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دوافع الضربات األمريكية
مثــة أســباب وراء إقــدام واشــنطن عــى هــذا التصعيــد الــذي 
نفذتــه ضــد مواقــع مرتبطــة بإيــران يف ســوريا، وميكــن تناولها 

فيــا يــي: 

1- كبــح تهديــدات ميليشــيات إيــران: رغبــت واشــنطن، 
جــراء هــذا الرضبــات، إىل إيصــال رســالة لطهــران مفادهــا أن 
ــي  ــدات الت ــة إزاء التهدي ــل صامت ــا أن تظ ــنطن ال ميكنه واش
تطــال قواتهــا ومصالحهــا يف املنطقــة، خاصــة بعدمــا اتجهــت 
امليليشــيات املرتبطــة بإيــران يف ســوريا إىل تصعيــد هجاتهــا، 
الجــاري،  أغســطس   15 يف  املجموعــات،  تلــك  قامــت  إذ 
مبهاجمــة قاعــدة “التنــف” الســورية، والتــي توجــد بهــا 
ــه،  ــا أعقب ــرات مســرة، وهــو م ــاث طائ ــة، بث ــوات أمريكي ق
ــل  ــة حق ــام، هجــوم صاروخــي آخــر عــى منطق بخمســة أي
العمــر النفطــي، والتــي تضــم أكــر قواعــد التحالــف الــدويل 

ــة.  ــوع خســائر برشي ــن دون وق ــم داعــش، م ضــد تنظي

لــذا قامــت القــوات األمريكيــة بتوجيــه رضبــات متتاليــة 
حيــث  الــزور،  ديــر  يف  بطهــران  مرتبطــة  أهــداف  ضــد 
يف  مخزنــاً   11 أصــل  مــن  ذخــرة  مخابــئ   9 اســتهدفت 
املنطقــة، وتُشــر التقديــرات إىل أن تلــك املســتودعات، والتــي 
ــى  ــون” وتُدع ــون” و”زينبي ــيا “فاطمي ــا ميليش ــيطر عليه تس
“مســتودعات عيــاش”، متثــل نقطــة ارتــكاز مهمــة يف عمليــة 
ــا.  ــة بأرسه ــوريا واملنطق ــرة يف س ــيات بالذخ ــداد امليليش إم

وتســعى واشــنطن مــن هــذه الهجــات إىل التأكيــد 
إليــران بــأن قيامهــا باســتهداف القواعــد األمريكيــة رداً عــى 
ــع  ــة يف ســوريا ســوف يدف ــل قواعــد إيراني اســتهداف إرسائي
واشــنطن إىل التعــاون مــع تــل أبيــب الســتهداف امليليشــيات 
ــإن  ــم، ف ــن ث ــا يف ســوريا. وم ــة له ــئ التابع ــة واملخاب اإليراني
إيــران لــن تفشــل فقــط يف ردع إرسائيــل عــن مهاجمتهــا، بــل 
أنهــا ســوف تضيــف إليهــا عــبء هجــات القــوات األمريكيــة 

ضــد ميليشــياتها. 
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قــام الجيــش األمريكــي، بأوامــر مــن الرئيــس، جــو بايــدن، بشــن غــارات جويــة، فــي 23 أغســطس 2022، ضــد 
بنــى تحتيــة تســتخدمها مجموعــات تابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي فــي محافظــة ديــر الــزور بشــرق ســوريا، 
ــران، فــي 15 أغســطس، علــى  وهــي الهجمــات، التــي تأتــي ردًا علــى الهجــوم الــذي نفذتــه ميليشــيات إي
قاعــدة أمريكيــة فــي حقلــي العمــر النفطــي وحقــل الكونيكــو الغــاز الطبيعــي فــي ســوريا. وردت إيــران، علــى 
مــا يبــدو، مــن خــال شــن هجــوم صاروخــي آخــر ضــد القاعــدة األمريكيــة فــي حقــل العمــر فــي 3 ســبتمبر، 

وهــو مــا أدى إلــى ســماع دوي انفجــارات وتصاعــد ألســنة النــار.

