
 



 

 

 

 ، اسُتهدفت أكبر مصفاة نفط في العالم بهجمات صاروخية. 2019ذات صباح في صيف عام  

كانت الرادارات السعودية تحرس األجواء، حتى ال تسقط صواريخ باليستية من إيران أو اليمن، عندما ضربت عدة صواريخ كروز وطائرات  

 منخفضة. بدون طيار منشآت أرامكو النفطية من ارتفاعات 

انخفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف لبعض الوقت، وأعلن حوثيو اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن السعودية والقوى الغربية  

اتهمت إيران بالهجوم، بينما نفت إيران هذه المزاعم، لكن الجدل حول التهديد الصاروخي اإليراني المباشر أو من خالل حلفائها تصاَعد 

هداف، وصّرحت جمهورية إيران اإلسالمية أّن برنامجها الصاروخي يهدف إلى ردع أّي هجوم خارجي، لكن القوى الغربية وحلفائها  إثر االست

اإلقليميين يرون في البرنامج تهديدا لهم، وهم يرون برنامج إيران الصاروخي والنووي مكملين لبعضهما البعض، على الرغم من أّن  

 نامجين ال عالقة بينهما وأّن استخداماتها ال تخرج عن االستخدامات التقليدية المتعارف عليها. إيران تصّر على أّن البر

كم، وقد عّزز ذلك الشكوك حول   2000إيران هي الدولة الوحيدة التي ال تمتلك أسلحة نووية وتمتلك في المقابل صواريخ بمدى 

عن نفسها نيتها القيام بذلك، لكن الكشف عن منشآت نووية سّرية في  جهود إيران المتالك رؤوس نووية، لكن بالطبع فإيران تنفي 

، بما في ذلك منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز ومفاعل الماء الثقيل مع نفايات البلوتونيوم في أراك، عّزز التكّهنات بأن  2002عام 

برت برنامج إيران النووي والصاروخي مكملين لبعضها إيران كانت تسعى أو على األقل قادرة على إنتاج أسلحة نووية، وبالتالي، اعتُ 

 البعض. 

اعترف حسين موسويان، الذي ترأس لجنة السياسة الخارجية بالمجلس األعلى لألمن القومي في السنوات األولى بعد الكشف عن  

رب العراق للحصول على قوة رادعة،  البرنامج النووي اإليراني، الحقا بأّن برنامج إيران الصاروخي والنووي قد تم العمل عليه خالل ح

وكتب في مذكراته المنشورة باللغة اإلنجليزية خارج إيران: )في ظروف كهذه، فإّن أي دولة متقّدمة تفعل الشيء ذاته، إضافة إلى  

مقصود بالردع، ال  ذلك، وجد اإليرانيون أّن مواقف الحكومات الغربية في حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل انتقائية ومنافقة، وحول ال 

التي تسمح    NPTأقصد امتالك أسلحة نووية، لكنني أقصد تحقيق القدرة على التخصيب بموجب معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية  

 ذا قّررت القيام بذلك، كما أّن سياسة إيران الثابتة ليست هي السعي المتالك قنبلة نووية(. فعليا ألي دولة ببناء سالح نووي إ 

تطوير البرنامج النووي اإليراني في السنوات التالية وإنتاج الصواريخ التي يمكنها أن تحمل رؤوسا حربية نووية، مخاوف بشأن برنامج  أثار   

الصواريخ اإليراني، لكن االتفاق النووي )برجام( خّفف بعض هذه المخاوف بشأن برنامج الصواريخ اإليراني، كما أقّرت القوى العالمية 

جلس األمن التابع لألمم المتحدة يفرض حظرًا على برنامج إيران الصاروخي، لكن إيران لم تقبل أبدًا هذا الحظر واستمرت  قرارا في م

 إلى حد ما في أنشطتها الصاروخية. 

إلى زيادة   بعد انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق )برجام( أدى عدم االلتزام النووي التدريجي إليران مع استمرار برنامجها الصاروخي

المخاوف من أن تكون إيران قادرة على تجهيز صواريخ برؤوس نووية، أو على األقل أن يكون لديها القابلية لفعل ذلك، حيث سعت إيران  

باإلضافة إلى تطوير برنامجها الصاروخي إلى زيادة قدراتها في الحرب غير المتكافئة والهجمات على القواعد والسفن والقوات األجنبية 

ي المناطق المحيطة بها، كما قامت بتجهيز وتعزيز قدرات الجماعات المسلحة التابعة لها، خاصة في العراق والمناطق المجاورة ف

إلسرائيل، هذه اإلجراءات، من ناحية زادت من قوة الردع وعمق إيران االستراتيجي، ومن ناحية أخرى، زادت من المخاوف األمنية للقوى  

 المنطقة. الغربية وحلفائها في



 

 

 

 ترسانة الصواريخ

تم تطوير برنامج الصواريخ اإليراني خالل حرب العراق في الثمانينات، ففي بداية الحرب بدأت العراق ضرب المدن والمراكز االستراتيجية  

يخ  اإليرانية بالصواريخ الباليستية، ولم تسطع إيران ولسنوات الرد ألّنه لم يكن لديها منشآت مماثلة، لكّنها ردت الحقا بإطالق عدة صوار 

  د من ليبيا وكوريا الشمالية. سكو 

بعد الحرب طورت إيران وبمساعدة خارجية )بشكل رئيسي من كوريا الشمالية وإلى حد ما من روسيا والصين( برنامجها الصاروخي  

وصواريخ  وخطت خطوات مهمة نحو تحقيق االكتفاء الذاتي، وتمتلك إيران حاليا عددا غير مّحدد من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز  

 أخرى، ولم يتم اإلعالن عن عددها رسميا، لكن مصادر مختلفة تتفق على أّن ترسانة الصواريخ اإليرانية هي األكبر في الشرق األوسط. 

 تنقسم الصواريخ الباليستية عادة إلى أربع فئات من حيث المدى: 

 كم  1000: أقل من (SRBM) قصيرة المدى 

 كم   3000كم إلى  1000: من (MRBM) متوسطة المدى 

 كم  5500كم إلى  3000: من  (IRBM) وسيطة المدى 

 كم.   5500: أكثر من (ICBM)بعيد المدى )عابرة للقارات(  

كم في الوقت    2000ال تمتلك إيران حتى اآلن صواريخ وسيطة المدى وبعيدة المدى، وتقول إّن مدى صواريخها األقصى يبلغ حوالي  

المسؤولون العسكريون اإليرانيون المعيار الدولي المعتمد في تقسيم الصواريخ من حيث المدى، لذا   الحالي، بالطبع ال يستخدم

 فهم يطلقون على صواريخهم متوسطة المدى بعيدة المدى. 

