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شراكات استثمارية:
أبعاد نمو اقتصاد الفضاء عالميًا

علــى مــدار عقــود، اهتمــت الحكومــات الوطنيــة 
فــي  توظيفــه  إلــى  وعمــدت  الفضــاء  باقتصــاد 
علــى  بينهــا  فيمــا  التنافــس  واســتمر  خدمتهــا، 
تعظيم مكانتها الدولية من خالله. لكن االهتمام 
لــم يتوقــف عنــد الحكومــات فحســب، بــل شــرعت 
الشركات الخاصة الكبرى والناشئة خالل السنوات 
األخيــرة فــي تمويــل اقتصــاد الفضــاء، واالســتفادة 
مــن إمكانياتــه، بمــا يعــود بالنفــع عليهــا، خاصــة أن 
ــو اآلخــر؛  ــا تل ــد يوًم محفــزات اقتصــاد الفضــاء تتزاي
نظًرا إلى التطور التكنولوجي المستمر، الذي فتح 

أمــام اقتصــاد الفضــاء فرصــًا وآفاقــًا جديــدة. 

حظــي “اقتصــاد الفضــاء” باهتمــام بــارز خــال الســنوات األخيــرة، 
فلــم يعــد يقتصــر علــى الحكومــات وحدهــا، بــل اهتمت به الشــركات 
ــى حــد ســواء. ويقصــد باقتصــاد الفضــاء  الخاصــة والناشــئة عل
االقتصــاد القائــم علــى تقديــم ســلع وخدمــات تســتخدم فــي الفضــاء؛ 
واالستكشــافات  االتصــاالت،  بينهــا  مــن  متنوعــة،  ألغــراض 
ــون  ــة بالتلفزي ــة، أو األنشــطة المتعلق ــة أو تجاري ألغــراض علمي
واألقمــار الصناعيــة، التــي كانــت قــد بلغــت قيمتهــا فــي عــام 
2018، نحــو 26% مــن إجمالــي اقتصــاد الفضــاء، وهــي الحصــة 
التــي مــن المتوقــع أن تنمــو، بحلــول عــام 2040، إلــى أكثــر مــن 
50% مــع بــدء اســتخدام األقمــار الصناعيــة والتكنولوجيــات 

الفضائيــة األخــرى للبنيــة التحتيــة لإلنترنــت.

وقــد اســتطاع اقتصــاد الفضــاء تقديــم غالبيــة قيمتــه مــن خــال 
ــات  ــك االتصــاالت والبيان ــة، بمــا فــي ذل خدمــات األقمــار الصناعي
ــذي شــجع الشــركات  وجمــع الصــور وتحليلهــا، وهــو التطــور ال
ــه فــي أداء مهــام متعــددة،  ــى توظيفــه واالســتفادة من الكبــرى عل
ــوري  ــض الف ــدة، والتفوي ــع البعي ــي المواق ــزون ف ــة المخ كمراقب
ــة.  ــو الدولي ــد مؤتمــرات الفيدي ــات االئتمــان، وعق لمعامــات بطاق
ليــس ذلــك فحســب؛ بــل ُوظفــت تقنيــة األقمــار الصناعية فــي تحديد 
المواقــع مــن خــال نظــام الماحــة عبــر اإلنترنــت، أو عنــد إجــراء 
مكالمــات فــي المناطــق الريفيــة التــي تفتقــر إلــى أبــراج الهواتــف 
المحمولــة، فضــاً عــن بــث اإلشــارات التي تتيــح لمشــاهدي التلفاز 

متابعــة برامجهــم المفضلــة. 