ردع إيــران! اســتمرار المواجهــات بيــن واشــنطن وميليشــيات طهــران فــي ســوريا , العــدد 1631، 06 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: 
المتقدمــة. والدراســات  لألبحــاث  المســتقبل 
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2- تعزيــز املوقــف التفــاويض األمريــي: جــاء التصعيــد 
األمريــي ضــد إيــران يف ســوريا، يف ذات اليــوم، الــذي أعلنــت 
ــران حــول  ــرد عــى ماحظــات إي ــه واشــنطن تســليمها ال في
املســودة املقرتحــة مــن جانــب الوســيط األورويب إلحيــاء 
االتفــاق النــووي اإليــراين، مبــا يعنــي الرغبــة يف الضغــط عــى 
إيــران للقبــول بالــرد األمريــي، والكــف عــن التقــدم مبطالــب 

ــات.  ــدة يف املفاوض جدي

ــران  ــان إي ــب آخــر، تســعى واشــنطن إىل حرم ومــن جان
ــد  ــط ض ــة ضغ ــوريا، كورق ــياتها يف س ــتخدام ميليش ــن اس م
ــذه  ــن ه ــنطن م ــدف واش ــا ته ــات. ك ــنطن يف املفاوض واش
ــى  ــرد ع ــا يف ال ــتمرار دوره ــى اس ــد ع ــات إىل التأكي الرضب
التهديــدات اإليرانيــة يف املنطقــة، حتــى يف حــال تــم التوصــل 
ــل  ــووي، أي الفص ــا الن ــول برنامجه ــران ح ــع إي ــاق م إىل اتف
بــن مســار التفــاوض مــع طهــران، وبــن مواجهــة تهديداتهــا.

ــات  ــاً أن الرضب ــدا واضح ــة: ب ــوط الداخلي ــواء الضغ 3- احت
األمريكيــة تســتهدف اســتيعاب الضغــوط املتزايــدة التــي 
ــزب  ــن الح ــواء م ــاً، س ــي داخلي ــا اإلدارة األمري ــرض له تتع
الجمهــوري أو الدميقراطــي، وذلــك نتيجــة ملــا يرونــه تخــاذالً 
ــران يف  ــع إي ــل م ــأن التعام ــض بش ــت األبي ــب البي ــن جان م
املفاوضــات، الســيا يف الوقــت الــذي تقــرتب فيــه انتخابــات 
ــؤرشات  ــط م ــي، وس ــرس األمري ــي للكونج ــد النصف التجدي
ــن. ــدن والدميقراطي ــس باي ــعبية الرئي ــاض ش ــدة بانخف متزاي

4- طأمنــة الجانــب اإلرسائيــي: تتاهــي الرضبــات األمريكية، 
مــع تكثيــف تــل أبيــب لغاراتهــا الجويــة عــى مقــرّات 
للميليشــيات  التابعــة  والذخائــر  لألســلحة  ومســتودعات 
ــطس  ــرر يف 14 و22 أغس ــا تك ــو م ــوريا، وه ــة يف س اإليراني
2022، يف مناطــق بريــف دمشــق وحــاة وطرطــوس، وهــو 
مــا يحمل رســائل طأمنــة بالتــزام الواليــات املتحدة بالتنســيق 
والتعــاون مــع إرسائيــل ملواجهــة تهديــدات تلــك امليليشــيات.

كــا ميكــن تفســر ذلــك التصعيــد مــن جانــب واشــنطن، 
بأنــه محاولــة الســرتاضاء الجانــب اإلرسائيــي، والــذي يبــدي 
معارضــة إلعــادة إحيــاء االتفــاق النــووي مــع إيــران، إذ وصف 
رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي، يائــر البيــد، االتفــاق الحــايل بأنــه 
ــدن  ــس باي ــا الرئي ــي حدده ــر الت ــم املعاي ــيئ”، وال يائ “س

نفســه، ملنــع إيــران مــن التحــول لدولــة نوويــة. 

