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مجتمع وإقتصاد
التنافسي
المسار
ّ
لتطور
كان مفيدًا ّ
العلوم ،خاصة
في مجال الفضاء
واالتصاالت والنقل
ّ

علوم

العلوم والتكنولوجيا:
الوجه الحسن لسباق الحرب الباردة
كانت الحقبة الصراعية بين المنظومة االشتراكية والمنظومة الرأسمالية ،المتعارف على
علميًا
لكنها أيضًا شهدت صراعًا
تسميتها «الحرب الباردة» ،مليئة بالصراع السياسي والعسكريّ ،
ّ
محتدمًا ،ومن ضمنه الصراع على الفضاء والتكنولوجيا.
عمر ديب
ب ـع ــد الـ ـح ــرب ال ـع ــامل ـي ــة ال ـث ــان ـي ــة ،مــن
ع ـ ــام  1945ح ـت ــى ع ـ ــام  ،1990شـهــد
ال ـع ــال ــم ل ـح ـظــات م ـص ـيـ ّ
ـريــة ك ـ ــادت أن
ّ
تفجر صراعات مباشرة بني القوتني
ّ
الـكـبـيــرتــن آنـ ــذاك .ودار بـحــث معمق
ّ
داخ ــل الــدوائــر املغلقة فــي كــل منهما
حول ُ ِّالكثير من األفكار واالقتراحات
التي نفذ بعضها ،فيما بقي بعضها
ً
اآلخر فكرة للتاريخ .وكان العلم طوال
ّ
هــذه الـفـتــرة ،تمامًا كما فــي أي ــة حالة
ّ
ّ
ّ
أساسيًا في
تنافسيًا
صراعية ،ميدانًا
ّ
حركة تطورية صاعدة.
سبر أغوار الكون
عـلــى الـصـعـيــد الـعـلـمــي ،ك ــان للعلوم
الـ ـ ـن ـ ـ ّ
ـووي ـ ــة وعـ ـ ـل ـ ــوم الـ ـفـ ـض ــاء ال ـح ـ ّـي ــز
ّ
األكـبــر مــن االهـتـمــام .ورغ ــم أن العالم
ك ــان ق ــاب قــوســن أو أدن ــى مــن ولــوج
ّ ّ
خ ـطــر ان ـ ــدالع ك ـ ــوارث ن ـ ّ
ـووي ــة ،إل أن
ح ـل ــة ك ــان ًــت م ــن دون أدن ــى
ه ـ ــذه امل ــر ً
شـ ّـك مرحلة عظيمة فــي السباق على
استكشاف الكون .ففي حمأة الصراع
بني املنظومة الرأسمالية في الواليات
ّ
امل ــتـ ـح ــدة وأوروبـ ـ ـ ـ ــا ،وبـ ــن امل ـن ـظــومــة
ّ
االشـتــراكـيــة فــي االت ـحــاد السوفياتي
والصني وشرقي أوروبا ،شهد البحث
الـعـلـمــي اهـتـمــامــا متعاظمًا وتدفقت
مـصــادر التمويل والــدعــم على قطاع
ع ـل ــوم ال ـف ـضــاء بـنـحــو غ ـيــر مـسـبــوق.
مركبات فضائية سوفياتية وأميركية
ت ـس ــاب ـق ــت ع ـل ــى س ـب ــر أغـ ـ ـ ــوار الـ ـك ــون.
انـطـلـقــت الـكـلـبــة «اليـ ـك ــا» ف ــي مـسـبــار
ً
فـ ـض ــائ ــي ،ثـ ــم دار «غـ ــاغـ ــاريـ ــن» ّأوال
حول األرض ،وكان أول إنسان يخرج
إل ــى ال ـف ـضــاء ،فـلـحـقــه «أرم ـس ـتــرونــغ»
ومـجــوعــة مــن رواد الـفـضــاء اآلخــريــن
ال ـ ــذي ـ ــن م ـ ـشـ ــوا ف ـ ـ ــوق سـ ـط ــح الـ ـقـ ـم ــر.
ً
وصلت مركبات السوفيات ّأوال نحو
كوكب الــزهــرة ،فيما تمكنت مركبات
األمـيــركـيــن مــن الــوصــول إلــى املـ ّـريــخ.
ّ
ميزانيتا الــدولـتــن بتقديم
لــم تبخل