محفزات محركة

يأتــي االهتمــام الجلــي – ســواء من قبل القطاع العــام أو الخاص – بقطاع 
الفضــاء فــي ضــوء عدد من المحفــزات، نســتعرض أبرزها فيمــا يأتي:
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1- دور جديــد فــي مواجهــة التحديــات االجتماعيــة والبيئيــة: 
تســاعد األقمــار الصناعيــة قــادة العالــم علــى مواجهــة التحديــات 
االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة المســتعصية؛ فبينمــا يراقــب 
نحــو أكثــر مــن 160 قمــراً صناعيــاً األرض لتقييــم آثــار 
االحتبــاس الحــراري واكتشــاف األنشــطة المتســببة فــي تغيــر 
المنــاخ، كقطــع األشــجار غيــر القانونــي، الــذي مــن شــأنه أن 
يســهم بشــكل مــا فــي تفاقــم أزمــة تغيــر المنــاخ، فــإن األقمــار 
الحكوميــة  الــوكاالت  مســاعدة  يمكنهــا  كذلــك  الصناعيــة 
ــآكل  ــات وت ــق الغاب ــأن حرائ ــة بش ــاذ إجــراءات عاجل ــي اتخ ف
الســواحل والكــوارث الطبيعيــة األخــرى المتعلقــة بالمنــاخ. 
ــة  ــار الصناعي ــات األقم ــل ُتســتخدم بيان ــك فحســب؛ ب ــس ذل لي
أيضــاً بصــورة متزايــدة لرصــد تطــور المحاصيــل والتهديــدات 
غــزو  أو  الجفــاف  كظواهــر  الزراعــي  لإلنتــاج  المحتملــة 

ــرات.  الحش

2- إتاحــة فــرص عمــل ووظائــف جديــدة: تمكــن اقتصــاد 
الفضــاء فــي الفتــرة الراهنــة مــن توليــد قيمــة كبــرى مــن خــال 
تمكيــن وتعزيــز أنشــطة متنوعــة علــى األرض، صاحبتهــا 
حاجــة ملحــة لوظائــف جديــدة كالعمــل فــي البحــث والتطويــر 
فــي مجــال الفضــاء، والتصنيــع المرتبــط بمجــال الفضــاء مــن 
مركبــات فضائيــة وأقمــار صناعيــة وخافــه. ويتوقــع أن يكــون 
ــرة مــن خــال  ــة مســتقبلية كبي اقتصــاد الفضــاء مصــدراً لقيم

زيــادة حجــم الوظائــف التــي يتيحهــا، مــع خلــق وظائــف جديدة، 
وهــو مــا يرجــح أن يشــهد تناميــاً وزيــادة كبيــرة خــال الفتــرة 

لمقبلة.  ا

األقمــار  تكاليــف  وانخفــاض  التكنولوجــي  التطــور   -3
ــة بشــكل  ــار الصناعي ــض حجــم ووزن األقم ــة: انخف الصناعي
ــة  ــورات التكنولوجي ــل التط ــرة بفع ــنوات األخي ــي الس ــر ف كبي
المختلفــة، كاأللــواح الشمســية الخفيفــة والبطاريــات األكثــر 
كفــاءة. وقــد أدت تلــك التغييــرات، بجانــب زيــادة اســتخدام 
ــار  ــف األقم ــض تكالي ــى خف ــزة، إل ــة الجاه ــات التجاري المكون
مــن  للعديــد  ممكنــاً  وتشــغيلها  إطاقهــا  الصناعيــة وجعــل 

والشــركات.  المنظمــات 

وبفعــل الطلــب المتزايــد علــى األقمــار الصناعيــة، تحســنت 
التكاليــف؛ ألن المصنِّعيــن باتــوا يحصلــون علــى وفــورات 
التكاليــف  تلــك  اإلنتــاج.  زيــادة حجــم  مــن خــال  الحجــم 
ــل  ــي مقاب ــر مشــهد الفضــاء؛ فف ــت مــن تغيي المنخفضــة، تمكن
ــا  ــف بعضه ــي يكل ــرة، الت ــة الكبي ــة الحكومي ــار الصناعي األقم
مــا يزيــد عــن مليــار دوالر وتميــل إلــى االنتشــار فــي مــدارات 
بعيــدة عــن األرض، هنــاك عــدد مــن األقمــار الصناعيــة 
ــي  ــض، الت ــي المنخف ــدار األرض ــي الم ــر ف ــة األصغ التجاري
غالبــاً مــا يتــم نشــرها فــي األبــراج، وتكلــف نحــو 100 ألــف 

دوالر أو أقــل.



3

15 مارس 2023

4- الــدور المتصاعــد فــي تعزيــز اإلنتاجيــة بمجــاالت مختلفــة: 
ــة،  ــة الدق ــدة كالمستشــعرات العالي ــات جدي ــون تقني ابتكــر الباحث
التــي تعــزز التقــاط الصــور ومعالجــة البيانــات والوظائــف 
األخــرى، حتــى بــات بإمــكان األقمــار الصناعيــة جمــع وتحليــل 
ونقــل مخــازن البيانــات بصــورة أكبــر بكثيــر ممــا كانــت عليــه 

قبــل خمــس ســنوات فقــط.

