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رأي

ــن قدرات طهران العسكرية
ّ
ومتنوع ــة  -وان كان ــت ت ــؤدي املهم ــة ذاته ــا.
ٌ
تكنولوجي ــا الخف ــاء مثال واض ــح على كيفية
ّ
االس ــتثمار العس ــكري ف ــي إي ــران .تمكن ــت
امي ــركا ،عبر حروب ع ـ ّـدة ،من تحويل طائرات
«الش ــبح» ال ــى عام ــل تف ـ ّـوق نوع ــي ال ّ
راد ل ــه،
ٍ
فقام ــت طائ ــرات «اف ( »117النم ــوذج األول
لطائ ــرات التخفي) بض ــرب الرادارات العراقية
ف ــي الغ ــارات الت ــي أطلق ــت ح ــرب الخلي ــج
الثاني ــة ،ولعب ــت الطائ ــرات نفس ــها  -اضاف ــة
ال ــى قاذف ــات «ب ــي  - »2دورًا محوري ــا ف ــي
حمالت يوغوسالفيا والعراق  ،2003من جهةٍ
اخرى ،جرى تطوير وس ــائل تكنولوجية ّ
عدة
ّ
إلبط ــال مي ــزة الخف ــاء ،وايران رك ــزت بحوثها
وتصنيعه ــا ف ــي ه ــذه املج ــاالت تحديـ ـدًا.
ّ
الوس ــيلة األولى تتعلق بنوع الرادار :اكتشف
ّ
ال ــروس س ــريعًا أن تصمي ــم طائ ــرات الش ــبح
ّ
ّ
مخص ـ ٌـص لتالف ــي نوع مح ــدد من ال ــرادارات،
ه ــي ال ــرادارات عالي ــة الت ــردد ذات املوج ــة
الرفيع ــة (اكس-بان ــد) ،وه ــي الت ــي تس ــتعمل
عل ــى م ــن الطائ ــرات املعادي ــة وف ــي رادارات
ّ
التردد ينتج ش ــعاعًا
توجي ــه الصواري ــخ ،هذا
ّ
«ضيق ــا» ،عرض ــه بال ّس ــنتيمترات،
راداري ــا
ّ
مثالي لكش ــف األه ــداف بدق ــة ولتوجيه
وه ــو
الذخائ ــر.

تملك إيران رادارات تسمح ّ
بتتبع
ّ
الخفية واألقمار الصناعية
الطائرات
المنخفضة المدار

