
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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طائرات إيران المسيرة إلى روسيا.. صفقة 
تكتيكية تفتح اآلفاق لعالقات استراتيجية

تسـلمت روسـيا طائـرات مسـيرة إيرانيـة مـن طـراز )مهاجـر تسـلمت روسـيا طائـرات مسـيرة إيرانيـة مـن طـراز )مهاجـر 66( و)شـاهد ( و)شـاهد 129129( و)شـاهد ( و)شـاهد 191191( خالل ( خالل 
عدة أيام من شهر أغسطس/آب، بحسب ما كشف مسؤولون أمريكيون، حيث تشير التقديرات عدة أيام من شهر أغسطس/آب، بحسب ما كشف مسؤولون أمريكيون، حيث تشير التقديرات 
االسـتخبارية األمريكيـة إلـى أن روسـيا تعتـزم اسـتخدام هـذه الطائـرات المسـيرة اإليرانيـة، التـي االسـتخبارية األمريكيـة إلـى أن روسـيا تعتـزم اسـتخدام هـذه الطائـرات المسـيرة اإليرانيـة، التـي 
المعركـة فـي  إلكترونيـة، واسـتهداف فـي سـاحة  المعركـة فـي يمكنهـا شـن هجمـات جو-سـطح وحـروب  إلكترونيـة، واسـتهداف فـي سـاحة  يمكنهـا شـن هجمـات جو-سـطح وحـروب 
أوكرانيـا”، جـاء هـذا بعـد أن كشـف نائـب المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة األميركيـة، “فيدانـت أوكرانيـا”، جـاء هـذا بعـد أن كشـف نائـب المتحـدث باسـم وزارة الخارجيـة األميركيـة، “فيدانـت 
باتيـل”، عـن أن مسـؤولين مـن روسـيا تدربـوا فـي إيـران خـالل األسـابيع القليلـة الماضيـة فـي باتيـل”، عـن أن مسـؤولين مـن روسـيا تدربـوا فـي إيـران خـالل األسـابيع القليلـة الماضيـة فـي 
إطـار اتفـاق بيـن طهـران وموسـكو يتعلـق بنقـل طائرات مسـيرة، وسـبق أن كشـف إطـار اتفـاق بيـن طهـران وموسـكو يتعلـق بنقـل طائرات مسـيرة، وسـبق أن كشـف البيت األبيض البيت األبيض 
منتصف شـهر يوليو/تموز عن معلومات اسـتخبارية أمريكية تشـير إلى سـعي روسـيا للحصول منتصف شـهر يوليو/تموز عن معلومات اسـتخبارية أمريكية تشـير إلى سـعي روسـيا للحصول 
علـى مئـات الطائـرات بـدون طيـار - المسـلحة وغيـر المسـلحة - من إيران السـتخدامها في الحرب علـى مئـات الطائـرات بـدون طيـار - المسـلحة وغيـر المسـلحة - من إيران السـتخدامها في الحرب 
ضـد أوكرانيـا، فـي الجانـب اآلخـر، نفـت طهـران رسـميا أن يكـون لديهـا نيـة لبيـع طائـرات مسـيرة ضـد أوكرانيـا، فـي الجانـب اآلخـر، نفـت طهـران رسـميا أن يكـون لديهـا نيـة لبيـع طائـرات مسـيرة 
لروسـيا، فـي حيـن تجاهلـت موسـكو التعليـق، واكتفـت بالنفـي عبر وسـائل إعالمها التي أشـارت لروسـيا، فـي حيـن تجاهلـت موسـكو التعليـق، واكتفـت بالنفـي عبر وسـائل إعالمها التي أشـارت 

إلـى افتقـار واشـنطن لألدلـة الداعمـة.إلـى افتقـار واشـنطن لألدلـة الداعمـة.
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تمتلك روسيا تمتلك روسيا 15001500 إلى  إلى 20002000 طائرة بدون طيار للمراقبة العسكرية، لكّنها تمتلك عددا قليال  طائرة بدون طيار للمراقبة العسكرية، لكّنها تمتلك عددا قليال 
نسبًيا من الطائرات بدون طيار الهجومية من النوع الذي يمكنه ضرب أهداف بدقة في عمق نسبًيا من الطائرات بدون طيار الهجومية من النوع الذي يمكنه ضرب أهداف بدقة في عمق 
أراضي العدو، بينما استخدمت أوكرانيا الطائرات بدون طيار المقاتلة التركية الصنع إلحداث دمار أراضي العدو، بينما استخدمت أوكرانيا الطائرات بدون طيار المقاتلة التركية الصنع إلحداث دمار 
في الدروع والشاحنات والمدفعية الروسية منذ األسابيع األولى من الصراع، وتشير المعلومات في الدروع والشاحنات والمدفعية الروسية منذ األسابيع األولى من الصراع، وتشير المعلومات 
المسيرة  الطائرات  وأن  السيما  طيار،  بدون  للطائرات  روسيا  حاجة  إلى  األمريكية  المسيرة االستخبارية  الطائرات  وأن  السيما  طيار،  بدون  للطائرات  روسيا  حاجة  إلى  األمريكية  االستخبارية 
القادرة على الطيران لمسافات طويلة تسمح لروسيا بتحديد األهداف وتصحيح نيران المدفعية القادرة على الطيران لمسافات طويلة تسمح لروسيا بتحديد األهداف وتصحيح نيران المدفعية 