ة،  تستخدم الصواريخ الباليستية قوة المحرك في المراحل األولى من رحلتها، لكنها تقطع بقية الطريق حتى تهبط باستخدام الجاذبي

وبعض الصواريخ الباليستية قصيرة المدى ال تتجاوز الغالف الجوي، لكن الصواريخ ذات المدى األبعد تتجاوز هذا المدى وتعود إلى  

 األرض بعد قطعها مسافة محّددة. 

 وتتكون رحلة الصواريخ الباليستية من ثالث مراحل: 

ك، وتحدث هذه المرحلة بشكل أساسي داخل الغالف الجوي، وقد  المرحلة األولى: من لحظة اإلطالق إلى لحظة إيقاف تشغيل المحرّ 

 تستغرق من ثالث إلى خمس دقائق، حسب نوع الصاروخ. 

المرحلة المتوسطة: بعد إيقاف تشغيل المحرك يستمر الصاروخ في الصعود إلى ذروة تحليقه ثم يهبط نحو األرض، قد يستغرق هذا  

 الجوي، في حالة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، ما يصل إلى عشرين دقيقة.  الجزء، الذي يحدث بشكل أساسي خارج الغالف 

المرحلة النهائية: في هذه المرحلة يعود الصاروخ أو رأسه الحربي القابل للفصل إلى الغالف الجوي ويهبط صوب الهدف، وقد تستغرق  

 هذه الخطوة أقل من دقيقة. 



 

 

 

 

الطائرات وتعمل بمحركات نفاثة، لذلك عادة ما تكون سرعة الطيران واالرتفاع أقّل من الصواريخ الباليستية، وال  تشبه صواريخ كروز 

تتجاوز صواريخ كروز الغالف الجوي خالل الرحلة بأكملها، ويمكنها التحّرك على ارتفاعات منخفضة للغاية )بضعة أمتار فوق سطح األرض(،  

ثر صعوبة بواسطة الرادار، ويمكن إطالق صواريخ كروز من البر أو الجو أو البحر، على عكس الصواريخ  وهذه الميزة تجعل اكتشافها أك

الباليستية، التي يتم توجيهها فقط في جزء قصير نسبيا من مسار الرحلة، أما صواريخ كروز فيتم توجيهها بالكامل حتى بلوغها الهدف،  

 رها عدة مرات. ويمكنها تغيير حركة ارتفاع علوها وتغيير مسا

النوع الثالث من الصواريخ هو الصواريخ غير الموجهة أساسا وال يمكن تصحيح مسارها بعد إطالقها، بالطبع بعض الصواريخ مجهزة  

 بمرافق توجيه وتحكم لزيادة دقتها، وال تخرج هذه الصواريخ عادة الغالف الجوي لألرض ولها مدى أقصر من الصواريخ الباليستية. 

واريخ الباليستية على الوقود السائل أو الصلب، وتتمتع صواريخ الوقود الصلب بمزايا تشغيلية كبيرة مقارنة بالوقود  وتعمل الص 

السائل، بما في ذلك حقيقة أّنها ال تتطلب التزود بالوقود وبالتالي فهي جاهزة لإلطالق في وقت أسرع، حيث إّن تحضيرها السريع  

لوقود يجعلها أكثر قدرة على الحركة ويصعب تحديدها وتدميرها قبل اإلطالق، كما أنها تطير في  وعدم حاجتها إلى معدات إلحراق ا

 المراحل األولى أسرع من صواريخ الوقود السائل، مما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة في هذه المرحلة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الدقة والكفاءة

 صواريخ الوقود السائل اإليرانية: من شهاب إلى خرمشهر 

إيران، التي اشترت عددا من صواريخ سكود من كوريا الشمالية خالل حرب العراق، أطلقت الحقا خط إنتاج صواريخ بمساعدة تلك  

 ود السائل. الدولة، وأطلقت عليها اسم "شهاب"، حيث إن صواريخ سكود روسية في األصل وتستخدم هذه الصواريخ الوق

  1000كيلومتر ويمكنه حمل رأس حربي يزن  300هو نسخة طبق األصل من صاروخ سكود بي، ويبلغ مدى الصاروخ  1صاروخ شهاب 

 كيلوغرام. 

  500كيلوغرام حتى  770هو في الواقع صاروخ سكود سي. يمكن أن يحمل هذا الصاروخ رأسا حربيا يبلغ وزنه  2صاروخ شهاب 

 كيلومتر. 

ذه الصواريخ على نظام توجيه وتحكم متقّدم وبالتالي فهي ليست دقيقة للغاية، وتقّدر مسافة الخطأ حوالي ألف متر  ال تحتوي ه

مربع، ومع ذلك، فإّنه إذا ما تم إطالق هذه الصواريخ على مناطق مأهولة وخاصة في األماكن المزدحمة بالسكان، فإّنها يمكن أن  

 حتى مع الرؤوس الحربية التقليدية.   تسّبب حالة من الذعر على نطاق واسع،

خالل "حرب المدن" بين إيران والعراق، أدى إطالق صواريخ على طهران إلى إخالء ربع سكان المدينة وكانت أحد العوامل التي أثرت  

 في قبول إيران بنهاية الحرب. 

باستخدام تكنولوجيا صواريخ نودانغ    3خ شهاب  بعد الحرب، واصلت إيران السعي وراء المزيد من الصواريخ بعيدة المدى، وصنعت صارو

الكورية الشمالية، وهكذا تقع إسرائيل التي تبعد حوالي ألف كيلومتر من الحدود الغربية إليران في مرماها، وقامت إيران الحقا  

إلى أهداف على   وبنت نماذج أكثر تقّدما تسّمى قدر وعماد، ويمكن ألطول مدى لهذه الصواريخ أن يصل 3بتحديث صاروخ شهاب 

 كيلومتر.   2000مسافة 

متر مربع، وبحسب هؤالء الخبراء فإّنه قد تم تقليل هذا   2000بنحو  3قّدر خبراء غربيون معدل خطأ النماذج القديمة لصاروخ شهاب 

ولون إن مقدار الخطأ  الخطأ بشكل كبير في النماذج المحّسنة، لكنهم ال يتفقون مع ادعاء المسؤولين العسكريين اإليرانيين، الذين يق

 قد وصل فقط إلى عدة أمتار. 

وآخر صاروخ يعمل بالوقود السائل من صناعة إيران اسمه خرمشهر ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وتقول إيران إّن الصاروخ يمكنه حمل  

للغاية، وُيعتقد أّن الصاروخ صّمم  رؤوس حربية متعّددة، ويمكنه مراوغة الرادار، ويمكن توجيهه في المراحل النهائية، مما يجعله دقيقا  

كيلومتر، لكن إيران تقول إّنها   4000باستخدام تكنولوجيا صاروخ موسودان لكوريا الشمالية، حيث يصل مدى موسودان الكوري إلى 

 ال ُتخطط لصناعة صواريخ يصل مداها إلى أكثر من ألفي كيلومتر. 

