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تحلیل أوکراني یحدد سلسلة التورید الغربیة وول ستریت جورنال: 

 ملکونات اُملسیَّرات اإلیرانیة

 رجمة: عادل رفیق ت

 لـ "إيان تا��"، ال�حفي ا�ختص بالكتابة   2022نوفم��    16األمر�كية ��    س��يت جورنالوول  �شرت �حيفة  
ً
مقاال

تحليل أوكرا�ي يحدد    �� العقو�ات وتمو�ل اإلرهاب وشب�ات التمو�ل غ�� املشروعة العاملية األخرى، تحت عنوان: "

�ات أمد��ا ��ا طهران، �ات اإليرانية"، حيث "يو�ح استخدام روسيا ملس�َّ س�َّ
ُ
وال�ي   سلسلة التور�د الغر�ية مل�ّونات امل

ثبت أ��ا قد تم تصنيعها بم�ونات وأجزاء أجنبية، حدود العقو�ات الدولية املفروضة ع�� طهران. وقد جاء املقال 

 ع�� النحو التا��:

�ات (طائرات بدون طيار) إيرانية تم إسقاطها �� أوكرانيا  لقد أظهرت معلومات   استخبار�ة جديدة تم جمعها من ُمَس�َّ

سّ��ات يتم تصنيعها من قبل شر�ات �� الواليات املتحدة وأورو�ا ودول حليفة أخرى، مما  
ُ
أن غالبية أجزاء تلك امل

�� إجراء تحقيق حول ذلك، بحسب مصادر مطلعة  أثار قلق املسؤول�ن وا�حلل�ن الغر�ي�ن ودفع ا�ح�ومة األمر�كية إ

 ووثائق قامت �حيفة وول س��يت جورنال بمراجع��ا. 

وُ�ظهر توثيق األجزاء الغر�ية (من م�ّونات املسّ��ات اإليرانية) كيف �انت طهران �عمل ع�� �سليح نفسها وحلفا��ا 

أك� من  لواحدة  تخضع  �و��ا  حقيقة  من  الرغم  ع��  قو�ة،  جديدة  التار�خ بأس�حة   ��  
ً
شموال العقو�ات  أنظمة   �

 ا�حديث. 

سقطت �� أوكرانيا  
ُ
�ة اإليرانية ال�ي أ و�حسب تقديرات ا�خابرات األوكرانية، فإن ثالثة أر�اع م�ونات الطائرات املس�َّ

�� باألساس أمر�كية الصنع، بحسب وثائق راجع��ا وول س��يت جورنال. وقد تم التوصل إ�� هذه النتائج �عد أن 

"مهاجر أ طراز  من  إيرانية  مسّ��ة  طائرة  وم��ا  �ات،  ُمس�َّ عدة  األوكرا�ي  ا�جيش  العمالء 6-سقط  اخ��قها  ال�ي   "

، بحسب محقق�ن أوكراني�ن.
ً
 (األوكرانيون) أثناء تحليقها وهبطت و�� سليمة تماما
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�ة، ال�ي حدد��ا ا�خابرات العسكر�ة األوكرانية، من ِقبل ال�جنة املستقلة مل�افحة   وقد تم التحقق من م�ّونات املس�َّ

الفساد، و�� منظمة غ�� ر�حية مقرها كييف حيث قامت بفحص الطائرة بدون طيار اإليرانية. وعرضت ال�جنة 

عقود العسكر�ة واألس�حة، تقر�رها إ�� �حيفة وول س��يت املستقلة مل�افحة الفساد، ال�ي �شمل خ����ا تقييم ال

 جورنال. 

والبنية  املدن  لضرب  روسيا  اس��اتيجية   ��  
ً
رئيسيا  

ً
دورا التدم��)  (ذاتية  االنتحار�ة  طيار  بدون  الطائرات  وتلعب 

من قامت بإمداد   التحتية املدنية �� أوكرانيا. و�ش�� الدالئل �� مقاطع الفيديو والصور ا�ختلفة إ�� أن إيران ��

�ات، ع�� الرغم من نفي موس�و لذلك.  روسيا بتلك املس�َّ

�ة   200و�ان من ب�ن أك�� من    حددها ا�حققون األوكرانيون وال�ي �ش�ل األجزاء الداخلية للطائرة املس�َّ
ً
 تقنيا

ً
م�ونا

 بواسطة شر�ات �� الو 
ً
اليات املتحدة األمر�كية، وحوا�� اإليرانية ال�ي تم االستيالء عل��ا، تم تصنيع نصفها تقر�با

 ثلث تلك امل�ونات بواسطة شر�ات �� اليابان، وذلك بحسب التقر�ر.