بعيدة المدى، والتي تعد أحد المفاتيح الرئيسية لتقدم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. بعيدة المدى، والتي تعد أحد المفاتيح الرئيسية لتقدم روسيا في حربها ضد أوكرانيا. 
في الوقت نفسه، تكافح روسيا لمواجهة أنظمة المدفعية الدقيقة بعيدة المدى التي في الوقت نفسه، تكافح روسيا لمواجهة أنظمة المدفعية الدقيقة بعيدة المدى التي تلقتها تلقتها 
أوكرانيا من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب، خاصة أنظمة )أوكرانيا من شركائها الغربيين منذ بداية الحرب، خاصة أنظمة )HIMARSHIMARS( والتي يبلغ مداها ( والتي يبلغ مداها 4949  

التحليل

https://apnews.com/article/russia-ukraine-biden-iran-jake-sullivan-4a9f1b2749893d8f1ed9f039869cf119
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الجوي  الدفاع  الذخيرة ومواقع  العشرات من مستودعات  الجوي ميال، والتي استخدمتها كييف لتدمير  الدفاع  الذخيرة ومواقع  العشرات من مستودعات  ميال، والتي استخدمتها كييف لتدمير 
ومراكز القيادة الروسية، باإلضافة إلى مدافع الهاوتزر ومراكز القيادة الروسية، باإلضافة إلى مدافع الهاوتزر M777M777 القادرة على إطالق رشقات دقيقة  القادرة على إطالق رشقات دقيقة 
التوجيه، األمر الذي يجعل روسيا في حاجة ماسة إلى الطائرات المسيرة المقاتلة والقابلة إلعادة التوجيه، األمر الذي يجعل روسيا في حاجة ماسة إلى الطائرات المسيرة المقاتلة والقابلة إلعادة 

االستخدام، والتي يمكنها السفر بعمق كاٍف لتعطيل أنظمة المدفعية األوكرانية. االستخدام، والتي يمكنها السفر بعمق كاٍف لتعطيل أنظمة المدفعية األوكرانية. 
تراهن موسكو على أن إدخال الطائرات بدون طيار اإليرانية، وسيكون لذلك تأثير في تلبية هذه تراهن موسكو على أن إدخال الطائرات بدون طيار اإليرانية، وسيكون لذلك تأثير في تلبية هذه 
الرهان بعد أن كشف مسؤولو االستخبارات األمريكيةمسؤولو االستخبارات األمريكية أن  أن  الرهان بعد أن كشف الحاجة، لكن من المبكر الجزم بدقة هذا  الحاجة، لكن من المبكر الجزم بدقة هذا 
العديد من الطائرات بدون طيار التي اشترتها روسيا من إيران، واجهت العديد من اإلخفاقات في العديد من الطائرات بدون طيار التي اشترتها روسيا من إيران، واجهت العديد من اإلخفاقات في 
االختبارات األولية التي أجراها الروس، وال يبدو هذا مفاجئا؛ فالطائرات بدون طيار اإليرانية لم تعمل االختبارات األولية التي أجراها الروس، وال يبدو هذا مفاجئا؛ فالطائرات بدون طيار اإليرانية لم تعمل 
في بيئة دفاع جوي متطورة من قبل، ولم تختبر بصورة كافية، فبينما زودت إيران وكالءها مثل في بيئة دفاع جوي متطورة من قبل، ولم تختبر بصورة كافية، فبينما زودت إيران وكالءها مثل 
الحوثيين في اليمن، وميليشيات عراقية أخرى بهذا النوع من األسلحة، فإنها نادرًا ما اختبرتها ضد الحوثيين في اليمن، وميليشيات عراقية أخرى بهذا النوع من األسلحة، فإنها نادرًا ما اختبرتها ضد 

