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وقــال مســؤول الشــؤون الفضائيــة يف الوحــدة الصاروخيــة 
للحــرس، الجــرال عــي جعفــر آبــادي، إن مهمــة القمر ســتكون 
ــاين  ــر هــو الث ــد هــذا القم “اســتخباراتية واستكشــافية”. ويُع
مــن نوعــه الــذي تطلقــه إيــران إىل مــدار “ليــو” )LEO( بعــد 
أن أطلقــت قمــر “نــور 1” يف عــام أبريــل 2020، ومــن املتوقــع 

أن تســتمر مهمــة القمــر الجديــد ثــاث ســنوات.

دوافع متعددة
تهــدف إيــران مــن وراء تلــك الخطــوة إىل تحقيــق عــدد مــن 

األهــداف، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:

1- تطويــر صواريــخ باليســتية طويلــة املــدى: يكشــف إطــاق 
إيــران للصــاروخ قاصــد عن اســتخدام طهران لربنامجهــا الفضايئ 
كغطــاء لتطويــر صــاروخ باليســتي طويــل املــدى، وهنــاك عــدة 
ــة  ــن منص ــاروخ م ــاق الص ــا إط ــك، منه ــد ذل ــؤرشات تؤك م

متحركــة، وليســت ثابتــة. 

كــا أن صــاروخ إطــاق األقــار االصطناعيــة “قاصــد” 

مكــون مــن ثــاث مراحــل، وتتمثــل املرحلــة األوىل يف محــرك 
ــهاب 3”  ــاروخ “ش ــى ص ــد ع ــائل يعتم ــود الس ــل بالوق يعم
الباليســتي متوســط املــدى. أمــا املرحلــة الثانيــة، فتعتمــد عــى 
محــرك ســلان الجديــد الــذي يعمــل بالوقــود الصلــب، والــذي 
كشــف عنــه الحــرس الثــوري اإليــراين يف وقــت ســابق، واتهمت 
فرنســا وأملانيــا واململكــة املتحــدة إيــران يف شــكوى أمــام 
مجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة مــن أن اإلطــاق ينتهــك 
حظــر القــرار 2231، والــذي مينــع إيــران مــن تطويــر صواريــخ 
ــز محــرك ســلان بنظــام تحكــم  ــة. فقــد متي ذات قــدرة نووي
ــاءة  ــن كف ــى تحس ــة ع ــذه التقني ــل ه ــة، وتعم ــة مرن بفوه
ــود  ــل بالوق ــركات تعم ــر مح ــة لتطوي ــي رضوري ــرك، وه املح
الصلــب ذات قطــر أكــرب، وهــو مــا يناســب بشــكل أســايس يف 

ــة املــدى. تصميــم الصواريــخ الباليســتية طويل

2- تعزيــز موقفهــا التفــاويض: تتزامــن عمليــة إطــاق الصاروخ 
ــة  ــا إىل مرحل ــة يف فيين ــات النووي ــول املباحث ــع وص ــد م قاص
ــك نتيجــة  ــذر بفشــلها، وذل ــداً يُن ــث تشــهد تعقي ــة، حي فارق
للموقــف اإليــراين املتعنــت وإرصارهــا عــى مطالــب، تعتربهــا 
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أعلــن الحــرس الثــوري اإليرانــي، فــي 8 مــارس الجــاري، عــن نجــاح ســاح الجــو التابــع لــه، فــي وضــع القمــر 
الصناعــي “نــور – 2” فــي مــدار 500 كــم2 حــول األرض، بســرعة 6.7 كــم/ ثانيــة، باســتخدام الصــاروخ 

“قاصــد” ثاثــي المراحــل، مــن محطــة شــاهرود بوســط البــاد. 

رســائل إيرانيــة: دوافــع إطــاق طهــران القمــر االصطناعــي العســكري “نــور – 2”، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1491، 14 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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خطوطــاً حمــراء ال ميكــن الرتاجــع عنهــا، وعــى رأســها مســألتي 
رفــع العقوبــات وتحقيــق الضانــات. 