وقد رفض املسؤولون األمر�كيون املنوط ��م  إنفاذ الرقابة ع�� الصادرات، تأكيد منشأ تلك امل�ونات عندما اتصلت  

��ا (ضمن م�ونات املسّ��ات اإليرانية) من تأكيد  ��م وول س��يت جورنال. ولم يتسَن للشر�ات ال�ي تم تحديد أجزا

 منشأ تلك امل�ونات أو باألحرى لم �ستجب لطلب للتعليق ع�� ذلك. 

 قتلة يف الجو
�ات �� ا�خطوط األمامية  �ات متطورة ومنخفضة الت�لفة �� الشرق األوسط واآلن �عمل تلك املس�َّ تصّدر إيران ُمس�َّ

 ألوكرانيا. 

 : 6- مسيرة مهاجر

م�حو�ة 6-هاجر "م أو  بمفردها،  األطياف  متعددة  مراقبة  أجهزة  حمل  ع��  قادرة  طيار  بدون  جو�ة  مركبة   ��  "

 بقطع�ي ذخ��ة موجهة بدقة 

 �� الساعة 124السرعة القصوى: 
ً
 ميال

  124أق�ىى مدى ط��ان: 
ً
 ميال
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  1،323الوزن: 
ً
 رطال

 2018دخلت إ�� ا�خدمة: عام 

 دولة املنشأ: إيران

 

 املصدر: "آرمي ر��وجنيشن"؛ أو إي داتا إنتيجريشن؛ جيمال بر�نسون؛ وول س��يت جورنال 
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 ":136- مسيرة "شاهد 

دة برأس حر�ي متفجر " 136-"شاهد  �ة انتحار�ة مزوَّ  �� ُمس�َّ

 �� الساعة 115السرعة القصوى: 
ً
 ميال

  1553أق�ىى مدى ط��ان: ما يصل إ�� 
ً
 ميال

  441الوزن: 
ً
 رطال

   2021دخلت إ�� ا�خدمة: عام 

 دولة املنشأ: إيران

 
 (املصدر: "آرمي ر��وجنيشن"؛ أو إي داتا إنتيجريشن؛ جيمال بر�نسون؛ وول س��يت جورنال) 
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لم تُرد �عثة إيران لدى األمم املتحدة ع�� أسئلة تم توج��ها لها حول استخدامها لألجزاء الغر�ية، لك��ا قالت إن  

أوكرا  مسؤول�ن  للقاء  "مستعدة  تلك  طهران  ملكية  حول  مزاعم   �� والتحقيق  التقني�ن  ا�خ��اء  مستوى  ع��  ني�ن 

 املسّ��ات أو أجزاء م��ا". 

التمو�ل  عن  طهران  عزل  إ��   
ً
جزئيا ��دف  اإليرا�ي  االقتصاد  ع��  املتحدة  الواليات  فرض��ا  ال�ي  العقو�ات  �انت 

رات بدون طيار. وع�� غرار ذلك، فإن ا�حظر والتجارة الدولي�ن الالزم�ن لتمو�ل وتطو�ر جيشها، بما �� ذلك الطائ

املفروض �� الواليات املتحدة وأورو�ا ع�� صادرا��ا من امل�ّونات التجار�ة ال�ي يمكن استخدامها �� إنتاج األس�حة 

م �� األساس ملنع إيران والدول املعادية األخرى من تحقيق م�اسب من وراء ا�خ��ة الفنية للغرب.   املتقدمة مصمَّ

مقلقة وتمث مش�لة  اإليرانية  طيار  بدون  الطائرات   � و�سّ�ِ وتقّوِي  توّجھ  أ��ا  يبدو  ال�ي  الصنع  الغر�ية  امل�ّونات  ل 

لزعماء العالم الذين يحاولون احتواء تطو�ر األس�حة اإليرانية وانتشارها. حيث ينظر املسؤولون األمنيون الغر�يون 

اإليرانية غ� العسكر�ة  الطائرات  إ�� أسطول  أن  اآلن  يمكن  ال�ي  بدقة  هة  املوجَّ الصوار�خ  إ��  باإلضافة  املأهولة،   �

 يفوق برنامج إيران النووي.
ً
 مباشرا

ً
 تحملها، ع�� أ��ا تمثل ��ديدا

�ات  للُمس�َّ ا�خاص  تحليلھ  �شر  والذي  واشنطن،   �� الدو��  واألمن  العلوم  معهد  مؤسس  أول��ايت،  ديفيد  وقال 

ة هنا �� محاولة فهم كيف سيؤول األمر بالنسبة لتلك األجزاء األجنبية �� الطائرات اإليرانية الشهر املا�ىي، "األولو�

 اإليرانية بدون طيار".

