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ما الذي يخيف أميركا في إيران؟ ع ـ
عامر محسن*
َ
خب ـ ٌـر م ـ ّـر من ــذ أس ــبوعني ول ــم يح ــظ بتغطي ــة
اعالمي ــة وافي ــة ،ولك ــن املختص ــن واملعني ــن
ـام بال ــغ :أعلن ــت إي ــران قيامه ــا
ق ــرأوه باهتم ـ
بـ ّ
ـأول تجرب ــة ٍ ّ
حي ــة لنظ ــام ّالدف ــاع الج ــوي
ُ
«باف ــار ،»373-ال ــذي يق ــال ان ــه ي ــوازي  -أو
استنس ــاخ ع ــن  -نظ ــام «اس  »300الروس ــي.
ف ــي الوق ــت نفس ــه ،عرض ــت وس ــائل اإلع ــام
االيراني ــة ّأول ص ــورة ألح ــد الصواري ــخ
الخاص ــة بنظ ــام «بافار» ،وهو يش ــبه الى ّ
حد
بع ّي ــد الص ــاروخ املس ــتعمل ف ــي «اس .»300
تمث ــل التجرب ــة ب ــدء اكتم ــال الحلق ــة األخي ــرة
ف ــي منظومة الدف ــاع الج ــوي اإليرانية ،والتي
تتك ـ ّـون م ــن أنظم ــة ع ـ ّـدة تعم ــل عل ــى مدي ــات
ع ــدة ،بعضه ــا تطوي ـ ٌـر ألس ــلحة اميركي ــة
ٌ
قديم ــة ،وبعضه ــا اآلخ ــر استنس ــاخ ل ــرادارات
ٌ
وصواري ــخ اجنبي ــة ،ومنه ــا ما ه ــو مزيج بني
االثن ــن.
تقدي ــر الق ـ ّـوة العس ــكرية ف ــي إي ــران مهم ــة
صعب ــة إل ــى ٍّ
حد بعي ــد ،فالعديد من املش ــاريع
تح ــاط بالس ــرية ،وال يكش ــف عنه ــا اال بع ــد
اكتماله ــا ،فيم ــا تزي ــد دعاي ــة وزارة الدف ــاع
م ــن الغم ــوض ،فيت ـ ّـم ع ــرض بع ـ ّـض النم ــاذج
البحثي ــة والتجريبي ــة عل ــى انه ــا أنظم ــة
ق ــد دخل ــت ط ــور االنت ــاج ،ويت ـ ّـم الخل ــط ب ــن
املنج ــزات الفعلي ــة والدعاي ــة الت ــي ته ــدف
ال ــى التضلي ــل .وكثيـ ـرًا م ــا ّ
تفس ــر الصحاف ــة
ص ــور ٍة خاطئ ــة
االيراني ــة بيان ــات الجي ــش ب ٌ
(واالع ــام ،بش ــكل ع ــام ،مع ــروف بجهل ــه ف ــي
القضايا العس ــكرية وتغطيت ــه القاصرة لهذه
املواضي ــع) ،فتس ــاهم ف ــي تغذي ــة االلتب ــاس.
