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ف�صلي ال �ك �ت��اب« :امل���س�ت��وط�ن��ات ال�ق�م��ري��ة» و»خم�ف��ر
املريخ» �إىل خطط التو�سع الرومان�سية �إىل القمر
واملريخ التي عززتها الكثري من الأعمال الأدبية؛ �إال
�أننا -وبناء على متحي�ص دقيق� -سنجد �أن ما ي�صبو
�إليه الإن�سان من طفرة ف�ضائية ،وميهد ل��ه ،بعيد
كل البعد عن �أي خمطط �إ�سرتاتيجي ُملهم ويعتد
ب��ه .ي�ق��ول يف ه��ذا ال���ص��دد« :ل�ق��د ق��ام��ت الف�ضائية
على الأ�ساطري واخل��راف��ات واالع�ت�ق��ادات اخلاطئة.
وه��ذا بحد ذات��ه �أم��ر طبيعي .فالف�ضائية كنظرية
(واملق�صود بالف�ضائية كل ما يتعلق بقطاع الف�ضاء
من تنظري وحقائق) مل تكن موجودة قبل مئة عام،
وبد�أت كتطبيق ميداين منذ نحو ن�صف قرن� .إن علم
النجوم وعلم الكونيات -مثال -ظال يتخل�صان من
الأخ�ط��اء وي�صطفيان احلقائق ع�بر �آالف ال�سنني،
بينما ت�ستمر الف�ضائية مندفعة ب�أوهامها وبلورة
قراراتها الإ�سرتاتيجية ،وهنا َم ْك َمن اخلطورة� .إن
املهمة امللحة التي تقف �أمامنا اليوم هي الف�صل بني
اخلرافة والواقع املو�ضوعي» (���ص )12:ويف مو�ضع
�آخ ��ر ي���ض�ي��ف« :ال مي�ك��ن ل�ن��ا �أن ن���ص�م��م ب��رن��اجم�ن��ا
الف�ضائي مبوجب عقلية قدمية .ال ميكن للما�ضي
�أن ينتزع منا موارد امل�ستقبل» (�ص.)92:
�رر ال�ب��اح��ث
ويف ف���ص��ل «امل �ح ��اج ��ر ال �ف �� �ض��ائ �ي��ة»ُ ،ي �ب� ِّ
�ضرورة تغيري الأولويات جتاه التكوينات ال�صغرية
يف ال�ن�ظ��ام ال�شم�سي وي �ع��زز ت�بري��ره ه ��ذا باحلجج
الثالثة التالية:
 -1امل� �ع ��ارف ال �ع �ل �م �ي��ة (ق� ��د ت �ق ��دم ل �ن��ا ال �ك��وي �ك �ب��ات
ال�صغرية معطيات ال ت�ق��در بثمن ح��ول �سر ت�شكل
نظامنا ال�شم�سي).
 -2جتنب التهديدات من الف�ضاء (ذات يوم ،وحني
��س�ي�ق�ترب �أي م ��ن ال�ك��وي�ك�ب��ات م ��ن الأر� � ��ض مل�سافة
خ�ط�يرة ،علينا �أن ن�ك��ون ج��اه��زي��ن لتجنبه وح��رف
م�ساره).
 -3ت�أليف قائمة للموارد الثمينة (حتتوي الكويكبات
على كميات هائلة من املواد النادرة).
وي �ت �ن �ب ��أ ال �ب ��اح ��ث ق �ف ��زة ن��وع �ي��ة يف ت �ط ��ور ال �ق �ط��اع
الف�ضائي؛ وذل��ك وفقا لنظرية العامل الإقت�صادي
ال�سوفييتي نيكوالي كوندراتييف (،)1935-1892
والتي تقول بتعر�ض العامل لأزمة اقت�صادية عميقة
حتدث كل خم�سني عاما ،وت�ؤدي �إىل مراجعة �شاملة
لربامج البلدان ،ويف نف�س الوقت تف�ضي للثورات
تغي من م�سار احل�ضارة وتبدِّل
التقنية التي ال �شك ِّ
من وجهها.
