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مقدمه

التواصــل  بمواقــع  وحســابات  إعــام  وســائل  أعلنــت 
االجتماعــي وبعــض نشــطاء المواقــع الرســمية اإلخباريــة 
ــو 2020م، عــن اســتهداٍف  ــوم األحــد 10 ماي ــة، ي اإليراني
خاطــٍئ لســفينة إمــداد إيرانيــة ِمــن ِقبــل فرقاطــة حربيــة 
إيرانيــة، وهــو مــا أّكدتــه مصــادر إيرانيــة رســمية الحًقــا، 
وذلــك فــي أثنــاِء تنفيــذ منــاورة بْحريــة ُتجريهــا القــّوات 
المطــّل  جاســك  مينــاء  مــن  بالقــرب  اإليرانيــة  البْحريــة 
علــى بحــر عمــان، الــذي يفصلــه عــن جنــوب شــرق طهــران 
نحــو 790 ميــًا، وتســّبب الحــادث فــي أضــرار بالســفينة، 

ومقتــل وإصابــة عــدد مــن طاقمهــا.
االجتماعــي  التواصــل  موقــع  عبــر  دون  مغــرِّ وتناَقــل 
»تويتــر« أّن الحــادث نتيجــة إلطــاق فرقاطــة »جمــاران« 
صاروخــا مــن فئــة »كــروز« المســمى »نــور« باتجــاه زورق 
مــن  عــدد  ومقتــِل  ِره  تضــرُّ إلــى  أّدى  ممــا  »ُكنــارك«، 
إلــى  الرســمية  الجهــات  اســتمرَّ صمــت  بينمــا  طاقمــه، 
اليــوم التالــي، إذ أصــدر الجيــش اإليرانــي بياًنــا يؤّكــد فيــه 

الحــادث واألخبــار التــي جــرى تناُقلهــا.

https://cutt.us/SBScs
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أشــارت تقاريــر إعاميــة ورســمية إيرانيــة إلــى تفاصيــل 
الحــادث، ومــن ذلــك مــا أوردتــه وكالــة أنبــاء »تســنيم« 
بــة ِمــن الحــرس الثــوري اإليرانــي، التــي أوضحــت أّن  المقرَّ
زورق »كنــارك« قــد اســُتهدف بصــاروخ أطلقتــه فرقاطــة 
»جمــاران« عــن طريــق الخطــأ خــال منــاورة بْحريــة فــي 

منطقــة جاســك وتشــابهار.
وعلــى الرغــم مــن أّن هــذا الحــادث قــد ُأحيــط بصمــت 
ــه، فــإّن  مــن ِقبــل الجهــات الرســمية اإليرانيــة فــور تداول
التالــي عــن  اليــوم  أعلنــت صبيحــة  الســلطات اإليرانيــة 
الحادثــة واعتبرتهــا خطــأ فــي تحديــد األهــداف مــن ِقبــل 
الــزورق »كنــارك«، وأســفر  الفرقاطــة »جمــاران« تجــاه 

عــن مقتــل 19 وإصابــة 15 مــن طاقــم الــزورق.
وقــوع  ســبب  أّن  أوضــح  للجيــش،  الحــٍق  بيــاٍن  وفــي 
الحــادث ينحصــر بيــن وجــود عيــب تقنــّي فــي الصــاروخ 
ض لحــرب إلكترونيــة، وكا األمريــن لــه تبعاتــه  أو التعــرُّ
وانعكاســاته علــى تقييــم حجــم وقــدرة القــوة الصاروخيــة 
الصــاروخ  فــي  ــا  تقنيًّ عيًبــا  الســبب  كان  فــإذا  اإليرانيــة، 
ك فــي قــدرات الصواريــخ اإليرانيــة مــن  فهــو أمــر يشــكِّ
حيــث دقــة التصويــب، بعــد أن حاولــت إيــران خــال الفتــرة 
ــا فــي دقــة تصويــب  ًمــا نوعيًّ الماضيــة تأكيــد إحرازهــا تقدُّ
صواريخهــا. أّمــا إذا كانــت حرًبــا إلكترونيــة، وإيــران بالطبــع 
ــه االتهــام إلــى الواليــات المتحــدة،  عبــر هــذا االّدعــاء توجِّ

ًل: عيب تقنّي أم حرب إلكترونية؟ أوَّ

https://cutt.us/iO3ir
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ش الــزوارق اإليرانيــة بِقَطــع  خصوًصــا بعــد حــوادث تحــرُّ
البْحريــة األمريكيــة الشــهر الماضــي، فــإّن هــذا االّدعــاء 
فــي  التحّكــم  علــى  قــادرة  واشــنطن  يجعــل  اإليرانــي 
ــى أســلحة ضــّد القــّوات  ــة وتحويلهــا إل ــخ اإليراني الصواري