ّ
م ــا نعرفه هو أن الواليات املتحدة وإس ــرائيل
ّ
ّ
ـرب ض ــد إي ــران ،أو
تخط ــط جدي ــا لح ـ ٍ
كان ــت ً
ّ
أقل ــه حمل ــة جوي ــة لض ــرب البرنام ــج الن ــووي
ّ
اإليران ــي وأه ــداف عس ــكرية اخ ــرى ،من ــذ
ّ
ّ
ّأي ــام غ ــزو الع ــراق .حت ــى أن إ ّح ــدى كبري ــات
ش ــركات الطاق ــة ف ــي العال ــم تلق ــت تقاريرًا من
ّ
االس ــتخبارات الروس ــية ،ع ــام  2006تؤك ــد
أن الح ــرب حاصل ــة ف ــي األش ــهر املقبل ــة ،فم ــا
ّ
ال ــذي ّ
أج ــل املواجه ــة طوال هذه الس ــنني حتى
ّ
أصبح ــت س ــيناريو مس ــتبعدًا وغي ــر محب ــذ
بالنس ــبة للجي ــش األميرك ــي ،عل ــى الرغ ــم من
االحتجاج ــات اإلس ــرائيلية؟
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ل ــو كان اله ــدف ه ــو عق ــد مقارن ــة عس ــكرية
ب ــن ق ــدرات إي ــران والق ــدرات األميركي ــة،
لكان ــت اإلجاب ــة س ــهلة وواضح ــة :ال يوج ــد
ّ
ـوع م ــن التكاف ــؤ ب ــن م ــوارد وامكاني ــات
أي ن ـ ٍ
البلدي ــن ،ال م ــن ناحي ــة امليزانية وال املس ــتوى
التكنولوج ــي وال التجهي ــز واملع ـ ّـدات.
أكث ــر الدباب ــات اإليراني ــة قديم ــة ،عمرها أكبر
م ــن عم ــر الث ــورة ،واألم ــر نفس ــه ينطب ــق عل ــى
س ــاح الطي ــران .آخ ــر صفق ــة عس ــكرية جدي ــة
عقدته ــا إي ــران م ــع الخ ــارج لتحدي ــث الجيش
كان ــت ف ــي بداي ــة التس ــعينيات ،ح ــن اش ــترت
ع ــددًا م ــن دباب ــات «ت ــي  »72وطائ ــرات «مي ــغ
 »29م ــن روس ــيا  -إضاف ــة ال ــى غواصت ــن
 ه ــي «أح ــدث» األس ــلحة املس ــتوردةف ــي ترس ــانة إي ــران التقليدي ــة الي ــوم.
ّ
م ــن ناحي ــةٍ أخ ــرى ،ف ــإن املواجه ــة م ــع إي ــران
ـرب مباش ــرة عب ــر ح ــدود
ال تنط ــوي عل ـ ّـى ح ـ ٍ
البلدي ــن ،ب ــل إن عل ــى املهاج ــم ارس ــال قوات ــه
ال ــى منطقة تبع ــد آالف الكيلومت ــرات عن ّ
البر
األميرك ــي ،ونش ــرها عل ــى مس ــافة طي ــران م ــن
ـرق آمن ــة للتزوي ــد الج ــوي
إي ــران ،وتأم ــن ط ـ ٍ
بالوق ــود ،والس ــيطرة عل ــى بحي ــرة ضخم ــة -
ّ
ه ــي الخلي ــج العرب ــي  -يقل عرضه ــا في كثير
م ــن األماك ــن ع ــن املئتي كيلومت ــر وعمقها عن
الخمس ــن متـ ـرًا .دخل ــت البحري ــة األميركي ــة
ّ
الخلي ــج ف ــي الثمانيني ــات ،مس ــتغلة ظ ــروف
الح ــرب بني الع ــراق واي ــران ،وفرضت نفوذها
ّ
تحول ــت
بالق ــوة بع ــد سلس ــلة مناوش ــات
ـرب خاطف ــةٍ ض ـ ّـد البحري ــة اإليراني ــة،
ال ــى ح ـ ٍ
كس ــبتها القوات االميركية بس ــهولة («عملية
ف ــرس النبي») .والعراق نفس ــه ل ــم يكن راضيًا
ع ــن ه ــذا التم ـ ّـدد االميرك ــي ،وإن كان ّ
موجه ــا
ض ـ ّـد ّ
عدوه ،فضرب ــت طائرة عراقية عام 1987
الفرقاط ــة األميركي ــة «س ــتارك» بص ــاروخ
«اكزوس ــيت» فرنس ــي الصن ــع ،موقع ــة اكث ــر
ً
م ــن  35قتي ــا أميركي ــا.
