
رانية:   برامج الصواريخ اإلي
تطور األهداف والقدرات اإلستراتيجية

ور جيرفيس ور فيكت الدكت
مايو 2018

البرامج األكاديمية | التدريب التنفيذي | البحوث والتحليل

ر عن رأي المؤلف فقط وال تعكس بالضرورة وجهة نظر أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية، باعتبارها جهة اتحادية مستقلة، وكذلك ال  اآلراء الواردة في هذه الوثيقة ُتعبَّ
 Flickr,Yeowatzup :تعبر عن وجهة نظر حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة. حقوق النشر: أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية 2018، مصدر الصورة

نظرة تحليلية



ملخص تنفيذي 

علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة، كانــت القــدرات الصاروخيــة اإليرانيــة ركيــزًة أساســيًة فــي عقيدتهــا العســكرية وإســتراتيجية الــردع التــي تطبقهــا.   •
وبالرغــم مــن أن الفائــدة العســكرية للصواريــخ اإليرانيــة الحاليــة محــدودة للغايــة جــراء َضْعــف دقتهــا إال أن الصواريــخ ذات التســليح التقليــدي يمكــن 

ــارة الذعــر والرعــب فــي نفــوس ســكان الِخصــم. اســتخدامها كســالح لنشــر الخــوف بهــدف إث

•  مــع هــذا فــإن الصواريــخ اإليرانيــة ال ينبغــي النظــر إليهــا باعتبارهــا ســالح ردع وحســب، حيــث إنهــا تتيــح القــدرة أيضــًا علــى مهاجمــة الخصــوم اإلقليمييــن 
مــن خــالل آليــات اإلطــالق ومســارات الطيــران المختلفــة للصواريــخ. وفــي هــذا الشــأن، فــإن النجــاح الــذي أحرزتــه إيــران مؤخــرًا فــي تطويــر صواريــخ 
ــر مــن قواعــد اللعبــة، إذ أنــه يتيــح للجمهوريــة اإلســالمية مرونــة  باليســتية قريبــة ومتوســطة المــدى تعمــل بنظــام الدفــع بالوقــود الصلــب قــد ُيغيَّ

ــارات إســتراتيجية أوســع. عملياتيــة وخي

ــل هــذه الصواريــخ المطــورة مــن الصواريــخ اإليرانيــة قصيــرة المــدى التــي تهــدف إلــى اســتخدامها فــي ميــدان المعركــة وفــي األغــراض العســكرية  ُتمثَّ  •
التعبويــة وليــس مجــرد الــردع، علــى وجــه التحديــد، إضافــًة هامــًة إلــى قــدرات إيــران لمنــع الوصول/الحرمــان مــن اســتخدام مناطــق معينــة، ومــن 
المحتمــل أن تنهــض بــدور أكثــر حســمًا فــي إســتراتيجية إيــران لصــّد الهجــوم الخارجــي. بجانــب مــا ســبق، فــإن القــدرات اإليرانيــة المعــززة مــن الصواريــخ 

ــًا لفعاليــة بنيــة الدفــاع الصاروخــي الحاليــة لــدول الخليــج العربيــة. ــًا جدي ــل تحدي يمكــن أن ُتمثَّ

•  بالمثــل، تتيــح القــدرات المســتجدة فــي مجــال الصواريــخ التــي  تعمــل بنظــام الدفــع بالوقــود الصلــب خيــارات أوســع لمهاجمــة الخصــوم علــى مســافة 
بعيــدة، كمــا اتضــح مؤخــرًا فــي يونيــو 2017 عندمــا أطلقــت إيــران صواريــخ باليســتية متعــددة علــى مســلحي داعــش شــرق ســوريا.

 •  إن احتمــال نقــل هــذه الصواريــخ المعدلــة مــن الصواريــخ اإليرانيــة قريبــة ومتوســطة المــدى إلــى قــوات أخــرى فــي المنطقــة ومنهــا حــزب اللــه والحوثيــون 
ال يثيــر مخــاوف أمنيــة جديــة ال بــد مــن مواجهتهــا وحســب، ولكنــه يعــزز بــال جــدال مــن قــدرة الجمهوريــة اإلســالمية علــى اســتعراض القــوة وتحقيــق 

أهــداف بعيــدة المــدى علــى الســاحة اإلقليميــة.

•  بالرغــم ممــا ســبق وفــي حيــن أن المنجــزات اإليرانيــة علــى مــدار العقــد الماضــي حققــت نتائــج مبهــرًة إال أن تجربتهــا فــي برامــج تطويــر الصواريــخ األخــرى 
توحــي بــأن الجمهوريــة اإلســالمية ربمــا ال يــزال أمامهــا َعْقــد مــن الزمــان حتــى تتمكــن مــن الوصــول إلــى مســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة والدقــة ضــد 
األهــداف المتحركــة أو األجــزاء عاليــة القيمــة فــي المناطــق المســتهدفة. وتجــدر اإلشــارة علــى وجــه التحديــد إلــى أنــه لــم يتضــح بعــد مــا إذا كانــت إيــران 
ســتتمكن علــى مــدار الســنوات المقبلــة مــن تحقيــق المزيــد مــن التطويــر فــي اآلليــات والتقنيــات الضروريــة إلنتــاج صواريــخ لديهــا القــدرة علــى تعقــب 

األهــداف بدرجــة عاليــة مــن الدقــة فــي الوقــت الفعلــي مباشــرًة.

الدكتور فيكتور جيرفيس
باحث أول، أكاديمية اإلمارات الدبلوماسية في أبو ظبي 

الدكتــور فيكتــور جيرفيــس هــو باحــث أول ببرنامــج الســلم واألمــن فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 
بأكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية. وكان الدكتــور جيرفيــس، قبــل االلتحــاق بأكاديميــة اإلمــارات الدبلوماســية، 
أســتاذًا مســاعدًا فــي معهــد أبحــاث األمــن الدولــي والمدنــي بجامعــة خليفــة، وباحثــًا زائــرًا فــي مركــز اإلمــارات 
للدراســات والبحــوث اإلســتراتيجية. وَعَمــَل أيضــًا كباحــث فــي برنامــج الكويــت بمعهــد الدراســات السياســية 
بباريــس، وكذلــك كزميــل فــي مرحلــة مــا بعــد الدكتــوراه فــي معهــد األبحــاث االســتراتيجية بالكليــة العســكرية 
الفرنســية فــي باريــس. الدكتــور جيرفيــس حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه مــن معهــد الدراســات السياســية بباريــس 
Sciences Po فــي 2011. وتتنــاول البحــوث التــي يجريهــا قضايــا العالقــات الدوليــة للشــرق األوســط مــع 

التركيــز بصفــة خاصــة علــى السياســات األمنيــة والدفاعيــة لــدول الخليــج.



