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 التوجهــات البحريــة اإليرانيــة..
األهـــداف والتحديـــات وحــدود التأثيــر

سعـــــــد بن حسيـــــن الشهرانـــــــي

باحث في الشؤون العسكرية واألمنية باملعهد الدولي للدراسات اإليرانية )رصانة(

مقــدمــة
كثَّفــت إيــران مــن أنشــطتها البحريــة خــالل الســنوات الماضيــة، وبــدت تغييــرات 
مهّمــة فــي قواعــد االشــتباك واالنتشــار خــارج مناطــق العمليــات التقليديــة المســتقرة 
منــذ عقــود. ويعــود ســبب هــذا التغييــر بطبيعــة الحــال إلــى تحــوالت مهّمــة طــرأت 
علــى العقيــدة العســكرية اإليرانيــة عموًمــا، والعقيــدة البحريــة علــى وجــه الخصوص، 
ــاح  ــرز هــذه التحــوالت: االنفت ــة. وكان مــن أب ــة والدولي لمواجهــة التحــوالت اإلقليمي
علــى طهــران بعــد توقيــع االتفــاق النــووي فــي 2015م، وســعي إيــران إلــى اســتغالل 
الفرصــة لمــّد نفوذهــا، أو عــودة الضغــوط والعقوبــات بعــد انســحاب الواليــات 
المتحــدة مــن االتفــاق النــووي فــي 2018م، ومتابعــة إســتراتيجية أقصــى ضغــط 
د واألكثــر انفتاًحــا  مــن أجــل تعديــل ســلوك إيــران. هــذه التطــورات بوجَهيْهــا المتشــدِّ
أبــرزت أهميــة القــوة البحريــة اإليرانيــة، ســواء بوصفهــا قــوة فاعلــة لدعــم المشــروع 
اإليرانــي اإلقليمــي، أو بوصفهــا قــوة ال غنــى عنهــا فــي مشــروع المواجهــة والصمــود 

)المقاومــة(، الــذي تبّنتــه إيــران فــي مواجهــة الضغــوط والتحديــات.
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تجــادل هــذه الدراســة بــأن األنشــطة البحريــة اإليرانيــة تزايــدت بصــورة أكبــر مــع تزايــد 
الضغــوط والعقوبــات، غيــر أنــه علــى كثافــة النشــاط واالنتشــار واتســاع نطــاق الحركــة، 
ــوازن  ــق قــدر محــدود مــن ت ــران فــي تحقي ــث تخــدم إي ــة محــدودة، بحي ــدت ذات فاعلي ب
القــوة ومواجهــة التحديــات وامتــالك أوراق الضغــط، لكنهــا عاجــزة وغيــر قــادرة علــى 
ــة المناِفســة لصالحهــا، أو تفــادي  ــة والدولي ــل مجــرى الصــراع مــع القــوى اإلقليمي تحوي

ــة. ــات والعزل ــرات الحــادة للعقوب التأثي
علــى هــذا األســاس ســتناقش هــذه الدراســة حــدود فاعليــة التوجهــات واألنشــطة 
ــة  ــة.. المكان ــة اإليراني ــة محــاور أساســية، هــي: أواًل: البحري ــة مــن أربع ــة اإليراني البحري
األنشــطة  ثالًثــا:  البحريــة.  والقــدرات  اإلمكانيــات  ثانًيــا:  اإلســتراتيجية.  واألهــداف 

الفاعليــة. التحديــات وحــدود  البحريــة اإليرانيــة. رابًعــا:  والتوجهــات 

أواًل: البحرية اإليرانية.. المكانة واألهداف اإلستراتيجية
شـغلت البحريـة اإليرانيـة حيـًزا كبيـًرا فـي اإلسـتراتيجية الدفاعيـة اإليرانيـة، وأُنيـط بهـا 
حمايـة األصـول اإلسـتراتيجية واالقتصاديـة والعسـكرية اإليرانيـة، علـى امتـداد سـواحلها 
المطلّـة علـى منطقـة الخليـج العربـي وخليـج عمـان واألجـزاء الشـمالية المطلّـة علـى بحـر 

قزوين. ويمكن توضيح ذلك من خالل ما يأتي:
1. مكانة البحرية اإليرانية في اإلستراتيجية اإليرانية:

ألقى إيقاع تسـارع األحداث في السـنوات الثماني األولى من عمر الثورة أثره البارز على 
لت أنمـاط  مالمـح القـوة البحريـة، خـالل تلـك المراحـل الزمنيـة التـي مثَّلـت واقعهـا وشـكَّ
ل  مساراتها. ولعل من أبرز مالمح التغير اندثار عقائد المنظومة العسكرية البهلوية، وتشكُّ
عقائد جديدة للمؤسسة العسكرية والبحرية تحديًدا. كانت نقطة انطالق مراحلها األولى 
بعد الثورة اإليرانية، حينما أُعيدت هيكلة المؤسسات العسكرية كافة، بما فيها البحرية، 
وإقصـاء قياداتهـا السـابقين عـن مناصبهـم، وإحـالل القيادات الثورية غيـر المؤهلة قيادّيًا 
وعسكرّيًا على سّدة تلك المناصب، لتكمل فترة الحرب العراقية-اإليرانية وسنواتها األولى 
المرحلة األبرز تأثيًرا في واقع البحرية اإليرانية، واألخطاء الفادحة التي اتخذتها القيادة 
السياسـية علـى هيكلـة البحريـة، حينمـا تجلّـت فـي تعطـل كفاءتهـا وقدراتهـا فـي خطـوط 
المواجهة، في ظل التفوق الذي كانت تتميز به القوات العراقية آنذاك، ولم تستِطع تسيير 
إستراتيجيات البحرية الملكية السابقة المعتمدة على النسق الغربي، وتضاعفت مقدرتها 
الفاعلـة فـي صياغـة التكتيكيـات واإلسـتراتيجيات الحربيـة البديلة في ظـل تصاعد نيران 
الجبهـات وتعددهـا، وبـزوغ الضعـف فـي القدرة علـى تعزيز البحرية باألسـلحة وقطاعاتها 
المختلفـة، التـي بـدأت فـي التضـاؤل العملياتـي وانعـدام الكفـاءة المطلوبـة، نتيجـة لتوقـف 

قطع الغيار من الدول الغربية بعد العقوبات والحظر المفروَضين دولّيًا عليها.
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ــى ســّد  ــي إل ــة ترم ــة ضــرورة إحــداث خطــوات فاعل ــادة اإليراني اســتدركت القي
ســت قوات الحرس الثوري بأفرعه  العجــز والتراجــع الواضــح فــي أداء البحرية، فأسَّ
ســت ســالًحا بحرّيًــا يتكافــأ عملياتّيًــا بجانــب البحريــة النظاميــة، بنــاًء  المختلفــة وأسَّ
علــى قــرار مــن الخمينــي فــي منتصــف الثمانينيــات، إال أّن مــا رّجــح الكفــة لصالــح 
تلــك الخطــوة وأثرهــا فــي تطــورات الحــرب هــو إيــالء البحريــة الثوريــة الصالحيــات 
غيــر المقيــدة بــإدارة دفــة أحــداث الحــرب، واســتخدام مختلــف األســاليب الممكنــة 
التــي تــؤدي بدورهــا إلــى إحــداث تغييــر فــي نســبية تــوزان القــوى، إذ أُنيــط بهــا 
تنفيــذ عديــد مــن العمليــات التــي تمثلــت فــي إطــار مــا ُعــرف بحــرب الناقــالت عبــر 
تلغيــم ميــاه الخليــج، واســتهداف الســفن المدنيــة والعســكرية المبحــرة فــي الخليــج 
العربــي، أو المتجهــة جنوًبــا نحــو المضيــق. لكــن اإلســتراتيجية المتبعــة آنــذاك أّدت 
إلــى تلقــي إيــران جملــة مــن الخســائر اللوجســتية التــي لحقــت بقطعهــا الفاعلــة 

خــالل فتــرة حــرب الناقــالت، وأحدثــت شــرًخا فــي منظومــة عتادهــا البحــري.
بعــد انتهــاء الحــرب العراقيــة عملــت إيــران، اســتجابة لتنامــي حالــة العــداء مــع 
الغــرب وتعرُّضهــا لعقوبــات قاســية وحصــار وعزلــة، فضــاًل عــن وجــود كثيــف للقــوات 
األجنبيــة علــى حدودهــا، ورغبتهــا فــي دعــم مشــروعها علــى الســاحتين اإلقليميــة 
والدوليــة، علــى إعــادة ترتيــب وتعزيــز الوحــدات البحريــة علــى مختلــف األصعــدة، 
عبــر توزيــع النطاقــات والمهــام العملياتيــة لكلتــا البحريتيــن )بحريــة الحــرس الثــوري 
ــي البحــار،  ــاء تجــاه أعال ــاه الخضــراء والزرق ــش النظامــي( فــي المي ــة الجي وبحري
والعمــل علــى تطويــر برنامجهــا الصاروخــي ومواءمــة بعــض األســلحة البحريــة 
الســريعة  الــزوارق  فــي  المتمثلــة  المنخفضــة  التكلفــة  وذات  التقليديــة  بالطــرق 

المســلحة.
حظيــت القــوات البحريــة اإليرانيــة باهتمــام كبيــر مــن القيــادة اإليرانيــة، نظًرا إلى 
مــا تحققــه القــوات البحريــة مــن مســاهمة فــي دعــم المنظومــة الدفاعيــة. ونظــًرا 
ــى التقنيــات المتقدمــة مــن الخــارج، بســبب إجــراءات  إلــى محدوديــة الحصــول عل
الحظــر المفــروض علــى طهــران، ســعت القــوات البحريــة للحصــول علــى ممكناتهــا 
مــن الســفن والــزوارق مــن خــالل التصنيــع المحلــي، وبــادرت القيــادة العســكرية 
بإعــادة عمليــات الهيكلــة وتوزيــع المهــام العســكرية البحريــة بيــن قطاَعيهــا، بحريــة 
الجيــش وبحريــة الحــرس الثــوري، لمحاولــة خلــق حالــة مــن التــوزان بينهمــا، وتمثَّــل 
ذلــك فــي توحيــد مقــّر مهاّمهمــا العملياتيــة فــي منطقــة بنــدر عبــاس المطلــة علــى 
الخليــج العربــي)1(. وتنفيــذ بعــض المشــاريع لتجديــد عــدد مــن الســفن والفرقاطــات 
البحريــة، وتنفيــذ المنــاورات البحريــة مــع الــدول الحليفــة لطهــران التــي أقيمــت فــي 

