تقديرات المستقبل Future Briefs

تهديد إسرائيل:
دالالت إطالق إيران "خيرب شيكن" بالتزامن مع مباحثات فيينا
العدد  14 ،1464فبراير 2022

كشــفت وســائل إعــام إيرانيــة ،فــي  9فبرايــر الجــاري ،عــن تجربــة إطــاق صــاروخ باليســتي بعيــد المــدى
ُيدعــي “خيبــر شــيكن” ،تــم تصميمــه بواســطة القــوة الجوفضائيــة التابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي ،بمــدى
يصــل إلــى  1450كيلومتــراً  ،وقــد أتــى هــذا الكشــف بالتزامــن مــع االحتفــال بالذكــرى الـــ  43للثــورة اإليرانيــة.

دالالت ورسائل
ميكــن الوقــوف عــى بعــض الــدالالت التــي تحملهــا هــذه
التجربــة عــى النحــو التــايل:
 -1تهديــد إرسائيــل بشــكل مبــارش :يحمــل اســم الصــاروخ
الــذي قامــت إي ـران بإطالقــه مؤخ ـرا ً وهــو “خيــر شــيكن”،
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
قبــل اإلســام ،وقــد خــاض املســلمون معركــة فيهــا أســفرت
عــن هزميــة اليهــود .كــا أن املــدى املعلــن للصــاروخ 1450
كيلومــرا ً ،أي أن لديــه القــدرة عــى الوصــول إىل املــدن
الرئيســية يف إرسائيــل ،إذا مــا تــم إطالقــه مــن قواعــد يف غــرب
إي ـران.
ويتزامــن ذلــك مــع التصعيــد اإلرسائيــي ضــد إيــران،
والــذي بــدت مالمحــه يف إعــان رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي
بــدء حملــة إضعــاف إيـران ،كــا أكد أن واشــنطن قــد منحت
تــل أبيــب الحريــة يف مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة ،وذلــك

يف االتصــال الهاتفــي مــع الرئيــس األمريــي جــو بايــدن يف 6
فربايــر الجــاري ،وهــو مــا يُشــر إىل رغبــة واشــنطن يف إيصــال
رســالة إليـران بــأن عــدم التقــدم يف مســار املفاوضــات ،يعنــي
اســتخدامها إلرسائيــل يف توجيــه التهديــدات ،وإطــاق يدهــا
يف اســتهدافها يف ســوريا .وقــد قامــت األخــرة باســتهداف
مواقــع عســكرية تابعــة لـ”حــزب اللــه” اللبنــاين ،يف  31ينايــر
املــايض.
 -2الرتويــج ملخاطــر الصــاروخ الجديــد :أعلنــت طه ـران أن
صــاروخ “خيــر شــيكن” قــد تــم تصنيعــه بالكامــل باالعتــاد
عــى الخــرات املحليــة يف إيــران ،وذلــك إليصــال رســائل
لواشــنطن والغــرب بــأن إي ـران قــادرة عــى تطويــر قدراتهــا
الدفاعيــة عــى الرغــم مــن العقوبــات الغربيــة.
ولكــن عــى الجانــب اآلخــر ،كشــفت إيــران عــن أن
الصــاروخ الــذي تــم إطالقــه مــن الجيــل الثالــث الــذي يصــل
مــداه إىل  1450كــم ،وأنــه يعمــل بالوقــود الصلــب ،كــا أنــه
لديــه القــدرة عــى املنــاورة لتخطــي الــدروع الصاروخيــة
واألنشــطة املضــادة للصواريــخ .هــذا فضـاً عــن تقليــص وزنه