 

 



 

 

 

، في إشارة إلى تجربة صاروخ خرمشهر )هذا ال يعني أّن الصاروخ ال يستطيع  وقال عوزي روبين، مؤّسس الدرع الصاروخي اإلسرائيلي

  2000الطيران ألربعة آالف كيلومتر، لكّنه يعني أّنه تم اختباره بمدى أقصر، لقد حّدد اإليرانيون قدرات صواريخهم بمدى أقصى يبلغ 

ليس أوروبا الوسطى، لذلك وفي هذه الحال فسيكون المدى  كيلومتر، والصواريخ بهذا النطاق يمكنها تهديد أوروبا الشرقية فقط، و

األبعد على األكثر على رومانيا واليونان، وليس على ألمانيا، لقد حّددوا هذا المدى األقصى ألنفسهم، لكن يمكنهم تجاوز هذا الحد  

 وزيادة مدى صواريخهم بقدر ما يريدون(. 

 

 

 وحتى سجيلصواريخ الوقود الصلب اإليرانية: من عقاب 

خالل الحرب مع العراق، صنعت إيران صواريخ "عقاب" التي تعمل بالوقود الصلب بمساعدة فنية وتكنولوجية صينية، ربما كان مشروع  

 كيلوغرام أول خطوة جادة في تطوير برنامج الصواريخ اإليراني.   70كم ورأس حربي يبلغ   40إنتاج هذا الصاروخ الصغير نسبيا بمدى 

اريخ فجر كانت تستند إلى نماذج ُصنعت في الصين وكوريا الشمالية، وسّلمت إيران عددا غير معروف من الصواريخ إلى  يبدو أّن صو

 حزب الله اللبناني والجماعات الفلسطينية في غزة، وتم إطالق عدد منها باتجاه إسرائيل خالل الصراع في السنوات األخيرة. 

ُتسمى "نازعات" و "زلزال" وقام المهندسون اإليرانيون بصناعة صواريخ أكثر دقة من  كما تمتلك إيران صواريخ ذات قدرة أقوى 

مجموعة فاتح من خالل إضافة أنظمة توجيه وتحّكم إلى صاروخ زلزال، وُتعرف صواريخ مجموعة فاتح )بما في ذلك صواريخ "الخليج  

ران، وتقول إيران إّن خطأ إصابة الهدف فيها ال يتجاوز بضعة  الفارسي" و "هرمز" المضادة للسفن( بأّنها أكثر الصواريخ دّقة في إي 

 كيلومتر.   700و  300أمتار، لكن مصادر أخرى ترى أّن االدعاء مبالغ فيه. ويقّدر مدى هذه الصواريخ بما يتراوح بين 

ل اختبار صاروخ "سجيل"  من خال 2008تجّلى ذروة تقّدم إيران في تصنيع الصواريخ البالستية التي تعمل بالوقود الصلب في عام 

وقد أعلن مسؤولون عسكريون إيرانيون أّن الصاروخ يصل إلى مدى يصل إلى حوالي ألفي كيلومتر، رغم أّن بعض المصادر الغربية  

كيلومتر، وصاروخ سجيل هو صاروخ ذو مرحلتين، فبعد نفاد الوقود من الجزء األول من الصاروخ،   2500قالت إّنه يمكن أن يصل إلى 

 م إزالة الحمولة الزائدة ويبدأ الجزء الثاني من المحرك بالعمل. تت

وفقا لمراقبين غربيين، فإّن تصميم وصناعة هذا الصاروخ إيرانّي إلى حّد كبير، وهناك اعتماد أجنبي أقّل على أجزاء أخرى من الصواريخ  

دة التقنية من الصين، وُيظهر نجاح مشروعي فاتح  اإليرانية متوسطة المدى األخرى، على الرغم من أنه قد تم تلّقي بعض المساع

وسجيل عزم إيران على تطوير برنامج صاروخي يعمل بالوقود الصلب، وذلك بالنظر إلى المزايا التقنية والتشغيلية لصواريخ الوقود  

 واع من الصواريخ. الصلب واالعتماد األقّل على الدول األجنبية إلنتاجها، ويبدو أّن إيران مهتمة أكثر ببناء هذه األن

مع تطوير بنيتها التحتية وتقنياتها تسعى إيران إلنتاج صواريخ بالمدى والدقة والكفاءة المطلوبة، وتتطلب هذه العملية استثمارات  

 ومية. سياسية ومالية كبيرة والعديد من االختبارات على المدى الطويل، وقد ُيقلق هذا األمر اآلخرين حيال دوافع إيران وقدراتها الهج

 



 

 

 

إّن الصواريخ الباليستية في العالم ال تملك دّقة في األهداف بشكل عام، وعادة ما تعتبر ذات قوة تدمير شامل )برؤوس نووية( كما  

أّنها قادرة على إحداث حالة من الذعر على نطاق واسع في المناطق المأهولة )برؤوس غير نووية(، وتقول إيران أّنه وبعد تحقيق  

لجعل إسرائيل والقواعد األمريكية في المنطقة في مرمى أهدافها، فإّنها تهدف إلى زيادة دّقة الصواريخ، حيث تقول  المدى الالزم  

 أّنها لو كانت تسعى بالفعل المتالك صواريخ برؤوس نووية، لما سعت وراء العمل على تحقيق دقة أهداف الصواريخ. 

صواريخهم بأّنها صواريخ ُتصيب األهداف، ويقولون أّن خطأ الصواريخ قصيرة المدى  يصف المسؤولون العسكريون اإليرانيون معظم 

أمتار، وأّن صاروخ ذو الفقار، الذي أطلقت إيران العديد منه على مواقع داعش في سوريا، هو   10من مجموعة "فاتح" هي أقّل من 

ي دّقة صواريخها رغم أنها تمّكنت من تقليص خطأها من مئات  مثال مطّور لنفس المجموعة، لكن مصادر أخرى تعتقد أّن إيران ُتبالغ ف

 األمتار إلى عشرات األمتار باستخدام أنظمة التوجيه والتحّكم.

،  2005في السنوات األخيرة، كانت تقارير مسؤولي الدفاع اإليرانيين لوسائل اإلعالم حول دقة صواريخ البالد متناقضة، ففي عام 

" كان مترا واحدا فقط، وبعد ثماني  3قال علي شمخاني في آخر مؤتمر صحفي له كوزير للدفاع إّن مقدار الخطأ في صاروخ "شهاب  

 أرض وصل إلى مترين، وقال بعد بضعة أشهر إّن مقدار الخطأ   -ذاك حسين دهقان إّن خطأ صاروخ أرض سنوات، قال وزير الدفاع آن

في الصواريخ اإليرانية انخفض إلى أقّل من خمسة أمتار، ويبدو أّنه كلما زاد خطأ الصواريخ كلما بالغ المسؤولون العسكريون في  

 دقتها. 

