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التصدي  من  األوكرانية  القوات  متكن  أخرى  بدائل 
متد  قد  طهران  أن  كييف  تتوقع  كام  »الدرونز«.  لتحدي 
حتتاج  وبالتايل   ،»١١٠ »فاتح  مثل  بصواريخ  موسكو 
إىل سد االحتياجات الدفاعية بشكل عاجل حلني تسلم 
منظومات دفاع أمريكية وأوروبية تم الوعد هبا موخرًا. 

انخراط اضطراري

واإلرسائييل  اإليراين  الطرفني  فإن  السياق،  هلذا  وفقًا 
احلرب  طريف  من  أيضًا  اضطراري  بشكل  مدعوان 
معادلة  تغري  مسار  يف  لالنخراط  وأوكرانيا(  )روسيا 
يف  األخذ  مع  احلرب،  من  احلالية  املرحلة  يف  االشتباك 
االعتبار أن لدى إرسائيل فرصة للمناورة نسبيًا يف تلبية 
الغربية  القوى  تفعله  ما  غرار  عىل  األوكرانية،  املطالب 
بمجرد  األوكرانية  املطالب  تلبية  يتم  ال  حيث  عمومًا، 
دفاعي  تسليح  هلندسة  العملية  ختضع  ما  بقدر  الطلب، 
عىل  بينام  السيطرة،  نطاق  عن  احلرب  خترج  ال  حتى 
األرجح ال يعتقد أن إيران متتلك فرصة املناورة يف عدم 
االستجابة للطلب الرويس، العتبارات تتعلق بمستوى 
تعاون  اتفاقيات  يف  ترمجت  والتي  واملصالح  التعاون 

دفاعي مشرتك. 
وتتمكن الدرونز اإليرانية التي تنطلق بشكل أسايس من 
السيام  األوكرانية،  املواقع  أغلب  إىل  القرم  جزيرة  شبه 
مواقع  إىل  وصواًل  الشامل  ومناطق  كييف  العاصمة 
أخرى ىف الغرب، من استهداف البنية التحتية املدنية عىل 
صورًا  الروسية  العمليات  قيادة  بثت  كام  واسع.  نطاق 
مثل  الثابتة  األوكرانية  العسكرية  اآلليات  الستهداف 
بعض منظومات الدفاع، وربام يكون الواقع أكثر خطورة 
استمرار  من  يالحظ  كام  التكتيكية  العمليات  تطوير  مع 
منها  دفعات  إطالق  يتم  حيث  الطائرات،  هذه  تشغيل 
عىل التوايل إىل أهداف حمددة، وبمجرد أن يتم التحرك إىل 
املواقع املستهدفة تالحقهم أرساب أخرى من الطائرات 
تقريبًا،  شهر  وخالل  اخلسائر.  حجم  من  يضاعف  ما 
والتدفئة  الكهرباء  حمطات  من  البنية  تلك  ثلث  خرجت 
إعادة  أن هناك صعوبات يف  بالفعل، ويبدو  عن اخلدمة 

تشغيلها رسيعًا.

حول  وإرسائيل  إيران  رسميًا  تنفيه  ما  الشواهد  تؤكد 
قد  التي  األوكرانية،   - الروسية  احلرب  يف  انخراطهام 
حيث  بينهام،  التصعيد  لفائض  جديدة  ساحة  تكون 
يف  التصعيد  من  متقطعة  جوالت  باستمرار  ختوضان 
معارك  جوالت  قبل  من  خاضتا  كام  السورية،  الساحة 
ناقالت النفط يف بحر العرب. إال أن حسابات الطرفني يف 
اإلعالن الرصيح عن حدود انخراطهام قد تضع كاًل منهام 
يف مأزق. فدعم إيران لروسيا ىف هذه احلرب سيجلب هلا 
إضافية  تعقيدات  ويضفي  الغربية،  العقوبات  من  املزيد 
اجلانب  املتعثر. وعىل  النووي  االتفاق  تسوية  عىل مسار 
استهداف  ىف  إرسائيل  حركة  سيقوض  ربام  اآلخر، 
قررت  ما  إذا  السورية،  الساحة  عىل  اإليراين  التواجد 