تفاصيل الموضوع 
ل القــدرات الصاروخيــة اإليرانيــة العمــود  منــذ منتصــف الثمانينــات، ُتشــكَّ
الــردع. وفــي ضــوء  القائمــة علــى  العســكرية اإليرانيــة  للعقيــدة  الفقــري 
فــي  الســابقة  العســكرية  الحــروب والحمــالت  مــن  المســتفادة  الــدروس 
وكذلــك  الباليســتية  الصواريــخ  مــن  ترســانتها  إيــران  تســتخدم  المنطقــة، 
برنامــج صواريــخ كــروز الــذي ال يــزال فــي بداياتــه كأحــد عناصــر التعــادل؛ أي 
ــردع وربمــا  ــة ول كوســيلة للتغلــب علــى نقــاط الضعــف العســكرية التقليدي

المحتمليــن. المهاجميــن  معاقبــة 

 ومــع أن القــادة اإليرانييــن يقولــون دائمــًا أن الصواريــخ اإليرانيــة ذات طبيعــة 
دفاعيــة إال أن البرامــج الحاليــة لتطويــر الصواريــخ تكشــف عــن أن إيــران يتزايــد 
اهتمامهــا بالحصــول علــى قــدرات هجوميــة أكبــر. ويشــير ظهــور صناعــة 
محليــة للصواريــخ التــي تعمــل بنظــام الدفــع بالوقــود الصلــب علــى وجــه 
التحديــد إلــى أن الصواريــخ اإليرانيــة قــد تصبــح فــي الفتــرة المقبلــة أكثــر 
ــمَّ ربمــا توفــر إليــران  دقــًة وفتــكًا بكثيــر مقارنــة بمــا هــي عليــه اآلن، وِمــْن َث
مرونــة عملياتيــة أكبــر ونطاقــًا جديــدًا مــن الخيــارات العســكرية الســتعراض 
ــه اتهامــات إلــى إيــران بأنهــا زودت  القــوة فــي جميــع أنحــاء المنطقــة. وُتوجَّ
الجماعــات المتحالفــة معهــا التــي ال ترقــى إلــى مســتوى الــدول ومنهــا 

حــزب اللــه والحوثيــون بصواريــخ أكثــر دقــًة.

مــن  التحليليــة  النظــرة  هــذه  تعــرض  الســابقة،  الخلفيــة  هــذه  فــي ضــوء 
ــخ  ــة اإلمــارات الدبلوماســية تقييمــًا للوضــع الراهــن لبرامــج الصواري أكاديمي
اإليرانيــة والتطــور المحتمــل لهــا نحــو خيــارات هجوميــة أوســع. وتســتعرض 
فــي البدايــة القــدرات الصاروخيــة اإليرانيــة. ُثــمَّ تبحــث الفائــدة العســكرية 
واإلســتراتيجية للصواريــخ اإليرانيــة، وُتحلــل تأثيــر هــذه القــدرات المســتجدة 
علــى عقيدتهــا العســكرية. وأخيــرًا تعــرض تقييمــًا للتداعيــات علــى األمــن 
للصواريــخ  التقاريــر  إليــه  تشــير  الــذي  النقــل  جــراء  اإلقليمــي  واالســتقرار 
ــدول فــي المنطقــة. ــى القــوات التــي ال ترقــى إلــى مســتوى ال ــة إل اإليراني

ما أهمية الموضوع؟ 
ــز التقييــم التقليــدي للقــدرات الصاروخيــة اإليرانيــة فــي معظمــه   • بينمــا ُيركَّ
   علــى الصواريــخ بعيــدة المــدى فــإن االختبــارات والهجمــات الصاروخيــة 
   اإليرانيــة التــي حدثــت مؤخــرًا تشــير إلــى أن إيــران تعطــي األولويــة لتحســين 
ــادة مــدى الصواريــخ. فــإذا كان األمــر كذلــك فــإن هــذا  ــًة بزي    الدقــة مقارن
   االتجاه ُيعدُّ تحواًل ملموسًا في العقيدة العسكرية اإليرانية ؛1 من عقيدة 
   تحــاول ردع المهاجميــن المحتمليــن إلــى إســتراتيجية تعتمــد علــى مجموعة 
العملياتــي  لالســتخدام  أيضــًا  المصممــة  األســلحة  نظــم  مــن  متنوعــة    
   الفعلــي ولديهــا القــدرة التقليديــة علــى توجيــه ضربــات دقيقــة فــي العمــق 

  إلى األهداف العسكرية.

 • مــن المحتمــل أن تؤثــر القــدرات اإليرانيــة المطــورة علــى موازيــن القــوة 
   العسكرية في الشرق األوسط، وقد تهدد االستقرار اإلقليمي وخصوصًا 
   لــو تــم نقــل صواريــخ أكثــر دقــًة إلــى الجماعــات والــدول الحليفــة إليــران. 
   بجانــب مــا ســبق، فــإن القــدرات اإليرانيــة المعــززة مــن الصواريــخ يمكــن أن 

ل تحديًا جديًا لفعالية بنية الدفاع الصاروخي الحالية في الخليج.   ُتمثَّ

 • يبــدو أن البرامــج الصاروخيــة اإليرانيــة فــي الوقــت الحاضــر يتزايــد ارتباطهــا 
   بمــرور الوقــت بالطموحــات واألهــداف اإلقليميــة بعيــدة المــدى إليــران. 
   ولــذا لــن يتســنى احتــواء إيــران وربمــا إضعــاف نفوذهــا فــي المنطقــة دون 
   تقييــم دقيــق لترســانتها الصاروخيــة مــن حيــث مخــزون الصواريــخ، وحجــم 
   الترســانة الصاروخيــة، والدقــة، والقــدرات العملياتيــة ومــا يتصــل بذلــك مــن 

  إستراتيجية عسكرية.

ترسانة الصواريخ اإليرانية
 الصواريخ التي تعمل بنظام الدفع بالوقود السائل

منتصــف  إلــى  الباليســتية  الصواريــخ  تقنيــات  علــى  إيــران  اســتحواذ  يرجــع 
ســكود-بي  صواريــخ  اشــترت  عندمــا  الماضــي،  القــرن  مــن  الثمانينــات 
الســوفيتية التــي تعمــل بنظــام الدفــع بالوقــود الســائل فــي البدايــة مــن 
ر للهجمــات  ليبيــا ُثــمَّ مــن ســوريا وكوريــا الشــمالية. وقــاد النجــاح الُمتصــوَّ
ــران بالحصــول  ــام إي ــاء الحــرب مــع العــراق إلــى قي ــة أثن ــة االنتقامي الصاروخي
علــى أعــداد إضافيــة مــن صواريــخ ســكود-بي بمــدى 300 كــم )شــهاب-
1( وسكود-ســي بمــدى 500 كــم )شــهاب2-( وصواريــخ نودونــج األبعــد 

مــدى )شــهاب3-( مــن كوريــا الشــمالية فــي الســنوات الالحقــة.2

وكانــت صواريــخ شــهاب3- أول نجــاح إليــران فــي الحصــول علــى صــاروخ 
باليســتي متوســط المــدى لديــه القــدرة علــى إصابــة أهــداف علــى مســافة 
ودخلــت  كجــم.   1000 بحمولــة  اإليرانيــة  الحــدود  مــن  كيلومتــر   900
نســخة معدلــة مــن الصــاروخ شــهاب3- تحــت اســم “قــدر” الخدمــة فــي 
2007 ويقــدر مــداه بحوالــي 1,600 كــم ولكــن بــرأس حربيــة أصغــر حجمــًا 
ــران نســخة  ــراوح بيــن 700 إلــى 750 كجــم. فــي 2010، اختبــرت إي وزنهــا يت
محليــة مــن الصــاروخ شــهاب2- تحــت اســم “قيــام” ويتــراوح مــداه بحســب 
ــر بيــن 800 إلــى 950 كــم. وبخــالف الصواريــخ اإليرانيــة األخــرى مــن  التقاري
طــراز ســكود، فــإن صــاروخ “قيــام” ليــس لــه جنيحــات خارجيــة ممــا يقلــل 
مــن المقطــع العرضــي الــرإداري لــه )RCS( وِمــْن َثــمَّ يجعلــه أقــل ُعرضــًة 
لنظــم الدفــاع الصاروخــي الباليســتية التــي يســتخدمها منافســو إيــران فــي 

المنطقــة.