أنواع التشويش اإللكتروني، واألنظمة المضادة للطائرات المستخدمة في أوكرانيا.أنواع التشويش اإللكتروني، واألنظمة المضادة للطائرات المستخدمة في أوكرانيا.
مع  لتتوافق  الروسية  غير  العسكرية  التكنولوجيا  تطوير  على  كبيرة  قدرة  روسيا  مع تمتلك  لتتوافق  الروسية  غير  العسكرية  التكنولوجيا  تطوير  على  كبيرة  قدرة  روسيا  تمتلك 
منظومتها العسكرية، حيث قامت روسيا منذ عام منظومتها العسكرية، حيث قامت روسيا منذ عام 20112011 بتطوير الطائرات بدون طيار اإلسرائيلية  بتطوير الطائرات بدون طيار اإلسرائيلية 
بما يسمح لدمجها في منظومتها العسكرية، لكّن اإلنتاج المحلي حاليا يعوقه العقوبات الغربية بما يسمح لدمجها في منظومتها العسكرية، لكّن اإلنتاج المحلي حاليا يعوقه العقوبات الغربية 
الحادة، والتي أوقفت تدفق رقائق أشباه الموصالت الضرورية إلنتاج مثل هذه األسلحة، وغيرها الحادة، والتي أوقفت تدفق رقائق أشباه الموصالت الضرورية إلنتاج مثل هذه األسلحة، وغيرها 
من الصواريخ الموجهة بدقة إلى الطائرات إلى الدبابات، لذلك وفي ظل الطلب الكبير داخل روسيا من الصواريخ الموجهة بدقة إلى الطائرات إلى الدبابات، لذلك وفي ظل الطلب الكبير داخل روسيا 
على رقائق أشباه الموصالت، فإن األولوية ستكون لشراء طائرات بدون طيار كاملة الصنع، وتوفير على رقائق أشباه الموصالت، فإن األولوية ستكون لشراء طائرات بدون طيار كاملة الصنع، وتوفير 

إمداداتها الثمينة، والمحدودة، من رقائق السوق السوداء لصناعات أخرى.إمداداتها الثمينة، والمحدودة، من رقائق السوق السوداء لصناعات أخرى.
السياسة  ظل  في  مستبعدا  أمرا  إسرائيل  من  مسيرة  طائرات  على  موسكو  حصول  السياسة يعد  ظل  في  مستبعدا  أمرا  إسرائيل  من  مسيرة  طائرات  على  موسكو  حصول  يعد 
المستبعد كذلك أن  الروسي واألوكراني، ومن  الصراع  التي تنأى بنفسها عن طرفي  المستبعد كذلك أن اإلسرائيلية  الروسي واألوكراني، ومن  الصراع  التي تنأى بنفسها عن طرفي  اإلسرائيلية 
تمد تركيا روسيا بطائرات مسيرة في الوقت الذي تمد فيه أوكرانيا بنفس النوع من السالح، ومن تمد تركيا روسيا بطائرات مسيرة في الوقت الذي تمد فيه أوكرانيا بنفس النوع من السالح، ومن 
ثم سيكون لدى روسيا دولتان فقط يمكن أن تلجأ إليهما لسد فجوة القدرات في الطائرات القتالية ثم سيكون لدى روسيا دولتان فقط يمكن أن تلجأ إليهما لسد فجوة القدرات في الطائرات القتالية 
بدون طيار: الصين وإيران، وبينما تتصرف الصين بحذر حتى اآلن لتجنب التعرض لعقوبات أمريكية، بدون طيار: الصين وإيران، وبينما تتصرف الصين بحذر حتى اآلن لتجنب التعرض لعقوبات أمريكية، 
فإن إيران تبدو هي الخيار الحقيقي المتبقي، في ظل أنها تمتلك صناعة محلية قوية إلى حد ما فإن إيران تبدو هي الخيار الحقيقي المتبقي، في ظل أنها تمتلك صناعة محلية قوية إلى حد ما 

