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كأن األرض والبحر والسماء لم تعد كافية لمقتال والحرب، فبدأت القوى الكبرى في 
، واختارت، ىذه المرة، الفضاء الخارجي، ساحة لو، وأعمن استحداث ميادين جديدة لمحرب

 US“، أو ”القوات الفضائية األمريكية“الجيش األمريكي، مؤخرًا، تشكيل قوة جديدة باسم 
Space Force” لتصبح القوة السادسة في قوام القوات المسمحة األمريكية بعد القوات ،

، Marines، والمارينز Air Forces، والجوية Navy، والبحرية Land Forcesالبرية 
 . Special Forcesوالقوات الخاصة 

 61تكونت تمك القوة الجديدة في عيد الرئيس األمريكي السابق، دونالد ترامب، وقواميا 
ألف فرد من ضباط وجنود وعناصر مدنية، وتقرر أن تتبع قيادتيا، مؤقتًا، قيادة سالح 

عمنت المتحدثة باسم البيت األبيض أن إدارة الجو األمريكي. وفي األسبوع الماضي أ
الرئيس جو بايدن ستواصل العمل عمى تكوين القوات الفضائية األمريكية، كفرع كامل 
بالجيش األمريكي، لتضمن الييمنة األمريكية، في الفترة القادمة، عمى حرب الفضاء، 

ديمير بوتن قد بعدما ضمنت الييمنة والتفوق في حرب األرض. كان الرئيس الروسي فال
عمق عمى إنشاء تمك القوة األمريكية الجديدة، قائاًل، أن القيادة العسكرية والسياسية 
األمريكية تعد الفضاء كساحة عسكرية جديدة، وىو ما اعتبره تيديدًا لممصالح الروسية، 

 وألمن بالده القومي. 

ولماذا المجوء لمفضاء  وىنا يبرز السؤال لماذا الحاجة إلنشاء مثل ىذه القوة الجديدة؟
الخارجي؟ ويرجع الموضوع إلى أن المفكر العسكري راقب االتجاه إلى استخدام الفضاء 
الخارجي ألغراض عسكرية جديدة، غير مسيطر عمييا، بداية من األقمار الصناعية، التي 
انطمقت في الفضاء الخارجي تجمع المعمومات بدقة متناىية، عمى عكس ما كان يتبع في 

ماضي القريب، عندما كان الحصول عمى معمومة، ولتكن مطار أو أحد القواعد ال
العسكرية المعادية، يتطمب إرسال طائرة استطالع لمرؤية بالنظر، أو لمتصوير، ثم تعود 



الطائرة إلى القاعدة ليبدأ تحميض الصور وقراءتيا. وتطورت العمميات فأصبحت الطائرة 
 مية االستطالعية. ترسل الصورة مباشرة أثناء العم

وفضاًل عن طول مدة اإلجراءات، وما يرتبط بيا من تكاليف، كانت المعضمة األكبر تكمن 
في المخاطرة باألرواح والمعدات العسكرية حال التقاط الطائرات في المجاالت الجوية لدول 

صناعية أخرى، وما يستتبعو من إسقاطيا، فورًا، وىو ما تغمبت عميو تكنولوجيا األقمار ال
التي تسبح في الفضاء الخارجي، تصور وتمتقط كافة المعمومات حتى عن القوات األرضية 
من الدبابات والصواريخ والقوات البرية، وترسل المعمومات مباشرة لمقيادة دون أي خسائر 
ممكنة، ومشكالت دولية باختراق المجال الجوي لمدول األخرى. كذلك ظيرت ميمة أخرى 

 عية، تمثمت في توفير اتصاالت من الصعب اختراقيا والتشويش عمييا. لألقمار الصنا

ظيرت، بعد ذلك، المصيبة الكبرى، المعروفة بالصواريخ البالسيتية، التي تخرج من 
المجال الجوي، وتسبح في الفضاء الخارجي، وال يمكن اعتراضيا، إال عند النزول مرة 

