
|1

دوافع متعددة:
تهــدف إيــران مــن اإلعــان عــن تلــك الخطــوات التصعيديــة 
إىل تحقيــق عــدد مــن األهــداف وإيصــال عــدة رســائل 

ــا: أبرزه

التصعيــد  يــأيت  املتحــدة:  للواليــات  مبــارش  تهديــد   -1
الصاروخــي مــن جانــب إيــران يف الوقــت الــذي تتعــرض فيــه 
ــة قمــع االحتجاجــات  ــدة عــى خلفي األخــرة لضغــوط متزاي
ــبتمرب  ــي، يف 16 س ــا أمين ــاة مهس ــب وف ــت عق ــي اندلع الت
2022، وهــو مــا أســفر عــن فــرض سلســلة مــن العقوبــات، 
مــن قبــل الواليــات املتحــدة وكنــدا وبريطانيــا واالتحــاد 
األورويب، والتــي اســتهدفت شــخصيات وكيانــات إيرانيــة 

ــن. ــع املتظاهري ــف وقم ــتخدام العن ــة باس متهم

وتتهــم إيــران تلــك األطــراف بالوقــوف وراء االحتجاجــات، 
كــا ينظــر كبــار املســؤولن اإليرانيــن إىل االحتجاجــات 
ــدءاً  ــاً”، ب ــاً – أوروبي ــاً – إرسائيلي باعتبارهــا “مخططــاً أمريكي
ــم  ــى الرئيــس إبراهي ــي، حت مــن املرشــد األعــى عــي خامنئ

ــرس  ــد الح ــدي، وقائ ــد وحي ــة، أحم ــر الداخلي ــي ووزي رئي
ــن ســامي وغرهــم. ــوري، حس الث

وعليــه، ســعت طهــران مــن وراء تلــك الخطــوات إىل 
التأكيــد أن لديهــا قــدرة عــى مواصلــة تهديــد الغــرب، وذلــك 
ــة، خاصــة أن هــذه  ــرط صوتي ــر أســلحة ف مــن خــال تطوي
ــدول  ــن ال ــدود م ــدد مح ــزال ع ــلحة الي ــن األس ــة م النوعي
املتقدمــة قــادراً عــى تطويرهــا، كــا أنــه مل يتــم بعــد تطويــر 
ــيا،  ــدا روس ــا، ع ــى مواجهته ــادرة ع ــوي ق ــاع ج ــة دف أنظم
والتــي تزعــم أن منظومتهــا الجديــدة مــن طــراز “إس 500” 

ــخ. ــة مــن الصواري ــادرة عــى اعــراض هــذه النوعي ق

ــاك شــكوكاً حــول  ــإن هن ــب اآلخــر، ف ــى الجان ــن ع ولك
قــدرة إيــران عــى إنتــاج هــذا الصــاروخ، خاصــة أن إيــران مل 
تعلــن اســم الصــاروخ الجديــد، كــا أن الحــرس الثــوري ذكــر 
أن هــذا الصــاروخ يتمتــع بقــدرة عاليــة مــن املنــاورة، ومــن 
ــزة،  ــذه املي ــع به ــتية ال تتمت ــخ الباليس ــروف أن الصواري املع

بــل لهــا مســار محــدد ثابــت ال ميكــن تغيــره.

العدد 1690، 19 نوفمبر 2022

أعلــن قائــد القــوات الجوفضائيــة التابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي، العميــد علــي حاجــي زادة، فــي 11 
نوفمبــر 2022، عــن إنتــاج صــاروخ باليســتي فــرط صوتــي، مضيفــًا أن هــذا الصــاروخ بإمكانــه اختــراق جميــع 
المنظومــات الدفاعيــة. ويأتــي هــذا بعــد أيــام مــن إعــان طهــران اختبــار إطــاق صــاروخ قائــم 100، الحامــل 
لألقمــار الصناعيــة، ذي الثــاث مراحــل والــذي يعمــل بالوقــود الصلــب، ونجــاح إتمــام المرحلــة األولــى دون 

المداريــة لــه، فضــًا عــن تدشــين صــاروخ “قاصــد بــي 12” ضمــن المنظومــة الصاروخيــة بــاور 373.