ــد  فــي ينايــر 2017، اختبــرت إيــران صــاروخ “خرمشــهر” الباليســتي والــذي ُيعتقَّ
أنــه صــاروخ يتــراوح بيــن المــدى المتوســط وفــوق المتوســط ويقــدر أقصــى 
مــدى لــه بـــ 2,000 كــم. وظهــر الصــاروخ ألول مــرة علــى المــأ فــي عــرض 
عســكري فــي ســبتمبر 2017 بطهــران. وقــال العديــد مــن المعلقيــن أن 
الصــاروخ يســتمد تصميمــه مــن الصــاروخ الكــوري الشــمالي “موســودان” 
)BM-25( ويعتمــد علــى محــركات الصــاروخ R-27 ذي التصميــم الروســي. 
ومــع هــذا فــإن صــاروخ خرمشــهر قــد يكــون أيضــًا نســخة ذات مــدى أبعــد 

مــن الصــاروخ “قــدر”.3

بالرغــم مــن أن إيــران ال تعتــرف بــأن لديهــا برنامــج ُمَخّصــص لتطويــر الصواريــخ 
الباليســتية العابــرة للقــارات )ICBM( إال أن بعــض التطــورات الجاريــة تســتحق 
نظــرًة متأنيــًة. وينبغــي اإلشــارة علــى وجــه التحديــد إلــى أن إيــران تختبــر فــي 
الوقــت الحالــي صــاروخ “ســيمرغ” وهــو صــاروخ حامــل لأقمــار الصناعيــة 
يعمــل بالوقــود الســائل مــن مرحلتيــن، وقــد تــم اختبــار الصــاروخ ثــالث مــرات 
منــذ أبريــل 2016، وربمــا يتــم اســتخدام المحــركات الصاروخيــة االبتدائيــة لــه 
إلطــالق صواريــخ ذات مــدى أبعــد بكثيــر.4  كمــا تشــير التقاريــر أيضــًا إلــى أن 
إيــران تعكــف علــى تطويــر صــاروخ “شــهاب4-” ويتــراوح أقصــى مــدى لــه 
بيــن 2000 - 4000 كــم. وإجمــااًل تبيــن تقديــرات معظــم المصــادر بــأن إيــران 
تمتلــك عــددًا يتــراوح بيــن 200 إلــى 300 صــاروخ مــن صواريــخ شــهاب1- 
وشــهاب2- و”قيــام”، وقــد يكــون لديهــا عــدد يصــل إلــى 300 صــاروخ مــن 

صواريــخ شــهاب3-/قدر.

 الصواريخ التي تعمل بنظام الدفع بالوقود الصلب

فــي حيــن أن برامــج الصواريــخ التــي تعمــل بنظــام الدفــع بالوقــود الســائل 
تعتمــد فــي معظمهــا علــى االســتيراد الخارجــي للمكونــات الرئيســية ومنهــا 
ــة االتحــاد الســوفيتي، إال أن  ــا المحــركات عتيقــة الطــراز مــن حقب تكنولوجي
ــة فــي  ــة َحِقيِقّي ــة اإلســالمية يبــدو أنهــا اكتســبت قــدرات صناعي الجمهوري

مجــال نظــم الدفــع التــي تعمــل بالوقــود الصلــب.
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وطبقــًا لمــا يذكــره الخبــراء فــإن النظــم التــي تعمــل بنظــم الدفــع بالوقــود 
الصلــب تتيــح العديــد مــن المزايــا اإلســتراتيجية؛ فهــي أصغــر حجمــًا وأكثــر 
ســهولًة فــي إمكانيــة اســتخدام راجمــات صواريــخ متنقلــة إلطالقهــا. كمــا 
ــر  ــخ أقــل ُعرضــًة لالكتشــاف المبكــر بفضــل الوقــت القصي أن هــذه الصواري
الــذي يســتغرقه إعدادهــا وتركيبهــا مقارنــة بالصواريــخ األخــرى؛ وهــذا هــو 

أحــد العوامــل الرئيســية الــذي يضمــن مــدة بقــاء أطــول لهــا.5

وتتزايــد ســرعة الصواريــخ التــي تعمــل بنظــم الدفــع بالوقــود الصلــب بســرعة 
أكبــر مــن النظــم األخــرى ممــا يجعلهــا أقــل تعرضــًا لالعتــراض فــي مرحلــة 

اإلطــالق االبتدائــي.6

فــي أواخــر التســعينات، بــدأت إيــران فــي تطويــر الصــاروخ “فاتــح110-” وهــو 
ــًة مــن  ــر نســخًة معدل ــر المــدى يعمــل بالوقــود الصلــب وُيعتبَّ صــاروخ قصي
الصــاروخ غيــر الموجــه “زلــزال2-” مــع إضافــة نظــم الســيطرة والتوجيــه إليــه 
ويقــدر مــداه بحوالــي 200 كــم. كمــا تــم تطويــر أربــع نســخ مــن هــذا الصــاروخ 
المــدى  قصيــر  الباليســتي  الصــاروخ  بينهــا  ومــن  الالحقــة  الســنوات  فــي 
500 كــم،  “فاتــح313-” والــذي يقــول المســؤولون اإليرانيــون إن مــداه 
عــالوة علــى النســخ الجديــدة ومنهــا مــا يســمى بصــاروخ “خليــج فــارس” 
المضــاد للســفن والصــاروخ المضــاد لإلشــعاعات منــه وهــو “هرمــز1- و2” 

والــذي يصــل المــدى المعلــن لــكل منهمــا إلــى 300 كــم.

فــي ســبتمبر 2016 عرضــت إيــران إصــدارًا جديــدًا مــن سلســلة صواريــخ فاتــح-
110 تحــت اســم “ذو الفقــار” بمــدى 700 كــم ورأس حربيــة مــن الذخائــر 
الصغيــرة. واختبــرت الجمهوريــة اإلســالمية أيضــًا فــي 2008 صاروخــًا يعمــل 
بالوقــود الصلــب ضمــن مرحلتيــن مــن إنتــاج محلــي وهــو “ســجيل2-” ومــن 
ــد  ــة وزنهــا 750 كــم لمســافة تزي ــه قــادر علــى حمــل رأس حربي المحتمــل أن
علــى 2,000 كــم؛ وهــو تحســين بنســبة %20 تقريبــًا مقارنــًة بصــاروخ “قــدر”، 

ولكــن يبــدو أنــه لــم يدخــل الخدمــة بعــد.