عــام 2019م مــع الصيــن وروســيا.
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2. البحرية اإليرانية ومزايا الموقع الجغرافي:
كان للموقـع اإلسـتراتيجي الـذي تحظـى بـه إيـران أهميـة كبيـرة فـي اإلطاللـة علـى أهـّم 
ه اهتمامات القيادة اإليرانية  المناطـق البحريـة الحيويـة فـي العالـم، انعكس ذلك على توجُّ
نحـو تعزيـز قدراتهـا البحريـة بوصفهـا مـن أبـرز وأهـّم ركائـز الـردع اإليرانيـة فـي مواجهـة 

تنامي التهديدات والتحديات، والخط األول للدفاع عن مجالها الحيوي.
توفــر البحريــة اإليرانيــة أمــن االتجاهــات اإلســتراتيجية للســواحل اإليرانيــة فــي كل مــن 
ر طــول الســواحل التــي تقــع مســؤولية  بحــر قزويــن والخليــج العربــي وخليــج عمــان، إذ يقــدَّ
حمايتهــا علــى القــوات البحريــة اإليرانيــة بنحــو 2800كلــم2. وممــا زاد مــن أهميــة الميــاه 
البحريــة اإليرانيــة علــى الصعيديــن الجيوإســتراتجي والجيوسياســي، إطاللتهــا علــى 
منطقــة الخليــج العربــي الغنيــة بالنفــط وامتــداد ســواحلها المطلــة عليــه بنحــو 1000 
كلــم تقريًبــا، والممتــدة مــن جهــة الشــمال، مــروًرا بمضيــق هرمــز حتــى بحــر عمــان، إلــى 
جانــب وجــود جزرهــا البحريــة المتناثــرة فــي عــرض الخليــج، وبالقــرب مــن الممــرات 
اإلســتراتيجية للســفن والناقــالت، فــي المنطقــة ذات األهميــة اإلقليميــة والدوليــة، إذ تَُعــّد 
إطاللتهــا علــى منطقــة الخليــج العربــي ومضيــق هرمــز أبــرز المزايــا الجغرافيــة بالنظــر 
إلــى أن الخليــج العربــي يقــع فــي بــؤرة السياســة العالميــة ومســتقبل العالــم الــذي يرتبــط 
بحقــول النفــط والغــاز ذي األهميــة المتصاعــدة مــع تزايــد االكتشــافات النفطيــة، وتزايــد 
عبــور ناقــالت النفــط ومصــادر الطاقــة العالميــة عبــر بوابتــه الوحيــدة »مضيــق هرمــز« 

نحــو المالحــة العالميــة.
3. األهداف اإلستراتيجية:

يتمثل أهم األهداف التي تتبّناها البحرية اإليرانية في اآلتي:
أ. مواكبــة مشــروع الهيمنــة اإلقليميــة: لــدى إيــران طموحــات كبــرى ونزعــة قديمــة 
للتوســع والهيمنــة الفارســية، تجلـّـى أبــرز مظاهرهــا فــي احتــالل الجــزر اإلماراتيــة الثــالث 
فــي الخليــج العربــي، باإلضافــة إلــى مشــاريع إيــران اإلقليميــة فــي ســوريا واليمــن ولبنــان، 
التــي تتطلــب أســطواًل بحرّيًــا مســانًدا لجهــود التوســع واإلمــداد. مــن هــذا المنطلــق تخــدم 

البحريــة اإلســتراتيجية اإليرانيــة علــى الســاحة الدوليــة.
ويمكــن إدراك أهميــة البحريــة اإليرانيــة فــي العقيــدة العســكرية اإليرانيــة مــن خــالل 
إضفــاء المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي مصطلــح »اإلســتراتيجية« علــى القــوات البحريــة 
فــي تعبيــر واضــح للطموحــات اإليرانيــة فــي مشــروع الهيمنــة والتوســع فــي أعالــي البحــار، 
وإشــارة المرشــد أيًضــا إلــى أن القــوة البحريــة اإليرانيــة كانــت تخيــف الــدول األخــرى، 
فــي إشــارة إلــى الواليــات المتحــدة وإســرائيل)3(، وهــو األمــر نفســه الــذي ألمحــت إليــه 
القيــادات العســكرية العليــا، إذ أكــد قائــد البحريــة اإليرانيــة حبيــب اهلل ســياري أن 
الحضــور اإليرانــي فــي البحــار والميــاه الدوليــة هــو لحمايــة مصالــح بــالده، ولتأكيــد 
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ــران فــي  ــح إي ــة مصال ــًدا حماي ــع األصعــدة، مؤك ــى جمي تكثيــف الوجــود فــي البحــار وعل
شــمال المحيــط الهنــدي وخليــج عــدن)4(. فإيــران تــرى أن البحريــة اإليرانيــة كانــت حاضرة 
فــي البحــار والمحيطــات منــذ ســالف األزمــان، وقبــل أن يكــون وجــود لــدول مثــل أمريــكا 
التــي تقــدم نفســها كقــوة بحريــة)5(، وأن اإليرانييــن كانــوا يشــقون عبــاب البحــار قبــل والدة 

المســيح بمئــة عــام)6(.
باإلضافــة إلــى حمايــة المصالــح اإليرانيــة فــي الدفــاع البحــري عــن شــواطئها، تؤّمــن 
البحريــة اإليرانيــة دعًمــا لوجســتّيًا واســتخبارّيًا لحلفــاء ولميليشــيات طهران فــي المنطقة، 
إذ يســتخدم الحــرس الثــوري الســفن المدنيــة أو العســكرية فــي منطقــة البحــر األحمــر 
إليصــال شــحنات األســلحة والصواريــخ إلــى األذرع اإليرانيــة التــي تقاتــل فــي ســوريا، كمــا 
يهــدف الوجــود البحــري اإليرانــي فــي هــذه المنطقــة إلــى دعــم أعمــال الرصــد والتجســس 
مثــل مــا أكدتــه حادثــة رســو ســفينة »صافــر« فــي البحــر األحمــر، التــي جــرى اســتهدافها 
مــن ِقبــل إســرائيل. تســعى البحريــة اإليرانيــة مــن خــالل هــذه الجهــود إلــى الحصــول 
علــى ميــزة جغرافيــة إضافيــة لنطاقهــا البحــري، واســتقراء الســيناريوهات المحتملــة فــي 
حالــة نشــوب الصــراع مــع الخصــوم. يصاحــب ذلــك قــراءة الوضــع التقييمــي وقيــاس ردود 
الفعــل إزاء تحركاتهــا مــن قبــل الــدول المطلــة علــى البحــر األحمــر أو الــدول التــي تشــكل 
لهــا أهميــة بالغــة مثــل إســرائيل أو دول المتوســط. وقــد عــززت البحريــة اإليرانيــة مــن 
وجودهــا فــي المحيــط األطلنطــي والبحــر األحمــر والبحــر المتوســط فــي إطــار توفيــر 
حمايــة لناقالتهــا النفطيــة والتجاريــة المتجهــة إلــى دول أمريــكا الالتينيــة وإلــى ســوريا 

ولبنــان المطلتيــن علــى ســواحل البحــر المتوســط.
البحريــة  تســعى  البحــري للخصــوم:  الــردع  مــن  قــدر  ب. موازنــة الضغــوط وتحقيــق 
اإليرانيــة إلــى حمايــة المصالــح اإليرانيــة واألمــن القومــي اإليرانــي، عبــر اســتعراض 
وجودهــا البحــري فــي أكبــر عــدد ممكــن مــن المناطــق، لنَيْــل مكاســبها الممكنــة فــي ظــل 
ــوازن  ــن الت ــدر م ــق ق ــا، وتحقي ــا اقتصادّيً ــق طــوق الحصــار عليه ــة وتضيي ــة العزل مواجه
السياســي والعســكري، وإيصــال رســالة بأنهــا قــادرة علــى اللجــوء إلى خيــارات أكثر واللعب 
فــي مســاحات متعــددة فــي مناطــق ذات أهميــة إســتراتيجية بالغــة األهميــة، إلــى جانــب 
ــدات  ــرة التهدي ــدت وتي ــة حــال تزاي ــكل األطــراف الدولي ــا أوراق ضغــط ومســاومة ل كونه
أو نشــوء احتماليــة الحــرب وحتميــة المواجهــة العســكرية، أو لممارســة التأثيــر فــي أدوار 
الــدول اإلقليميــة الســاعية إلــى وقــف مخططاتهــا التوســعية وأدوارهــا التخريبيــة فــي دعــم 

ميليشــياتها فــي اليمــن وســوريا ولبنــان.
البحريــة اإليرانيــة حبيــب اهلل ســياري أهميــة »توفيــر...  القــوات  أكــد قائــد  وقــد 
األمــن، ليــس فقــط فــي منطقــة الخليــج العربــي وخليــج عــدن والمحيــط الهنــدي والبحــر 
األحمــر« كأولويــة بالنســبة إلــى إيــران، بــل إّن الوجــود علــى الســاحل الشــرقي إلفريقيــا 
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ــاء شــبكة مــن العالقــات والتحالفــات فــي منطقــة الشــرق  يعــزز ذلــك، فإيــران تحــاول بن
ــى مصالحهــا وحمايتهــا، ومــن  األوســط ككل، لخدمــة مشــروعها اإلقليمــي والحفــاظ عل
ــز  ــا مراك ــا، بوصفه ــى الســاحل الشــرقي إلفريقي ــة عل ــداد بحري ــم طــورت مســارات إم ث