ة زمنية بسيطة، قد ال تتيح القدرة عمى أخرى من الفضاء إلى المجال الجوي، وىي فتر 
تدميرىا، فبدأ التفكير في تدمير تمك الصواريخ البالسيتية أثناء وجودىا في الفضاء 
الخارجي. ومن ىنا ظيرت فكرة وجود أسمحة تعمل في الفضاء الخارجي ضد األقمار 
ل الصناعية التي تعمل في جمع المعمومات، واألقمار الصناعية العاممة في مجا

االتصاالت، وكذلك أسمحة لمتعامل مع الصواريخ البالسيتية خالل سيرىا في الفضاء 
وتدميرىا قبل الوصول ألىدافيا عمى األرض. ثم ظيرت فكرة استخدام الفضاء الخارجي 
في أعمال الشوشرة والتشويش عمى االتصاالت واإلشعاعات الرادارية من مناطق ال يمكن 

الجوي في الفضاء، ليصبح الفضاء الخارجي، في الفترة القادمة، تتبعيا ألنيا خارج المجال 
ساحة حرب مفتوحة، وىو ما دفع الواليات المتحدة لتكوين ىذه القوة الجديدة لمتعامل مع 

 كل ىذه العدائيات في الفضاء الخارجي. 

دخمت حيز التنفيذ في ” السماوات المفتوحة“وفي مجال متصل، فيناك معاىدة تعرف باسم 
دولة، تتيح ليذه الدول تنفيذ برامج استطالع جوي  22، ضمت 2002ناير من عام ي

لطائرات غير مسمحة عمى أراضي الدول المشتركة في المعاىدة بيدف جمع المعمومات 
كل ذلك داخل مجال الغالف الجوي العادي، ولكن، فجأة، في … عن القوات العسكرية 

ابيا من ىذه المعاىدة، في ظل استعدادىا عيد ترامب أعمنت الواليات المتحدة انسح



لالعتماد عمى القوات الفضائية األمريكية، واستغنائيا عما تتيحو ليا معاىدة السماوات 
 المفتوحة، لتمييا روسيا في إعالن انسحابيا من ذات المعاىدة. 

ورغم أن روسيا لم تعمن حتى اآلن إنشاء قوات فضائية روسية مماثمة، إال أن إعالن 
لرئيس بوتن يؤكد أن روسيا ستبدأ أو بدأت بالفعل، كي ال تسبقيا الواليات المتحدة في ا

ىذا المجال، وىو نفس األسموب الذي اتبعتو روسيا، من قبل، في السباق إلى القمر، 
والسباق في الصواريخ عابرة القارات الحاممة لمرؤوس النووية، وال أتوقع أال تعمن الصين 

المضمار والصراع العسكري الفضائي، وىو ما دعا العديد من عن وجودىا في ىذا 
سيشيد قوى عسكرية عالمية تعمل في  2022المفكرين العسكريين، لمتأكيد عمى أن عام 

 مسرح العمميات الجديد وىو الفضاء الخارجي لمكون. 

وىناك يظير التساؤل ىل سنرى محطات في الفضاء تشبو القواعد العسكرية الموجودة 
األرض يتواجد داخميا أسمحة لمتعامل ضد ىذه األقمار الصناعية سواء لتدميرىا أو  عمى

لمتعامل معيا إلكترونيًا؟ وىل ستدار تمك القواعد الفضائية الجديدة من األرض؟ أم 
دارة عممياتيا؟ أما  ستتطمب ضرورة وجود عنصر بشري في الفضاء لمسيطرة عمييا وا 

دود الفضاء بين الدول أيضًا؟ وما ىو معيار التقسيم؟ التساؤل األخطر ىل سيتم تقسيم ح
وىل ستصبح األولوية في التواجد لمقوى العظمى التي اقتحمت ىذا الفضاء الخارجي؟ إنيا 

وال نعرف … أسئمة حائرة، ظيرت، حاليًا، مع ظيور ىذا الفكر الجديد عمى مستوى العالم 
 ليا إجابات بعد! 
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