اإليرانيــة نفســها!
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كل مــن الفرقاطــة »جمــاران« التــي ُأطِلــق منهــا الصاروخ، 
والــزورق »كنــارك« الــذي ُأصيــب، يرجع تاريــخ تصنيعه إلى 
مــا قبــل عهــد الجمهوريــة اإليرانيــة، أي مــا قبــل أربعيــن 
المتكــررة،  الصيانــة  عمليــات  مــن  الرغــم  وعلــى  عاًمــا. 
ل تهديــًدا للقــّوات  فــإّن هــذه الِقَطــع البْحريــة باتــت تشــكِّ
العاملــة عليهــا أكثــر ممــا تشــكل عامــل حمايــة إليــران. 
وليســت حادثــة الفرقاطــة »دماونــد« التــي غرقــت فــي 
فًة وراَءها عدًدا  بحــر قزويــن فــي مطلع عــام 2018م، مخلِّ
مــن الغرقــى والمصابيــن مــن بيــن قــّوات البْحريــة اإليرانية 
العاملــة، ببعيــدة عــن الحادثــة التــي نحــن بصددهــا اآلن، 
ــا، منتًجــا حديًثــا  عــة محليًّ وإن كانــت »دماونــد«، المصنَّ
للترســانة اإليرانيــة لكنهــا لــم تصمــد أمــام أمــواج بحــر 
قزويــن المغلــق فــي منطقــة ميــاه ضحلــة، ممــا يعكــس 
بــأّي  منجــزات عســكرية  عــن  اإلعــان  فــي  إيــران  رغبــة 
كــة لقّواتها. ل مقبــرة متحرِّ وســيلة، حتــى وإن كانــت تشــكِّ

1- الفرقاطة »جماران«

فرقاطــة إيرانيــة تابعــة للقــّوات البْحريــة للجيــش اإليرانــي 
النظامي )ليســت تابعة للقّوات البْحرية للحرس الثوري(، 
نــع، ُأعِلــن عنهــا  وهــي مــن طــراز »مــوج« بريطانيــة الصُّ
ألول مــرة أوائــل عــام 2010م فــي مينــاء بنــدر عبــاس، 

ثانًيا: ِقَطع بْحرية تخّطى عمرها أربعين عاًما
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إذ ذكــرت القــّوات البْحريــة اإليرانيــة أّن هــذه الفرقاطــة 
نــع صنعهــا خبــراء منظمــة الصناعــات البْحريــة  محّليــة الصُّ
اإليرانيــة، واعتبرتهــا البْحريــة اإليرانيــة مــن أهــّم إنجازاتهــا 
ــة لصناعاتهــا  ــة وتكنولوجّي ــة قفــزة نوعّي ــة، وبمثاب البْحري
ــة عــن هــذه  ــى الرغــم مــن المزاعــم اإليراني ــة. وعل البْحري
لهــا وتســّميها  الدعايــة  فــي  تبالــغ  كمــا  أو  الفرقاطــة، 
»المدمــرة«، فــإّن المصــادر تشــير إلــى أّن ُســفن القــّوات 
البْحريــة اإليرانيــة يعــود تاريــخ صناعتهــا إلــى فتــرة مــا قبــل 
الثــورة اإليرانيــة، وتحديــًدا فــي عهــد حكــم الشــاه إليــران، 
إذ تعاقــدت حكومــة شــاه إيــران محمــد رضــا بهلــوي مــع 
الحكومــة البريطانيــة فــي الســتينيات مــن القــرن الماضــي 
 »vosper MK 5« علــى شــراء أربــع ُســفن حربيــة مــن فئــة
مــن ُصنــع شــركتي »فوزبــر ثرونــي كروفــت« و»فيكــرز« 
»ســبان«  هــي  األربــع  والفرقاطــات  البريطانيتيــن، 
بعــد  إيــران  أْجــَرت  ثــم  و»ســهند« و»البــرز« و»الونــد«. 
التعديــات وعمليــات الصيانــة علــى  الثــورة كثيــًرا مــن 
هــذه الســفن، ومنهــا مــا ُســّمي بالفرقاطــة »جمــاران«، 
دت باألســلحة الصاروخيــة والطوربيــدات البْحرية،  التــي ُزوِّ