 أدلة ع�� أن الشر�ات الصينية 
ً
�ات اإليرانية، فهناك أيضا نات الغر�ية �� املس�َّ وقال تقر�ر املعهد إنھ إ�� جانب امل�ّوِ

�ة القتالية.ر�ما تقوم ب��و�د إيران بن�خ من املعدات ال  غر�ية للمعاونة �� إنتاج الطائرات املس�َّ

و�دأ مكتب الصناعة واألمن بوزارة التجارة، و�� الو�الة الفيدرالية األمر�كية املسؤولة عن فرض ضوابط التصدير،  

�ات اإليرانية، بحسب مسؤو�� الصناعة املطلع�ن  نات املس�َّ  �� األجزاء الغر�ية املنشأ ضمن م�ّوِ
ً
 ع�� األمر. تحقيقا

  �� األس�حة  هذه  �شر  "إن  قال  لكنھ  �عي��ا،  حالة  أي  ع��  التعليق  األمر�كية  التجارة  بوزارة  كب��  مسؤول  ورفض 

أوكرانيا الستخدامها ضد الشعب األوكرا�ي يمثل أولو�ة قصوى بالنسبة لنا، وسنقوم بالتحقيق �� أي تصدير غ��  

 ��ذه األفعال." 
ً
 قانو�ي قد ي�ون مرتبطا
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�ات اإليرانية ملهاجمة البنية التحتية ا�حيو�ة �� أوكرانيا �عد سلسلة من   و�انت س�َّ
ُ
روسيا قد بدأت �� استخدام امل

النجاحات للقوات األوكرانية �� ساحة املعركة خالل أشهر الصيف وال�ي دفعت قوا��ا الروسية إ�� ال��اجع. وقد  

"شاهد   �ة  املس�َّ نموذج  ب136-حظي  طهران  من  القادمة   "  �� روسيا  بدأت  عندما  الفور  ع��  العام  الرأي  اهتمام 

خالل   من   
ً
أهدافا تضرب  أل��ا  "�امي�از"  �ات  مس�َّ اسم   

ً
أيضا عل��ا  ُيطلق  وال�ي  أوكرانيا،   �� �ات  املس�َّ استخدام 

 من إطالق أس�حة ع�� تلك األهداف. 
ً
 اصطدامها ��ا مباشرة، بدال

 

�ة  وتؤكد امل�ّونات املصنوعة �� الغرب ع�� الصعو�ة ال�ي تواجهها السلطات �� محاولة وقف انتشار الطائرات املس�َّ

 اإليرانية. 

ن��نت و�ح��ا إ�� إيران ع�� دول  فالعديد من األجزاء ال تخضع لضوابط التصدير، و�مكن شراؤها �سهولة ع�� اإل 

  
ً
ان��ا�ا هذه  ال�حن  إعادة  عمليات  َعدُّ 

ُ
و� الغرب.   �� واألمن  الصناعة  ملسؤو��   

ً
وفقا االنتباه،  تجذب  ال  قد  أخرى 

 للقانون، ع�� الرغم من أنھ قد ي�ون من الصعب منعها، كما يقول مسؤو�� الصناعة املطلعون ع�� األمر.
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األمر  ا�خزانة  وزارة  (وفرضت  الثالثاء  اإليراني�ن   ١٥�كية،  واألفراد  الشر�ات  من  العديد  ع��  عقو�ات  نوفم��)، 

والروسي�ن واإلماراتي�ن الذين قالت إ��م مسؤولون عن إنتاج ونقل الطائرات اإليرانية املس��ة ال�ي �ستخدمها روسيا  

 �� أوكرانيا.

�ة "مهاجر ل�ن للمركبة غ�� املأهولة بتوج��ها  "6-وتم تصنيع ا�حر�ات املؤازرة املستخدمة �� مس�َّ ِ
ّ
، وال�ي �سمح للمشغ

، من ِقبل شركة تونجاوا
ً
ال�جنة املستقلة - للمناورة جوا  لوثائق ا�خابرات األوكرانية وتقر�ر 

ً
اليابانية، وفقا ساي�و 

 مل�افحة الفساد. ولكن الشركة لم ترد ع�� طلب للتعليق. 