تهديــد إســرائيل :دالالت إطــاق إيــران “خيبــر شــيكن” بالتزامــن مــع مباحثــات فيينــا ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  14 ،1464فبرايــر
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ليصــل إىل الثلــث ،بجانــب تقليــل وقــت إعــداده وإطالقــه إىل
الســدس ،وذلــك مــن دون توضيــح ماهيــة الصواريــخ التــي
تقــارن بهــا إيـران هــذا الصــاروخ الجديــد ،وهــو مــا يكشــف
عــن رغبــة طهـران يف املبالغــة يف قــدرات الصــاروخ الجديــد.
وتجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن إيـران ســبق وأن أعلنــت عــن
صــاروخ “شــهيد حــج قاســم” يف أغســطس  ،2020والــذي
متــت تســميته عــى اســم “قاســم ســليامين” ،قائــد فيلــق
القــدس ،الــذي قتــل يف ينايــر  ،2020وكان يبلــغ مــداه ،وفقـاً
إلي ـران ،حــوايل  1400كــم ،مــع رأس حــريب يصــل وزنــه إىل
حــوايل  500كجــم ،أي أن مواصفــات هــذا الصــاروخ تتشــابه
مــع خيــر شــيكن ،ولكــن األخــر ميتلــك رأس ـاً حربي ـاً يقــل
وزنــه عــن الـــ  500كجــم ،إذ إن إي ـران مل تكشــف عــن وزن
الــرأس الحــريب لــه ،وهــو مــا يعنــي أن الصــاروخ “شــهيد حــج
قاســم” ،إمــا كان مجــرد دعايــة إيرانيــة وقتهــا ،أو أن إي ـران
فضلــت إنتــاج خيــر شــيكن ألنــه أقــل تكلفــة ،نظــرا ً ألن
قدراتــه أقــل.
وكشــفت إيــران عــن فيديــو لتجربــة الصــاروخ خيــر
شــيكن ،غــر أن الصــاروخ الــذي ظهــر يف الفيديــو كان مختلفاً
بشــكل بســيط عــن “خيــر شــكن” ،كــا يالحــظ أنــه عــى
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 كب ـرا ً.
ومــن جهــة أخــرى ،تــم تصميــم مقطــورات خيــر شــيكن
بحيــث ميكــن تغطيتهــا بســهولة لجعلهــا تبــدو وكأنهــا
مركبــات مدنيــة عنــد العبــور ،كــا أظهــرت لقطــات الفيديــو
التــي بثتهــا إيــران عــن الصــاروخ الجديــد مثــاين وحــدات
للنقــل والقصــف والقــذف يف منشــأة تحــت األرض بــدا أن
كل منهــا تحمــل صاروخــن مــن طـراز خيــر شــيكن ،وهــو مــا
يشــر إىل أن الصــاروخ الجديــد بــدأ إنتاجــه بالفعــل بأعــداد.
 -3التأثــر عــى مســار املفاوضــات :أعلنــت طهــران عــن
تجربتهــا الصاروخيــة يف اليــوم التــايل الســتئناف دورة
املباحثــات الحاليــة مــن الجولــة الثامنــة مــن مفاوضــات
فيينــا مــع القــوى الكــرى ،والتــي وصلــت إىل “مرحلــة
فارقــة” ،حيــث تســعى إي ـران إىل اســتخدام أوراق الضغــط
كافــة املتاحــة لهــا إليصــال رســائل تصعيديــة للغــرب تعــزز
موقفهــا يف املفاوضــات الجاريــة.
وتهــدف إيــران مــن هــذه التجربــة إىل التغطيــة عــى
إخفاقهــا يف  15أكتوبــر يف وضــع قمــر اصطناعــي يف املــدار
بعــد إطالقــه ،وهــي املحاولــة التــي ينظــر إليهــا مــن جانــب
الغــرب عــى أنهــا تجــارب تهــدف لحمــل أســلحة نوويــة ،مبــا
يف ذلــك منصــات اإلطــاق للفضــاء.
ولذلــك تنظــر واشــنطن والغــرب إىل محــاوالت إيـران تلك
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عــى أنهــا خــرق للقـرار الصــادر عــن مجلــس األمــن الــدويل
رقــم  2231بشــأن منــع إي ـران مــن القيــام بأنشــطة تتعلــق
بتطويــر صواريــخ قــادرة عــى حمــل رؤوس نوويــة ،وهــو مــا
تنفيــه إيـران ،بادعــاء أن تلــك الصواريــخ غــر مخصصــة لهــذا
الغــرض ،رغــم تشــابه التكنولوجيــا والتصميــات املســتخدمة