ــة)7(. ــداد إقليمي إم
ج. مواجهــة العزلــة والمســاعدة فــي التحايــل علــى العقوبــات: تلعــب البحريــة اإليرانيــة 
دوًرا بالــغ األهميــة فــي التحايــل علــى العقوبــات األمريكيــة، وتمــارس دور اللعــب فــي 
ــة، ويحــدث ذلــك مــن خــالل اســتخدام  ــة الدولي ــات الرقاب ــًدا عــن آلي تهريــب النفــط بعي
مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب، مثــل وقــف إشــارات تعقب الناقالت، واســتبدال شــحنات 
الســفن فــي منتصــف الطريــق، وإخفــاء هويــة ناقــالت النفــط اإليرانيــة مــن خــالل تغييــر 
أســماء الســفن ورفــع أعــالم دول أخــرى، ووقــف أجهــزة التتبــع لتفــادي الرقابــة عبــر 
األقمــار الصناعيــة)8(. كمــا تخــدم القــوات البحريــة التخزيــن البحــري للنفــط للتحايــل علــى 
العقوبــات وبيعــه بطــرق غيــر مباشــرة)9(. ومثــال ذلــك مــا أعلنتــه مجموعــة »تانكــر تركــرز« 
المعنيــة بتعقــب ناقــالت النفــط فــي عــام 2020م عــن تفريــغ ناقلــة إيرانيــة علــى متنهــا 
مليونــا برميــل مــن مكثفــات الغــاز فــي مينــاء خوســيه بفنزويــال، وكتبــت المجموعــة فــي 
تغريــدة عبــر حســابها علــى موقــع »تويتــر« أن الناقلــة اإليرانيــة أغلقــت علــى األرجــح جهــاز 
تعقــب األقمــار الصناعيــة علــى طــول الطريــق إلــى فنزويــال، التــي اتجهــت إليهــا بعــد أن 
أبحــرت بمحــاذاة ســواحل جنــوب إفريقيــا. وأفــادت تقاريــر بــأن الناقلــة النفطيــة اإليرانيــة 

أُزيلــت منهــا مواصفاتهــا الرئيســية، وُكِتــب اســم جديــد عليهــا)10(.
د. تحقيــق قــدر مــن التــوازن العســكري فــي مواجهــة الواليــات المتحــدة والقــوى الغربيــة: 
يصــّب اتجــاه إيــران لتكثيــف تعاونهــا البحــري مــع روســيا والصيــن فــي تحقيــق طموحــات 
إيــران األمنيــة فــي المنطقــة، كمــا تدعــم بهــا موقفهــا فــي مواجهــة التهديــدات الخارجيــة، 
وكذلــك مواجهــة التحالفــات المضــادة فــي ميــاه الخليــج كالتحالــف الدولــي الــذي تقــوده 
الواليــات المتحــدة لحمايــة المالحــة فــي الخليــج ومضيــق هرمــز، والمبــادرات األوروبيــة 
التــي ُدّشــنت لــذات الغــرض، وذلــك بعــد التهديــدات اإليرانيــة لحريــة المالحــة فــي 
ــع  ــي مطل ــي ف ــى صــادرات النفــط اإليران ــة عل ــاء االســتثناءات األمريكي ــد إلغ ــج بع الخلي
ــة  ــي والضغــوط األمريكي ــران فــي تحــوالت المشــهد الدول ــو 2019م)11(. قــد تجــد إي ماي
ــي  ــن الت ــن، ال ســيما الصي ــز شــراكتها مــع البلدي ــن وروســيا فرصــة فــي تعزي ــى الصي عل
تَُعــّد أكبــر الالعبيــن الدولييــن فــي المنطقــة، والتــي لديهــا اســتعداد لنقــل المواجهــة مــع 
ــرف بالتحــرك خــارج المجــال. وال تفــوت  ــات المتحــدة خــارج حدودهــا فــي مــا يُع الوالي
اإلشــارة هنــا إلــى اتفاقيــة الشــراكة اإلســتراتيجية مــع الصيــن، والمنــاورات البحريــة التــي 
أجراهــا البلـَـدان بمشــاركة روســيا خــالل الســنوات األخيــرة، وآخرهــا فــي فبرايــر 2021م، 
ومــن ثــم قــد تلتقــي مصالحهمــا فــي التعــاون بوصفهــا ركيــزة مهمــة فــي إســتراتيجية 
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ــا لمشــروع الصيــن العمــالق لربــط قــارات العالــم عبــر  البلديــن البحريــة، ومعبــًرا مهّمً
مبــاردة »الحــزام والطريــق«، ومنطقــة حيويــة لتأميــن نفــوذ إيــران اإلقليمــي، وقــد تنضــم 

إليهمــا روســيا.
ــح  ــة المصال ــوة لحماي ــة مــن مقومــات الق ــة اإليراني ــوات البحري ــّد الق وبشــكل عــاّم تَُع
اإليرانيــة، ومــن الخيــارات الداعمــة للسياســات اإليرانيــة فــي وجــه التحديــات والتهديدات 

التــي تتعــرض لهــا إيــران مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة وحلفائهــا.
ثانًيا: اإلمكانيات والقدرات البحرية

يبلــغ تعــداد القــوات البحريــة اإليرانيــة نحــو 48 ألــف بحــار)12(، يتولــى عديــد مــن 
الجامعــات العســكرية المختصــة باإلضافــة إلــى المعاهــد والمراكــز التدريبيــة مهمــة 
التعليــم العســكري، فعلــى مســتوى البحريــة النظاميــة اإليرانية تَُعّد جامعــة اإلمام الخميني 
للعلــوم البحريــة الجهــة المســؤولة عــن تخريــج ضبــاط البحريــة، فــي حيــن يتولــى عديــد 
مــن المراكــز البحريــة األخــرى تخريــج أفــراد البحريــة النظاميــة. أّمــا علــى مســتوى بحريــة 
الحــرس الثــوري فتَُعــّد جامعــة اإلمــام الحســين العســكرية هــي الجهــة التعليميــة المســؤولة 
عــن تخريــج الضبــاط. كمــا تتولــى المقــرات البحريــة والمراكــز التدريبيــة التابعــة لهــا 

كذلــك تخريــج األفــراد مــن منســوبيها.
ــل  ــذ عهــد مــا قب ــم من ــة أغلبهــا قدي ــع بحري ــة مــن ِقَط ويتكــون تســليح القــوات البحري
ــن قطــع  ــر هــذه القطــع وتأمي ــًرا فــي تطوي ــة اســتثمرت كثي ــوات البحري ــورة، لكــن الق الث
غيارهــا مــن خــالل مصانعهــا العســكرية، والنجــاح فــي تصنيــع عديد من الــزوارق البحرية.

جدول )1(: العتاد البحري اإليراني

العدد النوع

5 الفرقاطات

10 كاسحات األلغام

230 زوارق دورية

33 الغواصات

3 الطرادات

398 الزوارق
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العدد النوع

679 املجموع
.https://cutt.us/wtOhI ،المصدر: سبوتنيك، توانمندی های نیروی دریایی ایران، )29 شهريور 1398ه.ش)، تاريخ االطالع: 11 سبتمبر 2021م

جدول )2(: القواعد البحرية اإليرانية

قواعد بحر قزوينقواعد اخلليج العربي وبحر عمان

قاعدة أنزليقاعدة بندر عباس

قاعدة نوشهرقاعدة بوشهر

قاعدة خرمشهر

القواعد املوجودة في اجلزر

قاعدة جزيرة فارسي

قاعدتا جزيرة الرك

قاعدة أبو موسى

قاعدة جزيرة سيري
.https://cutt.us/wtOhI ،المصدر: سبوتنيك، توانمندی های نیروی دریایی ایران، )29 شهريور 1398ه.ش)، تاريخ االطالع: 11 سبتمبر 2021م

ل  وترتكــز مكامــن القــدرة البحريــة اإليرانيــة علــى جملــة مــن األســلحة التــي تَُعــّد المشــكِّ
ــة، وســفن  ــادئ قواعــد االشــتباك، وهــي: الســفن القتالي ــة ومب ــدة البحري األساســي لعقي
واأللغــام  البحريــة،  والصواريــخ  المســيرة،  والطائــرات  الســريعة،  والــزوارق  اإلمــداد، 
البحريــة، إلــى جانــب توفــر البيئــة المناســبة المســاعدة فــي تعزيــز الدفاع البحــري، بوجود 
المناطــق التــي ال تتمّكــن فيهــا الســفن العمالقــة مــن اإلبحــار فيهــا، باإلضافــة إلــى الغطــاء 
النباتــي الــذي يمنــح مزيــة التخفــي واإلعــداد العملياتــي للمواجهــات. وإلحــداث التــوازن 
بيــن القــدرات النســبية الضعيفــة للقــوات البحريــة ومخاطــر التهديــدات المتنوعــة، عمدت 

القــوات البحريــة إلــى انتهــاج التكتيــكات التاليــة:

https://cutt.us/wtOhI
https://cutt.us/wtOhI
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1. االعتماد على الزوارق السريعة لمعالجة الخلل في التوازن التسليحي:
تَُعـّد الـزوارق اإليرانيـة مـن أهـّم األسـلحة الفاعلـة والركائز اإلسـتراتيجية للقوات البحرية 
التابعـة للحـرس الثـوري، وتشـكل جـزًءا من عقيدتها البحريـة بوصفها أداة عملياتية فاعلة 
فـي منطقـة الخليـج العربـي ومضيـق هرمز. وكانت إيران اهتّمت بسـالح الزوارق السـريعة 
لجملـة مـن االعتبـارات، منهـا: تحقيـق حالـة مـن التـوازن التسـليحي ورفـع القـدرة القتاليـة 
لمهام بحريتها، وسرعتها العالية وقدرتها على المناورة، ونوعية العتاد التسليحي والقتالي 
المختلـف الـذي يمكـن تزويدهـا بـه، إلى جانـب تدني التكلفة التصنيعيـة التي تتطلبها تلك 
الـزوارق. وقـد أدى تفعيـل دورهـا إلـى إحـداث فارق عملياتي في منطقة الخليج العربي، ال 

سيما أن طبيعة الخليج الجغرافية تتيح لها تنفيذ عملياتها ومهاّمها.
وكانــت إيــران قــد عمــدت إلــى تطويــر وتســليح الــزوارق القديمــة، التــي حصلــت عليهــا 
ــي  ــكاب« )IPS ،16-IPS-18(، الت ــا مــن طــراز »بي ــا الشــمالية، خصوًص ــن وكوري مــن الصي
ُعرفــت بــزوارق »ذو الفقــار«)13(، أو الــزوارق الصينيــة مــن طــراز »C-14« والمعروفة بزوارق 
ــى زوارق عســكرية  ــة إل ــة المدني ــك حــّورت الوســائط البحري ــى ذل »آذرخــش«، إضافــة إل
وســلّحتها بالمدفعيــة ومنصــات الصواريــخ، مثــل زورق »ســراج« المخصــص للســباقات)14(.
الصينيــة  الصواريــخ  علــى  اعتمــدت  والــزوارق،  للســفن  التســليحي  الجانــب  وعلــى 
المضــادة للســفن المطــورة محلّيًــا)15(، إذ جــرى تزويــد زورق »ذو الفقــار« بمنظومــة راداريــة 
ــى  ــم)16(، إل ــى 25 كل ــذي يصــل مــداه إل ــر« المضــاد للســفن، ال ــوع »كوث ــة مــن ن وصاروخي
جانــب تزويــده بمدفعيــن مــن عيــار 12.7 ملــم. كمــا ســلّحت زوارق »عاشــورا« و»آذرخــش« 
و»ســراج« بمدافع رشاشــة من نوع »دوشــكا«، إضافة إلى تســليحها بالقاذفات الصاروخية 