روسيا اعرتاض حتركاهتا. 
ظل  يف  طوياًل،  تدوم  لن  التقليدية  احلسابات  هذه  لكن 
انكشاف طبيعة انخراط كال الطرفني يف احلرب. فعمليًا، 
لطريف  مهاًم  وإرسائيل  إيران  إسهام  أن  تصور  يمكن 
اإليراين  الدعم  منح  فقد  وأوكرانيا.  روسيا  احلرب: 
 )»6 »مهاجر   -  »١36 )»شاهد  بـ«الدرونز«  لروسيا 
بدياًل أقل كلفة الستهالك قدر من املخزون الصاروخي 
الرويس خالل األشهر الثامنية املاضية عىل نطاق واسع. 
وعوضًا عن حشد قواهتا وآلياهتا خارج مناطق السيطرة 
زمنيًا  هامشًا  هلا  يتيح  كام  واجلنوب.  الرشق  ىف  الرئيسية 
وتدريبها  )االحتياط(  التعويضية  القوات  تعبئة  إلعادة 
صعبة  تكون  قد  جلولة  استعدادًا  الشتاء،  فصل  خالل 
يف الربيع املقبل. كذلك، فإن اصطفاف إيران إىل جانب 
هامًا  دعم  عامل  يشكل  احلالية،  معركتها  ىف  روسيا 
)غري  والقوى  احلليفة  للقوى  إطار فرزها  يف  ملوسكو 

الصديقة( بتعبري الرئيس الرويس فالديمري بوتني. 
فمن  األوكرانية،  الساحة  عىل  اإليراين  الظهور  وبمجرد 
املقابلة.  الساحة  عىل  طرفًا  ستكون  إرسائيل  أن  املتوقع 
الرسمية  والترصحيات  التقارير  من  للعديد  فوفقًا 
اإلرسائيلية، فإن تل أبيب قدمت ألوكرانيا دعاًم لوجستيًا 
استخباريًا، كحد أدنى من الدعم خالل الفرتة السابقة، 
دعم  لتقديم  احلالية  املرحلة  يف  عليها  كييف  تلح  بينام 
أو  احلديدة«،  »القبة  منظومة  كتقديم  نوعي،  دفاعي 
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حدود الفاعلية والتأثير

وفقًا للتقارير األوكرانية، تم اعرتاض نسبة كبرية من تلك 
الطائرات بمرور الوقت. وتقريبًا من بني كل 5٠ طائرة 
يمكن اعرتاض وإسقاط 4٠ منها، حتى وإن كانت هناك 
مبالغة إىل حد ما يف هذه التقديرات. لكن هناك ثغرات 
العايل  الصوت  منها  اهلجامت،  تلك  خالل  رصدها  تم 
خاصة  رصدها  إمكانية  يسهل  ما  الطائرة  حركة  أثناء 
خالل فرتة النهار. وربام يصعب ذلك لياًل، حيث يصعب 
عىل أجهزة الرؤية اكتشافها بسبب جسمها اخلارجي غري 
املقابل،  الرسعة. لكن ىف  بطء  إىل عامل  املعدين، إضافة 
تأثري  إىل  باإلضافة  اإلطالق،  كثافة  عىل  روسيا  تعتمد 
الذين  لألوكرانيني  املعنوية  الروح  عىل  النفيس  العامل 
وهو  طويلة،  لفرتات  املالجىء  يف  البقاء  إىل  يضطرون 
عامل ضغط ترى روسيا أنه مهم خلطتها، فبعد استهداف 
حسابتها  يف  روسيا  وضعت  »كريتش«  جلرس  أوكرانيا 
حتت  ووضعها  كييف  يف  السلطة  إضعاف  إىل  السعى 
الضغط بشكل مستمر، بتحويل حياة املدنيني إىل جحيم 

ودفع الكثريين إىل مغادرة البالد.
من ناحية أخرى، يبدو أن الطائرة »مهاجر 6« تلعب دورًا 
بالنظر إلمكانياهتا،  التكتيكي،  املستوى  فاعلية عىل  أكثر 
ذاته،  الوقت  يف  وهجومي  استطالعي  بدور  تقوم  فهى 
حيث تستكشف بنك األهداف التي يتم حتميلها عىل نظام 
)GPS( يف طائرات »شاهد ١36«، كام يمكن لـ»مهاجر 
واستهدافها  ميدانية  أهداف  الستكشاف  التحليق   »6
باإلضافة  فإنه  أّولية،  التي حتملها. وكنتيجة  بالصواريخ 
إىل ما تشكله من هتديد يف املرحلة احلالية كمعطى جديد 
يف عملية التسليح ما يتطلب وجود وسائل اعرتاض أكثر 
املقبلة يف ظل وجود  التهديد يف املرحلة  فعالية، سريتفع 
فواحدة من هذه  املعلن عنها.  الغربية  الدفاع  منظومات 
الطائرات متكنت من إعطاب بطارية ملنظومة »هيامرس« 
األملانية  »ايرس-يت«  منظومة  تكون  وقد  األمريكية، 
مهمة يف هذه احلالة، حيث تتعامل مع عرشات األهداف 
قصرية ومتوسطة املدى، لكن اإلشكالية أن برلني مل تقدم 
سوى واحدة منها هذا العام، عىل األغلب سيتم نرشها 
اقرتبت  أن  بعد  الدبلومايس  أو  يف موقع احلى احلكومي 

طائرة من قنصليتها يف العاصمة. 