اإليرانيون بدأوا بعرض الصواريخ الجوالة التي يصممونها

الق ــوات األميركي ــة ف ــي الع ــراق ،والتكتي ــكات
ّ
الت ــي أثخن ــت االس ــرائيليني ف ــي غ ــزة ولبنان،
واداء الق ــوى املدرب ــة إيراني ــا ف ــي س ــوريا.
ّ
أخيـ ـرًا ،ف ــإن ظ ــروف املواجه ــة تمن ــع امي ــركا
م ــن التخطيط لضربةٍ مح ــدودة أو احتوائية،
ُتعج ــز إي ــران ع ــن ال ـ ّ
ـرد ،كم ــا كت ــب س ــيمور
هي ــرش ف ــي تحقي ـ ٍـق ع ــن املوض ــوع من ــذ
س ــنوات ،اكتش ــف العس ــكريون االميركي ــون
ّ
أن حص ــر الح ــرب ض ـ ّـد إي ــران  -كم ــا ج ــرى
م ــع الع ــراق ع ــام  - 1991مس ــتحيل .ال يمك ــن
ض ــرب املواق ــع النووي ــة االيراني ــة م ــن دون
تأم ــن القواع ــد الجوي ــة ف ــي املنطق ــة ،وه ــذا
يس ــتلزم ضرب منصات الصواريخ االيرانية،
وال يمك ــن تنفي ــذ ذل ــك بينم ــا الخلي ــج يع ـ ّـج
بالصواري ــخ املض ــادة للس ــفن ...هك ــذا ،رويـ ـدًا
رويـ ـدًا ،ب ــدأت أه ــداف الحمل ــة األميركي ــة
ّ
باالتس ــاع لتتضمن غزوًا للس ــواحل االيرانية
وتدميـ ـرًا لع ــدد كبي ــر من املنش ــآت العس ــكرية
ّ
فتحول ــت الحمل ــة الجوي ــة
ف ــي البل ــد،
ّ
ـرب ش ــاملة بمئ ــات
ـ
ح
ـة
ـ
خط
ـى
ـ
الخاطف ــة ال
ٍ
وآالف األه ــداف ،حت ــى وص ــل الجن ــراالت
االميركي ــون ال ــى التفكي ــر جديًا في اس ــتعمال
القناب ــل النووي ــة التكتيكي ــة الخم ــاد دفاعات
إي ــران ،بحس ــب مص ــادر س ــيمور هي ــرش.
هك ــذا ،تصي ــر الح ــرب ض ـ ّـد إي ــران رهان ــا
خطيـ ـرًا ،وبع ــض الباحث ــن االميركي ــن
(خصوص ــا اولئ ــك القريب ــون م ــن اس ــرائيل)
حاول ــوا تش ــجيع الحكوم ــة االميركي ــة عل ــى
ّ
ّ
ض ــرب اي ــران ،مؤكدي ــن أن الدفاع ــات االيرانية
ّ
ل ــن تش ــكل خطـ ـرًا عل ــى االس ــطول االميرك ــي
ّ
املتف ـ ّـوق ،ولك ــن أي ــة دولة في العال ــم لن تغامر
بحرب حني يكون ثمن الخطأ وس ــوء التقدير
ٍ
فيه ــا اغ ــراق حام ــات طائ ــرات ،أو تدمي ــر
قواع ـ ٍـد تح ــوي آالف الجن ــود األميركي ــن،
ّ
فارتف ــاع كلف ــة الره ــان يس ــبب الت ــردد .كل
تأجي ـ ٍـل للح ــرب عل ــى اي ــران ّأدى ال ــى زي ــادة
صعوبته ــا وتعقيده ــا ،فض ــرب اي ــران ع ــام

 2004كان أس ــهل م ــن ضربه ــا ع ــام ،2007
ُ
وح ـ ٌ
بحرب
ـرب ض ـ ّـد ايران ع ــام  2007ال تق ــارن
ٍ
ّ
ق ــد تجري اليوم ،بعد أن طورت ايران أس ــلحة
وق ــدرات جدي ــدة ،وعمل ــت خط ــوط انتاجه ــا
لس ــنوات عل ــى انت ــاج ومراكم ــة الصواري ــخ،
ّ
التي يزداد مفعولها ودقتها مع كل سنة (في
األعوام األخيرة ،صار االيرانيون يس ــتبدلون
ال ــرؤوس الحربي ــة القديم ــة ف ــي صواري ــخ
ً
« ّش ــهاب  ،»3مث ــا ،ب ــرؤوس جدي ــدة أكث ــر
دق ــة وفاعلي ــة) .م ــن هن ــا كان االس ــرائيليون
يس ــتعجلون األميركي ــن لض ــرب إي ــران،
ّ ّ
محاجج ــن بأن كل تأخير للمواجهة س ــيزيد
م ــن صعوبته ــا وتعقيده ــا ،ال ــى أن تصي ــر
غي ــر ممكن ــة  -واإليراني ــون ب ــدأوا بع ــرض
الصواري ــخ الجوال ــة الت ــي يصممونه ــا ،وهي
كالتطورات الس ــابقة ،ستدخل عنصرًا جديدًا
ّ
يغي ــر املعادل ــة بأكمله ــا م ــا أن تصي ــر ف ــي
الخدم ــة.

ٌ
مثال عن تحضيرات إيران:
كشف طائرات «الشبح»