ّ
قال ــت الحكوم ــة العراقي ــة إن الهج ــوم ق ــد
ّ
حص ــل بالخط ــأ ،ولك ــن العد ًي ــد م ــن املحلل ــن
اعتب ــروا الص ــاروخ رس ــالة عراقي ــة لثن ــي

أمي ــركا ع ــن التواج ــد العس ــكري ف ــي تل ــك
املنطق ــة االس ــتراتيجية  -خصوص ــا م ــع
وج ــود ادع ــاءات ب ــأن الطي ــار ل ــم يعاق ــب،
ب ــل تم ــت ترقيت ــه اث ــر «الحادث ــة» (فرض ــت
الوالي ــات املتح ــدة عل ــى الع ــراق ع ــام 2011
ـدوق بقيم ــة  400ملي ــون دوالر
انش ـ ّـاء صن ـ ٍ
مخص ــص لدف ــع تعويض ــات لضحاي ــا
«س ــتارك» وأس ــرى الح ــرب األميركي ــن خ ــال
الغ ــزوات املتع ــددة الت ــي ش ــنتها واش ــنطن
ض ــد الع ــراق) .أثن ــاء حرب الخليج ع ــام ،1991
ص ــار الوج ــود العس ــكري األميرك ــي ّ
مكرس ــا
ول ــه قواع ــد دائم ــة وبني ــة دع ــم متكامل ــة ،بعد
ّ
عق ــد اتفاق ــات «حماي ــة» ش ــبه اس ــتعمارية
ّ
م ــع كل دول الضف ــة الغربي ــة للخلي ــج.
ّ
به ــذا املعن ــى ،ف ــإن هن ــاك تش ــابهًا م ــا ب ــن
ّ
حالت ــي إي ــران والص ــن ،إذ إن البلدي ــن
يضع ــان نص ــب أعينهم ــا هدف ــا عس ــكريًا
هجوم غرب ـ ّـي ،يرفده حلفاء
مح ــددًا :مواجه ــة
ٍ
محلي ــون ،ومنعه من بس ــط الس ــيطرة الكاملة
عل ــى املج ــال البح ــري ال ــذي يحي ــط بالبل ــد
وحص ــاره وضرب ــه.
ّ
ّ
الف ــارق ه ــو أن الص ــن تتوق ــع مواجه ــة
الجنوبي،
مح ــدودة وعنيف ــة في بحر الص ــن
ّ
ف ــي اط ــار التناف ــس عل ــى النف ــوذ ،ولكنه ــا
ّ
تع ــرف ايض ــا أن هك ــذا اش ــتباك ال يمك ــن أن
ّ
ّ
ـاح لب ــر الص ــن أو ال ــى
يتط ــور ال ــى اجتي ـ ٍ
ـوم يه ــدف لقل ــب النظام وتدمي ــر اقتصاد
هج ـ ٍ
ّ
البل ــد ،نظـ ـرًا ال ــى عام ــل ال ــردع الن ــووي ال ــذي
تح ــوزه الص ــن وال تملك ــه إي ــران – بعد ،وهو
تحديـ ـدًا الس ــيناريو الذي تري ــد أميركا منعه.
ل ــو كان ــت ظ ــروف املواجهة مختلف ــة ،ولم يكن
ّ
الخلي ــج س ــاحة الح ــرب املحتمل ــة ،مل ــا ش ــكلت
أغل ــب أنظم ــة التس ــليح اإليراني ــة تهديـ ـدًا
ً ّ
للق ــوات األميركي ــة .إي ــران ،مث ــا ،رك ــزت عل ــى
اس ــتيراد الصواريخ الحديثة املضادة للسفن
م ــن الص ــن (م ــن فئ ــات «س ــي »801-و«س ــي-
 )»802وتطويره ــا وبن ــاء نس ــخ جدي ــدة منها
يف ــوق مداه ــا الـ ــ 200كيلومتر وبنظ ــم توجيه
متع ــددة.