وقــد جوبهــت املطالــب اإليرانيــة برفــض أمريــي، والتــي 
اتجهــت للــرد عــى التصعيــد اإليــراين بفــرض رشوط جديــدة 
ــا عــى  ــا له ــران عــن رفضه ــت إي ــي أعرب يف املفاوضــات، والت
لســان وزيــر خارجيتهــا حســن أمــر عبــد اللهيــان، يف 11 مارس 

الجــاري.

ــف  ــث كش ــووي، حي ــران الن ــد إي ــب تصعي ــذا إىل جان ه
تقريــر حديــث للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، أن إيــران قــد 
أصبــح لديهــا ثاثــة أربــاع املــواد الكافيــة لتصنيــع قنبلــة ذريــة 
واحــدة، وهــو مــا يُعنــي أن تأخــر التوصــل إىل اتفــاق معهــا، 
ســيفقد العــودة لاتفــاق الهــدف منهــا، عــى حســب تأكيــد 
ــل  ــة رفائي ــر الوكال ــارة مدي ــا أن زي ــون، ك ــؤولون الغربي املس
جــرويس إىل طهــران، يف 5 مــارس الجــاري، مل تُســفر عــن نتائــج 

حقيقيــة بشــأن القضايــا العالقــة بــن إيــران والوكالــة.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن مطالبــة روســيا بضانــات مكتوبة 
مــن الغــرب، باســتثنائها مــن العقوبــات، بشــأن تعاملهــا مــع 
إيــران بعــد توقيــع االتفــاق النــووي، قــد زاد مــن تعقيد مســار 
املفاوضــات، إذ واجــه ذلــك املطلــب مــن قبل موســكو معارضة 
ليــس فقــط مــن جانــب األطــراف األمريكيــة واألوروبيــة، بــل 

حتــى إيــران نفســها. 

ــة  ــة الخارجي ــوض السياس ــرّب مف ــد ع ــك، فق ــوء ذل ويف ض
يف االتحــاد األورويب جوزيــب بوريــل، أن هنــاك حاجــة إىل 
تعليــق مفاوضــات فيينــا حــول امللــف النــووي اإليراين، بســبب 
ــرويس األخــر يف  ــة”، يف إشــارة إىل التدخــل ال ــل خارجي “عوام
مســار املفاوضــات، وإن كان هــذا ال ينفي أن املطالــب اإليرانية 
التصعيديــة األخــرة كانــت أيضــاً ســبباً يف تعــر املفاوضــات. 

ــتغال  ــران إىل اس ــعى إي ــة: تس ــة األوكراني ــف األزم 3- توظي
االنشــغال األمريــي والغــريب بتداعيــات الــراع الــرويس – 
ــة،  ــة والصاروخي ــر قدراتهــا النووي ــة تطوي األوكــراين، يف مواصل
ــة  ــأن مــا تتخــذه مــن خطــوات تصعيدي ــك إدراكاً منهــا ب وذل
يف هــذه املرحلــة، ال ميثــل مغامــرة كبــرة تعرضهــا لــرد فعــل 
ــراع. ــي بال ــوي بســبب االنشــغال األمري ــريب ق ــي وغ أمري

4- فصــل امللــف الصاروخــي عــن النــووي: تهــدف إيــران مــن 
ــة  وراء إطــاق الصــاروخ قاصــد إىل حــر املفاوضــات النووي
التــي تجريهــا مــع القــوى الكــربى يف فيينــا عــى امللــف النووي، 
ــف  ــق باملل ــا يتعل ــيا م ــات، الس ــن امللف ــره م ــن دون غ م
ــعت  ــا س ــو م ــة، وه ــي يف املنطق ــدور اإلقليم ــي وال الصاروخ

ــة املفاوضــات يف أبريــل املــايض.  ــذ بداي طهــران لتأكيــده من

وأكــد املرشــد األعــى يف إيــران، عــي خامنئــي، يف 10 مــارس 

الجــاري، “أن مــن يقــرتح تقليــص القــوة الدفاعيــة بحجــة عدم 
ــذاجة”،  ــى الس ــرب يف منته ــذا يعت ــدو، فه ــية الع ــارة حساس إث
مضيفــاً أنــه “ال ينبغــي االســتغناء عــن أي مــن مكونــات 
ــة  ــة عــى حســاب مكــون آخــر”، يف دالل وأذرع القــوة الوطني
عــى إرصار إيــران عــى مواصلــة تطويــر قدراتهــا الصاروخيــة 

وإبعادهــا عــن طاولــة التفــاوض يف فيينــا.