ني ا�ستغ َّلت فيهما
وي�شري بريفو�شني �إىل
حدثي اثن ْ
ْ
«الف�ضائية» الأزم ��ات االق�ت���ص��ادي��ة ،وا��س�ت�ف��ادت من
حلولها والتحوالت التي متخ�ضت عنها .يف احلالة

الأوىل -وبف�ضل ثورة التقنيات النفطية -ا�ستطاعت
الف�ضائية �أن ت�ستخل�ص تقانة ل�صنع �صواريخ قادرة
على اجتياز امل ��دار وب�ل��وغ القمر .وال�ث��ان�ي��ة :حينما
قدمت الثورة يف جمال التقنيات املعلوماتية �أقمارا
ا�صطناعية و�أجهزة متطورة �أتاحت �إمكانية وا�سعة
ل��درا� �س��ة ال�ف���ض��اء وال�ف���ص��ل ب�ي�ن احل �ق��ائ��ق وخ�ي��ال
العلماء .من جهة �أخ��رى ،وا�ستنادا لنتائج البحوث
العلمية احل��دي�ث��ة ال�ت��ي حملت ع�ن��اوي��ن م��ن قبيل:
«�إم �ك��ان �ي��ة ال�ت�غ��ذي ب��ال�ل�ح��م ع��ن ط��ري��ق الأن��اب �ي��ب»،
«جن��اح عملية ا�ستزراع النخاع ال�شوكي» .وا�ستنادا
ل�ه��ذه ال�ن���ش��رات وم ��ا �شابهها ي�ت�ن�ب��أ ال�ب��اح��ث ب�ث��ورة
علمية قادمة للتكنولوجيا البيولوجية؛ الأمر الذي
�س ُي�سهم يف خلق بيئة حيوية ومتوازنة ميكن و�ضعها
على منت مركبة ف�ضائية �أو حتت قبعة الزائرين
ل�ل�ك��واك��ب الأخ � ��رى ،وه ��و م��ا مل ي�ح��دث يف ال�سابق
حيث ف�شلت كل املحاوالت يف ا�ستزراع بيئة حيوية يف
الف�ضاء اخلارجي.
و ُي� � � � ْورِد ال �ك ��ات � ُ�ب يف ح��دي �ث��ه ع ��ن ال�ف���ض��ائ�ي��ة بع�ض
الأ�سرار التاريخية ،ومييط اللثام عن �أ�سباب التطور
ال���س��ري��ع يف ع�ل��م ال �� �ص��واري��خ ،خ��ا��ص��ة يف ال ��والي ��ات
املتحدة واالحت ��اد ال�سوفييتي ،بعد احل��رب العاملية
ال�ث��ان�ي��ة؛ حيث َي � ْر ِب��ط تلك الإجن� ��ازات باال�ستعانة
املُثلى بالنتائج البحثية لأملانيا املهزومة ،ال �سيما
ب �ح��وث ال �ع ��امل الأمل � ��اين ف�يرن��ر ف ��ون ب � ��راون ال ��ذي
�أ��ص�ب��ح فيما ب�ع��د م�صمما �أم��ري�ك�ي��ا .وع�ل��ى العك�س
من الواليات املتحدة ،وبدافع االعتداد بالنف�س ،مل
ي�ع�ترف االحت ��اد ال�سوفييتي بت�أثري العلم الأمل��اين
على مكت�سبه التقني.

ويت�سم جانب من مقوالت الكاتب بالأ�صالة والتف ُّرد؛
ومن بينها :الت�أكيد على �أنَّ القيادة ال�سوفييتية مل
ت�ك��ن من�شغلة بتطوير الف�ضائية .وب�ه��ذا ال���ص��دد،
ُ
يعر�ض حتليلَه للدعاية الف�ضائية بوا�سطة ال�سينما،
وي�شدد على �أنَّ «هيئة ال�سينما احلكومية ال�سوفييتية
ك��ان��ت حت��وز و��س��ائ��ل مالية عالية و�أك�ب�ر بكثري من
�أغ�ن��ى ا��س�ت��ودي��و يف ه��ول�ي�ي��ود» (�� ��ص ،)87:وم��ع ذلك
يح�صي الباحث فيلمني �سوفييتيني قبل عام 1957
ال غري� .أما الإنتاج ال�سينمائي الأمريكي بني عامي
�- 1951-1950أي يف ب��داي��ة ��ش�ع�ب�ي��ة ال�ف���ض��ائ�ي��ة يف
الثقافة املجتمعية -فتعدُّ بع�شرات الأف�لام .واحلال
نف�سها يف رو��س�ي��ا احل��دي�ث��ة؛ حيث ال ي��رى الباحثُ
َد ْع ًما حكوم ًّيا يعتد به ل�صناعة الأف�لام الف�ضائية،
وي�شري �إىل ثالثة �أفالم مل حتقق هدفها يف الرتويج
للف�ضائية� ،إن مل تكن قد �أحلقت ال�ضرر بها.