تلــك التقنيــات ســاعدت األقمــار الصناعيــة فــي دعــم بعــض 
أهــم الوظائــف فــي شــركات التعديــن؛ إذ إن مــن شــأن االتصــال 
األفضــل أن يــؤدي إلــى تحســين اإلنتاجيــة فــي المواقــع البعيــدة، 
مــن خــال مســاعدة الخبــراء الموجوديــن فــي المقــر الرئيســي 
علــى التواصــل مــع الموظفيــن المحلييــن لحــل المشــكات. كمــا 
أن بإمــكان بيانــات األقمــار الصناعيــة أيضــاً دعــم شــركات 
التعديــن فــي تحديــد االنبعاثــات ومراقبــة الشــحنات علــى طــول 
سلســلة التوريــد، وتحســين جهــود االستكشــاف مــن خــال تحديد 
ــل  ــر األفض ــمح التصوي ــك يس ــادن. كذل ــة بالمع ــق الغني المناط
بمســاعدة شــركات التأميــن فــي تقييــم المخاطــر واألضــرار 
بشــكل فعــال مــن حيــث تحديــد التكلفــة فــي المواقــع البعيــدة، مــع 
ــنة وتكــرار أكبر لتسلســل الصــور، وتحديد المشــكات  دقــة محسَّ

بشــكل أكثــر وضوحــاً.

استثمارات خاصة

علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة، شــهد تمويــل قطــاع 
الفضــاء زيــادة كبيــرة؛ إذ لــم يعــد مجــال الفضــاء حكــراً علــى 

القطــاع  أمــام  الفــرص  بــل ســنحت  الحكوميــة،  الــوكاالت 
الخــاص، وفيمــا يأتــي بعــض الدالئــل علــى ذلــك:

1- اســتفادة القطــاع الخــاص مــن ارتفــاع قيمــة اقتصــاد 
الفضــاء: اســتفاد القطــاع الخــاص مــن التطــورات التكنولوجيــة 
ــع أو مــن إطــاق  ــة، ســواء مــن االســتثمار فــي التصني الحديث
األقمــار الصناعيــة، بمــا فــي ذلــك الشــركات الناشــئة الجديــدة 

ــتثمرون. والمس

ــاً  ــدرت قيمــة اقتصــاد الفضــاء عالمي  ففــي عــام 2019، قُ
ــار دوالر أمريكــي، لتشــمل مجموعــة مــن  بنحــو 423.8 ملي
األنشــطة المتعلقــة بالبحــث واالستكشــاف واســتخدام الفضــاء. 
وبحســب تقريــر الفضــاء لعــام 2022 الصــادر عــن مؤسســة 
الفضــاء، فــإن اقتصــاد الفضــاء ارتفعــت قيمتــه إلــى 469 
مليــار دوالر فــي عــام 2021 بزيــادة قدرهــا 9% عــن العــام 

الســابق. 

وأشــار التقريــر إلــى أن أكثــر مــن 1000 مركبــة فضائيــة 
دخلــت المــدار فــي األشــهر الســتة األولــى مــن العــام 2022، 
وهــو أكثــر ممــا تــم إطاقــه فــي أول 52 عامــاً مــن استكشــاف 
ــك  ــن 1957-2009، ولعــل معظــم تل ــرة بي ــي الفت الفضــاء ف
ــر  ــاً للتقري ــام، وفق ــاص ال الع ــاع الخ ــن القط ــة م ــوال آتي األم
الــذي قــدر بــأن أكثــر مــن 224 مليــار دوالر تــم توليدهــا مــن 
المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا شــركات الفضــاء الخاصــة. 
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اإلطــاق  عمليــات  مشــهد  الخاصــة  الشــركات  تغييــر   -2
ــادرة  ــام المب ــى زم ــدأت الشــركات الخاصــة تتول ــة: ب الفضائي
ــنوات  ــال الس ــدة خ ــة الجدي ــاق الفضائي ــات اإلط ــي عملي ف
القليلــة الماضيــة؛ ففــي عــام 2019، تــم إطــاق كوكبــة مــن 
األقمــار الصناعيــة “ســتارلينك” Starlink، مــن قبــل شــركة 
لـــ36  اإلنترنــت  توفيــر  بغيــة   ،SpaceX إكــس  ســبيس 
دولــة. ومــع وجــود أكثــر مــن 2200 مــن األقمــار الصناعيــة 
 SpaceXــي لـــ ــإن الهــدف النهائ ــي الفضــاء، ف Starlink ف