ّ
ّ
ك ــل مــا تطلبه الـعـلــم فــي تـلــك املرحلة
ّ
ال ـت ـن ــاف ـس ــي ــة .وبـ ــن رحـ ـ ــات ال ـف ـضــاء
وال ـس ـب ــاق ن ـحــو ال ـك ــواك ــب وال ـش ـمــس
واستكشاف خصائص الكون البعيد،
ظهر تنافس آخر في تطوير التقنيات
الـ ـ ـن ـ ــووي ـ ــة ال ـس ـل ـم ـي ــة م ـ ــن مـ ـف ــاع ــات
الـتـخـصـيــب واملـ ــاء الـثـقـيــل والـخـفـيــف
ومفاعالت رائــدة أخــرى ،وتنافس في
تقنياتها الحربية من القنبلة النووية
األول ــى إل ــى القنبلة الـهـيــدروجـيـنـ ّـيــة،
ً
وصوال إلى «تسار» أكبر سالح نووي
عرفته البشرية في تاريخها.
ل ـكــن ب ــن ه ــذه االك ـت ـش ــاف ــات ال ــرائ ــدة،
ّ
ُ
ظ ـه ــرت أف ـك ــار ل ــم ت ـطـ َّـبــق وظ ــل ــت طـ َّـي
الـ ـكـ ـتـ ـم ــان وال ـ ـن ـ ـس ـ ـيـ ــان .وهـ ـ ـ ــي ،ع ـلــى
ّ
غ ــراب ـت ـه ــا ،ت ــؤك ــد حـ ـم ــاوة ال ـت ـنــافــس
الـعـلـمــي ،سـ ــواء ال ـن ـظـ ّ
ـري م ـنــه ،أو ذو
ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـع ـم ـل ـ ّـي ــة .ونـ ـ ــورد هـنــا
بضعة أمثلةٍ َعلى تلك األفكار التي لم
ّ
تصبح واقعًا قط:
تفجير قنبلة نووية على سطح القمر
ف ــي ص ـيــف عـ ــام  ،1959ك ــان ــت دوائـ ــر
ّ
جديًا
الـقــرار األميركية العليا تبحث
ف ـكــرة إج ـ ــراء اخ ـت ـبــار نـ ــووي حقيقيّ
ف ــوق سـطــح الـقـمــر م ــن طــريــق إرس ــال
رأس ن ــووي صـغـيــر عـلــى مــن إحــدى
املــركـبــات الفضائية وتفجيره هناك.
وكـ ـ ــان الـ ـه ــدف م ــن وراء ذل ـ ــك إج ـ ــراء
ّ
اخ ـت ـبــار نـ ـ ّ
ـووي يـشــكــل عــرضــا لـلـقـ ّـوة
ّ
من أجل ردع املنافسني وإثبات تفوق
ب ــاده ــمّ .أم ــا ال ـه ــدف الـعـلـمــي املـعـلــن،
ف ـكــان اخـتـبــار الـتـفــاعــل ال ـن ــووي فــوق
سطح القمر وفي البيئة القمرية .وقد
ً
ّ
وص ــل امل ـخــط ـطــون ف ـعــا إل ــى مــرحـلــة
تـحــديــد مـكــان االخ ـت ـبــار ،وك ــان مـقــررًا
في موقع وسطي بني الجانب املضيء
والـ ـج ــان ــب امل ـظ ـل ــم م ــن س ـط ــح ال ـق ـمــر،
ُ
وح ِّدد زمنه بدقة ليكون تأثيره األكبر
ّ
مرئيًا بنحو واضح من كوكب األرض،
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا مـ ــن ال ـب ـق ـع ــة ال ـج ـغ ــراف ـي ــة
ال ـتــي تـتـ ّ
ـوسـطـهــا مــدي ـنــة «مــوس ـكــو».