وبمــا أن إيــران لديهــا القــدرة علــى إنتــاج هــذه األســلحة محليــًا فــإن حجــم 
المخــزون اإليرانــي مــن هــذه األســلحة التــي تعمــل بنظــام الدفــع بالوقــود 
الدولــي  المعهــد  أصــدره  لتقريــر  وطبقــًا  تقديــره.  تــزداد صعوبــة  الصلــب 
للدراســات اإلســتراتيجية )IISS( فــي 2016 مــن المتصــور أن إيــران لديهــا 
القــدرة علــى إنتــاج عــدد يتــراوح بيــن 150 إلــى 200 محــرك دفــع ســنويًا 
ممــا يــدل ضمنــًا علــى أنهــا ربمــا تمتلــك عــددًا إجماليــًا يتــراوح بيــن 500 إلــى 
1000 مــن نظــم صواريــخ “زلــزال” و”فاتــح”؛ وُيرجــح أن ثلثــي هــذه الصواريــخ 

هــي صواريــخ “زلــزال” للمدفعيــة.7

صواريخ كروز

تزعــم إيــران أيضــًا أنهــا طــورت صاروخيــن كــروز للهجــوم البــري وهمــا: صــاروخ 
ــق مــن األرض ويتــراوح مــداه بيــن 2500 إلــى 3000  “ســومار” الــذي ُيطلَّ
ــق مــن الجــو  ــا علــي” الــذي ُيطلَّ كــم وأعلنــت عنــه فــي 2015، وصــاروخ “ي
ومــداه 700 كــم وأعلنــت عنــه فــي 2016. وتقــول بعــض المصــادر إن هــذه 
الصواريــخ قــد تكــون قائمــة علــى تصميــم الصواريــخ الروســية خــا55- التــي 
اشــترتها إيــران ســرًا مــن أوكرانيــا فــي2001. 8  وكان الصــاروخ خــا55- هــو 
ســالح اإلطــالق الرئيــس للــرؤوس النوويــة فــي القــوات الجويــة الســوفيتية 

عندمــا دخــل الخدمــة فــي 1984. 9
 

وفــي حيــن أنــه لــم يتبيــن بعــد مــا إذا كان أي مــن الصاروخيــن قــد دخــل 
الخدمــة فعــاًل إال أن اإلعــالن عنهمــا فــي حــد ذاتــه ُيعــدُّ تغيــرًا ملموســًا فــي 
جهــود إيــران لتطويــر وتصنيــع صواريــخ كــروز والتــي بــدأت منــذ حوالــي ثالثــة 
عقــود. إن قــدرة صواريــخ كــروز علــى الطيــران علــى ارتفاعــات منخفضــة 
والتخفــي خلــف التضاريــس وتحــت مســتوى اكتشــاف الــرادار لهــا يجعــل 
اســتهدافها وتدميرهــا صعبــًا، وعندمــا تجتمــع مــع المخــزون اإليرانــي الكبيــر 
مــن الصواريــخ الباليســتية فإنهــا قــد تســبب تعقيــدًا كبيــرًا فــي متطلبــات 

دول المنطقــة مــن نظــم الدفــاع الصاروخــي.
 

دور الصواريخ في إستراتيجية إيران العسكرية
اإليرانيــة  للصواريــخ  العســكرية  الفائــدة  أن  علــى  الخبــراء  معظــم  يتفــق 
البرامــج  كانــت  الماضــي  وفــي  دقتهــا.10  َضْعــف  جــراء  للغايــة  محــدودة 
الصاروخيــة اإليرانيــة ترتكــز أساســًا علــى تطويــر قــدرات بعيــدة المــدى بغــض 
النظــر عــن أي كفــاءة عســكرية حقيقيــة لهــا. ولهــذا الســبب فمــن المتوقــع 
أن معظــم الصواريــخ التــي تتألــف منهــا الترســانة اإليرانيــة لــن يكــون لهــا إال 

تأثيــرات عســكرية محــدودة فــي أي ســيناريو للصــراع.11

ويبــدو أن سلســلة الصواريــخ “شــهاب” واإلصــدارات المختلفــة منهــا، علــى 
وجــه التحديــد، تفتقــر إلــى الدقــة بصفــة عامــة بســبب الهامــش الكبيــر للخطأ 
الدائــري المحتمــل )CEP(؛ وهــو ِنْصــُف الُقْطــر المتوقــع أن تســقط فيــه 
نصــف الصواريــخ التــي يتــم إطالقهــا. وعنــد االعتمــاد علــى نظــم المالحــة 
ر بـ  بالقصــور الذاتــي، فــإن الخطــأ الدائــري المحتمــل لصــاروخ “شــهاب1-” ُيقــدَّ
1 كــم،12 فــي حيــن يزيــد هــذا الخطــأ فــي حالــة صواريــخ “شــهاب2-” و”قيــام” 
و”قــدر” وقــد يصــل إلــى 2.3 كــم فــي حالــة صواريــخ “قــدر”.13 وعندمــا نترجــم 
للخطــأ  الكبيــرة  الهوامــش  فــإن  للنجــاح،  احتمــاالت محســوبة  إلــى  ذلــك 
الدائــري المحتمــل تعنــي أن إيــران قــد تحتــاج علــى األرجــح إلــى تخصيــص 
عــدد كبيــر - إن لــم يكــن العــدد كلــه - مــن صواريــخ “شــهاب” لضمــان النجــاح 

فــي تدميــر هــدف عســكري واحــد مكــون مــن نقطــة ثابتــة.14

للصواريــخ  العنقوديــة  الحربيــة  الــرؤوس  تطويــر  فــإن  ســبق  مــا  بجانــب 
الباليســتية اإليرانيــة وبالرغــم مــن أنهــا تزيــد نصــف القطــر الفعــال للــرؤوس 
ــادًة ملموســًة إال أنهــا ليســت لهــا إال قيمــة عســكرية  ــخ زي ــة للصواري الحربي
المحصنــة؛  تدميــر األهــداف  العنقوديــة ال تســتطيع  الذخائــر  نســبية ألن 
فهــي مصممــة فــي األســاس لتدميــر األهــداف غيــر المحصنــة كالنــاس 

المكشــوفة. واآلليــات  الــرادار  وأجهــزة 

ولهــذه األســباب يعتقــد الخبــراء أن الصواريــخ اإليرانيــة يتــم اســتخدامها علــى 
األرجــح كأداة سياســية بهــدف إثــارة الذعــر والرعــب بيــن ســكان الخصــوم 
وخصوصًا في المناطق الحضرية الكبيرة أو كنوع من المضايقة أو التحرش 
المنشــآت  أو  الطيــران  الكبيــرة كمهابــط  المدنيــة والعســكرية  بالمنشــآت 
النفطيــة أو محطــات الكهربــاء وتحليــة الميــاه أو القواعــد البحريــة.15 وقــد 
ــل عمــل هــذه المنشــآت ممــا يزيــد مــن  تثيــر هــذه الهجمــات الخــوف وُتعطَّ
الضغــوط لتقديــم تنــازالت أو التســوية ولكنهــا لــن تنجــح فــي تحييــد قــوات 