الصينيــة مــن عيــار 107مــم.
كمــا شــهدت الــزوارق الســريعة منحًنــى متطــوًرا فــي مهاّمهــا، تضمنــت تحويرهــا إلــى 
ــم بهــا عــن بُعــد عبــر شــحن بعضهــا بالمــواد المتفجــرة،  مراكــب هجوميــة انتحاريــة يُتحكَّ
وذلــك بعــد أن اختبــرت وألول مــرة الــزورق االنتحــاري »يــا مهــدي« فــي منــاورة »الرســول 
األعظــم-5« عــام 2010م)17(، إلــى جانــب إضافــة مهّمــة إطــالق الطوربيــدات إلــى الــزوارق 
ــوري فــي عــام 2015م عــن تدشــين  ــة الحــرس الث ــت بحري ــا أعلن ــك بعدم الســريعة، وذل
زورق »ذو الفقــار« البرمائــي والقــاذف للصواريــخ وللطوربيــدات، مبينــة قدرتــه علــى حمــل 
طوربيــد 324 بطــول 4 أمتــار، باإلضافــة إلــى حملــه لصواريــخ بمــدى 20 كيلومتــًرا واثنيــن 

مــن صواريــخ »كوثــر« المضــادة للســفن)18(.
ولطالمــا حفــل ســجّل الــزوارق اإليرانيــة بعديــد مــن األنشــطة االســتفزازية والمضايقــة 
للقطــع البحريــة فــي ميــاه الخليــج العربــي، وأبرزهــا التحــرش بالســفن التابعــة لألســطول 
الخامــس األمريكــي أو الســفن العســكرية والمدنيــة المبحــرة فــي ميــاه الخليــج. مثــل هــذه 
األحــداث أدى إلــى توتــر العالقــات وحــّدة التصريحــات بيــن الواليــات المتحــدة وإيــران، 
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ومــن بيــن أبــرز المواقــف حــّدًة قــرار الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترامــب بـ»تدميــر« 
الــزوارق اإليرانيــة التــي تقتــرب مــن الســفن األمريكيــة بالخليــج فــي عــام 2020م، بعــد أن 
»اقتربــت مــرات عــدة« مــن ســّت ســفن حربيــة أمريكيــة كانــت تقــوم بمهمــة مراقبــة فــي 

شــمال الخليــج)19(.
2. األلغام البحرية خياًرا لتهديد األمن البحري في الخليج:

تراهـن إيـران علـى سـالح األلغـام البحريـة وتقدمـه علـى أنـه أحـد الخيـارات المطروحـة 
للمواجهات البحرية في منطقة الخليج العربي في حال اتخذت مسارات األحداث خيارات 
المواجهة العسكرية أو اللجوء إلى عرقلة ناقالت النفط وتصديرها عبر مضيق هرمز.

وتمتلــك إيــران عديــًدا مــن األلغــام الروســية والصينيــة التــي تســتخدم الــزوارق الســريعة 
ــن 2000  ــا بي ــراوح م ــد أن أعدادهــا تت ــة نشــرها، إذ يُعتق والســفن الســطحية فــي عملي
و5000 لغــم، بزنــة 300 كغــم)20(. ومــن أبــرز مــا تمتلكــه ترســانة األلغــام اإليرانيــة األلغــام 
الســلكية وألغــام القــاع مــن طــراز »MDM-6«، و»EM-52«)21(، إلــى جانــب األلغــام المطــورة 
ــا مــن ِقبــل هيئــة األبحــاث التابعــة للبحريــة اإليرانيــة المعروفــة باســم »صــدف«، أو  محلّيً
.)22()Limpet( »المستنســخة مــن أنــواع حصلــت عليهــا طهــران ســابًقا مــن نــوع »ليمبــت

يشــير ســجّل األحــداث إلــى لجــوء إيــران إلى اســتخدام األلغام البحرية فــي المواجهات، 
ــرة  ــوري مــن زرع بعضهــا بالقــرب مــن جزي ــة الحــرس الث ــه بحري ــى غــرار مــا قامــت ب عل
فارســي اإليرانيــة فــي الخليــج العربــي، األمــر الــذي نتــج عنــه انفجــار أصــاب الناقلــة 
ــة  ــه الفرقاطــة األمريكي ــا تعرضــت ل ــي 1987م، أو م ــون« ف ــة »إس إس بريدجت األمريكي
»صمويــل روبرتــس« فــي عــام 1988م مــن انفجــار نتيجــة اصطدامهــا بلغــم إيرانــي)23(.

وال تــزال األلغــام اإليرانيــة مبعــث خطــر وعامــل تهديــد يقــّوض األمــن البحــري لميــاه 
الخليــج العربــي وبحــر عمــان ومنطقــة البحــر األحمــر، إذ كشــفت القيــادة المركزيــة 
األمريكيــة فــي عــام 2019م تفاصيــل حادثــة اســتهداف ناقلــة النفــط اليابانيــة »كوكــوكا 
كاريدجــس«، وأكــدت أنهــا تعرضــت للغــم إيرانــي مــن نــوع »Limpet«)24(، إلــى جانــب مــا 
تقــوم بــه قــوات التحالــف العربــي لدعــم الشــرعية فــي اليمــن بإزالــة األلغــام التــي تنشــرها 

ميليشــيا الحوثــي المدعومــة مــن إيــران فــي مناطــق البحــر األحمــر.
3. الصواريخ الباليستية والجوالة قوة ردع:

تَُعّد قوة الصواريخ البحرية المتشكلة من صواريخ الدفاع الساحلي والصواريخ الباليستية 
البحرية المضادة للسفن من أبرز القدرات بحرّيًا وعسكرّيًا في منظومة القوات المسلحة، 
وتقـدم كعنصـر مـن أبـرز عناصـر القـوة البحريـة وقـوة الـردع الهجومـي والدفاعـي، وأبـرز 
الخيـارات العسـكرية اإليرانيـة فـي المواجهـات البحريـة المحتملـة. وقد اكتسـبت أهميتها 
بالنظر إلى مدياتها التي تتراوح ما بين 25 و300 كلم، وأوزان رؤوسها الحربية المتراوحة 
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مـا بيـن 29 و315 كغـم، وإمكانيـة تسـليح الـزوارق اإليرانيـة السـريعة بأنـواع مختلفة منها. 
وقـد ازدادت قـوة الصواريـخ البحريـة بعـد حصولهـا علـى عـدد مـن الصفقـات الصاروخية 
مـن الصيـن فـي فتـرات مختلفـة، وحصلت على ُرَخص التصنيع المحلية لبعض الصواريخ، 
وخصوًصـا صواريـخ »C-801« و»C-701«، وطّورتهـا إلـى نمـاذج مختلفـة عرفـت بأسـماء: 

»نور1« و»نور2« و»قادر« و»قدير« و»ظفر« و»كوثر1« و»كوثر2«.
ومــن أبرزهــا صواريــخ »نــور« المطــورة عــن الصــاروخ الصينــي »C-802«، الــذي يمكــن 
إطالقــه عــن طريــق المنصــات الســاحلية الثابتــة أو عــن طريــق الــزوارق اإليرانيــة، إضافــة 
إلــى صــاروخ »قــادر« الــذي يَُعــّد نموذًجــا مطــوًرا عــن صــاروخ »نــور«، باإلضافــة إلــى صاروخ 

»رعــد« المطــور عــن الصــاروخ الروســي »دودة القــز« )ســيلك وورم(.
ــة، فقــد نشــأ تطــور واضــح المالمــح  ــة البحري ــوة الصاروخي ــز الق ــد تعزي ــى صعي وعل
علــى قــوة صواريخهــا البحريــة بعــد أن أدخلــت الصواريــخ الباليســتية البحريــة إلــى قائمــة 
الصواريــخ المضــادة للســفن. كمــا يَُعــّد صــاروخ »خليــج فــارس« أحــد أهــّم الصواريــخ التــي 

تعتمــد عليهــا البحريــة ضــد الســفن الحربيــة، ويبلــغ مــداه نحــو 300 كلــم)25(.
٤. الغواصات لتأكيد التفوق البحري:

تعتمـد البحريـة اإليرانيـة علـى عـدد مـن الغواصـات المختلفـة التسـليح واألحجـام العائـدة 
فـي األصـل إلـى صناعـات روسـية وكوريـة شـمالية، حصلـت عليها إيران في عهـد البحرية 
الملكيـة السـابقة، مثـل الغواصـات الصغيـرة مـن فئـة »غديـر« الكوريـة الشـمالية األصـل، 
أو فـي فتـرة مـا بعـد الثـورة، خصوًصـا مـن روسـيا خـالل الفتـرة الممتدة مـن 1992 وحتى 
1997م)26(، وهـي الغواصـات الثـالث مـن فئـات »طـارق« و»يونـس« و»نـوح« العائدة إلى فئة 
»كالس كيلـو« الروسـية الصنـع)27(، إذ تَُعـّد الغواصـات الروسـية الثـالث بمثابة خط الدفاع 
األول فـي بحـر عمـان، تعمـل بمحـركات الديـزل والكهربـاء وبإزاحـة تصـل إلـى 3950 طّنًـا 
عنـد الغـوص)28(، ويميزهـا قدرتهـا التسـليحية علـى نشـر األلغام وتسـليحها بالطوربيدات، 

إلى جانب أنها تتسم بنظام الدفع الالهوائي )AIP( للغواصات)29(.
ــا، فقــد ُجهــزت بطوربيــدات 533  ــا فــي مــا يتعلــق بغواصــة »فاتــح« المطــورة محلّيً أّم
ملــم، وصواريــخ مــن فئــة »كــروز«، والقــدرة علــى العمــل فــي الميــاه البعيــدة عــن الســواحل 
ــة  ــة اإليراني ــك البحري ــا تمتل ــة األخــرى. كم ــة الغواصــات اإليراني ــة ببقي ــة، مقارن اإليراني
نحــو عشــر غواصــات خفيفــة مــن فئــة »غديــر«، لهــا القــدرة علــى العمــل فــي الميــاه 