مواجهــة الضغــوط: دوافــع مبالغــة إيــران فــي بيــان قدرتهــا الصاروخيــة ، العــدد 1690، 19 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- الرتويــج للمخاطــر الصاروخيــة الجديــدة: أعلنــت إيــران 
ــد  ــا، ق ــا واختباره ــم إنتاجه ــي ت ــدة الت ــخ الجدي أن الصواري
ــة،  ــربات املحلي ــى الخ ــاد ع ــل باالعت ــا بالكام متــت صناعته
وذلــك إليصــال رســائل لواشــنطن والغــرب، أنهــا قــادرة عــى 
ــات  ــم العقوب ــة رغ ــليحية والدفاعي ــا التس ــر منظوماته تطوي

التــي تتعــرض لهــا.

“قائــم 100”  الصــاروخ  عــن  إيــران  ولذلــك كشــفت 
ــذي يعمــل محركــه بالوقــود  ــة، وال الحامــل لألقــار الصناعي
الصلــب، وهــي أيضــاً املــرة األوىل التــي تســتخدم فيهــا إيــران 
ــود  ــط بالوق ــل فق ــي تعم ــخ الت ــن الصواري ــة م ــك النوعي تل
الســابقة  الصاروخيــة  التجــارب  جــرت  حيــث  الصلــب، 
ــائل  ــود الس ــن الوق ــزج ب ــائل أو امل ــود الس ــتخدام الوق باس
والوقــود الصلــب، كــا تُشــر التقاريــر اإليرانيــة إىل أن هيــكل 
ــة يف  ــت” الخفيف ــادة “الكومبوزي ــن م ــوع م ــاروخ مصن الص
الــوزن، مقارنــة بالهيــكل املعــدين، مــا مينــح الصــاروخ إمكانيــة 
تحليــق نحــو علــو أكــرب يف الفضــاء، مبــدى يصــل إىل 12 ألفــاً 
و500 كيلومــر، وهــو مــا يجعلــه ضمــن الصواريخ الباليســتية 
بعيــدة املــدى التــي تصنــف بأنهــا اســراتيجية، وفقــاً للمزاعم 
ــخ  ــتخدم الصواري ــران تس ــروف أن طه ــن املع ــة. وم اإليراني
الحاملــة ألقــار اصطناعيــة كغطــاء لتطويــر صواريــخ قــادرة 

ــووي.  عــى حمــل رأس ن

ــن  ــران ع ــان إي ــة: أىت إع ــدات األمريكي ــة التهدي 3- مواجه
ــاج صــاروخ فــرط صــويت، بعــد يــوم واحــد، مــن تحليــق  إنت
طائرتــن  رفقــة   ،52 طــراز يب-  مــن  أمريكيتــن  قاذفتــن 
إرسائيليتــن مــن طــراز “أديــر” )F-35i(، فــوق ســاء الخليــج، 
ــرات  ــة طائ ــا، يف 13 نوفمــرب الجــاري، مرافق ــا أعقبه وهــو م
القــوات الجويــة الســعودية مــن نــوع “إف- 15 إس إي”، 
و”تايفــون”، القاذفــات األمريكيــة ذاتهــا، يف رســائل مفادهــا 
أن واشــنطن مــا زالــت متمســكة بحلفائهــا يف املنطقــة، وأنهــا 

ــراين. ــب اإلي ــد الجان ــادرة عــى تهدي ق

ــو  ــب إعــان واشــنطن تواجــد الغواصــة “ي هــذا إىل جان
ــتية،  ــخ الباليس ــة بالصواري ــا”، املحمل ــت فرجيني إس إس وس
ــث  ــا تحــدث، حي ــادراً م ــابقة ن ــرب، يف س ــر الع ــاه بح يف مي
ــن وجــود  ــن أماك ــاً ع ــة غالب ــاع األمريكي ــن وزارة الدف مل تعل
تلــك املُحَملــة بالصواريــخ  النوويــة، خصوصــاً  غواصاتهــا 

ــية. الباليتس

ويبــدو أن طهــران تســعى للــرد عــى ذلــك عــرب تأكيــد أنها 
ــه  ــى توجي ــادرة ع ــة ق ــة متقدم ــات صاروخي ــك منظوم متتل
ــدات  ــة التهدي ــك يف مواجه ــا، وذل ــات ال ميكــن اعراضه رضب

األمريكيــة بالقاذفــات والطائــرات الشــبحية. 