بإم ــكان دول العال ــم الثالث أن تش ــتري أفضل
تكنولوجيا يصنعها الغرب أو روسيا ،وهي
ُ
ّ
رادار (أق ــل كف ــاءة)
ل ــن تقل ــق امي ــركا بمق ــدار
ٍ ّ
ينتج ــه البل ــد بقدرات ــه الذاتي ــة ،ف ــكل األنظم ــة
ُ
الت ــي تص ـ ّـدر معروف ــة املواصف ــات واملزاي ــا،
والوس ــائط االلكتروني ــة عل ــى م ــن الطائ ــرات
مبرمج ــة مس ــبقًا لرص ــد موج ــات ال ــرادار
املع ــادي وتقليده ــا والتش ــويش عليه ــا .م ــا
يخيّ ــف الجي ــش الغ ــازي ه ــي األم ــور الت ــي ال
يتوقعه ــا ،وال ــرادار ال ــذي ال يع ــرف ّبوج ــوده،
والوس ــائط الدفاعي ــة الت ــي ال يتحض ــر له ــا.
ف ــي الح ــرب الحديث ــة ،بإم ــكان بطاري ــة دف ــاع
ج ــوي ،ل ــو عمل ــت بحري ــة ،أن تس ــقط س ــربًا
ً
كام ــا ف ــي دقائ ــق ،والع ــروض العس ــكرية
اإليراني ــة تلع ــب دائم ــا عل ــى فك ــرة التخوي ــف
م ــن املجه ــول وع ــرض أنظم ــة مختلف ــة

فب ــدأ ال ــروس بالبن ــاء عل ــى تقني ــة املوج ــات
العريض ــة (ك-بان ــد وال ـ ـ -بان ــد وف ــي ات ــش اف
 واألخي ــرة «موج ــة متري ــة» ،أي أن عرضه ــايف ــوق املت ــر) الت ــي يس ــتعملها ال ــروس من ــذ
ّ
نهاي ــة الح ــرب العاملي ــة ّ الثاني ــة ،ولك ــن
عيبه ــا كان ف ــي نق ــص الدق ــة وع ــدم امكاني ــة
ّ
اس ــتخدامها للتوجي ــه (كلم ــا عرض ــت املوجة
ّ
تش ــتت عل ــى املس ــافات البعي ــدة ،وأعط ــت
احداثي ــات غي ــر دقيق ــة ع ــن اله ــدف) .مي ــزة
ّ
املوج ــة العريض ــة ه ــي أن حجمه ــا الكبي ــر
يجع ــل تصمي ــم طائ ــرة الش ــبح م ــن دون
ّ
مخصصة لتش ــتيت
فائ ــدة ،فأس ــطح الطائرة
ص ــاص املوج ــات الس ــنتيمترية
وح ــرف وامت ّ
الصغي ــرة ،ولكنه ــا ل ــن تمن ــع ش ــعاعًا عريضًا
االرت ــداد ال ــى املص ــدر وكش ــف اله ــدف.
م ــن ُ
ح ــن أس ــقطت طائ ــرة «اف »117-ف ــوق
يوغوس ــافيا ،ع ــزا العدي ــد م ــن الخب ــراء األمر
الى اس ــتعمال اليوغوس ــاف رادارات روس ــية
قديم ــة (الـ-بان ــد  -وه ــي موج ــة ديس ــيمترية)
ف ــي نظام «س ــام  »3الذي أس ــقط الطائرة .بعد
ً
ح ــرب يوغوس ــافيا ،ذه ــب ال ـ ّـروس خط ــوة
أبع ــد ف ــي تطوي ــر جي ـ ٍـل جدي ـ ّـد م ــن ال ــرادارات
ُ
املتري ــة الحديث ــة تق ــارن دقته ــا ب ــرادارات
ّ
هذا النظ ــام يدمج في
الّت ــردد العال ــي ،وص ــار ّ
كل بطارية «اس  »300تش ــغلها روس ــيا .ايران
ً
أظه ــرت ،من ــذ س ــنوات ،أش ــكاال مختلف ــة م ــن
رادارات املوج ــة العريض ــة ،أش ــهرها «مطل ــع
الفج ــر  »1و«مطل ــع الفج ــر  ،»2واألخير يش ــبه
ال ــى ح ـ ٍّـد بعي ــد رادار «النيب ــو» الروس ــي الذي
يعتب ــر «كاش ــف الخف ــاء» ف ــي بطاري ــات «اس-
.»400
ّ
ّ
ويدع ــي جن ــراالت إيرانيون أن ه ــذه الرادارات