ه ــذا ال يعن ــي ش ــيئًا كثيـ ـرًا ل ــو كان ــت املواجه ــة
تج ــري ف ــي ع ــرض املحي ــط ،حي ــث تق ــوم
حام ــات الطائ ــرات واملدم ــرات الت ــي ترافقه ــا
بإنش ــاء منطق ــة تحري ــم تمت ـ ّـد عل ــى أكث ــر م ــن
ّ
 400كيلومت ــر ف ــي كل االتجاه ــات ،ال يمك ــن
أن يعب ــر ضمنه ــا زورق أو طائ ــرة ،ناهي ــك ع ــن
اط ــاق صواري ـ ٍـخ باتج ــاه الس ــفن األميركي ــة.
ف ــي الخلي ــج ،الوض ــع يختل ــف ،فاملس ــافة ب ــن
الب ـ ّـر االيران ــي وقاع ــدة األس ــطول الخام ــس
ّ
ف ــي البحري ــن تق ــل ع ــن  190كيلومتـ ـرًا ،م ــا
يعن ــي أن أي ــة قطع ــة اميركي ــة ف ــي الخلي ــج
تق ــع ضم ــن م ــدى الصواري ــخ الت ــي تطلقه ــا
عدد
الزوارق الس ــريعة والطائ ــرات ،اضافة الى ٍ
ضخ ـ ٍـم م ــن املنص ــات األرضي ــة املتحرك ــة الت ــي
ُ
تنش ــر عل ــى ط ــول الس ــاحل الش ــرقي للخلي ــج.
ّ
باملعنى نفس ــه فإن الغواصات الصغيرة ،التي
تنتجه ــا األح ــواض االيراني ــة بالعش ــرات ،ال
قيمة لها اطالقًا في املياه الزرقاء ،حيث تجول
«فرق
الغواص ــات االميركي ــة م ــع الطائ ــرات في ّ
صيد» لقمع هذا النوع من التهديدات ،ولكنها
 كاأللغ ــام البحري ــة  -تصي ــر س ــاحًا مخيف ــاف ــي الخلي ــج الضحل ،الذي يع ـ ّـج باألهداف وال
ّ
يعم ــل في ــه الس ــونار بكف ــاءة  -اضاف ــة ال ــى أن
ً
الغواص ــات االميركي ــة الضخم ــة ال تقدر اصال
عل ــى العمل والغطس ف ــي أغلب أجزاء الخليج.
ه ــذه املعادل ــة تنطب ــق ايض ــا عل ــى القواع ــد
االميركي ــة ف ــي ال ــدول املج ــاورة وترس ــانة
ّ
اي ــران الصاروخي ــة .يقول بع ــض االيرانيني إن
ص ــاروخ «فات ــح  ،»110الذي يمت ــاز بالدقة وقد
اجيال على األقل حتى اآلن،
ص ــدرت من ــه ثالثة
ٍ
يس ـ ّـمى «ص ــاروخ لبن ــان» ب ــن اإليراني ــن ،ألن
م ــداه ومواصفات ـ ّـه تناس ــب الس ــاحة اللبناني ــة
ّ
ـكل كبي ــر ،كأن ــه ُص ّم ــم ألجله ــا ،غي ــر أن
بش ـ ٍ
«الفات ــح» يض ــع ايض ــا القواع ــد االميركي ــة ف ــي
قط ــر واالم ــارات والس ــعودية تح ــت تهدي ــده
(اضاف ــة ،بالطب ــع ،ال ــى املنش ــآت النفطي ــة
ومراف ــق التصدي ــر التي تجاور ه ــذه القواعد)؛
واي ــران تحتف ــظ ،اضاف ــة ال ــى الفات ــح ،بأع ــداد
هائل ــة م ــن صواري ــخ «ش ــهاب  »2و«ش ــهاب
 ،»3بع ــد س ــنوات م ــن تراك ــم االنت ــاج ،والت ــي
يمك ــن اس ــتعمالها ف ــي موج ــات كبي ــرة إلغراق
الدفاع ــات الصاروخي ــة  -س ــواء ف ــي الخليج أو
ف ــي افغانس ــتان.