من عدم تضليل المسؤولين   2014دفاع في جمع من المسؤولين العسكريين عام حّذر الرئيس اإليراني حسن روحاني مسؤولي ال

السياسيين حول معلومات عن دّقة الصواريخ: )الشخص الوحيد الذي أجابه بدقة كان شهيد طهراني )مسؤول صناعة صواريخ الحرس  

ا القدر. أجابه طهراني: ال، ليس األمر كذلك،  الثوري اإليراني في ذلك الوقت( قال له روحاني إنهم يقولون إن مقدار الخطأ هو بهذ

 وخطأنا كبير جدا، وكان على حق. 

ت  على الرغم من أّن مسؤولي الدفاع اإليرانيين يبدو أنهم بالغوا، إال أّن العديد من المصادر واألدلة تؤكد أّن اإليرانيين اتخذوا خطوا 

حّد ما في مهاجمة قاعدة عسكرية أمريكية في قاعدة عين األسد  مهمة لتقليل خطأ صواريخهم، وأظهرت الصواريخ فعاليتها إلى 

 العراقية، ردا على مقتل قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري، في غارة أمريكية بطائرة مسّيرة. 

في قاعدة عين األسد، وأصابت   صاروخا 11صاروخا بالستيا في الهجوم، وفقا لمسؤولي دفاع أمريكيين، سقط منها  16تم إطالق 

واحدة أطراف أربيل، وأربعة صواريخ لم تعمل بشكل جيد ولم تصل إلى وجهتها، وبحسب قائد الحرس الثوري اإليراني، لم يصل  

الصاروخان إلى العراق على اإلطالق وسقطا في إيران، لكن بعض المنشآت في قاعدة عين األسد، بما في ذلك أجزاء من القاعدة  

يام العسكرية دّمرت، رغم أّن المسؤولين األمريكيين قالوا إّنه لم ُيقتل أحد، ألّنهم ُنقلوا بالفعل إلى مناطق أكثر أمانا، وُنشر  والخ

 الحقا أّن العشرات منهم أصيبوا في وقت الحق بارتجاجات في المخ. 

لكن يمكن القول أّنه إذا تم إطالق عدد كبير من    ليس من الواضح ما إذا كانت هذه النقاط هي بالضبط ما قصدته إيران في هجومها،

الصواريخ من إيران على مثل هذه القواعد، خاصة إذا كانت هذه القواعد ال تحتوي على دروع دفاع صاروخي، فقد يصيب بعضها نقاط  

  313م صواريخ فاتح الهدف أو على األقل منطقة محيط الهدف ويسبب أضرارا كبيرة، وزعم الحرس الثوري أّنه استخدم في الهجو 

 وصواريخ قيام. 



 

 

 

كما أحرزت إيران تقّدما كبيرا في مراقبة توقيت الضربات الصاروخية، ظهرت هذه القدرة الجديدة نسبيا ألول مرة في هجوم صاروخي  

الفقار   ، وقال الحرس الثوري اإليراني إّنه أطلق في ذلك الهجوم ستة صواريخ ذو2017على منطقة دير الزور في سوريا في عام 

من محافظتي كردستان وكرمانشاه اإليرانيتين، اجتازت سماء العراق وأصابت أهدافها، لكن مصادر اسرائيلية وغربية قالت إن اثنين  

منها فقط سقطتا في المنطقة المستهدفة، كما أظهرت مقاطع فيديو نشرها الحرس الثوري اإليراني لحظة سقوط صاروخين في  

 ختلفة. منطقة الهدف من زوايا م

على كل حال، كانت العملية مهّمة حيث أطلقت إيران ألول مرة صواريخ مباشرة على أهداف في دولة مجاورة وأرسلت صورا لحظة  

قصفها بطائرات مسيرة إلى إيران لتقييم وإثبات تأثير العملية، وبعد حوالي عام من هذه العملية، وفي اشتباك بين المسلحين  

ود التابعة للحرس الثوري اإليراني، اسُتهدفت "القلعة الديمقراطية" في إقليم كردستان العراق بصواريخ فاتح  األكراد وقوات الحد

، مما أسفر عن مقتل العديد من قادة وأعضاء األحزاب الكردية، وبعد أقل من شهر على هذه الحملة، أطلق الحرس الثوري  110

السورية، ردا على الهجمات المسلحة على عرض عسكري في األهواز، والتي   اإليراني صواريخ على أهداف في منطقة البو كمال

 تبنى تنظيم الدولة اإلسالمية مسؤوليته عنها، وقد تم تصوير العملية بطائرة مسّيرة أيضا. 

ّيرة يمكنها التحليق  بطبيعة الحال، فإّن مراقبة الطائرات المسّيرة لمثل هذه العمليات لها حدود، بما في ذلك حقيقة أّن الطائرات المس

 في مناطق محدودة، وأّن العمليات خارج هذا النطاق يحتاج إلى طائرات أخرى أو األقمار الصناعية. 

لزيادة دقة صواريخها، وباستخدام مثل هذه األنظمة،   GPSاستخدمت إيران أنظمة تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية الحالية مثل 

إلى حد ما، ولكن لضرب الهدف بدقة، هناك حاجة إلى تقنية خاصة لتوجيه المرحلة األخيرة من حركة   يمكن تقليل خطأ حركة الصاروخ

الصاروخ، ونظرا ألّن التحكم في هذه األنظمة مرهون بأيدي الدول التي تصنعها، فيمكن لهذه الدول تعطيلها متى شاءت )فنظام  

GPS   أمريكي، وGLONASS    روسي، وBeido    صيني، وGalileo  ن صناعة االتحاد األوروبي(، حيث  يقول المسؤولون العسكريون  م

 (. LPSاإليرانيون إّنهم لم يقتصروا على استخدام أنظمة تحديد المواقع العالمية، بل ُيمكنهم استخدام أنظمة تحديد المواقع المحلية )

اطق الحدودية، كما يمكن لمثل هذه الصواريخ  يمكن للصواريخ الدقيقة أن تجعل من الصعب على القوات الُمعادية الوصول إلى المن 

أن تعطل عمل موانئ دول الخليج العربي ومنشآت النفط والغاز فيها، ويمكنها أيضا تعطيل القواعد الجوية للدول الغربية وحلفائها  

وز بشكل عام لضرب  اإلقليميين، ويمكن للصواريخ الدقيقة أن تهّدد السفن في مياه الخليج العربي أيضا، وُتستخدم صواريخ كر

السفن، ولكن نظرا ألّن صواريخ كروز أبطأ وأسهل في الضرب، فقد صنعت إيران أيضا صواريخ مضادة للسفن وصواريخ باليستية،  

والغرض الرئيسي من هذه الصواريخ هو حامالت الطائرات، ولكن أثناء تحّرك السفينة، يجب أن يكون للصاروخ نظام توجيه وتحكم  

 دقيق إلصابته. 