بعد حرب يوغوسالفيا
ذهب الروس خطوة أبعد في
تطوير الرادارات
أضح ــت منتش ــرة ال ــى درج ــة تغطي ــة
ـكل ش ــبه كام ــل.
املج ــال الج ــوي اإليران ــي بش ـ ٍ
التي ــار الثان ــي ف ــي محارب ــة تقني ــات الخف ــاء
ً
يدع ــو ال ــى اعتم ــاد املع ـ ّـدات البصري ــة ب ــدال
م ــن ال ــرادار ،فم ــع تط ـ ّـور الكام ّي ــرات ّالحراري ــة
ً
الحديثة ،اكتش ــف الطي ــارون أنها تمثل بديال
ممت ــازًا م ــن ال ــرادار ف ــي الكثي ــر م ــن الح ــاالت،
فه ــي وس ــيلة رص ــد هام ــدة (ال يع ــرف الع ـ ّ
ـدو
ّ
انه ــا تالحق ــه) ،وق ــد اختب ــر ال ــروس ،من ــذ
ّ
الثمانيني ــات ،أن الكامي ــرات الحديثة أضحت
ق ــادرة عل ــى رص ــد القاذف ــات األميركي ــة م ــن

ـافات بعي ــدة  -تف ــوق الـ ــ 90كيلومت ــر
مس ـ ٍ
 م ــن دون الحاج ــة ال ــى تش ــغيل ال ــرادار،خصوص ــا عل ــى االرتفاع ــات العالي ــة حي ــث
يك ــون الف ــارق الح ــراري كبيـ ـرًا ب ــن الطائ ــرة
والج ــو الب ــارد املحي ــط به ــا .ال توج ــد دول ــة
ف ــي العال ــم الي ــوم تعتم ــد األنظم ــة البصري ــة
كإي ــران ،فه ــي تدمجه ــا بمختل ــف أنظم ـ ًـة
الدف ــاع الج ــوي ،وتط ـ ّـور باس ــتمرار أنظم ــة
جدي ــدة وخفيف ــة ،قادرة عل ــى التقاط األهداف
وتوجي ــه الصواري ــخ واملداف ــع الرشاش ــة
ّ
(وهن ــا ابت ـ ٌ
ـكار ايران ـ ّـي آخ ــر ،اذ إن املؤسس ــة
ّ
الدفاعي ــة انتبه ــت ال ــى أن املدفعي ــة املض ــادة
ّ
للطائ ــرات ،الت ــي اعتب ــر الكثي ــرون أن زمنه ــا
ّ
ق ــد ول ــى ،بإمكانه ــا أن تصي ــر بالغ ــة الفعالية
اذا م ــا أوصل ــت ب ــرادار حدي ــث وعمل ــت ضمن
مجموع ــة ،باس ــتعمال برام ــج كمبيوتري ــة
تق ـ ّـدر على توجي ــه املوجة النارية وتش ــكيلها
بدق ــة بحي ــث تصنع «حائط ــا»  -أو ،باألحرى،
ّ
مربع ــا  -م ــن الش ــظايا ف ــي الس ــماء ح ــول
اله ــدف ،فتصب ــح ه ــذه الوس ــائط مثالي ــة
إلس ــقاط الصواري ــخ الجوال ــة وطائ ــرات
االس ــتطالع وحماي ــة النق ــاط الحساس ــة).