ــم. ــى مســتوى العال ــت عل ــة اإلنترن ــو تغطي ه

3- ريــادة اتجــاه الســياحة الفضائيــة: لــم يعــد عمــل الســياحة 
ــاع  ــام القط ــل اهتم ــتقبلياً، بفع ــاً مس ــة مفهوم ــة التجاري الفضائي
الخــاص واســتثماره فــي مجــال الفضــاء؛ إذ أضحــى واقعــاً 
وحقيقــة ممكنــة، عندمــا أســس رجــل األعمــال األمريكــي “جيــف 
ــع الفضــاء الجــوي وشــركة  ــي عــام 2000، مصن ــزوس” ف بي
ــي  ــذي نجــح ف ــة، ال ــة دون المداري ــات الرحــات الفضائي لخدم
عــام 2015، فــي إيصــال مركبــة نيــو شــيبرد التابعــة للشــركة 
إلــى الفضــاء، وهبطــت بعدهــا بنجــاح علــى األرض؛ مــا شــجع 
الشــركة علــى البــدء فــي رحــات فضــاء تجاريــة شــبه مداريــة 

ــام 2021؛  ــي ع ــل ف ــن بالفع ــن ناجحتي ــذت رحلتي ــر، ونف للبش
منهــا تلــك الرحلــة الخاصــة إلــى الفضــاء التــي قــام بها ريتشــارد 
برانســون Richard Branson الملياردير الشــهير، ومؤسس 
مجموعــة شــركات فيرجيــن Virgin Galactic، فــي أواخــر 

عــام 2021 لفتــرة وجيــزة.

4- تضاعــف تمويــل القطــاع الخــاص القتصــاد الفضــاء: فــي 
عــام 2021، تجــاوز تمويــل القطــاع الخــاص للشــركات ذات 
ــة بالفضــاء 10 مليــارات دوالر – وهــو أعلــى مســتوى  الصل
لــه علــى اإلطــاق – وهــو بذلــك قــد زاد بنحــو عشــرة أضعــاف 
ــل  ــبة التموي ــاض نس ــم انخف ــد الماضــي، رغ ــدار العق ــى م عل
العالمــي للبحــث والتطويــر فــي مجــال الفضــاء مــن قبــل 
حكومــة الواليــات المتحــدة مــن 70% إلــى نحــو 50% خــال 

الفتــرة نفســها. 

ومــن الممكــن أن يتجــاوز تمويــل القطــاع الخــاص، التمويــل 
الحكومــي فــي مجــال الفضــاء خــال العقديــن المقبليــن، وهــو 
االتجــاه الــذي تتبنــاه اإلدارة األمريكيــة فعليــاً؛ إذ ربمــا نجــد فــي 
ــن  ــن القطاعي ــة بي ــة المنفع ــراكات متبادل ــب ش ــتقبل القري المس

العــام والخــاص.
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اهتمام حكومي

وفقــاً لتقريــر مؤسســة الفضــاء، فــإن االســتثمارات المدعومــة 
مــن الــدول فــي مشــاريع الفضــاء حــول العالــم، شــهدت زيــادة 
معتبــرة، خــال عــام 2021، حيــن ارتفــع اإلنفــاق الحكومــي 
اإلجمالــي علــى برامــج الفضــاء العســكرية والمدنيــة فــي 
ــاول بعــض  ــي يمكــن تن ــام بنســبة 19%، وفيمــا يأت ــك الع ذل

االتجاهــات الحكوميــة فــي ذلــك المجــال:

1- اســتحواذ أمريكــي علــى اقتصــاد الفضــاء: تمتلــك الواليــات 
المتحــدة مــا يقــرب مــن ثلــث المركبــات الفضائيــة العاملــة حالياً 
فــي مــدار حــول األرض، يأتــي علــى رأســها أبولــو أول مركبــة 
ــر، ومحطــة ســكاي  ــى ســطح القم ــط عل ــة تهب ــة مأهول فضائي
الب الفضائيــة ومكــوك الفضــاء ومحطــة الفضــاء الدوليــة، 
وهــي المركبــات التــي تمثــل متحــدًة حجــر الزاويــة فــي برنامــج 

الفضــاء األمريكــي.