احلصول  عىل  كييف  إحلاح  مصدر  العوامل  هذه  تشكل 
»باراك ٨« وغريها،  أو  احلديدية«  »القبة  منظومات  عىل 
أوكرانيا  إمداد  إىل  ستسارع  إرسائيل  أن  يعتقد  ال  فيام 
بتلك املنظومات، فوفقًا للرد اإلرسائييل، هناك صعوبات 
وربام  األوكرانية،  الساحة  يف  املنظومات  هذه  تشغيل  يف 
ما  أوكرانيا،  إىل  إرسئيلية  قوة  إرسال  ذلك  سيتطلب 
ختشى  ما  وهو  وإيران،  روسيا  من  لكل  هدفًا  جيعلها 
الدفاع  وزير  طلب  ذاته  الوقت  يف  لكن  إرسائيل،  منه 
طبيعة  حول  كييف  من  إضافية  معلومات  غانتس  بيني 
عىل  بناًء  إرسائيل  ستقرر  بينام  الدفاعية،  االحتياجات 
أخرى  بدائل  اعتامد  أو  إرساله،  يمكن  الذي  ما  ذلك 
السياق  هذا  وسيستغرق  مبكر،  إنذار  منظومة  لتطوير 
أيضًا املزيد من الوقت، بينام تراهن كييف عىل تل أبيب 
التي سبق واهتمتها بالتقاعس عن دعمها أو حماولة دعم 
روسيا، التي حتتاج إليها يف الساحة السورية التي تشكل 
أولوية بالنسبة إلرسائيل إذا ما قورنت بأوكرانيا، وليس 
من مصلحة إرسائيل التضحية هبذه املصالح مرة واحدة 

بدون مقابل. 
ربام سيتعني عىل إرسائيل تقييم املوقف من هذه الزاوية، 
احلديدة«  لـ«القبة  دعمها  واشنطن  تضاعف  وقد 
كمقابل، ففي الفرتة األخرية عمل الطرفان عىل حتويلها 
النعكاس  سيكون  وربام  الطبقات،  متعددة  منظومة  إىل 
التقارب ما بني إرسائيل وتركيا دور أيضًا يف هذا السياق، 
خاصة يف ظل املتغريات الراهنة عىل الساحة السورية، مع 
الساحة هي مرسح عمليات  أن هذه  االعتبار  األخذ يف 
الصواريخ  املزيد من  تنقل  خلفي رئييس لروسيا، حيث 

االسرتاتيجية إىل هناك. 
السيناريو اآلخر يف هذا الصدد، هو عدم مغامرة إرسائيل 
إىل  دفاعية  خربات  بنقل  باالكتفاء  املوازين،  هذه  بقلب 
أوكرانيا، خاصة منظومات التشويش الفعالة يف مواجهة 
 ،)GPS( نظام  تفعيل  إىل  حتتاج  التي   »١36 »شاهد 
بالنظر إىل أن بعض التجارب العملية امليدانية اإلرسائيلية 
تشري إىل أن إرسائيل عملت عىل السيطرة يف املقام األول 
أو  لبنان  املجال اإلرسائييل من  التي خترتق  الدرونز  عىل 
اجلوالن، حيث خترتق أنظمة التشغيل اإللكرتونية. هذا 
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إمداد موسكو  إيران يف رفض  دافعًا لدى  املنظور شكل 
السيطرة  من  ختشى  التي  الطائرات  من  أخرى  بأنواع 

عليها وفحصها.  