فيهــا مــع تلــك التــي نــص القـرار عــى منعهــا ،وهــو مــا يُعــد
مــن أبــرز ثغـرات اتفــاق .2015
 -4رفــض توســيع نطــاق املفاوضــات :تســعى إيــران مــن
خــال إطالقهــا صــاروخ “خيــر شــيكن” إىل التأكيــد عــى
أن برنامجهــا الصاروخــي غــر قابــل للطــرح عــى طاولــة
عــر عنــه بشــكل
املفاوضــات يف فيينــا ،ولعــل ذلــك مــا ّ
رصيــح أمــن املجلــس األعــى لألمــن القومــي يف إيــران
عــي شــمخاين ،بــأن “تقويــة القــدرات النوويــة الســلمية
والقــدرات الدفاعيــة اإليرانيــة مــن الخيــارات التــي لــن ترفــع
عــن الطاولــة أبــدا ً” ،وذلــك عــى الرغــم مــن مطالبــة إي ـران
برفــع العقوبــات كافــة عنهــا ،ســواء التــي تتصــل بالربنامــج
النــووي اإليــراين ،أو بقضايــا أخــرى.
وتكــرر إيــران رســائلها الصاروخيــة للتأكيــد عــى ذلــك
األمــر ،وقــد كان آخرهــا إطــاق  16صاروخ ـاً مــن ط ـرازات
مختلفــة يف منــاورة “الرســول األعظــم  ”17والتــي جــرت يف
الفــرة مــن  20إىل  24ديســمرب املــايض.
 -5مواصلــة التصعيــد تجــاه دول املنطقــة :يــأيت إطــاق إيران
تجربتهــا الصاروخيــة بعيــدة املــدى األخــرة ،كــرد مــن جانبهــا
عــى محــاوالت بعــض دول املنطقــة التقــارب مــع إرسائيــل
لتشــكيل جبهــة ملواجهــة التهديــدات اإليرانيــة ،حيــث
وقعــت البحريــن اتفاقــاً مــع إرسائيــل يقــي بتخصيــص
مينــاء بحــري كقاعــدة عمــل لســاح البحريــة اإلرسائيليــة يف
مواجهــة إيـران ،وذلــك خــال زيــارة وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي
بينــي جانتــس إىل املنامــة يف  3فربايــر الجــاري.
كــا شــاركت تــل أبيــب يف التحالــف الــدويل الــذي أعلنت
عنــه البحريــن ،لتأمــن حريــة املالحــة يف امليــاه اإلقليميــة
للمنطقــة وحاميــة التجــارة الدوليــة مــن أعــال اإلرهــاب،
مــن خــال إرســال ضابــط بحريــة للوجــود يف منطقــة الخليــج
بشــكل دائــم .ويبــدو أن إي ـران تســعى إلرســال رســالة لتــل
أبيــب مفاداهــا أنهــا قــادرة عــى اســتهدافها بشــكل مبــارش،
ردا ً عــى اقرتابهــا مــن حدودهــا.
ويف الختــام ،ميكــن القــول إن إيــران تواصــل ســعيها
لتطويــر قدراتهــا الصاروخيــة لتهديــد خصومهــا اإلقليميــن،
خاصــة إرسائيــل ،وإن كان مــن امللحــوظ أن اتجــاه إيــران
إلغفــال معلومــات أساســية عــن الصــاروخ الجديــد ،مقارنــة
بالصــاروخ دزفــول ،والــذي كشــفت عنــه إيــران يف فربايــر
 ،2019والــذي زعمــت إيــران حينهــا أن مــداه يبلــغ ألــف
كيلومــر ،يجعــل هنــاك تشــكيكاً يف القــدرات اإليرانيــة

دالالت إطالق إيران «خيبر شيكن» بالتزامن مع مباحثات فيينا

املعلنــة لخيــر شــيكن ،خاصــة أنــه مل يتــم تأكيــد مــدى
صــاروخ دزفــول بشــكل مســتقل.
ومــن جهــة ثانيــة ،فــإن إرصار إي ـران عــى تطويــر
صواريــخ باليســتية ،عــى الرغــم مــن إعالنهــا إمكانيــة
التوصــل التفــاق حــول برنامجهــا النــووي يعنــي أن طه ـران

ســوف تتجــه لالســتمرار يف سياســاتها اإلقليميــة العدائيــة،
حتــى يف حالــة إب ـرام اتفــاق نــووي ،خاصــة أن االتفــاق لــن
يغطــي الجوانــب الخاصــة بالربنامــج الصاروخــي والــدور
اإلقليمــي إلي ـران ،وهــو مــا يعنــي اســتمرار التصعيــد بينهــا
وبــن الواليــات املتحــدة وإرسائيــل.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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