ل ــم ت ـخــرج تـلــك ال ـف ـكــرة إل ــى التطبيق
بسبب مـخــاوف مــن عــدم ال ـقــدرة على
ّ
تــوقــع تــأثـيــراتـهــاً عـلــى كــوكــب األرض
ع ـم ــوم ــا ،خ ــاص ــة أن ال غـ ــاف جــويــا
للقمر ،وال دراس ــات كــافـيــة فــي حينه
ّ
عن واقعه الجيولوجي .ولعل الخوف
أي ـضــا ارت ـبــط بـ ــردود الـفـعــل وان ـفــات
األمـ ــور خ ــارج ن ـطــاق الـسـيـطــرة .ومــن
ب ــن ال ـع ـل ـمــاء ال ــذي ــن ع ـم ـلــوا ف ــي هــذه
ال ــدراس ــات كــان «ك ــارل ســاغــان» الــذي
أصبح الحقًا مــن العاملني فــي مجال
ت ـب ـس ـي ــط ال ـ ـع ـ ـلـ ــوم وتـ ـق ــديـ ـمـ ـه ــا إل ــى
الجمهور األوسع.

سالح اليزري فضائي

ً
قد تكون هذه الفكرة قريبة من مشاهد
ّ
ّ
أفــام الفضاء ،لكن مسألة أن تتسلح
املركبات الفضائية بأسلحة اليزرية
ّ
كـ ــي ي ـت ـم ــك ــن ب ـع ـض ـهــا مـ ــن اص ـط ـي ــاد

مرحلة
مرحلة الحرب الباردة كانت
ً
عظيمة في السباق على
ً
استكشاف الكون
سـقــاط الخصوم مــن امل ــدار،
بـعـ
ـض ،وإ ٌ
ٌ
ف ـكــرة قــابـلــة للتطبيق ،وعـمــل عليها
ال ـســوف ـيــات ج ـ ّـدي ــا ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات.
ـواز ،ك ــان األمـيــركـ ّـيــون
وف ــي مـســار م ـت ـ ٍ
ي ـع ـم ـلــون ع ـلــى تـحـقـيـقـهــا أيـ ـض ــا .في
الـسـبـعـيـنـيــات والـثـمــانـيـنـيــات وضــع
االت ـ ـحـ ــاد ال ـس ــوف ـي ــات ــي خ ـط ــة عـمـلـ ّـيــة
إلن ـشــاء مــركـبــات غـيــر مــأهــولــة تحمل
ً
على متنها اليزر عامال على مخزون
ثــانــي أوكـسـيــد الـكــربــون ،ولــديــه قــدرة
تفجيرية كبيرة تستطيع إسقاط أي
ّ
أميركي .في عام 1986
قمر اصطناعي
ب ــدأت مــرحـلــة االخ ـت ـبــار الـفـعـلــي لهذا
السالحُ ،
ّ
فضائية،
وح ِّمل على مركبة
ُ
وأطـلــق بعد عــام تقريبًا إلــى الفضاء.

ّإل ّأن االخ ـت ـب ــار ّ
األول ف ـشــل بسبب
ع ــدم وص ــول الـقـمــر االصـطـنــاعــي إلــى
ّ
املحدد له ،وكانت هناك ضرورة
املدار
ّ
أن
غير
الحقًا.
التجربة
ـراء
ـ
ج
إ
ـادة
إلعـ
ً
دخـ ــول االق ـت ـص ــاد ال ـســوف ـيــاتــي أزم ــة
ك ـب ـي ــرة فـ ــي ح ـي ـن ــه ،وب ـ ـ ــدء م ـش ـكــاتــه
ال ـس ـي ــاس ـ ّـي ــة الـ ـت ــي م ـ ّـه ــدت لـتـفـكـيـكــه،
جعلت املسؤولني عن البالد يصرفون
الـنـظــر ع ــن ذاك املـ ـش ــروع ،ول ــم يــدخــل
حيزه العملي.