العــدو فــي ميــدان المعركــة أو فــي إيقــاف تحــركات عســكرية.16 

فــي الحقيقــة يســتعير المســؤولون اإليرانيــون فــي الغالــب عنــد التحــدث 
عــن قــوة بالدهــم الصاروخيــة المصطلحــات المســتخدمة فــي نظريــة الــردع 
التقليديــة؛ ففــي إطــار إدراكهــم للقيــود الجديــة لقدراتهــا التقليديــة فإنهــم 
تهــدف فــي األســاس  أداة دفاعيــة  بأنهــا  الصاروخيــة  برامجهــم  يصفــون 
إلــى إثنــاء الخصــوم اإلقليمييــن أو الواليــات المتحــدة األمريكيــة عــن شــن 

هجمــات علــى بالدهــم.17

عقيدة متطورة للصواريخ؟
وبالرغــم ممــا ســبق فــإن ظهــور قــدرات صناعيــة إيرانيــة حقيقيــة فــي مجــال 
نظــم الدفــع التــي تعمــل بالوقــود الصلــب قــد يغيــر قواعــد اللعبــة بالنســبة 
لطهــران. فبخــالف سلســلة صواريــخ “شــهاب” التــي تعمــل بالوقــود الســائل 
فــإن الصواريــخ اإليرانيــة التــي تعمــل بنظــم الدفــع بالوقــود الصلــب وهــي 
“فاتــح110-” وإصداراتــه المختلفــة “فاتــح313-” و”خليــج فــارس” وهرمــز1- 
و2” و”ذو الفقــار” مصممــة أساســًا لالســتخدام فــي ميــدان المعركــة وفــي 
الســنوات  مــدار  وعلــى  الــردع.  بهــدف  وليــس  تعبويــة  عســكرية  أغــراض 
العشــرين الماضيــة، ضخــت إيــران اســتثمارات ضخمــة لتطويــر صناعــة قويــة 
ــاج نظــم الدفــع التــي تعمــل بالوقــود الصلــب مــع كل مــا  ــة فــي إنت وفعال
يلزمهــا مــن منشــآت وأجهــزة واألهــم مــن ذلــك المعرفــة والخبــرات الفنيــة 

المحليــة.18
يمكــن  المختلفــة  وإصداراتهــا  “فاتــح110-”  إن صواريــخ  ذلــك  يعنــي  وال 
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إنتاجهــا محليــًا بأعــداد كبيــرة وحســب، وإنمــا يشــير أيضــًا إلــى أن القــدرات 
الهندســية والبنيــة التحتيــة اإليرانيــة المتناميــة والمتزايــدة ســتزيد مــن دقــة 
وكفــاءة هــذه الصواريــخ قصيــرة ومتوســطة المــدى بمــرور الوقــت. وفــي 
هــذا الشــأن وبحســب مــا ورد فــي أحــد تقاريــر المعهــد الدولــي للدراســات 
ــخ التــي  اإلســتراتيجية، يبــدو أن هــذه القــدرات الناشــئة فــي مجــال الصواري
ــر إنجــاز إســتراتيجي لبرامــج  تعمــل بنظــم الدفــع بالوقــود الصلــب هــي “أكب
تطويــر الصواريــخ )اإليرانيــة( فــي العقــد الماضــي”.19 ويتضــح مــن الجهــود 
المبذولــة إلعطــاء األولويــة للدقــة علــى مــدى الصواريــخ أن إيــران يتزايــد 
التســليح  التوجيــه ذات  التزامهــا وحرصهــا علــى تطويــر الصواريــخ دقيقــة 
وأهــداف  العســكرية  النقــاط  أهــداف  تدميــر  يمكنهــا  والتــي  التقليــدي 

منشــآت البنيــة التحتيــة.20

هــذا التوجــه لــه نوعــان رئيســيان مــن التداعيــات. أواًل: فــي ضــوء تحســين 
“فاتــح- الصواريــخ  تنهــض  أن  المحتمــل  مــن  والكفــاءة،  الدقــة  مســتوى 
طهــران  إســتراتيجية  فــي  حســمًا  أكثــر  بــدور  المختلفــة  وإصدارتهــا   ”110
ــل ذلــك بــال جــدال إضافــًة هامــًة إلــى القــدرات  لصــد الهجــوم الخارجــي. وُيمثَّ
اإليرانيــة فــي منــع الوصول/الحرمــان مــن اســتخدام مناطــق معينــة،21 وقــد 
يفــرض قيــودًا علــى خطــط العمليــات المحتملــة للمهاجميــن المحتمليــن 

حيــث يزيــد زيــادًة محلوظــًة مــن تكلفــة شــن الهجــوم.
 

ثانيــًا: الطبيعــة التقنيــة المتطــورة لنظــم الصواريــخ اإليرانيــة التــي تعمــل 
بالدفــع بالوقــود الصلــب قــد ُتمهــد الطريــق لحــدوث طفــرات تقنيــة فــي 
خيــارات الصواريــخ الهجوميــة اإليرانيــة، ممــا يتيــح إليــران التدخــل فــي مناطق 
الجــوار لهــا مــن خــالل امتــالك القــدرات علــى شــن هجمــات دقيقــة فــي 
العمــق كمــا اتضــح مــن الهجــوم الصاروخــي اإليرانــي علــى أهــداف داعــش 
فــي ســوريا فــي 18 يونيــو 2017. 22 وبالفعــل وبالرغــم مــن التفســيرات 
البديلــة، تبيــن معظــم األدلــة مــن المصــادر المفتوحة أن صواريخ “ذو الفقار” 
التــي تعمــل بنظــم الدفــع بالوقــود الصلــب هــي التــي تــم اســتخدامها فــي 
الهجــوم علــى أهــداف داعــش حيــث أصابــت أربعــة صواريــخ منهــا هدفهــا،23 
ممــا يقــدم لمحــًة حقيقيــًة عــن القــدرات اإليرانيــة فــي الحاضــر والمســتقبل. 
وثبــت أيضــًا أن وجــود أفــراد مــن الحــرس الثــوري اإليرانــي بجــوار المنطقــة 
المســتهدفة عــالوة علــى اســتخدام الطائــرات بــدون طيــار كان لــه أهميــة 