خاتمة

ّ
بن ــت إي ــران قدرته ــا الردعي ــة عل ــى تجن ــب
منافس ـ ّـة امي ــركا ف ــي مضمارها ،فه ــي تعرف
س ــلفًا انه ــا ل ــن تتمك ــن يوم ــا م ــن مواجه ــة
ق ــوة غربي ــة ف ــي الج ـ ّـو أو ف ــي البح ــر ،وم ــن
هن ــا انبثق ــت تقني ــات الح ــرب الالمتكافئ ــة
الت ــي ترم ــي ال ــى اس ــتغالل الثغ ــرات وض ــرب
الع ـ ّ
ّ
تقليدي ــة ،كالصواري ــخ
ـدو بوس ــائل غي ــر
ً
مث ــا .انهمك ــت امي ــركا ،من ــذ س ــنوات ،ف ــي
تطوي ــر وس ــائط دفاعي ــة ف ــي محاول ــة
للوقاي ــة م ــن صواري ــخ روس ــيا والص ــن
ّ
وكوري ــا واي ــران ،لك ــن تقريـ ـرًا نش ــرأخيرًا ف ــي
مجل ــة «االيكونوميس ــت» يش ــرح صعوب ــة
ه ــذا اله ــدف .الوالي ــات املتح ــدة م ــأت العال ــم
ضجيج ــا بأخب ــار «ال ــدرع الصاروخي ــة»،
ّ
ولك ــن قل ــة من الناس تعل ــم أن برنامج ،GMD
ّ
ال ــذي كل ــف أكثر من  40مليار دوالر ،قد فش ــل
ّ
ف ــي كل التج ــارب االعتراضي ــة الخم ــس الت ــي
أجري ــت عل ــى النظ ــام من ــذ ع ــام  .2008تق ــول
ّ
الـ«ايكونوميس ــت» أن حوال ــى الـ ــ 100ملي ــار
دوالر انفق ــت ف ــي العق ــد األخي ــر عل ــى برام ــج
مماثل ــة ل ــم تق ـ ّـرب امي ــركا م ــن الغ ــاء خط ــر
ّ
الصواري ــخ ،ب ــل أثبت ــت أن اله ــدف بح ـ ّـد ذات ــه
ً
ق ــد يك ــون مس ــتحيال  -وه ــي الخالص ــة الت ــي
ّ
عب ــر عنه ــا العديد م ــن الجن ــرالت االميركيني
الذي ــن عمل ــوا ف ــي ه ــذا املي ــدان .املس ــألة ال
تقتص ــر عل ــى الصعوب ــة التقني ــة (اعت ــراض
رأس حرب ــي  -أو رؤوس متع ــددة  -بحج ــم
خزان ــة صغي ــرة يس ــبح ف ــي الفض ــاء بس ــرعة
م ــاخ 8-وم ــا ف ــوق) ،ب ــل ه ــي مرتبط ــة اي ّض ــا
بس ــهولة تضلي ــل األنظم ــة الدفاعي ــة املعق ــدة
بوس ــائل بس ــيطة ،فالصواري ــخ الروس ــية
مصمم ــة الي ــوم ك ــي تطل ــق عش ــرات األه ــداف
الوهمي ــة ح ــن ينفصل ال ــرأس الحربي عنها
ف ــي الفض ــاء الخارج ــي ،كله ــا تماثل ــه ف ــي
الحج ــم وتس ــير ّ
بالس ــرعة نفس ــها ،م ــا يجعل
ّ
ّ
التميي ــز ش ــبه مس ــتحيل ،وكلم ــا ط ــورت
امي ــركا وس ــائل اعت ــراض جدي ــدة ،تطل ــق
روس ــيا اج ــراءات مض ــادة تلغ ــي مفعول ّه ــا.
ه ــذا النق ــاش العس ــكري والتقن ــي يمث ــل
«البني ــة التحتي ــة» لتط ـ ّـور العالق ــات ب ــن
إي ــران والغ ــرب ،وه ــو م ــا يح ـ ّـدد ،إل ــى درج ــة
كبي ــرة ،دينامي ــات املواجه ــة والعقوب ــات،
والح ــوار والتواف ــق ،والتناف ــس والصفق ــات؛
وم ــن يجه ــل ه ــذه الخلفية يصير من الس ــهل
علي ــه تصديق نظري ــات املؤامرة التبس ــيطية
والس ــرديات ع ــن «اللعب ــة» الت ــي يلعبه ــا
اإليراني ــون واألميركي ــون ف ــي الكوالي ــس،
بينم ــا يتظاه ــرون بالع ــداء ف ــي العل ــن،
والهدف – بالطبع  -هو خداعنا نحن العرب!
نظـ ـرًا ال ــى حجم االقتص ــاد االميركي وقدراته
التكنولوجي ــة الهائل ــة ،ال يمك ــن ألح ـ ٍـد ف ــي
العال ــم أن يخي ــف امي ــركا بحج ــم جيش ــه أو
عب ــر بن ــاء أس ــاطيل جوي ــة وبحري ــة عل ــى
النم ــط االميرك ــي ،م ــا يخي ــف امي ــركا ه ــي
ً
الجي ــوش الت ــي تمل ــك خب ــرة قتالي ــة ،والت ــي
له ــا عقي ــدة ّ
خاصة بها ،تس ــتفيد م ــن امليزات
ّ
املحلي ــة والجغرافي ــة ،وتصم ــم نمطه ــا
القتال ــي خ ــارج االط ــار الغرب ــي التقليدي .في
ّ
ه ــذا املج ــال ،يمك ــن لن ــا أن نتعل ــم الكثي ــر م ــن
تجرب ــة إي ــران.
* من أسرة «األخبار»
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