كيف يبرر األطراف الدعم املتبادل؟

طبيعة  لتربير  صيغًا  أبيب  وتل  طهران  من  كل  تطرح 
تفاديًا  احلرب،  ألطراف  منهام  كل  تقدمه  الذي  الدعم 
منهام  بكل  اخلاصة  واحلسابات  األوراق  خلط  لعدم 
من  كل  مع  متوازنة  عالقات  عىل  اإلبقاء  إىل  احلاجة  يف 
هذه  ستتعقد  الوقت  بمرور  لكن  وأوكرانيا.  روسيا 
العملية باجتاه االستقطاب التدرجيي واالضطراري. ويف 
واقع األمر، هناك تلميحات واضحة من كال البلدين ىف 
هذا االجتاه، فعىل سبيل املثال أشارت مصادر دبلوماسية 
إيرانية إىل أن إيران قد تكون معنية بالطرف الذي تبيع له 
يستخدمها،  وكيف  أين  معنية  ليست  لكنها  »الدرونز«، 
وفقًا  املسئولية«  »إخالء  من  نوعًا  الصيغة  هذه  ومتثل 
للرواية اإليرانية. باإلضافة إىل ذلك، فإن موسكو غريت 
من الشكل اخلارجي للطائرات، كام أطلقت عىل الطائرة 

.)Geran-2( »2-شاهد ١36« اسم »جريان«
مل تكن الرواية مقنعة، فوفقًا لتقارير البنتاجون، هناك تواجد 
العمليات  مركز  القرم-  يف  الثوري  احلرس  من  لعنارص 
بمجرد  تنفجر  الطائرات  تلك  أن  كام  للدرونز-  الرئييس 
اصطدامها باهلدف، وبالتايل من السهولة بمكان التعرف 
عىل حمتوياهتا، وبالفعل فإن حمتوياهتا تتطابق بام ال يدع جمااًل 
للشك مع الطائرة اإليرانية، لذا قامت الواليات املتحدة 
ثم بريطانيا بفرض عقوبات عىل رشكات احلرس الثورى 
املنتجة هلا )بارافار بارس، التي تصمم وتصنع املحركات، 

وهبارستان كيش املسئولة عن اإلنتاج والتطوير(. 

البداية  يف  سعت  إرسائيل  فإن  اآلخر،  اجلانب  عىل 
أن  مؤكدة  اإلنساين،  الدعم  إىل  يستند  تربير  تقديم  إىل 
لدى  الدفاع  قدرات  بتحسني  يرتبط  الدعم  مواصلة 
الدفاعي  الدعم  الطلب عىل  أن  يبدو  لكن  األوكرانيني. 
مل  اإليرانية  املنظومات  التي تشكلها  التهديدات  ملواجهة 
يتحدث  غانتس  بيني  كان  حيث  فحسب،  أوكرانيًا  يعد 
األورويب،  االحتاد  سفراء  مع  لقاء  يف  الدعم  تطوير  عن 
ما يمكن التصور معه أن هناك طلبًا أوروبيًا أيضًا يدعم 
اجلانب اإلرسائييل  لدفع  األوكراين وربام حماولة  املوقف 

إىل التجاوب الرسيع مع تلك املطالب.
إرسائييل- توجه  هناك  يكن  مل  أنه  تصور  يمكن  عمليًا، 
مل تكن  لو  أوكرانيا، لكن حتى  بعيدًا يف  للتصعيد  إيراين 
قائمة  أصبحت  أهنا  إال  قبل،  من  قائمة  الفرضية  هذه 
كل  يتبناها  التي  التوجهات  حقيقة  عن  النظر  بغض 
تقديمه  منهام  كل  عىل  يتعني  ما  إىل  وباإلضافة  طرف. 
اهلجومية  أدواته  سيخترب  منهام  كاًل  فإن  احلرب،  لطريف 
األمد،  وطويلة  مفتوحة  حرب  ساحة  يف  والدفاعية 
هذه  يف  لقدراته  منهام  كل  تطوير  املتوقع  من  وبالتايل 

احلرب التي تعد ساحة جتارب لألسلحة والدفاعات. 
لكن إمجااًل، ما جيب وضعه يف احلسبان هو مدى تطور 
مشهد احلرب بشكل عام. فبالتدريج جتري عملية تشكيل 
أطرافًا  تضم  بدأت  جديدة،  اصطفافات  لفزر  مقاربات 
من الرشق األوسط، بغض النظر عن موقفيهام الرصاعي 
السابقة  العاملية  احلروب  وكانت  البعض.  بعضمها  جتاه 
تنطوي عىل مشاهد من هذا النوع، ومن ثم خيشى انفجار 
امليدانية  التطورات  وتشري  دائرهتا.  واتساع  احلرب  هذه 
الراهنة إىل أن دائرة هذه احلرب قابلة هلذا السيناريو وفقًا 

للشواهد املرحلية أكثر من أي وقت ميض. 


