي التليسكوب عىل املوافقة ت تمَّ
األوروبية الفضاء وكالة بمشاركة الفضاء»، «تليسكوب اسم عليه وأطلق ما حدٍّ إىل
من متاًحا كان مرت) ٢٫٤) بوصة ٩٤ حجم أنَّ امُلصادفة، قبيل من وليس التكلفة. لتوزيع
الوطني االستطالع مكتب يف يعملون الذين س بالتجسُّ الخاصة الصناعية األقمار مقاويل
التليسكوب. لبناء إيلمر، وبريكني لوكهيد نفسهما، املقاوَلني ناسا وكالة واختارت —
الفضاء بمكُّوك الخاصة الحمولة غرفة يف أكرب بسهولٍة الحجم هذا استيعاب أيًضا ويمكن
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املكوك جعل بمحاولة ملتزمًة الوكالة كانت الوقت. ذلك يف تطويره بصَدد ناسا كانت الذي
إىل الفضاء روَّاد تحويل إىل أيًضا تطَمح كانت ولكنها البالد، يف الوحيد اإلطالق نظام هو
كانت وقد امُلنخفض. األرض مدار يف وتحديثها الصناعية األقمار إصالح يُمكنهم فنيِّني
،(HST) الفضائي هابل تليسكوب أنقذت النهاية يف لكنها الثمن، باهظة االسرتاتيجية تلك

أكرب. علمي مردوٍد وذات أطول حياًة ومنحتْه الحًقا، عليه أُطِلق كما
وكالة ألغت إذ املأهول؛ الفضاء برنامج شكَّله مساًرا الشميس الفلك ِعلم اتَّخذ كما
«أبولُّو مرصد لصالح الستينيَّات منتصف يف تقدًما أكثر شمسية فضائية مركبًة ناسا
التي الفضائية سكايالب محطة من جزءًا سيصبح الذي الشميس، ماونت» تليسكوب
من بكثرٍي أعىل مبالغ وتكلَّف لسنواٍت إنشاؤه ر تأخَّ لقد .١٩٧٣ عام يف إطالقها تمَّ
رائدة ة الدقَّ عالية صوًرا جَمعوا الثالثة املحطة أطقم يف الفضاء ُروَّاد لكن اآللية، النسخة
لبقية الشمسية للعلوم مخطًطا املرصد هذا وضع لقد متنوِّعة. موجية أطواٍل عرب للشمس
الغالف من الخارجية املناطق عمل كيفية حول جديدة ُرًؤى تقديم خالل من السبعينيَّات
ميشن» ماكسيمم «سوالر هي التالية الكبرية الفضائية املركبة كانت للشمس. الجوي
وهو الشميس، النشاط يف ذُروٍة أحدث لتُواِكب ١٩٧٩ عام يف إطالقها جرى التي ،(SMM)
«سكايالب». محطة بها ُمِنيَت التي التأخريات جميع بسبب السابقة الدورة عن غاب هَدف
الفضاء لروَّاد يمكن بحيث نَمطي بشكٍل (SMM) ميشن» ماكسيمم «سوالر تصميم تمَّ
قام ،١٩٨٤ عام يف عام. من أقلَّ بعد ُعطل فيها حَدث عندما مفيًدا ذلك وجاء إصالحها.
إىل بالنسبة قيمٍة ذاَت تكون أن شأنها من خربًة واكتسبوا بإصالحها، املكوك فضاء ُروَّاد
مقارنًة الفضائية امَلركبات من املزيد إطالُق األرخص من كان الحالة هذه يف ولكن هابل،
واحد.15 صناعي قَمر إلصالح مكُّوٍك إلطالق املطلوبة الدوالرات من املاليني مئات بإنفاق
الحمراء، تحت األشعة نطاق يف الفلك علم يف كبريًا ًعا توسُّ أيًضا الثمانينيَّات شِهدت
األكثر األجسام من عادًة تنبِعث التي املجرَّدة، الَعني تراها التي املوجية األطوال تحت
والكويكبات، الغبار، وُسحب الحمراء، النجوم مثل والكون، الشميس النظام يف برودًة
للصواريخ الحمراء تحت األشعة كاشفات تطوير الباردة الحرب عت شجَّ وقد وامُلذنَّبات.
من رقاقٍة عىل (CCD) الشحنات اقرتان جهاز من نَُسخ ذلك يف بما الصناعية، واألقمار
استغرق األمر لكنَّ امَلدني. لالستخدام الكامريات يف الفيلم محلَّ بعد فيما حلَّت السيليكون
ولذلك الفضاء، علوم يف الستخدامها الكواشف تلك عن الرسية رفع يتمَّ حتى الوقت بعض
الطاقة. العايل العمل عن ر ُمتأخِّ وقٍت يف إال ِثماره الحمراء تحت باألشعة الفلك علم يؤِت لم
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أبريل ٢٥ يف «ديسكفري» الفضاء مكوك من الفضائي هابل تليسكوب أُطِلَق :2-3 شكل
الفضاء روَّاد إصالحات ولكن خطرية، عيوب لديه الفضائي هابل تليسكوب أن وتبنيَّ .١٩٩٠
اإلطالق عىل وأهمية إنتاجيًة العلمية الفضائية املركبات أكثر إىل حوَّلتْه ما رسعان وتحديثاتهم
ناسا). وكالة (املصدر: ونشأته الكون أصل َفهم يف جوهريًة إسهاماٍت قدَّم وقد األرض. مدار يف

الحمراء، تحت باألشعة الفلكي الصناعي القمر ناسا وكالة أطلقت ،١٩٨٣ عام ويف
بالكامل السماء يف مسٍح أول القمر هذا ر وفَّ وقد وبريطانيا. هولندا من كبرية بإسهاماٍت
ذات والنجوم وامُلذنَّبات، الكويكبات من العديد واكتشف النطاق، ذلك يف امَلرئية لألجسام
الحمراء تحت األشعة إىل ضوءها تَحوَّل التي البعيدة واملجرَّات حوَلها، امُلعتمة األقراص
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ووكالة ناسا وكالة سعي إىل الصناعي القمر هذا نجاح أدَّى الكون. د تمدُّ خالل من
سيتمُّ التي الجديدة الحمراء تحت األشعة تليسكوبات بناء إىل الحثيِث األوروبية الفضاء

بعَدها.16 وما العرشين القرن من التسعينيَّات يف إطالقها
بسباق مدفوعًة الفضائية، التليسكوبات إسهامات ساعدت الثمانينيَّات، بحلول
ِعلم تحويل يف العسكرية، التكنولوجيا تطوير من وبدعٍم الباردة الحرب خالل الفضاء
البرصية املراصد يف الضخمة لالستثمارات كان كما جذريٍّا. تحوًُّال الفلكية والفيزياء الفلك
الحرب نفقات من أيًضا التليسكوبات تلك استفادت وقد ُمماِثلة، أهميٌة األرضية والراديوية
َفهُمنا ن تحسَّ امُلشرتك، األريضوالفضائي الهجوم لهذا نتيجة التكنولوجيا. وتطوير الباردة
جديدة مجموعًة أنتج ا ممَّ ملحوظ، بشكٍل والكون الشميس والنظام الشمس ونشأة ألصول

فيها. التحقيق ليتمَّ األسئلة من كاملة

بسباق مدفوعًة الفضائية، التليسكوبات إسهامات ساعدت الثمانينيَّات، بحلول
يف العسكرية، التكنولوجيا تطوير من وبدعٍم الباردة الحرب خالل الفضاء

جذريٍّا. تحوًُّال الفلكية والفيزياء الفلك ِعلم تحويل

واألرض الحياة علوم

رحالت تأثري بينهما؛ عالقة ال غَرضان البداية منذ الفضاء يف الحياة علوم عىل سيطر
الفضاء برنامج اهتمَّ األرض. كوكب خارج حياة عن والبحث الحية، الكائنات عىل الفضاء
يف الحيوانات إرسال يف الرئييس الدافَع هو الغَرض هذا وكان األول، بالغَرض املأهول
ساعاٍت من الفضائية البعثات فرتات تزايد ومع للبحث. ليخضعوا امُلبكرة الفضاء رحالت
األسئلة من االنتباه انتقل العرشين، القرن من والسبعينيَّات الستينيَّات يف أسابيع إىل
عىل الرتكيز إىل الفضاء رحالت ل تحمُّ يُمكنهم الفضاء روَّاد كان إذا ما حول األساسية
َمركبة بعثات منذ وتحديًدا ُمبكر وقٍت ومنذ اإلنسان. جسم عىل الجاذبية انعدام تأثري
طويلة لفرتاٍت الوزن انعدام أنَّ الواِضح من أصبح ،١٩٦٥ عام يف «جميني» الفضاء

أخرى. مخاوف ِضمن العظمي، الهيكل من للكالسيوم الجسم فقدان يف يتسبَّب
الرياضية التمارين وتأثري الجاذبية، انعدام تأثريات حول األمد طويل البحث أصبح
للقوَّتنَي الفضائية املحطة برامج يف رئيسيٍّا اهتماٍم مجاَل لتحسينهما، أخرى وُطرق
التي الثالث الفضائية «سكايالب» محطة مهام بعد فصاعًدا. السبعينيَّات منذ الُعظَمينَي
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تَزيد ال مكوكية رحالٍت إرسال عىل املتَّحدة الواليات اقترصت يوًما، وثمانني أربعٍة إىل تِصل
امُلنشأة الفضائي» «امُلخترب وحدة وْضع يمكن أنه من الرغم عىل يوًما، عرش ثمانية عن
البيولوجية املهام من للغاية رة متطوِّ بسلسلٍة يسمح ا ممَّ الحمولة، غرفة يف أوروبا يف
مهامَّ السوفييت أطلق ذلك، من النقيض وعىل البَرش. عىل فقط تُركِّز لم التي التجريبية
منتصف بحلول أشُهٍر لعدة استمرَّت التي املأهولتنَي و«مري» «ساليوت» الفضاء َمحطتَي
للفضاء بعثاٍت يف الفضاء روَّاد وطار العرشين، القرن من التسعينيَّات ويف الثمانينيَّات،
الفضاء محطة احتالل حتى لها مثيَل ال بعثاٌت وهي — عام إىل تِصل ملدٍة استمرَّت
التكيُّف حول الطبية البيانات من كبرية مجموعًة النتيجة وكانت .٢٠٠٠ عام بعد الدولية

الجاذبية. انعدام مع البرشي

تأثري بينهما؛ عالقة ال غَرضان البداية منذ الفضاء يف الحياة علوم عىل سيطر
األرض. كوكب خارج حياٍة عن والبحث الحية، الكائنات عىل الفضاء رحالت

األهمية، من نفُسه القدر له موضوًعا األرض كوكب خارج حياٍة عن البحث كان
سوى األحوال، معظم يف له، ص تُخصِّ لم األخرى الفضاء ووكاالت ناسا وكالة ولكن
يف حياة تُكتَشف لم حيث للدراسة، يشء يوَجد ال أنه هو البسيط والسبب ضئيلة. نفقاٍت
النشاط لهذا األول الرسمي االسم كان املتحدة، الواليات يف الفضاء. سباق من مبكر وقٍت
هذا عىل يتهكَّمون كانوا البيولوجيا علماء من العديد لكن الخارجية، البيولوجيا علم هو
هذا يكن لم سابًقا. بيولوجيا عاِلَم يصبح سوف فيه يدخل شخص أي إنَّ قائلني املجال
الكيفية حول العرشين القرن من الخمسينيات أوائل منذ أُجِريَت التي للتجاِرب ُمنصًفا
كبريٌ جزءٌ كان الواقع يف ولكن الحياة، تكوين املبكرة األرض كيمياء بها ل تُفضِّ قد التي
للُحَزم ناسا لوكالة كربى نفقات أول تخصيص جرى التخمني. عىل يعتمد املجال هذا من
هذه أسفرت وقد .١٩٧٥ عام يف إطالقها جرى التي «فايكينج» مركبات عىل البيولوجية
امُلحتمل من أنها يبدو ُمحِبط بشكٍل غامضة أو سلبية نتائج عن الرائعة رة امُلصغَّ التجاِرب
بعد واآلن املريخ. كوكب عىل البيولوجية غري السطح كيمياء بواسطة أُنِتجت قد تكون أن
شبيهة الخلية وحيد كائن يف حياٍة عن البحث إن نقول أن بنا يجُدر حدث، ما أدرْكنا أن
واإلشعاع البنفسجية فوق الشمس بأشعة مغمورة ة جافَّ تربة يف األرض عىل بالحياة
إليه وصل ما عىل واضح مؤرشِّ ولكنه التفاؤل، شديد أمٌر األحوال أفضل يف هو الكوني،
اكتشافات فتحت حيث التسعينيات، يف جديد منعَطٌف جاء ثم السبعينيات. يف املجال هذا
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غريَ تبدو بيئات يف تعيش األرض حياة من غريبة أشكال — القاسية» الظروف «أليف
سطح تحت الربكانية الفتحات حول والحمضية السخونة الشديدة املياه مثل للسكن قابلة
بدأت املجال، هذا اسم تغيري إىل الحاجَة ُمستشعرًة جديدة. إمكانات أمام املجال — البحر

الفلكية».17 «البيولوجيا تسميته يف ناسا وكالة
بالطقس التنبُّؤ مثل العملية، االهتمامات من األول املقام يف األرض علوم تطوَّرت
الجوية لألبحاث «نيمبوس» سلسلة وتِبَعت أفضل. بشكٍل والبحر األرض استخدام وإدارة
القرن من الستينيَّات يف للطقس صناعية أقمار أول ناسا وكالة أطلقتها التي واملحيطية
األطياف امُلتعدِّد التصوير قيمة وأظهرت ١٩٧١ عام «الندسات» سلسلة وبدأت العرشين،
وعندما واليابانية. واألوروبية السوفييتية الفضائية املركباُت ذلك وتبع األرض. لسطوح
ازدهار عزَّزت فإنها الِعلمية، البيانات جمع عىل قادرة أنها اآللية الفضائية املركبات أثبتت
واستفادت أيًضا. الكواكب استكشاف أسهم كذلك الثمانينيَّات، يف األرض» أنظمة «ِعلم
بيانات وساعدت الربنامج، ذلك يف التكنولوجيا تطوير من بُعد عن االستشعار أجهزة
ُملقيًة املقاَرن، الكواكب علم ازدهار تحفيز يف واملريخ الزُّهرة لكوكب الجوي الغالف

العاملية.18 والعمليات األرض تطور عىل الضوء
األوزون، طبقة عىل امللوِّثات تأثري بشأن امُلتزايد القلق فإن السياسية، الناحية من
املناخ عىل الدفيئة غازات وتأثريات البنفسجية، فوق الشمس أشعة من األرض تحمي التي
األرض» كوكب إىل «مهمة صياغة يف ناسا وكالة بدأت امليزانيات. زيادة إىل أدى العاملي،
تزدهر بدأت ولكن مأهولة. تكون ربما ضخمة، ات منصَّ مع البداية يف ،١٩٨٧ عام يف
للميزانية، ُمراعاة واألكثر األصغر الصناعية األقمار مشاريُع بعدها وما التسعينيات يف
األخرى، الكربى الفضاء علوم مجاالت ومثل أخرى. دول من فضائية بمركباٍت مدعومًة
عاملي مجتمٍع تعزيز إىل األرض علوم يف املتعددة املتشابكة واملؤسسات الربامج نمو أدى
الرسمية غري والتبادالت الرسمية الدويل التعاون برامج من كلٍّ خالل من بالحياة، نابض

والوكاالت. والرشكات واملعاهد العلماء بني للحدود العابرة

بعدها وما الباردة الحرب أواخر يف الفلك وِعلم الكواكب ِعلم

االستكشاف أن أظهرت الخارجية الكواكب من بالُقرب «فويدجر» رحالت أن من الرغم عىل
ناسا برنامج إىل بالنسبة مضطربة أوقاتًا الواقع يف كانت الثمانينيَّات فإنَّ مزدهًرا، كان
١٩٨١ عام ريجان إدارة محاولة السبعينيات أواخر يف الضعيفة امليزانيات أعقبت الكوكبي.
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ساعد الفضاء. ملكوك املال وإعطاء اث، النفَّ الدفع ُمخترب وإبعاد بأكمله، الربنامج إللغاء
السيناريوهات. تلك درءِ يف املهدَّدين املقاولني أو املراكز يُمثِّلون الذين الكونجرس أعضاء
إىل املكوك متن عىل الحموالت جميع تفِرضوضع التي الوطنية السياسة أدَّت حال، أيِة عىل
وبعد التطوير. َقيد القليلة للبعثات امليزانية يف وزيادات كبرية تأخرياٍت إحداث يف التسبُّب
ثمَّ ومن سنوات، ثالث اإلطالق عمليات جميع رت تأخَّ ،١٩٨٦ عام يف «تشالنجر» تحطُّم
و١٩٨٩. ١٩٧٨ عاَمي بني السماء نحو جديدة كوكبية فضائية مركبة أي ناسا تُرِسل لم
هايل امُلذنَّب اعرتاض تكلفة ل تحمُّ الوكالة تستطع لم املتحدة، الواليات ِلَهيبة رضبة ويف
بنسخٍة باالستعانة منه بالُقرب السوفييت حلَّق بينما ،١٩٨٥-١٩٨٦ البارزة عودته أثناء
بني لها ِمسباٍر أول األوروبية الفضاء وكالة أطلقت كما الضخمة، «فينوس» مركبة من

جليدية.19 مذنَّب لنواة مقرَّبة صوٍر أول والتُِقَطت «جوتو»، الكواكب،
املقررة للميزانية ومتجاوًزا بالفعل ُمتأخًرا كان الذي الفضائي، هابل تليسكوب ر تأخَّ
نعمًة ذلك كان «تشالنجر». انفجار كارثة بسبب أخرى سنوات أربع تعقيده، بسبب له
االنتظار فرتة يف الرئيسية األنظمة ترقية تتم لم إذا تماًما يفشل أن يمكن كان ألنه مقنَّعة؛
أنَّ تبنيَّ فقد الوطني؛ لإلحراج مثاًرا أصبح ،١٩٩٠ عام املدار يف هابل أُطِلق عندما تلك.
قليًال. ضبابيًة الصور يجعل مما الخطأ، الشكل عىل ضبطها جرى قد الرئيسية املرآة
املال. لتوفري الثمانينيات أوائل يف ثانيًة برصي اختبار طريقة ألغت قد ناسا وكالة وكانت
وكالة بمصداقية أرضَّ لكنه لالستخدام، قابلة علمية أداًة يزال ال هابل تليسكوب كان
20.١٩٩٣ نهاية يف رائعة إصالٍح بمهمة املكوك يف الفضاء روَّاد قام حتى األقل عىل ناسا،
الجمهورية اإلدارات زادت حني امُلستفيَد هو أيًضا الفلك علم كان أُخرى، ناحية من
يف أخرى مهامَّ وثالث هابل جمع يف الوكالة نجحت الثمانينيات. أواخر يف ناسا ميزانيَة
جاما ألشعة كومبتون مرصد هي املراصد وهذه الكربى». «املراصد برنامج وأسَمتْه برنامج
،(١٩٩٩ عام إطالقه (جرى السينية لألشعة تشاندرا ومرصد ،(١٩٩١ عام إطالقه (جرى
باألشعة الفضائي التليسكوب ِمرفق باسم سابًقا ُعِرف (الذي الفضائي سبيتزر وتليسكوب
يف دوٍل عدة من أصغُر مهامُّ ازدهرت كما .(٢٠٠٣ عام إطالقه (جرى الحمراء) تحت
َطِي ُمتوسِّ تليسكوبنَي السوفييت أطلق السوفييتي، الجانب فعىل والتسعينيات. الثمانينيات
روَّاد بواسطة تعمل معدَّات أرسلوا كما الثمانينيَّات، خالل املدار يف الطاقة عاِليَِي الحجم

الفضائية. «مري» بمحطة ملَحقة فضاء
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االقتصادية األزمة إثر بشدة الروسية الفضاء علوم قدرة انخفضت الحظ، لسوء
األول العقد حتى األرض تُغادر فلكية بعثات هناك تُعد لم السوفييتي. االتحاد وانهيار
مكتب ُقدرة تقويض إىل نظًرا الكواكب، برنامج وانهار والعرشين، الحادي القرن من
مركبتَي السوفييت أطلق ،١٩٨٨ عام يف التمويل. نقص بسبب الفوتشكن تصميمات
االسم يحمل الذي املريخي القمر من واالقرتاب املريخ لتصوير الفضائيتنَي «فوبوس»
قصري وقٍت قبل املدار يف األخرى تحطَّمت بينما العبور، يف املركبتنَي إحدى فشلت نفسه.
عام يف «فوبوس» مهمة إلتمام أخرى محاولٌة وأُجِريَت الصغري. القمر إىل وصولها من
عام يف أخرى ومحاولة األوروبية، الفضاء ووكالة ناسا وكالة بني بالتعاون ،١٩٩٦
الجودة ُمراقبة َضعف بسبب اإلطالق أثناء ُفِقدتا ِكلتَيهما ولكنَّ صينية، بمشاركة ،٢٠١١
برنامج إبقاء عىل ذلك من بدًال الدولة قادة ركَّز ذلك بعد الروسية. الفضاء صناعة يف
برامَج البَلدان دمج أن بعد األمريكي باملال مدعوًما بالحياة، نابًضا املأهولة الفضاء رحالت

21.١٩٩٣-١٩٩٤ يف بهما الخاصة الفضاء محطات
انهيار بعد السوفييتية الفضاء علوم إىل بالنسبة رًة ُمدمِّ الباردة الحرب نهاية كانت إذا
سباق انتهاء مع وضوًحا. أكثر املتحدة الواليات عىل آثارها كانت فقد السوفييتي، االتحاد
االنخفاض وتفاَقم التسعينيات، خالل تدريجيٍّا ناسا وكالة ميزانية انخفضت الفضاء،
بأنها لُسمعتها نتيجة وأيًضا هابل، تليسكوب ُعطل بسبب به ُمِنيَت الذي لإلحراج نتيجًة
وازدهارها، تقدُّمها واصَلت األمريكية الفضاء علوم أنَّ إال وبريوقراطية. بطيئًة أصبحت قد
الفضاء مراكز تعتمد بها. الخاص والسيايس يس املؤسَّ زخمها خلَقت قد أنها إىل يُشري مما
التمويل استمرار عىل والوكاالت املقاوالت ورشكات الربحية غري سات واملؤسَّ والجامعات
يف عالية أجوٍر ذات التقنية عالية وظائف بوجود ُسعداءَ السياسيون كان وقد الحكومي،
التكنولوجية الريادة استدامة عىل الفضاء علوم يف االستثمارات حافظت كما مقاطعاتهم.
ثمَّ ومن الناجحة، البعثات وأيًضا الدفاع مجال يف التداعياُت عليها دلَّت التي الوطنية،

الدويل. املستوى عىل ومكانة هيبًة املتحدة للواليات قت حقَّ
امليزانية وضغوط ناسا ببريوقراطية السيايس الرضا عدم بني الجمع فإنَّ ذلك، ومع
،١٩٩٢ عام يف التسعينيات. يف بها الخاصة الفضاء علوم برامج إصالح عىل الوكالة أجرب
مقاوالت رشكة من هنديس تنفيذي مدير — جولدين دانيال األوىل بوش إدارة أحلَّت
استمرَّ وقد سابًقا. فضاءٍ رائَد كان الذي ترويل ريتشارد ناسا مدير محل — كبرية دفاعية
ُوِصَف ما رسعان للوكالة. الهائل تغيريه بسبب كلينتون بيل رئاسة فرتتَي خالل جولدين

76



واستكشافه الفضاء علوم

الهيكل تخفيض إىل يهدف كان ألنه وأرخص»؛ وأرسع «أفضل بأنه جولدين برنامج
بناءً املخاطرة، وزيادة امُلراجعة مجالس وتقليل الورقية األعمال وتقليل للوكالة الهرمي
الصاروخي بالدفاع امَلعنيَّة األمد القصرية ريجان الرئيس مبادرة من املكتَسبة الخربات عىل

الثمانينيَّات.22 يف أُطِلَقت والتي الفضاء يف
اإلصالح مبادرات وكانت ملحوًظا. تأثًرا بناسا الخاص الكواكب برنامج تأثر كذلك
بها ُمِنيَت التي السعيدة غري التجاِرب بسبب األمور، زمام جولدين تويلِّ َقبل من بدأت قد
عديدة لسنواٍت الكواكب علوم ميزانية من كبري جزء استُهِلك وقد الثمانينيات. يف ناسا
سطح عن للكشف ماجالن رادار مهمة ويف كبريتنَي، فضاء مركبتَي إلنشاء مرشوَعني يف
ومسبار املدارية املركبة جاليليو يف وأيًضا الغازات، من سحابة تُغلِّفه الذي الزهرة كوكب
الخاصة املكُّوكية السياسة وأضافت املشرتي. كوكب لدراسة أُرِسَلت التي الجوي الغالف
نجاح من الرغم عىل والتأخري، النفقات من مزيًدا «تشالنجر» انفجار وحادث ناسا بوكالة
نفِسه، الوقت ويف الرحلة. يف خطرية أعطاٍل من عانتا أن بعد الفضائيتنَي املركبتنَي من كلٍّ
تجاوزت املحاولة هذه ولكن التكلفة، منخِفضة فضائية مركبة إلنشاء محاولٌة أُجِريَت
انفجَرت التي أوبزيرفر»، «مارس فقط: واحدة فضائية مركبة وأنتجت املحددة امليزانية

.١٩٩٣ عام يف مبارشًة الكوكب إىل وصولها قبل
«ديسكفري»، برنامج أتاح نجاًحا. أكثر التكاليف لخفض الثانية املحاولة كانت
تكلفة أقلَّ بعثاٍت الكواكب، الستكشاف نفِسه، العام يف الكونجرس عليه صدَّق الذي
الفيزياء ُمختَرب أصبح والهندسة. العلوم فرق بني التنافس بعد اخِتريت ابتكاًرا، وأكثَر
أول وبنى اث النفَّ الدفع مُلخترب الرئييس املنافس هوبكنز جونز لجامعة التابع التطبيقية
من القريبة الكويكبات «ُملتقى عليها أطلق والتي إطالقها جرى «ديسكفري» مركبة
عىل هبطت وأخريًا مداره يف ودخَلت صغري، كويكٍب من بالُقرب حلََّقت وقد األرض».
نظًرا باثفايندر»، «مارس مركبة قت حقَّ وقد .٢٠٠٠-٢٠٠١ الفرتة يف «إيروس» الكويكب
سطح عىل هبوطها وفور ،١٩٩٧ يف ُمريًحا ُمبتكًرا هبوًطا بكثري، أقرص بمساٍر تمتُّعها إىل
مركبٍة أول وكانت الكوكب. سطح عىل التجوُّل يف بدأت صغرية طوَّافة منها خرَجت املريخ

عقَدين.23 يف األحمر الكوكب إىل تِصل ناجحة
كوكب إىل اث النفَّ الدفع ُمخترب أرسلهما اللتان التاليتان البعثتان فشلت ذلك، ومع
باملخاطر محفوفة بأشياء القيام أن عىل يدلُّ مما ،١٩٩٩ عام يف ُمحِرج بشكٍل املريخ
انتكاسٍة من واألرخص» واألرسع «األفضل جولدين برنامج عانى حدوده. له زهيدة بتكلفٍة
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لم أكرب. برسعٍة ناسا وكالة يف واليته فرتة وأنهت املخاطرة، عن يُحِجم جعلته سياسية
دخل الربنامج هذا ولكن «ديسكفري»، برنامج من جزءًا املريخيَّتان تان املهمَّ هاتان تكن
االفرتاضات بفضل وذلك والعرشين، الحادي القرن من األول العقد أوائل يف أيًضا أزمٍة يف
طموًحا، أكثر بأشياء للقيام املطلوب الزمني والجدول التكلفة بشأن التفاؤل الشديدة
برنامج أنتج ذلك، ومع عطارد. كوكب حول املدار يف مركبٍة وضع أو ُمذنَّب، صدم مثل
قيمة وأثبت والكويكبات، للمذنَّبات سيما ال الفضائية، الرحالت من سلسلًة «ديسكفري»
أواخر ويف الحجم، طة املتوسِّ البعثات يشمل بحيث الفكرة نطاق ناسا عت وسَّ املنافسة.
مهمة التطبيقية الفيزياء وُمخترب الغربية الجنوبية البحث سة مؤسَّ أعطت ٢٠٠١ عام
.٢٠١٤ عام يف هورايزونز» «نيو مسبار إليه وصل الذي بلوتو، كوكب من بالُقرب التحليق
عام فشل بعد كبري زخٍم عىل لناسا التابع «مارس» برنامج حصل نفسه، الوقت ويف
املريخ، سطح تستكشف متجوِّلة طوَّافات وثالث املدارية امَلركبات من سلسلٍة مع ،١٩٩٩
هذه كتابة حتى تعمالن تزاالن ال و«كيوريوسيتي» «أوبورتيونيتي» وهما: منها اثنتان