 

 

 

 



 

 

 

 صواريخ كروز اإليرانية

صنعت إيران مجموعة متنوعة من صواريخ كروز، ففي أوائل التسعينيات، قال المسؤولون اإليرانيون إنهم سيكشفون قريبا عن صاروخ  

الصاروخ،  كيلومتر، وقيل إّن الصاروخ يمكن أن ينطلق من البر والجو والبحر، لكن لم يتم عرض مثل هذا  2000كروز "مشكات" بمدى 

كيلومتر، وُيقال إّن الصاروخ يستند إلى نموذج روسي اشترته إيران   700وأخيرا، تم الكشف عن صاروخ كروز باسم "سومار" بمدى 

 قبل ذلك بسنوات من أوكرانيا. 

طية، لكن  صاروخ كروز "يا علي" له نفس المدى، وقالت السعودية إّن إيران استخدمت الصاروخ في هجوم على منشأة أرامكو النف

إيران نفت أي دور لها في الهجوم، وفي الذكرى األربعين للثورة اإلسالمية، كشفت إيران عن صاروخ كروز األرضي )هويزة(، وُيقال أّن  

كم، كما تمتلك إيران عددا من صواريخ كروز المضادة للسفن منها صواريخ "رعد" و "نصر" و "كوثر" و   1350هذا الصاروخ يبلغ مداه 

كيلومتر قادر   1500"نور" قصيرة المدى، وقال قائد سالح الجو في الحرس الثوري العام الماضي إّن صاروخ كروز بمدى  "ظفر" و

على اإلطالق من طائرة سُيكشف النقاب عنه قريبا، ولم يتم عرض هذا الصاروخ بعد، لكن يبدو أّن إيران تتخذ خطوات لزيادة دقة  

 ا. وكفاءة ومدى صواريخ كروز الخاصة به

 برنامج إيران الفضائي 

أول تجربة إيرانية ناجحة في هذا المجال، وفي   2008إيران لديها برنامج فضائي نشط، وكان إطالق القمر الصناعي "أوميد" عام 

السنوات التالية، تم إطالق عدة أقمار صناعية في مدار حول األرض باستخدام صاروخ "سفير"، كما استخدمت إيران صواريخ  

کاوشگر/ مسبار" الختبار إطالق كائنات حية إلى الفضاء وإعادتها إلى األرض، وفي السنوات األخيرة، استخدمت إيران صاروخ  "

)سيمرغ( األكثر قوة لوضع أقمار صناعية أثقل على ارتفاعات أعلى، لكّن بعض عمليات اإلطالق فشلت فشال ذريعا، عّزز هذا نقاشا  

متحدة بتدمير برنامج الصواريخ الفضائية اإليراني، وتقول الواليات المتحدة إّن برنامج إيران الفضائي  حول احتمال قيام الواليات ال 

غطاء لصواريخ باليستية عابرة للقارات، كما عّزز وجود الحرس الثوري ووزارة الدفاع اإليرانية في مشروع الفضاء اإليراني من مناقشة  

 إيران تنفي هذا االدعاء. العالقة المحتملة بين البرنامجين، لكن 

إلى رفع قضية برنامج الفضاء اإليراني   2020أدى إطالق الحرس الثوري ألّول قمر صناعي عسكري إيراني في أوائل العام آذار 

كيلومترا بصاروخ قاصد  425إلى مستوى أعلى، حيث أعلن الحرس الثوري اإليراني أنه وضع القمر الصناعي نور في مدار طوله 

كم من األرض. كما فشلت محاوالت إيران الالحقة   375إلى    250مراحل، وكانت األقمار الصناعية السابقة تقع على مسافة  ثالثي ال

 كيلومتر في المرحلة النهائية بسبب عدم الوصول إلى السرعة المطلوبة.   500لوضع القمر الصناعي في مدارات تزيد عن 

الصناعي العسكري بأّنه إنجاز استراتيجي يمكنه توسيع قدرة الجمهورية اإلسالمية    ووصف القائد العام للحرس الثوري إطالق القمر

في مجال القتال االستخباراتي، وقال حسين سالمي: )اليوم يمكننا أن نرى العالم من الفضاء(، لكن جاي ريموند، قائد القوة  

معّلقة في الفضاء( ال تمتلك سوى القليل من القدرة    الفضائية للجيش األمريكي، وصف القمر الصناعي الصغير بأّنه )كاميرا ويب

على التصوير كما أّنه ال قيمة استخباراتية لها، ومع ذلك، قال مارك ميلي، رئيس هيئة األركان المشتركة، إّن تكنولوجيا الصواريخ  

مكن للمرء أن يحمل قمرا صناعيا  التي أطلقت القمر الصناعي كانت ُمقلقة: )يمكن للصواريخ المختلفة أن تفعل أشياء مختلفة، وي

 يلة قابلة للتفجير، لذلك وكلما اختبرت إيران أي صاروخ بعيد المدى، فهذا ُيعّد مصدر قلق أمني(. أو يحمل أي وس



 

 

 

هناك أوجه تشابه بين صواريخ القمر الصناعي والصواريخ الباليستية العابرة للقارات: فعلى سبيل المثال، كالهما يتطّلب محّركات  

ة وجسما خفيفا ولكن قوّيا؛ أيضا هناك تشابه بين وظيفة بعض أنظمة التوجيه الخاصة بالصاروخين، فالبنية متعّددة المراحل  قويّ 

لهذه الصواريخ وكيفية فصل مكوناتها لها جوانب ُمتشابهة، ومع ذلك يقول الخبراء إّن تحويل صواريخ القمر الصناعي إلى صواريخ  

س بالمهمة السهلة، على الرغم من أّن الخبرة المكتسبة من األداء األول قد تكون مفيدة إلى حّد ما في  باليستية عابرة للقارات لي 

 التجربة الثانية. 