ــن،  ــد إىل واشــنطن، خــال األســبوعن املاضي وأرســل البي
إىل  اإلرسائيليــن  واألمنيــن  العســكرين  املســؤولن  كبــار 
واشــنطن يف ثــاث زيــارات متعاقبــة، وهــم مستشــار األمــن 
القومــي اإلرسائيــي، إيــال حوالتــا، ووزيــر الدفــاع اإلرسائيــي، 
بينــي جانتــس، ورئيــس جهــاز املخابــرات اإلرسائيليــة، ديفيــد 
ــذا  ــع هك ــن توقي ــنطن ع ــاء واش ــدف إثن ــك به ــاع، وذل برني

اتفــاق مــع إيــران، وتطويــر “خيــار عســكري ذي مصداقيــة” 
ــران. ــدات إي للتعامــل مــع تهدي

أبعاد الرد اإليراني
عــى الرغــم مــن نفــي إيــران أي صلــة لهــا باألهــداف التــي 
رضبتهــا واشــنطن يف ســوريا، فــإن تتبــع مــا قامــت بــه إيــران 
عقــب تلــك الهجــات، يؤكــد أنهــا ســوف تتجــه إىل مواصلــة 

التصعيــد، وهــو مــا ميكــن توضحيــه عــى النحــو التــايل:

ــران، يف  ــت إي ــرة: أعلن ــرات املس ــاورات للطائ ــراء من 1- إج
اليــوم التــايل للهجــات األمريكيــة، عــن بــدء منــاورات 
ــرة  ــراين، للم ــش اإلي ــع للجي ــوى األرب ــاركة الق ــعة، مبش واس
امتــداد  عــى  مســرة،  طائــرات   150 مــن  وأكــر  األوىل، 
البــاد، ومــن دون تحديــد موعــد انتهــاء لهــا، مشــرة إىل أن 
الهــدف مــن إجــراء تلــك املنــاورات هــو محــاكاة اســتهداف 
مراكــز قيــادة “العــدو” ومراكــز الدعــم اللوجيســتي وأنظمــة 

الصواريــخ والــرادارات. 

ويكشــف ذلــك أن تلــك املنــاورات جــاءت رداً عــى 
املواجهــة بــن واشــنطن وطهــران يف ســوريا، وهــي املواجهــة 
التــي تحتــل فيهــا “الطائــرات املســرة اإليرانيــة” مكانــة 
األمريكيــة،  التنــف  قاعــدة  مهاجمــة  متــت  إذ  خاصــة، 

باســتخدام هــذه املســّرات.

ــا  ــا، بالنظــر إىل أنه ــاورة أهميته ــا تكتســب هــذه املن ك
رد مــن جانــب إيــران عــى املنــاورات التــي قامــت الواليــات 
املتحــدة وإرسائيــل بتنفيذهــا يف البحــر األحمــر، ملحــاكاة 
توجيــه رضبــات إىل إيــران يف البحــر والجــو، فضــاً عــن 
اخــرتاق طائــرات إرسائيليــة مــن طــراز “إف – 35” للمجــال 
ــعت  ــذا س ــن. ول ــهرين األخري ــال الش ــراين، خ ــوي اإلي الج
إيــران إىل اســتعراض قوتهــا مــن خــال الكشــف عــن أحــدث 
ــل”، يف  ــروز أبابي ــل “ك ــاورة، مث ــك املن ــرة بتل ــا املس طائراته

ــا.  ــن مهاجمته ــل ع ــنطن وإرسائي ــردع لواش ــة ل محاول

ــوات  ــت الق ــج: قام ــة يف الخلي ــح األمريكي ــد املصال 2- تهدي
البحريــة التابعــة للحــرس الثــوري اإليــراين، يف أعقــاب الهجــوم 
ــوريا،  ــا يف س ــة له ــات التابع ــد املجموع ــر ض ــي األخ األمري
ــن  ــار تابعت ــن دون طي ــرة م ــفينة وطائ ــى س ــتياء ع باالس
لألســطول الخامــس األمريــي يف ميــاه الخليــج، يومــي 29 و30 
ــران  ــت إي ــاً، وإن قام ــا الحق ــراج عنه ــل اإلف ــطس، قب أغس
ــران  ــعي إي ــؤرش إىل س ــا ي ــو م ــا، وه ــرات منه ــزع الكام بن
لتطويــر قدراتهــا يف التصويــر واملراقبــة مــن خــال االســتياء 
عــى الكامــرات األمريكيــة، ومحاولــة تطويــر منــاذج ماثلــة 