ــة علــى بعــض أجهزتهــا. ــت بعــض أعمــال الصيان وُأجرَي
ويبلــغ طــول الفرقاطــة »جمــاران« نحــو 94.5م، وبعــرض 
يزيــد علــى 10 أمتــار، وبســرعة بْحريــة تصــل إلــى 30 عقدة، 
ــًرا  ــا، وتمتلــك كثي كمــا أنهــا قــادرة علــى حمــل 140 جنديًّ
مــن األســلحة التــي طّورتهــا إيــران وأعــادت إدماجهــا علــى 
الصواريــخ والطوربيــدات والمدافــع  الفرقاطــة، ومنهــا 

https://cutt.us/6rx2v
https://cutt.us/oP56U


9 ر ويكشفها القصور طموحات إيران العسكرية.. يغذيها التهوُّ

َدت بصواريــخ »كــروز« المعروفــة فــي  ُزوِّ الرشاشــة، إذ 
مــن  معّدلــة  نســخة  ُتعتَبــر  التــي  »نــور«،  باســم  إيــران 
صاروَخــي »»C801 و»»C802 الصينيــة، باإلضافــة إلــى 
صــاروخ »فجــر« ومدفــع »أورليكــون« عيــار 20 ملــم. كمــا 
ورادار  بــرادارات ماحيــة،  دة  مــزوَّ كذلــك  الفرقاطــة  أّن 
التحكــم فــي إطــاق النــار. وإلى جانب ذلــك تزعم إيران أن 
فرقاطــة »جمــاران« هــي أّول األســلحة البْحريــة اإليرانيــة 

ــات. التــي تمتلــك مهبًطــا للمروحّي
المواصفات الفّنية:

الطاقمالحمولةالسرعةالعرضالطول

ا1500 طّن30 عقدة بْحرية10م94.5م 140 جنديًّ

صورة رقم )1(: الفرقاطة اإليرانية »جماران«

ن«
ورا

گا
جن

« 
قع

مو
ر: 

صد
لم

ا
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2-زورق »ُكنارك«

زورق تابــع للقــّوات البْحريــة للجيــش اإليرانــي مــن فئــة 
 »damen« نع من إنتاج مصنع »هنديجان«، هولندّي الصُّ
المتخصــص فــي صناعــة الســفن، وقــد حصلــت عليــه إيــران 
فــي فتــرة مــا قبــل الثــورة اإليرانيــة، ودخــل الخدمــة فــي 
القــّوات البْحريــة اإليرانيــة بعــد إجراء عمليــات تجديده في 
الثامــن مــن أكتوبــر عــام 2018م، فــي المنطقــة البْحريــة 
الثالثــة »نبــوة«، بحضــور القائــد العــام للبْحريــة النظاميــة 

للجيــش اإليرانــي.
ــات اللوجســتية  تكُمــن مهّمتــه األساســية فــي العملي
ومهــاّم اإلســناد، وكذلــك مهــاّم الدوريــة البْحريــة، ويبلــغ 
ر بنحــو  طولــه نحــو 47م، وبعــرض 8.5م، وغاطــس ُيقــدَّ
ــا، وبطاقــم يصــل  2.9م، كمــا أنــه قــادر علــى حمــل 460 طنًّ
د بصــاروخ  تعــداده إلــى 100 جنــدي، كمــا أّن الــزورق مــزوَّ
مــن نــوع »كــروز« المســمى »نــور«، وهــو مــن نفــس نــوع 
ض لــه الــزورق مــن ِقبــل الفرقاطــة  الصــاروخ الــذي تعــرَّ
د بمدفــع عيــار 20 ملــم،  »جمــاران«، إضافــة إلــى أنــه مــزوَّ
ومنّصــات إطــاق لصــاروخ »نــور«، باإلضافــة إلــى القــدرة 

علــى نشــر األلغــام البْحريــة.
المواصفات الفّنية:

الطاقمالحمولةالغاطسالعرضالطول
ا2.9م8.5م47م 100 جندّي460 طنًّ

https://cutt.us/kTMb7
https://cutt.us/kTMb7
https://cutt.us/oGN5Z
https://cutt.us/oGN5Z
https://cutt.us/kTMb7
https://cutt.us/kTMb7
https://cutt.us/oP56U
https://cutt.us/oP56U
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علــى الرغــم مــن ِقــَدم وتهاُلــك الِقَطــع البْحريــة اإليرانيــة 
أطــراف الحادثــة، فــإّن البيــان األخيــر للجيــش رجــع ســبب 
وقوعهــا إلــى عيــب تقنــّي فــي الصــاروخ، وتحديــًدا فــي 
ــه الصــاروخ، وأّن دور الفرقاطــة »جمــاران« ال يعــدو  ُموجِّ
كونهــا منّصــة إطــاق للصــاروخ وِمــن َثــّم لــم تقــع الحادثــة 

