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ــن  ــايض ش ــو امل ــة يف 28 يوني ــاع األمريكي ــت وزارة الدف أعلن
رضبــات جويــة عىل منشــآت تســتخدمها ميليشــيات مدعومة 
مــن إيــران عــىل الحــدود العراقيــة – الســورية. واســتهدفت 
ــن  ــلحة يف موقع ــن أس ــات وتخزي ــآت عملي ــات منش الرضب
ــر بالذكــر أن هــذه  بســوريا وموقــع واحــد بالعــراق، والجدي
املنشــآت يســتخدمها عــدد من الجامعــات املســلحة املدعومة 
مــن إيــران، مبــا يف ذلــك كتائــب حــزب اللــه العراقــي وكتائــب 

ســيد الشــهداء.

األمريكيــة،  الرضبــة  هــذه  أن  إىل  التقديــرات  وتشــر 
ــاً  ــتهدفت أيض ــي اس ــابقتها الت ــن س ــاً م ــد وقع ــاءت أش ج
مواقــع للميليشــيات املواليــة إليــران عنــد املنطقــة الفاصلــة 

ــايض.  ــر امل ــراق يف 26 فرباي ــوريا والع ــن س ب

أسباب الضربات األمريكية:
ــه  ــذي نفذت ــي ال ــوي األمري ــف الج ــباب وراء القص ــة أس مث
القــوات األمريكيــة يف 27 يونيــو املــايض، ميكــن تناولهــا فيــام 

يــي: 

1- كبــح تهديــدات ميليشــيات طهــران: كان القصــف الجــوي 
األمريــي مبنزلــة رســالة مفادهــا أن الواليــات املتّحــدة يف عهد 

الرئيــس جــو بايــدن مل تتخــّل عــن حزمهــا تجــاه امليليشــيات 
تصعيــد  إىل  اتجهــت  قــد  األخــرة  أن  خاصــة  اإليرانيــة، 
هجامتهــا ضــد القــوات األمريكيــة، وتوظيــف الطائــرات 

ــة.  ــد األمريكي ــىل القواع ــوم ع ــرة يف الهج املس

األمريكيــة عــن  الدفــاع  تقاريــر وزارة  فقــد كشــفت 
ــس  ــن خم ــل ع ــا ال يق ــران م ــة بإي ــات املرتبط ــن الجامع ش
هجــامت ضــد منشــآت عراقيــة تســتخدمها الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة وقــوات التحالــف منــذ أبريــل املــايض. كــام أنــه، 
منــذ بدايــة 2021، اســتهدفت القــوات األمريكيــة يف العــراق 
بأكــر مــن أربعــن هجومــاً، وطالــت بعــض هــذه الهجــامت 
محيــط ســفارة الواليــات املتّحــدة يف بغــداد وقوافــل مدنيــة 
ــدويل ضــّد »داعــش«. ويف  ــف ال ــوات التحال ــاً لق تحمــل مؤن
هــذا الســياق، تؤكــد امليليشــيات الشــيعية أن الهــدف املعلــن 
ــود  ــن الجن ــي م ــن بق ــراج م ــو إخ ــامت ه ــك الهج ــن تل م

ــدي. ــوايل 2500 جن ــم ح ــراق وعدده ــن يف الع األمريكي

ويســعى الرئيــس بايــدن إىل الــرد عــىل هــذه التهديــدات 
والتأكيــد أنــه ال يقــل حزمــاً عــن ســلفه الجمهــوري دونالــد 
كان  إذا  وأنــه  إليــران،  التابعــة  امليليشــيات  إزاء  ترامــب 
ــراين  ــق القــدس اإلي ــد فيل ــة قائ ــذي وجــه بتصفي ترامــب، ال
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شــّنت إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن ضربــات صاروخيــة ضــد ثالثــة مواقــع تســتخدمها ميليشــيات 
الحشــد الشــعبي فــي ســوريا والعــراق. وتعــد هــذه الضربــات هــي الثانيــة لــإدارة االمريكيــة الجديــدة، 

وتهــدف إلــى الضغــط علــى ميليشــيات إيــران لوقــف اســتهدافها القــوات األمريكيــة.

كبح التهديدات:
حدود جناح الضربات األمريكية يف ردع تهديدات إيران يف العراق

كبــح التهديــدات: حــدود نجــاح الضربــات األمريكيــة فــي ردع تهديــدات إيــران فــي العــراق، تقديــرات المســتقبل، العــدد 1285، 7 يوليــو 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــو مهــدي املهنــدس،  قاســم ســليامين ورئيــس أركان الحشــد أب
كان يضــع خطــاً أحمــر إليــران يتمثــل يف مهاجمتهــا إذا قتــل أي 
جنــدي أمريــي، فــإن بايــدن قــد وضــع »خطــاً أحمــر جديــداً«، 
وهــو الــرد عــىل االعتــداءات اإليرانيــة عــىل القواعــد األمريكية، 

حتــى ولــو مل يرتتــب عليهــا ســقوط أي جنــود أمريكيــن. 