لهــا. 
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استمرار المواجهات بين واشنطن وميليشيات طهران في سوريا 

ــران  ــطس 2022، أن إي ــة، يف 30 أغس ــة الذري ــة للطاق الدولي
ــاث  ــن ث ــدة م ــتخدام واح ــوم باس ــب اليوراني ــدأت تخصي ب
مجموعــات مــن أجهــزة الطــرد املركــزي املتطــورة “آي آر 6” 
ــذي يحمــل  ــر ال ــز، األم ــوم يف نطن ــب اليوراني مبحطــة تخصي
ــاس  ــت الحس ــع التوقي ــه م ــع تزامن ــة م ــة، خاص ــة الفت دالل
ــران وواشــنطن. ــن إي ــة ب ــه املفاوضــات النووي ــر ب ــذي مت ال

ويعنــي هــذا تجاهــل إيــران ملطالــب واشــنطن والغــرب 
بــاإلرساع يف العــودة لالتزامــات النوويــة، وهــو األمــر الــذي 
ــران،  ــع إي ــووي م ــاق ن ــل إىل اتف ــرص التوص ــن ف ــب م يصّع
ــي،  ــم رئي ــراين، إبراهي ــس اإلي ــان الرئي ــل إع ــة يف ظ خاص
مرهــون  النــووي  االتفــاق  أن  الجــاري،  أغســطس   30 يف 
بإنهــاء تحقيــق الوكالــة الذريــة للطاقــة النوويــة حــول آثــار 
اليورانيــوم املخصــب يف 3 مواقــع غــر معلنــة يف إيــران، 
والحصــول عــى الضانــات بعــدم انســحاب واشــنطن مجــدداً 
مــن االتفــاق، والرفــع الكامــل لجميــع العقوبــات املفروضــة 
عــى إيــران، والتحقــق العمليــة واملوضوعــي مــن ذلــك، وهــو 
مــا يــؤرش إىل اســتمرار تشــدد إيــران يف املفاوضــات، ومــن ثــم 

ــة أمدهــا.  إطال

4- اســتهداف حقــل العمــر مجــدداً: قامــت إيــران، يف 3 
ســبتمر، باســتهداف املنطقــة الخــرضاء يف حقــل عمــر، وهــي 

املدينــة الســكنية امللحقــة بالحقــل النفطي ويتخذهــا الجيش 
األمريــي مقــراً لســكن جنــوده وضباطــه، وهــو الهجــوم الذي 
أســفر عــن وقــوع انفجــارات وتصاعــد دخــان مــن القاعــدة. 
وكشــفت مصــادر صحفيــة أن ســيارات اإلســعاف هرعــت إىل 
ــا  ــة وجــود ضحاي ــة الخــرضاء، يف مــؤرش عــى احتالي املنطق

جــراء الهجــوم. 

وتكشــف الهجــات اإليرانيــة األخــرة املوجهــة ضــد 
القاعــدة عــن أن إيــران ال تبــايل بإســقاط قتــى مــن القــوات 
األمريكيــة يف القاعــدة، وهــو مــا يعكــس تصعيــداً مــن جانــب 

ــات املتحــدة.  ــران ضــد الوالي إي

ويف الختــام، ميكــن القول إن واشــنطن وطهران سيســتمران 
ــوء  ــة يف ض ــة، خاص ــة املقبل ــال املرحل ــد خ ــج التصعي يف نه
ــى  ــران ع ــة إرصار إي ــى خلفي ــة، ع ــر املفاوضــات النووي تع
ــية  ــا الرئيس ــأن القضاي ــا بش ــر موقفه ــدم تغي ــا، وع مطالبه
ــي بقــوة عــى خــط  ــة، مــع دخــول العامــل اإلرسائي الخافي
املواجهــة بــن الطرفــن، لتنفيــذ عمليــات تخريبيــة ضــد 
ــة  ــن محاول ــاً ع ــارج، فض ــل والخ ــة يف الداخ ــداف إيراني أه
ــووي  ــاق ن ــع اتف ــن توقي ــا م ــنطن ملنعه ــى واش ــط ع الضغ

ــة.  ــرشوط إيراني ب
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