حاســمة فــي النجــاح الــذي ذكرتــه التقاريــر للهجــوم.
 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن تطويــر نظــم صواريــخ قصيــرة المــدى أكثــر دقــة 
ــل أيضــًا تحديــًا لفاعليــة بنيــة الدفــاع الصاروخــي  ممــا هــي عليــه اآلن قــد ُيمثَّ
لــدول الخليــج. وفــي الحقيقــة وبخــالف اإلصــدارات الســابقة مــن الصواريــخ 
الباليســتية قصيــرة المــدى، فــإن صواريــخ “فاتــح110-” الحاليــة وإصدارتهــا 
المختلفــة مــن المتصــور أنهــا تعتمــد علــى مســار شــبه باليســتي ممــا يتيــح 
لهــا قــدرًا أكبــر مــن المنــاورة وِمــْن َثــمَّ يزيــد دقتهــا وقدرتهــا أيضــًا علــى خــداع 
نظــم الدفــاع الصاروخــي  المصممــة بحيــث يكــون االســتخدام األمثــل لهــا 

فــي مجابهــة تهديــدات الصواريــخ الباليســتية.24

مخاوف االنتشار اإلقليمي
حزب الله في لبنان: تقييم

إلــى  الصواريــخ  هــذه  نقــل  احتمــال  فــإن  الســابق،  المنــوال  نفــس  علــى 
جديــة.  أمنيــة  مخــاوف  يثيــر  إيــران  عــن  بالوكالــة  تعمــل  التــي  الجماعــات 
رئيــس فــي  بــدور  الصاروخيــة  الصواريــخ والقذائــف  لبنــان، نهضــت  ففــي 
اإلســتراتيجية العســكرية لحــزب اللــه علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة؛ 
فــي البدايــة كوســيلة لإلرغــام )2000-1992( وبعــد ذلــك كوســيلة للــردع 
)-2000حتــى اآلن(.25 وال تتيــح هــذه األســلحة لحــزب اللــه تعويــض تدنــي 
قدارتــه التقليديــة وحســب وإنمــا أيضــًا الدفــاع عــن معقلــه فــي لبنــان مــن 
إســرائيل.26وينطوي  فــي عمــق  انتقاميــة  التهديــد بشــن هجمــات  خــالل 
إعطــاء  علــى  القــدرة  علــى  أيضــًا  اللــه  حــزب  يتبنــاه  الــذي  الــردع  موقــف 

األولويــة لأهــداف التــي لهــا األولويــة عنــد الِخصــم أيضــًا.27 

تحســنًا  تحســنت  اللــه  حــزب  ترســانة  أن  ــد  ُيعتقَّ األخيــرة،  الســنوات  فــي 
محلوظــًا مــن حيــث العــدد والنوعيــة. حيــث يمتلــك حــزب اللــه أعــدادًا كبيــرة 
مــن صواريــخ المدفعيــة والصواريــخ بعيــدة المــدى والتــي يصــل عددهــا إلــى 
عشــرات اآلالف ومنهــا صواريــخ “فجــر3-” و”فجــر5-” اإليرانيــة )والتــي ُيقــال 
بــأن مداهــا 45 كــم و75 كــم( والصواريــخ اإليرانيــة “زلــزال1-، 2، 3” )-300
125 كــم( باإلضافــة إلــى الصواريــخ الموجهــة المضــادة للســفن. فــي شــتاء 
عــام 2010، بينــت تقديــرات المخابــرات الحربيــة اإلســرائيلية واألمريكيــة أن 
الباليســتية  الوشــيك” لصواريــخ ســكود-دي  النقــل  ســوريا “كانــت تعتــزم 
إلــى حــزب اللــه. ويبلــغ مــدى صواريــخ ســكود-دي 700 كــم، ممــا يجعلهــا 
قــادرة علــى الوصــول إلــى تــل أبيــب أو القــدس.28 وذكــرت التقاريــر أيضــًا 
د حــزب اللــه بالصواريــخ الباليســتية قصيــرة المــدى  أن النظــام الســوري زوَّ
M-600 وهــي إصــدار مــن صواريــخ “فاتــح110-” اإليرانيــة األوليــة والتــي 
ر مداهــا بـــ 210 كــم  يمكنهــا حمــل رؤوس حربيــة وزنهــا 500 كجــم وُيقــدَّ
ر الخطــأ الدائــري المحتمــل لهــا بحوالــي 460 متــر وذلــك بفضــل نظــام  وُيقــدَّ

التوجيــه بالقصــور الذاتــي الــذي تعتمــد عليــه.29

إلــى  عملياتيــة  مصداقيــة  إضافــة  اللــه  لحــزب  التطــورات  هــذه  وأتاحــت 
موقفــه التقليــدي القائــم علــى الــردع. فالصواريــخ األكثــر دقــة ومنهــا المزيد 
مــن الصواريــخ اإليرانيــة األكثــر تطــورًا مــن نــوع “فاتــح” ســوف تزيــد مــن قــدرة 
حــزب اللــه إلــى حــد بعيــد علــى شــن هجمــات فتاكــة علــى مجموعــة كبيــرة 
مــن األهــداف فــي إســرائيل. وبالمثــل فإنهــا تتيــح لــه أيضــًا شــن هجــوم 
ســريع ومركــز علــى إســرائيل، بخــالف مــا حــدث فــي الصــراع الــذي امتــد 
لفتــرة طويلــة بيــن الطرفيــن فــي 2006. وبالرغــم مــن أنــه مــن غيــر المحتمــل 
أن تغيــر الثقــة المتزايــدة لحــزب اللــه فــي ترســانته الصاروخيــة بحــد ذاتهــا 
مــن األهــداف السياســية واإلســتراتيجية العســكرية العامــة للحــزب إال أن 
األســلحة دقيقــة التوجيــه ســتؤثر بــال جــدال علــى “طريقتــه فــي الحــرب” 
وقــد تجعــل حــزب اللــه يكتســب أســاليب تعبويــة هجوميــة جديــدة وِمــْن َثــمَّ 
فــإن ذلــك ُيعــدُّ مثــااًل جديــدًا علــى كيفيــة تطــور العقائــد العســكرية بمــرور 

ــدة.30 الوقــت جــراء االســتحواذ علــى قــدرات جدي

الصواريخ التي تستخدمها جماعات الحوثي

القــوات المناوئــة للحكومــة الشــرعية القذائــف  اليمــن، اســتخدمت  فــي 
الصاروخيــة والصواريــخ الباليســتية تكــرارًا بشــكل ملفــت للنظــر علــى مــدار 
 35 مــن  أكثــر  إطــالق  الســعودية  الســلطات  وأكــدت  األخيــرة.  الشــهور 

صاروخــًا باليســتيًا مــن اليمــن علــى األراضــي الســعودية منــذ مــارس 
2015. 31 وذكــرت التقاريــر أيضــًا أن المتمرديــن فــي اليمــن أطلقــوا مئــات 
ــة الســعودية.32 ــرة المــدى علــى المملكــة العربي ــة وقصي ــخ التعبوي الصواري

يكــن  لــم  الصــراع  اليمنيــة قبــل  الصواريــخ  ترســانة  أن حجــم  وبالرغــم مــن 
واضحــًا بحســب مــا ورد فــي المصــادر المفتوحــة إال أن عــدد ونــوع الصواريــخ 
المســتخدمة يثيــر تســاؤالت حــول كيفيــة تمُكــن المتمرديــن مــن مواصلــة 
ــة Jane لشــؤون الدفــاع  ــراء مجل ــخ. ووفقــًا لمــا يذكــره خب إطــالق الصواري
ف عنــه مــن قبــل أنــه ُينتــج صواريــخ باليســتية  وفــي ضــوء أن اليمــن لــم ُيعــرَّ
محليــًا ناهيــك عــن صواريــخ ســكود بعيــدة المــدى، فــإن اســتخدام الصواريــخ 
المســتمدة مــن تصميــم صواريــخ ســكود والتــي لــم تظهــر مســبقًا يبــدو 
أنــه يدعــم إدعــاءات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية بــأن إيــران تشــارك 