ــي  ــود ف ــل تق ــك، ب ــف بذل ــم تكت ــدة ل ــات المتح ــن الوالي لك
ــي  ــاء، ف ــاد الفض ــول اقتص ــداً  ح ــباقاً جدي ــن س ــت الراه الوق
ــي  ــيا ف ــن وروس ــع الصي ــد م ــي المتصاع ــس الدول ــل التناف ظ
ذلــك المجــال؛ لــذا عمــدت إلــى زيــادة نســبة اســتثماراتها بنحــو 

ــد  ــا تع ــام 2021. وبينم ــي ع ــاريع الفضــاء ف ــي مش 18% ف
ــي صناعــة الفضــاء،  ــازع ف ــا من ــل ب ــوزن الثقي ــا ال كاليفورني
فــإن واليــة كولــورادو هــي األكثــر اســتفادة مــن تجــدد فضــول 
الواليــات المتحــدة بشــأن الفضــاء الخارجــي؛ حيــث تمتلــك 
الواليــة ثانــي أكبــر اقتصــاد فــي مجــال الطيــران فــي الواليــات 
المتحــدة، كمــا يلعــب مزيــج مــن الشــركات األمريكيــة الكبــرى 
ــة؛  ــي اقتصــاد الفضــاء داخــل الوالي ــاً دوراً ف واألصغــر حجم
إذ يوجــد بهــا أكثــر مــن 400 شــركة طيــران وأكثــر مــن 25 

ألــف عامــل طيــران خــاص.

2- إدارة الصيــن لثانــي أكبر أســطول من المركبــات الفضائية: 
ــات  ــن المركب ــطول م ــر أس ــي أكب ــر ثان ــن وتدي ــك الصي تمتل
ــن  ــات م ــدة مجموع ــاً ع ــغل حالي ــدار، وتش ــي الم ــة ف الفضائي
األقمــار الصناعيــة للماحــة وأقمــار االستشــعار عــن بعــد 
وأقمــار االتصــاالت والمراقبــة والمركبــات الفضائيــة، كمــا 
أنهــا واحــدة مــن ثــاث دول لديهــا القــدرة علــى اســتعادة 
األقمــار الصناعيــة وإجــراء رحلــة فضائيــة مأهولــة، وقــد 
ارتفــع اســتثمار الصيــن فــي اقتصــاد الفضــاء خــال عــام 
2021 ليصــل إلــى نحــو 23%، بمــا يشــير إلــى حــرص 

ــود. ــات الوج ــى إثب ــد عل ــي متصاع صين
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3- صمــود اقتصــاد الفضــاء الروســي رغــم التحديــات: رغــم 
ــات  ــن تحدي ــا م ــا صاحبه ــة، وم ــية األوكراني ــرب الروس الح
متوقعــة، مثــل أن يتأثــر تخطيــط ميزانيــة روســيا لبرامــج 
الفضــاء المدنيــة والعســكرية مقارنــة بالســنوات الســابقة، بســبب 
ــا؛  ــدة وأوروب ــات المتح ــع الوالي ــي م ــاون الفضائ ــار التع انهي
فإنــه لــم يحــدث ســوى تغييــرات طفيفــة فــي ميزانيــة الفضــاء 
ــل )3.9  ــار روب ــث انخفضــت مــن 264.2 ملي الروســية؛ حي
ــل  ــار روب ــى 257.5 ملي ــام 2022، إل ــي ع ــار دوالر( ف ملي
)3.8 مليــار دوالر( بحســب الخطــة الحاليــة للســنوات الثاثــة 

ــة. المقبل

جديــر بالذكــر أن روســيا تشــغل فــي الوقــت الراهــن ثالــث 
أكبــر أســطول مــن المركبــات الفضائيــة، بمــا فــي ذلــك أقمــار 

االتصــاالت واألرصــاد الجويــة واالســتطاع.