يوجه الكاتب �سهام النقد
ويف الإطار الدعائي نف�سه ِّ
�إىل �أف�لام الف�ضاء ،م�شككا يف م�صداقيتها و�ساخرا
البي .فعلى الرغم من ُمواكبتها ل�صعود
من جهلها ّ
الإن�سان �إىل الف�ضاء اخلارجي ،و�إمكانية احل�صول
على املعلومات الوافية للتجارب الف�ضائية واالعتماد
عليها يف الإنتاج ،مع ذلك بقيت الأخطاء و�سطحية
املعاجلة ت�ؤطران تلك الأفالم.
اتَّ�سم كتاب «الفر�صة الف�ضائية الأخ�يرة» ب�سهولة
ال� �ط ��رح ،وم �ن �ط �ق �ي �ت��ه �إىل ج ��ان ��ب ات� �ق ��اد ال �ع��اط �ف��ة
والإ� �ش ��راق ال��روم��ان���س��ي للكاتب يف بع�ض حم ��اوره،
ولكن من غري �أن يحيد عن املو�ضوعية وامل�صداقية
ال�ع�ل�م�ي��ة .وم ��ع �أن احل �م��ول��ة ال�ت�ق�ن�ي��ة و��س��ردي��ات�ه��ا
التاريخية ك��ان��ت ال �ب��ارزة يف ال�ك�ت��اب� ،إال �أنَّ ال��زواي��ا
طي �صفحاته.
الثقافية واخللفية الأخالقية ظ َّلتا َّ
وهكذا؛ فبني قفزة ال�سوفييتي يوري جاجارين �إىل
الف�ضاء اخل��ارج��ي ،وهبوط الأمريكي �آرم�سرتوجن
ع�ل��ى ��س�ط��ح ال�ق�م��ر ،ارت �ق��ى الإن �� �س��ان م� ��دارج احللم
واكت�شاف املجهول ،كما �أنه �أهدر جهدا كثريا وطاقة
ثمينة يف �ألعاب التناف�س اخلطرة وامتهان الأوهام.
----------------------- الكتاب« :الفر�صة الف�ضائية الأخرية ..ملاذا يحتاجالإن�سان �إىل عوامل �أخرى؟».
 امل�ؤلف� :أنطون بريفو�شني. ال�ن��ا��ش��ر :دار ن�شر (�أ) ،م��و��س�ك��و2016 ،م ،باللغةالرو�سية.
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«لماذا يحتاج اإلنسان لعوالم أخرى؟»..
ألنطون بيرفوشين

فيكتوريا زاريتوفسكايا *
َّ
احتل االحتا ُد ال�سوفييتي -ومن بعده رو�سيا -والواليات املتحدةَ ،م ْو ِقع الزعامة يف غزو الف�ضاء؟ وكيف تو َّرطت الدولتان العظميان يف الت�سابق
ملاذا و َك ْيف
الف�ضائي؟ وع َّما �أ�سفر ذلك؟ وما الذي حدَّ من �شهوتهما وثبط خططهما لغزو الف�ضاء؟ وملاذا يقت�صر الطريان حتى اليوم على املدار الأر�ضي ،بينما بقيت برامج
با على ورق �أو جملة ُمك َّررة يف اخلطب اال�ستعرا�ضية لل�سا�سة؟ وما هي �أق�صى الإمكانيات التقنية
البعثات والرحالت اجلديدة �إىل القمر ،ومن قبلها �إىل املريخ ِح ْ ً
الب�شرية الراهنة يف جمال الطريان الف�ضائي؟ وهل ُيكن �أن َت ْدفع ال�سياحة الف�ضائية �إىل تطوير القدرات التقنية وحتقيق احللم بال�سفر �إىل الف�ضاء اخلارجي؟
وما هي حقيقة الربنامج الف�ضائي للواليات املتحدة ورو�سيا ومراحل تطوره يف العقود اخلم�سة املا�ضية؟ وما هي جدوى التجارب العلمية التي ُترى اليوم؟ وما
�أهم امل�سائل التي ُيناق�شها علماء الف�ضاء يف حما�ضراتهم عن م�ستقبل غزو الف�ضاء؟ ..هذه الأ�سئلة ،وغريها ،يتناولها الباحث وال�صحفي العلمي وكاتب الق�ص�ص
اخليالية وم�ؤلف ال�سيناريوهات الرو�سي �أنطون بريفو�شني يف كتابه «الفر�صة الف�ضائية الأخرية» .ويف َم ْعر�ض �إجابته املو�ضوعية وال�شاملة للأ�سئلة ،يرتاد الباحث
مناطق علمية غري متوقعة ويقّلب يف م�سائل ظل الإعالم يتجاهلها ل�سبب �أو لآخر.