ــي)30(. ــج العرب ــة للخلي الضحل
5. الطائرات المسيرة قوة تهديد جّوي:

يَُعـّد سـالح الطائـرات المسـيرة ومشـاريع تطويرهـا مـن مرتكـزات األولويـة التسـليحية 
والتطويريـة فـي مجـال التصنيـع الداخلـي اإليرانـي. وقـد أحـدث إشـراكها فـي منظومـة 
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األسـلحة البحريـة مزيـة نسـبية ترّجـح الكفـة ناحيـة القـوة البحريـة، خصوًصـا فـي 
مهـاّم االسـتطالع الجـّوي ورصـد التحـركات البحريـة فـي عـرض الخليـج العربـي، 

وتزويدهـا ببعـض الصواريخ والقنابـل المطورة محلّيًا.
ــة،  ــة األســلحة البحري ــب بقي ــرات كســالح فاعــل بجان ــى إدخــال الطائ ونظــًرا إل
فقــد أنشــأت البحريــة اإليرانيــة وحــدات خاصــة بالطائــرات المســيرة علــى ضفــاف 
المناطــق المطلــة علــى الخليــج العربــي لتكــون نقــاَط ومقــارَّ انطــالق الطائــرات فــي 
المنطقــة. وكان برنامــج تصنيــع الطائــرات اإليرانيــة المســيرة قــد شــهد تقدًمــا 
نوعّيًــا بعــد إنزالهــا الطائــرة األمريكيــة المســيرة »Sentinel 170-RQ« فــي عــام 
2011م، التــي عمــدت إلــى تطويرهــا واالســتفادة مــن التقنيــات المتوفــرة علــى 
متنهــا، لتخــرج منهــا نمــاذج متعــددة ُعرفــت باســم »ســيمرغ« وباســم »صاعقــة«. 
ومــن أبــرز الطائــرات اإليرانيــة المســيرة طائــرة »أبابيــل3« المصمصــة ألعمــال 
التحــركات  ومراقبــة  الصــور،  بالتقــاط  المعلومــات  وجمــع  الجــوي  االســتطالع 
البحريــة. وكان الحــرس الثــوري اإليرانــي قــد نشــر فــي أبريــل 2019م صــوًرا 
لحاملــة الطائــرات األمريكيــة »يــو إس إس دوايــت أيزنهــاور CVN-69« فــي ميــاه 
الخليــج العربــي، كانــت قــد التقطتهــا الطائــرة »أبابيــل3«)31(. إلــى جانــب ذلــك تبــرز 
مجموعــات أخــرى مــن الطائــرات مــن قبيــل طائــرة »ســيمرغ« المستنســخة عــن 
الطائــرة األمريكيــة »RQ-170« التــي تعمــل بمهــاّم االســتطالع والمراقبــة الجويــة، 
التــي دشــنتها فــي عــام 2014م، وأجــرت مزيــًدا مــن عمليــات التطويــر عليهــا 
ودشــنت نســختها المطــورة فــي عــام 2016م باســم »صاعقــة«، وذلــك عبــر تزويدهــا 

ــا)32(. ــل »ســديد« المطــورة محلّيً ــع منصــات إطــالق بقناب بأرب
لكــن علــى الرغــم مــن اإلنتــاج المكثــف لســالح الطائــرات المســيرة فــي الداخــل 
اإليرانــي، وإشــراك القطاعــات التصنيعيــة المختلفــة التــي تبــرز فــي مقدمتهــا 
»مؤسســة القدس للصناعات الجوية«، وتكثيف نشــاطاتها وإشــراكها في المناورات 
البحريــة، فإنــه ال تــزال هنــاك مكامــن ضعــف إســتراتيجية تواجههــا الطائــرات 
اإليرانيــة المســيرة، إذ نشــرت مجلــة »الدراســات الدفاعيــة اإلســتراتيجية« صيــف 
عــام 2018م ورقــة بحثيــة توضــح أن توزيــع المهــام بيــن التصميــم والصناعــة 
ــرات المســيرة  ــر ســلًبا فــي حجــم صناعــة الطائ ــاج بيــن جهــات مختلفــة يؤث واإلنت
فــي البــالد، فضــاًل عــن ضعــف أدائهــا فــي ســاحات المواجهــة المباشــرة بحــال 

ــا)33(. ــدة جغرافّيً ــام البعي ــب الضعــف فــي المه ــى جان ــي، إل ــد الميدان التصعي

ثالًثا: األنشطة واتجاهات حركة البحرية اإليرانية
تبّنـت إيـران خيـار المقاومـة والمواجهـة وتحقيـق الـردع وتمكيـن االقتصـاد، فوقـع علـى 
عاتـق البحريـة اإليرانيـة مهمـة تفـادي تأثيـر العقوبـات، وكسـر العزلـة، واسـتيراد المـواد 
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اإلستراتيجية، وتسهيل حركة صادرات إيران إلى الخارج، والتحرك من أجل تحقيق توازن 
إسـتراتيجي، وامتـالك أوراق ضغـط مـن أجـل الحفـاظ علـى النظـام، ودعـم إسـتراتيجية 
الدفـاع األمامـي مـن خـالل دعـم الميليشـيات التـي تدعمهـا إيـران. وفي هـذا اإلطار ظهر 

عديـد مـن التوجهات واألنشـطة البحرية، أهمها:
1. االنتشـار المكثـف فـي الخليـج العربـي والعمـل علـى التحكـم فـي مضيـق هرمـز:

تعاظمـت مكانـة البحريـة اإليرانيـة ومكانتهـا اإلسـتراتيجية بعـد توسـيع رقعـة وجودهـا 
العسـكري علـى السـواحل المطلـة علـى الخليـج العربـي وجزرهـا المتناثـرة فـي الخليـج، 
ذات المواقع اإلسـتراتيجية الهامة، خصوًصا الجزر اإلماراتية المحتلة، بإنشـاء القواعد 
العسكرية وتكثيف تسليحها باألنظمة الصاروخية واألنظمة الدفاعية، وإضفاء مزيد من 
المهـام العملياتيـة والهجوميـة ومهـام اإلسـناد والدعم إلى الفرقاطات والزوارق السـريعة. 
وتحـاول إيـران فـرض إرادتهـا فـي إدارة أهـم المضايـق العالميـة، مضيـق هرمـز، وتسـعى 
لالنفـراد التـام بالسـيادة عليـه، وذلـك باعتبـار موقعـه اإلسـتراتيجي أهـم منافـذ الطاقـة 
العالميـة. ولطالمـا هـددت إيـران بإغالقـه كخيار في حال نشـوب أي حرب ضدها، ليكون 
ورقة ضغط إسـتراتيجية يمكن المسـاومة بها، وردع الدول العظمى عن القيام بأي عمل 

حربـي ضد إيران.
التأثيــر فــي موقــف الواليــات  إيــران سياســة التصعيــد المحســوب بهــدف  اتبعــت 
المتحــدة الضاغــط علــى إيــران، ولتشــكيل بيئــة ضاغطــة معاكســة، بمــا قــد يدفــع باتجــاه 
إيــران  لتغييــر سياســاتها، أو تأكيــد أن اســتهداف  المتحــدة  الواليــات  الضغــط علــى 
ســيكون ســبًبا فــي تزايــد التوتــر وعــدم االســتقرار اإلقليمــي والدولــي. ولّوحــت إيــران فــي 
هــذا اإلطــار بقدرتهــا علــى تهديــد األمــن واالســتقرار اإلقليمــي فــي مناســبات عــدة، وذلك 
ــدات العســكرية بورقــة األمــن اإلقليمــي)34(،  ــة أو التهدي ــات االقتصادي ــى العقوب ــرّد عل لل

ــل المســؤولية مباشــرة)35(. مــن خــالل اســتهدافات ضمنيــة ودون اإلعــالن عــن تحمُّ
ويوضــح الجــدول رقــم )2( بعــض عمليــات التصعيــد والهجمــات التــي اتُّهمــت إيــران 

بالمســؤولية عنهــا، وكانــت وتيرتهــا متصاعــدة خــالل عــام 2019م.
جدول )3(: التصعيد البحري اإليراني في المنطقة

احلادثةالتاريخ

12 مايو 2019م
ه اتهامات  واشنطن ودول إقليمية توجِّ
إلى إيران باستهداف أربع سفن جتارية 

مبيناء الفجيرة في اإلمارات.
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احلادثةالتاريخ

14 مايو 2019م

قصفت طائرات مسيرة جلماعة 
احلوثي محطتني لضخ النفط في 
اململكة العربية السعودية، مما أشعل 
حريًقا متت السيطرة عليه وأحلق 
ضرًرا بسيًطا بإحدى محطتَي 

الضخ، لكن الهجوم لم يعطل إنتاج 
أو صادرات النفط.

اتهام إيران بالهجوم على ناقلتني 13 يونيو 2019م
نفطيتني في بحر عمان.

إيران تسقط طائرة استطالع أمريكية 20 يونيو 2019م
مسيرة.

10 يوليو 2019م
محاولة ثالث سفن إيرانية منع مرور 
السفينة التجارية البريطانية »بريتش 

هيريتيغ« في مضيق هرمز.

15 يوليو 2019م
االستخبارات األمريكية تعلن عن 

احتجاز احلرس الثوري لناقلة حتمل 
علم بنما »M/I RIAH«، ويعتقد أنها ملك 

لإلمارات، لكن األخيرة نفت ذلك.

18 يوليو 2019م

تصريح واشنطن عن تدمير املدمرة 
األمريكية »بوكسر« لطائرة إيرانية 

مسيرة في مضيق هرمز، بعدما هددت 
السفينة األمريكية. وقد نفت إيران فْقد 

أي طائرة مسيرة.

19 يوليو 2019م

احتجاز احلرس الثوري اإليراني 
لناقلتَي النفط »إستينا إمبيرو« 

و»مسدار« اللتني تديرهما بريطانيا، 
ثم سمحت للثانية باملغادرة بعد تلقيها 

إنذاًرا من السلطات اإليرانية.
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احلادثةالتاريخ

20 يوليو 2019م

إجبار قوات احلرس الثوري الناقلة 
النفطية »مصدر« التابعة لشركة 

جزائرية على تغيير وجهتها نحو املياه 
اإلقليمية اإليرانية عندما كانت تعبر 

مضيق هرمز.