لف شريط نحاسي حول الغالف
ّ
الجوي لألرض

ق ـ ـ ّـرر س ـ ــاح ال ـ ـجـ ـ ّـو األمـ ـي ــرك ــي وم ـعــه
وزارة الــدفــاع مـ ّـد  480مليون شريط
نحاسي في مدار دائري حول األرض
مــن أج ــل خـلــق حـلـقــةٍ دائ ـ ّ
ـري ــةٍ حولها،
تـمــامــا كـحـلـقــات كــوكــب زح ــل ،بـهــدف
ّ
استعماله لتحسني قدرات االتصاالت
الـعـسـكـ ّ
ـريــة الـبـعـيــدة امل ــدى .وبالفعل،
ب ــدأت ال ـخ ـطــوات األولـ ــى لتنفيذ هــذا
امل ـ ـشـ ــروع ب ــن ع ــام ــي  1961و،1963
ـوشـ ــر ب ـتــرك ـيــب ال ـخ ـط ــوط األولـ ــى
وبـ ـ ِ
ّ
فــي امل ــدار .غير أن تـطـ ّـورات متسارعة
جعلت املخططني يصرفون النظر عن
ّ
االقتصادية
الفكرة بسبب تكاليفها
م ــن ج ـهــة ،وبـسـبــب اك ـت ـشــاف وســائــل
ّ
ّ
ّ
أرضية أكثر فعالية وأقل كلفة
اتصال
من جهة أخرى .وبالفعل ،ما زال على
ّ
بعد مئات الكيلومترات ،تنتشر حتى
ال ـي ــوم ال ـن ـقــاط األولـ ــى ال ـتــي وضعها
األم ـيــرك ـيــون ف ــي م ـســار دائ ـ ــري حــول
ّ
النحاسية
لتثبيت األشــرطــة
األرض
ّ
ّ
حــول ـهــا ،لـكــنـهــا ظــلــت ف ــارغ ــة ،ول ــم تـ َـر
تلك الـفـكــرة الـنــور على اإلط ــاق ،وقد
ّ
ت ـخــطــاهــا ال ــزم ــن ســري ـعــا وب ــأش ــواط
ّ
فــي عصر التكنولوجيا واالتـصــاالت
الحديث.

الفضائية
«الحرية»
محطة
ّ
ّ
ف ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ري ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــان ،كـ ــان
ّ
ل ـلــواليــات املــت ـحــدة م ـشــروع فضائي

كبير إلنشاء محطة فضائية ضخمة
تـ ـح ــوي مـ ـخـ ـتـ ـب ــرات وأجـ ـ ـه ـ ــزة رص ــد
وق ـيــاس وم ـع ـ ّـدات إلص ــاح املــركـبــات
ّ
ال ـف ـض ــائ ـ ّـي ــة وغـ ـي ــره ــا ،وت ـش ــك ــل مـقــر
إقــامــة دائـمــة لـعـشــرات ّ
رواد الفضاء،
وذلك في الفترة الواقعة في منتصف
ث ـم ــان ـي ـن ـي ــات الـ ـ ـق ـ ــرن املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ك ــان
ّ
ّ
الـ ـ ـه ـ ــدف م ـ ــن ه ـ ـ ــذه امل ـ ـحـ ــطـ ــة ت ـخ ــط ــي
ّ
اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات املـ ـ ــوجـ ـ ــودة فـ ــي م ـحــطــة
ّ
السوفياتية الـتــي كــانــت أكبر
«مـيــر»
ّ
ّ
م ـحــطــة ف ـضــائـ ّـيــة دول ــي ــة ف ــي حـيـنــه،
وأع ـل ــن ري ـغ ــان م ـشــروعــه ف ــي خـطــاب
ّ
«حــال االت ـحــاد» الــذي يلقيه الرئيس
ّ
األم ـيــركــي ك ــل ع ــام ،وذل ــك ع ــام .1984
ّ
ـطــة «الـحـ ّ
ـريــة»
اسـتـمـ ّـر التخطيط ملـحـ
حتى عام  1990عندما قرر املسؤولون
ّ
ال ـس ـيــاسـ ّـيــون األم ـي ــرك ـ ّـي ــون الـتـخــلــي
عنها نتيجة تكاليفها الهائلة ،وإثر
انتهاء الحرب الباردة ،ومعها انتفاء
ّ
الحاجة ً إلى إثبات
التفوق التي كانت
م ــازم ــة ل ـه ــا .وب ـع ــد سـ ـن ــوات قـلـيـلــة،
ّ
ّ
دولية
تحول هــذا املـشــروع إلــى فكرة
اش ـتــركــت ف ــي تخطيطها وتنفيذها
وتمويلها مجموعة كبيرة من الدول
ّ
ض ـمــت الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة وروس ـي ــا
والــدول األوروبية والصني واليابان،
ّ
في إطار مشروع ُعرف باسم «محطة
الفضاء الدولية» التي وصلت كلفتها
ُ
إلــى نحو  100مليار دوالر ،وط ـ ِّـو َرت
ّ
جماعية مشتركة.
بجهود