ٌ
حرب بال حدود

ّ
يلخص ــان أس ــباب الت ـ ّ
ـردد
يوج ــد عام ــان

األميرك ــي ف ــي خ ــوض املغام ــرة العس ــكرية
ً
ض ــد إي ــرانّ :أوال ،صعوب ــة حص ــر الح ــرب
وابقائه ــا ضم ــن الح ــدود الت ــي تريده ــا
ّ
ألن الح ــرب ض ـ ّـد إي ــران ّ
تهدد
امي ــركا .وثاني ــا،
ب ــأن تك ــون املواجه ــة األول ــى الت ــي يخوضه ــا
الجي ــش االميرك ــي ضم ــن ش ــروط «الح ــرب
الحديث ــة» ،بمعن ــى وج ــود خص ـ ٍـم ال ينتم ــي
جيش ــه للق ــرن املاض ــي ،ب ــل يّع ــرف مس ــبقًا
نق ــاط الق ــوة االميركي ــة ويحض ــر الوس ــائل
ّ
التقني ــة إلبط ــال مفعوله ــا .بتعبي ــر آخ ــر ،فإن
حرب ــا ض ــد إي ــران ل ــن تك ــون ميدان ــا مفتوح ــا
الس ــتعراض التكنولوجي ــا األميركي ــة
ّ
ّ
املتفوق ــة ،ب ــل إن الجي ــش االميرك ــي يع ــرف
ّ
ّ
ان ــه س ــوف يدخ ــل ال ــى س ــاحةٍ يتم التش ــويش
فيه ــا عل ــى نظ ــام «ج ــي ب ــي اس» ،وق ــد ال
تتمك ــن الطائ ــرات من دون طي ــار من االتصال
ّ
بقواعده ــا عب ــر األقم ــار الصناعي ــة ،ب ــل إن
ُ
امي ــركا ق ــد تح ــرم م ــن االس ــتطالع الفضائ ــي
ّ
وااللكترون ــي  -وه ــذه كله ــا أركان أساس ــية
ف ــي عقي ــدة الح ــرب األميركية اليوم (من ش ــبه
ً
املس ــتحيل ،مث ــا ،اس ــتعمال الذخائ ــر بعي ــدة
امل ــدى ف ــي غي ــاب نظام الجي ب ــي اس ،فيصير
البدي ــل الوحي ــد ه ــو التوجي ــه بالالي ــزر
أو عب ــر الكامي ــرات ،م ــا يس ــتلزم أن تك ــون
الطائ ــرة القاذف ــة ،أو طائرة من دون طيار ،في
ج ــوار اله ــدف وضم ــن م ــدى الدف ــاع الج ــوي).
هذه املخاوف ليست مبالغات أو تقديرات ،بل
ه ــي ّكله ــا ّ
قدرات
مبني ــة على التجرب ــة ،وعلى
ٍ
ت ـ ّـم اثباته ــا ف ــي املي ــدان .عل ــى س ــبيل املث ــال،
ّ
ف ــي الش ــهر نفس ــه ال ــذي تمكنت إي ــران فيه من
ّ
التحك ــم بطائ ــرة تجس ــس أميركي ــة «خفي ــة»
وانزاله ــا وأس ــرها الع ــام املاض ــي ،تفاج ــأ
األميركي ــون ح ــن ق ــام اإليراني ــون بـ«اعم ــاء»
قم ــر صناعي للتجس ــس كان يم ـ ّـر فوق إيران،
عبر ش ــعاع اليزر ضرب عدسته على األرجح.