كما يشيرون إلى أّنه لم يقم أي بلد على اإلطالق بتحويل صاروخ القمر الصناعي إلى صاروخ عابر للقارات، ولكن على العكس من  

 اريخ بعيدة المدى إلى صواريخ قمر صناعي. ذلك، فقد حّولت بعض الدول الصو

خ  تكنولوجيا الصواريخ القارية أكثر تطورا من حامالت األقمار الصناعية، فباإلضافة إلى مغادرة الغالف الجوي لألرض، يجب أن يكون الصارو

جود تقنية حرارية وميكانيكية خاصة، باإلضافة  البالستي العابر للقارات قادرا على العودة إلى الغالف الجوي لألرض، ولهذا الغرض، يلزم و

إلى ذلك، يمكن تجهيز صاروخ القمر الصناعي لإلطالق من موقع ثابت، وإذا لم تكن الظروف الجوية مناسبة، يمكن تأجيل إطالقه إلى  

قادرا على االستعداد  الوقت المناسب، ولكن نظرا الستخدام الصاروخ البالستي العابر للقارات في حاالت الحرب، فيجب أن يكون 

سريعا واالنطالق من منصة خفية أو متحركة في جميع الظروف الجوية، حتى ال يدمره العدو قبل إطالقه، وتتطلب هذه الظروف  

ر مرور  مزيدا من الثقة في أدائها الناجح، ويتطّلب إنتاج الصواريخ البالستية اآلمنة العابرة للقارات أيضا العديد من االختبارات التي لن تم

الكرام من قبل القوى العالمية، ومع ذلك، أعربت الواليات المتحدة وإسرائيل عن قلقهما بشأن برنامج الفضاء اإليراني وتحاوالن  

استخدامه للتأكيد على "التهديد" إليران ولزيادة الضغط وفرض مزيد من العقوبات على الجمهورية اإلسالمية، كما استخدمت إيران  

 نامجها الفضائي للدعاية، قائلة إّن تقّدم هذا البرنامج ُيشير إلى فشل سياسة الضغط والعقوبات. بشكل متبادل بر

ويقول مراقبون إّنه حتى لو سعت إيران إلى بناء صاروخ بالستي عابر للقارات، فال شّك أّن برنامجها الفضائي له أغراض مدنية وعلمية،  

 من خالل تطوير برنامج فضائي.  حيث ُتريد إيران أيضا زيادة مكانتها الدولية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مخاوف دولية

على عكس المنشآت النووية اإليرانية، التي ُتشرف عليها الوكالة الدولية للطاقة الذّرية والمفتشون الدوليون، ال تخضع منشآت  

النشاط الصاروخي اإليراني مرور الصواريخ للمراقبة والتفتيش الدولي الرسمي، لكن بسبب التجارب الصاروخية في العلن، لن يمّر 

الكرام من قبل الواليات المتحدة وغيرها، ويعتقد بعض المراقبين أّن إيران بهذه الطريقة ترسل لهم بطريقة ما رسالة حول شفافية  

 برنامجها الصاروخي. 

حة النفجار على منصة إطالق  عرض الرئيس األمريكي دونالد ترامب مثااًل على هذه المالحظات، حيث نشر صورة أقمار صناعية واض 

قمر صناعي إيراني، ومع ذلك، أعربت القوى الغربية وحلفاؤها اإلقليميون، وخاصة إسرائيل والمملكة العربية السعودية، مرارا وتكرارا  

لفة معها  عن مخاوفهم بشأن برنامج إيران الصاروخي، ويقولون إّن إيران قدمت بعض صواريخها لحكومات حلفائها والجماعات المتحا

 الستخدامها ضدهم. 

كيلومتر لتتمكن من ضرب إسرائيل، وأثناء اختبارها لبعض صواريخها قام   2000صّرحت إيران بوضوح أّنها قامت بصناعة صواريخ بمدى  

ى  الحرس الثوري بنقش وعرض شعارها المثير للجدل "إسرائيل يجب أن تختفي من الوجود"، وقد دفع ذلك إسرائيل إلى التأكيد عل 

أّن برنامج إيران الصاروخي يهّدد وجودها ذاته، وأّنه يجب وقف برامج الجمهورية اإلسالمية الصاروخية والنووية، ولطالما دعت المملكة  

العربية السعودية وحلفاؤها العرب في منطقة الخليج العربي، التي أنفقت مليارات الدوالرات على أنظمة الدفاع الصاروخي ضّد إيران،  

 برنامج إيران الصاروخي.  إلى وقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أطلق الحوثيون اليمنيون المعادون إلسرائيل والسعودية والمدعومون من إيران مرارا صواريخ بالستية على المملكة العربية  

الصاروخي، وقالت  السعودية، تم تدمير معظم هذه الصواريخ قبل وصولها إلى الهدف، لكن بعضها مّر أيضا عبر درع الدفاع 

السعودية والواليات المتحدة نقال عن "أدلة" ُعثر عليها في شظايا بعض هذه الصواريخ وتشابهها مع صواريخ إيرانية، إّن مصدر هذه 

 إتش" هو في الواقع صاروخ "قيام" إيراني الصنع.  2الصواريخ هو إيران، وبحسبهم فإّن الصاروخ الذي يسميه الحوثيون "بركان 

ران االتهام وقالت أّن الحوثيون قد أعادوا تأهيل صواريخ قديمة في اليمن، لكن األمم المتحدة تقول إن بعض الصواريخ  نفت إي 

الباليستية التي أطلقها الحوثيون على السعودية في السنوات األخيرة صنعت في إيران، ووفقا لبعض المراقبين، فإّنه وباإلضافة  

يين في اليمن، فإّن إيران تستخدمها بالفعل الختبار صواريخها البالستية على أرض الواقع، كما  إلى ضرب السعودية عن طريق الحوث

 يقولون إّن إيران تختبر صواريخ كروز وطائرات مسيرة في حرب الحوثيين مع السعودية. 

ار، حيث تم تصميم  اسُتهدفت منشآت أرامكو النفطية بهجوم كبير ودقيق باستخدام عدد من صواريخ كروز وطائرات بدون طي

أنظمة الدفاع الصاروخي السعودية بشكل أساسي العتراض الصواريخ البالستية، أما صواريخ كروز والطائرات بدون طيار أبطأ بكثير  

من الصواريخ الباليستية، ولكن يمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة جدا وبعيدا عن مجال رؤية الرادار، ولديها أيضا القدرة على  

 توجيه بدقة، وهذه الميزات حالت دون نجاح صد الهجوم على منشآت النفط الحيوية في المملكة العربية السعودية.ال

طائرة بدون طيار وسبعة صواريخ كروز إيرانية، كما ألقت الواليات المتحدة والقوى   18وقالت السعودية إّن الهجوم استخدم 

 إيران نفت تورطها، قائلة إّن الحوثيون نسبوا الهجوم إلى أنفسهم. األوروبية باللوم على إيران في الهجوم، لكن 

مدى  وعرضت السعودية بقايا أسلحة ُيزعم أنها إيرانية بعد مهاجمة منشآتها، لكن خبراء األمم المتحدة، قالوا إّنه وتبعا التجاه الحركة وال

 على أن الهجوم ال يمكن أن يكون من عمل الحوثيين اليمنيين.   المنخفض والمرتفع نسبيا لتلك الصواريخ والطائرات بدون طيار، يدلل

األمين العام لألمم المتحدة في وقت الحق إّن فحص حطام تلك الصواريخ والطائرات المسيرة أظهر أّنها   وقال أنطونيو كوترش

صناعة إيرانية، وقال أنطونيو جوتيريش لمجلس األمن الدولي إّن صواريخ كروز والطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم على  

 دولي في جنوب البالد إما أنها إيرانية أو ذات أجزاء إيرانية. منشأة عفيف النفطية في وسط السعودية ومطار أبها ال 

من ناحية أخرى، يقول مسؤولون عسكريون واستخباراتيون أمريكيون إّن إيران استغّلت االضطرابات في العراق وبمساعدة  

ومواجهة التهديدات   الميليشيات لبناء مستودعات سّرية لصواريخ قصيرة المدى في البالد لتوسيع قوتها في الشرق األوسط

األمريكية المتزايدة في المنطقة، بينما ونفت إيران هذا الخبر، لكن ورد أّن إسرائيل هاجمت المستودعات عدة مرات، وأكدت  

 إسرائيل أّنها ستواجه التوسع في الوجود الصاروخي اإليراني في الدول المجاورة. 