تعاون دولي أو منافسة حامية؟

ّ
ركـ ـ ـ ـ ــزت بـ ـع ــض األدبـ ـ ـي ـ ــات ال ـع ـل ـم ـ ّـي ــة
ّ
املعاصرة على أهمية التعاون الدولي
امل ـ ـش ـ ـتـ ــرك لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا
ّ
والعلوم ،ألن التعاون يخفض األكالف
ّ
ّ
ويسرع الوصول إلى
ويوحد الجهود
الـنـتــائــج املــرجــوة عـبــر نـقــل الـخـبــرات
ّ
وتشاركها .إل أن البرامج واألهــداف
ّ
ال ـن ـه ــائ ـي ــة ألي مـ ـش ــروع ع ـل ـمــي هــي
ّ
سياسية في نهاية
أهداف ذات طبيعة
ّ
فعليًا الوصول إلى
املطاف ،ويصعب
ّ
تـعــاون حقيقي عميق يتخطى إطــار
الشكليات الدبلوماسية أو املواضيع
ّ
هذا السياق،
غير االستراتيجية .في ّ
ّ
يبرز التنافس العلمي محفزًا للتطور
ّ
والتقدم ،وليس عائقًا له.
إن ال ـس ـبــاق الـعـلـمــي الـ ــذي س ــاد تلك
الـحـقـبــة ال ـتــاري ـخـ ّـيــة ،وك ــان ج ــزءًا من
ّ
السياسي الــدائــرً في العالم،
الـصــراع
ح ـم ــل م ـع ــه ف ــرص ــا م ـه ـم ــة ل ـل ـع ـلــم ،إذ
خـ ّـصـصــت الـ ــدول ال ـك ـبــرى مـيــزانـيــات
كـبـيــرة لـلـجــامـعـ ّـات وم ــراك ــز األب ـ ًحــاث
والــدراســات ،وجندت فرقًا علمية من
نخبها الفكرية والتقنية والهندسية
إلن ـ ـجـ ــاز امل ـ ـهـ ـ ّـمـ ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة .كــذلــك
ّ
املدنية بتلك
تداخلت املهمات العلمية
ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ،واس ـت ـف ــاد املـ ـج ــاالن من
ّ
ّ
بعضيهما .وال شك في أن هذا املسار
ّ
ّ
التنافسي كــان مفيدًا لتطور العلوم،
ّ
ّ
خاصة في مجال الفضاء واالتصاالت
ّ
والـتـقـنــيــات وع ـلــوم الــايــزر والـعـلــوم
الـنـ ّ
ـوويــة ،بــاإلضــافــة إلــى قطاع النقل
الجوي والطيران الحربي ،وكان آخر
انعكاسات هذا امليدان اختراع شبكة
اإلن ـتــرنــت ال ـتــي بـ ــدأت ف ــي تطبيقات
عسكرية لنقل املعلومات والبيانات،
ّ
عاملية تربط عشرات
وانتهت شبكة
ّ
مـ ـلـ ـي ــارات األج ـ ـهـ ــزة وامل ـ ـنـ ــصـ ــات فــي
العالم.
يـنـفـتــح ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ع ـلــى م ـيــاديــن
تـنــافـسـ ّـيــة عـسـكــريــة ومــدن ـيــة جــديــدة
تحديدًا مع استعادة روسيا لدورها
فــي املـجــال ّ
األول ودخ ــول الصني إلى
املـ ـج ــال ال ـث ــان ــي م ــن ب ــاب ــه ال ـعــريــض،
ّ
ليعود التنافس مع الواليات املتحدة
وأوروب ـ ـ ـ ــا والـ ـي ــاب ــان ودول ص ــاع ــدة
ّ
جـ ــديـ ــدة حـ ـ ــول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،ول ـ ـعـ ــل ه ــذا
ال ـصــراع سيحمل مـعــه فــي املستقبل
خ ــروق ــات ج ــدي ــدة ف ــي ع ـل ــوم األرض
واإلنسان والفضاء.