2- ردع اعتــداءات إيــران: كانــت الرضبــات عــىل املنطقــة 
الحدوديــة بــن ســوريا والعــراق مبنزلــة رســالة إىل طهــران بــأن 
ــيعية  ــل الش ــع الفصائ ــا ملن ــل جهوده ــوف تواص ــنطن س واش
يف ربــط األرايض الســورية والعراقيــة وإنشــاء ممــر عربهــا 
لألســلحة واملقاتلــن ميتــد إىل ضفــة البحــر املتوّســط، كــام أنهــا 
ــة ال  ــأن اإلدارة األمريكي ــران، ب ــالة ردع واضحــة إلي تبعــث رس
ــوات  ــع لق ــة أو مواق ــع أمريكي ــرضب مواق ــل ب ــن أن تقب ميك
ــكا يف العــراق. ويف هــذا الســياق، أشــار  ــة ألمري ــة حليف عراقي
وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين بلينكــن إىل أن الرضبــات 
األمريكيــة التــي اســتهدفت مقاتلــن موالــن إليــران يف ســوريا 
والعــراق يجــب أن متثّــل رســالة قويــة لردعهــم عــن مواصلــة 
اســتهداف القــوات األمريكيــة، كــام أنهــا تبعــث رســالة مهمــة 

وقويــة إىل الفصائــل املســتهدفة بشــأن القيــام مبــا يلــزم ملنــع 
أي هجــامت أخــرى.

3- رســالة »حــزم« إىل رئيــي: تــأيت الرضبــة األمريكيــة بالتزامن 
مــع وصــول الرئيــس اإليــراين املتشــدد إبراهيــم رئييس إىل ســدة 
الحكــم يف طهــران، والــذي أكــد عقــب انتخابــه أنــه ســيواصل 
دعــم امليليشــيات الشــيعية، ومــن ثــم ســعت واشــنطن للــرد 
ــاه  ــه تج ــن جانب ــابات م ــأ يف الحس ــع أي خط ــي متن ــراً ل مبك

الواليــات املتحــدة.

ومــن جهــة أخــرى، تســعى واشــنطن للتأكيــد إليــران بأنهــا 
لــن تســمح لهــا باســتخدام ميليشــياتها يف العــراق كورقة ضغط 
ــاق  ــاء االتف ــادة إحي ــدف إلع ــي ته ــا، والت ــات فيين يف مفاوض
النــووي مــع إيــران، كــام تســعى واشــنطن إىل التأكيــد أنهــا لــن 
ترتاجــع عــن الــرد عــىل التهديــدات اإليرانيــة اإلقليميــة، حتــى 
يف حالــة التوصــل التفــاق مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي.

4- وقــف التصعيــد بالطائــرات املُســرة: يتنامــى قلــق القيادات 
العســكرية يف واشــنطن مــن إيعــاز إيــران مليليشــياتها املســلحة 

 المليشيات المستهدفة من الضربة األمريكية

يتزعمها عبدالعزيز المحمداوي (أبو فدك)

مسؤولة عن تنفيذ هجمات ضد القوات األمريكية في العراق

ترتبط بشكل وثيق بـ «فيلق القدس» اإليراني

قتل زعيمها السابق أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية في 2020

تنشط تحت ذريعة حماية األضرحة الشيعية في سوريا

تتخد من معسكر الصقر جنوبي بغداد مقرًا لها

تم نقل عناصرها إلى سوريا لتوسيع العمليات اإليرانية هناك

يتزعمها أبو آالء الوالئي

تأسست 2013تأسست 2007

Future  Infographic
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حدود نجاح الضربات األمريكية في ردع تهديدات إيران في العراق

يف العــراق باســتخدام الطائــرات املُســرة. فقــد رصح يف وقــت 
ســابق قائــد القيــادة املركزيــة األمريكيــة الجــرال كينيــث 
ماكنــزي بــأن اســتخدام هــذه الطائــرات ميثِّــل تطــوراً تكتيكيــاً 
أكــر خطــورة مــن ظهــور العبــوات الناســفة يف العــراق، 

ــا عــىل االســتهداف. ويضعــف قدرته

وتجــدر اإلشــارة إىل أن البنتاجــون وضــع اســرتاتيجية جديدة 
ملكافحــة الطائــرات بــدون طيــار يف ينايــر املــايض، كــام نــرت 
وزارة الدفــاع األمريكيــة رادارات وأجهــزة استشــعار ونظــم 
الدفــاع الجــوي املناســبة يف القواعــد األمريكيــة يف العــراق للــرد 

عــىل تهديــدات الطائــرات املســرة.

