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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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الصني منذ  الصواريخ من  اعتمدت على واردات  اليت  السعودية،  العربية  اململكة  أن  يبدو 
أواخر الثمانينات، سعت يف السنوات القليلة املاضية إىل امتالك قدرة إنتاجية حملية. وعلى الرغم 
من هذا التطور املثري للقلق، فإن برانجمها الصاروخي ال يثري مستوى القلق الذي أاثرته إيران، كما 

يقول مارك فيتز ابتريك.
وإذا ما دخلت إيران يف مفاوضات بشأن برانجمها الصاروخي، فمن غري املرجح أن تقبل 
بقيود ال تنطبق أيضاً على بلدان أخرى. وابلتايل، من املفيد دراسة قدرات الصواريخ البالستية لدى 

منافسي إيران اإلقليميني.
الباليستية السعودية يتألف من أنظمة كبرية  ألكثر من ثالثة عقود، كان خمزون الصواريخ 
مستوردة من الصني جتاوزت متطلبات املدى الستهداف اخلصوم اإلقليميني. ولكن يف السنوات 
القليلة املاضية، استكملت اململكة السعودية رموز القوة هذه، بقدرات قد تتضح أبهنا مفيدة أكثر 

يف املمارسة العملية.
ألول  علناً  السعودية  عرضت   ،2014 أبريل/نيسان   29 بتاريخ  العسكري  العرض  يف 
اف-3(  دي  و  ويند  )ايست  »دونغفينغ-3«   صواريخ  من  اثنني  مرة،  
 البالستية واليت استوردهتا سراً من الصني عام 1988. تعرف من 
(. ويف العديد  قبل وكالة استخبارات الدفاع األمريكية بــ »سي اتش- اس اس-2« )
من التقارير تعرف ب »سي اس اس -8«  وهذه الصواريخ ذات املرحلة الواحدة تعمل 
ابلوقود السائل قد يصل مداها إىل 2500 كيلومرت وتقدر محولتها 2000 كيلوغرام، وتصل إىل 

مدى 3000 كيلومرت حبمولة أخف. و يبلغ وزهنا 64 طّناً و طوهلا 24 مرتاً.
يف الفرتة من 1983 إىل 1984 ، طورت الصني نسخة حمسنة من الصاروخ »دي اف – 
3«  ، لتزيد من نطاقه ومحولته ودقته ، ومن احملتمل أن تطور نسخة خمصصة للتصدير 

فقط للحموالت التقليدية.
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 ال متتلك اململكة العربية السعودية أسلحة نووية، ولكن أثناء البيع، كان يعتقد على نطاق 
واسع أن أي صاروخ ابليسيت ميكنه محل رأس حريب يزيد وزنه عن 500 كيلوغرام على مسافة أبعد 

من 300 كيلومرت قادر على محل رأس حريب نووي، وابلتايل هناك خطر االنتشار. 
كانت مبيعات الصواريخ الصينية مثل »دي إف-3 إيه«  إىل اململكة العربية 
السعودية دافعاً رئيسّياً إلنشاء »نظام التحكم يف تكنولوجيا الصواريخ«، الذي وضع خصيصاً ملنع 

مثل هذه املبيعات يف املستقبل.
البعيدة  الصواريخ  السعودية على مثل هذه  العربية  اململكة  ملاذا حصلت  املرء  يتساءل  قد 
املدى. فإن خصمها الرئيسي إيران تبعد حنو 250 كيلومرتاً عن أقرب نقطة. وإسرائيل أكثر قرابً. 
ولعل اإلجابة هي أن السعوديني كانوا يريدون بدياًل برايً لتسليم الطائرات للمسامهة يف إسرتاتيجية 
السوق  يف  املتاح  الوحيد  النظام  إف-3«   »دي  صواريخ  فكانت  النووي،  للتحوط 

آنذاك.
إّن عدم دقة الصاروخ »دي اف -3«  تقدر حبيث يبلغ احتمالية حدوث خطأ 
ضمن دائرة تبلغ من ألف إىل أربعة آالف مرت مما يعين أن لديها فرصة 50٪ للوقوع ضمن دائرة 
نصف قطرها 1000-4000 مرت عن اهلدف، مما ساهم يف التكهنات حول النوااي السعودية،فعلى 
هذا املستوى من عدم الدقة، فإن الصواريخ لن تكون ذات فائدة عسكرية تذكر ما مل تكن مسلحة 
نوواّيً. لكن حىت األنظمة غري الدقيقة ميكن أن تثري الرعب بني السكان املدنيني، وقد يرى القادة 
السعوديون أمهية رمزية يف قدرهتم على الرد ابملثل ضد أي هجوم صاروخي يف املستقبل. بيد أّن 
األنباء أفادت أّن السعوديني أكدوا للوالايت املتحدة أهنم لن يستخدموا رؤوساً نووية أو كيماوية 
، وىف حقيقة األمر انضموا إىل معاهدة عدم االنتشار  مع الصاروخ »دي اف -3« 
النووي يف أكتوبر من عام 1988. يف حني تشري بعض املصادر إىل أن 30 إىل 50 من هذه 
الصواريخ قد مت استريادها. ويقدر امليزان العسكري للمعهد الدويل للدراسات اإلسرتاتيجية أّن عدد 
قاذفات الصواريخ تتجاوز ال 10، ويالحظ أن حالتها اخلدمية غري واضحة، ابلنظر إىل عمرها 
وصعوبة صيانتها، واالفتقار إىل قطع الغيار، واحتمال تدهور هذه النظم بصفة عامة. ومن الواضح 
، وال على أي صاروخ  أن السعوديني مل جيروا أي جتربة إطالق للصاروخ »دف-3« 

