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دالالت ورسائل
ــذه  ــا ه ــي تحمله ــدالالت الت ــض ال ــى بع ــوف ع ــن الوق ميك

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع التجرب

ــل اســم الصــاروخ  ــارش: يحم ــل بشــكل مب ــد إرسائي 1- تهدي
ــران بإطالقــه مؤخــراً وهــو “خيــر شــيكن”،  ــذي قامــت إي ال
داللــة رمزيــة عــى أن الصــاروخ موجــه باألســاس إىل إرسائيــل، 
حيــث يعنــي املســمى بالعربيــة “مدمــر خيــر”، وخيــر 
هــي املدينــة التــي كان يقطنهــا اليهــود يف الجزيــرة العربيــة 
ــل اإلســالم، وقــد خــاض املســلمون معركــة فيهــا أســفرت  قب
عــن هزميــة اليهــود. كــا أن املــدى املعلــن للصــاروخ 1450 
كيلومــراً، أي أن لديــه القــدرة عــى الوصــول إىل املــدن 
الرئيســية يف إرسائيــل، إذا مــا تــم إطالقــه مــن قواعــد يف غــرب 

ــران. إي

ويتزامــن ذلــك مــع التصعيــد اإلرسائيــي ضــد إيــران، 
ــي  ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــالن رئي ــه يف إع ــدت مالمح ــذي ب وال
بــدء حملــة إضعــاف إيــران، كــا أكد أن واشــنطن قــد منحت 
تــل أبيــب الحريــة يف مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة، وذلــك 

يف االتصــال الهاتفــي مــع الرئيــس األمريــي جــو بايــدن يف 6 
فرايــر الجــاري، وهــو مــا يُشــر إىل رغبــة واشــنطن يف إيصــال 
رســالة إليــران بــأن عــدم التقــدم يف مســار املفاوضــات، يعنــي 
اســتخدامها إلرسائيــل يف توجيــه التهديــدات، وإطــالق يدهــا 
يف اســتهدافها يف ســوريا. وقــد قامــت األخــرة باســتهداف 
مواقــع عســكرية تابعــة لـ”حــزب اللــه” اللبنــاين، يف 31 ينايــر 

املــايض.

ــران أن  ــت طه ــد: أعلن ــج ملخاطــر الصــاروخ الجدي 2- الرتوي
صــاروخ “خيــر شــيكن” قــد تــم تصنيعــه بالكامــل باالعتــاد 
عــى الخــرات املحليــة يف إيــران، وذلــك إليصــال رســائل 
لواشــنطن والغــرب بــأن إيــران قــادرة عــى تطويــر قدراتهــا 

ــة.  ــات الغربي ــة عــى الرغــم مــن العقوب الدفاعي

ولكــن عــى الجانــب اآلخــر، كشــفت إيــران عــن أن 
الصــاروخ الــذي تــم إطالقــه مــن الجيــل الثالــث الــذي يصــل 
مــداه إىل 1450 كــم، وأنــه يعمــل بالوقــود الصلــب، كــا أنــه 
ــة  ــدروع الصاروخي ــي ال ــاورة لتخط ــى املن ــدرة ع ــه الق لدي
واألنشــطة املضــادة للصواريــخ. هــذا فضــالً عــن تقليــص وزنه 
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ــة إطــاق صــاروخ باليســتي بعيــد المــدى  ــر الجــاري، عــن تجرب كشــفت وســائل إعــام إيرانيــة، فــي 9 فبراي
ُيدعــي “خيبــر شــيكن”، تــم تصميمــه بواســطة القــوة الجوفضائيــة التابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي، بمــدى 
يصــل إلــى 1450 كيلومتــرًا، وقــد أتــى هــذا الكشــف بالتزامــن مــع االحتفــال بالذكــرى الـــ 43 للثــورة اإليرانيــة.

ــر  ــرات المســتقبل, العــدد 1464، 14 فبراي ــا، تقدي ــات فيين ــر شــيكن” بالتزامــن مــع مباحث ــران “خيب ــد إســرائيل: دالالت إطــاق إي تهدي
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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تهديد إسرائيل:
دالالت إطالق إيران "خيرب شيكن" بالتزامن مع مباحثات فيينا
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ليصــل إىل الثلــث، بجانــب تقليــل وقــت إعــداده وإطالقــه إىل 
ــي  ــخ الت ــة الصواري ــح ماهي ــك مــن دون توضي الســدس، وذل
تقــارن بهــا إيــران هــذا الصــاروخ الجديــد، وهــو مــا يكشــف 
عــن رغبــة طهــران يف املبالغــة يف قــدرات الصــاروخ الجديــد. 

وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن إيــران ســبق وأن أعلنــت عــن 
ــذي  ــطس 2020، وال ــم” يف أغس ــج قاس ــهيد ح ــاروخ “ش ص
ــق  ــد فيل ــلياين”، قائ ــم س ــم “قاس ــى اس ــميته ع ــت تس مت
القــدس، الــذي قتــل يف ينايــر 2020، وكان يبلــغ مــداه، وفقــاً 
ــه إىل  ــع رأس حــريب يصــل وزن ــم، م ــران، حــوايل 1400 ك إلي
حــوايل 500 كجــم، أي أن مواصفــات هــذا الصــاروخ تتشــابه 
ــل  ــاً يق ــك رأســاً حربي ــر شــيكن، ولكــن األخــر ميتل ــع خي م
وزنــه عــن الـــ 500 كجــم، إذ إن إيــران مل تكشــف عــن وزن 
الــرأس الحــريب لــه، وهــو مــا يعنــي أن الصــاروخ “شــهيد حــج 
قاســم”، إمــا كان مجــرد دعايــة إيرانيــة وقتهــا، أو أن إيــران 
ــراً ألن  ــة، نظ ــل تكلف ــه أق ــيكن ألن ــر ش ــاج خي ــت إنت فضل

ــه أقــل. قدرات

وكشــفت إيــران عــن فيديــو لتجربــة الصــاروخ خيــر 
شــيكن، غــر أن الصــاروخ الــذي ظهــر يف الفيديــو كان مختلفاً 
ــه عــى  ــر شــكن”، كــا يالحــظ أن بشــكل بســيط عــن “خي
الرغــم مــن أن الصــاروخ قــد متكــن مــن إصابــة هدفــه بدقــة، 
فإنــه ترتــب عليــه انفجــار محــدود نســبياً، وهــو مــا يــؤرش إىل 

أن وزن الــرأس املتفجــر مل يكــن كبــراً.

ومــن جهــة أخــرى، تــم تصميــم مقطــورات خيــر شــيكن 
بحيــث ميكــن تغطيتهــا بســهولة لجعلهــا تبــدو وكأنهــا 
مركبــات مدنيــة عنــد العبــور، كــا أظهــرت لقطــات الفيديــو 
ــدات  ــاين وح ــد مث ــاروخ الجدي ــن الص ــران ع ــا إي ــي بثته الت
ــدا أن  ــت األرض ب ــأة تح ــذف يف منش ــف والق ــل والقص للنق
كل منهــا تحمــل صاروخــن مــن طــراز خيــر شــيكن، وهــو مــا 
يشــر إىل أن الصــاروخ الجديــد بــدأ إنتاجــه بالفعــل بأعــداد.

ــن  ــران ع ــت طه ــات: أعلن ــار املفاوض ــى مس ــر ع 3- التأث
دورة  الســتئناف  التــايل  اليــوم  يف  الصاروخيــة  تجربتهــا 
املباحثــات الحاليــة مــن الجولــة الثامنــة مــن مفاوضــات 
فيينــا مــع القــوى الكــرى، والتــي وصلــت إىل “مرحلــة 
ــط  ــتخدام أوراق الضغ ــران إىل اس ــث تســعى إي ــة”، حي فارق
كافــة املتاحــة لهــا إليصــال رســائل تصعيديــة للغــرب تعــزز 

موقفهــا يف املفاوضــات الجاريــة.

ــى  ــة ع ــة إىل التغطي ــذه التجرب ــن ه ــران م ــدف إي وته
ــدار  ــي يف امل ــر اصطناع ــع قم ــر يف وض ــا يف 15 أكتوب إخفاقه
بعــد إطالقــه، وهــي املحاولــة التــي ينظــر إليهــا مــن جانــب 
الغــرب عــى أنهــا تجــارب تهــدف لحمــل أســلحة نوويــة، مبــا 

ــك منصــات اإلطــالق للفضــاء. يف ذل

ولذلــك تنظــر واشــنطن والغــرب إىل محــاوالت إيــران تلك 

عــى أنهــا خــرق للقــرار الصــادر عــن مجلــس األمــن الــدويل 
ــام بأنشــطة تتعلــق  رقــم 2231 بشــأن منــع إيــران مــن القي
بتطويــر صواريــخ قــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة، وهــو مــا 
تنفيــه إيــران، بادعــاء أن تلــك الصواريــخ غــر مخصصــة لهــذا 
الغــرض، رغــم تشــابه التكنولوجيــا والتصميــات املســتخدمة 
فيهــا مــع تلــك التــي نــص القــرار عــى منعهــا، وهــو مــا يُعــد 

مــن أبــرز ثغــرات اتفــاق 2015.