ــاد  ــي اقتص ــارات ف ــة اإلم ــل دول ــن قب ــع م ــتثمار واس 4- اس
دولــة  أعلنــت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي  الفضــاء: 
اإلمــارات عــن العديــد مــن المشــاريع الفضائيــة، وهــو األمــر 
ــي  ــدة ف ــة رائ ــا دول ــا بصفته ــز مكانته ــي تعزي ــاهم ف ــذي س ال
ــك، تنامــى عــدد  ــوازي مــع ذل ــا الفضــاء. وبالت ــدم تكنولوجي تق
ــالم  ــب س ــال. وبحس ــك المح ــة بذل ــة المهتم ــركات الخاص الش

القبيســي المديــر العــام لوكالــة اإلمــارات للفضــاء، فــإن الدولــة 
أنفقــت نحــو 2.96 مليــار دوالر علــى األنشــطة المتعلقــة 
بالفضــاء فــي الفتــرة بيــن عامــي 2015 و2020، فيمــا ارتفــع 
ــي  ــبة 40% ف ــاء بنس ــات الفض ــات وتطبيق ــود خدم ــدد عق ع

العــام نفســه.

ولقيــاس مــدى مســاهمة قطــاع الفضــاء فــي االقتصــاد 
الوطنــي، أطلقــت وكالــة اإلمــارات للفضــاء دراســة اســتقصائية 
تركــز علــى عــدد الشــركات العاملــة فــي الصناعة، واالســتثمار 
األجنبــي، وإجمالــي اإلنفــاق علــى المشــاريع الفضائيــة، وهــو 
أشــبه بمشــروع وطنــي يســتفيد مــن المعلومــات والبيانــات، فــي 
تعزيــز اقتصــاد الفضــاء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

عــاوة علــى ذلــك، فقــد كانــت مشــاركة رائــد الفضــاء 
اإلماراتــي “ســلطان النيــادي” فــي المهمــة الفضائيــة التــي 
أطلقهــا مركــز محمــد بــن راشــد للفضــاء ضمــن برنامــج 
اإلمــارات لــرواد الفضــاء، إلــى محطــة الفضــاء الدوليــة خــال 
شــهر مــارس الجــاري، تعبيــراً عــن هــذا االهتمــام المتصاعــد 
الفضــاء  اقتصاديــات  فــي  الدولــة بتعزيــز حضورهــا  مــن 

ــاً.  عالمي
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5- انفتــاح الهنــد علــى اقتصــاد الفضــاء بالتشــارك مــع القطاع 
ــذ  ــة من ــة فضائي ــن 80 مركب ــر م ــد أكث ــت الهن الخــاص: أطلق
ــى  ــام 1975، وتتول ــي ع ــي األول ف ــا الصناع ــاق قمره إط
 )ISRO( ــة ــة للدول ــة المملوك ــة أبحــاث الفضــاء الهندي منظم
مراقبــة أنشــطة أبحــاث الفضــاء فــي الدولــة. وتقــوم الهنــد حاليــاً 
 ،INSAT /GSAT ــلة ــن سلس ــاالت م ــواتل اتص ــغيل س بتش
ــن  ــة م ــة الهندي ــواتل الماحي ــة األرض، والس ــواتل مراقب وس

.IRNSS ــلة سلس

وقــد بــدأت حكومــة الهنــد مؤخــراً فــي إجــراء إصاحــات 
ــد  ــم وتزوي ــم وتنظي ــدف تشــجيع ودع ــي قطــاع الفضــاء، به ف
الشــركات الناشــئة والخاصــة بفرصــة االنخــراط فــي عمليــات 
الفضــاء؛ لزيــادة حصتهــا فــي الســوق علــى الصعيــد العالمــي. 
ــه  ــا مجموع ــد م ــدى الهن ــو 2021، كان ل ــن ماي ــاراً م واعتب
368 شــركة فــي مجــال تكنولوجيــا الفضــاء؛ وذلــك بالتــوازي 
مــع رفــع الهنــد ميزانيــة الفضــاء بنســبة 36% فــي العام نفســه.