ّ
العب ــرة م ــن الحادثت ــن ه ــي ف ــي أن إي ــران
ص ــارت تمل ــك رادارات ووس ــائل اس ــتطالع

تس ــمح لها ّ
ّ
الخفية واألقمار
بتتبع الطائ ــرات
الصناعي ــة ذات امل ــدار املنخف ــض ،وه ــذا  -مل ــن
ّ
يخط ــط لح ــرب  -يثي ــر الكثي ــر م ــن املخ ــاوف.
ّ
قاذف ــات «الب ــي »2-األميركي ــة ،الت ــي تعتب ــر
رأس الحرب ــة ف ــي أي حمل ــة جوي ــة ،بطيئ ــة
ـكل
وغي ــر ق ــادرة عل ــى املن ــاورة ،وتعتم ــد بش ـ ّ ٍ
ش ــبه كام ــل عل ــى مي ــزة الخف ــاء حت ــى تنس ــل
ال ــى األج ــواء املعادي ــة وتض ــرب الدفاع ــات
الجوي ــة؛ وح ــن تثب ــت إي ــران قدرته ــا عل ــى
قه ــر تكنولوجي ــا الخف ــاء ،تصير أغل ــى قاذفة
ّ
ف ــي العال ــم  -تمل ــك امي ــركا أق ــل م ــن عش ــرين
ً
نس ــخة منه ــا  -هدف ــا س ــهال للدف ــاع الج ــوي.
ّ
م ــن جه ــةٍ أخ ــرى ،ف ــإن امي ــركا اعت ــادت عل ــى
ّ
«عاملثالثي ــة» ت ّه ــدد وترغ ــي وتزب ــد،
جي ــوش ّ
ٌ
ـكل هش ٌ
قائم عل ــى الدعاية
ث ــم يتب ـ ّـن انها هي ـ
ّ ّ
ويخلو من الفعالية العس ــكرية ،إل أن انتشار
امليليش ــيات املدعوم ــة م ــن اي ــران ،واداء ه ــا
ف ــي لبن ــان وغ ــزة والع ــراق ،يرس ــمان الح ـ ّـد
ً
ب ــن الدعاي ــة والج ـ ّـد ،ويعطي ــان ص ــورة ال
يمك ــن دحضه ــا ع ــن املس ــتوى القتال ـ ُـي ال ــذي
س ــتواجهه أي ــة ق ــوة غازي ــة .ح ــن ضرب ــت
البارج ــة اإلس ــرائيلية «هاني ــت» ع ــام 2006
ـاروخ ايران ــي الصن ــع ،يق ــول العدي ــد م ــن
بص ـ
الخب ــراءّ ٍ ،
تأجل ــت الح ــرب عل ــى إي ــران ألع ــوام.
كان الع ــرب ّأول م ــن أدخل الصواريخ املضادة
ّ
للس ــفن ال ــى التاري ــخ العس ــكري ،ح ــن تمك ــن
زورق ــا صواري ــخ مصري ــان م ــن اغ ــراق ّ
املدمرة
االس ــرائيلية «اي ــات» بصواري ــخ «س ــتيكس»
الروس ــية القديم ــة ف ــي تش ــرين األول م ــن ع ــام
ّ
 .1967ض ــرب «اي ــات» هز العقيدة العس ــكرية
للقت ــال البح ــري عل ــى مس ــتوى العال ــم ،بع ــد
ّ
أن فه ــم املخطط ــون أن ه ــذه الصواري ــخ
ّ
الجدي ــدة تمك ــن قارب ــا صغيـ ـرًا م ــن تدمي ــر
ّ ّ
ـفن تفوق ــه حجم ــا بأضع ــاف ،إل أن الع ــرب
س ـ ٍِ
يتمكن ــوا من تك ــرار االنجاز ّ
ضد اس ــرائيل
ل ــم
ألربع ــن س ــنة ،حت ــى ع ــام  .2006الفك ــرة
ذاته ــا تنس ــحب عل ــى العب ــوات الت ــي أرعب ــت