السطور.24
يف أمريكا قته حقَّ الذي له َمثيل ال الذي والنجاح الهائل االستثمار من الرغم عىل
آسيا ثم أوروبا أن نذُكر أن بنا فيجُدر الباردة، الحرب بعد ما فرتة يف الكواكب استكشاف
املدارية امَلركبة حملت .٢٠٠٠ عام بعد سيما ال املجال، هذا يف جادَّين كالعبنَي ظهرتا قد
هبط أوروبيٍّا مسباًرا ،١٩٩٧ عام يف إطالقها تمَّ التي لناسا، التابعة ساتورن» «كاسيني
املدارية األوروبية الفضاء وكالة مركبات ونجَحت .٢٠٠٥ عام يف «تيتان» ُزَحل قمر عىل
و٢٠٠٦، ٢٠٠٣ عاَمي بني ها مهامِّ يف والزُّهرة واملريخ القمر سطح عىل هبطت التي
.٢٠١٦ يف املريخ حول جديدة فضائية مركبٍة لوْضع روسيا مع الوكالة تعاونت كما
إىل — رشيد أو — «روزيتا» األوروبية الفضاء لوكالة التابعة الفضائية املركبة ووصلت
التي اليابان، أما سطحه. عىل صغرية هبوط مركبة وأسقطت ،٢٠١٤ عام يف امُلذنَّبات أحد
،١٩٨٦ عام يف هايل مذنَّب من بالُقرب للتحليق صغرية وحقول ُجسيمات بمهمة بدأت
التسعينيات يف املذنَّبات وأحد الكويكبات أحد ويف والزهرة، القمر، يف بعثاتها يف فنجحت
استكشاف برنامج وبدأ والعرشين. الحادي القرن من األول العقد ويف العرشين القرن من
«٣ «تشانج هبطت ٢٠١٥ عام ويف ،٢٠٠٧ عام يف «١ «تشانج ب بالصني الخاص القمر
مدار إىل الوصول يف الهند نجحت كذلك صغرية. حوَّامة منها وانطلقت القمر سطح عىل

25.٢٠١٢ يف واملريخ ٢٠٠٨ يف القمر

78



واستكشافه الفضاء علوم

أمريكا قته حقَّ الذي له َمثيل ال الذي والنجاح الهائل االستثمار من الرغم عىل
أن نذُكر أن بنا فيجُدر الباردة، الحرب بعد ما فرتة يف الكواكب استكشاف يف
.٢٠٠٠ عام بعد سيما ال املجال، هذا يف جادَّين كالعبنَي ظهرتا قد آسيا ثم أوروبا

فقد الباردة؛ الحرب بعد الفضائي الفَلك علم يف ُمماثلة قصٍة عن النقاب انكشف
من أكرب الفضاء لعلوم صة ُمخصَّ َمدنية بميزانية تتمتَّع كانت التي املتحدة، الواليات موَّلت
الفضاء، إىل ة املهمَّ البعثات من مجموعة للفضاء، أخرى دولة أي صتها خصَّ التي امليزانيات
وصيانة إصالح عمليات حوَّلت بالرَّْكب. اللَّحاق يف واليابانيون األوروبيُّون بدأ حني يف
روَّاد بواسطة األوروبية الفضاء ووكالة ناسا لوكالة التابع هابل تليسكوب وتحديث
فضاء َمركبة إىل التليفزيون شاشات عىل سخريٍة مثار من هابل التليسكوب هذا الفضاء
ل، التوصُّ هو خاص بشكٍل بالذِّكر الجدير الكون. حول األساسية البيانات لجمع شهرية
إىل أدى مما الكون، د تمدُّ رسعة ملدى ما حدٍّ إىل دقيق قياٍس إىل األرضية، املراصد بمساعدة
الكربى املراصد أنتجت سنة. مليار ١٣٫٧ الكبري: االنفجار منذ انقىض الذي الوقت تحديد
الغبار وُسحب رة امُلتفجِّ والنجوم السوداء الثقوب عن البيانات من هائلة كميًة األخرى
التابعة واملتوسطة الصغرية التليسكوب أجهزة وأضافت للمجرَّات. ا جدٍّ املبكِّر ر والتطوُّ
الكون خلفية إشعاع يف الشذوذ مواطن تعيني مثل صة، ُمتخصِّ إسهاماٍت ناسا لوكالة
للمجرَّات ٍر تطوُّ أقدِم بذوِر إىل املواطن هذه وتُشري الكبري، االنفجار خلَّفه الذي الباهت
أنَّ مرة ألول أثبتت التي األرضية املعدَّات يف هائل تكنولوجي إنجاٍز تحقيق بعد والنجوم.
آالف عىل لناسا التابع «كيبلر» تليسكوب عثر أخرى. نجوٍم حول بالفعل تدور الكواكب

اليوم. حتى ذلك يفعل يزال وال األخرى الكواكب
فضاء بعثاِت أطلقت حيث أيًضا، املجاالت جميع يف األوروبية الفضاء وكالة أسهَمت
مجرَّتِنا يف النجوم من املاليني وحركات مواضع لقياس و«بالنك» «هيباركوس» مثل رائدًة
بالشمس. امُلحيطة للمنطقة أفضَل وَفهٍم للمسافات دقيقة قياساٍت عن أسفر مما بدقة،
أيًضا، الفلكية الصناعية األقمار حول َوران الدَّ يف اليابان بدأت ،١٩٧٩ عام من ابتداءً
الصني وقامت السينية. واألشعة الحمراء تحت باألشعة الفلك ِعلم يف صة امُلتخصِّ سيما ال
للتطبيقات األولوية منهما كلٌّ أعطت حيث أقل، بإنجازاٍت اقتصاديٍّا ًرا تطوُّ األقل والهند
إىل الرحالت مثل دولية، مكانًة لهم ق تُحقِّ التي وللبعثات العملية، العسكرية أو امَلدنية

والكواكب. القمر
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الفضاء ووكالة ناسا وكالة صتها خصَّ التي الضخمة االستثمارات دعمت وأخريًا،
وانفجاراتها الشمس ملراقبة الصناعية األقمار من ُمتنامية شبكًة واليابان األوروبية
األرض، عن ميٍل مليون يبُعد مداٍر يف الصناعية األقمار هذه بعض تَموضَعْت باستمرار.
دائمة بُمراقبٍة يسمح مما والشمسية، األرضية الجاذبية بني خاصة تواُزن نقطة عند
شأنها من التي املشحونة الُجسيمات وانبعاثات الشمسية لالنفجارات الساعة مدار عىل
يف هذه الفضائي» «الطقس أحداث تتسبَّب لألرض. املغناطييس الغالف عىل تؤثِّر أن
الشمايل القطبنَي سماء يف تتكوَّن التي (األضواء الرائعة الُقطبي الشَفق أضواء حدوث
األرض، مدار يف الصناعية لألقمار امُلتناِمية التحتية البنية أيًضا د تُهدِّ ولكنها والجنوبي)،
التحتية الِبنية كذلك تُهدِّد املغناطيسية، العواصف تُسبِّبها التي التيَّارات خالل ومن
الشميس الفلك ِعلم بني االندماج تزايَد وهكذا الكهربائية. الطاقة شبكات مثل األرضية
بعد «يف-٢» رحالت يف ُمشرتَك أصٍل يف يشرتكان اللذَين الفضائية، والفيزياء الفضائي
الشمسية». «الفيزياء ب ناسا وصَفتْه صات التخصُّ د ُمتعدِّ مجاٍل يف الثانية، العاملية الحرب
التي الفضائية املركبات تُجريها التي والحقول الُجسيمات تجاِرب من البيانات دمج يتم
املراَقبة عمليات مع متعددة بدول ة والخاصَّ الكواكب بني واملركبات األرض حول تدور
لتأثري شاملة لرؤيٍة العريضة الخطوط مرٍة ألول يخلُق مما والفضائية، األرضية الشمسية

بأكمِله. الشميس النظام عىل الشمس

الخالصة

واستكشافه؟ الفضاء علوم من عاًما وسبعني خمسٍة من يُقرب مما البرشية تعلََّمتْه الذي ما
ثورة من بدعٍم الفضاء، علم أدَّى لقد هائًال. قدًرا تعلََّمْت األخري، امِلثال من يتَِّضح كما
االستكشاف خالل من أيًضا األحيان بعض يف ولكن عة، املتوقَّ غري اآللية الفضاء َمركبات
الوصول إىل ر، التطوُّ امُلتزاِيدة األرضية وامُلختَربات املراصد مع وباالقرتان املبارش، البرشي
بدأنا ولقد بأكمله. وكوننا ومجرَّتنا الشميس ونظامنا كوكبنا، ر لتطوُّ ُمتزايد َفهٍم إىل
ووضْعنا الفضاء، أعماق إىل البرش إرسال ومخاطر إمكانيات حول البيانات جمع يف أيًضا
إنجاز ق يُحقِّ ولن القريب. املستقبل يف ربما األرض، كوكب خارج الحياة الكتشاف األساس
أيًضا خدمت قد الفضاء تكنولوجيا لكن ذلك. من أعمق هو ما املفاجئ الفضاء رحالت
التي الصناعية األقمار شبكات خالل من األرض كوكب عىل الحياة تغيري آَخر؛ غَرًضا
سْلبي. أو إيجابي مردوٍد من لهذا ا عمَّ النظر بْرصف اليومي، وجودنا يف رضوريًة أصبحت
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مدنية، أو عسكرية سواءٌ تحتية، ِبنًى أيًضا الباردة الحرب يف الفضاء سباق عن نََجَم
واملحطَّات الصناعية األقمار فشبكات األرض؛ عىل للحياة رضوريًة أصبحت ما رسعان
أيًضا وتُنتج والتليفزيون، العاملية االتصاالت وتدعم وامِلالحة، الطقس بيانات تُنِتج األرضية
امُلبكر اإلنذار ويف العسكرية، والسيطرة القيادة يف وتساعد استخباراتية، ومعلومات صوًرا
األفراد، من العديد وال الحكومات تَُعد لم التي التطبيقات من وغريها الصواريخ، ضدَّ
األقمار أنظمة كانت لقد بدونها. العيش تخيُّل يستطيعون املتقدِّم، العالم يف سيما ال
بالكثري بالقيام سمحت التي اآللية الفضائية امَلركبات لثورة أخرى ثمرًة هذه الصناعية

بُعد. عن الفضاء يف
االستقرار زيادة وامَلدنية العسكرية التحتية البنية لهذه ة امُلهمَّ اآلثار أحد كان
جعل اآلخر يفعله ما معرفة إنَّ إذ نوويٍّا؛ امُلسلَّحتنَي الُعظمينَي القوتنَي بني االسرتاتيجي
الجانبنَي ِمن كلٌّ أصبح ذلك، عىل عالوًة الفضاء. يف الحرب ذلك يف بما احتمالية، أقلَّ الحرب
الواقعي النظام َقبول عىل زهما حفَّ ا ممَّ لآلخر، الصناعية األقمار شبكات عىل ُمعتِمَدين
األسلحة اختبارات هدَّدت وبينما تسليحه. ليس ولكن الفضاء، عسكرة إمكانية يف امُلتمثل
هذا استقرار بزعزعة ريجان للرئيس االسرتاتيجي الدفاع ومبادرة السوفييتية الفضائية
من حقبٍة عن الباردة الحرب نهاية أثمرت العرشين، القرن من الثمانينيَّات يف النظام
الرغم عىل — الفضائية لألسلحة املستمر التجنُّب َلت فضَّ التي العاملية األمريكية الهيمنة

امُلستقبل. يف األحوال من حاٍل بأي ضمانُه يمكن ال ذلك أنَّ من
كانت الثمانينيات، فبحلول آَخر؛ تأثري الفضائية التحتية للِبنى الرسيع للظهور كان
وأصبحت الكوكب. لخدمة األرض من القريب الفضاءَ ال فعَّ نحٍو عىل ربطْت قد البرشية
(GEO) الثابت الجغرايف األرض مدار (١) مناطق: ثالث يف ُمركَّزة الصناعية األقمار ُمعظم



الفضاء رحالت

العاملية. واالتصاالت امُلراقبة أقمار عليه تُهيِمن والذي ميل، ٢٢٣٠٠ حوايل بُعد عىل
املقام يف له يُشغِّ ميل، ١١٠٠٠–١٢٠٠٠ حوايل بُعد عىل (MEO) ط املتوسِّ األرض مدار (٢)
إىل ١٢٠٠ حوايل بُعد عىل (LEO) امُلنخِفض األرض مدار (٣) ِمالحية. فضاء مركبة األول
تدور العملية، الناحية من تقريبًا. يشءٍ كلِّ بفعل املدارات يف األحمال قيام مع ميل، ١٠٠
ميل ٦٠٠ فوق ما إنَّ إذ ميل؛ و٦٠٠ ٢٠٠ بني املنطقة تلك يف الصناعية األقمار معظم
ُمستحبَّة غري املنطقة هذه يجعل مما الداخيل، آلن فان إشعاع حزام من جزءٍ أقوى هو
تقريبًا، ميل ٢٠٠ تحت ما وكذلك الفضاء؛ يف طويلة ملدٍة تظلَّ أن يُفرتَض التي للَمركبات
إىل لألرض الخارجي الجوي للغالف الكثافة امُلنخفضة الذرَّات من السحب تؤدي حيث
االستطالعية الصناعية األقمار أنَّ من الرغم عىل كبرية، برسعٍة الصناعية األقمار إسقاط

وضوًحا. أكثر رؤيٍة عىل للحصول بكثرٍي أقلَّ ارتفاعاٍت إىل تِصل قد الدقة العالية
يف ما حدٍّ إىل ت املؤقَّ التدهُور فإنَّ األخرى، الفضاء قطاعات يف الحال كان وكما
امُلتواصل الصعود خالل من وزيادة تعويضه تمَّ الباردة الحرب بعد الروسية القدرات
الفضائية التحتية الِبنية أنَّ يعني وهذا والهند. والصني وكندا واليابان الغربية ألوروبا
يف للعوملة الفضائية الشبكات تغذية مع حتى العوملة يف استمرَّت والعسكرية امَلدنية
يف جديدة أهميًة اكتسبت التي الحرَّة األسواق إيديولوجية أدَّت ذلك، عىل ِعالوة العالم.1
املتعدِّدة الرشكات أصبحت امَلدنية. الفضاء أنظمة تسويق ترسيع إىل الثمانينيات يف الغرب
جزءٍ يف تتحكَّم الحكومة، عليها توافق التي االحتكارات أو الحكومات من بدًال الجنسيات،
وتصوير املداري اإلطالق خدمات انتقلت كما الصناعية، األقمار عرب االتصاالت من كبري

التجاري. القطاع إىل جزئيٍّا األرض
أصبحت عريضة؛ فئاٍت ثالث إىل الفضائية التحتية الِبنى م أُقسِّ سوف الفصل، هذا يف
أوائل يف األرض عىل تُركِّز تطبيقات أهمَّ هما واالتصاالت، املراقبة وهما األُوَليان، الفئتان
االعتماَد كانت بعدها وما الثمانينيات يف باملالحظة الجديرة الظاهرة لكن الفضاء. عرص
الخاصة املالحية الصناعية األقمار من والتوقيت املوِقع تحديد خدمات عىل املتزايد العاملي
وعندما الرئيسية. الثالثة الفئَة هي املالحة أصبحت وهكذا الجيش. يف والناشئة بالحكومة
يف األمريكية الجوية القوات تُديره الذي (GPS) العاملي املواقع تحديد نظام دمج جرى
مما اليومية، والحياة التجاري للنشاط ا مهمٍّ مجاًال أصبح الذكية، والهواتف السيارات
وأوروبا والصني روسيا بدأت وبالتايل، الفضائية. التحتية الِبنية عىل اعتمادنا ق يُعمِّ
األنظمة، هذه تكون الجمهور، إىل بالنسبة منافسة. أنظمة تطوير يف وغريُها الغربية
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التحتية الِبنية يُالحظ ال فاملرء اإلطالق؛ عىل مرئية غريَ األُوَلينَي، الفئتنَي يف نظرياتها مثل
تعمل. ال عندما النادرة املناسبات يف إال الفضائية

األرض مراقبة

بني الفاصل الخطُّ كان والفضاء، الصواريخ تكنولوجيا جوانب جميع يف الحال هو كما
التي االستطالعية، الصناعية األقمار البداية. منذ ضبابيٍّا وامَلدنية العسكرية األرض مراقبة
لكن الدقة. عايل تصويٍر إىل بحاجٍة كانت الفضاء، سباق نشأة يف األهمية حاسمَة كانت
استخباراتية مشاريع من أحيانًا استخالصها يتمُّ التي املنخِفضة، ة الدقَّ ذات الكامريات
وكانت والكواكب. القمر لسطح أو الطقس ألنظمة صوٍر اللتقاط مناسبًة كانت فاشلة،
ما غالبًا سواء. حدٍّ عىل واملدنيني العسكريِّني العمالء من لكلٍّ أهميٍة ذات الطقس معلومات
االستشعار أجهزة تطوير يف كبري استثماٍر إىل واالستخباراتية العسكرية املتطلَّبات تحتاج
الحرارية التوقيعات عن للكشف الحمراء تحت األشعة منطقة يف املثال، سبيل عىل الرسية،
بعلوم امَلعنية الصناعية األقمار استغلت عندما ولكن العدو. صواريخ إطالق لعمليات
تطوير إىل أيًضا احتاجت امَلوجي، الطول نطاقات من واملزيد املزيد والطقس األرض

الرسية. العسكرية التقنيات من استُِمدَّت ما وغالبًا أيًضا، ُمتقدِّمة أدواٍت

الخطُّ كان والفضاء، الصواريخ تكنولوجيا جوانب جميع يف الحال هو كما
البداية. منذ ضبابيٍّا وامَلدنية العسكرية األرض ُمراقبة بني الفاصل

التي «كورونا»، س التجسُّ أقماَر الوطني االستطالع مكتب أطلق املتحدة، الواليات يف
يُكِمل وكان ،١٩٧٢ عام حتى الدخول، إعادة كبسوالت يف فوتوغرافية صور فيلم أعادت
قريبة صوًرا تلتِقط كانت إذ الدقة؛ العالية امُلماثلة الصناعية «جامبيت» أقمار عمَلها
لتكون املطلوبة ة الدقَّ إنتاج الصور السرتجاع اإللكرتونية الُطرق تستطع لم لألهداف.
قمٍر أول ناسا وكالة أطلقت نفسه، الوقت ويف السبعينيات. أواخر قبل عسكريٍّا ُمفيدة
املرئي)، واإلرسال الحمراء تحت األشعة رصد (قمر «١ «تريوس للطقس، تجريبي صناعي
تطوَّرت تليفزيونية بكامريات مزوَّدة بسيطة دوَّارة مركبٍة عن عبارًة وكان ،١٩٦٠ أبريل يف
ما أصبح «كورونا»، ومثل .(RCA) أمريكا راديو رشكة من فاشل استطالٍع اقرتاح من
التي الصناعية لألقمار تشغييل لنظاٍم األساَس هو تجِربًة أو تًا مؤقَّ يكون أن يُفرتَض كان

َمرئية.2 األرضية الكرة كلُّ تكون بحيث القطبنَي حول تدور
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الشمايل القطب يف مطاًرا اإلطالق عىل فضائية استطالع صورة أول تُظِهر :1-4 شكل
أمريكية فضائية مركبة أوُل الصورَة هذه والتَقطت .١٩٦٠ عام أغسطس ١٨ يف السوفييتي
«١٤ «ديسكفرر امُلستعار االسم تحت تحلِّق وكانت «كورونا»، برنامج من كامريا تحِمل ناجحة

الوطني). االستطالع مكتب (املصدر:

يف تظهر التي الصور بأن يَقتنعوا أن الجوية األرصاد علماء عىل كان البداية، يف
عىل قيِّمًة معلوماٍت ر تُوفِّ أنها إىل برسعٍة لوا توصَّ ولكنهم مفيدة، ستكون الغيوُم أغلبها
إىل املفتوح امُلحيط يف وتتبُّعها األعاصري عن الكشف أدى والعواصف. الهوائية الجبهات
هو كما مفيدة أنها «تريوس» صور تُثِبت لم عندما كبري. بشكٍل التحذير وقت زيادة
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نظاًما األمريكية الدفاع وزارة أنشأَت السوفييتية، الكتلة فوق بالطقس التنبُّؤ يف ع ُمتوقَّ
بوجود التنبُّؤ هي أهمية واألكثر األوىل وظيفته كانت التكنولوجيا. نفس عىل قائًما ُموازيًا
متى بمعرفة س للتجسُّ الصناعية األقمار يل مُلشغِّ يسمح وبالتايل األهداف، تُغطِّي غيوٍم

بالغيوم. املغطَّاة األهداف صور عدد لتقليل وذلك الفوتوغرايف، التصوير يحاولون
من نُسخٍة باستخدام ،١٩٦٢ عام يف «زينيت» استطالع مركبات أُوىل السوفييت نرش
إعادة وحدة كانت البداية. منذ كوروليف سريجي خطَّط كما الفضائية، «فوستوك» مركبة
الكامريات تحِمل به، الخاص القذْف ومقعد الفضاء رائد حمل من بدًال الكروية، الدخول
دعائية مشاهد إنتاج عىل امُلبكر السوفييت ِحْرص لكنَّ الفيلم. مع اسرتداُدها تمَّ التي
عن السوفييتي االتحاد يتخلَّف أن يعني كان املأهولة امَلركبات أو والكواكب القمر بَمركبات
«ميتيور» أقمار إطالق يتمَّ ولم الفضاء. لتكنولوجيا عميل تطبيٍق كلِّ يف املتحدة الواليات
،١٩٦٤ عام حتى التيلفزيون كامريات تَستخِدم التي للطقس األوىل التجريبية الصناعية
يف تشغيلها عن اإلعالن تمَّ أن إىل العامة «كوزموس» تسمية تحت جميًعا إخفاؤها وتمَّ

3.١٩٦٩ عام
صعوبًة واجهت فقد الطقس، أنظمة يف الطريق تقود املتحدة الواليات كانت وبينما
تجريبية وكالًة باعتبارها ناسا، وكالة تكن ولم امَلدنية. الربامج عن املسئولية تنظيم يف
ًما تقدُّ األكثر الوكالة كانت ولكنها تشغييل، نظاٍم إلدارة األفضل الخيار هي وتطويرية،
القمر مرشوع واصلت لقد االستشعار. وأجهزة امَلدنية الفضائية امَلركبات تطوير جهة من
من تطوَّرت التي األبسط األنظمة نقِلها أثناء حتى بها الخاص «نيمبوس» الصناعي
اإلدارة من جزءًا النهاية يف أصبحت التي الوطنية»، الجوية «األرصاد هيئة إىل «تريوس»
تطوير إىل بالفعل «نيمبوس» أدَّى وقد .(NOAA) الجوي والغالف للُمحيطات الوطنية
كبري بشكٍل ع توسِّ أن يمكنها امليكروويف وأشعة الحمراء تحت األشعة مناطق يف أدواٍت
بياناٍت إنتاج يف الصناعية األقمار تبدأ ولم للطقس. الصناعية األقمار تفعله أن يمكن ما
بالطقس التنبُّؤ يف تُستخَدم التي القوية الكمبيوتر نماذج تغذية يف منها االستفادة يمكن
الغيوم وطبقات املاء لبخار شاملة قياساٍت إجراء الصناعية األقمار استطاعت عندما إال

بعَدها.4 وما الثمانينيَّات يف األخرى، والكميات الحرارة ودرجات
األرض مدار يف الطقس استشعار أجهزة وضع يف رائٍد بدوٍر ناسا وكالة قامت كما
دائري مداٍر يف واحد مكاٍن فوق ال فعَّ نحٍو عىل صناعيٌّ قمٌر يُحلِّق إذ الثابت؛ الجغرايف
املركبة وأدَّت االستواء. خط فوق ميل ٢٢٣٠٠ ارتفاع عىل ساعة وعرشين أربع طوال
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مراقبة أجهزة من شبكٍة إنشاء إىل الستِّينيات أواخر يف للوكالة التابعة التجريبية الفضائية
ر وتطوُّ الطقس أنظمة عىل عاملية عامة نظرًة ر تُوفِّ الثابت الجغرايف األرض مدار يف الطقس
يف املوجودة القطبية املدارية الصناعية األقمار من ُقرٍب عن الرؤية تُكِمل التي العواصف
و١٩٧٥، ١٩٧٤ عاَمْي يف فضائية مركباٍت ناسا وكالة وأطلقت امُلنخِفض. األرض مدار
األرض إىل بالنسبة ثابٍت جغرايف مداٍر من العاملة البيئية الصناعية األقمار إىل أدَّى ا ممَّ
األرصاد منظَّمات خالل من الجوي. والغالف للُمحيطات الوطنية اإلدارة تُديرها والتي
األوروبية الفضاء ووكالة واليابان املتحدة الواليات أنشأت الدولية، الجوي والغالف الجوية
األوروبية الفضاء لوكالة التابع الصناعي القمر يكون بحيث السبعينيَّات، يف عامليٍّا نظاًما
آسيا رشق عن مسئوًال الياباني الصناعي والقمر وأفريقيا، أوروبا مراقبة عن مسئوًال
امُلحيط مُلراقبة صناعي قمر بوضع السوفييتي االتحاد وعد وقد الهادئ. امُلحيط وغرب
التكنولوجية يات التحدِّ مواجهة يف صعوباٍت واجه املسئول التصميم مكتب لكنَّ الهندي،
االتحاد بعد ما روسيا تضع ولم الجيش. يُديره الذي الفضاء برنامج يف امُلباالة وعَدم
يف إالَّ األرض إىل بالنسبة الثابت الجغرايف املدار يف للطقس فضائية مركبًة السوفييتي
أيَّ روسيا تُطِلق ولم فنية. مشاكل من تُعاني كانت املركبة هذه وحتى فقط، ١٩٩٤ عام

البالد. بها تمرُّ التي االقتصادية األزمة بسبب ٢٠١١ عام حتى بديٍل
نطاًقا أيًضا واالستخباراتية العسكرية املراقبة أنظمة شملت الباردة، بالحرب مدفوعًة
قمر أول كان الواقع، يف البرصي. التصوير من بكثرٍي أبعَد والتقنيات املوجية األطوال من
َخفي بشكٍل تدور بحرية إشارات حمولة عن عبارة ناجح أمريكي استخباراتي صناعي
وكان .١٩٦٠ مايو يف األمريكية البحرية أبحاث مَلعمل تابعة فلكية فضاء مركبة عىل
مواقعها اكتشاف إعادة يُتيح مما السوفييتي، الجوي الدفاع رادارات تسجيل هو دوُره
بشكٍل املدار من االتصاالت استخبارات وُقدرات اإلشارات عت توسَّ وقوَّتها. داتها وتردُّ
تَجاِرب وبدأت ذلك. حول املعلومات من القليل عن الكشف تمَّ ولكن الوقت، بمرور كبري
يف صورة) لتكوين األرض عىل تنعكس راديوية إشارٍة (باستخدام الراداري التصوير
قمٍر أول إطالق يتم لم جيدة، صور عىل الحصول صعوبة بسبب ولكن الستينيَّات،
.١٩٨٨ عام حتى املتحدة الواليات يف «الكروس» سلسلة من الراداري للتصوير صناعي
أيًضا ويمكن الغيوم. وعرب الليل يف الصور التقاط يستطيع أنه هي الرادار َميزة وتَُعدُّ

الهدف. انعكاس خصائص من فريدة بياناٍت استخالص
الصواريخ ضدَّ املبكر لإلنذار الفضائية املركبات تجريب امُلتحدة الواليات بدأت كما
إىل ذلك أدى الستينيَّات. منتصف يف الحمراء تحت األشعة استشعار أجهزة باستخدام
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ثالثة ويضم ،١٩٧٣ عام يف مرة ألول منه االنتهاء تم األرض، إىل بالنسبة ثابت نظام
واألخري األطلنطي، املحيط يراقب واآلخر السوفييتي، االتحاد يُراقب أحُدها صناعية، أقمار
هذه الغوَّاصات. من تُطَلق التي الباليستية الصواريخ عن للكشف الهادئ املحيط يراقب
يف ق التفوُّ تُتيح أن يمكن األرضية بالرادارات باملقارنة اإلنذار وقت يف الكبرية الزيادة
السوفييت أطلق وأخريًا املفاجئ. الهجوم من الخوف من أيًضا تُقلِّل لكنها النووي، القتال
إهليلجيٍّا، مداًرا الغالب يف هذه وتَستخِدم الثمانينيَّات. يف امُلبكر لإلنذار الفضائية مركبتهم
الجزء أثناء األرضية الكرة من الشمايل النصف فوق عاليًا الفضائية املركبة تصعد حيث
الكرة نصف حول املعاكس االتجاه يف برسعٍة تدور ثُم مدارها، من الحركة البطيء
واجهوا السوفييت ولكن نقطة. أدنى عند األميال من مئاٍت بضع إىل تنزل بينما الجنوبي
التكنولوجي م بالتقدُّ يتعلق فيما — األنظمة من كغريه — النظام هذا يف صعوباٍت
ما وغالبًا الكمبيوتر. وأجهزة اإللكرتونيات وموثوقية ووزن حجم يف سيما ال األمريكي،
يف أنه إىل باإلضافة ع، املتوقَّ من أقرص حياٍة بفرتة تتمتَّع السوفييتية امَلركبات كانت
عندما أمريكي صاروخي هجوٍم من كاذبًا إنذاًرا املركبات إحدى أصدرت ١٩٨٣ عام
كارثة. لوقَعت ظني امُلتيقِّ الفنِّيني أحد وجوُد ولوال الغيوم، عن الشمس ضوء انعكس
ة ملدَّ النظام تدهور ،١٩٩١ عام يف السوفييتية االشرتاكية الجمهوريات اتحاد انهيار بعد
ُمميزاته، إىل نظْرنا ما إذا ولكن أقل، بشكل دائًما عليه يعتمدون الروس وكان عقَدين،