نتيجــة عيــب فــي الفرقاطــة.
وقــد أعلــن بيــان الجيــش اإليرانــي أّن الصــاروخ الــذي 
ُأطلــق مــن الفرقاطــة »جمــاران« كان مــن طــراز »نــور«، 
وهــو صــاروخ إيرانــّي طــّواف »كروز« مضاّد للســفن، عبارة 
 C802««و C801«« لــة مــن صاروَخــي عــن نســخة معدَّ
يــن، إذ ُيعتبــر صــاروخ »نــور« مــن بيــن أّول النمــاذج  الصينيَّ
فــي الصناعــات العســكرية اإليرانيــة، التــي اســتعرضتها 
حة اإليرانيــة عــام 1991م، ويتــراوح مــداه  القــّوات المســلَّ
بيــن 40 و170كلــم، بطــول 6.38م، وقطــر 36ســم، كمــا 
يبلــغ وزنــه 715كغــم، منهــا 165كغــم للــرأس الحربــّي، 

ْلــب. وهــو ِمــن الصواريــخ التــي تعمــل بالوقــود الصُّ
ــص  مخصَّ وهــو  مــاخ،  بـــ0.9  الصــاروخ  ســرعة  ر  ُتقــدَّ
كمــا  الســاحلية،  المنّصــات  أو  الــزوارق  الســتهداف 
ــن الحوامــة BH-7««، ونمــاذج أخــرى  ــى مت ُيســتخَدم عل
َدت بهــا مروحّيــات »ميــل-17«، ومقاتــات »إف-4«  ُزوِّ
الفانتــوم. وُيعتبــر صــاروخ »نــور« مــن بيــن الصواريــخ التــي 

ل من نسخة صينية ثالًثا: »نور«.. صاروخ إيرانّي معدَّ

https://cutt.us/fNuc3
https://cutt.us/fNuc3
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ــران جماعاتهــا المواليــة لهــا مثــل حــزب اللــه  د بهــا إي ــزوِّ ت
ــن فــي اليمــن، فقــد ســبق أن أعلنــت  ــي، والحوثيي اللبنان
فــي  الشــرعية  لدعــم  العربــي  التحالــف  قــّوات  قيــادة 
ض إحــدى الســفن اإلماراتيــة  اليمــن عــام 2016م عــن تعــرُّ
ــن الحًقــا أنــه  لهجــوم صاروخــّي مــن ِقبــل الحوثييــن، تبيَّ

صــاروخ »نــور« المضــاد للســفن.
المواصفات الفّنية: 

الرأس الحربيالوزنالسرعةالقطرالطولالمدى

165كغم715كغم0.9ماخ36سم6.38م170-40 كلم

إطاق صاروخ »نور« عبر المنّصات الساحلية المتحركة

إطاق صاروخ »نور« من إحدى الفرقاطات

http://cutt.us/didQN
http://cutt.us/didQN
http://cutt.us/didQN
http://cutt.us/didQN
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اإلعاميــة  والوســائل  اإليرانيــون  المســؤولون  يعمــد 
التهويــل  اســتراتيجية  إلــى  اللجــوء  إلــى  الرســمية 
دأب  إذ  العســكرية،  إيــران  قــدرات  إلبــراز  والتســميات 
والوســائل  اإليرانيــة،  العســكرية  ســة  المؤسَّ مســؤولو 
اإلعاميــة اإليرانيــة، وخصوًصــا تلــك المقّربــة مــن النظام، 
علــى إحاطــة قدراتهــم العســكرية بهالــة مــن التضخيــم 
والقــّوة والمبالغــة فــي قدراتهــا، ومــن ذلــك علــى ســبيل 
المثــال وصــف الِقَطــع البْحريــة بأوصــاف تخالــف القــدرات 
رة«  الحقيقيــة لتلــك الِقَطــع، مثــل إطــاق وصــف »المدمِّ
علــى الفرقاطــة البْحريــة »جمــاران«، واســم »الفرقاطــة« 
علــى الــزورق »كنــارك«، علــى الرغــم مــن أّن تلــك الِقَطــع 
ال تحظــى باإلمكانيــات التــي يمكــن وصفهــا وفــق مــا 
تذكــره تلــك التســميات. وكذلــك فــإّن إيــران لــم تدخــل 
ا بأســلحتها  ق حربيًّ فــي قائمــة الــدول العالميــة التــي تتفوَّ
البْحريــة التــي تملكهــا، كمــا أّن صناعاتهــا العســكرية فــي 
الغالــب تعتمــد علــى تقليــد أســلحة بعــض الــدول عــن 
طريــق الهندســة العكســية، وأيًضــا الحظــر الطويــل علــى 
بــدء  منــذ  الغيــار،  وِقَطــع  األســلحة  مــن  إيــران  واردات 
الثــورة اإليرانيــة وحتــى اليــوم، ال يمّكــن إيــران مــن تصنيــع 