14 سبتمبر 2019م
احلوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن هجوم 

بطائرات مسيرة على منشأتَي نفط 
سعوديتني في بقيق وخريص.

.2 المصدر: المعهد الدولي للدراسات اإليراني�ة، التقرير اإلستراتيجي 2019م، )الرياض، المعهد الدولي للدراسات اإليراني�ة، 2019م(، ص 40-239

2. تكثيف الحضور البحري في منطقة البحر األحمر وخليج عدن:
تمتد األهداف البحرية اإليرانية إلى محاولة إحداث أثر يتجاوز مناطق حدودها البحرية، 
بغية الوجود والتأثير في بيئة البحر األحمر وخليج عدن، الذي يتلو مضيق هرمز أهميًة 
فـي العمـق اإلسـتراتيجي اإليرانـي، لكـون البحـر األحمـر أهـّم نقاط التحكم اإلسـتراتيجي 
وحامـل البتـرول ومعبـر التجـارة األساسـية ومجـال تدفـق »القوة العسـكرية« مـا بين البحر 
األبيض المتوسط، والبحر األسود، والمحيط األطلسي، وبين المحيط الهندي والمحيط 
الهادي)36(، وأحد خطوط النقل البحري الذي تسـتخدمه إيران لدعم عناصر ميليشـياتها 

في سوريا واليمن.
كمــا عــززت إيــران حضورهــا البحــري والعســكري عنــد الممــرات البحريــة والمضايــق 
اإلســتراتيجية وعلــى طــرق التجــارة الرئيســية، إذ تلعــب إيــران بورقــة االســتقرار فــي 
المنطقــة وبالتأثيــر فــي الســوق العالميــة للنفــط، وذلــك مــن خــال التهديــد بوقــف تصديــر 
النفــط مــن المنطقــة إذا لــم تتمكــن مــن تصديــر نفطهــا نتيجــة العقوبــات التــي تفرضهــا 
ــق القــدس الســابق قاســم ســليماني  ــد فيل ــّوح قائ ــات المتحــدة)37(، كمــا ســبق أن ل الوالي
ــن ناقــات  ــوم واحــد مــن اســتهداف الحوثيي ــد ي ــك بع ــد أمــن البحــر األحمــر، وذل بتهدي

نفــط ســعودية فــي مضيــق بــاب المنــدب قــرب الســواحل اليمنيــة)38(.
3. إنشاء أسطول بحري للعمل خارج الحدود واالنطالق ألعالي البحار:

فـي إطـار إسـتراتيجيتها البحريـة، رأت إيـران أهميـة إنشـاء أسـطول يعمـل خـارج النطـاق 
البحـري التقليـدي ويُظِهـر مـدى قـوة إيـران ويعمـل فـي المحيطات المفتوحـة وفي األماكن 
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التي لها حاجة إليها، ويكون بمثابة خط أمامي للدفاع عن إيران، ويرتبط بقواعد عمليات 
خارج مضيق هرمز، ولديه شـبكات من الروابط مع الشـركاء والنقاط البحرية المتنوعة، 
األمـر الـذي يجعلـه مصـدًرا الكتسـاب التأثيـر ومرونـة الحركـة. يتوافـق مـع هـذا التوجـه 
افتتـاح إيـران لمينـاء تشـابهار علـى سـواحلها الجنوبيـة المطلـة علـى خليـج عمـان، بوصفـه 
ميناًء بدياًل لحركة التجارة اإليرانية بعيًدا عن الخليج العربي، اسـتعداًدا ألي تصعيد قد 
يؤثـر فـي تجارتهـا الخارجيـة. وتـرى إيـران أن هـذا الميناء سـيكون نقطة اتصال مع شـبكة 
تحالفاتها وعالقاتها التي تمتّد إلى دول الساحل اإلفريقي. فحسب الرئيس السابق حسن 
روحاني في مناسبة افتتاح الميناء، فإن للميناء موقًعا إستراتيجّيًا »يسمح بربط السواحل 
اإلفريقيـة واآلسـيوية بآسـيا الوسـطى خـالل طريـق البـر والسـكك الحديديـة بين الشـمال 

والجنوب، الذي تطوره إيران بمحاذاة حدودها الشرقية مع باكستان وأفغانستان«)39(.
فرضــت التحديــات المتعــددة أمــام القــوات البحريــة اإليرانيــة اللجــوء إلــى مواءمــة 
خططهــا التطويريــة والعملياتيــة لالســتجابة للتحديــات المتناميــة، مــن خــالل إعــادة 
ــوري، واإلعــالن  ــش النظامــي والحــرس الث ــي الجي ــة ف ــا المتمثل ــة بحريته ــة منظوم هيكل
عــن عزمهــا التوجــه نحــو أعالــي البحــار، إذ شــرعت فــي إعــادة هيكلــة لقواتهــا البحريــة 
وتبنــي إســتراتيجية انتشــار خــارج الحــدود تحــت عنــوان »العــودة إلــى البحــر«، وذلــك 
حســب مــا أعلنــه قائــد البحريــة اإليرانيــة حبيــب اهلل ســياري فــي نوفمبــر 2016م بقولــه: 
»إننــا نبنــي منطقتيــن بحريتيــن وثــالث قواعــد بحريــة علــى ســواحل مكــران«. وأضــاف: »إن 
هــذا يتماشــى مــع سياســتنا المتمثلــة فــي العــودة إلــى البحــر«. وســلط ســياري الضــوء علــى 
خطــط لتزويــد البحريــة اإليرانيــة بصواريــخ أرض-أرض محليــة الصنــع، وطائــرات مســيرة 
ــة ضمــن  ــر غواصــات بحري ــى تطوي ــراض، باإلضافــة إل ــق مــن البحــر، ورادارات اعت تطل
األســطول البحــري. وأشــار ســياري أيًضــا، وليــس للمــرة األولــى، إلــى أهــداف إيــران خــارج 
مياههــا اإلقليميــة، وقــال: »إّن أســاطيلنا البحريــة ســتدور فــي المســتقبل القريــب حــول 
إفريقيــا وتعبــر المحيــط األطلســي«. وأشــار إلــى ميــاه شــرق آســيا أيًضــا، ولتحقيــق هــذا 
الهــدف تقــوم إيــران بزيــارات ومنــاورات بحريــة مشــتركة مــع بلــدان فــي إفريقيــا وآســيا)40(.

٤. الضغط على االنتشار العسكري األمريكي في المنطقة:
تنامت مؤخًرا تحرشـات الزوارق اإليرانية بالقطع الحربية األمريكية المارة في الخليج 
العربـي، إذ رصـدت 30 عمليـة تحـرش بالسـفن المـارة فـي مضيـق هرمـز مـن زوارق 
الصواريخ اإليرانية في عام 2016م، واستمرت هذه العمليات في 2017)41( وفي أعوام 
2018م و2019م و2020م. وال شـك أن الواليـات المتحـدة تتابـع نمـو القـدرات البحريـة 
اإليرانية بقدر من الحذر، وقد سبق أن أصدرت االستخبارات البحرية األمريكية تقريًرا 
توقعـت فيـه أنـه مـع إلغـاء العقوبـات العسـكرية فـي عـام 2020م سـوف تزيـد القـوات 
البحرية اإليرانية قوتها بمعدل ملحوظ، بعد السماح لها بشراء قطع حربية جديدة)42(.
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واصلــت القيــادات العســكرية اإليرانيــة وعودهــا باســتهداف القواعــد والمصالــح 
األمريكيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي)43(، وقــد أشــارت تقاريــر أمريكيــة إلــى نشــر 
إيــران مجموعــة مــن الصواريــخ المضــادة للســفن والصواريــخ فــي المنطقــة المطلــة 
علــى مضيــق هرمــز)44(. كمــا تحّرشــت الــزوارق اإليرانيــة بالبــوارج األمريكيــة فــي الخليــج 
العربــي، وهــددت إيــران باســتهداف ســفن تجاريــة أمريكيــة فــي منطقــة الخليــج العربــي 
وبحــر عمــان فــي إطــار االســتعداد للمعاملــة بالمثــل فــي حــال تعرضــت أي ناقــالت 

ــة لهجــوم أمريكــي فــي الكاريبــي. نفطي
ــة  ــرات قبال ــة طائ ــًدا لحامل ــا جدي ــوري نموذًج ــى الحــرس الث فــي الســياق نفســه، بن
ســاحلها الجنوبــي إلجــراء تدريبــات محتملــة بالذخيــرة الحيــة، وقــد ســبق أن اســتُخدم 
هــذا النمــوذج فــي فبرايــر 2015م خــالل منــاورة عســكرية ســميت »النبــي األعظــم-9«، 
وتشــير هــذه العمليــة إلــى أن الحــرس الثــوري اإليرانــي يســتعد لعمليــة إغــراق وهميــة 

مماثلــة للعمليــة التــي أُجريــت فــي عــام 2015م.
تصاعــدت وتيــرة النــزاع البحــري بيــن طهــران وخصومها، ال ســيما الواليــات المتحدة، 
بعدمــا احتجــزت األخيــرة ناقــالت نفــط إيرانيــة كانــت متجهــة إلــى فنزويــال وصــادرت 
محتوياتهــا، كمــا احتجــزت بريطانيــا الســفينة اإليرانيــة »غريــس1« فــي يوليــو 2019م، 
فــي مضيــق جبــل طــارق، وكذلــك إســرائيل التــي اســتهدفت عــدًدا مــن ناقــالت النفــط 
اإليرانيــة خــالل عــام 2021م فــي البحــر المتوســط كانــت فــي طريقهــا إلــى ســوريا. وقــد 
تابــع جهــاز األمــن القومــي األمريكــي فــي يونيــو 2021م تحــركات ســفينتين إيرانيتيــن، 
وهمــا فرقاطــة »ســهند « الحديثــة، وناقلــة النفــط الســابقة »مكــران« التــي تحولــت إلــى 
قاعــدة عائمــة، وقالــت الجهــات اإليرانيــة إنهــا بصــدد تأكيــد الحضــور البحــري اإليرانــي 