االسرتاتيجي.5 االستقرار يف األرجح عىل النظام هذا أسهم فقد
من الحدِّ اتفاقيات أُوىل جعلت ألنها أهمية؛ األكثَر هي الصور استطالع أنظمة كانت
أضحى إذ السبعينيات؛ يف ُممِكنة السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات بني النووية األسلحة
تكون (عندما النووية والغواصات القنابل وقاذفات الصواريخ صوامع احتساُب املمكن من
املزيد ُعِرف الرسية، لرفع ونتيجًة االتفاقية. لحدود أساًسا وضع الذي األمر امليناء)، يف
االستطالع مكتُب وأحلَّ الثمانينيات. حتى األقل عىل األمريكية، البرصية األنظمة عن
بدءًا «كورونا»، سلسلة محلَّ «هيكساجون» االستطالع أقماَر الجوية والقوات الوطني
الرئيسية الكامريا اسم عىل إتش-٩»، «كيه عليها يُطَلق كان ما غالبًا .١٩٧١ عام من
كلُّ وحَمل ا، جدٍّ ضخمة كانت ألنها الضخم) الطائر (أو بريد» «بيج بت ولُقِّ بها، الخاصة
بأرشطة الرجوع أجل من أكرب دخول إعادة مركبات أربع «هيكساجون» سلسلة من قمٍر
األقمار تتوىلَّ ثَم ومن آخرين. وأعداء والصني السوفييتية الكتلة من شاسعٍة ملناطق صوٍر

ُمعينة.6 أهداٍف يف التحقيق يليها وما «جامبيت» ِمثل الدقة العالية الصناعية
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فأصبحت التصويرية االستطالع مركبات فائدة من الصور أرشطة اسرتجاُع حدَّ
برسعٍة الصور إعادة تستطع لم إذ االسرتاتيجية؛ االستخباراِت هي األساسية تها مهمَّ
األقمار عكس عىل فيتنام، حرب مثل حرب أو أزمٍة أي يف األمريكية القوات ملساعدة كافية
الواليات أطلَقت ،١٩٧٦ عام من ابتداءً الدفاع. لوزارة التابعة بالطقس الخاصة الصناعية
السيليكون رقاقات ُمستخدمًة املدار، يف الرقمي للتصوير فضائية مركبٍة أول املتحدة
مركبات كانت ِتجاريٍّا. امُلتاحة الكامريات لكل األساَس اآلن أصبحت التي ،(CCDs) املبكرة
تُشبه إتش-١١») «كيه باسم غالبًا تُعَرف (التي «كريستال») (الحًقا «كينني» الفضاء
حلِّ إىل األرض إىل الصور إرسال وأدَّى منه. ت اشتُقَّ الذي الفضائي، هابل تليسكوب
الفضائية املركبة تنُرش أن (بمجرد القصرية الفضائية امَلركبات وحياة التوقيت مشكلة
ومع أمُرها). ينتهي األخرية، الدخول إعادة َمركبَة الصور أرشطة إعادة عن املسئولة
مركبات كانت حيث الوطني، االستطالع مكتب إىل بالنسبة لحظيٍّا االنتقال يكن لم ذلك،
عن الكثري الجمهور يعرف وال .١٩٨٤ عام حتى املدار يف تدور تزال ال «هيكساجون»
بالتأكيد تُشري الصور أرشطة تُرِجع التي الفضائية امَلركبات نهاية ولكنَّ «كينني»، سلسلة
ومهامِّ النطاق الواسع البحث من لكلٍّ مناسبًا اآلن أصبح اإللكرتوني التصوير أنَّ إىل
معروفة غري متنوِّعة ومجموعة الرادارية التصوير بأجهزة وباالستعانة الدقيق. البحث
القدرَة املتحدة الواليات اكتسبَت اإلشارات، استخبارات وحموالت الصناعية األقمار من
الباردة. الحرب بعد ُمهيمنٍة عظمى كقوٍة َدورها عزَّز ا ممَّ الرسيعة، العاملية املراقبة عىل
عىل األمور بمجريات الكامل ِشبه العلم فإنَّ الحني، ذلك منذ العقود أثبتت كما ذلك، ومع
املشكلة تكون عندما السيايس أو العسكري للنجاح ضمانًا ليس االسرتاتيجي املستوى

إرهابية.7 وجماعات عصاباٍت عن عبارة األعداء يكون أو ُمستعصية
يف اإللكرتوني للتصوير الفضائية املركبات استخدام يف السوفييت بدأ عندما حتى
تحت وحلفائها أمريكا وإلبقاء منافسة. وتظلُّ ها بمهامِّ تقوم لجعلها كافحوا ،١٩٨٢ عام
القصري العمر ذات الفضائية املركبات من العديد الروس وحلفاؤهم هم أطلقوا املراقبة،
إحدى كانت للغاية. رة متطوِّ كامريات بأنظمة تتمتَّع والتي الصور بأرشطة تعود التي
امُلحيطات استطالع لرادارات امُلستخدم الصناعي القمر هي الفريدة السوفييتية املركبات
األساطيل تتبُّع أجل من الكهربائية، الطاقة لتوليد نوويٍّا مفاعًال يَستخِدم الذي (RORSAT)
االستطالع إمكانيات من الكثري روسيا فقدت وقد وحلفائها.8 األمريكية للبحرية العاملية
االتحاد انهيار بعد بها ُمنيَت التي االقتصادية األزمة بسبب الزمن من عقَدين ملدَّة العاملية

.٢٠١٠ عام بعد إال تدريجيٍّا بنائها إعادة يف تبدأ ولم السوفييتي،
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ٍل تحوُّ يف الثمانينيات بدأت فقد األرض، مراقبة يف األمريكية الهيمنة من الرغم وعىل
العالية الصور االستخبارات وكاالت فيه تحتكر تُعد لم األقطاب متعدد عاَلم نحو رسيع
املركبات جميع تِصل أال تضَمن وطنية سياسًة األمريكية املخابرات وكاالت فرَضت الدقة.
«الندسات» وأقمار بالطقس الخاصة الصناعية األقمار ذلك يف بما امَلدنية، الفضائية
مرتًا ٣٠ تتجاوز وضوح ة بدقَّ صوٍر إىل لألرض، الطبيعية املوارد مسح يف امُلستخَدمة
بالتعاون الفرنسية، الفضاء وكالة أطلقت ،١٩٨٦ عام ويف ِبكسل. لكل قدم) ١٠٠ (حوايل
بني ما ترتاَوح ٍة بدقَّ صوًرا ر يوفِّ الذي املدار، يف «١ «سبوت الصناعي القمر السويد، مع
يف َمدنية ثورة بداية هذه وكانت . ُمعنيَّ سعٍر ُمقابل ِبكسل لكلِّ مرتًا و٢٠ أمتار ١٠
مثل رشكاٍت قيام إىل والعرشين الحادي القرن من األول العقد بحلول أدَّت وقد التصوير،
ومجموعات اإلعالم وسائل وحتى الطلب. حسب ة الدقَّ شديدة صوٍر ببيع جلوب» «ديجيتال
مثل لرشكات ويمكن لالهتمام، مثرية ألهداف صور رشاء يف تبدأ قد اإلنسان حقوق
الخاصة الخرائط برامج إىل بالنسبة أساسيًة الصناعية األقمار صور تجعل أن «جوجل»
أقمارها لتكِملة التجارية الصور من كبرية كمياٍت رشاء يف االستخبارات وكاالت وبدأت بها.
بها، خاصة عسكرية فضائية مركبات إطالق يف دول عدة وبدأت صة. امُلتخصِّ الصناعية
األرض ومدار املنخِفض األرض مدار وأصبح والصني. وإرسائيل وأملانيا فرنسا سيما ال
وقد املراقبة. يف امُلستخَدمة الفضائية املركبات من عديدة بأنواٍع ُمَشبََّعني الثابت الجغرايف
من قلَّل ا ممَّ العاملية، الشفافية من جديدة حقبًة الصناعية األقمار من الكثري ر توفُّ خلق

العالم.9 حول للرصاعات أسباٍب أي إزالة دون الكربى، الحروب فرصة

الصناعية األقمار عرب االتصاالت

يف الفضائية امَلركبات استخدام أفكار تعود االستطالعية، الصناعية األقمار غرار عىل
صواريخ أطلقتْها التي الصواريخ وثورة الثانية العاملية الحرب نهاية إىل العاملية االتصاالت
كالرك، يس آرثر الفضاء وداعية العلمي الخيال مؤلِّف اقرتح ،١٩٤٥ أكتوبر يف «يف-٢».
ات منصَّ ثالث أنَّ الربيطاني، امللكي الجو سالح يف صغريًا رادار ضابَط آنذاك كان الذي
امُلتاحة التكنولوجيا إىل وبالنظر عاملية. اتصاالٍت توفري يُمكنها األرض إىل بالنسبة ثابتة
حاجٌة هناك تكون قد بالطبع، ألنه، برشية؛ إدارة تحت كمحطاٍت تخيََّلها الوقت، ذلك يف
غريبة كانت لكنها ُمستبِرصة، كالرك فكرة كانت املفرَّغة. األنابيب لتغيري ما شخٍص إىل
من الخمسينيات أواخر يف الفضاء سباق انطلق وعندما الوقت. لبعض تجاهلها وتمَّ
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عدة الخاصة والرشكات ناسا، ووكالة األمريكية، املسلحة القوات جرَّبت املايض، القرن
لعكس النُّحاسية اإلبَر حزام أو العمالقة البالونات ذلك يف بما آلية، ألنظمٍة مختلفة أفكار
«تخزين تقنية تَستخِدم التي امُلنخِفض األرض مدار يف االتصاالت ومركبات اإلشارات،
تي «إيه خطَّطترشكة وقد الثابت. األرضالجغرايف مدار أفكار وأيًضا وإرسالها»، البيانات
قمِرها إىل استناًدا املنخفض األرض مدار لكوكبة — بُعد عن االتصاالت عمالُق — تي» آند
أوروبا بني البث عمليات وتركت .١٩٦٢ يوليو يف إطالقه جرى الذي «تيلستار» الصناعي
من الرغم عىل بأرسه، العالم عىل عميًقا انطباًعا «تيلستار» نقلها التي الشمالية وأمريكا
رسعان الفضائية املركبة أنَّ إىل نظًرا فقط دقيقة عرشة خمس حوايل استغرق منها كالٍّ أن

الفورية. العاملية االتصاالت من جديد بعاَلٍم ت برشَّ إذ النطاق؛ من خرجت ما
األرض مدار لنظام تي» آند تي «إيه رشكة مفهوم كان «تيلستار»، إطالق قبل حتى
أكثر ة امُلهتمَّ كينيدي، إدارة أرادت بالفعل. يخَرس الخاص القطاع يُديره الذي املنخفض
الغرب عىل األمريكي النفوذ تعزيَز عاملي، نظام إنشاء يف السوفييتي االتحاد عىل بالفوز
لالتصاالت دراسة األمريكية اإلدارة بدأت «أبولُّو»، قرار مع بالتوازي النامي. والعالم
،١٩٦٢ أغسطس نهاية يف الرئيس عه وقَّ قانوٍن إىل أدَّت التي ١٩٦١ عام يف الفضائية
COMSAT ب اختصاًرا تُعَرف (التي الصناعية األقمار عرب االتصاالت رشكة ست وأُسِّ
كما األسهم. حاميل من واحدٍة مجرد تي» آند تي «إيه رشكة وأصبحت كومسات). أو
امُلتزامنة لالتصاالت الفضائية املركبة سيما ال منافسة، تجاِرَب بتمويل ناسا وكالة قامت
وأثبتت الثابت. الجغرايف األرض مدار يف لتدور للطائرات هيوز تَبنيها التي «سينكوم»
الصناعية األقمار فكرة جدوى و١٩٦٤ ١٩٦٣ عاَمي يف «٣ و«سينكوم «٢ «سينكوم
«كومسات» رشعت ذلك، غضون ويف الثابت. الجغرايف األرض مدار يف تدور التي الروبوتية
إىل أدى ا ممَّ القانون، يف عليه املنصوص النحو عىل العاملية، املفاوضات من مجموعٍة يف
(إنتلسات) الصناعية األقمار عرب والالسلكية السلكية لالتصاالت الدولية املنظمة إنشاء
الغرب دول يف الغاِلب يف للحكومة اململوكة الهاتف رشكات مع بالتعاون ،١٩٦٤ عام يف
«كومسات». رشكة إدارة تحت «سينكوم»، من نسخًة املنظمة هذه وتبنَّت النامية. والدول
األطلنطي امُلحيط فوق بريد»، «إيريل أو «١ «إنتلسات لها، فضائية مركبٍة أول وضع وتمَّ
يف العالية عة السَّ ذات الصناعية األقمار من الثاني الجيل ذلك وتبع .١٩٦٥ أبريل يف
وبسبب .١٩٧١ يف الرابع الجيل وبدأ ،١٩٦٨–١٩٧٠ يف الثالث والجيل ،١٩٦٦-١٩٦٧
السبعينيات.10 بداية يف الدائمة العاملية التغطيُة بالفعل ظهَرْت الصناعية، األقمار أعطال
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لالتصاالت تجاري صناعي قمٍر أول بريد»، «إيريل ب ب امُللقَّ ،«١ «إنتيلسات أصبح :2-4 شكل
يف .١٩٦٥ أبريل يف األطلنطي امُلحيط فوق إيقافه تمَّ عندما العاَلم يف الثابت الجغرايف املدار يف
كانت حيث الهواتف، من مجموعة فوق فضائية مركبة نموذج يوجد الدعائية، الصورة هذه
الكابالت استحوذت الوقت، وبمرور بريد. إليريل األساسية الوظيفَة هي املدى الطويلة املكاملات
التليفزيوني البثِّ عىل التجارية الصناعية األقمار وسيطرت الهاتفية االتصاالت عىل البحرية

سميثسونيان). سة ملؤسَّ التابع الوطني والفضاء الطريان متحف (املصدر: طويلة ملسافاٍت

وأبعدوا األمريكيون عليه يُسيطر الذي النظام هذا الحال بطبيعة السوفييت رفض
عليه أطلقوا الذي العسكرية التجريبية االتصاالت أقمار أول وأطلقوا عنه. حلفاءهم
اإلهليلجية املدارات يف رائدين وكانوا و١٩٦٥، ١٩٦٤ عاَمي يف «اليتنينج») (أو «مولنيا»
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كانت بهم. الخاصة الصواريخ ضدَّ املبكِّر اإلنذار مركبات بواسطة بعد فيما تبنِّيها تمَّ التي
يف األفق من الُقرب شديدة الثابت الجغرايف األرض مدار يف املوجودة الصناعية األقمار
الصعب من فكان االستوائية املدارات أما السوفييتي، االتحاد من الشمايل القطب مناطق
فهي ثمَّ ومن العالية العرض خطوط ذات السوفييتية اإلطالق مواقع من إليها الوصول
كانت التي للغاية اإلهليلجية القطبية املدارات كانت ولذا جديًدا. ُمعزًِّزا تطويًرا تتطلَّب
يتطلَّب حلٌّ ولكنه جيًدا، حالٍّ الشمايل الكرة نصف فوق فيها تدور الفضائية املركبة
أحُدها يكون بحيث مختلفة مدارية مستوياٍت يف «مولنيا» سلسلة من صناعية أقماٍر عدة
عليه يسيطر الذي الوحدوي الفضاء برنامج إىل نظًرا وقت. أيِّ يف األعىل يف األقل عىل
استخدام تمَّ ولكن أوًال، العسكريون امُلستخِدمون جاء السوفييتي، االتحاد يف الجيش
األرايض من شاسعة مساحٍة عرب امَلدني التليفزيون قنوات ِلبَثِّ أيًضا الفضائية املركبة
مدار يف الصناعية األقمار نرش يف أيًضا السوفييت بدأ السبعينيَّات، أواخر ويف السوفييتية.

ل. كُمكمِّ الثابت الجغرايف األرض
امَلدني، النظام عىل االعتماد وجيزة لفرتة األمريكية الدفاع وزارة قرَّرت أن بعد
لألقمار كامًال نظاًما وأنشأت ١٩٦٦ عام يف لالتصاالت الصناعية أقمارها إطالق يف بدأت
االعتبارات أحد كان وقد .١٩٧١ عام يف يبدأ لألرض الثابت الجغرايف املدار يف الصناعية
سيما ال ة، املهمَّ والتحكُّم القيادة لرسائل األمن من كاٍف مستًوى عىل الحفاظ هو الرئيسية
العاجلة» االشتباك «رسائل تصل أن الرضوري من كان عاملية. نووية حرٍب خوض أثناء
يف الباليستية الصواريخ ات غواصَّ إىل — النووية األسلحة إلطالق الرئاسية األوامر —
األمريكي. العسكري لالنتشار العاملي النطاق يعكس ا ممَّ البحار، عرب القواعد وإىل البحر
كما ولكن للعالم، نهاية وضع يف الصناعية األقمار عرب االتصاالُت تُسِهم أن يمكن وبالتايل،
أيًضا عزَّزت فقد األوجه، ُمتعدِّد النووية األسلحة منطق من آَخر جانب كل مع الحال هو
االتصاالت إمكانيات تزايُد إىل نظًرا الحرب. احتمال من وقلَّلت األمريكي الرادع مصداقية
األكثر فقط وليس الرسائل، مستويات جميع يف عليها االعتماد حتًما زاد فقد الدفاعية،
من متنوِّعة مجموعٍة إطالق يف امُلسلَّحة والقوات األمريكية الدفاع وزارة بدأت أهمية.
أرضية أنظمة سابًقا له تتحمَّ كانت الذي العبء من جزءًا لت تحمَّ التي الصناعية األقمار
أنَّ اتَّضح وقد البحر. سطح تحت وكابالت املدى بعيدة الراديو موجات إرسال وأجهزة
لألعمال رئيسيٍّا مصدًرا ر وفَّ ا ممَّ أيًضا، التجارية الدوائر تأجري زاد إذ كافيًا؛ يكن لم هذا
أصبحت بعَدها، وما الباردة الحرب نهاية بحلول الخاصة. الصناعية األقمار لرشكات
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ولكن االتصاالت، يف الفضائية التحتية البنية عىل معتمدًة امُلتحدة للواليات العاملية الهيمنة
القوات إىل امُلنتسبني االسرتاتيجيني بعض عت شجَّ ثغرًة خلق مما واملالحة، امُلراقبة يف أيًضا
عىل للسيطرة مدارية أسلحة تنُرش أن يِجب أمريكا بأنَّ القول عىل األمريكية الجوية
جديد.11 تسلُّح سباق انطالق عن األرجح عىل يُسِفر قد مما األرض— من القريب الفضاء
وملكيتها الباردة الحرب تقودها التي الحكومية املبادرة تحجب أال يجب ذلك، ومع
عىل عقَدين وملدة — األول القطاع أصبَحت أنها االتصاالت ألقمار التحتية البنية ملعظم
من امُلمولة غري الفضائية األنشطة من أرباٍح تحقيق فيه يتمُّ الذي — الوحيد القطاَع األقل
التليفزيوني والبث الهاتفية املكاملات إجراء من املكتسبة األموال أن كما الحكومات. قبل
نظام من بالخروج الجديدة والرشكات االتصاالت لرشكات املطاف نهاية يف ستسمح
حيث مستقلة؛ منطقة أوَل املحلية االتصاالت وأصبحت االحتكاري. كومسات/إنتلسات
التايل، العام ويف السوفييتي. االتحاد بعد الثاني الوطني النظام ١٩٧١ عام يف كندا أنشأت
سمحت التي املفتوحة» السماوات «سياسة األمريكية الفيدرالية االتصاالت لجنة أعلنت
انخفاض األول املقام يف يعكس ا ممَّ املحلية، للخدمة فضائية مركبٍة بإطالق للرشكات
املكاملات أنَّ حني يف الطريقة. بهذه الساحل إىل الساحل من التليفزيون إرسال تكلفة
سقطت ما ورسعان محليٍّا املنافسة عىل قادرًة تكن لم الصناعية األقمار عرب الهاتفية
سطح تحت النحاسية والكابالت الضوئية األلياف كابالت أفضل ر توفُّ إىل نظًرا دوليٍّا
عندما باالتصاالت. الخاصة الصناعية األقمار أعمال أساس العاملي التليفزيون ظلَّ البحر،
يف ممكنًا أصغَر ألطباٍق املبارش البثُّ أصبح قوة، وأكثر أكرب الصناعية األقمار أصبحت

األفراد. ملنازل النهاية ويف البحر يف للسفن — الثمانينيات
الغرب يف الحرة السوق أيديولوجية عودة عزََّزته الذي الرشكات، ع توسُّ أدى
(وأيًضا و«إنتلسات» «كومسات» من كلٍّ انفصال إىل والتسعينيات، الثمانينيات يف
املحمول) أجهزة وُمستخِدمي البحرية للمالحة موازية دولية منظمة وهي «إنمارسات»،
التسعينيات شهدت كما للغاية. متنافسة تجارية رشكات وأصبحت ،٢٠٠٠ عام حوايل يف
األقمار من العديد تضمُّ التي الجديدة املنخِفض األرض مدار رشكات يف ازدهاًرا
«موتوروال». اإللكرتونيات رشكة ستها أسَّ التي «إيريديوم»، رشكة سيما وال الصناعية،
خدمة بتقديم جزئيٍّا ذلك ُمربِّرة الفضائية، للهواتف عامليٍّا نظاًما «إيريديوم» أنشأت
لكن لها. الخدمة توفري يف األرض إىل بالنسبة الثابتة األنظمة أخفَقت التي النامية للبلدان
الخلوية الهواتف أنظمة وأَدْت حيث السوق، يف مذهل إخفاٍق بمثابة كانت «إيريديوم»
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أشُهر بعد الرشكة وأفلست والثقيلة. الثمن باهظة الفضائية الهواتف عىل الطلَب األرضية
أُعيَد ما رسعان ولكن .١٩٩٨ عام أواخر يف األوىل الصناعية أقمارها إطالق من فقط
الدفاع وزارة وجدت حيث لها؛ األمريكية الدفاع وزارة دعم بسبب ٢٠٠١ عام يف إحياؤها
األصليُّون املاِلكون فقد وقد ُمهم. أفغانستان مثل النائية املناطق إىل الهاتفي االتصال أنَّ
إنها بل خاصة، سة مؤسَّ كونها هذا يوِمنا حتى تُواِصل «إيريديوم» أنَّ إالَّ استثماراتهم،
العسكرية األعمال إىل ذلك يف الفضل ويرجع الصناعية، األقمار من جديدة كوكبة تُطِلق

اإلعالمية.12 املرشوعات وبعض
ظهرت املسيطرة، هي الثابت الجغرايف األرض مدار أنظمة فيه ظلَّت الذي الوقت يف
أفكاٍر إىل استناًدا ،٢٠١٠ عام املنخفضبعد األرض مدار أنظمة من جديدة ُمضاربة موجة
ومن أخرى. تطبيقاٍت بني من الفضائية، امَلركبات عرب اإلنرتنت إىل العاملي الوصول لنرش
كابالت عرب االتصاالت بأنظمة ُمشبَّع عالم يف ولكن ذلك، سيتمُّ كيف معرفة ألوانه السابق
سيكون الكمبيوتر شبكة إىل الوصول أنَّ ع توقُّ ومع الصناعية، واألقمار الضوئية األلياف
األهمية حاِسمة التحتية البنية ستظلُّ فوقها، أو األرض عىل مكاٍن أي من قريبًا متاًحا
العوملة تدفع التي والعسكرية والثقافية واالقتصادية السياسية القوى إنَّ العاملي. لألداء
كانت التكنولوجيا أن يف شكٌّ ة ثمَّ ولكْن الصناعية، األقمار عرب االتصاالت من بكثرٍي أكرب
األخرى. القطاعات وكل العسكرية، والقوة والرتفيه، والثقافة، األعمال، لعوملة رئيسية قناًة

الفضائية امِلالحة

ًعا متوقَّ شيئًا املالحة أنظمة تكن لم الصناعية، األقمار عرب واالتصاالت للمراقبة خالًفا
ُمخترب يف ُمهندسان الحظ ،١٩٥٧ أكتوبر يف «سبوتنيك» إطالق ففور الفضاء؛ سباق قبل
راديو إرسال يف دوبلر تأثري تتبُّع أن هوبكنز جونز لجامعة التابع التطبيقية الفيزياء
يمكن عنه، بعيًدا أو مداره، لتحديد استُخِدم الذي املراقب، نحو تحرُّكه أثناء «سبوتنيك»
إىل ذلك وأدَّى معروًفا. املدار كان إذا األرض، عىل موقٍع تحديد يف أيًضا استخدامه
أقماره التطبيقية الفيزياء ُمخترب بنى الذي الصناعية، األقمار عرب للمالحة ترانزيت نظام
الباليستية. الصواريخ غوَّاصات مواقع تحديد هو منه األسايس الغرض وكان الصناعية،
باالستعانة ،١٩٦٤ عام يف يعمل النظام وأصبح ،١٩٦٠ عام يف له ناجح إطالق أول وكان
ألنظمة ترانزيت نظام أتاح وقد ميًال. ١٠٧٥ بعد عىل تدور صناعية أقمار ستة إىل بأربعة
الكفاية فيه بما دقيق إطالٍق موقع إعطاء الغوَّاصات يف املوجودة الذاتي بالقصور التوجيه
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يف األمريكية للبحرية التابع ترانزيت نظام استُخِدم وقد نووية. حرب أي يف أهداف لرضب
امُلستخِدمني إنَّ بل املواقع، لتحديد األُخرى األمريكي الجيش أسلحة ِقبَل من األحيان بعض

التطبيقات.13 من وغريه املسح يف عليه اعتمدوا املدنيني
سطح عىل طول وخط عرٍض خطِّ توفري سوى ترانزيت نظام يستطيع ال ذلك، ومع
بدأت ولذا ما؛ موضٍع لحساب الساعة نصف إىل يِصل ما األمر يستغرق أن ويمكن األرض،
كطريقٍة دقيق وقٍت عىل للحصول مدارية ذريَّة ساعاٍت لوضع تَجاِرب إجراء يف البحرية
لعْرض الصناعية أقمارها األمريكية الجوية القوات جرَّبت كما املوقع. لتحديد بديلة
الفضائية امَلركبات من سلسلًة ناسا ووكالة الجيش وأطلق وارتفاعاتها. الطائرات مواقع
لتحسني ة مهمَّ بيانات وهي جاذبيَّتها، ومجال األرض لشكل قياساٍت التخاذ الجيوديسية
ت أرصَّ ،١٩٧٣ عام أواخر ويف املدى. البعيدة النووية والصواريخ العاملية الخرائط ة دقَّ
التقنيات أفضل وأخذت امُلتنافسة، املسلحة القوات برامج دمج عىل األمريكية الدفاع وزارة
باسم عامليٍّا اآلن واملعروف «نافستار»، العاملي املواقع تحديد نظام وأنتجت منها. كلٍّ من
وضعت ،١٩٧٨ عام من وابتداءً الجوية. القوات بواسطة تشغيله وسيتمُّ إس»، بي «جي
اثنتا تها ُمدَّ دائرية مداراٍت يف إس» بي «جي لنظام الصناعية األقمار الجوية القوات
مدار ى تُسمَّ بعد فيما أصبحت التي (املنطقة ميل ١١٠٠٠ ارتفاع عىل تقريبًا ساعة عرشة
الُقدرة إىل ووصل الثمانينيَّات، أوائل يف محدودة عملياٍت النظام بدأ وقد ط). املتوسِّ األرض
ستِّ يف فضائية مركبًة وعرشون أربٌع هناك كان عندما ،١٩٩٣ عام يف األولية التشغيلية
األبعاد الثالثية واملواقع للوقت الفوري ِشبه التحديد من مكَّن إذ مختلفة؛ مدارية طائرات
األمريكية. املسلحة للقوات ًة دقَّ األعىل باإلشارات االحتفاظ مع العاَلم، أنحاء جميع يف
العاملي واالنتشار النووي التسلُّح سباق بدون الضخم االستثمار هذا تخيُّل امُلستحيل ومن
لدرجة املدنيني، للُمستخِدمني أيًضا ا جدٍّ كبرية أنها أثبتت قيمته لكنَّ األمريكية، للقوات
ألنها املتحدة الواليات عليها وتحافظ الحكومة، تُديرها وطنية أداًة الواقع يف أصبح أنه

للطقس.14 الصناعية األقمار يوازي ما وهو — األرض عىل للحياة ا جدٍّ مهمًة أصبحت
«جلوناس» لنظام األول باإلطالق ذلك وتبعوا ترانزيت نظام بتقليد السوفييت قام
الصناعية أقماره وكانت .١٩٨٢ عام يف إس» بي «جي العاملي امَلواقع تحديد بنظام الشبيه
العمل النظام هذا بدأ وقد القطبية. للمناطق ة الدقَّ من املزيد لتوفري أكرب بدرجٍة لًة مؤهَّ
االتحاد انهيار أعقاب يف روسيا بها ُمِنيَت التي االقتصادية األزمة لكن ،١٩٩٥ عام يف
األقمار استبدال عىل الُقدرة عدم إىل نظًرا اإلمكانيات، يف تدهوٍر عن أسفرت السوفييتي
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والعرشين، الحادي القرن من األول العقد يف ذلك، ومع العمل. عن تتعطَّل التي الصناعية
مع املنافسة عىل قادًرا ليُصبح وترقيته بالكامل النظام بإعادة بوتني فالديمري الرئيس أمر
مدمج عاملي نظاٍم ثانَي «جلوناس» وأصبح إس». بي «جي العاملي املواقع تحديد نظام
مثل االستقبال أجهزة من العديد أصبحت بحيث امَلدني، االستخدام يف واسع نطاٍق عىل