مشــاركًة مكثفــًة فــي الصــراع.33 

المتمرديــن  إيــران ســاعدت  بــأن  احتمــااًل  هنــاك  أن  يبــدو  الحقيقــة  وفــي 
الحوثييــن فــي إعــادة توظيــف الصواريــخ وزيــادة مــدى الصواريــخ الحاليــة 
مــن نــوع ســكود وإنتــاج راجمــات جديــدة.34 وربمــا كان هنــاك دعــم فنــي 
ولوجيســتي أيضــًا مــن مســلحي حــزب اللــه الذيــن تــم إرســالهم إلــى اليمــن 
لمســاعدة الحوثييــن بالرغــم مــن أن زعيــم حــزب اللــه حســن نصــر اللــه نفــى 
هــذه اإلدعــاءات رســميًا بعــد إطــالق صــاروخ باليســتي علــى الريــاض مــن 

األراضــي اليمنيــة فــي 4 نوفمبــر.35
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وقبــل انــدالع الصــراع، كان هنــاك اعتقــاد بــأن المؤسســة العســكرية اليمنيــة 
لديهــا أكثــر مــن 30 صاروخــًا مــن صواريــخ ســكود-بي، وربمــا عــدد غيــر محــدد 
من صواريخ سكود-ســي تم اســتيرادها من كوريا الشــمالية. بحلول 2017، 
ذكــرت التقاريــر أن العديــد مــن هــذه الصواريــخ تــم تعديلهــا بحيــث تحمــل 
أنواعــًا جديــدًة مــن الــرءوس الحربيــة.36 بجانــب مــا ســبق، فــإن اليمــن كان 
يمتلــك مــا بيــن 10 إلــى 80 صاروخــًا مــن صواريــخ SS-21 Scarab )أو تــي 
آر21- توشــكا(. ومنــذ مــارس 2015، اعتمــدت غالبيــة هجمــات المتمرديــن 
 BM-27 علــى هــذا الصــاروخ األخيــر، بجانــب راجمــات الصواريــخ المتعــددة
فــي اســتهداف البلــدات والقواعــد العســكرية علــى الحــدود الســعودية.37 

واســُتخدمت أنظمــة أخــرى أيضــًا بأعــداد كبيــرة ومنهــا “قاهــر1-” والــذي 
تشــير التقاريــر إلــى أنــه نســخة ُمعدلــة مــن صــاروخ V75 المســتخدم فــي 
مــن  يســتورده  اليمــن  كان  والــذي   ،SA-2 أرض-جــو  الصواريــخ  نظــام 
االتحــاد الســوفيتي بدايــة مــن الســبعينات مــن القــرن الماضــي )مجموعهــا 
أعلنــت   2017 مــارس   28 فــي  تقريبــًا(.38   1000 إلــى   800 بيــن  يتــراوح 
جماعــة الحوثــي أنهــا أطلقــت نســخة مطــورة مــن ذلــك الصــاروخ واســمها 
“قاهــر-م2” وزعمــت أن مداهــا 400 كــم وحمولتهــا 350 كجــم، وقالــوا 
إنهــم أطلقــوا ثالثــة مــن هــذه الصواريــخ علــى قاعــدة الملــك خالــد الجويــة 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وشــهد الهجــوم الــذي وقــع فــي 28 
مــارس اســتخدام تكتيــك التشــبع )إطــالق مكثــف للصواريــخ( فــي محاولــة 
علــى مــا يبــدو لتحييــد مضــادات باتريــوت الصاروخيــة الموجــودة بالقــرب مــن 

خميــس مشــيط.39

مــن صواريــخ ســكود  نوعيــن جديديــن  عــن  النقــاب  المتمــردون  وكشــف 
بــركان1- والــذي تــم اإلعــالن عنــه فــي 2 ســبتمبر 2016.  وهمــا: األول 
وذكــرت وكالــة األنبــاء اليمنيــة ســبأ أن الصــاروخ بــركان1- هــو نســخة معدلــة 
مــن صواريــخ ســكود بحمولــة 500 كجــم ومــدى مزعــوم قــدره 800 كــم 
وبذلــك فإنــه ال يتطابــق مــع أي نســخ إيرانيــة معدلــة مــن صواريــخ ســكود 
ــادة مــدى صــاروخ شــهاب2- بإنقــاص حجــم  ــن زي ــه ربمــا ُيمِك بالرغــم مــن أن
حمولــة الــرأس الحربيــة.40 ويبــدو أن أول اســتخدام لهــذا الصــاروخ كان فــي 
ــر 2016 قاعــدة الملــك فهــد الجويــة  الهجــوم الــذي اســتهدف فــي أكتوب
بجــوار مدينــة الطائــف فــي المملكــة العربيــة الســعودية، علــى مســافة 525 
كــم تقريبــًا مــن الحــدود اليمنيــة.41 وفــي وقــت الحــق مــن ذلــك الشــهر، زعــم 
الحوثيــون أيضــًا أن صاروخــًا ثانيــًا مــن نــوع بــركان1- أصــاب هدفــه فــي مطــار 
الملــك عبــد العزيــز الدولــي والــذي يقــع علــى مســافة حوالــي 630 كــم مــن 

الحــدود.42

ــرأس  ــر 2017 ب ــركان2- فــي 6 فبراي ــح الســتار عــن نســخة ثانيــة وهــي ب وُأزي
حربيــة أصغــر حجمــًا فــي مركبــة عائــدة لديهــا القــدرة علــى االنفصــال.43  
وزعــم الحوثيــون أن النســخة المطــورة مــن الصــاروخ وهــي بركان-إتــش2 
اســُتخِدمت ألول مــرة فــي اســتهداف مصفــي تكريــر النفــط فــي محافظــة 
ينبــع الســعودية فــي 22 يوليــو 2017؛ وهــو هــدف علــى مســافة 880 كــم 
تقريبــًا مــن الحــدود اليمنيــة.44 واســتهدف صــاروخ بركان-إتــش2 أيضــًا مطــار 
الملــك خالــد الدولــي فــي الريــاض فــي 4 نوفمبــر 2017. 45 وفــي الشــهر 
التالــي وتحديــدًا فــي 19 ديســمبر 2017، نشــر الحوثيــون مقطــع فيديــو 
ُيظهــر إطــالق صــاروخ بــركان إتــش2 والــذي قالــوا أنــه أصــاب قصــر اليمامــة 
إتــش2  بــركان  بصــاروخ  آخــر  الهجــوم هجــوم  هــذا  وأعقــب  الريــاض.  فــي 
اســتهدف العاصمة الســعودية بتاريخ 25 مارس. ومن الجدير باالهتمام أن 
كاًل مــن الســلطات الســعودية واألمريكيــة قالــت أن الصواريــخ المســتخدمة 
فــي هــذه الهجمــات هــي صواريــخ إيرانيــة الصنــع؛ مــن المحتمــل أن تكــون 
نســخة معدلــة مــن الصــاروخ “قيــام” والتــي تــم تفكيكهــا وتهريبهــا كأجــزاء 
إلــى اليمــن.46 وخلصــت هيئــة الخبــراء التابعــة لأمــم المتحــدة، التــي تراقــب 
حظــر األســلحة المفــروض علــى اليمــن، أيضــًا إلــى أن بقايــا الصــاروخ التــي 
تــم تجميعهــا مــن المملكــة العربيــة الســعودية تشــير إلــى أن الصــاروخ هــو 