ا�ىي الشركة نفسها بتصدير محر�ات مؤازرة إ�� الص�ن دون تصر�ح �عد أن  وا��مت وزارة التجارة اليابانية العام امل

إ��ا ال   إيرانية بدون طيار. وقالت الشركة لوسائل إعالم محلية  �� طائرة  وجد محققو األمم املتحدة أحد األجزاء 

 �عرف أ��ا ستستخدم �� طائرات عسكر�ة بدون طيار.

اإللك��و  امل�ونات  تم تصنيع مجموعة من  اململوكة كما  تكنولوج��،  إنفينيون  نية األخرى بواسطة وحدات شركة 

ألملانيا، وشركة مايكرو�شيب تكنولو��، ومقرها والية أر�زونا، وهما اثنان من أفضل الشر�ات املصنعة للرقائق ��  

 لتقر�ر ال�جنة االستخباراتية املستقلة مل�افحة الفساد. 
ً
 العالم، وفقا

بر�ان ثورسن، املتحدث باسم شركة مايكرو�شيب تكنولو��، إن الشركة "��تم با�حفاظ ع�� سالمة سلسلة  وقال  

 إنھ إ�� جانب وجود أك�� من  
ً
ألف عميل �� قطاعات الصناعة    120التور�د"، وال�ي �شمل فحص العمالء. وقال أيضا

 ببيع منت
ً
 جا��ا �� جميع أنحاء العالم. والفضاء والدفاع وغ��ها، يقوم املوزعون ا�خارجيون أيضا

 لشركة 
ً
وأضاف السيد ثورسن: "بدون الوصول إ�� ا�جهاز نفسھ، ال يمكننا تقديم املشورة حول ما إذا �ان منتجا

 لشركة مايكرو�شيب، فكيف انت�ى بھ األمر �� هذا التطبيق بالذات".
ً
؛ و�ذا �ان منتجا

ً
 مز�فا

ً
 مايكرو�شيب أو منتجا

 من منتجا��ا إليران.  وقال متحدث باسم شركة
ً
 إنفينيون تكنولوج�� األملانية إن الشركة ال تبيع أيا

"مهاجر �ة  مس�َّ  �� املستخدمة  الدقة  عالية  التلس�و�ية  ا�حمراء  تحت  األشعة  عدسة  أن  للمراقبة 6-و�بدو    "

اإللك��وني �حلول  "أوف��  و�� شركة  إسرائيلية،  لنموذج صنعتھ شركة   
ً
تماما ا�حدودة"، واالس��داف مطابقة  ات 
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"مهاجر  �ة  مس�َّ  �� ا�جهاز  لصور   
ً
ولكن 6-وفقا بمراجع��ا.  جورنال  س��يت  وول  قامت  للشركة  �عر�فية  تيبات 

ُ
وك  "

 الشركة رفضت أن �علق ع�� األمر.

بالقوان�ن  تل��م  وأ��ا  إليران  تبيع  ال  إ��ا  أوف��،  لشركة  األم  الشركة  و��  إ�س��ومنتس،  إس  �ي  إم  شركة  وقالت 

 ية وغ��ها من القوان�ن املعمول ��ا، بما �� ذلك ضوابط التصدير والعقو�ات. األمر�ك

 

 وقالت مايان الزاروفيتش املتحدثة باسم وزارة الدفاع اإلسرائيلية إن ا�ح�ومة اإلسرائيلية تراجع النتائج ��ذا الشأن.

  وقالت: "�ش�� املراجعة األولية ألنظمة  
ً
 دفاعيا

ً
مراقبة الصادرات الدولية ذات الصلة إ�� أن العدسة ليست عنصرا

 للقانون اإلسرائي�� القائم ع�� ال��تيبات الدولية". 
ً
 مزدوج االستخدام، وفقا

ً
 للرقابة وال عنصرا

ً
 خاضعا

بأي تف إنھ ليس ع�� علم  املتحدة،  الواليات   �� بينجيو، املتحدث باسم السفارة الصينية  ليو  �� هذا  وقال  اصيل 

 الشأن، وأن بك�ن �انت تروج �حادثات سالم حول الصراع. 
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وقال كينتا �اوامورا، املتحدث باسم السفارة اليابانية �� واشنطن، إن طوكيو "ستواصل ممارسة رقابة صارمة ع�� 

اليا والتقنيات  املنتجات  تحو�ل  يمنع  الذي  ا�خارجية  والتجارة  األجن�ي  الصرف  قانون   �� إ��  الصادرات  بانية 

 االستخدام العسكري".  