ابليسيت آخر.
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التقارير أبن اململكة  قبل سبع سنوات من العرض العسكري عام 2014، أوردت بعض 
من  تعقيداً  األقل  الصلب و  الدفع ابلوقود  السعودية حصلت ابلفعل على صواريخ ذات  العربية 
طراز »دف-21«  حصلت عليها من الصني. ووفقاً ملقال نشرته جملة نيوزويك يف 
عام 2014 بقلم جيف شتاين، أبن وكالة االستخبارات املركزية األمريكية وافقت على استحواذ 
اليت يسميها األمريكان »سي إتش-إس   ، الرايض على صواريخ »دي إف -21«
، شريطة أن يتم إجراء التعديل  إس-5«  أو »سي إس إس-5« 
على مقدمتها حبيث ال تتمكن من محل رؤوس نووية. واستنتج حمللو وكالة االستخبارات املركزية، 
الذين أفيد أهنم فحصوا الصواريخ بعد استريادها، أنه مل يكن لدى الصواريخ املعدلة حيز الستيعاب 
أسلحة نووية غري متطورة من النوع الذي ميكن أن حتصل عليه من ابكستان أو الصني. ومن غري 
الواضح كم عدد الصواريخ اليت مت استريادها، هذا فضاًل عن احمللل العسكري الصيين الذي وصف 

هذه التقارير ابملضللة.  
تزن صواريخ »داىف–21«  حوايل 15 طّناً ويبلغ مداها 1700 كم. كما أن 
، حبيث تقدر ب 300 مرت )خطأ دائري حمتمل(.  دقتها أعلى بكثري من نوع«دف-3«

إن السرعة النهائية ملاخ 10، جتعل من الصعب التصدي هلا أبنظمة الدفاع الصاروخية الشائعة.
، ابستثناء   مل تعرتف احلكومة السعودية أبداً ابمتالك صواريخ »دي إف -21«
عرضها يف عام 2013 يف جمموعة تذكارية من ثالثة مناذج صاروخية مطوقة زجاجياً، اثنان منها 
تبدوان من األنظمة الصينية، بينما النوع الثالث كان يبدو غامضاً. ولكن نظراً للدفعة اليت يعطيها 
تكون  أن  ميكن  ال  ذلك  ومع  السعودية،  العربية  للمملكة  الغامض  الردع  ملوقف  السالح  هذا 
السلطات غري راضية عن التصور حبيازهتا هلذا السالح، حىت لو مل يتم الكشف عنه أو اختباره من 
قبل اململكة العربية السعودية. ومن خالل استبدال رأس الصاروخ، فإن هذا من شأنه أن يساهم 
يف دعم النية السعودية الواضحة لتحذو حذو إيران إذا ما حصلت األخرية على السالح النووي.

إنتاج الصواريخ
 ،2019 العام  أوائل  صحفية يف  لرؤية تقارير  سعداء  السعوديون  املسؤولون  يكن  مل  رمبا 
حيث عرضت صور عامة لقاعدة »الوطاح« الصاروخية، اليت بدا أهنا تظهر معماًل إلنتاج حمركات 

https://www.newsweek.com/exclusive-cia-helped-saudis-chinese-missile-deal-227283
https://www.newsweek.com/exclusive-cia-helped-saudis-chinese-missile-deal-227283
https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJnyAf
https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnJnyAf
https://strategypage.com/htmw/htart/articles/20140210.aspx
https://strategypage.com/htmw/htart/articles/20140210.aspx
https://defense-update.com/20140502_saudi-arabia-unveils-part-strategic-missile-force-deterrent-move-iran.html
https://defense-update.com/20140502_saudi-arabia-unveils-part-strategic-missile-force-deterrent-move-iran.html
https://www.alriyadh.com/836945
https://foreignpolicy.com/2014/01/30/why-did-saudi-arabia-buy-chinese-missiles/
https://www.cbsnews.com/news/saudi-crown-prince-mohammed-bin-salman-iran-nuclear-bomb-saudi-arabia/
https://www.washingtonpost.com/world/national-security/can-saudi-arabia-produce-ballistic-missiles-satellite-imagery-raises-suspicions/2019/01/23/49e46d8c-1852-11e9-a804-c35766b9f234_story.html
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تعمل ابلوقود الصلب. وكان املؤشر الرئيسي على ما يبدو هو  اختبار حملرك صاروخي حيمل أوجه 
شبه وثيقة مع معمل مماثل له يف الصني، وإْن كان على نطاق أصغر. فقد أغضبت األدلة أعضاء 
الكوجنرس األمريكي يف نفس الوقت الذي مت فيه اغتيال مجال خاشقجي سبباً يف توتر العالقات بني 
البلدين. وكان من غري املعروف إىل أي مدى ميكن للسعودية إنتاج صواريخ ابليستية.ومن العالمات 
اليت ميكن مالحظتها على إحراز هذا التقدم ، تصوير األقمار الصناعية اليت تعمل ابألشعة حتت 