ة الصواريخ، وبالتالي، ترّكزت الجهود الدولية الحتواء برنامج الصواريخ اإليراني  ال توجد حتى اآلن معاهدة دولية لحظر إنتاج أو حياز 

في المقام األول على التحّكم في صادرات الصواريخ إلى البالد، وقد تم استخدام االتفاقيات الدولية الحالية لهذا الغرض، مثل  

سياسي غير رسمي بين الدول ذات الغالبية الغربية  "نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ"، والذي هو في الواقع تفاهم 

باإلضافة إلى روسيا، وقبلت بعض الدول األخرى غير األعضاء، بما في ذلك الصين، مبادئها األساسّية، والغرض من هذه االتفاقية 

صواريخ التي يزيد مداها عن  هو الحّد من تطوير الصواريخ القادرة على حمل أسلحة دمار شامل، وخاصة الرؤوس النووية، وتحديدًا ال

 كيلوغرام.  500كم والرؤوس الحربية األثقل من  300



 

 

 

الغرض من هذه االتفاقية ال يستهدف رسميا بلدا محددا، ولكن من الناحية العملية أصبحت إيران واحدة من البلدان المستهدفة  

أوقفت أو حّدت من برامج الصواريخ للعديد من البلدان من أمريكا  الرئيسية، على الرغم من أّن االتفاقية ليست ملزمة قانونا، فقد 

الالتينية إلى أوروبا الشرقية والشرق األوسط في العقود األخيرة، وهكذا، تحّول العمالء الجدد لألسلحة وتكنولوجيا الصواريخ  

 بشكل أساسي إلى كوريا الشمالية والسوق السوداء الدولية. 

في تكنولوجيا الصواريخ، ظهر بعد سنوات إطار أقّل صرامة بمشاركة المزيد من البلدان، يدعو "اإلجراء   باإلضافة إلى نظام التحّكم

الدولي لمواجهة توسع الصواريخ الباليستية" إلى الحذر وضبط النفس في انتشار الصواريخ القادرة على حمل أسلحة الدمار  

ان وإسرائيل ودول الخليج العربي وباكستان والصين وكوريا الشمالية لم  دولة بالتوقيع عليه، لكن إير 140الشامل، وقامت حوالي 

 تنضم إليه بعد. 

باإلضافة إلى هذه المبادرات الدولية لمواجهة انتشار الصواريخ الباليستية، اتخذ مجلس األمن الدولي قرارات في هذا المجال، بما 

ر الشامل )بما في ذلك الصواريخ(، كما تحظر العديد من قرارات  في ذلك قرار يدعو جميع الدول إلى السيطرة على أسلحة الدما

 مجلس األمن صراحة نقل األسلحة والمعدات وتكنولوجيا أسلحة الدمار الشامل إلى إيران. 

، الصادر بعد االتفاق النووي، قيودا على برنامج الصواريخ اإليراني، ويدعو القرار إيران إلى  2231يفرض قرار مجلس األمن رقم 

المتناع عن أّي نشاط يتعّلق بالصواريخ الباليستية المصّممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية، بما في ذلك اإلطالق باستخدام  ا

تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، لمدة ثماني سنوات من تاريخ اعتمادها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أي أنها تنتهي بتاريخ 

 (. 2023رين األول أكتوبر / تش 18)

وأثارت بعض الكلمات في القرار نقاشا كبيرا بين إيران والواليات المتحدة والقوى األوروبية، وتقول إيران إّن القرار، خالفا للقرار  

ى ذلك، تؤكد  السابق الذي صدر قبل االتفاق النووي، ليس ُملزما ألنه يقول )ُيطلب من إيران( بدال من )ال ينبغي إليران(. باإلضافة إل 

إيران أّن صواريخها ليست مصّممة لحمل رؤوس حربية نووية، رغم أن البعض لديه القدرة على القيام بذلك، وبالتالي استمرت إيران  

 في إنتاج واختبار هذه الصواريخ. 

تعلن أّنها تشكل انتهاكا  كثيرا ما وصفت الواليات المتحدة هذه االختبارات بأّنها "انتهاكات" للقرار، لكن القوى األوروبية لم 

للمفوضية، لكّنها قالت إنها تتعارض مع القرار أو ال تتوافق معه، لكّنهم، مثل الواليات المتحدة، قالوا إّن االختبارات تنتهك "روح"  

 القرار وأّنها استفزازية، لهذا السبب، ُطلب من إيران وقف هذه األنشطة. 

نية الدولية للحّد من برنامج إيران الصاروخي، أثيرت إمكانية لتدميرها، وكمثال على ذلك  باإلضافة إلى اإلجراءات السياسية والقانو

االنفجار الذي وقع في قاعدة للحرس الثوري في قرية بيدكنة، في مدينة ماالرد، بمحافظة طهران، حيث أسفر االنفجار، الذي وقع  

ني مقدم، رئيس منظمة جهاد االكتفاء الذاتي التابعة  شخصا على األقل، بمن فيهم حسن طهرا 17، عن مقتل 2011في عام 

للحرس الثوري اإليراني وأحد مؤّسسي برنامج الصواريخ اإليرانية، وجاء في الرواية الرسمية أّن االنفجار وقع نتيجة حادث أثناء نقل  

 ي االنفجار. في محطة الذخيرة، لكن وسائل إعالم إسرائيلية وغربية ذكرت أن إسرائيل ربما تكون متورطة ف

قبل أيام قليلة من االنفجار، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير إّنها تلّقت معلومات من دولتين عضوين في الوكالة 

، ومن  3الدولية للطاقة الذرية بأّن إيران لديها خطة في السنوات األخيرة لتصميم رؤوس حربية نووية لتثبيتها على صاروخ شهاب 

 ن يستمر هذا البرنامج بطرق وأشكال أخرى. الممكن أ



 

 

 

 