املوقع. دقة لزيادة واحد وقٍت يف النظاَمني ِكال تَستخِدم املحمولة الهواتف
األمريكيَّ النظاَمني إنَّ حيث أخرى؛ أنظمٍة إنشاء إىل السياسية األسباب دفعت
إيقافهما يتمَّ أو يُشوَّشا أو يتدهورا أن ويمكن املسلحة، القوات تديرهما والرويس
نظام مناقشة يف األوروبي االتحاد بدأ ثَم ومن أزمة. حدوث حالة يف املدنيني للُمستخِدمني
فتح أْن بعد وحتى التسعينيات. أواخر يف الصناعية باألقمار العاملية للمالحة جاليليو
عام يف امُلستخِدمني لجميع ًة دقَّ األكثر العسكرية إس» بي «جي إشارة كلينتون الرئيس
من األوروبية العواصم بعض يف االنزعاج بسبب كبري حدٍّ إىل جاليليو نظام استمرَّ ،٢٠٠٠
يف جاليليو من تجريبي صناعي قمر أول وأُطِلَق األمريكية. املسلحة القوات عىل االعتماد
مثل ذلك يف مثله السطور، هذه كتابة حتى اإلنشاء َقيد يزال ال النظام ولكنَّ ،٢٠٠٥ عام
األجهزة يف إس» بي «جي لنظام الهائل االستخدام إنَّ والياباني. والهندي الصيني النظام
من يتجزَّأ ال جزءًا املالحية الصناعية األقمار جعل الخلوية والهواتف املركبات يف امَلدنية
الخدمات يف ع التوسُّ هذا بأنَّ التنبُّؤ يسُهل بحيث املتقدِّم، العالم يف ة خاصَّ اليومية، الحياة

جديدة. تطبيقات ابتكار إىل ويؤدي سيستمرُّ املوقع عىل القائمة

والعوملة الفضائية التحتية البنية

تأثريات له كان الصناعية باألقمار الخاصة التحتية الِبنى من سلسلة بناء أنَّ الواضح من
السوفييتي، واالتحاد املتحدة للواليات العسكرية القوة عزَّز فقد ُمتناقضة؛ وأحيانًا متعدِّدة
نووية حرٍب شنِّ عىل الُقدرة دعم كما الصاعدة، وروسيا والصني الغربية أوروبا وأخريًا
الشفافية خالل من احتماًال أقل الكارثة هذه مثل جعل نفسه الوقت يف أنه حني يف — عاملية
لألقمار مضادَّة أسلحة تطوير خالل من ممكنًة الفضاء يف الحرب أصبحت كذلك العاملية.
ذا رادًعا تأثريًا أحدث قد التحتية الِبنى أنظمة عىل العظمى القوى اعتماد ولكن الصناعية،
متزايد، بشكٍل ممكنًا كان وإن اآلن، حتى محظوًرا الفضاء تسليح يزال ال خاص: طابع
وربما الصناعية. األقمار ضدَّ اإللكرتونية والتهديدات األرضية الصواريخ تزايُد إىل نظًرا
ًما تقدُّ واألكثر ثراءً األكثر الدول من قليل عدٍد إىل بالنسبة خاصًة الوطنية، القوة تعزيز تمَّ
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وعلوم بالطقس املعنية العسكرية غري الصناعية األقمار لكن التكنولوجية، الناحية من
من األرض وصور العاملي التليفزيون أسهم وقد العوملة. أيًضا عزَّزت واالتصاالت األرض
يف و«أبولُّو»، الثابت الجغرايف األرض مدار يف الصناعية األقمار من سيما وال الفضاء،

الكوكب. هوية ظهور
والتداول الوطنية، عرب الرشكات الفضائية التحتية البنية تسويق عزَّز ذلك، عىل عالوة
الحكومة عىل تعتمد التي الوطنية الفضائية الصناعات ُمغريًا واملعرفة، لألفراد الوطني عرب
٢٠١٢ عام يف الصناعية األقمار صناعات اتحاد أفاد وقد الباردة. الحرب من انبثقت والتي
الصناعية األقمار من املائة يف ٣٨ كانت لألرض، نشًطا صناعيٍّا قمًرا ٩٩٤ بني من بأن
وبلغت وعسكرية. حكومية كانت منها املائة يف ٢٠ بينما باالتصاالت، وخاصة تجارية
مليار ١٧٧٫٨ منها دوالر، مليار ٢٩٨٫٨ مبلغ ٢٠١١ عام يف العاملية الفضاء صناعة إيرادات
اإلطالق خدمات الباقي (ويشمل لالتصاالت الصناعية األقمار صناعة من (٪٦١) دوالر
معظم ويتألَّف إلخ). باالتصاالت، امَلعنية غري الفضائية واملركبات املأهولة الفضاء ورحالت
وعندما التليفزيوني.15 البثِّ وبَيع األرضية التحتية البنية من هذه املائة يف ٦١ ال نسبة
دوالر، مليار ١٨ حوايل كانت السنوات تلك يف ناسا وكالة ميزانية إجمايل أنَّ املرء يرى
الصور عىل وأيًضا املأهولة، الرحالت عىل اإلعالم ووسائل الجمهور تركيز يُبنيِّ ذلك فإنَّ
يُِهم ما كل هو هذا كان لو كما العلمية، الفضاء بعثات من األحيان بعض يف تُلتَقط التي

الفضاء. يف

األقمار من سيما وال الفضاء، من األرض وصور العاملي التليفزيون أسهم
الكوكب. هوية ظهور يف و«أبولُّو»، الثابت الجغرايف األرض مدار يف الصناعية

ومدار املنخفض األرض مدار ملناطق املكثَّف لالستخدام الثانوية امُلنتجات أحد يتمثَّل
صناعي قمٍر لكلِّ إنه حيث الفضائية؛ النفايات خطر تزايد يف الثابت، الجغرايف األرض
واملركبات املحروقة الصواريخ مراحل إىل باإلضافة النفايات، من القطع آالف هناك عامل،
التي الكارثية، التصادمات من سلسلًة إنَّ الخدمة). من خرجت (التي امَليتة الفضائية
النظر لَفت الذي هو كيسلر جيه دونالد ناسا عاِلم ألنَّ كيسلر ُمتالِزمة أحيانًا عليها يُطَلق
لالستخدام. قابلٍة غري املدارات بعض تجعل أن يمكن ،١٩٧٨ عام يف مرة ألول إليها
ألنَّ خاص بشكٍل الخطر لهذا ُمعرَّض امُلنخِفض األريض املدار منطقة من العلوي الجزء
خطِّ من بالُقرب االتجاهات جميع يف تدور الصناعية واألقمار برسعٍة ينزل ال الحطام

97



الفضاء رحالت

آالف برسعة تتحرَّك التي األجسام بني ُمحتملة تأثرياٍت إحداث إىل يؤدي ا ممَّ االستواء،
األرضية، الصواريخ بواسطة الصناعية األقمار عىل الهجمات تؤدي وقد الساعة. يف األميال
العملية إحداث إىل املنخفض، األريض املدار يف املوجودة األجسام إىل بسهولٍة تِصل التي
إحدى ضدَّ ٢٠٠٧ عام يف الصناعية لألقمار مضادٌّ صيني اختبار أنتج — ترسيعها أو
عَريض اصطدام فعل كما الشظايا،16 آالف من سحابًة البائدة الصينية الفضائية املركبات
مهجور سوفييتي صناعي وقمر «إيريديوم» لرشكة تابعة نشطة فضائية مركبٍة بني
لكوكٍب كربى صدمٍة بمثابة سيكون امُلنخفض األريض املدار فقدان إنَّ .٢٠٠٩ عام يف
الفعالية من كلٍّ عىل املدى بعيدة آثاٌر له تكون وقد الفضائية، الخدمات عىل يعتمد أصبح

اليومية. والحياة العسكرية

الخالصة

الفضاء؛ برحالت امُلرتبطة التأثريات أعمق أحد األرض حول تدور تحتية بنيٍة إنشاء كان
واملالحة الطقس معلومات خالل من األشخاص ملليارات اليومية الحياة تتشكَّل فاآلن
العسكرية سات واملؤسَّ العاملية السياسات أصبحت كما الصناعية. األقمار عرب واالتصاالت
ظلَّت لقد الفضاء. من امُلبكِّر واإلنذار االستخبارات إىل باإلضافة األنظمة، هذه عىل ُمعتِمدًة
ثمرة كانت الذي الباردة، الحرب فضاء سباق انتهاء بعد حتى باقيًة التحتية البنية أنظمة
أنَّ والواقع فيها. التجاري أو الحكومي االستثمار زيادة برَرت فائدتها ألنَّ بدايتها؛ يف له
النرش خالل من فيها نعيش التي الثقافات شكَّلت قد الصناعية لألقمار التحتية الِبنى
كان الذي الفضاء إىل السفر موضوع أصبح األثناء، تلك ويف والرتفيه. للمعلومات العاملي

اليومية. والحياة الشعبية الثقافة يف ومضمنًا طبيعيٍّا أمًرا غريبًا، ما يوًما
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الخامس الفصل

الفلكية: الثقافة
واخليال الفضاء رحالت

ازدهار أدى وقد أوًال. يتخيَّلها أن املرء عىل كان واقعة، حقيقًة الفضاء رحالت تُصبح لكي
يف الفضاء إىل الخيالية غري بالدعوة متبوًعا عرش، التاسع القرن يف الفضائي العلمي الخيال
نجم وقد خيال. مجرَّد يكن لم الفضاء إىل السفر أنَّ فكرة نْرش إىل العرشين، القرن أوائل
بعدها، وما العرشين القرن عرشينيَّات يف جيربت، تي يس ألكسندر أسماه ما نموُّ هذا عن
واملمارسات والوسائط والفنون الصور من ُمتجاِنسة غري «مجموعة الفلكية»: «الثقافة ب
الفردي الخيال من كلٍّ إثارة مع الخارجي للفضاء معنًى تحديد إىل جميعها تهدف التي
ال جزءًا الفضاء رحالت أصبحت الباردة، الحرب يف الفضاء سباق أثناء والجماعي.»1
ذلك، ومع األخرى. الدول من للعديد وأيًضا العظمى، للقوى الوطنية الثقافات من يتجزَّأ
وامُلتخيَّلة؛ الواقعية الفضاء، رحالت من أكثر عىل تشتمل الفلكية الثقافة كانت ما فدائًما
ومفاهيم والروحانية الفلك ِعلم من الجديدة واإلسهامات القديمة التقاليد إىل استندت ألنها
الفضاء عن تَحكي التي العلمي الخيال مسلسالت ووجوُد األرض. كوكب خارج الحياة
جميع يف تريك») («ستار النجوم» عرب و«رحلة وورز») («ستار النجوم» «حرب مثل
عىل أيًضا ولكن العاملية، الشعبية الثقافة أمركة عىل فقط ليس شهادة اليوم العالم أنحاء

مكان. كل يف الناس ُمخيلة عىل الفلكية الثقافة تركته الذي التأثري

وقد أوًال. يتخيَّلها أن املرء عىل كان واقعة، حقيقًة الفضاء رحالت تُصبح لكي
بالدعوة متبوًعا عرش، التاسع القرن يف الفضائي العلمي الخيال ازدهار أدى
إىل السفر أنَّ فكرة نرش إىل العرشين، القرن أوائل يف الفضاء إىل الخيالية غري

خيال. مجرَّد يكن لم الفضاء



الفضاء رحالت

أقساٍم خمسة إىل الفصل هذا مُت قسَّ الظواهر، من امُلتباينة املجموعة هذه لتحليل
والخيالية الواقعية الدعوة من كالٍّ شملت والتي الفلكية»، «امُلستقبلية ظهور (١) موجزة:
األرض خارج الحياة مفاهيم (٢) البرشي. الجنس ُمستقبل باعتباره الفضاء إىل للسفر
خالل الفضاء لرحالت الحماس وتناُقص ازدياد (٣) الفضاء. استكشاف عىل وتأثريها
األرض تخيُّل عىل الفضاء رحالت تأثري (٤) الفضاء. بروَّاد الشديد واإلعجاب الفضاء سباق
الرتفيه خالل من العاملية الفلكية الثقافة ظهور (٥) الكوني. ر التطوُّ يف وضلوعها ككوكٍب

العظمى. القوى حدود خارج الفضاء برحالت القيام عىل الُقدرة وانتشار الجماهريي

الفلكية واملستقبلية الفضائي الِعلمي الخيال

التي تلك وخاصًة املبكرة، العلمي الخيال لقصص امُلهم التأثري عن األول الفصُل نوَّه
وقد الفضاء. إىل السفر نظرية روَّاد مخيالت عىل ويلز، جي وإتش فرين جول كتبَها
وأمريكا أوروبا يف الصناعية البلدان يف عرش التاسع القرن يف األدبي الجنس هذا ظهر
بكذا، القيام استطاعوا قد البَرش كان فإذا كبري. حدٍّ إىل التكنولوجيا تأثري بسبب الشمالية
بالعديد ١٧٨٣ عام فرنسا يف بدأ الذي املناطيد إطالق وألهَم ِفعله؟ يُمكننا ال الذي فما
يُثِبت أن قبل التايل، القرن خالل القمر إىل ناجحة برحلٍة القيام حول الحكايات من
أنَّ من الرغم عىل — حدود له الجوي الغالف أنَّ السرتاتوسفري إىل والصعود الفلك علم
الحقائق، لهذه مدرًكا فرين، اقرتح الِعلم. عن عقوًدا ر تأخَّ قد الحقيقة لتلك الشعبي الفهم
سيُهِلك اللحظي التساُرع أنَّ فهم يف فشل أنه من الرغم عىل املنطاد، من بدًال مدفًعا
وكريد (١٩٠١) القمر» سطح عىل رجاٍل «أول روايته يف ويلز واستخدم الخياليِّني. ُركَّابه
مواد (١٨٩٧) «َكْوَكبَان» الفضاء رحالت تناولت التي ة املهمَّ األملانية روايته يف السفيتس
فإنَّ وهكذا، امُلبكرين. املؤلِّفني خيال يف لة ُمفضَّ وسيلة وهي الجاذبية، ملقاومة غامضة
عىل البيض عليه يُهيِمن الذي العاَلم من امُلتقدِّم الجزء وعي يف دخل قد الفضاء إىل السفر

ا.2 جدٍّ بعيدة أو ُمستحيلًة الفعلية الرحالت بَدت لو حتى األقل،

النجوم» «حرب مثل الفضاء عن تحكي التي العلمي الخيال مسلسالت وجود
العاَلم أنحاء جميع يف تريك») («ستار النجوم» عرب و«رحلة وورز») («ستار
عىل أيًضا ولكن العاملية، الشعبية الثقافة أمركة عىل فقط ليس شهادة اليوم

مكان. كل يف الناس ُمخيلة عىل الفلكية الثقافة ترَكتْه الذي التأثري

100



والخيال الفضاء رحالت الفلكية: الثقافة

ويرجع العرشين، القرن عرشينيات يف الخيالية الفضاء لرحالت غزَوُه الصاروخ بدأ
«وسيلة سميثسونيان جودارد روبرت ألطروحة العاملي الصدى إىل جزئيٍّا ذلك يف الفضل
هريمان أعمال عزَّزت قصري، بوقٍت ذلك بعد .(١٩١٩) القصوى» االرتفاعات إىل للوصول
خاصة الفضاء، لرحالت كوسيلٍة بالصاروخ االهتمام تسيولكوفسكي وكونستانتني أوبرث
«إليتا» الفضاء: عن تتحدَّث واقعية أفالٍم أول إنتاج إىل ذلك أدَّى أوروبا. ورشق وسط يف
«امرأة وفيلم السوفييتي، االتحاد يف (١٩٣٦ فويدج»، («كوزميك كونية» و«رحلة (١٩٢٤)
القرن عرشينيَّات أواخر من وبداية أملانيا. يف (١٩٢٩ مون»، ذا إن («وومان القمر» يف
الواليات يف وجماهريية رخيصة علمي خياٍل أفالم وسالسل ت مجالَّ ظهرت العرشين
العلمي الخيال كان جوردون. وفالش روجرز باك مثل صواريخ قائَدي تضمُّ امُلتحدة،
رحالت بمصداقية أرضَّ أنه لدرجة املايض القرن من الثالثينيَّات يف للغاية ُمنتًرشا الرديء
بالجيش الطريان سالح عَرض عندما «صاروخ». كلمة وشوَّه املتحدة الواليات يف الفضاء
رائٌد طرياٍن مهندُس أخرب ،١٩٣٨ عام يف لإلقالع املساعدة للصواريخ تمويًال األمريكي
للتكنولوجيا، كاليفورنيا معهد يف املشهور الهوائية الديناميكا عاِلم كارمان، فون ثيودور
مجموعة حصلت عندما ولذلك روجرز». باك «وظيفة عىل الحصوُل بإمكانه كان أنه
الدفع ُمخترب اسم نفسها عىل أطلقْت ،١٩٤٤ عام يف الجيش من متزايد دعٍم عىل كالتيك

الصاروخي).3 (وليس اث النفَّ
التجارب وصواريخ «يف-٢» صواريخ رحالت أعطت الثانية، العاملية الحرب بعد
يزال ال املوضوع لكنَّ قريبة، تكون أن يمكن الفضاء رحالت أنَّ لفكرة جديدة رشعيًة
إقناع يف الفضاء رحالت فكرة عن املدافعون ورشع الهزلية. الكتُب خيال رائحة يحِمل
وأهميته. الفضاء إىل السفر ِبُوُشوك والخيال، الواقع خالل من أمريكية، األنجلو الجماهري
الفضاء مُلجتمعات نتاًجا الدعوة هذه قادت التي البارزة الشخصيات من العديد وكان
ومهندس يل وييل العلمي الكاتب وهما السابقني، األملان من اثننَي سيما وال الحربنَي، بني
استثنائيٍّا كالرك وكان كالرك. يس آرثر الربيطاني واملؤلِّف براون، فون فرينر الصواريخ
ولكن خيالية، غري أو خيالية كانت سواءٌ الفضاء إىل السفر حول أعمال نْرش يف نجاحه يف
أيًضا. الدعوة هذه يف مثِمرة مشاركًة شاركوا هاينلني روبرت مثل العلمي الخيال ُكتَّاب

املايض القرن من الثالثينيَّات يف للغاية منتًرشا الرديء العلمي الخيال كان
كلمة وشوَّه املتحدة الواليات يف الفضاء رحالت بمصداقية أرضَّ أنه لدرجة

«صاروخ».
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الفلكية» «املستقبلية مصطلح كيلجور دوجالس ويت دي األدبي الباحُث ابتكر
املبدأ وكان العرشين. القرن من الخمسينيات يف ذُروتها وكانت الظاهرة، هذه لوصف
رحالت كانت الحقيقة، يف الفضاء. يف يكُمن البرشي الجنس مستقبل أن هو الجوهري
سوف التي األرض كوكب خارج واملوارد املعرفة إىل نظًرا البرشي للتقدُّم ضمانًا الفضاء
املستقبلية رؤية يف الرئيسية امَلجازية املصطلحات بني من وكان الرحالت. هذه تُتيحها
إىل و(بالنسبة التكنولوجية، واليوتوبية اإلمربيايل، والغزو العاملي، االستكشاف الفلكية
إىل الدعوة يف البارزة اإلنجازات وكانت الغربية. الحدود خاص) بشكٍل املتحدة الواليات
الرائد الفضاء فنَّان رسومات مع الفضاء»، «غزو ١٩٤٩ لعام يل كتاب هي الفضاء رحالت
مجلة مقاالت وسلسلة ،(١٩٥١) الفضاء» «استكشاف كالرك وكتاب بونستيل، تشيسيل
السلسلة وأدَّت .(١٩٥٢–١٩٥٤) وغريهم وبونستيل ويل براون بفون الخاصة «كوليري»
(١٩٥٥–١٩٥٧) ديزني والت رشكة إنتاج من تليفزيونية برامج وثالثة كتُب ثالثة إىل
القمر» «الِوجهة فيلم بالفعل أنتجت قد هوليوود وكانت براون. وفون يل من كالٍّ تضمُّ
إىل ويستِند ١٩٥٠ عام إىل تاريخه يرجع طويل روائي فيلم وهو مون») («ديستينيشن
ظهر ما فإنَّ ذلك، ومع الخاصة. للمؤثرات األوسكار بجائزة الفيلم فاز هاينلني. كتاب
ومع والوحوش. الرعب أفالم مثل الجودة منخفضة أفالًما الغاِلب يف كان السينما ُدور يف
اإلنجليزية باللغة الناطق العاَلم يف الكثريين إقناع يف الفلكية املستقبلية مؤيِّدو نجح ذلك،
الصناعي القمر إطالق قبل حتى الفضاء إىل برحالت القيام بوشوك الغربية أوروبا ويف

«سبوتنيك».4
الحرب، بعد إذ للغاية؛ مختلفة ظروٍف يف السوفييتي االتحاد يف موازية ظاهرة حدثت
وميخائيل جلوشكو، وفالنتني كوروليف، سريجي مثل البارزون الصواريخ مهندسو بدأ
الرشعية إلضفاء حملة الباليستية، الصواريخ برامج يف ا رسٍّ شاركوا الذين تيخونرافوف،
العاملية والحرب ستالني قمع بسبب عقٍد ملدَّة عنه التخيلِّ تمَّ والذي الفضاء، إىل السفر عىل
الجلسات إىل حديثهم يف ،١٩٣٥ عام تُويفِّ الذي تسيولكوفسكي، ذكرى واستغلوا الثانية.
ريادة لتأكيد ُمستعارة، بأسماءٍ السوفييتية الصحافة يف أيًضا نرشوه فيما وكذلك امُلغلقة،
،١٩٥٣ عام يف ستالني وفاة وبعد الفضاء. إىل السفر مجال يف السوفييتي روسيا/االتحاد
مرًة االزدهار يف العلمي الخيال وبدأ املجتمع، فتح يف لخروتشوف الثقايف الذَّوبان بدأ
إقناع يف ا رسٍّ أيًضا ورشكاؤه كوروليف ونجح الفضاء. رحالت عن املقاالت وزادت أخرى،

«سبوتنيك».5 صدمة إىل أدَّى مما الصناعية، األقمار بمشاريع الحزب قيادة
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تشيسيل لوحة أمام براون فون فرينر األمريكي األملاني الصواريخ مهندس يِقف :1-5 شكل
حلقات عن لإلعالن به، الخاص للُمعزِّز نموذًجا حامًال ،١٩٥٢ عام يف «كوليري» ملجلة بونستيل
برامج يف قائًدا براون فون كان أن بعد .١٩٥٥ يف الفضاء عن التليفزيونية ديزني والت
أهمِّ من واحًدا أيًضا نفسه جعل ناسا، وكالة يف ثُم واألمريكي، األملاني الجيش صواريخ
متحف (املصدر: العرشين القرن من الخمسينيات يف أمريكا يف الفلكية امُلستقبلية ُمروِّجي

سميثسونيان). سة ملؤسَّ التابع الوطني والفضاء الطريان

من بدعٍم أصبحت، إنها بل الخمسينيات، بانقضاء الفلكية املستقبلية ظاهرة تنتِه لم
طبيعيٍّا جزءًا الفضاء رحالت وأصبحت الستينيَّات. يف ُمشرتكة ُعملًة املبكِّر، الفضاء سباق
أصبحوا السياسية والنخبة والصحافة الجمهور من الكثريين إنَّ بل املستقبل؛ رؤى من
كارل الفلك عاِلم مثل الفضاء، إىل للسفر ُجدد ُدعاة وبَرز اإلنسان. بمستقبل يُساوونها
ع بتنوُّ لكن العلمي، الخيال وازدهر السبعينيَّات. يف عامة شخصيًة أصبح الذي ساجان،
عن ُمبتعًدا وأيًضا أصوله، به اتَّسَمْت الذي التفاؤل عن األعمال من الكثري يف مبتعًدا رهيب،
الفضاء برحالت اإليمان تقويض إىل الفضاء سباق تراجع أدى كما األبيض. الذكر البطل

أدناه. الظواهر هذه استكشاف وسيتمُّ امُلستقبل. باعتبارها
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األرض كوكب خارج الحياة

رحالت عرص قدوم عند جديدًة تكن لم األرض كوكب خارج الحياة أفكار أنَّ الواضح من
لتخلُق املسيحي االعتقاد مع امُلبكرة الحديثة أوروبا يف العلمية الثورة واندمجت الفضاء.
األماكن؟ تلك هللا خلق َفِلَم وإال أخرى، ذكية مخلوقاٌت تسكنها والكواكب القمر بأنَّ توقًعا
والثامَن عرش السابَع القرننَي أدب يف واسع نطاٍق عىل قبوًال العوالم» «تعددية فكرة والقْت
لتخيُّل آَخَر مجاًال عرش التاسع القرن يف الفضائي العلمي الخيال ازدهار وفتح عرش.

الفضائية.6 الكائنات لقاءات
العرشين القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف الفلكية املعرفة تزايُد أدَّى وقد
ولكن للسكن، صالحة غري الشميس نظاُمنا ها يضمُّ التي الكواكب معظم بأن إيماننا إىل
الكوكب اقرتب أن فبعد املريخ. كوكب يخصُّ فيما راتنا تصوُّ عىل معاكس تأثري له كان
شياباريليل جيوفاني اإليطايل الفلك عاِلم ادَّعى األرض، كوكب من ١٨٧٧ عام يف األحمر
الشعبي الحماس من موجٍة وبعد «قنوات». تعني كلمة وهي ُمستقيمة، canali رأى أنه
موضوًعا املريخ رجال أصبح ،١٨٩٢ عام يف األرض من املريخ لكوكب آَخر اقرتاٍب بعد
و«َكْوَكبان» (١٨٩٧) ويلز بقَلم العوالم» «حرب مثل العلمي الخيال قصص من للعديد
القرن أواخر ويف صالحون). أنهم عىل املريخ رجال فيه ر صوَّ (الذي السفيتس بقلم
كتبًا لويل بريسيفال األمريكي الفلك عاِلم نرش العرشين، القرن وأوائل عرش التاسع
متكررة نقاشاٌت هناك كانت كما متقدِّمة. لحضارٍة اليدوي العمل تُمثِّل القنوات أنَّ تدَّعي
رسائلهم.7 إىل االستماع الراديو، ظهور بعد أو، األحمر الكوكب مع التواُصل كيفية حول
والحجم، املسافة حيث من األرض إىل واألقرب بالسحب، امُلغلَّف الزهرة كوكب كان كما
العامليَّتنَي، الحربنَي بني الفضاء رحالت حركة نشأت وعندما والتنبؤ. للتخمني موضوًعا

األلغاز. هذه الستكشاف الصواريخ تكنولوجيا قوة عن الحال بطبيعة ُدعاتها تحدَّث
بُعًدا (UFO) املجهولة الطائرة األجسام ظاهرة أضافت الثانية، العاملية الحرب بعد
والية فوق يُحلِّق كان طيَّار أبلغ عندما ١٩٤٧ عام يف الظاهرة هذه بدأت وقد آخر.
اإلعالم عليها أطلق ما رسعان والتي منه، بالُقرب تُناور فضية أقراٍص رؤية عن واشنطون
العديد أنَّ يبدو إذ سوابق؛ ذلك تلت التي العديدة للمشاهدات وكانت الطائرة». «األطباق
أخرى وأماكن املتحدة والواليات بريطانيا يف الغامضة املناطيد مشاهدات موجات من
من ُمستوًحى العرشين القرن من األول والعقد عرش التاسع القرن من الثامن العقد بني
ادَّعى ،١٩٤٦-١٩٤٧ عام يف العدو. أيدي يف منها والَخوف الجوية االخرتاعات تقارير
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أخرى حالة وهي شبحية»، «صواريخ رأوا أنهم أوروبا وشمال االسكندنافية الدول ُسكَّان
البلطيق بحر فوق األملانية «يف-٢» صواريخ اختبار شكَّله الذي الجماعي لإليحاء ُمحتَملة
موجة استمرَّت اليشء. نفس السوفييت يفعل أن من والخوف الثانية العاملية الحرب يف
ألنها ربما السابقة، املوجات من أيٍّ من بكثرٍي أطول لفرتٍة املجهولة الطائرة األجسام
ولم الباردة. الحرب أثناء يف بها واالنبهار الغريبة األسلحة من للخوف ثانويٍّا نتاًجا كانت
الوحيد؛ التفسري هي فضائية أجسام املجهولة الطائرة األجسام بأن القائلة الفرضية تكن
الرسية، والسوفييتية األمريكية الطائرات حول املبكِّرة نات التكهُّ من الكثري هناك كان فقد
عىل لألسلحة الفعيل التطوير أصبح أن بعد تراجع قد التفسري هذا أنَّ من الرغم عىل
كانت الباردة الحرب أنَّ إىل يُشري آخر دليٌل هناك أفضل. بشكٍل معروًفا الجانبنَي كال
تلك انتهاء بعد تراجع قد املجهولة الطائرة باألجسام الجماهريي االهتمام أنَّ وهو مؤثرة
والعسكرية العلمية النَُّخب بني جاذبيٍة بأي الفضائية األجسام فرضية تَحَظ ولم الحقبة.
عىل تأثريها ولكن الوطنية، الفضاء برامج عىل تأثري لها يكن لم ثَم ومن والسياسية،
العلمي الخيال أفالم خالل من ملحوًظا، تأثريًا حاٍل أيِة عىل كان الفلكية الثقافة تطوير
من معقدة فرعية ثقافات وتطوير امُلتكرِّرة، اإلعالمية والتغطية الفضاء، تتناول التي