أســلحة متطــّورة.

رابًعا: تسميات ُمباَلغ فيها لتغطية القصور
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وبشــكل عــاّم فــإّن اســتراتيجية المبالغــة التــي تعمد إليها 
إيــران فــي تضخيــم قدراتهــا العســكرية، باتــت مبــدًأ راســًخا 
فــي عقيدتهــا العســكرية إلظهــار قدرتهــا علــى مجابهــة 
العقوبــات المفروضــة عليهــا، وتأكيــًدا لعزمهــا وُقدرتهــا 
على المضّي بتطوير أســلحتها العســكرية باالعتماد على 
نفســها فــي مــا تســميه بـ»االكتفــاء الذاتــي«، علــى الرغم 
مــن أنهــا تلجــأ إلــى اســتخدام أســاليب متعــّددة للحصــول 

علــى التقنيــات العســكرية مــن الســوق الســوداء.
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خامًسا: دللت وأبعاد

اعتمــاًدا علــى مــا صــدر مــن بيانــات عــن الحادثــة، ومقارنــة 
ذلــك مــع التحليــات المنطقيــة في مثل هــذه المناورات 
العســكرية، فــإّن هــذه الحادثــة ُتظِهــر وبشــكل واضــح أّن 
ــات يتســّبب  ــًا ب فــي المؤسســة العســكرية اإليرانيــة خل
فــي كــوارث متتاليــة فــي الفتــرة األخيــرة، مثــل حــادث 
إســقاط طائــرة الــرّكاب األوكرانيــة بصــاروخ دفــاع جــوّي 
إيرانــّي أطلقتــه عليهــا قــّوات الحــرس الثــوري. ويمكــن 

مــن خــال هــذه الحــوادث المتكــررة اســتنتاج مــا يلــي:
القيــادة . 1 منظومــة  فــي  واضــح  َضْعــف  وجــود 

والســيطرة فــي الجيــش اإليرانــي، ويمكــن دعــم هــذا 
االفتــراض حســب الروايــة اإليرانيــة بأنــه كان خطــأ فــي 
تحديــد الهــدف عــن كونــه معادًيــا أو صديًقــا، وهــذا 
يــدل علــى عــدم القــدرة علــى التحّكــم فــي األســلحة، 

االشــتباك. قواعــد  وعشــوائية 
ــد الحــادث أّن القــّوات البْحريــة اإليرانيــة )التابعــة . 2 أّك

بــة وغيــر احترافيــة، ورغــم  للجيــش النظامــي( غيــر مدرَّ
محاولــة إيــران إعــادة تأهيلهــا فــإّن إهمــال تطويرهــا 
لســنوات طويلــة منــذ بــدء الثــورة، وتركيــز االهتمــام 
علــى بْحريــة الحــرس الثــوري التــي تعتمــد علــى الــزوارق 
الســريعة فقــط، قــد أضــرَّ بالقــّوات البْحريــة النظاميــة 
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التابعــة للجيــش، وهــذا يمكــن تعميمــه للتنبــؤ بمــدى 
ضعــف قــدرات الجيــش النظامــي بتشــكياته البْحريــة 

ــة. ــة والجّوي والبّري
عــدم تناُســب القــدرات التــي تحّمــل علــى الســفن . 	

ــاورة وإتمــام المهــاّم  مــع قدراتهــا الفعليــة علــى المن
العملياتيــة.

عــدم التــزام القواعــد المتبعــة فــي أثنــاء المنــاورات، . 4
فــي  الحّيــة(  )الذخيــرة  األســلحة  توضــع  مــا  فغالًبــا 
وال  محظــور،  وضــع  علــى  العســكرية  المنــاورات 
صــة للرمايــة،  ــا إال علــى أهــداف مخصَّ ُتســتخَدم فعليًّ

ذلــك. ُيظِهــر عكــس  الحــادث  وهــذا 
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