  18في العام السابق، أسفر انفجار في قاعدة الصواريخ التابعة للحرس الثوري اإليراني في خرم آباد، في لورستان، عن مقتل 

احتمال حدوث  شخصا على األقل، حيث ألقى الحرس الثوري اإليراني باللوم على الحريق في مستودع الذخيرة، لكن البعض أثار أيضا  

"، كما ُقتل حسن طهراني مقدم، أحد  3تدمير هناك. يقال إن هذه القاعدة تحت األرض كانت القاعدة الرئيسية لصواريخ "شهاب 

 . 2011مؤسسي برنامج الصواريخ اإليراني، في انفجار في قاعدة للحرس الثوري في بيدكنة ماالرد في عام 

ج إيران الصاروخي بعدة طرق، وقال حسن روحاني في خطاب بعد أشهر قليلة من توليه  أثار مسؤولون إيرانيون قضية تدمير برنام

 المنصب: "لماذا تم اغتيال علمائنا ]النوويين[؟ لقد قتلوا خبراء الصواريخ لدينا الذين صنعوا صواريخ فقط للدفاع عن البالد؟". 

اريخ الباليستية، إّن الواليات المتحدة استهدفت برنامج الصواريخ  قال قائد سالح الجو بالحرس الثوري، الذي يمتلك ترسانة إيران للصو

بعد االتفاق النووي، وقال أمير علي حاجي زاده في برنامج تلفزيوني: )في كثير من األجزاء التي كانت نوعا ما من األجزاء العادية  

كاملة والمتناوبات، لقد أرادوا أن ُيغلق التتابع إلحداث  واستوردناها من الخارج، كان لدينا أجزاء ذات استخدام مزدوج مثل الدوائر المت

عيب في الصاروخ، والصاروخ الذي نريد إطالقه لمدى ألف كيلومتر، ال يتم توّقف المحرك فيه وال فصل الرأس الحربي في الوقت  

متر، فلن نتمكن من الوصول إليها  المناسب، ليتحّول إلى مدى ألفي كيلومتر، وهذا يعني أننا إذا أردنا الوصول إلى نقطة ألف كيلو 

 بعد اآلن". 

، بعد إطالق قمرين صناعيين فاشلين من إيران إلى الفضاء في أقّل من شهر، أفادت صحيفة نيويورك تايمز  2019في أوائل عام 

بإحياء خطة أمريكية سرية لتعطيل الصواريخ الباليستية وحامالت األقمار الصناعية في إيران، ونقلت الصحيفة عن عدد من 

رة دونالد ترامب كثفت عمليات تدمير البرنامج الصاروخي اإليراني، وفقا للتقرير، في السنوات  المسؤولين األمريكيين قولهم إّن إدا

  اإلطالق  لعمليات العالمي٪ من عمليات اإلطالق الفضائية اإليرانية، في حين أّن المتوسط 67اإلحدى عشرة الماضية، فشلت 

 . فقط   ٪5 كان الفاشلة

ئاسة جورج دبليو بوش، أطلقت الواليات المتحدة برنامجا واسع النطاق لحقن المكونات  ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أّنه منذ ر 

 المعيبة في صناعة الفضاء اإليرانية، وتم تهميش البرنامج منذ منتصف رئاسة باراك أوباما، لكن إدارة ترامب أحيت ذلك. 

منان الفضائية، على الرغم من أّن ترامب قال إن  بعد ستة أشهر من صدور التقرير، انفجرت منصة إطالق قمر صناعي في قاعدة س

 الواليات المتحدة ليست متورطة وأن الحكومة اإليرانية قالت إن سبب االنفجار كان "خطأ تقني". 

قال مسؤولون أمريكيون إّن عقوبات األمم المتحدة جعلت إيران منفتحة بشكل متزايد على السوق السوداء ووسطاء لتوريد  

، مما يسهل على المخابرات األمريكية التسّلل، وفقا لهم، فإّن تغييرا طفيفا في تصميم الصمام أو التالعب  مكونات الصواريخ

 بالمحرك أو نظام التوجيه للصاروخ أو السبيكة التي ُتصنع منها زعانف الصاروخ يمكن أن يعطل طيران الصاروخ. 

اإليراني، على افتراض أّنه إذا تم اختبار الصواريخ وإطالقها، فإّن إيران    يبدو أّن الواليات المتحدة مصّممة على وقف برنامج الصواريخ

 ستترّدد في إنتاجها بكميات كبيرة، لكن حتى اآلن ال توجد مؤشرات على أن إيران تعتزم إعادة النظر في برنامجها الصاروخي. 

 



 

 

 

 

كنت من توفير أكبر ترسانة صواريخ في الشرق األوسط  في آخر تقييم لها، صّرحت وكالة المخابرات الدفاعية األمريكية أّن إيران تم

على الرغم من عقود من العقوبات، وتقول المنّظمة إن الجمهورية اإلسالمية، التي ليس لديها قوة جوية حديثة، ترى في تطوير  

تحت األرض، وتؤكد إيران أن   وقامت إيران ببناء قواعد صواريخ برنامجها الصاروخي ضرورة استراتيجية لمنع أعدائها من غزو البالد، 

 استراتيجيتها العسكرية قائمة على الدفاع والردع، وأّن كّل صناعاتها البحثية والدفاعية تقوم على ذلك. 

يعتقد معظم المراقبين الغربيين أّن برنامج الصواريخ اإليراني، باإلضافة إلى التمويل الكافي، يتمتع ببنية تحتية فنية وتنظيمية 

ة، وقال مايكل إيلمان، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية: "إيران ال تفي بالمعايير الغربية في  وإدارية قوي

 تكنولوجيا الصواريخ لكنها أكثر تقدما من العديد من الدول األخرى، بما في ذلك كوريا الشمالية وباكستان".  

سنوات أو أكثر وال يزال يعتمد على مصادر خارجية إلنتاج  10، قد يستغرق األمر هذا الوضع يسمح إليران ببناء أّي صاروخ تحتاجه 

 بعض األجزاء الرئيسية، ولكن يبدو أن الغرب ال يمكنه فعل الكثير لوقف هذه العملية )إال إبطاء العملية فقط(. 

مية النووية والصاروخية واإلقليمية، لكن إيران  تريد الواليات المتحدة اتفاقا جديدا مع إيران يضع قيودا على برامج الجمهورية اإلسال

لم تقبل قط مثل هذا الطلب، لهذا السبب اتبعت الواليات المتحدة سياسة تشديد العقوبات والضغط األقصى، لكن إيران شّددت  

 على أن برنامجها الصاروخي غير قابل للتفاوض وستستمر كذلك. 

 

 لموقع بي بي سي فارسيمن إعداد الصحفي اإليراني مجيد خيام دار 

 الرابطانقر لالطالع على رابط المادة األصلي، 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/persian/extra/tVNeMM1LJR/iran_missile_program


 