الفرضية.8 بهذه املؤمنني
حاسمة تأثرياٌت الستينيَّات يف بدأ الذي والكواكب للقمر الفعيل لالستكشاف كان
الفضائية املركبة قوَّضت ما ورسعان األرض. كوكب خارج للحياة الجمهور رات تصوُّ عىل
الحياة أشكال أنَّ يف بالفعل التاليش إىل سبيله يف كان الذي األمل «مارينر» األمريكية
الزهرة كوكب عىل موجودًة تكون قد الخلية، األحادية الحية الكائنات حتى أو األكرب،
يف الرصاص، إلذابة يكفي بما ساخنًة الزهرة كوكب يف الحرارة درجات كانت واملريخ.
الفوتوغرايف التصوير جعل وقد بالفوَّهات. َمألى باردة صحراء مثل املريخ كوكب بدا حني
بسبب أخرى، مرًة لالهتمام إثارًة أكثر الكوكب هذا السبعينيَّات يف للمريخ امُلكثَّف املداري
اكتشاف يف «فايكينج» فشل لكن البعيد، ماضيه يف الفيضانات لعبته الذي الواضح الدور
عاًما. عرشين ملدة األمريكية املريخ استكشاف عملية بالفعل أنهى ١٩٧٦ عام يف حياة أي
للدَّعم قويٍّا دافًعا دائًما كانت األرض خارج الحياة أنَّ العام الرأي استطالعات وأوضحت
جذريٍّا سيُغريِّ كان للحياة ُمبكر اكتشاٍف أي ولعلَّ الفضاء. الستكشاف والسيايس العام
السلبية النتيجة عزَّزت حيث حَدث؛ ما هو تماًما العكس ولكن الفضاء. تاريخ مسار
لرحالت الدولة وتمويل الجماهريي االهتمام تراُجع األرض كوكب خارج حياة عن للبحث

القمر.9 سباق تَلْت التي الفضاء
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التحوُّل إىل أدى مما األرض، كوكب خارج بالحياة الجماهري افتتان استمرَّ ذلك، ومع
بداية يف األخرى. النجمية واألنظمة النجوم بني الفضاء إىل الذكية للحياة ر امُلتصوَّ املوقع يف
فضائية، كائنات أنها عىل املجهولة الطائرة األجسام إىل يُنَظر كان عندما الباردة، الحرب
الفضاء استكشاف وأد وعندما املريخ». «رجال عن غالبًا والجمهور الصحافة تحدَّثت
تتجاوز حياٍة أي وجود يف حتى بل الشميس، النظام يف ذكية حياة وجود يف أمٍل كلَّ
والخيال املجهولة الطائرة لألجسام الفرعية الثقافة تركيز ل تحوَّ البسيطة، الحية الكائنات
أصبحت ما رسعان لكنها جديدة، فكرة تكن لم النجوم. بني السفر إىل السائد العلمي
األفالم يف سيما ال الفضائية، للكائنات البرش مواجهة كيفية لتمثيل الرئييس االهتمام محطَّ
ستانيل أظهر ِكَلينا. لدى كانت أو لَديهم أو التكنولوجية القدرة تلك لَدينا كانت سواء —
أودييس») سبيس َ أ :٢٠٠١») الفضاء» ملحمة :٢٠٠١» فيلمه يف ١٩٦٨ عام يف كوبريك
ثريد ذا أوف إنكونرتز («كلوز الثالث» النوع من قريبة «لقاءات فيلمه يف سبيلبريج وستيفن
طيبة كشخصياٍت الفضائية الكائنات ١٩٨٢ عام يف تي» «إي وفيلم ١٩٧٧ عام كايند»)
النجوم» عرب «رحلة والسينمائي التليفزيوني املسلسل د جسَّ حني يف األرض، كوكب إىل تأتي
الوقت ويف النجوم. بني امُلتخيَّل الفضاء إىل البرشي االستكشاف ل تحوُّ تريك») («ستار
(١٩٧٩) «إيلنَي» فيلم يف كما األرض، كوكب خارج للحياة تشاؤًما أكثر ُرًؤى ظهرت نفسه
نفسها. للُعملة اآلخر الوجه بمثابة كانت والتي الالحقة، وأجزائه سكوت، ريديل للمخرج
الفلكية الثقافة عىل الباردة الحرب أثناء الفلكية واإلمكانيات األدوات يف ع التوسُّ أثَّر
الكبرية الراديوية التليسكوبات ر توفُّ أدَّى كما أيًضا. األرض خارج للحياة العلمية واملفاهيم
عن بحثًا القريبة النجوم إىل االستماع باقرتاح دريك فرانك األمريكي الفلك عاِلم قيام إىل
البحث وهو أال جديًدا؛ فرعيٍّا مجاًال الفكرة هذه وولَّدت خارجية. لحضاراٍت إشاراٍت أي
امُلدافعني أكثر من واحًدا ساجان كارل وأصبح (SETI)؛ األرض كوكب خارج الذكاء عن
حياٍة عن يبحث كان عندما كان كما تماًما إقناًعا، ُمروِّجيها أكثر ومن الفكرة هذه عن
عن البحث تتناول التي به الخاصة العلمي الخيال رواية أصبحت الشميس. النظام يف
عام يف هوليوود أفالم من فيلًما ،(١٩٨٥ («ُكونتَاكت»، «االتصال» األرض: خارج الذكاء
التغطية قها تُحقِّ لم بطريقٍة الفكرة بهذه العاملي الجمهور عرَّف الفيلم وهذا ،١٩٩٧
تأثري أخرى كوكبية أنظمة وجود عىل أدلة عن امُلحرتف الفلك علم لبحث وكان اإلعالمية.
إىل وأدَّى التسعينيَّات يف ق تحقَّ الذي التكنولوجي اإلنجاز بعد سيما وال وضوًحا، أكثر
آلالٍف الالحق االكتشاف عزَّز وقد الشمسية. املجموعة خارج كواكب عن الفعيل الكشف
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الرسالة ناسا، لوكالة التابع الفضائي كيبلر تليسكوب خالل من سيما وال األنظمة، من
األرض.10 كوكب خارج للحياة امُلحتَملة املواقع من الكثريَ هناك بأنَّ القائلة

الفضاء لربامج الجماهري دعَم يشكِّل زال وما جاريًا، الحياة عن البحث زال وما
النظام يف البحث إحياء الفلكي األحياء علم أعاد وقد الفلكية. للثقافة األوسع ودعَمهم
تنطِبق أن يمكن وكيف األرض عىل الغريبة الحياة أشكال عىل التأكيد خالل من الشميس
وزحل. للُمشرتي الجليدية األقمار سطح تحت املوجودة امُلحيطات مثل جديدة، مواقع عىل
نهاية يف األمريكي املريخ برنامج استُؤنَِف عندما العلمي السياق هي الحياة كانت وقد
العثور، يف انحَرس قد األمل أنَّ من الرغم عىل — املياه» «اتبع باسرتاتيجية التسعينيَّات
الصخور. يف لها أحافري أو األرض تحت الخلية وحيدة كائناٍت عىل األحوال، أحسن يف
(«يوروبا أوروبا» «تقرير فيلم املثال، سبيل (عىل املهام هذه الحديثة األفالم عكست وقد
واألوساط الكائنات أنَّ من الرغم عىل ((٢٠١٧ («اليف»، «الحياة» أو (٢٠١٣ ريبورت»،
لقوانني األدنى الحدُّ يُراَعى ما وغالبًا الجماهريي، الرتفيه عىل ُمهيِمنة تزال ال النجمية بني
تظل الفلك، وعلم الفضاء لبعثات الفعلية النتائج عن النظر وبغضِّ وهكذا، الفيزياء.

الفلكية. الثقافة يف منتًرشا موضوًعا الفضائية الكائنات

الفضاء بروَّاد الشديد واإلعجاب الفضاء سباق

والقصائد، لألغاني موضوًعا بالفعل «سبوتنيك» نوع من صناعيَّني قمَرين أول كان
لكن .«٢ «سبوتنيك الصناعي القمر متْن عىل كانت التي املسكينة اليكا الكلبة سيما وال
مع جنٍب إىل جنبًا الفضاء، بسباق املدفوعة املأهولة، الفضاء لرحالت الرسيع الظهور
يعني الفضاء، يف البرش به يَُمرَّ أن يُمكن ما عىل أكرب بشكٍل الجمهور وتَعرُّف القومية
حول تقريبًا بأكمله يتمحَور أصبح الحقيقية الفضاء بربامج امُلرتِبط الثقايف اإلنتاج أنَّ
فور أبطاًال «مريكوري» املركبة َمتْن عىل السبعة الفضاء ُروَّاد أضحى وقد الفضاء. روَّاد
الشهرة ينتظروا أن الفضاء ُروَّاد عىل كان إذ ١٩٥٩؛ أبريل يف اختيارهم ناسا إعالن
بها ُهِوس التي ية الرسِّ كانت فتلك واحدة، عىل حَصلوا إذا هذا األوىل، رحلتهم تحني حني
الفضاء روَّاد كان إذ ُمتوازية؛ مبادئ والسوفييتي األمريكي الجانبان وضع السوفييت.
ومؤمنني ووطنيني، وآباء، نموذجيِّني، ومواطنني الغالب، يف ذكوريِّني بطوليِّني، طيَّارين
عىل للسالم، مبعوثني كانوا دوليِّني، ُممثلني وبوصفهم السياسية. بأنظمتهم حقيقيِّني
هذه كانت األوىل). املجموعات (يف الجيش يف ضباًطا الغاِلب يف كانوا أنهم من الرغم
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يف الناس من العديد إىل بالنسبة أيًضا حقيقيًة كانت لكنها الحكومة، من مدعومة املبادئ
وحلفائهم.11 السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات

الطيار أن درجة إىل يِصل األمريكيني الفضاء لروَّاد الجماهريي النجاح كان
والتليفزيون السينما يف البطل الفضاء رائد صورة الفور عىل أصبح املقاتل/التجريبي
هذا بعد ومن وغريهم. وامُلغامرين للعلماء السابقة التجسيدات بذلك ُمزاحًما األمريكي،
األفالم، حبكات يف يظهرون الذين العلماء كان أيًضا) قبله من بعيد حدٍّ (وإىل الوقت
ناسا اختارت وعندما أرشار. أو أْكفاء غري أو ُمعرَقلني أو مهووسني يكونوا أن إىل يَميلون
كان حيث هامشيٍّا، دوَرهم وجدوا ،١٩٦٥ عام من بدءًا الحقيقيِّني العلماء من فضاء روَّاد
فقط أربعة إال الفضاء إىل يصعد ولم املهام. عىل تماًما يُسيطرون الطيَّارون الفضاء روَّاد

الفضاء.12 مكُّوك عرص قبل
الذين السابقني، األبطال للطيارين ورثًة الفضاء ُروَّاد كان السوفييتي، االتحاد يف
دورهم عىل الدولة إعالم يؤكد لم ذلك، ومع الثالثينيات. يف لستالني مختلفة مآثر قوا حقَّ
الفردية، يكَره كان الشيوعي الحزب أنَّ إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع كبرية، بدرجٍة كطياريني
الخربة وعديمي السن صغار ُمقاتلني طيَّارين كانوا السوفييت الفضاء روَّاد أنَّ إىل وجزئيٍّا
حيث بالكامل أوتوماتيكية فضائية مركبة ومهندسوه كوروليف م صمَّ ثَم ومن — نسبيٍّا
الحق وقٍت يف الفضاء روَّاد واضُطرَّ التحكم. عىل الُقدرة من القليل الفضاء رائد لدى كان
املركبات أصبحت حيث التحكم؛ من مزيٍد أجل من الكواليس خلف رصاٍع َخوض إىل
الفضاء روَّاد من جديدة فئٍة ِقبَل من يًا تحدِّ يُواجهون أنفسهم وجدوا كما تعقيًدا. أكثر

كوروليف.13 تصميمات مكتب من اختيارهم يتمُّ ما غالبًا امُلهندسني،
الدعاية أن وبما ُمعضلة. يف عاِلقني أنفسهم طاروا الذين الفضاء روَّاد ووجد
يشء وكل ناجحًة كانت الفضاء يف أُنِجَزت التي املهام كلَّ ألنَّ ج تُروِّ كانت السوفييتية
الدولة، أرسار من والصواريخ الفضائية املركبات تفاصيل وكل ُمسبقة، ُخطة وفق يسري
يُعتَربون كانوا الذي الوقت يف الجماهري، أمام األمانة عَدم أو التالعب عىل أُجِربوا فقد
عىل التسرتُّ إىل اضُطرَّ الذي جاجارين، مع هذا بدأ وقد االشرتاكي». «الصدق د تُجسِّ نماذج
مركبة ألنَّ بمظلٍَّة وهبوطه قذِفه إىل باإلضافة ات، املعدَّ فشل بسبب املروِّعة دخوله إعادة
األرض. عىل بأماٍن ركَّابها ليهِبط يكفي بما تُبطئ أن تستطع لم الفضائية «فوستوك»
كأول الرحلة هذه ل تُسجَّ لكي مركبتِه يف يهبط أن تتطلَّب الدولية الطريان قواعد وكانت
قوميٍّا بطًال وأصبح بشأنها. بالكِذب جاجارين السوفييت أمر لذلك مأهولة، فضائية رحلٍة
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ذلك ومع للحزب، الخطابات من العديد وألقى البلدان، من العديد يف بجولٍة وقام وعامليٍّا،
التوتُّر هذا يكون وربما فيها. وزمالؤه هو ُحوِرص التي األكاذيب جميع ل تحمُّ عليه كان
النقيض عىل امُلتعدِّدة، النسائية وعالقاته الكحول إدمانه يف أسهم قد النفيس والضغط

الجمهور.14 له رسَمها التي الصورة من تماًما
١٩٦٥ عام إىل ١٩٦١ عام من السوفييتية الدعاية ساقتها التي النجاحات سلسلة إنَّ
وقٍت يف وقعت التي امُلفِجعة والكوارث املفاجئة للوَفيات السوفييتي الجمهور تُهيِّئ لم
روَّاد قها حقَّ التي النجاحات من أيٍّ مواكبة يف بالفشل انتهت والتي العقد، هذا من الحق
وفاة وهي: أال خاص؛ بشكٍل صادمة وَفيات ثالث ة ثمَّ كان القمر. يف «أبولُّو» املركبة فضاء
(كشف والخمسني التاسعة سنِّ يف ١٩٦٦ يناير يف العمليات طاولة عىل كوروليف سريجي
ووفاة ذاته)، الوقت يف املشهور ولكن املجهول مني امُلصمِّ كبري اآلن حتى كان أنه نعيُه
ووفاة ،١٩٦٧ أبريل يف «١ «سويوز الفضائية مركبته تحطُّم أثناء كوماروف فالديمري
األخرية بالوفاة يتعلَّق فيما .١٩٦٨ مارس يف تدريب طائرة حادث يف جاجارين يوري
مجتمٍع يف والشائعات املؤامرة نظريات السوفييت املواطنون تداول الخصوص، وجه عىل
الحقيقي الكوني» «الحماس أما نزيهة. صحافة وجود عَدم بسبب بالفعل فيها غارق
يبدو السوفييتي االتحاد كان عندما الستينيات، أوائل يف واسع نطاٍق عىل انترش الذي
سنوات تشكُّك إىل ل تحوَّ فقد ا، جدٍّ بعيًدا امِلثايل الشيوعي املجتمع يكن ولم العالم، يف األول
يف الخوايل األيام إىل الرويس القومي الحنني إىل وأخريًا السابق، السوفييتي االتحاد ركود
الفضاء محطات إىل ل التحوُّ فإنَّ الفعيل، املأهول الفضاء برنامج إىل بالنسبة أما الفضاء.
االهتمام من املستوى نفس عىل الحفاَظ ببساطٍة يستطع لم بعدها وما السبعينيَّات يف
روَّاد مثل متقطِّع. نحٍو عىل أحيانًا االهتمام تُثري كانت أنها من الرغم عىل الجمهور، لدى
معهم التعاُمل يتمُّ عندما الفضاء رواد تبجيل تمَّ املكوك، عرص يف األمريكيني الفضاء

للجمهور.15 معروفة غري أصبحت أسماءهم لكنَّ كأفراد،
الستينيات أواخر يف املتحدة الواليات يف املأهول الفضاء برنامج وهم من التحرُّر بدأ
والجريمة والفقر الحرضية الشغب أعمال إىل كبري حدٍّ إىل ذلك يف الفضل ويرجع أيًضا،
عىل الرضائب أموال إلنفاق املقاومة تزايُد إىل أدى مما فيتنام، ُمستنقع يف واالنغماس
إنجاز سنة عكَست وقد والسياسيني. التكنوقراط بالنُّخب الثقة عَدم وتزايد الفضاء،
الشعبي الدعم تراجع مؤقتًا ١٩٦٩ عام أواخر إىل ١٩٦٨ عام أواخر من املجيدة «أبولُّو»
أظهرت مبارشًة، «١١ «أبولُّو أعقاب ويف العام. املسار تُغريِّ لم لكنها ناسا، لوكالة
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ناهيك القمر، سطح عىل الهبوط عمليات من املزيد إلجراء ضعيًفا دعًما الرأي استطالعات
التي املؤامرة نظرية الوقت ذلك يف ونشأت املريخ. إىل الذهاب مثل الطَّموحة الربامج عن
الفيدرالية الحكومة بكِذب إيمانًا يعكس مما ُمزيَّفة، كانت تلك الهبوط عمليات إنَّ تقول
ميزانية ضت وخفَّ العام بالرأي نيكسون إدارة واستعانت وووترجيت. فيتنام عهد يف
التأكيد إىل اليائسة الوكالة تحوَّلت ثَم ومن فحسب. املكوك عىل ُمبقيًة أكثر، ناسا وكالة
ساعدت الثمانينيات، يف البيئة. تنظيف يف وإسهامها الفضاء ألبحاث الثانوية النتائج عىل
لكن الفضاء، برحالت واالهتمام الوطني الفخر بناء إعادة يف امُلبكرة املكوكية الرحالت
مثل بارزًة إنجازاٍت قوا حقَّ الذين وهم قليًال عدًدا عدا فيما مجهولني، ظلُّوا الفضاء روَّاد

الفضاء.16 إىل تصعد أمريكية امرأٍة أول ١٩٨٣ عام يف أصبحت التي رايد، سايل
الفضاء لرائد الذكورِة الفائقَة الصورة دائًما دان يُعقِّ الِعرق، وكذلك الجنس، كان
مع الستينيَّات أوائل يف النساء من للطيَّارين ناسا وكالة تعاَرضرفض وقد البطل. الطيَّار
إىل الوراء إىل تتطلَّع املتحدة الواليات جعل ا ممَّ ،١٩٦٣ عام يف ترييشكوفا فالنتينا رحلة
تقدِّمه الذي الدعم تُغريِّ لم أنها من الرغم عىل والخارج، الداخل يف النسائية الحركة ُدعاة
أخرى عامة عالقاٍت مشكلة من ناسا وكالة وعانت اآلن. حتى ملحوظ بشكٍل ناسا لوكالة
كينيدي إدارة دفعته الذي امُلحتَمل األسود ح املرشَّ فشل إذ بالكامل؛ األبيض سالحها يف
املحدودة إمكانياته بسبب ا إمَّ الجوية للقوات التجريبي الطريان مدرسة يف التقدُّم يف
يف ُسود فضاء روَّاد وجود عَدم أسهم وقد له. تستِمع َمن عىل بناءً التمييز، بسبب أو
الستينيَّات، أواخر يف األفارقة األمريكان مجتمع يف للفضاء الحماس يف الحاد االنخفاض
تُبَدَّد كانت األموال بأنَّ الشعوَر هو كان االنخفاض لهذا األسايس الدافع أنَّ من الرغم عىل
الدخل ذات (األحياء الداخلية واملدن الفقراء عىل إنفاقها امُلمكن من كان عندما القمر عىل

الِبيض.17 واليساريني الليرباليني معظم فيه يشارك شعور وهو — املنخِفض)
منتصف يف الفضاء روَّاد لتجنيد ناسا وكالة فتح بإعادة املكوك برنامج سمح عندما
حسب عىل التمييز كان مختلفة. وقانونية وثقافية سياسية بيئٍة يف ذلك كان السبعينيات،
الفضاء روَّاد أول اختيار عن أثمر ا ممَّ رسميٍّا، قانوني غري أصبح قد اآلن والِعرق الجنس
رائدة أول عىل اإلعالم وسائل ِفعل ردُّ كان ذلك، ومع .١٩٧٨ عام يف ود والسُّ النساء من
يف الذكور املهندسون وكان بعيد، حدٍّ إىل الحساسية إىل ويفتقر جنسانيٍّا يُعتَرب فضاءٍ

ما.18 حدٍّ إىل جَهَلًة األحيان من كثرٍي يف ناسا وكالة
الكتلة يف والفتيات النساء من الكثري ترييشكوفا رحلة ألهمت أخرى، ناحيٍة من
املجتمعات يف بالرجل املرأة مساواة الرحلة تلك أظهرت كيف حول الدِّعاية ولكن الرشقية،
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عرش تسعة ملدة الفضاء إىل النساء إرسال عن اإلحجام بواسطة تقويضها تمَّ االشرتاكية
واضح ِبهَدٍف ١٩٨٢ عام يف الفضاء إىل سافيتسكايا سفيتالنا أخريًا السوفييت وأرسل عاًما.
قامت الوقت، بمرور الفضاء. إىل تِصل امرأٍة ثانَي تُصبح أن من رايد سايل منع وهو
والِعرقي الجنيس ع التنوُّ بتطبيع والسوفييتية/الروسية األمريكية واملحطة املكُّوك برامج
ولكن األخرى)، الدول من العديد ِمن الطاقم أفراد إطالق خالل من (جزئيٍّا للطواقم
الشعبية.19 الثقافة يف الذكوري الطيَّار الفضاء رائد نموذج تستبدل لم هذا يوِمنا حتى
الفضاء» و«برنامج املأهولة الفضاء رحالت بني ة العامَّ أذهان يف االرتباط أيًضا يزال وال
العديد اعتقد ،٢٠١١ عام يف املكُّوك برنامج انتهى عندما أنه لدرجة اآلن، حتى ُمنتًرشا

أُغِلَقت. قد ناسا وكالة أنَّ األمريكيني من

الكوني ر والتطوُّ الكوكبة

حيث من األصعب يكون وربما والثقافة، الوعي عىل الفضاء لرحالت عمًقا األكثر التأثري إنَّ
ومكاننا لكوكبنا إدراكنا العلمية واالكتشافات الفضائية الصور شكَّلت كيف هو اإلثبات،
التي الصور حول كان املوضوع هذا حول رة امُلتوفِّ الدراسية املنح من القليل إنَّ الكون. يف
هابل تليسكوب ِقبَل من التُِقطت التي الصور ونرش وتشكيل لألرض «أبولُّو» التقطتها
تأثري مدى ما وهو: أال عنه؛ اإلجابة الصعب من ولكن صلة، ذو سؤال ة وثمَّ الفضائي.
وهو — الكون يف ومكانه لهَدِفه البرشي اإلدراك تغيري عىل الفضائية واملعرفة الصور

والفلسفة. الدين مجال يف الحال بطبيعة يُثار سؤال

الفضاء» و«برنامج املأهولة الفضاء رحالت بني العامة أذهان يف االرتباط يزال ال
اعتقد ،٢٠١١ عام يف املكوك برنامج انتهى عندما أنه لدرجة اآلن، حتى منتًرشا

أُغِلقت. قد ناسا وكالة أنَّ األمريكيني من العديد

بسبب رسمية غري أسماءً واكتسبتا «أبولُّو» التقَطتْهما صورتنَي إىل الكثري نُِسب وقد
فوق من «٨ «أبولُّو فضاء روَّاد التقطها التي األرض»، «رشوق مكان: كل يف انتشارهما
وهي األزرق») «الرخام أيًضا عليها (ويُطَلق الكاملة» و«األرض ،١٩٦٨ ديسمرب يف القمر
النهار جانب وتُظِهر ١٩٧٢ ديسمرب يف اإلطالق بعد من «١٧ «أبولُّو التقطتها صورة
هما الصورتان هاتان تكن لم العربية. والجزيرة أفريقيا عىل الرتكيز مع بالكامل امُلضاء
رات تصوُّ أول تكونا لم كما األحوال، من حاٍل بأي الفضاء، يف للكوكب تُلتَقط صور أوَل
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الحديث والعرص النهضة عرص وُكتَّاب الرومانيون اليونانيون الُكتَّاب وصف فقد لألرض؛
منذ لألرض توضيحية رسوًما الشهرية الفلك كتُب نَت وتضمَّ عليه. تبدو قد ما امُلبكر
الفاتنة باملناظر الكثريون انبهر وقد عرش. التاسع القرن إىل يِصل للغاية مبكر وقٍت
املبكرة املأهولة والبعثات التجريبية والصواريخ السرتاتوسفري بالونات التقَطتها التي
املركبة التقطت ،١٩٦٦ عام يف امُلنحني. واألفق الطبيعية واملناظر السحاب تُظِهر التي
الصناعي القمر والتقَط األرض» «رشوق ل صورة أول «١ أوربيرت «لونار الفضائية
الجغرايف املدار من الكاملة» «األرض صورة من قريبة صورًة ناسا تطبيقات لتكنولوجيا
«أبولُّو» لصور الفريد التأثري إنكار األحوال من حاٍل بأي يمكن ال ذلك، ومع لألرض. الثابت
إىل أضاف وما واألسود؛ باألبيض امُلشوَّشة بالصور مقارنًة بالكامل، وامللوَّنة الواضحة
«رشوق من كل تتحوَّل لم آالت. وليس بَرش بواسطة التُِقطت أنها هو الصور، هذه جاذبية
يف شائعتنَي أيًضا أصبحتا بل فحْسب، إعالمية أيقونات إىل الكاملة» و«األرض األرض»
أرجَعت ما كثريًا الواقع، يف بعَدها. وما السبعينيات يف البيئية الحركات وإعالنات الالفتات
لكوكب «أبولُّو» صور إىل الحديثة البيئية الحركة ظهور يف الفضل الغربية اإلعالم وسائل
السابق. وتاريَخها الحركة تلك أصول متجاهلًة الحدود، إىل يفتِقر الذي الهشِّ األرض
الثقافَة ما بطريقة تا غريَّ قد أنهما عىل دليل مكاٍن كل يف الصورتنَي وجود فإن ذلك، ومع

البرشي.20 واإلدراك الفلكية
عىل شاردان دي تيالر بيري الفرنيس الفيلسوف أطلق «سبوتنيك»، من سنوات قبل
أتفق وأنا «الكوكبة». اسم الفضاء يف واحد كوكب مجرد وطننا كون مع التصالح عملية
دمج إنَّ العوملة.21 مفهوم عن مفيد نحٍو عىل تمييزه يمكن املفهوم هذا أن يف جيربت مع
األرض لكوكب اإلنسان رات تصوُّ يُشكِّل الحكومية وأنظمته واقتصاداته العالم ثقافات
والوطنية اإلثنية الجماعات يف كأعضاءٍ بالهوية تتعلق كمسائل كبري حدٍّ إىل ولكن — أيًضا
ال شاسع كوٍن من جزءٌ وهي الفراغ، يف األرض رؤية إنَّ املشرتكة. اإلنسانية مقابل يف
الحياة األقل عىل الحياة، يدعم نعرفه الذي الوحيد املكان أنها وإدراُك أغواره، َسربُ يمكن
كمجموعٍة العالم تخيُّل عن تماًما مختلفة عاطفية تَجِربة يخلق اآلن، حتى نعرفها التي

أَبَينا. أم شئنا البرشية، املجتمعات من مرتابطة
الوقت، ومقياس الشاسعة، باملسافات املتزايدة املعرفة تأثري هو لة الصِّ ذو والسؤال
الحياة وطبيعة احتمالية حول املناقشات مع يتضافر ما غالبًا سؤال وهو الكون، ر وتطوُّ
يف العديدة ظهوره ومرَّات الجماهريية أعماله يف ساجان، كارل كان األرض. خارج

112



والخيال الفضاء رحالت الفلكية: الثقافة

فضاء رائد التقط القمر، إىل تِصل برشية بعثٍة أول أثناء ،١٩٦٨ ديسمرب ٢٤ يف :2-5 شكل
ما ورسعان اإلطالق. عىل تأثريًا األكثر الفضائية الصورة أندرس ويليام «٨ «أبولُّو املركبة
بالنسبة تُمثِّل إنها إذ الهشيم؛ يف النار انتشار وانترشت األرض»، «رشوق اسم عليها أطلق
الصورة هذه وكانت الفسيح. الكون ذلك يف وهشاشته املنعزل األرض كوكب جمال الكثري إىل
عرص يف البرشية الهوية «كوكبة» يف جوهريَّتنَي «أبولُّو» التقطتها التي الصور من وغريها