ي �� �س �ت �ه� ُّ�ل ب�يرف��و� �ش�ين ك �ت��اب��ه مب �ق��ول��ة ل�ل�ف�ي�ل���س��وف
واخلطيب والكاتب امل�سرحي الروماين �سينيكا جاء
ف�ي�ه��ا« :ل��و ك��ان ث�م��ة م�ك��ان ع�ل��ى الأر� ��ض ُت�ن�ظ��ر منه
ال�ن�ج��وم ،الن��دف��ع �إل�ي��ه ك��ل ال�ساكنة ل��ر�ؤي��ة ال�سحر
ال�سماوي» .ويف ا�ستهالل �آخ��ر� ،أ ْو َرد عبارة للرئي�س
الأم��ري �ك��ي ل�ي�ن��دون ج��ون���س��ون ال ��ذي ��ش�ه��دت فرتته
تد�شني الربنامج الف�ضائي الأمريكي يقول فيها:
«من ميتلك الف�ضاء ميتلك الأر�ض».
وي�ب��د�أ الكاتب ب��إع�لان �صريح ي��ذ ُك��ر فيه �أنَّ جمال
ال�ف���ض��اء ال�ع��امل��ي ق��د و��ص��ل �إىل ط��ري��ق م���س��دود ،بل
�إن ��ه خ���س��ر ع ��ددا م��ن �إجن ��ازات ��ه يف ال �ف�ترة الأخ�ي�رة
و��س�ج��ل ت��راج�ع��ا يف ت �ط��وره .وبالن�سبة ل��رو��س�ي��ا ،ال
ي�ت�ردد امل ��ؤل��ف يف و��ض��ع �إ�سرتاتيجيتها الف�ضائية
مو�ضع ت�سا�ؤل عميق بعد �أن َع َفا عليها الزمن ،كما
ُيلزمها ب�إخ�ضاع برناجمها ملراجعة جذرية �إنْ هي
�أرادت �أن ت�ست�أنف طريقها �إىل الف�ضاء .ويف اجلانب
الآخر ،وب�سبب ا�ستحالة جتاوز جانب من امل�شكالت
ال�ت�ق�ن�ي��ة ،ت���ض��ع �أم��ري �ك��ا وزن ��ا ك �ب�يرا ع�ل��ى امل���ش��اري��ع
امل�شرتكة مع رو�سيا .يقول امل��ؤل��ف« :ت�سبب حتطم
مركبة الف�ضاء (كولومبيا) يف �إلغاء برنامج املكوكات
الف�ضائية الأمريكية ومل يتم ا�ستحداث بديل عنها.
�أما التكنولوجيا الف�ضائية التي ورثتها رو�سيا عن
االحتاد ال�سوفييتي فقد جتاوزها الزمن ،وال ُيزمع
حتديثها ب�سبب العوائق االقت�صادية التي ال تنتهي.
يذهب القدماء وال يحل مكانهم من يكافئ خربتهم
وي�ط��وره��ا .ويبقى اال�ستخدام الرو�سي-الأمريكي
امل�شرتك ملحطة الف�ضاء الدولية م�صحوبا بخالفات
ت�ضخمها ال�صحافة ك�ث�يرا حتى ال ي�سعنا معرفة



�شيء عن اخلطوات التي مت اتخاذها والتجارب التي
مت �إج��را�ؤه��ا ،والأه��م من ذل��ك ال ي�سعنا معرفة هل
نحن بحاجة فعلية لكل تلك البحوث وال�ت�ج��ارب»
(�ص.)6:
وبالرغم من نربة الكاتب املعرت�ضة على نهج برامج
الف�ضاء� ،إال �أ َّن ��ه ال ين�ضم �إىل الأ� �ص��وات املناه�ضة
لعلوم الف�ضاء وال�ت��ي ت�شدد على �أر��ض�ي��ة الإن���س��ان،
وب�أنه خملوق ترابي ال يحتاج �إىل مكان �آخر فوقه.
وعليه �أن ي�شاطر الأر���ض م�صريها و�إن كان امل�صري
ك��ارث�ي��ا ،و�أن يحل م�شاكله الأر��ض�ي��ة قبل �أن ي�ضع
خطوة �إىل الف�ضاء ويطري مع الأوهام.