نشأت بالفعل وسط العقوبات. نشأت بالفعل وسط العقوبات. 
تعد الطائرات المسيرة اإليرانية حاليًا ضمن القدرات الجوية اإليرانية تعد الطائرات المسيرة اإليرانية حاليًا ضمن القدرات الجوية اإليرانية األسرع تقدًما،األسرع تقدًما، حيث طورت  حيث طورت 
التي َضُعفت بسبب  الجوية  للطائرات بدون طيار، لتعوضها عن قوتها  المحلية  التي َضُعفت بسبب طهران صناعتها  الجوية  للطائرات بدون طيار، لتعوضها عن قوتها  المحلية  طهران صناعتها 
سنوات من العقوبات الدولية، وتمتلك إيران العديد من المسيرات، بعضها استحدثته عبر الهندسة سنوات من العقوبات الدولية، وتمتلك إيران العديد من المسيرات، بعضها استحدثته عبر الهندسة 
العكسية للطائرات األمريكية واإلسرائيلية المسيرة التي استولت عليها، كما تتنوع أغراض المسيرات العكسية للطائرات األمريكية واإلسرائيلية المسيرة التي استولت عليها، كما تتنوع أغراض المسيرات 
أو  النارية  بالذخائر  سواء  والهجوم؛  العسكري،  واالستطالع  المراقبة  عمليات  لتشمل  أو االيرانية  النارية  بالذخائر  سواء  والهجوم؛  العسكري،  واالستطالع  المراقبة  عمليات  لتشمل  االيرانية 

باالصطدام بالهدف واالنفجار )الطائرات االنتحارية(. باالصطدام بالهدف واالنفجار )الطائرات االنتحارية(. 
النفوذ  أدوات  تعزيز  في  بالفعل  بدأ  طيار،  بدون  الطائرات  صناعة  في  اإليراني  النفوذ االستثمار  أدوات  تعزيز  في  بالفعل  بدأ  طيار،  بدون  الطائرات  صناعة  في  اإليراني  االستثمار 
إلى  بدون طيار  إيران طائرات  االقتصادية؛ حيث صّدرت  الموارد  بعض  توفير  إلى الخارجي، فضاًل عن  بدون طيار  إيران طائرات  االقتصادية؛ حيث صّدرت  الموارد  بعض  توفير  الخارجي، فضاًل عن 
إثيوبيا، وقدمت أعدادا كبيرة من المسيرات ألذرعها العسكرية في المنطقة، خاصة “حزب اهلل” إثيوبيا، وقدمت أعدادا كبيرة من المسيرات ألذرعها العسكرية في المنطقة، خاصة “حزب اهلل” 
اللبناني، وميليشيات عراقية، والحوثيين في اليمن؛ والتي استخدمت في ضرب منشآت حيوية في اللبناني، وميليشيات عراقية، والحوثيين في اليمن؛ والتي استخدمت في ضرب منشآت حيوية في 
السعودية واإلمارات، وفي مايو/أيار الماضي افتتح رئيس أركان الجيش اإليراني، محمد باقري، السعودية واإلمارات، وفي مايو/أيار الماضي افتتح رئيس أركان الجيش اإليراني، محمد باقري، 

التحليل
يتبع:
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https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/08/29/iran-drones-russia-ukraine-war/
https://www.thedailybeast.com/what-vladimir-putin-can-do-with-his-new-deadly-drones-from-iran?ref=scroll
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التحليل
يتبع:

يمكن أن تمثل الطائرات المقاتلة بدون طيار اإليرانية إضافة للقدرات العسكرية الروسية في 
الصفقة  أن تغير هذه  المرجح  السالح، لكن من غير  الذي تعاني منه موسكو لهذا  النقص  ظل 
مسار الحرب لصالح روسيا من الناحية االستراتيجية، ومع هذا؛ فإن اختبار سالح إيراني في بيئة 
أجل تالفي عيوب  للتطوير من  أوكرانيا سيوفر لطهران فرصة كافية  قتالية متطورة مثل حرب 

طائراتها المسيرة وتطوير إمكاناتها. 
ال تشير صفقة الطائرات المسيرة بين روسيا وإيران بالضرورة إلى انخراط الجانبين في تحالف 
تكتيكية وصداقة  على عالقات  الجانبين  إطار حرص  الصفقة في  تأتي  اآلن  استراتيجي، فحتى 
قوية وتفاهمات قائمة على تحديات جيوسياسية مشتركة، ومع هذا؛ قد يؤدي مزيد من التعاون 
العسكري واالقتصادي الثنائي على خلفية الحرب التي من المتوقع أن تطول إلى إضفاء طابع 

أكثر استراتيجية على عالقات البلدين.
إيران  بين  النووية  المفاوضات  مسار  على  المسيرة  الطائرات  صفقة  تؤثر  أن  المستبعد  من 
والواليات المتحدة، وهو ما يظهر في التطورات اإليجابية خالل شهر أغسطس/آب، والتي تؤكد 
أن الجانبين ما زاال متمسكان بالتوصل التفاق، وأن كل طرف يعمل فقط من أجل تحسين الشروط 
وحيازة ضمانات، لكّن هذا لن يمنع الواليات المتحدة من تطبيق عقوباتها على إيران نتيجة مثل 

هذا النوع من الصفقات العسكرية مع روسيا، دون ربط هذه العقوبات باالتفاق النووي.