ناسا). وكالة (املصدر: الفضاء

بشكل مؤثًرا العرشين، القرن من والتسعينيات والثمانينيات السبعينيات يف التليفزيون
البرشي الجنس بمايض يرتبط وكيف الكون يف بمكاننا وعٍي لخلق محاولته يف خاص
ويف للكواكب، اآليلِّ االستكشاف ويف الفلك، علم يف املعروف رسوخه إىل ونظًرا وُمستقبله.
الفضاء رحالت قدَّم فقد األرض، كوكب خارج الذكاء عن بالبحث ني امُلهتمِّ العلماء شبكة
أرادوا فقد األول؛ الجيل من الفلكية املستقبلية ُدعاة قدَّمه عما تماًما مختلف سياٍق يف
فقد ساجان أما للبرشية. واملرغوب الفوري املستقبَل باعتباره الفضاء إىل السفر إىل الدعوة
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الفضاء رحالت وفقدت زَخَمه الفضاء سباُق فقد أن بعد الفضاء إىل للسفر ج كُمروِّ برز
األرض، كوكب خارج بالحياة الطفولة منذ مهووًسا ساجان كان بريقها. بعَض املأهولة
السائدة، الكواكب علوم يف وأيًضا للحياة، والبيولوجية الكيميائية األصول يف بحث كما
«التطور من السنني مليارات سياق يف الفضاء لرحالت البرشي اإلنجاز قدَّم فقد ثَم ومن
والفالسفة العلماء ربط عندما العرشين القرن منتصف يف املفهوم هذا نشأ وقد الكوني».
التجريبية الفلكية األدلَّة أثبتت (الذي العظيم االنفجار خالل من الكون نشأة نظرية
أصول ونظرية والكواكب، النجوم كوَّنَت التي السدم بنظريات الستينيات) يف ته صحَّ
ضمنيٍّا) (وإلحادي وطبيعي ضخم واحٍد تفسرٍي يف الدارويني، ر التطوُّ ونظرية الحياة،
بهذا التليفزيون ومشاهدي القرَّاء ماليني إقناع يف ساجان نجح وقد يشء. كلِّ لتاريخ
ذلك.22 وراء وما اإلنجليزية، باللغة الناطق العالم ويف املتحدة، الواليات يف الكبري املنظور
الناس معظم تخيل كيفية يف مؤثًرا عامًال أصبح الكوني ر التطوُّ أن يعني هذا هل
العالم، من املتميزة األجزاء يف حتى للِعلم الضعيف الفهم إىل بالنظر الكون؟ يف ملكانهم
ذلك يبدو مكان، كل يف التقليدية الديانات ورسوخ استمرارية االعتبار يف بالوضع وأيًضا
الفرضية هذه مثل تُثبت علمية دراسات ة ثمَّ ليس حال، أي وعىل اإلطالق، عىل ُمحتَمل غريَ
الفلكية الثقافة عىل ساجان بتأثري االستهانة يمكن ال ذلك، ومع بأخرى. أو بطريقٍة
الذين اآلخرين والعلماء العلوم كتاب بتأثري وال شعبيته، إىل نظًرا لذاته، اإلنسان وإدراك

تايسون. ديجراس نيل مثل تِبعوه،
آخر بُعًدا صوره أضافت ،١٩٩٣ عام يف الفضائي هابل تليسكوب إصالح بمجرد
من املموَّل الفضاء تليسكوب علوم معهد يف العلماء واستجاب للكون. الجماهري لتخيُّل
ملعالجة هابل، تراث مرشوع تأسيس خالل من املكثَّف الجماهريي االهتمام إىل ناسا وكالة
واستخدم املتخصص. غري للجمهور خاصة أهمية ذات تكون أن امُلحتَمل من التي الصور
كيفية حول خياراٍت التخاذ الجمالية واالعتبارات الزائفة األلوان مثل تقنيات الفريق
فوتوغرافية وصور رومانسية لوحاٍت إنتاج هو تأثريها أنَّ ويبدو الرقمية. البيانات عرض
علمية نقاٍط إلبراز الصور املرشوع عالج األمريكي.23 الغرب يف سيما ال الطبيعية، للمناظر
من العملية هذه ناسا وكالة عت وسَّ وقد الكون. بجمال الجمهور إعجاب أثار بينما ُمعينة
أو السينية األشعة بيانات وتراُكب املختلفة، الكربى املراصد من الصور بني الجمع خالل
ومفهوًما جاذبية أكثر العلمي املحتوى جعل أجل من األجسام لنفس الحمراء تحت األشعة
التليسكوب صور شعبية من يتَّضح كما الصور، هذه مثل يف الرغبة أن ويبدو أكرب. بدرجة
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وصلت قد الجهود هذه أن إىل تُشري الكتُب، ويف اإلنرتنت، وعىل اإلعالم، وسائل يف الفضائي
ناسا. وكالة برامج بيع وهو منها، املرجوَّ الهدف وتجاوزت ب، ُمرحِّ جمهوٍر إىل

ت تمَّ قد البرشية أن تُظهر أغلبها، يف واألمريكية ما، حدٍّ إىل املعزولة األمثلة هذه هل
صور أن تُظِهر فإنها ذلك ومع بصعوبة. الكوني؟ بالتطور وعيًا قت وحقَّ «كوكبتها»
باللغة الناطق العاَلم يف األقل عىل الجمهور وخيال الفلكية الثقافة شكََّلت قد الفضاء
يحتاج ذلك، من أبعد هو ما إثبات ولكن العالم. أنحاء معظم يف أيًضا وربما اإلنجليزية،

الدراسة. من واملزيد املزيد إىل

الفلكية الثقافة عوملة

شديد أمر لهَو األوجه واملتعددة امُلتجاِنسة غري الفلكية للثقافة العاملي االنتشار وصف إنَّ
السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات سوى يشءٍ أي عن ُكِتب ما قلة إىل بالنظر الصعوبة،
وصور الفضاء، لدعوة العاملي االنتشاَر شديد بإيجاٍز نُناقش أن يُمكننا ذلك، ومع وأوروبا.

العلمي. والخيال الفضاء، رحالت
أوروبية–أمريكية ِشبه ظاهرة البداية يف الفلكية وامُلستقبلية العلمي الخيال كان
ُمسلًَّما أمًرا والجنساني والِعرقي االجتماعي الهَرمي التسلُسل فيها اعتُِرب تقريبًا، ذكورية
ر متصوَّ تاريخ سياق يف يُوَضع املستقبل يف الفضاء» «غزو وكان األحيان. أغلب يف به
التكنولوجي. ق والتفوُّ الغربي واالستيطان األوروبي العاملي االستكشاف من تقليديٍّا
وأملانيا، والنمسا، السوفييتي، روسيا/االتحاد يف كبري بشكل املبكِّرة الفضاء حركة تركََّزت
مجتمعات نظَّمت الثانية، العاملية الحرب وبعد املتحدة. والواليات وبريطانيا، وفرنسا،
للمالحة الدويل واالتحاد (١٩٥٠) الفضائية للمالحة دويل مؤتمٍر أول الغربية أوروبا
أعقاب يف ولكن والسوفييتي. األمريكي التمثيل دمجت ما رسعان ثُم ،(١٩٥١) الفضائية
فضاء برامج مع بالتزامن العالم، أنحاء جميع يف املؤيِّدة املجتمعات ظهرت «سبوتنيك»،
وروَّاد الفضاء مركبات العظمى القوى وأرسلت األحيان. بعض يف عة وُموسَّ ُمتواِضعة
رصاعها من كجزءٍ كافة، القارات إىل وامَلعارض، واألفالم املنشورات إىل باإلضافة الفضاء،
غفرية بأعداٍد وآسيا وأفريقيا الالتينية أمريكا مواطنو وخرج التأثري. أجل من العاملي
عىل الفضاء إنجازات يرون كانوا ما وكثريًا الفضاء؛ وروَّاد الفضائية املركبات لجوالت
الحرب ُكتلتَي من كتلة أو واحدة لدولة ملًكا فقط وليست ها، بأْرسِ لإلنسانية ملك أنها

الباردة.24
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كتمرين دراسة. إىل يحتاج والقارات البلدان تلك يف الفلكية للثقافة ذلك يَعنيه وما
اليابان يف الفضاء رحالت وصور أفكار بنرش امُلحيطة الظروف بني أُقارن أن أودُّ فكري،
الفضاء. مجال يف مهمتنَي قوَّتنَي أصبحتا ما رسعان آسيَويَّتان دولتان وهما والصني،
برنامجها وبَنَت الغرب يف الحرب بعد ما فرتة يف الديمقراطية الرأسمالية اليابان اندمجت
أدَّى مما الخاصة، ساتها مؤسَّ خالل من وجزئيٍّا املتحدة الواليات مع بالتعاون الفضائي
الفضاء روَّاد لنقل والروسية األمريكية الصواريخ استخَدَم مأهول فضائي برنامج إىل
تليفزيونية وبرامج علمي خياٍل وقصص أدبًا املفتوحة اليابان ثقافة استوردت اليابانيني.
من النقيض وعىل بها. ة خاصَّ أخرى أنتجت كما وأمريكا، أوروبا من الفضاء عن وأفالًما
السوفييتي، النموذج عىل يٍّا ِرسِّ عسكريٍّا فضائيٍّا برنامًجا الشيوعية الصني طوَّرت ذلك،
جزئي رأسمايل اقتصاٍد أمام املايض القرن من الثمانينيات بعد مجتمعها فتحت لكنها
عرب والرتفيه والسياحة للمعلومات حرية، أكثر يزال ال ولكنه للسيطرة، خاضع ق وتدفُّ
النطاق عىل القدرة تلك عىل والتدليل والتكنولوجية العلمية القدرة بناء أجل ومن حدودها.
وظلَّت واملريخ. للقمر آليٍّا برنامًجا ثم للفضاء مأهوًال برنامًجا الحكومة أنشأت الدويل،
يف الصينية الفلكية الثقافة إىل بالنسبة محوريًة الفضاء حول الحكومية واملعلومات الدعاية
رائد أول الصني أطلقت أْن بعد ولكن ُمحَكمة. سيطرًة الحزب عليه يسيطر يزال ال مجتمٍع
جديدة إعالمية ثقافٍة ظلِّ يف الوطني النطاق عىل مشهوًرا أصبح ،٢٠٠٣ أكتوبر يف فضاءٍ
أيًضا والثقايف االقتصادي االنفتاح سمح القديم.25 الشيوعي البطل نموذج حدود حطَّمت
النجوم» عرب «رحلة سلسلة مثل أفالم سيما وال الغربي، الفضائي العلمي الخيال بدخول
سابق. وقٍت يف اليابانية السوق إىل دخلت كما تماًما الصينية، السوق إىل تريك») («ستار
الشعبية والثقافة الرتفيه وعوملة أمركة فإنَّ اآلن، حتى امُلجتَمَعني اختالف من الرغم وعىل

جمهورها. إىل تِصل التي الفضاء رحالت صور أنواع يف التقارب من درجًة أنتجت قد
ن تتضمَّ التي الهوليوودية التليفزيونية والحلقات لألفالم العاملي االنتشار يُشري
بها تصل التي الوسائل أهم من واحدًة اآلن أصبحت أنها إىل الفضاء عن موضوعاٍت
الشائعة اإلعالمية والتغطية األخبار تليها بأرسه، العالم جمهور إىل الفضاء رحالت صور
األحوال من حاٍل بأي يعني ال وهذا الحقيقية. الفضائية البعثات صور إنتاج أو لألحداث
الواحد، البلد نطاق يف حتى أنه إىل وبالنظر عامليٍّا. دة موحَّ أصبحت قد الفلكية الثقافة أنَّ
التي وامُلماَرسات اإلعالم ووسائل الفنية واألعمال الصور من ُمتجاِنسة غري «مجموعة فهي
أخرى، مرة جيربت تعبري حدِّ عىل الخارجي.» الفضاء عىل معنًى إسباغ إىل جميعها تهُدف
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حني يف أنه هو يقوله أن للمرء يمكن ما بصعوبة. تخيُّلها يمكن النتيجة هذه مثل فإن
تقترص األيام من يوٍم يف كانت والخيالية، الواقعية الفضاء، لرحالت الثقافية التمثيالت أنَّ
عاملية. ظاهرة اآلن أصبحت أنها إال امُلتقدِّمة، األمريكية األوروبية املجتمعات عىل تقريبًا

الخالصة

لتُصبح الفلكية الثقافة نمت الفضاء، إىل امُلبكِّرة والدعوة العلمي الخيال يف أصولها ِمن
(ربما الوطنية وعرب الوطنية األدبية واألجناس والخطابات املنتَجات من كاملة ترسانة
أكثر بني من الفلكية). الثقافات املفرد: وليس الجمع بصيغة عنها نتحدَّث أن يِجب
تُمثِّل الفضاء رحالت أنَّ الفلكية امُلستقبلية مؤيدي اعتقاد باالهتمام الجديرة ِسماتها
وأنها القمر)، سباق بعد يَختِف لم ولكنه التفاؤل هذا قلَّ (وقد البرشي الجنس مستقبل
يُحبَط لم أنه يبدو اعتقاد (وهو األرض خارج فضائية كائناٍت مع لقاءاٍت إىل تؤدي سوف
(عىل أبطال هم الفضاء رواد وأنَّ األرض)، كوكب خارج حياٍة أيِّ إيجاد يف الفشل رغم
صور سيما وال الفضائية، الصور وأصبحت الفضائية). رحالتهم روتني تزايد من الرغم
الهوية كوكبة يف أسهمت تكون قد بطريقٍة العاملية الثقافة من يتجزَّأ ال جزءًا األرض،

الكوني. ر التطوُّ يف البرشي جنسنا مكانة وَفهم البرشية
الفضاء الستكشاف العام الدعم عىل الحفاظ يف العوامل هذه كلُّ أسهمت وقد
الفضاء رحالت يف سيما ال الباردة، الحرب نهاية بعد واستغالله والخاص الحكومي
أوضح قد الفضاء لرحالت الدافعة القوة باعتباره الدويل التناُفس تراُجع لكن املأهولة.
الشميس النظام عىل السيطرة حلم تحقيق عن عجْزنا لقد الفلكية. الثقافة تأثري حدود
مع حتى تحقيقه، عون يتوقَّ العلمي الخيال وُكتَّاب الفلكية املستقبلية ُدعاة كان الذي
هذا يساعد وربما يَُمت، لم الحلم هذا أنَّ يبدو ذلك، ومع كوكب. كلِّ إىل الروبوتات وصول
القرن من الثاني العقد أعمال جدول عىل للفضاء املأهولة الرحالت بقاء سبب تفسري عىل

بعده. وما والعرشين الواحد
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السادس الفصل

املأهولة الفضاء رحالت
الباردة احلرب بعد

بوش جورج الرئيس أعلن ،«١١ «أبولُّو لهبوط العرشين الذكرى يف ،١٩٨٩ يوليو ٢٠ يف
األمريكينيسوفيصعدون الفضاء رواد أنَّ والفضاء للطريان الوطني املتحف ُسلَّم عىل األب
جورج الرئيس نجلُه، أصدر ،٢٠٠٤ يناير ١٤ ويف واملريخ. القمر سطح إىل أخرى مرًة
يشءٍ عن اإلعالنان يُثِمر ولم ناسا.1 لوكالة الرئييس امَلقرِّ يف ا جدٍّ مشابًها إعالنًا بوش، دبليو
املنخِفض. األرض مدار يف عالقًة املأهولة الفضاء رحالت ظلَّت ذلك، من وبدًال قيمة؛ ذي
السبعينيَّات مشاريع استمرارية عىل الحفاظ عىل الُعظمى الفضائية القوى وركزت
«سويوز» الروسية الفضائية واملركبة األمريكي الفضاء مكوك استكمالها: أو والثمانينيات

الدولية. الفضاء محطة أصبح وما «مري» الفضاء ومحطة
االستثمارات وأصحاب الصني هما املجال هذا يف الجديدان الفاعالن العنرصان كان
صاروخية طائرة فازت الفضاء، إىل رائٍد أول الصني إرسال عىل عام مرور وبعد الخاصة.
غضون يف مرتنَي تَطري حكومية غري مركبة أول بجائزة الخاص القطاع من ُمموَّلة
ملكان واسع نطاٍق عىل املقبول التعريف وهو ميل)، ٦٢٫١) كيلومرت ١٠٠ فوق أسبوَعني
واقعة، حقيقًة تُصبح أن وشك عىل املدارية تحت الفضائية السياحة أنَّ وبدا الفضاء. بدء
الذين املاليني أصحاب من قليل عدٍد باستثناء اآلن، حتى سائح أيُّ يسافر لم أنه لوال
إىل أطقًما نقلت التي «سويوز» مركبة يف مقاعد عىل الحصول أجل من للروس دفعوا
الحادي القرن من األول العقد أواخر يف الدالئل من العديد هناك الدولية. الفضاء محطة
برحالٍت والقيام مدارية دون فضائية سياحية برحالٍت القيام محاولة عىل والعرشين
بدون أنه أوضح ١٩٨٩ عام بعد عقوٍد ثالثة مرور لكن القريب، يف القمر لسطح مأهولة
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العراقيل، من الكثري القت قد املأهولة الفضاء رحالت فإن فضائي، سباٍق إىل الدافعة القوة
والبنية الوظائف عىل الحفاظ إىل والحاجة السياسية الجغرافية اإلنذاراُت إالَّ عليها يُبِق ولم

«سبوتنيك». بعد ُشيَِّدت التي التحتية

الفضاء ومحطَّات الفضاء مكوك

املكوك؛ برنامج من الثانَي الفصل أسايس بشكٍل ١٩٨٦ يناير يف «تشالنجر» حادث شكَّل
ية الرسِّ القومي األمن بعثات فت توقَّ كما تجارية؛ صناعية أقماًرا اآلن بعد يُطِلق لن فهو
اإلطالق مركبات يف وضُعها يمكن ال التي القليلة الحموالت املكوكات أطلقت أن بعد
آخر وأُرسَلت ١٩٨٨ سبتمرب حتى املكوكية الرحالت تُستأنَف ولم املدار. يف املستهلكة
رحالت من متجانسة غري مجموعة هيَْمنت وقد 2.١٩٩٢ عام األمريكية الدفاع لوزارة بعثة
واملركبات وصيانته، إصالحه وبعثات الفضائي هابل تليسكوب — البيان عىل ناسا وكالة
مخترب وبعثات الحادث، قبْل من امُلتبقية العلمية املركبات من وغريها الكوكبية الفضائية
كنديني أو أوروبيني فضاء روَّاَد تضمُّ كانت ما غالبًا التي األطقم، فيها قضت التي الفضاء
إىل الرحالت كانت ولكن املدار. يف العلمية ها مهامِّ ُممارسة يف أسبوَعني حوايل يابانيني، أو
املكوك رحالت جدول من كبريًا جزءًا املطاف نهاية يف أصبحت التي هي الفضاء محطات

األصل. يف أجِله من م ُصمِّ الذي الغَرض إىل عودة وهي وجوده، وسبب
للحرب كمرشوٍع نشأت التي ناسا، لوكالة التابعة الفضائية «فريدم» محطة مت ُصمِّ
املكوك يحملها التي الوحدات من الفضاء يف تجميعها ليتمَّ ريجان، إدارة قبل من الباردة
واحدٍة يف البداية. منذ مشاكل من تُعاني كانت «فريدم» الفضاء محطة لكن الفضاء. إىل
سلوك نَمط وهو السياسية، سة املؤسَّ السرتضاء فظاعًة األسعار بْخس حاالت أكثر من
بأنها ١٩٨٣-١٩٨٤ يف ناسا وكالة وعدت األمريكي. العسكري الصناعي املجمع يف مألوف
مليارات ٨ مقابل ١٩٩٢ عام بحلول األغراض ومتعدِّدة ا جدٍّ كبرية محطة تَبنَي أن يُمكن
وحداٍت بإضافة دان تتعهَّ واليابان األوروبية الفضاء وكالة جعل يف نجحت ثم فقط. دوالر
أن إالَّ املكوكية. نُسختها من ُمشتقًة مناورٍة ذراَع كندا وستُزوِّد بهما، خاصة ُمختَربية
طريان أجهزة أي بناء يف امُلستهَدف األصيل املوعد بحلول ينجحوا لم ومقاوليها الوكالة
بسبب وتفاقمت ورقيَّة، تصميم إعادة عمليات عىل املليارات أُنِفَقت ذلك، من وبدًال تقريبًا.
املتناِفسة. املراكز بني الغنائم تقسيم يف ناسا ثقافة تعكس وواسعة ضعيفة إدارية ِبنيٍة
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فقد العميق، الفضاء الستكشاف انطالٍق نقطة باعتباره الربنامج الوكالة صاغت حني ويف
التي الكبرية األرضية التحتية البنية عىل الحفاظ هي األوىل أولويتها كانت لو كما َفت ترصَّ
الشيوخ مجلس وأعضاء الكونجرس أعضاء يتقاَسمه هدف وهو — ل«أبولُّو» إنشاؤها تمَّ

الرئيسيني.3 مقاوليها أو ناسا مرافق مع والواليات امُلقاطعات يُمثِّلون الذين
قوَّضت قد التصميم إعادة وعمليات لها نهاية ال التي امليزانية زيادة فإنَّ ذلك، ومع
خطاب أطلق الباردة. الحرب نهاية يف ناسا مشاكل فاقم ا ممَّ للمحطة، السياسية الجدوى
محطة استكمال إىل تهدف التي الفضاء، استكشاف مبادرة ١٩٨٩ عام بوش الرئيس
عام بحلول املريخ كوكب إىل البَرش وإرسال قمرية، قاعدة وبناء الفضائية، «فريدم»
وكالة خرجت عندما الكونجرس يف ُوئِد ما رسعان الطموح الربنامج هذا ولكن .٢٠١٩
يف — اليوم) دوالر تريليون ١) دوالر تريليون نصف يبلُغ سياسيٍّا يُطاق ال بتقديٍر ناسا
مرآة موضوع جاء ثُم يتالىش.4 الفضاء لسباق املنطقي األساس كان الذي نفسه الوقت
ومحلية أجنبية مشاكل وتلته وطني، إحراٍج يف تسبَّب الذي ١٩٩٠ عام منتصف يف هابل
يف ناسا وكالة تها تلقَّ التي الكبرية الزيادات فجأة فت وتوقَّ الوطنية. امليزانية عىل أثَّرت
األداء بسبب امُلحبَطة بوش إدارة فإن الثالث، الفصل يف أرشُت وكما الثمانينيات. أواخر
وعيَّنَت ترويل ريتشارد ناسا وكالة مدير طرَدْت البريوقراطية، وأساليبها للوكالة الضعيف
زلزلة هو هدفه وكان .١٩٩٢ أبريل يف جولدين دانيال وهو الصناعة عىل دخيًال شخًصا
ولكن العسكرية. الفضاء برامج من ُمعتَمدة وأرخص» وأفضل «أرسع بأساليب الوكالة
عىل للحفاظ الفضاء محطة إىل بحاجٍة كانت املأهولة الفضاء رحالت مراكز أنَّ إىل نظًرا
إنقاذ يحاول نفسه وجد فقد املكوك، بخالف برنامٍج وتوفري لَديها املوجودة العاملة القوى
تُعاني ناسا وكالة كانت اللَذين الخاصة باملصلحة واالهتمام للبطء نموذًجا كان مرشوٍع

إصالحهما. يُحاول هو وكان منهما،
مع االندماج خالل من جاء الفضائية «فريدم» محطة خالص أنَّ املفارقات ومن
،١٩٨٦ عام الفضاء يف «مري» محطة أطلقوا قد السوفييت كان السابق. العدو برنامج
محول املحطة نت تضمَّ امَلدنية. «ساليوت» ملحطات ومرونة تعقيًدا أكثر ر تطوُّ وهي
ُمتيًحا املقبلة، القليلة السنوات مدى عىل الوحدات من املزيد بإضافة سمح ُمتعدِّد إرساء
السوفييتي االتحاد انهيار لكن تعقيًدا. أكثر علمية وتجاِرب الفضاء لرواد أطوَل إقامًة
بما الحكومية، اإلدارات لجميع امليزانية يف شديدة تخفيضات إىل أدَّى ١٩٩١ عام يف
«بوران» ى تُسمَّ املكوك من سوفييتية نسخة وأُلغيَت املأهول. الفضاء برنامج ذلك يف
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أُلغي كما ،١٩٨٨ عام يف طيار بدون واحدة رحلٍة بعد الثلج») «عاصفة بالعربية (وتعني
عليه أُطِلق والذي «٥ «ساتورن الصاروخ يُضاهي كان الذي املعزِّز السوفييتي الصاروخ
إحالل َل وأُجِّ .١٩٨٧ عام يف فاشل باختباٍر وقام املكوك هذا إال أُطِلق قد يكن ولم «إنرجيا»
روسكوزموس، الروسية الفضاء وكالة لدى يكن ولم القديمة، الفضائية «مري» محطة
كما املال، من القليل سوى رشيًكا، الغربية املنظَّمات ملنح ١٩٩٢ عام يف ست تأسَّ التي
تتمُّ التي القوية التصميم مكاتب أو العسكرية الفضاء قوات عىل بسلطٍة تتمتَّع تكن لم

خاصة. رشكاٍت إىل وتحويلها خصخصتُها
الصواريخ مهنديس أنَّ من للغاية قلقًة الجديدة كلينتون إدارة كانت ،١٩٩٣ عام يف
لصالح يعملون قد األجور، نقص بسبب امُلدِقع الفقر من حالٍة إىل بهم ُزجَّ الذين الروس،
إمكانيات وراء تسعى التي الدول من غريها أو الشمالية كوريا أو العراق أو إيران
يف اإللغاء من ا جدٍّ قريبًة «فريدم» محطة كانت ذلك، عىل عالوًة الباليستية. الصواريخ
نائب وافق سبتمرب، ويف يونيو. يف فقط واحد صوٍت بفارق نجت حيث الكونجرس،
الخاصة برامجهم دمج عىل تشرينومريدين فيكتور الوزراء ورئيس جور آل الرئيس
واليابانية واألوروبية األمريكية املكوِّنات مع الروسية الوحدات ستُدَمج الفضائية. باملحطة
ناسا وكالة وستشرتي الدولية. الفضاء محطة إىل بالكامل تسميتُها تُعاد أْن عىل والكندية،
ويف صناعتها. إىل ٍة بشدَّ املطلوبة األموال محولًة األولية، للمحطة الروسية املكوِّنات بعض
«مري»، املحطة إىل بعثاٍت عرش الفضاء مكوكات نقلت املشرتكة، للمحطة التحضري إطار
عىل الفضاء ُروَّاد من قليل عدٌد ورِكب ناسا. وكالة من لها دعًما أيًضا الروس ى تلقَّ التي
الروس نظرائهم مع طويلة لفرتاٍت األمريكيون الفضاء روَّاد استمرَّ حني يف املكوك، متن
أو للصعود «سويوز» الفضائية املركبة يركبون كانوا وأحيانًا «مري»، املحطة متن عىل
الفضاء، يف يوًما ١٨٨ َقدُره جديًدا أمريكيٍّا قياسيٍّا رقًما لوسيد شانون ل وسجَّ الهبوط.
يوًما ٤٣٧ قىض إذ بكثري؛ الرقم هذا تجاوز قد بولياكوف فالريي أنَّ من الرغم عىل
رحلٍة يف الفضاء يف للبقاء القيايس الرقَم هو الرقم هذا يزال وال املدار، يف ساعة و١٨

واحدة.5
إذ متزايد؛ بشكٍل آِمنة وغري ُمتداِعية «مري» أصبحت التسعينيَّات، أواخر وبحلول
آخر وكان خطري؛ طارئ لحريٍق الروس وزمالؤه ناسا وكالة فضاء روَّاد أحد تعرَّض
اإلمداد لسفينة الشامل اليدوي اإلرساء يف التصميم سيئة تجربة أدَّت عندما متنها عىل
ومع العلمية. الوحدات إحدى ضغط يف رسيع وانخفاٍض تصاُدٍم حدوث إىل «بروجرس»
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يورشيخني، وفيودور نوفيتسكي، أوليج الدولية الفضاء محطة يف الفضاء روَّاد :1-6 شكل
.٢٠١٧ أبريل يف طعاٍم وجبة يف يتشاركون املحطة) (قائدة ويتسون وبيجي فيرش، وجاك
،١٩٩٣ عام منذ الدولية الفضاء محطة ملرشوع األهمية باِلغ األمريكي الرويس التعاون كان

ناسا). وكالة (املصدر: البلَدين بني للعالقات امُلتفاِوتة الحالة عن النظر بغضِّ

وجيزة فرتٍة وبعد .١٩٩٨ عام حتى متِْنها عىل األمريكية واإلقامة الزيارات استمرَّت ذلك،
الروسية الفضاء وكالة رئيس أعلن «مري»، األمريكي الفضاء مكوك برنامج انتهاء من
روسيا عىل تضغط كانت ناسا وألنَّ التمويل نْقص بسبب ستتقاعد أنها روسكوزموس
يف منتظمة روسية بعثة آخر وكانت الدولية. الفضاء محطة إىل الكامل اهتمامها لتحويل
أبرمت عندما تقاُعدها، بعد غريبة أخرى حياًة تعيش أن لها ُقدِّر املحطة لكن ،١٩٩٩ عام
«مريكورب» مجموعة مع اتفاًقا سابًقا) كوروليف تصميمات (مكتب «إنرجيا» رشكة
وتوىلَّ ربحية. كمحطٍة العمل «مري» محطة ملواصلة املتحدة، الواليات يف ومقرُّها الخاصة
ومحاولة لفحصها ٢٠٠٠ عام يف فضاء رائَدْي من ُمكوَّنة بعثٍة تمويَل الرشكتنَي اتحاُد
محطة عن اإللهاء هذا من للتخلُّص روسيا عىل ضغطت امُلتحدة الواليات لكن إصالحها،
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الغالف يف لتُحَرق «مري» املحطة الروسية البعثة هت وجَّ مارس٢٠٠١، ويف الدولية. الفضاء
الخالية.6 الهادئ املحيط جنوب منطقة فوق الجوي

إنتاج يف وبدأت الدولية الفضاء محطة من بها الخاص الجزء تنظيم ناسا أعادت
من تُعاني التي الروسية الفضاء صناعة جديدة؛ مشاكل واجهت لكنها فعلية، أجهزٍة
الخصوص، وجه عىل امُلحدَّد. الوقت يف يشءٍ أيِّ إتمام تستطع لم والتي التمويل نقص
الرئييس الجزء األساس يف كانت التي «النجم») تعني (التي «زفيزدا» التحكُّم وحدة رت تأخَّ
طاقم ربط ،١٩٩٨ ديسمرب يف املحطة. تجميع تأخري إىل أدى ا ممَّ سنتنَي، ملدة «مري-٢»، يف
بناؤها تمَّ ولكن املتحدة، الواليات وتُموِّلها «الفجر») (تعني «زاريا» وحدتنَي، أوًال مكوك
ولكن املتحدة. الواليات بَنتْها إرساء وحدة وهي و«يونيتي»، روسيا، ِقبَل من وإطالقها
واختبار ٢٠٠٠ يوليو يف إطالقها وبعد شهًرا. عرش تسعة ملدة «زفيزدا» رت تأخَّ ذلك بعد
«سويوز» فضاء مركبة متن عىل «١ «إكسبديشن بعثتها روسيا أطلقت للسكن، قابليَّتها
هذه وبدأت أمريكي. محطة وقائد روسيَّني فضاء رائَدي مع العام، ذلك من نوفمرب يف

هذا.7 يومنا حتى تنتِه لم الفضاء يف امُلستمر البرشي الوجود من ًة ُمدَّ البعثة
عن توقَّف حتى للمكُّوك األساسية ة املهمَّ هو الدولية الفضاء محطة بناء أصبح
يف ثاٍن ُمميت حادٍث بعد للمكوك خالًصا ذلك كان الواقع، ويف .٢٠١١ عام يف الطريان
الفضاء مكوك تفكَّك — أخرى مرة فضاء روَّاد سبعة مقتل إىل أدَّى ٢٠٠٣ عام أوائل
تابعة ليست علمية ٍة مهمَّ من انتهائه بعد الجوي الغالف إىل الدخول إعادة عند «كولومبيا»
إرسائيل. من الوحيد، اآلن وحتى فضاء، رائد أول ت ضمَّ والتي الدولية، الفضاء ملحطة
عىل ولكن اإلطالق، مرحلة خالل ،١٩٨٦ عام يف «تشالنجر» يف حَدث ِمثلما السبب، كان
(تحطَّم الجوي. الغالف دخول عند إالَّ نفَسها الكارثُة تُظِهر لم «تشالنجر»، حادث عكس
الخارج من الوقود خزَّان يغطي الذي اإلسفنج من كتلٍة اصطدام إثر «كولومبيا» املكوك
الصواريخ ُمعزِّزات أحد تعطَّل حني يف فيها، فجوًة صنع ا ممَّ للجناح، األمامية بالحافة
يف مشكلًة تواجه تزال ال ناسا وكالة أنَّ الثانية الكارثة أظهرت «تشالنجر».) يف لبة الصُّ
التحذيرات ملواجهة امُلالئمة اإلجراءات تتَِّخذ لم إنها حيث بها، الخاصة السالمة ثقافة
األسايس، املكوك تصميم أنَّ أيًضا الحادثنَي ِكال أظهر امُلميتة. غري والحوادث امُلتكرِّرة
بناؤها تمَّ مأهولة فضائية مركبٍة أخطر جعله اإلطالق، إلحباط نظاًما ن يتضمَّ لم الذي
من االنسحاب ألنَّ يشءٍ عن تُسِفر لم الربنامج إنهاء حول مناقشات أي لكن اإلطالق. عىل
تمَّ حال، أي وعىل عظمى؛ كقوٍة أمريكا مكانة يُقوِّض أن شأنه من املأهولة الفضاء رحالت
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املكوك. حمولة غرفة أجل من الروسية غري الدولية الفضاء محطة وحدات جميع تصميم
اكتمال بمجرَّد سيتقاعد املكوك أنَّ ٢٠٠٤ عام بوش دبليو جورج إعالن إىل ذلك وأدَّى
روَّاد يحِمل أن شأنه من الذي الجديد القمر–املريخ برنامج إىل الرتكيز ل وسيتحوَّ املحطة.