ويعنــي إحيــاء االتفــاق النــووي مــع عــدم مناقشــة هــذه 
املســألة مكســباً إليــران، إذ إنهــا تســتطيع أن تؤكــد أن تطويرها 
مثــل هــذه الصواريــخ مســتقباً ال يتعــارض مــع االتفــاق 
النــووي اإليــراين بدليــل أنهــا قامــت بتطويــر هــذه الصواريــخ 
بالتزامــن مــع مفاوضــات توقيعــه، ومل يتــم إدراج هذه املســألة 
ضمــن االتفــاق، وإن كان مثــل هــذا الــرأي مــردوداً عليــه بــأن 
قيــام إيــران بهــذه التجــارب يتعــارض مــع قــرار مجلــس األمــن 

رقــم 2231. 

ــران  ــعى إي ــتخباراتياً: تس ــة اس ــيات اإليراني ــم امليليش 5- دع
لتوظيــف القمــر االصطناعــي يف الحصــول عــى صــور باملواقــع 
واألهــداف االســرتاتيجية والعســكرية لخصومهــا، والتــي ميكــن 
أن تقــوم باســتهدافها يف مرحلــة الحقــة، ســواء بشــكل مبــارش، 

أو عــرب ميليشــياتها يف اليمــن والعــراق وســوريا ولبنــان.

ويف هــذا الســياق، تزامــن اإلعــان عــن إطــاق القمــر 
الصناعــي العســكري مــن جانــب إيــران، مــع اســتهداف مصفاة 
لتكريــر نفــط بالعاصمــة الســعودية الريــاض بطائــرة مســرة، 
أطلقتهــا ميليشــيا الحــويث باليمــن، يف 11 مــارس الجــاري، وهــو 
مــا يؤكــد ارتبــاط تلــك الخطــوة بذلــك التصعيــد، إذ تُســتخدم 
صــور األقــار االصطناعيــة يف تعزيــز دقــة مثل هــذه الهجات.

ــر  ــدرات القم ــن ق ــد م ــد بع ــم التأك ــه مل يت ــظ أن وياح
الواليــات  وصفــت  فقــد   ،”2 “نــور  اإليــراين  االصطناعــي 
ــرا  ــه كام ــور 1” بأن ــابق “ن ــي الس ــر االصطناع ــدة القم املتح
ــأي  ــه ب ــدم متتع ــارة إىل ع ــاء، يف إش ــقلبة يف الفض ــب متش وي
قــدرات حقيقيــة يف تصويــر املنشــآت الحساســة بدقــة عاليــة، 
أو حتــى التحكــم يف توجيهــه. وإذا مــا كانــت إمكانيــة القمــر 
االصطناعــي “نــور 2” تحــايك “نــور 1”، فإنــه لــن يعــزز قــدرات 
إيــران يف التجســس، وســتواصل االعتــاد عــى خدمــات األقار 

ــة.  ــة األجنبي ــة التجاري االصطناعي

ــا يف  ــل قدراته ــران تواص ــول إن إي ــن الق ــام، ميك ويف الخت
اســتخدام الربنامــج الفضــايئ يف تطويــر صواريــخ باليســتية 
طويلــة املــدى تعمــل بالوقــود الصلــب، ويف املقابــل، فإنــه مــن 
ــور 2”،  ــد “ن ــي الجدي ــر االصطناع ــدرات القم ــر الواضــح ق غ
ومــا إذا كان ميتلــك القــدرة عــى تصويــر املواقــع االســرتاتيجية 

ــدرات.  ــد إىل هــذه الق ــه يفتق والعســكرية، أم أن
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، 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 خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