ــم  ــيا: تهت ــرق آس ــوب ش ــن حكومــات جن ــاد م 6- اهتمــام ج
ــد باســتخدام  الحكومــات فــي جنــوب شــرق آســيا بشــكل متزاي
مواجهــة  بغــرض  األرض  كمراقبــة  الفضــاء،  تكنولوجيــا 
ــة الغابــات واألمــن والتنبــؤ بالطقــس؛ ففــي عــام  عمليــات إزال
ــة عــن تطلعاتهــا إلطــاق  2020، أعلنــت الحكومــة التاياندي
بعثــات إلــى القمــر وفــي الفضــاء العميــق، وفــي الوقــت نفســه، 
أيضــاً  المعــروف   ،LAPAN-Tubsat إندونيســيا  أنتجــت 
ــا  ــا، فيم ــي ألماني ــه ف ــم تصنيع ــذي ت ــم LAPAN-A1، ال باس
ــات المتحــدة  ــي تعــاون مــع الوالي شــاركت إندونيســيا أيضــاً ف
وفرنســا فــي مشــاريع تتعلــق بالتنميــة الزراعيــة ومراقبــة 
ــا  ــت ماليزي ــر، أنتج ــب آخ ــى جان ــات. وعل ــات والفيضان الغاب
المملكــة  بالتعــاون مــع  يعمــل  هــي كذلــك قمــراً صناعيــاً 
المتحــدة، باإلضافــة إلــى مشــاريع االستشــعار عــن بعــد بدعــم 

ــة. ــا الجنوبي ــن كوري م

7- مواصلــة االســتثمار األوروبــي فــي اقتصــاد الفضــاء: 
واصلــت الــدول األوروبيــة خال الســنوات الماضية اســتثمارها 
ــح  ــم المصال ــات دع ــن سياس ــك ضم ــال الفضــاء؛ وذل ــي مج ف
ــغ  ــات، بل ــا. وبحســب اإلحصائي ــة ألوروب ــة واألمني االقتصادي
إجمالــي إنفــاق االتحــاد األوروبــي علــى برامــج الفضــاء خــال 
عــام 2022 نحــو 2.6 مليــار دوالر، وبلــغ اإلنفــاق الفرنســي 
ــا نحــو 2.35  ــغ إنفــاق ألماني نحــو 4.2 مليــار دوالر، فيمــا بل

ــار دوالر. ملي

تحدٍّ قائم

رغــم المســتقبل المشــرق الــذي مــن المتوقــع أن تحملــه األيــام 
القتصــاد الفضــاء، مصحوبــاً بمزيــد مــن التطــور التكنولوجــي، 
ــه،  ــام ب ــه وتوســع االهتم ــم تمويل ــه وحج ــي قيمت ــادة ف والزي
فــإن فــي ذلــك المضمــار تحديــاً ال يمكــن إغفالــه، يتمثــل فــي 
المخلفــات الفضائيــة التــي تتزايــد علــى نحــو كبيــر مــع زيــادة 
االهتمــام باقتصــاد الفضــاء؛ فقــد أدى توجــه مــا يقــرب مــن 9 
ــى الفضــاء،  ــة إل ــة المتهالك ــدات الفضائي ــن المع آالف طــن م

إلــى خلــق مشــاكل بيئيــة عديــدة. 
ووفقــاً لناســا، فــإن هنــاك أكثــر مــن 100 مليــون قطعــة 
مــن الحطــام الفضائــي، بحجــم مليمتــر واحــد أو أكبــر، تــدور 
حــول األرض؛ مــن بينهــا المركبــات الفضائيــة غيــر العاملــة، 
والمعــدات المهجــورة، وهــي جميعهــا تســير بســرعات حتــى 
ــأنه  ــن ش ــذي م ــر ال ــو األم ــاعة، وه ــي الس ــل ف 17500 مي
أن يلحــق الضــرر باألقمــار الصناعيــة أو المركبــات الفضائيــة 
العاملــة؛ مــا يفــرض حتميــة بحــث الحكومــات والشــركات على 
ــه  ــدي ومنع ــك التح ــة ذل ــة لمواجه ــول عملي ــي حل ــواء ف الس
مــن إعاقــة أي تقــدم محــرز فــي اقتصــاد الفضــاء، خاصــة أن 
ــي  ــراً ف ــاً كبي ــهد اقتصــاد الفضــاء تنامي ــع أن يش ــن المتوق م
ــات  ــن المخلف ــًدا م ــي مزي ــا يعن ــة؛ م ــة المقبل ــنوات القليل الس

ــة. الفضائي

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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