العاصمة الطاجيكية دوشنبه،  العاصمة الطاجيكية دوشنبه، ” في  مصنًعا إلنتاج طائرات استطالع مسيرة من طراز “أبابيلمصنًعا إلنتاج طائرات استطالع مسيرة من طراز “أبابيل2-2-” في 
وفي يونيو/ حزيران ظهرت مسيرة إيرانية من طراز “مهاجروفي يونيو/ حزيران ظهرت مسيرة إيرانية من طراز “مهاجر2-2-” في استعراض للجيش الفنزويلي ” في استعراض للجيش الفنزويلي 

بعد تجميعها محلًيا بدعم إيراني.بعد تجميعها محلًيا بدعم إيراني.
“خيام”،  اإليراني  الصناعي  القمر  موسكو  أطلقت  الجاري،  أغسطس/آب  شهر  مطلع  “خيام”، في  اإليراني  الصناعي  القمر  موسكو  أطلقت  الجاري،  أغسطس/آب  شهر  مطلع  في 
وقالت طهران إنه سيقوم بمراقبة الحدود وخدمة األغراض المدنية فقط، لكن المتوقع أن يسهم وقالت طهران إنه سيقوم بمراقبة الحدود وخدمة األغراض المدنية فقط، لكن المتوقع أن يسهم 
أن  يبدو مستبعدا  األوسط، وال  الشرق  الشاملة لطهران في  المراقبة  أن القمر في توسيع قدرات  يبدو مستبعدا  األوسط، وال  الشرق  الشاملة لطهران في  المراقبة  القمر في توسيع قدرات 
يكون اإلطالق الروسي للقمر الصناعي اإليراني جاء ضمن الجهود الروسية للحصول على المسيرات يكون اإلطالق الروسي للقمر الصناعي اإليراني جاء ضمن الجهود الروسية للحصول على المسيرات 

اإليرانية.اإليرانية.
باإلضافة للتعاون العسكري، أعلنت روسيا وإيران عن العديد من الصفقات التجارية واالستثمارية باإلضافة للتعاون العسكري، أعلنت روسيا وإيران عن العديد من الصفقات التجارية واالستثمارية 
بين الجانبين منذ بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي، والتي كان من ضمنها مذكرة تفاهم بين الجانبين منذ بداية الحرب في فبراير/شباط الماضي، والتي كان من ضمنها مذكرة تفاهم 
النفط  لتطوير حقول ومشاريع  النفط  مليار دوالر،  لتطوير حقول ومشاريع  4040 مليار دوالر،  إلى  الماضي، وصلت قيمتها  يوليو/تموز  إلى في  الماضي، وصلت قيمتها  يوليو/تموز  في 
والغاز اإليرانية، ومع ذلك ال تعبر الصفقات المعلنة عن شراكة عميقة بين الجانبين بقدر ما تشير والغاز اإليرانية، ومع ذلك ال تعبر الصفقات المعلنة عن شراكة عميقة بين الجانبين بقدر ما تشير 
المعلنة خالل  المشاريع  الكثير من  المعلنة خالل   المشاريع  الكثير من  لم تتطورلم تتطور  الغربية، حيث  العقوبات  رغبتيهما في تحدي  الغربية، حيث إلى  العقوبات  رغبتيهما في تحدي  إلى 

العقد الماضي إلى واقع عملي ملموس.العقد الماضي إلى واقع عملي ملموس.
عالوة على ذلك، فإن الصورة البارزة للعالقات المزدهرة بين روسيا وإيران، تختلف إلى حد ما عالوة على ذلك، فإن الصورة البارزة للعالقات المزدهرة بين روسيا وإيران، تختلف إلى حد ما 
العالمية، حيث أسهم تحويل روسيا  النفط في األسواق  العالمية، حيث أسهم تحويل روسيا عندما يتعلق األمر بالتنافس على بيع  النفط في األسواق  عندما يتعلق األمر بالتنافس على بيع 
لنفطها إلى األسواق اآلسيوية، خاصة الصين والهند، ليحل محل الخام اإليراني المخفض، في لنفطها إلى األسواق اآلسيوية، خاصة الصين والهند، ليحل محل الخام اإليراني المخفض، في 

زيادة التنافس وخلق نقطة خالف متبادلة بين الجانبين.زيادة التنافس وخلق نقطة خالف متبادلة بين الجانبين.
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