كــا أعلنــت طهــران تدشــن صــاروخ “صيــاد – 4” ضمــن 

منظومــة “بــاور 373” الصاروخيــة، والتــي زعمــت أنهــا قادرة 
ــة  ــرات املقاتل ــن الطائ ــس م ــل الخام ــتهداف الجي ــى اس ع
املــزودة بتقنيــة التخفــي مــن شاشــات الــرادار، وزيــادة مــدى 
املنظومــة مــن 200 كــم إىل 300 كــم. وياحــظ أن هــذه 
االدعــاءات مبالــغ فيهــا، إذ إن موســكو تعــد الدولــة الوحيــدة 
التــي متتلــك هــذه املنظومة، ممثلــة يف “إس 500”، وســبق أن 
رفضــت روســيا إمــداد إيــران مبنظومــة الدفــاع الجــوي “إس 
400” حرصــاً عــى عاقاتهــا بــدول الخليــج، وذلــك يف الوقــت 
ــد.  ــا والهن ــة إىل تركي ــع هــذه املنظوم ــه ببي ــذي قامــت في ال
أمــا “إس 500”، فإنهــا مل تقــم ببيعهــا ألي دولــة أجنبيــة. 
ويبــدو أن طهــران تســعى للتأكيــد أنهــا تتمتــع بالقــدرة عــى 
ــوف  ــنطن س ــن أن واش ــا، يف ح ــاورة له ــدول املج ــد ال تهدي
تكــون عاجــزة عــن الــرد، وهــو بطبيعــة الحــال ادعــاء مبالــغ 

فيــه. 

4- اســتباق زيــارة مفتــي الوكالــة الذريــة: تــأيت تلــك 
ــع  ــن م ــران، بالتزام ــب إي ــن جان ــة م ــراءات التصعيدي اإلج
زيــارة مرتقبــة ملفتــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــر  ــذي جــاء عقــب ن ــة األخــرة، وال ــران، بعــد موافق إىل إي
ــوم  ــب اليوراني ــران تخصي ــة إي ــد مواصل ــراً يؤك ــة تقري الوكال
مبعــدالت مرتفعــة تصــل إىل 60% يف منشــآتها النوويــة يف 
نطنــز وفــوردو، باســتخدام أجهــزة الطــرد املركــزي املتطــورة، 
والتخــوف مــن أن يــؤدي ذلــك إىل صــدور قــرار يديــن إيــران، 

ــل. ــة املقب ــي الوكال ــس محافظ ــاع مجل يف اجت

وعــرّب املديــر العــام للوكالــة رفائيــل جــرويس، عــن مخاوفه 
بشــأن إعــان إيــران إنتــاج صــاروخ فــرط صــويت بــأن قــال “إن 
تصنيــع إيــران صاروخــاً فــرط صــويت يُفاقــم املخــاوف الدوليّــة 
إزاء إيــران وتُعيــد تركيــز األضــواء عــى ملّفهــا النــووّي”. ومــن 
ثــم، فقــد ســعت إيــران إىل التأكيــد أن تلــك املوافقــة ال تعني 
ــك  ــذي تتمس ــي، وال ــا الصاروخ ــن برنامجه ــران ع ــي إي تخ

بفصلــه عــن الربنامــج النــووي.

سياقات متزامنة:
تــأيت تلــك اإلجــراءات مــن جانــب إيــران، بالتزامــن مــع عــدد 
ــي  ــا، والت ــة به ــة املرتبط ــة والدولي ــورات اإلقليمي ــن التط م

ــايل: ميكــن توضيحهــا عــى النحــو الت

1- تصعيــد إرسائيــي يف ســوريا: تزامنــت تلــك الخطــوات مــن 
جانــب طهــران، مــع زيــادة حــدة التصعيــد اإلرسائيــي ضــد 
ــاحنات  ــارة ش ــتهدفت غ ــوريا، إذ اس ــراين يف س ــد اإلي التواج
تحمــل أســلحة وصهاريــج يف ديــر الــزور بــرق ســوريا، 
وأســفرت عــن مقتــل مــا ال يقــل عــن 15 عنــراً مــن العنارص 

ــران يف رشق ســوريا يف 9 نوفمــرب الجــاري. ــة إلي املوالي



العدد 1690 3|19 نوفمبر 2022

دوافع مبالغة إيران في بيان قدرتها الصاروخية  

هــذا إىل جانــب تزامــن التصعيــد الصاروخــي اإليــراين مــع 
مســاعي تشــكيل الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة، والتــي مــن 
املُرجــح أن تكــون مــن التيــار اليمينــي بقيــادة حــزب الليكــود 
وزعيمــه بنيامــن نتانياهــو، وهــو األمــر الــذي تتحســب لــه 
إيــران، عــى افــراض أن تلــك الحكومــة ســتتخذ مواقــف أكــر 
ــه  ــك بتوجي ــتباق ذل ــعت إىل اس ــذا س ــران، ل ــاه إي ــدة تج ح

تلــك التهديــدات الصاروخيــة.