5- إدراك عجــز الكاظمــي: عجــز رئيــس الــوزراء العراقــي 
ــة يف  مصطفــى الكاظمــي عــن ضــامن أمــن القواعــد األمريكي
العــراق، إذ مل تســتطع القــوات األمنيــة العراقيــة مــن ردع 
ــا تحتفــظ  ــدات ميليشــيات الحشــد الشــعبي، نظــراً ألنه تهدي

ــيايس.  ــاء س ــوي وغط ــكري ق ــوذ عس بنف

ويف ضــوء إخفــاق رئيــس الــوزراء العراقــي عــن ضبــط 
امليليشــيات، فــإن الواليــات املتحــدة قــد أخــذت زمــام املبــادرة 
لتأمــن قواعدهــا ومصالحهــا يف العــراق. وعــىل الرغم مــن إدانة 
الكاظمــي الهجــوم األمريــي، وتأكــده رفضــه تحــّول العــراق إىل 
»ســاحة لتصفيــة الحســابات«، فــإن هــذه الترصيحــات كانــت 
ــن  ــه م ــارس علي ــي ســوف مت ــدف الســتيعاب الضغــوط الت ته
جانــب ميليشــيات الحشــد الشــعبي ال أكــر، خاصــة يف ضــوء 

التناقــض املصلحــي بــن الكاظمــي وميليشــيات إيــران.

فرص ردع طهران 
يبــدو مــن متابعــة ردود فعــل إيــران وميليشــياتها يف العــراق، 
أن طهــران ســوف تتجــه إىل مواصلــة التصعيــد، وهــو مــا يتضح 

يف التــايل:

1- تهديــدات الفصائــل الشــيعية: توعــد املتحــدث باســم 
ــة  ــي، بعملي ــد محي ــراق، محم ــه« يف الع ــزب الل ــب ح »كتائ
باســتخدام  العــراق  يف  األمريكيــة  القــوات  ضــد  مباغتــة 
ــة  ــح إىل وكال ــك يف ترصي ــرة، وذل ــرات املس ــخ والطائ الصواري

»أنبــاء فــارس« اإليرانيــة، يف 5 يوليــو. وأرجــع ذلــك إىل رضورة 
ــالل األمريــي غــر الرعــي. ويالحــظ أن  إخــراج قــوات االحت
إصــدار مثــل هــذه الترصيحــات مــن وكالــة تابعــة إليــران يعــد 
ــا ســوف  ــات املتحــدة بأنه ــن األخــرة للوالي ــة م رســالة ضمني

ــد. ــل التصعي تواص

وعــىل الجانــب اآلخــر، فــإن تنصــل طهــران مــن هجــامت 
ميليشــياتها عــىل القواعــد األمريكيــة يف العــراق جــاء يف رســالة 
موجهــة إىل مجلــس األمــن، وذلــك للــرد عــىل االتهامــات 
ــران  ــات، أي أن طه ــذه العملي ــورط يف ه ــا بالت ــة له األمريكي
كانــت تســعى لتجنــب إدانتهــا دبلوماســياً، وال تهــدف إىل 

ــا.   ــن موقفه ــع ع الرتاج

ــران  ــيات إي ــت ميليش ــة: قام ــد األمريكي ــة القواع 2- مهاجم
ــة  يف أعقــاب الهجــوم األخــر ضدهــا بشــن هجــامت صاروخي
ــة  ــوات أمريكي ــا ق ــي توجــد فيه ــد الت ــن األس ــدة ع ضــد قاع
ــر  ــن أي أرضار. وكان آخ ــفر ع ــن دون أن تس ــالد، م ــرب الب غ
هــذه الهجــامت يف 5 يوليــو. كــام تعرضــت القاعــدة األمريكيــة 
يف حقــل العمــر النفطــي بريــف ديــر الــزور الرقــي لهجــوم 

ــو. ــة يف 4 يولي ــف الصاروخي بالقذائ

ويــؤرش مــا ســبق إىل اســتمرار تصعيــد إيــران ضــد الوجــود 
األمريــي يف العــراق وســوريا. ولكــن عــىل الجانــب اآلخــر، فــإن 
هــذه الهجــامت نفــذت باســتخدام القذائــف الصاروخيــة، 
ــد يكــون مــؤرشاً عــىل  ــا ق ــرات املســرة، وهــو م ــس الطائ ولي

تهدئــة إيرانيــة، ولــو بشــكل محــدود.

تواصــل  إن طهــران ســوف  القــول  الختــام، ميكــن  ويف 
ــد  ــتهداف القواع ــراق الس ــوريا والع ــياتها يف س ــك ميليش تحري
ــط  ــة للضغ ــك يف محاول ــراق، وذل ــة يف الع ــح األمريكي واملصال
عــىل إدارة بايــدن لســحب القــوات األمريكيــة املتبقيــة يف 
العــراق. ويف املقابــل، ســوف تتجــه واشــنطن إىل تجاهــل الــرد 
عــىل الهجــامت اإليرانيــة غــر املؤثــرة، غــر أن ســقوط أي 
ــرتاتيجيتها يف  ــر اس ــنطن لتغي ــع واش ــد يدف ــي ق ــدي أمري جن

ــران.  ــيات طه ــد ميليش ــرد ض ــد ال ــراق، وتصعي الع
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