يؤمل.8 كان هكذا أو — ٢٠١٩ عام بحلول القمر سطح إىل الفضاء
الفضاء محطة رشكاء املكوكية الرحالت يف عاَمني استمرَّت التي الفجوة أجربت
فضاء مركبة متن عىل ينتِقالن شخَصني إىل الطاقم أفراد عدد تقليص عىل الدولية
(مركبة فقط «بروجرس» مركبات بواسطة يحتاجانه بما إمدادهما يتمَّ أن عىل «سويوز»
كبسولة محلَّ الوقود خزَّانات وأحلَّت اإلمدادات املدارية الوحدة فيها َحملت آلية «سويوز»
اإلطالق عمليات استئناف بمجرد حال، أية عىل بالوقود). املحطة تزويد أجل من العودة
بطول امُلخطَّط، األقىص حجمها إىل برسعٍة املحطة عت توسَّ ،٢٠٠٥ عام يف األمريكية
كهربائية مصفوفاٍت أربعة عرب مرتًا) ٧٣) قدًما ٢٣٩ وعرض أمتار) ١٠٩) قدًما ٣٥٦
تبلغ أرضية إجمالية كتلٍة مع الطاقة، من كيلووات ٨٤ تُولِّد الشمسية للطاقة مزَدَوجة
وأمريكيَّني روس ثالثة من عادًة املحطة طاقم ويتألَّف (٤٢٠٠٠٠كجم). رطل ٩٢٥٠٠٠
لفرتٍة ستظلُّ وربما تُعتَرب، املحطة هذه إنَّ اليابان. أو كندا أو أوروبا من فضاء ورائد
األشياء أبرز ومن الفضاء. يف يوضع البرش صنع من جسٍم أكرب الوقت، من ا جدٍّ طويلة
إنتاجها من الرغم عىل بعملها، القيام يف نجحت أنها الدولية الفضاء محطة بها تتميَّز التي
إحدى تَلُف أبرزها ومن التجميع، يف وأزمات مشاكل هناك كانت الجنسيات. د امُلتعدِّ
الفضاء يف للروَّاد باملخاطر محفوفة سرٍي عمليات ذلك تطلَّب وقد الشمسية املصفوفات
انتصار وهو مًعا، جيِّد بشكٍل تعمل واملكوِّنات الوحدات جميع ولكن إصالحها، أجل من

الدولية. املرشوع إلدارة
أنَّ إال التقنية، الناحية من ناجحًة كانت الدولية الفضاء محطة أن من الرغم عىل
ويُقدَّر والتأخري. الهْدر من تُعاني إليها الوصول عملية وكانت ضخمًة كانت التكاليف
عىل بناءً اإلنفاق حجم وهو دوالر، مليار ١٥٠ بحوايل اآلن حتى بالكامل املحطة مرشوع
يف دوالر مليار ٢٥ تكلفتُه بلَغت (الذي «أبولُّو» لربنامج م التضخُّ حسب املعدَّل السعر
خاصة املتحدة، الواليات ِقبَل من ذلك أرباع ثالثة من يقُرب ما إنفاق تمَّ الستينيَّات).
عملية لكلِّ دوالر مليار يتجاوز بسعٍر املحطة إىل املكوك إطالق عمليات تضمني يتمُّ عندما
هو املكوك لبناء األسايس السبب أنَّ االعتبار يف بالوضع ا جدٍّ كبرية التكلفة (وهذه إطالق

أرخص). الفضاء رحالت جعل
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كاٍف وقٌت يمرَّ لم الضخمة؟ التكلفة هذه تستحقُّ الدولية الفضاء محطة هل
عىل كتمريٍن الواضحة. والسلبيات اإليجابيات بعض هناك ولكن كامل، ُحكٍم إلصدار
يف أعمق لرحالٍت نموذًجا يكون أن يمكن الجنسيات د متعدِّ فضاء مرشوع تطوير
التأثريات لفهم وكوسيلٍة للغاية. ناجحًة الدولية الفضاء محطة كانت الشميس، النظام
كانت فقد املريخ، أو القمر إىل للسفر الالزمة األمد الطويلة الفضاء لرحالت الفسيولوجية
الغرض، لهذا صة مخصَّ أصغر محطًة بَنَوا لو الرشكاء أنَّ من الرغم عىل ا، جدٍّ قيِّمة
أقلَّ ستكون التكلفة كانت ستة، من بدًال فضاء روَّاد ثالثة من يتكوَّن طاقم مع ربما
للغاية متنوعة مجموعة امُلكتملة الدولية الفضاء محطة تستضيف علمية، ة كمنصَّ بكثري.
فيزياء وحتى األرض ومراقبة الجاذبية املنعِدمة املواد ومعالجة الطب يف التجاِرب من
للبحث املحطة إىل دوالر ِملياَري بقيمة املغناطييس ألفا مطياف إرفاق (تمَّ الجسيمات
كان إذا ذلك، ومع الداخل). يف الفضاء بُروَّاد عالقة أي له ليس ولكن امُلظلمة، املادة عن
للغاية ضئيلًة تُعتَرب النتائج فإنَّ الدولية، الفضاء ملحطة الوحيد املنطقي األساَس هو الِعلم

بنائها. لتربير للغاية باهظة والتكاليف
تتعلَّق الدولية الفضاء محطة فإنَّ املأهولة، الفضاء رحالت مع دائًما الحال هو كما
عالقني األمريكيني الفضاء روَّاد تركت وبينما الِعلم. من أكثر واملحلية العاملية بالسياسة
آخر، يشءٍ بأي للقيام ميزانية لَديها تكن لم ناسا وكالة ألن امُلنخِفض؛ األريض املدار يف
يف وساعدت الفضاء سباق نهاية بعد التحتية وِبنْيتها الوكالة إمكانيات عىل حافظت فقد
الحياة رشيان بمثابة كانت وقد الُعظمى. الفضائية القوة بوصفها أمريكا مكانة تأكيد
وكانت كربى، دولًة تزال ال بأنها روسيا ادِّعاء عزَّز ا ممَّ الرويس، الربنامج عىل لإلبقاء
إىل الحاجة دون والخربة املأهول الفضاء ُقدرات لبناء واليابان وكندا ألوروبا آليٍة بمثابة

طواقمهم. واستعادة إلطالق بهم خاصة أنظمٍة تطوير
القيام بعد ،٢٠١١ عام منتصف يف أخريًا انتهى فقد املكوك، برنامج إىل بالنسبة أما
واليابانية، واألوروبية األمريكية الرئيسية املكوِّنات آخر تسليم بمجرَّد ة، مهمَّ ١٣٥ ب
األمريكي، الجمهور من كبري جزءٍ إىل وبالنسبة االسرتاتيجية. الغيار قطع إىل باإلضافة
املكوك برنامج كان إذ الفضاء؛ يف واألمريكيِّني ناسا وكالة نهاية تَعني املكوك نهاية كانت
إىل تُرَسل التي البعثات تزال، وال كانت، األغلبية، إىل وبالنسبة نظرهم. وجهة من ناسا هو
الروسية. الصواريخ عىل إطالقها يتمُّ عندما خاصة أهمية، ذات غريَ الدولية الفضاء محطة
٢٠٢٤ عام حتى يستمر أن امُلقرَّر ومن هذا، يوِمنا حتى املحطة تشغيل يستمر ذلك، ومع

بدعمه. الرئيسيون الرشكاء وََعد الذي الحايلُّ الُعمر وهو — األقل عىل
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جديدة وبرامج ُجدد فاعلون

الفضاء محطة استكمال أجل من الكربى الفضاء وكاالت فيه كافحت الذي الوقت يف
عام بعد تتشكَّل املأهولة الفضاء رحالت يف الجديدة امُلباَدرات من العديد بدأت الدولية،
املأهولة الفضاء رحالت مركبات ويف الخاصة، الفضائية السياحة ويف الصني، يف ٢٠٠٠؛
الرشكات لتَحدِّي نشأت التي األمريكية الفضاء رشكات ويف ناسا، وكالة تُموِّلها التي
من األول الَعقد أواخر وبحلول الفضاء. وسباقات الصواريخ من العسكرية الصناعية
تكن ولم املأهولة، الفضاء رحالت يف يبزغ جديًدا عًرصا أنَّ بدا والعرشين، الحادي القرن

األحوال. من حاٍل بأيِّ واضحًة النتائج
أن عىل الشعبية الصني جمهورية تصميم للغاية؛ واضًحا أصبح واحد يشء ة ثمَّ
عىل ليوي يانج صعود وأدى الفضاء. رحالت نواحي جميع يف كربى فضائية قوة تُصبح
أكتوبر ١٥ يف املقدَّسة») «السفينة بالعربية تعني «شنتشو» (كلمة «٥ «شنتشو متن
الفضاء يف فضاءٍ رائد تُطِلق التي الثالثة الدولة الصني جعل إىل الفضاء، إىل ٢٠٠٣
كانت أيًضا. بها خاصة فضائية مركبٍة متن وعىل بها الخاصة اإلطالق َمركبة بواسطة
تقوية أجل من فضائية محطة بناء هي بريوقراطيٍّا، عليه أُطِلق كما ،٩٢١ الربنامج أهداف
والتكنولوجية العلمية الوطنية ُقدرتها إىل اإلشارة خالل من عاملية قوة بأنها الصني ادِّعاء
جزءًا الحزب لقيادة الجماهريي والوالء القومية النَّْعرة تعزيز يكن ولم كذلك). تزال (وال

بها.9 قام التي الناجحة للمهام مكافآٍت كانا بل للربنامج، األصلية األهداف من
رحالت مرشوع لبدء ألوانها سابقة محاولة بعد ،١٩٩٢ عام يف ٩٢١ برنامج بدأ
جهود عن الجديد املرشوع ونتج العرشين. القرن من السبعينيات يف مأهولة فضائية
ولقد للغرب، ُمنافَسني واقتصادها األمة لجعل بينج شياو دنج الزعيم بذَلها التي اإلصالح
السوفييتية، الربامج من غريه غرار عىل ولكن الجيش، ِقبَل من يُدار زال وما الربنامج كان
بني بوضوٍح للتمييز خارجية أو داخلية أسباب تُوَجد ال إذ امَلدنية؛ الوكاالت مع بالتكاُفل
انهيار أوجَدها التي الفرصَة الربنامج مديرو انتهز والعسكرية. امَلدنية الفضائية الجهود
من اإلصالح) إىل الحاجة وأكَّد الصينية الشيوعية القيادة َصَدم (َحَدٌث السوفييتي االتحاد
«شنتشو» الفضائية املركبة تبدو حيث الروسية؛ الفضاء تقنيات بعض ترخيص خالل
تحتوي نة. وُمحسَّ حجًما أكرب ولكنها «سويوز»، الفضائية باملركبة شبيهًة كبري حدٍّ إىل
اتِّساًعا، أكثر مكاٍن يف ولكن أفراد، ثالثة من ٍن مكوَّ طاقٍم عىل أيًضا الدخول إعادة وحدة
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بألواٍح صينية وحدٌة اإلضايف) والتجِربة املعيشة (مقر املدارية الوحدة محلَّ وُوِضعت
مستقل. بشكٍل بالتحليق لها تسَمح شمسية وأنظمٍة

١٩٩٩ نوفمرب يف «شنتشو» بعثات بدأت للغاية. منضبًطا الربنامج هذا إيقاع كان
رحلة وبعد .٢٠٠٢ عام حتى أخرى رحالٍت ثالُث تَلتْها طيَّار، دون تجريبية رحلٍة بأول
ت وضمَّ عاَمني، بعد إال التالية الرحلة تنطِلق لم واحًدا، يوًما استغرقت التي املدارية يانج
ثالثٍة مع «٧ «شنتشو تنطِلق أْن قبل أعوام ثالثة بلغت ف توقُّ فرتة وتلتْها فضاء، رائَدي
مبنيًة أيًضا الفضائية بدالتهما (كانت الفضاء. يف بالسري قاما منهم اثنان الطاقم، أفراد من
السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات ُخطى عىل الصني سارت لقد روسية.) تصميماٍت عىل
البعثات أو ل التعجُّ دون ذلك فعلْت ولكنها ،١٩٦٥ إىل ١٩٦١ من الفرتة يف اتَّخذوها التي
«٨ «شنتشو مركبة ترسو أن قبل أُخرى سنوات ثالث مرَّت السباق. لذلك املتعدِّدة
«القرص بالعربية تعني (التي «تيانجونج-١» الصغرية املدارية املحطة مع املأهولة غري
امرأٍة أول أفراده أحد وكان بعام، ذلك بعد اليشء بنفس قام طاقم وتِبَعها («١ السماوي
بعثة السطور، هذه كتابة حتى صينية، بعثٍة أحدث وكانت الفضاء. إىل تصعد صينية
روَّاد ثالثة من مكونًا طاقًما وضمت ٢٠١٦ خريف يف يوًما وثالثني ثالثة ملدة استمرَّت

«تيانجونج–٢». متن عىل فضاء
كوكالٍة ١٩٩٣ عام يف ست تأسَّ التي الصينية، الوطنية الفضاء إدارة أعلنت
«مري»، بحجم نموذجية محطٍة لبناء برنامٍج عن امَلدنية، الدفاعية امُلشرتيات لبريوقراطية
إىل نظًرا .٩٢١ برنامج من األصيل الهدف تحقيق وبالتايل ،٢٠٢٠ عام حوايل من ابتداءً
اآلن حتى األمريكية الحكومة استبعدت الرسقة، ومخاوف التكنولوجيا تصدير ضوابط
محطة عن تماًما منفصًال برنامجها يجعل ا ممَّ والصني، ناسا وكالة بني النِشط التعاون
املتحدة. الواليات تقودها التي الجنسيات امُلتعدِّدة املشاريع من وغريها الدولية الفضاء
النظر بغضِّ املأهول برنامجها ستبني الصني أنَّ هو مؤكًدا يبدو الذي الوحيد اليشء لكنَّ

الدويل. التعاون بخصوص يحُدث ا عمَّ
مشاريع إلنشاء األوىل املحاوالت أيًضا ت تكشفَّ ،٩٢١ برنامج عن النقاب كشف ومع
محطة إلحياء املشئومة املحاولة وكانت فضائية. ومركباٍت مأهولة فضائية لرحالٍت ة خاصَّ
وتساءلوا الستينيَّات يف نَشئوا الذين األمريكيني الفضاء ُدعاة إحباطات يف ُمتجذِّرة «مري»
ينتِقدون كانوا ما وغالبًا املريخ. وبعثات القَمر لقواعد املوعود الحلم تحقيق عدم سبب عن
كان أحُدهم الفائقة. الرأسمالية الليربالية السياسات أتباع من وكانوا ناسا وكالَة بشدٍة
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الطريان جوائز غرار عىل إكس»، «جائزة سة مؤسَّ أنشأ الذي ديامانديس، بيرت الفضاء رائد
التربُّعات جمع وقد الطريان. تكنولوجيا نموِّ لتحفيز العامليتنَي الحربنَي بني ُقدَِّمت التي
دوالر ماليني ١٠ بقيمة جائزًة ليقدِّم التأمني، ُسوق عىل باملخاطر محفوًفا رهانًا وراهن
برحلتنَي للقيام أشخاص ثالثة حْمل عىل قادرة بطيَّار حكومية غري فضائية مركبٍة ألول
الفضائية السياحة تحفيز هو الهدف كان ميل). ٦٢٫١) كيلومرت ١٠٠ فوق أسبوَعني خالل
من حاٍل بأي سهًال ليس تحديًا يزال ال ولكنه — الصعوبة من مستًوى أدنى عند الخاصة
ليتمكَّنوا فقط يكفي بما املدارية تحت املسارات يف بالرُّكَّاب الصعود خالل من — األحوال

الفضاء. يف امُلسافرين مكانة عىل الحصول من
العالم، أنحاء جميع يف الصواريخ تطوير أنشطة من موجًة إكس» «جائزة حفزت
رشكة واحدة؛ مجموعٍة بخالف للفوز، حقيقية فرصة أيُة أيِّها لدى يكن لم ولكن
من بتمويٍل روتان، بريت الشهري الطائرات م ملصمِّ كومبوزيتس» «سكيلد والفضاء الطريان
«سبيسشيب روتان م صمَّ لقد مايكروسوفت. تأسيس يف شارك الذي ألني بول امللياردير
رسعتها من تُبطِّئ يجعلها للطي، قابل نوِعه من فريد ذَيٍل ذات فضائية طائرة وهي وان»،
روتان، تصميم من كبرية حاملة طائرة من إسقاطها وتمَّ الريشة. كرة مثل الهبوط عند
١٠٠كم، خط تجاوزت كاليفورنيا جنوب من رحالٍت بثالث وان» «سبيسشيب وقامت
الرشكة طياَري أحد بها قام رحلة كل .٢٠٠٤ خريف يف بالجائزة ِرحلتنَي آخُر وفازت

الراكبنَي.10 لتمثيل بثِقٍل محلًِّقا التجريبيَّني،
يف عرضية مقاعد بيع قرَّروا الروس ألنَّ املدارية السياحة ظهرت نفسه، الوقت يف
إذ سوابق؛ هناك وكانت الدولية. الفضاء محطة إىل تتَِّجه التي «سويوز» الفضائية املركبة
عىل الحصول عدم من الرغم عىل ،١٩٩١ عام يف «مري» محطة إىل إنجليزية امرأة صعدت
إلرسال األموال يابانية إعالمية رشكة دفعت ،١٩٩٨ عام ويف بريطانيا، من خاص تمويٍل
من أول تيتو دنيس األمريكي امُلستثِمر أصبح ،٢٠٠١ أبريل ويف «مري». إىل ُمراسليها أحد
الدولية الفضاء محطة إىل بزيارٍة قام حيث الفضاء، إىل للسفر ة الخاصَّ أمواله استخدم
،٢٠٠٩ عام حتى آخرين ستة سوى ذلك يفعل ولم دة. املرتدِّ ناسا وكالة اعرتاضات رغم
مقاعد جميع َشْغل إىل حاجٌة هناك كانت ذلك وبعد الفضاء، إىل مرتنَي صعد منهم واحد
بني ما املدارية السياحية الرحالت هذه وتكلَّفت املحطة. إىل الفضاء روَّاد إلرسال «سويوز»
واألثرياء بدنيٍّا الالئقني األشخاص من حفنٍة عىل تقتِرص وكانت دوالر، مليون و٤٠ ٢٠
ذلك عىل يُطَلق أن يمكن كان وبصعوبٍة الروسية. املراكز يف أشُهر ِة ملدَّ تدريبًا وا تلقَّ الذين
عدَد ض ستُخفِّ أنها «روسكوزموس» أعلنت إذ أُخرى؛ مرًة الفرصُة تُتاح وقد سياحة.
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عند ،٢٠٠٥ أغسطس يف نايت» «وايت الحاملة وطائرتها وان» «سبيسشيب :2-6 شكل
جائزة عىل الفضائية الطائرة فريق حصل والفضاء. للطريان الوطني املتحف إىل األوىل تسليم
ِشبه الفضائية السياحة بوصول يُبرشِّ ذلك أن وبدا ،٢٠٠٤ عام يف برايز إكس أنصاري
تصوير ًعا. ُمتوقَّ كان ا ممَّ بكثرٍي أصعب فعليٍّا الرُّكَّاب حْمل بدء أن ثبَت ولكن الوشيك، املدارية

سميثسونيان). سة ملؤسَّ التابع الوطني والفضاء الطريان متحف (املصدر: لونج إريك

أخرى مرًة روَّادها قريبًا ناسا وكالة وسُرتِسل اثننَي، إىل املحطة يف الرويس الطاقم أفراد
األمريكية. الفضائية املركبة متن عىل

ُمبًرشا ٢٠٠٤ عام وألني روتان فوز بدا فقد إكس»، «جائزة سة مؤسَّ إىل بالنسبة أما
«فريجن» إمرباطورية س مؤسِّ وقام املدارية. تحت الفضائية السياحة إىل الوشيك بالوصول
التي كومبوزيتس»، «سكيلد من تو» «سبيسشيب بتمويل برانسون، ريتشارد التجارية،
جاالكتيك»، «فريجن الجديدة، رشكته قامت كما ُركَّاب. وستة طياَرين تحِمل أن يمكن
من الرغم عىل الفضاء». «روَّاد أجل من نيومكسيكو صحراء يف ُمتَقن فضائي ميناءٍ ببناء
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املبلغ دفعوا أو ودائع املئات وضع فقد دوالر، مليون ُربع حوايل يبلُغ الذي التذكرة ِسعر
وحادثان التقنية يات التحدِّ من سلسلٌة أسفرت ذلك، ومع بالرحلة. القيام أجل من بالكامل
أول وتحطَّمت السطور. هذه كتابة حتى سياحية رحالٍت بأيِّ القيام عدم عن ُمميتان
طياٍر َمقتل عن أسفر مما ،٢٠١٤ أكتوبر يف تجريبية رحلة يف تو» «سبيسشيب مركبة
بكثري، برانسون عه توقَّ ما التطوير تكاليف تجاوزت لقد خطرية. بجروٍح اآلَخر وإصابة
تُموِّلها التي املأهولة الفضائية الرحالت برامج تعلَمته الذي املؤلِم الدرس العملية وأكدت
تِصل وبرسعة كبرية ارتفاعاٍت إىل بالناس للصعود أنظمٍة بناء أنَّ وهو أال الحكومة،
ضمان محاولة وأنَّ باملخاطر، ومحفوفة الثمن باهظة عملية الساعة يف األميال آالف إىل
حَدث إذا ذلك، عىل عالوة املال. من الكثري تكلَّف األقل عىل السالمة من معقول ُمستًوى
وستُصِدر املقاعد ُسوُق ينهار فقد الرحلة، ثمن دفعوا الذين للسياح ُمميٍت حادٍث أي

بالتأكيد. ًدا تشدُّ أكثَر ترشيعاٍت الحكومة

وكانت دوالر، مليون و٤٠ ٢٠ بني ما املدارية السياحية الرحالت هذه تُكلِّف
ملدة تدريبًا وا تلقَّ الذين واألثرياء بدنيٍّا الالئقني األشخاص من حفنة عىل تقتِرص

الروسية. املراكز يف أشُهر

بسبب الفضائية السياحة رشكات من العديد وأِد يف وحَدها التطوير تكلفة تسبَّبت
صاروخ سوى يصِمد لم جاالكتيك»، «فريجن وبخالفرشكة االستثماري. املال نقصرأس
إىل يحتاج ال ألنه بيزوس؛ جيف كوم»، دوت «أمازون بملياردير الخاصِّ شيبارد» «نيو
مؤتمتة وكبسولة االستخدام إلعادة قابل ُمعزِّز شيبارد» «نيو ولدى آخر. شخٍص أيِّ أموال
وتمَّ أوريجني»، «بلو الفضائية، رشكته ِقبَل من بناؤه تمَّ وقد باملظلَّة. تعود ُركَّاب لستَِّة
تحت الفضائية السياحة وصلت إذا وبالتايل، .٢٠١٥ عام منذ تكساس غرب يف اختباره
يف ثابتًة فستظلُّ ع، املتوقَّ عن ا جدٍّ ر متأخِّ وقٍت يف ،٢٠٢٠ عام حوايل يف أخريًا املدارية
بنفس يكونوا أن إىل يُضَطرُّوا لن املسافرين أنَّ من الرغم عىل األثرياء، مغامرات منطقة

مداريِّني. سيَّاح أول ثراء
أعمال رائدا أطلقهما رئيسيتنَي فضائيتنَي رشكتنَي من أولرشكة أوريجني» «بلو كانت
ق حقَّ الذي ماسك، إيلون وأنشأ الفضاء. رحالت نحو جامح بطموٍح يتمتَّعان اإلنرتنت عرب
٢٠٠٢ عام يف إكس» «سبيس رشكة بال»، «باي اإلنرتنت عرب الدفع خدمة خالل من ثروًة
إىل ونظًرا املريخ. مُلستعَمرة ٍس كمؤسِّ املنشود امُلتخيَّل ُمستقبله تحقيق أجل من ليعمل
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رشكة إنشاء يف رشع التقليدية، والفضاء الطريان رشكات تفِرضها التي األسعار من إحباطه
املطلوبة. األخرى املكوِّنات ومعظم الخاصة ُمحرِّكاتها تصنع ُمتكاِملة رأسية صواريخ
صناعي قمر إطالق مركبة وهي أال إكس»، «سبيس رشكة تُنتجها مركبٍة أول تحَظ ولم
التي األوىل الثالث املرَّات يف بالفشل ُمِنيَت إذ باهر؛ بنجاٍح ،«١ «فالكون ى تُسمَّ صغرية
من الرشكة اقرتاب إىل اإلخفاقات هذه أدَّت وقد .٢٠٠٨ عام إىل ٢٠٠٦ عام من فيها أُطِلَقت
الصغرية الصناعية األقمار سوق عن َ التخيلِّ ماسك قرَّر ناجَحني، إطالَقني وبعد اإلفالس.
،«٩ «فالكون باملركبة باالستعانة الثابتة والجغرافية العسكرية األسواق يف واملشاركة

واحدة.11 مركبٍة يف رشكته تُنتجها التي مريلني محرِّكات من تسعٍة عىل احتوْت التي
أموال منحت قد كانت ناسا وكالة ألنَّ بالفعل التطوير َقيد «٩ «فالكون املركبة كانت
٢٠٠٦ عام يف عقٍد إبرام إىل أدى ا ممَّ ،٢٠٠٤ عام يف إكس» «سبيس لرشكة تطويرها
كوسيلٍة العقد ذلك ماسك واستخدم لها. الالزمة باإلمدادات الدولية الفضاء محطة لتزويد
املركبة من ُمستوحاة «دراجون») (أسماها به ة خاصَّ مأهولة فضائية مركبٍة لتطوير
إىل بالنسبة أما املأهولة. الفضاء برحالت هَوِسه إىل نظًرا بيزوس)، فعل (كما «أبولُّو»
ات. واملعدَّ املقاعد من بدًال رفوًفا املضغوطة العودة كبسولة تحِمل فسوف الشحن، مركبة