الحــرس  أعلــن  العــراق:  إيــران كردســتان  اســتهداف   -2
الثــوري اإليــراين، يف 14 نوفمــرب الجــاري، أنــه اســتهدف 
كردســتان  إقليــم  معارضــة يف  كرديــة  لجاعــات  مواقــع 
نــزع  يتــم  حتــى  الهجــات  مبواصلــة  متوعــداً  العــراق، 
ســاح املجموعــات التــي وصفهــا باإلرهابيــة، خاصــة يف ظــل 
متســك النظــام اإليــراين برسديــة أن تلــك املجموعــات تدعــم 
االحتجاجــات يف الداخــل، وتصدر الســاح إىل الداخــل اإليراين، 
ــر االحتجاجــات. ــة عــى أث مســتغلة تدهــور األوضــاع األمني

كـا ال ميكـن فصـل تلـك الهجـات عـن تـوارد أنبـاء عـن 
بالعـراق،  أربيـل  إيـراين لـرب أهـداف يف مدينـة  تخطيـط 
وكذلـك السـعودية، وهـو مـا نفتـه إيـران، عـى الرغـم مـن 
إيرانيـاً  نـر الحـرس الثـوري فيديـو مصـوراً يحـايك هجومـاً 
بالطائـرات املسـرة عـى أهـداف سـعودية. هـذا إىل جانـب 
متاهـي اإلجـراءات التصعيديـة من جانـب إيران، مع اسـتمرار 
جاعـة الحـويث اسـتهداف املوانـئ النفطيـة يف اليمـن، والتـي 
كان آخرهـا، اسـتهداف مينـاء قنـا التجاري يف محافظة شـبوة.

3- تجمــد مســار املفاوضــات: يــأيت التصعيــد الصاروخــي 
اإليــراين، يف الوقــت الــذي تشــهد يف املفاوضــات النوويــة 
ــايض،  ــبتمرب امل ــذ س ــوداً من ــربى جم ــوى الك ــران والق ــن إي ب
عــى أثــر إرصار إيــران عــى مطلــب إغــاق ملــف تحقيقــات 
ــور عــى مــواد  ــة بشــأن العث ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
نوويــة يف ثــاث مواقــع غــر معلنــة يف إيــران، وهــو مــا 
رفضتــه واشــنطن والرويــكا األوروبيــة، وذلــك يف أعقــاب 
التوصــل إىل “مســودة نهائيــة”، كان قــد تقــدم بهــا الوســيط 

األورويب يف املفاوضــات، جوزيــب بوريــل.

اإلجــراءات  تلــك  جــراء  مــن  إيــران،  تهــدف  ورمبــا 
ــن؛  ــام خياري ــرب أم ــع الغ ــة، إىل وض ــة الصاروخي التصعيدي
إمــا العــودة للتفــاوض مــع إيــران، وإمــا اســتمرار تصعيدهــا 
عــى املســتويات كافــة، إال أن ذلــك األمــر محفــوف مبخاطــر 
ــك الرســائل، واســتنئاف الضغــط  ــدم اســتجابة الغــرب لتل ع

ــراين. ــب اإلي ــى الجان ع

بــن  العاقــة  مامــح  إن  القــول  ميكــن  التقديــر،  ويف 
إيــران والغــرب ســتتوقف عــى مــدى مــا ستســفر عنــه 
إيــران، خاصــة يف ضــوء عجــز  الحاليــة يف  االحتجاجــات 
النظــام عــن قمعهــا حتــى اآلن، وتدهــور األوضــاع يف بعــض 
ــوب  ــتان يف جن ــتان وبلوشيس ــل سيس ــة، مث ــق الطرفي املناط
رشق إيــران، واملحافظــات الكرديــة يف الغــرب، فكلــا ازدادت 
ــاً،  ــد إقليمي ــران إىل التصعي ــت إي ــا اتجه ــات، كل االحتجاج

وزاد تعنتهــا يف املفاوضــات النوويــة. 
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