 ولكن السفارة األملانية لم ترد ع�� طلب للتعليق ع�� ذلك. 

، ح�ى بالنسبة للشر�ات ال�ي تنتجها. وع�� سبيل املثال، فقد اشت��ت 
ً
 صعبا

ً
وقد ي�ون تحديد أصول م�ّوِن مع�ن أمرا

ا�حمر  تحت  باألشعة  �عمل  ال�ي  ال�ام��ا  أن   �� األوكرانية  أوملبيك ا�خابرات  سي��ا  شركة  بواسطة  تصنيعها  تم  اء 

 للتقر�ر. لكن كريس جو�ستون، املؤسس 
ً
تكنولوج��، و�� شركة مقرها أور�جون، �ستخدم عدسات أوف��، وفقا

والرئيس التنفيذي لشركة سي��ا أوملبيك تكنولوج��، قال �عد مراجعة الصور إن �عض أجزاء ال�ام��ا متشا��ة، 

 ، مما �ش�� إ�� أ��ا لم تنشأ �� األساس من شركتھ.لكن البعض اآلخر مختلف

وقال السيد جو�ستون إن شركة سي��ا أوملبيك، و�عد أن اتصلت ��ا �حيفة وول س��يت جورنال، قامت بمتا�عة  

 األمر مع �ل عميل اش��ى إحدى ال�ام��ات، "و�ل من هو مرتبط بذلك". 

�ي قدمها قبل عدة سنوات مواطن إيرا�ي ون��ت السلطات وقال السيد جو�ستون إن شركتھ رفضت طلبات الشراء ال

الفيدرالية لذلك. لكنھ قال إنھ من املمكن أن ي�ون اإليرانيون قد حصلوا ع�� أجزاء من طائرات عسكر�ة غر�ية 

سقطت �� العراق وأفغا�ستان أو من خالل وسطاء. 
ُ
 أ

ألساس من أ�خاص فاعل�ن سيئ�ن، وأ�خاص وقال السيد جو�ستون: "إن الثغرات �� قوان�ن التصدير تأ�ي �� ا

سيئ�ن يرفضون االمتثال لقوان�ن التصدير األمر�كية وتلك ا�خاصة بالدول املضيفة لهم". ولكن إذا اش��ى �خص 

 لضوابط التصدير و�حنھ إ�� إيران، فسينت�ي بھ األمر بإرسالھ إ�� ال�جن. 
ً
 خاضعا

ً
 ما �� الواليات املتحدة شيئا

الباحث اإليرا�ي البارز �� شركة �ونفليكت أرمامنت ريس��ش، و�� شركة خاصة مقرها اململكة  وقال تيمور خان،  

املتحدة تحقق �� ��ر�ب األس�حة ع�� املستوى العاملي، إنھ يتع�ن ع�� الشر�ات القيام �عمل أفضل لضمان عدم 

 وقوع منتجا��ا �� أيٍد مش�وك ف��ا.
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تتبع جميع العناصر �� سلسلة � بالغ األهمية". "حيث تقع ع�� عاتق �ل وسيط �� سلسلة  وقال: "إن  حماية أمر 

 التور�د مسؤولية معرفة عمالئھ ومساعدة ا�حقق�ن من أجل تحديد شب�ات االستحواذ." 

إل��ا ا�حللون و�� أنھ بينما فرضت الواليات املتحدة عقو�ات ع�� إيران، فإن معظم  وهناك مش�لة أخرى �ش�� 

 ا �� ذلك الدول األورو�ية، لم تفعل ذلك. ا�ح�ومات األخرى، بم

ال�ي  أ��م يخططون لفرض عقو�ات ع�� قنوات الشراء  �� األسابيع األخ��ة من  ا�خزانة  وحذر كبار مسؤو�� وزارة 

�ا��ا. لكن �عض خ��اء الصناعة يقولون إن هذه ا�جهود ليست �افية.  �ستخدمها إيران لتجه�� ُمس�َّ

شارك �� دراسات ا�حرب بجامعة جنوب الدنمارك، إن الوقت قد حان ألن تضع  وقال جيمس روجرز، األستاذ امل

األمم املتحدة قواعد جديدة ملنع انتشار تكنولوجيا الطائرات بدون طيار إ�� جهات معادية �� جميع أنحاء العالم. 

."
ً
 عامليا

ً
 وأضاف: "هذه مش�لة عاملية وتتطلب حال
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