احلمراء الختبار احملرك األرضي ، واليت مل ترد تقارير عنها يف اجملال العام.
الصواريخ،  بناء معمل ظاهر إلنتاج  لعبته الصني يف  الذي  الدور  الواضح ما هو  من غري 
على الرغم من أّن وكالة االستخبارات األمريكية ال يساورها الشك بشأن املساعدات الصينية. ويف 
حني إّن الصني ليست عضواً يف »نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ«، فقد وافقت على األقل من 
حيث املبدأ على تطبيق املبادئ التوجيهية األصلية هلذا النظام، واليت من شأهنا أن متنع أي بيع 
هلذه الصواريخ والتكنولوجيا ذات الصلة، و بصفة خاصة القدرة التصنيعية من هذا القبيل. وتدرك 

الوالايت املتحدة )دون تقدمي التفاصيل للعامة( أن الصني مل تلتزم هبذا األمر.
يعمل ابلوقود  املدى  أوكرانيا عن صاروخ ابليسيت جديد قصري  يف عام 2018، كشفت 
الصلب والذي قيل أبن اململكة العربية السعودية مولته سراً. واستناداً إىل اجلهود األوكرانية إلنتاج 
صاروخ من طراز إسكندر يدعى »سابسان«، فإن النظام اجلديد، املسمى )جروم-2 اثندر-2( 
 ميكن أن حيمل رأساً حربياً وزنه 500 كيلوغرام، كما أن مداه 
يبلغ 280 كيلومرتاً، وذلك للحفاظ على توافقه مع مقاييس«نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ«. 

وذكرت صحيفة الدفاع األمريكية يف عام 2019 أّن اململكة العربية السعودية من املتوقع أْن 
حتصل على نظام جروم يف عام 2022. ومن املثري لالهتمام أنَّ اململكة مل تسع إىل شراء صواريخ 
ابليستية من النظام الصاروخي التكتيكي العسكري )إم جي إم-140( )على 
على  للحصول  سعيها  عن  علنية  تقارير  توجد  وال  املتحدة(،  العربية  واإلمارات  البحرين  عكس 

صواريخ ابلستية قصرية املدى من الصني )على عكس قطر(.

https://www.unian.info/economics/2329504-ukraine-unveils-new-hrim-2-short-range-ballistic-missile-photos.html
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قدرات محيدة؟
فيما عدا الرغبة العامة يف مواكبة إيران، فإن دوافع السعودية المتالك صواريخ ابلستية ليست 
واضحة متاماً. ومع ذلك، ال تثري صواريخ الرايض مستوى القلق الذي أاثره الربانمج الصاروخي 
اإليراين، ولسبب وجيه. يف حني إّن صواريخ »دي إف-3« لديها مدى أطول من أي 
من األنظمة اإليرانية احلالية، فمن غري املعروف عن اململكة العربية السعودية أهنا بدأت أي عمل 
لتطوير رأس حريب نووي لصوارخيها، اليت هي موضع شك، وال تشارك يف جتارب عمليات إطالق 

الصواريخ. 
بيد أن استريادها الصواريخ الصينية كان مبثابة ضربة موجعة لسياسات احلد من االنتشار اليت 
اتبعها شركاء الرايض الغربيون، شأهنا يف ذلك شأن عملها السري يف إنتاج حمركات الوقود الصلب. 
وينبغي أن تنطبق معايري عدم االنتشار على مجيع األطراف. وإذا ما كان للصواريخ الباليستية أن 
تقيد يف كل مكان يف املنطقة، فالبد أيضاً األخذ ابالعتبار األنظمة يف  كل من مصر وسوراي وتركيا 

واإلمارات العربية املتحدة، فضاًل عن تلك اليت يف أيدي القوات املتمردة يف اليمن.
مت حتديث هذه املقالة يف 13 سبتمرب 2021 لتشمل املصادر الصينية.

املصدر:
 https//:www.iiss.org/blogs/analysis/2021/08/saudi-arabia-
ballistic-missile-programme

https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/08/saudi-arabia-ballistic-missile-programme
https://www.iiss.org/blogs/analysis/2021/08/saudi-arabia-ballistic-missile-programme