امُلرَفقة. الوقود وحدة عىل «صندوق» يف املضغوطة غري اإلمدادات وضع ويمكن
التقاُعد وشك عىل كان املكوك ألنَّ ناسا، لوكالة التابع التجاري الشحن مرشوع نشأ
أصبح الذي جريفني، مايكل تمنَّى وقد نقل. مركبة يكون أن عىل ا جدٍّ مكلًِّفا وكان
أن القمر–املريخ، بوش دبليو جورج برنامج لتنفيذ ٢٠٠٥ عام يف ناسا لوكالة مديًرا
الدولية، الفضاء ملحطة التجاري اإلمداد إلعادة امُلبتَكر االستخدام خالل من املال ر يُوفِّ
ولتعزيز التكاليف. باهظة واليابانية واألوروبية الروسية امَلركبات عىل االعتماد من بدًال
صاروخ نوع استخدام عن تنُجم قد التي اإلطالق فشل حوادث خطر وتقليل املنافسة
رشكة به فازت آخَر فضائية محطة توريد عقِد بإبرام أيًضا ناسا وكالة سمحت واحد،
الثمانينيات. من ِتجارية فضائية رحالت رشكة وهي ،٢٠٠٨ يف ساينسز» «أوربيتال
الخاصة «سيجنوس» واملركبة إكس» «سبيس برشكة الخاصة «دراجون» املركبة وأكملت
٢٠١٢ عاَمي يف الدولية الفضاء محطة إىل تجريبيًة رحالٍت ساينسز» «أوربيتال برشكة
الواليات أطلقتْها التي الدولية الفضاء محطة تزويد إعادة عرص لبدء التوايل، عىل و٢٠١٣،

باإلمدادات.12 املتحدة
إىل التجارية الفضاء روَّاد نقل عمليات تُموِّل ناسا وكالة كانت الوقت، ذلك بحلول
لتقصري تطويرها عىل الجديدة أوباما إدارة وافقت ،٢٠٠٩ عام ويف الدولية. الفضاء محطة
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عديدة جوالٍت وبعد العمل. عن املكوك ف توقُّ بعد الروسية «سويوز» عىل االعتماد فرتة
سني، امُلتحمِّ غري الكونجرس أعضاء قبل من امليزانية تخفيضات أعاقتها التي املنافسة، من
مقابل إكس» «سبيس لرشكتنَي: عقَدين ستمنح أنها ٢٠١٤ عام يف ناسا وكالة أعلنت
إس «يس كبسولة مقابل «بوينج» والطائرات الفضاء وعمالق «دراجون» املأهولة مركبتها
٢٠١٧ عام بحلول الفضاء بُروَّاد كلتاهما تنطِلق أن امُلفرتَض من وكان تي–١٠٠».13
نسبيٍّا اآلمنة املأهولة الفضائية املركبات بناء أن ثبَت أخرى، ومرة ذلك. يحُدث ولم —

ل. يُؤمَّ كان ا ممَّ تكلفًة وأكثر أصعب
قدٍم عىل يسري القمر–املريخ بوش إدارة برنامج كان يحُدث، هذا كل كان بينما
برنامج ركَّز قد كان ،٢٠٠٥ عام يف ناسا وكالة إدارة جريفني توىلَّ وعندما وساق.
قمرية قاعدٍة وإنشاء القمر إىل الفضاء روَّاد إعادة عىل حديثًا ى امُلسمَّ «كونستيليشن»
من القريب املدى عىل جدوى أكثر ذلك وبدا والعرشين. الحادي القرن عرشينيات يف
أجلها. من وخربة تكنولوجيا سيبني القمري املرشوع كان التي املريخ، إىل برحلٍة القيام
املحطة سيُكِمل املكوك أن افرتضت حيث أبًدا، واقعيٍّا يكن لم بوش إدارة تمويل لكن
ولم الجديد. الربنامج تكاليف لدفع األموال ر يوفِّ مما فعل، ا ممَّ أقرَب وقٍت يف ويتقاعد
العجز، لتغطية ناسا وكالة صات ُمخصَّ لزيادة استعداٍد عىل اإلدارة وال الكونجرس يكن
إىل ة ُملحَّ حاجٌة هناك يكن ولم األخرى الوطنية األولويات من العديد هناك كانت حيث
أنَّ ،١٩٨٩ عام يف األول بوش إعالن فعل كما تماًما أخرى، مرة ذلك أثبت وقد املرشوع.
تُوَجد ال عندما بالفشل عليها محكوٌم كينيدي ألقاه الذي «أبولُّو» خطاب تَْكرار محاولة

محسوسة.14 أزمة
يف التمويل يف كبري نقٍص من يُعاني «كونستيليشن» برنامج كان لذلك، ونتيجًة
عرشينيات إىل هبوٍط عملية أول تأجيل مع منصبه، أوباما باراك فيه توىلَّ الذي الوقت
الهبوط مركبة لتطوير أمواٍل وجود عدم إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع والعرشين، الحادي القرن
،٢٠١٠ عام يف «كونستيليشن» برنامج إللغاء الجديد الرئيس وتحرَّك القمر. سطح عىل
مجلس أعضاء والفضاء. الطريان صناعة يف وال الكونجرس يف ترحيبًا يلَق لم ذلك ولكن
مركبة بواسطة إنشاؤها تمَّ التي الوظائف يف قوية مصلحة لَديها التي الواليات من الشيوخ
إليها مضاًفا عة ُموسَّ «أبولُّو» وخدمات قيادة وحدات وكأنها بَدت التي املأهولة، «أوريون»
من اشتقاقها تم التي امُلعزِّزات، وبواسطة أفراد، أربعة من مكوٌن وطاقٌم شمسية ألواٌح
من وغريها الصناعية الضغط جماعات من بدعٍم الخزَّان. وعنارص الفضائي املكوك دفع
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قيد عىل «أوريون» ستبقى تسوية. الشيوخ مجلس أعضاء فَرض الكونجرس، أعضاء
(SLS) الفضاء إطالق نظام عليه أُطِلق «٥ «ساتورن بحجم ثقيل ُمعزِّز وكذلك الحياة،
تمَّ قد كان لو كما بدا ألنه الشيوخ، مجلس إطالق نظام ة العامَّ عليه أطَلق الذي —

هيل. الكابيتول يف تصميمه
ما رسعان الفضاء إطالق «أوريون»/نظام تطوير عملية أنَّ امُلستغَرب من ليس
ميزانية مع تتناَسب أن النهاية يف عليها كان حيث لها، امُلعدِّ الزمني الجدول عن تخلَّفت
مركبات تطوير إىل باإلضافة الدولية الفضاء محطة رحالت تُموِّل تزال ال التي ناسا وكالة
وهو الفضائي، ويب جيمس تليسكوب إىل باإلضافة املأهولة، واملركبات التجارية الشحن
كان الحمراء. تحت األشعة عىل ويُركِّز حجًما أكرب ولكنه امليزانية تجاوز الذي هابل خليفة
ولكن بكويكب، االلتقاء هو «أوريون» للمركبة ناسا وكالة عنه أعلنت الذي الجديد الهَدف
كويكب من صخرٍة اللتقاط روبوتية فضائية مركبٍة إرسال إىل الهدف ذلك خفض تمَّ
القليل البعثة هذه اجتذبت الفضاء. روَّاد سيختربها حيث بعيد، قمري مداٍر إىل وإحضارها
بحلول بالفعل ُوئَِدت ما ورسعان العلمي، املجتمع يف أو الكونجرس يف سواءٌ الدعم من
اكتساب إىل باإلضافة النشاط، هذا كل يكون أن امُلقرَّر من كان الثانية. أوباما والية نهاية
تحدي من جزءًا الدولية، الفضاء محطة متن عىل األمد الطويلة الفضاء رحالت خربة
إىل استكشافيًة بعثاٍت سيضمُّ الذي ناسا، وكالة له تُخطط الذي املريخ» كوكب إىل «رحلة

أيًضا. ُمقنًعا يَبُد لم هذا ولكن والعرشين. الحادي القرن من الثالثينيَّات يف املريخ
الدوالرات من مليارات عدة الفضاء إطالق «أوريون»/نظام استهلكت فقد ذلك، ومع
أطلقت أمرهم. من عجلٍة يف وكأنهم يبدون الصينيني تجعل بوتريٍة التحرك أثناء سنويٍّا
باستخدام تجريبية، عودة رحلة يف ٢٠١٤ عام يف واحدًة «أوريون» قيادة وحدة الوكالة
رحلٍة أول لت تأجَّ اآلن. حتى للربنامج الكامل الرحالت تاريخ هو هذا ولكن تجاري، ُمعزِّز
إىل القمر، مدار إىل طيَّار بدون «أوريون» مركبة إرسال وهي الفضاء، إطالق نظام من
بعثٍة أول تنطِلق أن ح امُلرجَّ غري من ويبدو السطور. هذه كتابة حتى ،٢٠١٩ عام أواخر
فيها سيُحلِّق التي األوىل املرة وهي — القمر مدار يف أسابيع عدة قضاء بهدف مأهولة،
.٢٠٢٣ عام قبل — ١٩٧٢ عام منذ األرض من ميل ٤٠٠ من أكثر بُعد عىل شخٍص أيُّ
الوظائف عىل الحفاظ خالل من األول املقام يف الفضاء إطالق «أوريون»/نظام نجت لقد
إدارة هَدف إنَّ القديمة. والفضاء الطريان مقاوالت ورشكات للوكالة امليدانية املراكز يف
سطح عىل الهبوط عمليات واستعادة املرشوع بترسيع مؤخًرا عنه اإلعالن تمَّ الذي ترامب

134



الباردة الحرب بعد املأهولة الفضاء رحالت

يُظِهر االبن وبوش األب بوش إعالنَي مصريَ لكنَّ تقييمه، يمكن ال جديد أمٌر هو القمر
يُربِّره. ما له التشكيك أن بمفرده

الخالصة

الفضائي الطريان استمرَّ ذلك ومع الباردة، الحرب نهاية منذ قرٍن ُربع من أكثر مرَّ لقد
يف جديدة فضائية مركباٍت خمس تطوير اآلن ويتمُّ املشاركني. عدد تزايُد مع املأهول
تي-١٠٠» إس و«يس دراجون» و«كرو شيبارد» و«نيو تو» «سبيسشيب املتحدة: الواليات
َمحلَّ لتحلَّ «االتحاد») بالعربية تعني (التي «فيديراتسيا» روسيا: يف وأخرى و«أوريون»،
الفضاء محطة ستبقى وكذلك التحليق، يف «شنتشو» تستمرُّ وسوف «سويوز». املركبة
يكون وسوف والعرشين)، الحادي القرن عرشينيَّات منتصف حتى األقل (عىل الدولية
ل (تُموِّ كلها. أو امَلركبات هذه بعض متن عىل وغريهم والكنديون واليابانيون األوروبيون
محطة شحن سفينة إىل استناًدا «أوريون» للمركبة الخدمة وحدة األوروبية الفضاء وكالة
الفضاء لرحالت سيايس وغري ُمقنع غرٍض أي وجود عَدم إنَّ بها.) الخاصة الدولية الفضاء
بقواعد يتعلق فيما الفَلكية املستقبلية ُدعاة عات توقُّ من أيٍّ تحقيق يف والفشل املأهولة،

النشاط. يُوِقف لم شابه، وما املريخ، ومستعمرات القمر،
عىل الدليَل هي زالت ما الفضاء رحالت أنَّ إىل كبري حدٍّ إىل ذلك يرجع رأينا، وكما
عىل تحافظ أنها إىل باإلضافة التكنولوجية، العلمية الُقدرة وعىل الُعظمى القوة مكانة
والصواريخ. الفضاء سباق خالل ر متفجِّ بشكٍل نَمت التي والصناعات األماكن يف وظائف
للفضاء اإلنسان الستكشاف ُرًؤى تُولِّد العاملية الفلكية الثقافة تزال ال ذلك، عىل عالوة
الفضائية والسياحة الفضاء روَّاد لتجارب الجمهور استجابة أنَّ كما له، واستعماره البعيد،
خالل من رؤيته فقط وليس الفضاء، إىل الذَّهاب يريدون الكثريين أنَّ عىل دامًغا دليًال تُقدِّم
نهاية منذ بل — الباردة الحرب نهاية منذ انقضت التي السنوات لكنَّ الروبوتات. عيون
التحدِّيات بدون حتى وغالئها، املأهولة الفضاء رحالت صعوبة مدى أثبتَْت — «أبولُّو»
الطويلة اإلقامة أثناء الكوني واإلشعاع الجاذبية انعدام يطرحها التي الخطرية الصحية
أو السيايس، الجغرايف الوضع من ُمستوًحى جديد سباٌق هناك يكن لم وما الفضاء. يف
حتى برسعة، سيتغريَّ الوضع أن تخيُّل الصعب فمن األرض، كوكب خارج حياة اكتُِشفت

والعرشين. الحادي القرن عرشينيات يف القمر إىل ُعدنا لو
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البعيد، للفضاء اإلنسان الستكشاف رًؤى تُولِّد العاملية الفلكية الثقافة تزال ال
والسياحة الفضاء روَّاد لتجارب الجمهور استجابة أن كما له، واستعماره
وليس الفضاء، إىل الذهاب يريدون الكثريين أنَّ عىل وافًرا دليًال تُقدِّم الفضائية

الروبوتات. عيون خالل من رؤيته فقط
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اخلامتة:
وُمستقبلها الفضاء مايضرحالت

وعرشين سبعٍة وبعد العرشين. القرن منتصف يف مذهلة برسعٍة الفضاء رحالت وصلت
القمر. سطح عىل البرش أقدام وطئت ،١٩٤٢ عام يف «يف-٢» رحالت أُوىل من فقط عاًما
الكواكب كل من بالُقرب حلََّقت قد الروبوتية الفضائية امَلركبات كانت ،١٩٨٩ عام وبحلول
هذه مثل تحقيُق امُلمكن من يكن ولم النجوم. بني الفضاء إىل أربعة هت وتوجَّ الكربى،
التي الفلكية بالثقافة امَلدعومني األوائل، وامُلروِّجني املنظرِّين ودعواُت رؤى لوال اإلنجازات
الدافعُة القوى لوال ولكن بكثري. أكرب لجمهوٍر وُممِتعة ُممكنة تبدو الفضاء رحالت جعلت
ستستغِرق الفضاء رحالت لكانت السياسية، واملنافسة الدولية، التسلُّح وسباقات للحرب،

تماًما. مختلًفا مساًرا ستَِّتخذ ولكانت للظهور بكثرٍي أطول وقتًا
التغيري، وترية تباطأت انتهى، ثم الباردة الحرب يف الفضاء سباق تباطأ أْن بمجرَّد
أهمية عىل التدليل عىل الفضاء إنجازات ُقدرة أنَّ إالَّ املأهولة. الفضاء رحالت يف سيما ال
األصليني الفضائيني امُلسِهمني برامج عىل الحفاظ يف ساعدت التكنولوجية وُقدرتها الدول
العالم، عوملة تعجيل إىل الفضاء رحالت عوملة أدَّت قد قارة. كل يف جديدة دوًال وجذبت
الفائدة إنَّ لالتصاالت. الصناعية األقمار عرب والرتفيه التليفزيون انتشار خالل من سيما ال
تمكني أو العسكرية، القوة تعزيز أو املال، لكسب سواءٌ الفضائية، التحتية للبنية امُلطلقة
ع سيتوسَّ كان الفضائي النشاط أن تَعني اإلنذارات، تقديم أو بالطقس، التنبؤ أو امِلالحة،
فإنَّ الكتاب، طوال أرشُت كما ذلك، عىل عالوة الجيوسياسية. اإلشارات مزايا بدون حتى
والجامعات والرشكات الحكومية الوكاالت يف الفضاء رحالت عىل يس امُلؤسَّ الطابع إضفاء
السيايس الدعم عىل حافظت تكنولوجية علميًة وقدراٍت عمٍل ُفَرص أوجَد البحوث ومراكز
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ما غالبًا (ولكن وضوًحا األقلِّ االستخدام قيمة ذات القطاعات يف سيما ال الفضاء، لربامج
الفلك وِعلم الكواكب واستكشاف املأهولة الفضاء رحالت مثل أكرب) اإلشارة قيمة تكون
يف ستستمرُّ الفضاء رحالت أنَّ ح امُلرجَّ ِمن يبدو العوامل، هذه كلِّ إىل بالنظر الفضائي.
والتي األرض، حول تدور التي التحتية بالبنية األمر يتعلَّق عندما خاصة والعوملة، ع التوسُّ

الفضاء. يف به نقوم ما كل من الُعظمى الغالبية حاليٍّا تُشكِّل

من بالُقرب حلَّقت قد الروبوتية الفضائية امَلركبات كانت ،١٩٨٩ عام بحلول
النجوم. بني الفضاء إىل أربعة هت وتوجَّ الكربى، الكواكب كلِّ

النفايات رئيسيَّني؛ تهديَدين يواجه الفضائية التحتية ِبنيتنا استقرار فإنَّ ذلك، ومع
(امليتة) العمل عن فة امُلتوقِّ الصناعية األقمار عدد إنَّ حيث الفضاء؛ وحرب الفضائية
األرض مدار يف خاصة بالفعل، مشكلًة يُمثِّل العشوائية وامُلخلَّفات الصواريخ ومراحل
رة امُلصغَّ الفضائية امَلركبات من الجديدة املجموعات من آالف بل مئات، ة وثمَّ امُلنخِفض.
يُؤدِّي أن ويمكن الحايل. الوقت يف اإلنشاء تحت األرض، ومراقبة باالتصاالت الخاصة
يمكن الحطام من غيوًما تخلق التي التصاُدمات من سلسلة كيسلر؛ ُمتالِزمة إىل ذلك
عىل املادية الهجمات أنَّ كما لالستخدام. قابلة غري املدارية املناطق بعض تجعل أن
من نفسها السلسلة إىل سيُؤدي األرض، عىل حرٍب من أكيد ِشبه كجزءٍ الصناعية، األقمار

الفضاء. يف جديًدا تسلٍُّح سباَق بالتأكيد ذلك يُنِتج وسوف التصاُدمات.

الفضائية، النفايات رئيسيَّني؛ تهديَدين يُواجه الفضائية التحتية ِبنيتنا استقرار
الفضاء. وحرب

جدول القرن منتصف يف الفلكية املستقبلية ُدعاة وضع فقد الطويل، املدى عىل أما
إىل املأهولة الفضاء رحالت حول تتمحور رؤية الكثريين؛ إىل بالنسبة مقنًعا يزال ال أعماٍل
الفضاء اق عشَّ شَعر ولطاملا الشميس. النظام عرب يمتدُّ ونشاط واملريخ القمر ُمستعمرات
ع لتوقُّ سبب يُوَجد ال أنه ويبدو الرؤية. هذه ق تحقُّ لعدم نتيجًة ومرات مراٍت األمل بخيبة
مأهولٌة طرياٍن رحالُت هناك ستكون أنه من الرغم عىل أيًضا، قريب وقٍت أي يف حدوثها
املشاريع هذه مثل وتَُعدُّ القادمة. عقود الثالثة أو الِعقَدين يف املريخ إىل وربما القمر إىل
صعبًا يزال ال الطويل املدى عىل السيايس الدعم عىل الحفاظ فإنَّ ولذا للغاية؛ ُمكلِّفة
ُقدرة حول جادَّة أسئلة أيًضا هناك نفسها. عىل اإلنفاق من املشاريع هذه تتمكَّن لم إذا
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وقد الجاذبية. وانخفاض العميق الفضاء يف اإلشعاع مع التكيُّف عىل البرشية األجسام
أو الذكية اآلالت كانت إذا ا عمَّ ماكوردي وهوارد لونيوس روجر الفضاء ُمؤرِّخا تساءل
ولكنَّنا الضعفاء. البرش من للمهمة مالءمًة أكثَر ستكون نُنِشئها أن يُمِكن التي السايبورج

استبدالنا.1 فكرة نتقبَّل ال قد الحال، بطبيعة
العميق، الفضاء استكشاف متابعة بإمكاننا كان إذا ما وهو نفسه، يطرح آَخر سؤاٌل
ارتفاع نتيجة القرن هذا يف حادَّة عاملية ألزمٍة ُمحتمًال، يبدو كما البرشية، مواجهة حالة يف
والنموِّ للزراعة، الصالحة األرايض وفقدان امُلتطرِّف، والطقس البحر، سطح مستوى
أمر املناخ تغريُّ إن مجاعات.2 وإىل الالجئني من هائلة قاٍت تدفُّ إىل يؤدي ا ممَّ السكاني،
للتعاُمل مة ُمصمَّ السياسية أنظمتنا أن يبدو ا ممَّ أطول زمنية فرتاٍت عىل يعمل ألنه خبيث
يف عنه االستغناء يمكن ترًفا للفضاء والبرشي الروبوتي االستكشاف يبدو وقد معها.
بحاجة بأنَّنا جادلوا إذ آخر؛ رأي لهم كان له امُلنارصين أنَّ إالَّ األزمة، هذه مثل ظلِّ
الفضاء صور ساعَدت وقد كوكبنا. تدمري ضدَّ تأمني كسياسة فضائية ُمستعمرات إىل
كما األرض. بَضعف إحساٌس عنه يَنتج قد وعي جديد، كوكبي وعٍي تعزيز يف بالتأكيد
العاملية بيئتنا لَفهم العلمية الناحية من جوهرية أهميٍة ذاَت أيًضا الصناعية األقمار كانت
والتكنولوجيا والعلوم الة. فعَّ إجراءاٍت اتِّخاذ أرْدنا إذا رضورية معلومات وهي ة، امُلتغريِّ
استجابتنا تشكيل يف حاسمًة وستكون كانت الفضاء رحالت أجل من تطويرها تمَّ التي
فضائية. كتكنولوجيا الشمسية األلواح بدأت املثال، سبيل عىل الطاقة، وتحويل املناخ لتغريُّ
إيجاد هي بل القادمة؛ األزمات من للتخفيف تقنية حلول إيجاد يف ليست املشكلة إنَّ

ال. فعَّ بيشءٍ للقيام السياسية اإلرادة
هذه يف استخدمناهم ما وإذا التنبؤ. هي الحال، بطبيعة املؤرِّخني، وظيفة ليست
إىل ننُظر أن نستطيع ولكننا باملخاطر. محفوٌف األحوال، أفضل يف أمر، فهو الوظيفة،
وهذا فقط. عقود بضعة قبل مستحيلة بََدت برشيًة إنجازاٍت ونرى الفضاء رحالت تاريخ

األحوال. كلِّ يف مشاكلنا حلِّ عىل قاِدرون بأنَّنا األمل سيُعطينا
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امَلدنية الفضاء وكالة ست تأسَّ :(NASA) والفضاء الجوية للمالحة الوطنية اإلدارة
للمالحة الوطنية االستشارية اللجنة يف ًعا توسُّ باعتبارها ١٩٥٨ عام يف األمريكية

.(NACA) الجوية
تعمل التي الصواريخ يف ويُستخَدم شيوًعا، املؤْكِسدة املواد أكثر :(LOX) سائل أكسجني
الجوي الضغط عند فهرنهايت درجة ٢٩٧ عند األكسجني تسييل ويتمُّ السائل، بالوقود

البحر. سطح مستوى عىل

أُعيَد ،٢٠١٥ عام ويف .١٩٩٢ عام يف الروسية الفضاء وكالة ست تأسَّ روسكوزموس:
الفضائية. لألنشطة الحكومية «روسكوزموس» سة مؤسَّ باسم تنظيمها

عىل األول املقام يف تُركِّز دولية علمية حملة :(IGY) الدولية الجيوفيزيائية السنة
واأليونوسفري املغناطييس واملجال وامُلحيطات الجوي والغالف لألرض القطبية املناطق

.١٩٥٨ ديسمرب ٣١ حتى ١٩٥٧ يوليو ١ يف بدأت وقد القريب، والفضاء
وتتشكَّل داخليٍّا الدافعة املواد جميع حْمل فيه يتمُّ بذاته ُمستقل دفع نظام صاروخ:
لقانون وفًقا يعمل امُلتأيِّنة. البالزما أو الساخن الغاز من دفقٍة خروج خالل من قوَّته
االتجاه. يف له وُمضادٌّ املقدار يف له ُمساٍو فعٍل ردُّ فعٍل لكلِّ للحركة: الثالث نيوتن
أيًضا انظر النظام. بهذا مدفوعة مركبٍة أيِّ لوصف أيًضا املصطلح هذا ويُستخَدم
الذي والصاروخ السائل، بالوقود يعمل الذي والصاروخ األسود، املسحوق صاروخ

الصلب. بالوقود يعمل
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الوحيد الشكل ظلَّ وقد الصواريخ، أشكال من شكٍل أقَدُم األسود: املسحوق صاروخ
وقد ميالديٍّا، ١١٠٠ عام حوايل الصني يف األسود املسحوق اخرتاع تم سنة. ثمانمائة ملدة
والكربيت الصخري امللح من مزيج وهو االحرتاق، يف أبطأ ولكنه البارود، من نوًعا كان

والفحم.
الكيميائي التفاُعل عىل يعتِمد صاروخي دفع نظام السائل: بالوقود يعمل صاروخ
الذي واملؤكِسد الوقود اثنان: هناك عادة، السائلة. الدافعة املواد من أكثر أو لواحٍد
الغاز من ع التوسُّ رسيعة دفقة يُنِتج مما تلقائية، أو زة محفَّ احرتاق عملية يف سيحرتق

الساخن.
مادًة مكوِّنة الدافعة املواد فيه تمتِزج صاروخي محرك لب: الصُّ بالوقود يعمل صاروخ
الحديث الصلب الوقود ويُعدُّ األسود. املسحوق صاروخ هو له شكٍل أقدم كان صلبة.
بالبريكلورات ممزوجة املطَّاط تُشبه مركبات عىل تحتوي دة معقَّ مخاليط عن عبارًة
إىل الداخل من يحِرتق وهو ط. املنشِّ واأللومينيوم لألكسجني الحاملة كلورات الفوق أو

االحرتاق. ُمعدَّل لتنظيم تشكيلها يتمُّ طويلٍة قناة طول عىل الخارج
وأنظمته واقتصاداته وثقافاته ومجتمعاته العالم مناطق مختِلف تكامل هي عوملة:

السياسية.
الكواكب مثل الشميس النظام يف كوكب إال هي ما األرض بأنَّ امُلتزايد الوعي َكْوَكبة:

باألرض. الخاصة الفضائية الصور ر توفُّ املفهوم هذا ويُعزِّز األخرى.
سلسلة كيسلر جيه دونالد ناسا وكالة عاِلم وصف ،١٩٧٨ عام يف كيسلر: متالزمة
إىل يُؤدِّي قد ا ممَّ الفضائية، والنفايات الفضائية املركبات بني التصاُدمات من ُمحتملة

الحطام. كثافة بسبب لالستخدام قابلة غري املدارية املناطق بعض جعل
بُعد عىل تدور التي الفضائية املركبة تستغِرق :(GEO) الثابت األرضالجغرايف مدار
التي املدة مع يتوافق ما وهو للدوران، ساعة وعرشين أربع فرتة ميٍل ٢٢٣٠٠ حوايل
خط فوق أي صفًرا، امَليْل ويكون دائريٍّا املدار يكون عندما للدوران. األرض تستغرقها
خط عىل محدَّد موقٍع فوق يُحوم كان لو كما الصناعي القمر يبدو تماًما، االستواء
من األول املقام يف املدار هذا يُستخَدم األرض. إىل بالنسبة ثابتًا يكون وبالتايل االستواء،

واملراقبة. العاملية باالتصاالت الخاصة الصناعية األقمار ِقبَل
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١٢٠٠٠ إىل ١١٠٠٠ حوايل ارتفاع عىل مدارية منطقة :(MEO) األرضاملتوسط مدار
يف الصناعية األقمار هذه تدور املالحية. الفضائية املركبات أساًسا وتشغلها ميل،

ساعة. عرشة اثنتَي حوايل فرتات يف االرتفاع هذا عىل الدائرية املدارات
عىل بأنها عادة املنخفض األرض مدار منطقة تُعرَّف :(LEO)األرضاملنخفض مدار
القريب املدار يف األجسام فيها تدور التي املدة ترتاوح ميل. ١٢٠٠ إىل ١٠٠ من ارتفاع
يف املوجودة األجسام مدارات وتتحلَّل ساعات. بضع إىل دقيقة تسعني من األرض من
الخارجي الجوي الغالف مع االحتكاك بسبب برسعٍة املنطقة من انخفاًضا األكثر الجزء

لألرض. الضعيف
عام يف األمريكية العسكرية الفضاء وكالة أنشأته :(NRO) الوطني االستطالع مكتب

االستطالعية. الصناعية األقمار وإنتاج لتطوير ١٩٦١
القوات تُديرها التي الصناعية األقمار من نظام :(GPS) العاملي املواقع تحديد نظام
حوايل ارتفاع عىل ساعة عرشة اثنتي مدارات يف الفضائية املركبات هذه األمريكية. الجوية
حول ومعلومات زمنية إشارة وتنقل للغاية، دقيقة ذرِّية ساعات ولَديها ميل، ١١٠٠٠
واالرتفاعات املواقع حساُب األرض عىل املوجودة االستقبال ألجهزة ويمكن مداراتها.

األقل. عىل صناعية أقمار ثالثة من اإلشارات تثليث خالل من الدقيقة
أبحاث منظمة لدمج نتيجة ١٩٧٥ عام يف ست تأسَّ :(ESA) األوروبية الفضاء وكالة
وهي ،(ELDO) األوروبية اإلطالق قواعد تطوير سة ومؤسَّ (ESRO) األوروبية الفضاء
ولكن الغربية، أوروبا دول عليها وتُهيِمن األوروبي. االتحاد عن مستقلة تعاونية وكالة

الرشقية. أوروبا دول لتشمل عت توسَّ السوفييتية، الكتلة انهيار بعد
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