صــاروخ إيرانــي المنشــأ. 47

فــإذا تأكــدت هــذه التقاريــر فــإن القــدرة اإليرانيــة علــى النجــاح فــي نقــل 
نظــم صواريــخ كاملــة إلــى األراضــي اليمنيــة يثيــر تســاؤالت هامــة وال بــد 
إجــراء تحقيــق كامــل بشــأنها، ألن حتــى القطــع المفككــة للصــاروخ  مــن 
“قيــام” وطولــه 11 متــرًا يتــراوح طولهــا علــى األقــل بيــن 8-6 أمتــار ممــا 
يجعلهــا - مــن الناحيــة النظريــة - معرضــة بشــدة لالكتشــاف. وِمــْن َثــمَّ فــإن 
بقايــا الصواريــخ بــركان إتــش2 التــي عرضتهــا نيكــي هالــي، ســفيرة الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة إلــى األمــم المتحــدة، فــي 14 ديســمبر كانــت بمثابــة 
مؤشــر علــى كيفيــة تهريــب هــذه الصواريــخ الباليســتية إلــى اليمــن. ويبــدو 
فعــاًل أن قســم حركــة الدفــع للصــاروخ تــم قطعــه إلــى جزئيــن فــي نقطــة 
التقــاء المؤكســد مــع خزانــات الوقــود، وذلــك علــى فــرض أن ذلــك يجعــل 
نقلــه ســرًا أكثــر ســهولًة، ثــم لحــام الجزئيــن مجــددًا بمجــرد الوصــول إلــى 

المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن. 48

وفــي جميــع األحــوال فــإن القــدرات الحوثيــة المثبتــة علــى زيــادة مــدى 
الصواريــخ الباليســتية تشــير إلــى خطــر متنــاٍم علــى مجموعــة أوســع مــن 
المواقــع فــي المملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن الــدول المشــاركة 
تفتقــر  تــزال  ال  الحوثيــة  الصواريــخ  فــإن  ســبق  مــا  وبرغــم  التحالــف.  فــي 
إلــى الفعاليــة بصفــة عامــة وأعدادهــا محــدودة، ومــن المحتمــل أن تظــل 
كذلــك.49 ولــم يتســبب أي صــاروخ مــن تلــك التــي اســتهدفت األراضــي 
الســعودية حتــى اآلن فــي أضــرار كبيــرة، وتــم اعتــراض نصفهــا تقريبــًا بحســب 

مــا ذكرتــه التقاريــر.50

أتاحــت إليــران  الحوثيــة  الصواريــخ  أن  حيــن  فــي  أنــه  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
فــي  اإليرانيــة  الصواريــخ  أداء  عــن مســتوى  مــة  قيَّ تعلــم دروس  إمكانيــة 
القــوات  جعلــت  أنهــا  إال  األمريكيــة  الصاروخــي  الدفــاع  نظــم  مواجهــة 
العســكرية الســعودية أيضــًا تكتســب خبــرات فنيــة وعملياتيــة هامــة فــي 
هــذا المجــال، والتــي قــد يتبيــن أنهــا ذات أهميــة بالغــة فــي أي محاولــة فــي 
المســتقبل مــن جانــب دول الخليــج لتحقيــق التكامــل الكــفء بيــن قــدرات 

الدفــاع الجــوي لديهــا.

الخاتمة
فــي الســنوات األخيــرة خطــت إيــران خطــوات واســعة فــي تطويــر ترســانتها 
الصاروخيــة. وفــي حيــن أن المخــاوف األمنيــة اإلقليميــة ربمــا كانــت الدافــع 
اإلســتراتيجي الرئيس وراء برنامج الصواريخ اإليراني إال أن الصواريخ اإليرانية 
ال ينبغــي اعتبارهــا مجــرد أســلحة ردع وحســب، حيــث أنهــا تتيــح القــدرة علــى 
توســيع نطــاق القــوة ومهاجمــة الخصــوم فــي المنطقــة اإلقليميــة مــن 

خــالل آليــات اإلطــالق ومســارات الطيــران المختلفــة للصواريــخ.

وبالمثــل فإنــه مــع تحســين الدقــة ومســتوى الكفــاءة يبــدو أن الهــدف مــن 
سلســلة الصواريــخ اإليرانيــة قصيــرة ومتوســطة المــدى التــي تعمــل بنظــم 
الدفع بالوقود الصلب - على األقل جزئيًا - هو االســتخدام في العمليات 
ــل  فعــاًل ممــا يتيــح إليــران قــدرات هجوميــة وخيــارات عســكرية أوســع. وُتمثَّ
هــذه القــدرات المســتجدة تحديــًا هامــًا لنظــم الدفــاع الصاورخــي الحاليــة 
ــل تهديــدًا جديــًا لالســتقرار اإلقليمــي  لــدول الخليــج العربيــة، وُيمِكــن أن ُتمثَّ
لــو تــم نقلهــا إلــى الجماعــات الحليفــة إليــران فــي المنطقــة ومنهــا حــزب 

اللــه والحوثيــون.

ومــع ذلــك فإنــه بينمــا كان هنــاك تقــدم مبهــر في برنامــج الصواريخ اإليراني 
علــى مــدار العقــد الماضــي إال أنــه ال يــزال غيــر كاٍف لتحقيــق كافــة النتائــج 
العســكرية المنشــودة.  ويتبيــن مــن التجربــة اإليرانيــة فــي برامــج تطويــر 
الصواريــخ األخــرى بــأن الجمهوريــة اإلســالمية ربمــا ال يــزال أمامهــا َعْقــد مــن 
الزمــان حتــى تســتطيع الوصــول إلــى مســتوى عــاٍل مــن الكفــاءة والدقــة 
ضــد األهــداف المتحركــة. ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كانــت إيــران ســتتمكن مــن 
إتقــان التقنيــات الضروريــة الالزمــة إلتاحــة االســتهداف فــي الوقــت الفعلــي. 
العملياتــي  التأثيــر  تقييــم  بمــكان  األهميــة  مــن  ســيكون  فإنــه  وكذلــك 
والتحــول المحتمــل فــي العقيــدة العســكرية اإليرانيــة مــع اســتمرار إيــران فــي 

جهودهــا لالســتحواذ والتطويــر لقــدرات صاروخيــة جديــدة.
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