ــن  ــران م ــعى إي ــات: تس ــاق املفاوض ــيع نط ــض توس 4- رف
ــى  ــد ع ــيكن” إىل التأكي ــر ش ــاروخ “خي ــا ص ــالل إطالقه خ
أن برنامجهــا الصاروخــي غــر قابــل للطــرح عــى طاولــة 
املفاوضــات يف فيينــا، ولعــل ذلــك مــا عــّر عنــه بشــكل 
رصيــح أمــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي يف إيــران 
ــلمية  ــة الس ــدرات النووي ــة الق ــأن “تقوي ــمخاين، ب ــي ش ع
والقــدرات الدفاعيــة اإليرانيــة مــن الخيــارات التــي لــن ترفــع 
عــن الطاولــة أبــداً”، وذلــك عــى الرغــم مــن مطالبــة إيــران 
ــي تتصــل بالرنامــج  ــا، ســواء الت ــة عنه ــات كاف ــع العقوب برف

ــرى.  ــا أخ ــراين، أو بقضاي ــووي اإلي الن

ــك  ــى ذل ــد ع ــة للتأكي ــائلها الصاروخي ــران رس ــرر إي وتك
ــرازات  ــن ط ــاً م ــا إطــالق 16 صاروخ ــد كان آخره ــر، وق األم
ــي جــرت يف  ــاورة “الرســول األعظــم 17” والت ــة يف من مختلف

ــايض. ــمر امل ــن 20 إىل 24 ديس ــرة م الف

5- مواصلــة التصعيــد تجــاه دول املنطقــة: يــأيت إطــالق إيران 
تجربتهــا الصاروخيــة بعيــدة املــدى األخــرة، كــرد مــن جانبهــا 
ــل  عــى محــاوالت بعــض دول املنطقــة التقــارب مــع إرسائي
حيــث  اإليرانيــة،  التهديــدات  ملواجهــة  جبهــة  لتشــكيل 
وقعــت البحريــن اتفاقــاً مــع إرسائيــل يقــي بتخصيــص 
مينــاء بحــري كقاعــدة عمــل لســالح البحريــة اإلرسائيليــة يف 
مواجهــة إيــران، وذلــك خــالل زيــارة وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي 

ــر الجــاري. ــس إىل املنامــة يف 3 فراي ــي جانت بين

كــا شــاركت تــل أبيــب يف التحالــف الــدويل الــذي أعلنت 
ــة  ــاه اإلقليمي ــة يف املي ــة املالح ــن حري ــن، لتأم ــه البحري عن
ــاب،  ــال اإلره ــن أع ــة م ــارة الدولي ــة التج ــة وحاي للمنطق
مــن خــالل إرســال ضابــط بحريــة للوجــود يف منطقــة الخليــج 
بشــكل دائــم. ويبــدو أن إيــران تســعى إلرســال رســالة لتــل 
أبيــب مفاداهــا أنهــا قــادرة عــى اســتهدافها بشــكل مبــارش، 

رداً عــى اقرابهــا مــن حدودهــا.  

ويف الختــام، ميكــن القــول إن إيــران تواصــل ســعيها 
ــن،  ــا اإلقليمي ــد خصومه ــة لتهدي ــا الصاروخي ــر قدراته لتطوي
ــران  ــاه إي ــوظ أن اتج ــن امللح ــل، وإن كان م ــة إرسائي خاص
إلغفــال معلومــات أساســية عــن الصــاروخ الجديــد، مقارنــة 
ــر  ــران يف فراي ــه إي ــفت عن ــذي كش ــول، وال ــاروخ دزف بالص
ــف  ــغ أل ــداه يبل ــا أن م ــران حينه ــت إي ــذي زعم 2019، وال
اإليرانيــة  القــدرات  يف  تشــكيكاً  كيلومــر، يجعــل هنــاك 
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دالالت إطاق إيران »خيبر شيكن« بالتزامن مع مباحثات فيينا

املعلنــة لخيــر شــيكن، خاصــة أنــه مل يتــم تأكيــد مــدى 
ــتقل. ــكل مس ــول بش ــاروخ دزف ص

ــر  ــران عــى تطوي ــإن إرصار إي ــة، ف ــة ثاني ومــن جه  
إمكانيــة  الرغــم مــن إعالنهــا  باليســتية، عــى  صواريــخ 
ــي أن طهــران  ــووي يعن ــا الن التوصــل التفــاق حــول برنامجه

ــة،  ــة العدائي ــاتها اإلقليمي ــتمرار يف سياس ــه لالس ــوف تتج س
حتــى يف حالــة إبــرام اتفــاق نــووي، خاصــة أن االتفــاق لــن 
يغطــي الجوانــب الخاصــة بالرنامــج الصاروخــي والــدور 
ــد بينهــا  ــران، وهــو مــا يعنــي اســتمرار التصعي اإلقليمــي إلي

ــل. ــدة وإرسائي ــات املتح ــن الوالي وب
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