فــي المحيــط األطلســي وعلــى المســتوى الدولــي)45(.
5. تكثيف المناورات العسكرية مع الصين وروسيا في المحيط الهندي والخليج العربي:
اتخـذ التعـاون البحـري اإليراني-الصينـي منحـى جديًدا منذ عام 2012م مع إرسـال 
إيـران أول مجموعـة بحريـة إلـى الصيـن)46( للتدريـب، ثم تنامى التعاون ليشـمل عدًدا 
مـن المنـاورات المشـتركة بيـن الجانبيـن، وبعضهـا بمشـاركة روسـيا. وقـد تزايـدت 
خـالل السـنوات األخيـرة صـور هـذا التعـاون، إذ شـاركت إيـران فـي منـاورات بحريـة 
فـي 27 ديسـمبر 2019م لمـدة أربعـة أيـام فـي خليـج عمـان، بالقـرب مـن السـاحل 
اإليرانـي والخليـج العربـي، مـع كل مـن الصين وروسـيا، وكانت هذه هي المرة األولى 
التـي ترسـل فيهـا موسـكو وبكيـن سـفًنا حربيـة إلجـراء مناورات مشـتركة مـع القوات 
اإليرانيـة فـي المحيـط الهنـدي، واتُّفـق علـى إجـراء مزيـد مـن المنـاورات فـي مطلـع 

عام 2022م)47(.
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رابًعا: التحديات وحدود الفاعلية
ــة، ويمكــن  ــة والدفاعي ــى المســتويات التنظيمي ــات عل ــة مــن التحدي ــة جمل تواجــه البحري

اإلشــارة إلــى أهــّم تلــك التحديــات علــى النحــو اآلتــي:
1. االزدواجية وصراع بحريَتي الحرس والجيش:

لعـدد مـن األسـباب تتعلـق بقناعـات ومفاهيـم الثورة، منـح النظام اإليرانـي الحرس الثوري 
ببحريتـه الناشـئة تفضيـالت فـي تولـي األدوار الرئيسـية وتصـّدر المشـهد. وقـد اتضـح 
ذلـك فـي تسـليمه مهـام إدارة أهـم المناطـق البحريـة فـي منطقـة الخليج العربـي، مع تولي 
مسـؤولية الصواريـخ البحريـة وإنشـاء المقـرات البحريـة السـاحلية، إلـى جانـب تخصيـص 
الميزانيات العسكرية الخاصة، التي ال يمكن مقارنتها بتلك المرصودة للبحرية النظامية 
التـي احتفظـت بتولـي مهـام البحـار الزرقـاء، فـي مهمـة يمكـن اعتبارهـا بالمرحليـة حتـى 
تتمكن البحرية الثورية من القيام بذلك. وقد تجلّت شواهد تلك الخطوة في إعادة هيكلة 
القوتين كخطوة أولية تهدف إلى تحقيق حالة من التوزان التكتيكي واإلستراتيجي، وذلك 
فـي عـام 2010م حينمـا نُقلـت القيـادة المركزيـة لبحريـة الحـرس الثـوري إلـى مدينة بندر 
عبـاس بجانـب مقـر القيـادة البحريـة للجيـش، وإعـالن قائـد الحـرس الثـوري آنـذاك علـي 

فدوي نقل الصناعات البحرية كذلك إلى نفس المدينة)48(.
تــال تلــك الخطــوة فــي تاريــخ البحريــة الثوريــة تأهيلهــا لالضطــالع بمزيــد مــن األدوار 
اإلســتراتيجية وإعــادة تعريــف الخطــوط الدفاعيــة األوليــة، وتمركزهــا بجانــب البحريــة 
النظاميــة، بعــد إعــالن الحــرس الثــوري عــن تدشــينه ســفينة »رودكــي« فــي عمــق البحــار 
الزرقــاء فــي نوفمبــر مــن عــام 2020م. وهــي عبــارة عــن ســفينة تجاريــة مدنيــة مــن نــوع 
لـَـت إلــى ســفينة عســكرية مســلَّحة بعــدد مــن  ســفن الدحرجــة )Roll-on/Roll-off( التــي ُحوِّ
ــى تزويدهــا  ــخ »كــروز«، باإلضافــة إل ــزوارق الســريعة وصواريــخ سطح-ســطح، وصواري ال

بنظــام الدفــاع الجــوي الثالــث مــن »خــرداد« لتأميــن الحمايــة)49(.
ويتضــح ممــا ســبق أن توزيــع نطاقــات القــوات البحريــة للحــرس الثــوري، وتشــاركها مــع 
القــوات النظاميــة التــي تولــت مهــام إدارة الميــاه الزرقــاء بعــد ســنوات الحــرب، إلــى جانــب 
منــح الميزانيــات الوافــرة لصالــح البحريــة الثــوري، وازدواجيــة المهــام بيــن القطاعيــن، كل 
هــذا يهــدف إلــى فــرض عمــل تكاملــي بيــن القطاعيــن إلكســاب بحريــة الحــرس الثــوري 

القــدرات البحريــة الشــاملة فــي المناطــق البحريــة القريبــة والبعيــدة.
2. ضعف الكفاءة العملياتية والتطوير المحلي:

أدى التقـادم التسـليحي لمنظومـة األسـلحة البحريـة اإليرانيـة، والخلـل فـي معادلـة تـوازن 
القـوى فـي المنطقـة، إلـى اللجـوء إلـى تفعيـل الخيـارات المحليـة البديلـة، التـي تمثلـت في 
تنشيط دور مؤسسات التصنيع المحلي التي تتولى إعادة تحديث وتطوير القطع البحرية 
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المختلفة، باالعتماد على استنساخ األسلحة أو عسكرة القطع البحرية المدنية.
ورغــم تلــك المحــاوالت فإنهــا لــم تَــِف بالمتطلبــات التــي يجــب توفرهــا علــى متــن 
الســفن الحربيــة، وقدرتهــا علــى المواجهــات، ولــم تكــن علــى مســتوى مواكبــة التطــورات 

العالميــة والتطــورات التقنيــة.
كمــا بــرز الضعــف الواضــح فــي انعــدام الخبــرات البشــرية المدربــة، ســواء مــن العامليــن 
فــي مراكــز التصنيــع أو الطواقــم العســكرية العاملــة علــى متــن القطــع البحريــة المختلفــة، 
وضعفهــا فــي قيــادة منظومــات القيــادة والســيطرة. ظهــر ذلــك فــي األداء المتواضــع 
للبحريــة اإليرانيــة والحــوادث التــي أصبحــت متكــررة خــالل التماريــن، وعــدم القــدرة علــى 
ــة  ــة الدفاعي ــل األنظم ــن قبي ــة م ــة والفني ــة القتالي ــي األنظم ــة ف ــة القطــع المهترئ مواءم

وأنظمــة المعالجــة والمستشــعرات.
وقد أسهم في انخفاض الكفاءة لألسلحة البحرية اإليرانية عدة عوامل إضافية، منها:

أ. تحديــات الجغرافيــا البحريــة: بقــدر الفــرص التــي منحتهــا الجغرافيــا للبحريــة 
اإليرانيــة، فــإن الموقــع اإلســتراتيجي ولَّــد أيًضــا حزمة من التحديــات، تمثَّلت في الحضور 
الكثيــف للــدول الكبــرى علــى حــدود إيــران البحريــة، واالنتشــار العســكري المكثــف فــي 
ــا  ــي فرضته ــود الت ــدي، فضــاًل عــن القي ــط الهن ــًدا وشــمال المحي ــي تحدي ــج العرب الخلي
متغيــرات األحــداث وتطــورات الموقــف، ال ســيما المرتبطــة بالصراعــات المنتشــرة فــي 
المنطقــة، وتنامــي التنافــس الجيوسياســي فــي كل مناطــق عمــل البحريــة اإليرانيــة، 
وصــواًل إلــى منطقــة البحــر األحمــر ومضيــق بــاب المنــدب وخليــج عــدن وبحــر العــرب.
ب. ضعــف التجهيــزات القتاليــة: يمثــل إنتــاج أســلحة وقطــع غيــار محليــة فــي مؤسســات 
التصنيــع المحلــي علــى صعيــد التجهيــزات القتاليــة للفرقاطــات اإليرانيــة، وإجــراء بعــض 
التعديــالت علــى متــن بعــض الفرقاطــات الغربيــة المصــدر التــي حصلــت عليهــا فــي 
ــران  ــة مــن دول الحلفــاء إلي ــة والصاروخي ــورة ببعــض األنظمــة الدفاعي ــرة مــا قبــل الث فت
ــا أن  ــا، خصوًص ــا يحــّد مــن فاعليته ــن، عــدم توافــق فــي األنظمــة، مم ــا الصي وخصوًص
الفرقاطــات اإليرانيــة ال تــزال تعانــي مــن ضعــف أنظمــة الدفــاع الجــوي وعــدم قدرتهــا 
علــى مواجهــة الهجمــات الجويــة. ومــن أمثلــة ذلــك، إخراجهــا لنظــام الدفــاع الجــوي »ســي 
كــت« الموجــود علــى متــن الفرقاطــات مــن فئــة »الونــد« مــن الخدمــة، نظــًرا إلــى فاعليتــه 
ــة  ــات الصاروخي ــة بإحــالل القاذف ــا الهجومي ــز قدراته ــى تعزي ــز عل ــة)50(، والتركي المتدّني
قاذفــات  إلــى  الخاليــا،  الخماســية   »Sea Killer Mk2« طــراز  مــن  »الونــد«  للفرقاطــة 

.)51(»802-C« ــا مــن طــراز ــة الخالي ــة رباعي ــة صيني صاروخي
د الحــوادث البحريــة علــى ضفــاف  وقــد شــهدت أحــداث الســنوات القليلــة الماضيــة تعــدُّ
المناطــق البحريــة فــي الخليــج العربــي وبحــر عمــان وبحــر قزويــن، إذ فقــدت فيهــا إيــران 
علــى مــدى خمــس ســنوات أبــرز قطعهــا التــي تعــّول عليهــا فــي إســتراتيجياتها البحريــة 
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ومهاّمهــا اللوجســتية وعمليــات دعــم وإســناد الفرقاطــات التــي ال تــزال قيــد الفاعليــة 
العملياتيــة، أو تلــك المدرجــة علــى قائمــة أولويــات التطويــر. ومــن أبــرز أمثلــة ذلــك، 
اصطــدام فرقاطــة »دماونــد« بكاســر األمــواج فــي بحــر قزويــن عــام 2018م، وغرقهــا 
ــة  ــا الفني ــدم جاهزيته ــى انع ــون إل ــا عــزاه المحلل ــق م ــود األســباب وف ــل، وتع بالكام
والبشــرية وعــدم قدرتهــا علــى التعامــل مــع الظــروف المناخيــة المختلفــة فــي منطقــة 
ــارك«  ــة اســتهداف ســفينة الدعــم »كن ــة ضيقــة)52(. يضــاف إليهــا كذلــك حادث بحري
بنيــران صديقــة مــن الفرقاطــة »جمــاران« خــالل تنفيــذ مهمــة المنــاورة البحريــة فــي 
منطقــة جاســك وتشــابهار عــام 2020م، الــذي تجلـّـت فيــه العشــوائية الواضحــة فــي 