وي� ��ؤ ِّك ��د ال �ب��اح��ث ع�ل��ى م��وق�ف��ه م ��ن � �ض ��رورة امل���ض��ي
قدما يف ا�ستكناه الف�ضاء والتو�سع يف معرفته ،وب�أن
الف�ضاء ال يتناق�ض مع طبيعة الإن�سان البيولوجية؛
حيث �إ َّن��ه كائن مهي�أ للتكيف مع خمتلف الظروف
الطبيعية� ،أو �أ َّن��ه ُيكيفها لنف�سه �إنْ ه��ي ا�ستع�صت
عليه .واق�ت���ص��اد ًّي��ا ،ب��إم�ك��ان �ساكن الأر� ��ض ت�سخري
امل�ن�ج��زات الف�ضائية العلمية لال�ستخدام الأر��ض��ي
وت ��دوي ��ره ��ا يف ع� ��امل ال �ب ��زن �� ��س� .أ َّم� � ��ا م ��ن ال�ن��اح�ي��ة
ال�سيا�سية ،فالف�ضاء َم� ْك� َم��ن ق��وة ال ي�ستهان بها؛
فالتقنية الف�ضائية مزدوجة الت�أثري ،وهي مورد من
موارد الت�سلح الع�سكري.
وي�صل بريفو�شني �إىل ا�ستنتاج ُم �ف��اده �أنَّ العام َل
ال�سلبي يف ت�ط� ُّور ال�ع�ل��وم الف�ضائية ال�ع��امل�ي��ة يعود
َّ
�أ�سا�سا ل�سباق الت�سلح ال��ذي �أ ْو َغ �ل��ت فيه ال��والي��ات
امل �ت �ح��دة واالحت� � ��اد ال �� �س��وف �ي �ي �ت��ي .وي �ت��اب��ع ال�ب��اح��ث
م ��راح ��ل ه ��ذا ال �� �س �ب��اق ب �ك��ل ت�ف��ا��ص�ي�ل��ه ،وي �ث �ب��ت �أن
ال��دول�ت�ين العظميني مل تتبعا منهجية ر�صينة يف

تطوير براجمهما الف�ضائية بقدر ما كانتا معنيتني
ب��ال�ت���س��اب��ق ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه�م��ا وت���س�ج�ي��ل ن�ق�ط��ة ال ��ري ��ادة
يف االكت�شافات وال�سبق يف �سرب ال�ف���ض��اء ،ك��ل ذلك
ع�ل��ى ح���س��اب ال�ق�ي�م��ة الإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ة للمكت�شفات
والنظرة البعيدة لدميومة الإبداع .ومن الإجراءات
ال�ت��ي ي�ج��ده��ا امل ��ؤل��ف مفتقدة للمعنى العلمي وال
ح�ت��ى ل�ل�م�غ��ام��رة ال�ب�ح�ث�ي��ة� ،إر�� �س ��ال رائ� ��دة ال�ف���ض��اء
ال�سوفييتية «فالنتينا تريي�شكوفا» لتكون �أول امر�أة
ت�صعد �إىل الف�ضاء اخلارجي ،فقط لأن الأمريكان
ف�شلوا يف �إر��س��ال �سيدة �إىل ه�ن��اك .وم��ن املعلوم �أن
تريي�شكوفا قد انطوت على نف�سها ط��وال الرحلة.
اخلطوة الأخ��رى يف طريق التناف�س بني القطبني:
م��ا �أق��دم��ت عليه وك��ال��ة الف�ضاء ال�سوفييتية حني
ق� � � َّررت �أن حت���ش��ر ث�لاث��ة رواد ف �� �ض��اء يف ك�ب���س��ول��ة
الإن ��زال امل�صممة ل�شخ�ص واح ��د .وم��ن �أج��ل �إمت��ام
املهمة الغريبة ا�ضطر امل�صمم لإزال��ة كر�سي فتحة
الطوارئ ،وعليه اتخذ الرواد و�ضعية اجلنني بعد �أن
ا�ستبدلوا �سرتاتهم املخ�ص�صة ببدل ريا�ضية خفيفة.
مل تكن لهذه املغامرة �أي مربر �أو دافع علمي يذكر،
ف�ضال عن �أنها كانت حمفوفة باملخاطر ،ف�أي عطل
فني ،كانخفا�ض ال�ضغط� ،سي�ؤدي بالطاقم �إىل موت
حمتم.
ُيثري الكتاب اهتمام القارئ بتناوله م�س�ألة اخلرافة
يف القطاع الف�ضائي؛ فاالعتقاد بالأ�ساطري ال�شعبية
وااله �ت��داء ب��اخل�ي��االت الأدب �ي��ة ل�غ��زو ال�ف���ض��اء ،التي
ظ�ه��رت ق�ب��ل ان �ط�لاق ال��رح�لات الف�ضائية الأوىل
بكثري� ،أعاق اخلطط العلمية للك�شوفات الف�ضائية،
و�أدخ �ل �ه��ا يف ل�غ��و ال ط��ائ��ل م �ن��ه .وي���ش�ير امل ��ؤل ��ف يف