قواعــد االشــتباك والضعــف البــارز فــي منظومــات القيــادة والســيطرة.
ج. اإلشــكاليات الفنيــة: بــرز التحــدي األكبــر علــى الجانــب الفنــي للقطــع البحريــة 
ــا،  ــن الحصــول عليه ــة م ــة اإليراني ــن البحري ــق بالمحــركات وعــدم تمكُّ ــا يتعل ــي م ف
وامتنــاع الــدول عــن تزويدهــا بالمحــركات الضروريــة لتركيبهــا علــى ســفنها، أو تنفيــذ 
أعمــال الصيانــة لهــا. وكانــت إيــران قــد ســعت لتوفيــر المحركات من بعــض الدول، إال 
أن ألمانيــا رفضــت الطلــب اإليرانــي بتزويدهــا بمحركيــن للفرقاطــة »جمــاران«، ممــا 
اســتدعى التوجــه إلــى مصــادر أجنبيــة أخــرى، لكــن طلباتهــا أيًضــا قوبلــت بالتأخيــر 
والمماطلــة، خصوًصــا مــن فرنســا التــي لــم تؤكد المصادر اإليرانيــة حتى اآلن وصول 
شــحنة كانــت مطلوبــة منهــا)53(. ولذلــك، حاولــت إيــران االعتمــاد علــى الرفــض الغربي 
ــن الفرقاطــات العســكرية  ــى مت ــة عل ــة باســتخدام القطــع المطلوب ــات اإليراني للطلب
ــة للمحــركات، والتعليــل بأنهــا  ــاج إليهــا فــي الصيان بإعــادة طلبهــا للقطــع التــي تحت
ــى  ــة عل ــة المحلي ــة، إلــى جانــب إجــراء بعــض أعمــال الصيان لالســتخدامات المدني
المحــركات، خصوًصــا فــي مجمــع »ISOICO« المختــص بصناعــة وتطويــر الســفن 
اإليرانيــة. لكــن الحــوادث التــي تعرضــت لهــا القطــع البحريــة اإليرانيــة، وتعاظــم 
اإلشــكاليات فــي القــدرة علــى التطويــر، قــد أبــرزت انكشــاف واقعهــا الفعلــي الــذي 
ظهــر خــالل تنفيذهــا عديــًدا مــن المهــام. ومــن أمثلــة ذلــك مــا كشــفته حادثــة احتــراق 
وغــرق ســفينة اإلمــداد »خــارك« فــي مرســاة مينــاء جاســك المطــل علــى خليــج عمــان، 
بعــد تعرضهــا للحريــق الــذي لــم تتمكــن فــرق اإلطفــاء مــن احتوائــه. أحــد األســباب 
للحــادث مــا رّجــح أنــه انفجــار فــي الغاليــات )المراجــل البخاريــةBOILERS ()54(. كمــا 
يرّجــح أن يكــون الحــادث ناجًمــا عــن وجــود خلــل فــي أعمــال الصيانــة التــي قــام بهــا 

مجمــع »ISOICO« علــى المراجــل البخاريــة المتهالكــة باألســاس.
كمــا تواجــه البحريــة اإليرانيــة عقبــات متناميــة فــي تأميــن حاجــة القطــع البحريــة 
المهمــة إلــى الصيانــة، والبــطء الواضــح فــي عمليــات التطويــر والمشــاريع البحريــة 
ــة المتضــررة،  ــد أعــداد الغواصــات والســفن البحري ــا باســتمرار، وتزاي ــي تطلقه الت
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وحاجتهــا إلــى عمليــات التحديــث والصيانــة، وإعادتهــا إلــى الخدمــة. ويفيــد التقريــر 
الصــادر عــن معهــد »إينتــل الب« لألبحــاث، الــذي تنــاول القــدرات البحريــة اإليرانيــة 
ســالح  العملياتيــة، خصوًصــا  الخدمــة  عــن  األساســية  القطــع  بخــروج  الفعليــة، 

ــة)55(. الغواصــات البحري
3. الردع والمواجهة اإلقليمية والدولية لالنتشار البحري اإليراني:

نظـًرا إلـى التعقـب الدولـي واإلقليمي للنشـاط البحري اإليرانـي، فإّن هذا األمر يحّد 
مـن نفوذهـا وحريـة حركتهـا. إضافـة إلـى ذلـك يتشـكل تحالـف دولي لمواجهة سـلوك 
إيران اإلقليمي، والتصدي لدور إيران في المناطق المجاورة، وال شك سيؤثر ذلك في 
قـدرة إيـران بالدوائـر األبعـد، وفي إمكانية توفير الموارد الالزمة واسـتعادة الحضور 

البحري اإليراني بالكثافة المطلوبة.
كمــا أن الواليــات المتحــدة قــد اســتعادت زمــام المبــادرة فــي مــا يتعلــق بمواجهــة 
النشــاط البحــري اإليرانــي مــن خــالل التصــدي لالســتفزازات المتزايــدة مــن جانــب 
القــوات البحريــة اإليرانيــة، ويثبــت ذلــك دور القــوات البحريــة األمريكيــة فــي مواجهة 
التحــركات البحريــة اإليرانيــة، ال ســيما قبالــة الســواحل اليمنيــة وفــي خليــج عــدن، 

وكذلــك فــي الخليــج العربــي.
٤. فاعلية محدودة في تحقيق األهداف اإلستراتيجية:

دوًرا  البحريـة  القـوات  مجمـل  علـى  أُجريـت  التـي  التطويـر  محـاوالت  تُحـِدث  لـم 
فعـااًل فـي قوتهـا التسـليحية أو إسـتراتيجياتها العسـكرية، بالنظـر إلـى المتغيـرات 
السياسـية واالقتصاديـة. فعلـى صعيـد نطـاق منطقة الخليـج العربي ومضيق هرمز، 
تنحصـر فاعليتهـا مـن النطـاق الضيـق للمنطقـة فـي اسـتخدامها للـزوارق السـريعة 
ومنصـات إطـالق الصواريـخ البحريـة. أّمـا علـى صعيـد نطـاق عملهـا فـي البحـار 
اإلقليميـة والدوليـة فتـكاد تكـون محـدودة إلـى عديمـة الفاعليـة، إذ إّن مـن أبـرز 
الشـروط التـي تحـّد مـن كـون القـوات البحرية اإليرانيـة قوات إسـتراتيجية، هو قلة 
القطـع البحريـة التـي ال تتجـاوز خمـس سـفن رئيسـية تابعـة للبحرية اإليرانية، إذ ال 
توفـر هـذه اإلمكانيـات االسـتعداد القتالي والمالحة فـي المياه الحرة، ألن مقومات 
القـوة البحريـة اإلسـتراتيجية تعتمـد علـى سـرعة اسـتجابة وحداتهـا لـكل األزمـات 
والتهديـدات)56(. إلـى جانـب ذلـك، تتطلـب أيًضا القوات اإلسـتراتيجية وجود قواعد 
بحريـة علـى سـواحل الـدول الصديقـة والحليفـة، وذلك من أجـل تأمين االحتياجات 
اللوجسـتية لقطعهـا البحريـة وزيـادة المـدى)57(. وعليـه، فـإّن العقبـات السـابقة ال 
تؤهـل القـوات البحريـة اإليرانيـة ألن تصنـف بأنهـا تتمتـع بالقـدرة اإلسـتراتيجية 

الفاعلة.
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خــالصـــة
انطالًقـا مـن التوجهـات البحريـة اإليرانيـة ومـا تضمنتـه مـن أهـداف وتحديـات فـي ظـل 
اضطالعها بأدوار موكلة من ِقبل القيادات اإليرانية في حماية مصالحها اإلسـتراتيجية، 
وتصاعد مكانتها وأهميتها لتنفيذ األهداف اإلستراتيجية اإليرانية، فإنها ما زالت تواجه 
عديًدا من الصعوبات والمشكالت الفنية، التي تعرقل تحقيق أهدافها المستقبلية. وبشكل 

عام يمكن استنتاج ما يلي:
البحريــة، . 	 األلغــام  جانــب  إلــى  البحريــة،  والصواريــخ  الســريعة،  الــزوارق  تمثــل 

والطائــرات المســيرة، وغواصــات الميــاه الضحلــة، أبــرز عوامــل القــوة البحريــة اإليرانيــة، 
لقدرتهــا علــى إعاقــة المالحــة فــي ميــاه الخليــج العربــي، والتأثيــر فــي إمــدادات الطاقــة 

ــة. العالمي
االنتشــار المكثــف للبحريــة فــي مناطــق الخليــج العربي والبحر األحمر، واالســتعراض . 	

البحــري فــي أعالــي البحــار، فــي ظــل اإلمكانــات المتواضعــة، يمثــل ورقــة ضئيلــة التأثيــر 
للحصــول علــى عديــد مــن المكاســب الردعيــة المطلوبــة.

ــة فــي تحديــث . 	 ــة اإليراني ــي تبذلهــا البحري ــة الت ــى الرغــم مــن المحــاوالت الحثيث عل
ــم تتمكــن مــن  ــا ل ــة والغواصــات، فإنه أســطولها البحــري، كالفرقاطــات والســفن الحربي

ــة األساســية. ــّد عجزهــا فــي قطعهــا البحري َس
فــي ظــل تطــوُّر المعلومــات والتقنيــات العســكرية، وارتفــاع مســتويات التهديــد، يصعــب . 	

علــى البحريــة اإليرانيــة تحقيــق طموحاتهــا فــي أعالــي البحــار والهيمنــة اإلقليميــة، نظــًرا 
ــات  ــي، والعقوب ــي الداخــل اإليران ــة الوضــع االقتصــادي ف ــادم أســلحتها، وصعوب ــى تق إل
الدوليــة المفروضــة علــى النظــام اإليرانــي، ممــا ســينعكس علــى بــطء عمليــات التطويــر 

ورفــع الكفــاءة للقــوات البحريــة.
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