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 الحرب بٌن إٌران وأمرٌكا؛ السٌنارٌوهات المحتملة والعواقب

 

 

 

 محلل شإون عسكرٌة واستراتٌجٌة إٌرانً مقٌم فً برٌطانٌا وهو حسٌن آرٌنتؤلٌف: 

 : مركز الفرات للدراساتترجمة

 رابط الممال األصلً

 

أٌار/ ماٌو  8مع خروجها من االتفاق النووي مع إٌران فً  ،الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة اتبعت

 " على إٌران:  الضؽوط المصوىرئٌسٌٌن ألجل تحمٌك استراتٌجٌة " نهجٌن  8118

هو خنك االلتصاد اإلٌرانً من خالل فرض العموبات الشدٌدة واسعة النطاق، على أمل  :األول

 اإلسالمٌة، أو داخلٌة تطٌح بالجمهورٌة احتجاجات شعبٌةو ٌإدي ذلن إلى اندالع مظاهرات أن

إلذعان لمطالب الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة؛ والنهج الثانً هو تهدٌد على ا حكام البالد إرؼام

، تشّل فً المنطمة مع حلفائها ، وحدها أوالجمهورٌة اإلسالمٌة بتنفٌذ عملٌات عسكرٌة واسعة

 لدراتها.

وإٌمانها بتهدٌداتها، وعلى الرؼم من امتالكها سبع لواعد أن تزداد ثمة الوالٌات المتحدة  وألجل

اتخاذها لراراً، منتصؾ نٌسان من لدول الوالعة جنوب الخلٌج العربً، وؽٌرة وكبٌرة فً اص

، فمد أرسلت حاملة فً عمان "صاللة" و "الدلم"مٌنائً  نشاء لاعدتٌن أخرٌٌن فًبإ هذا العام،

، وذلن بسبب "ازدٌاد المٌادة المركزٌة منطمة الطائرات "لٌنكولن" برفمة ثالث مدّمرات إلى

https://www.radiofarda.com/a/iran-usa-war-scenarios/30183431.html?fbclid=IwAR1Nh9P3W3NI6l5U3dbVUb_kLISg3RVS9Jla8eLe7NCCNh2ALkGgZKYtE08
https://www.radiofarda.com/a/iran-usa-war-scenarios/30183431.html?fbclid=IwAR1Nh9P3W3NI6l5U3dbVUb_kLISg3RVS9Jla8eLe7NCCNh2ALkGgZKYtE08
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، فً مستشار األمن المومً األمرٌكً جون بولتون ، كما هّددالتحركات اإلٌرانٌة فً المنطمة"

 ذلن الولت، بالرّد على أّي هجوم من لبل إٌران "بمّوة شدٌدة".

إلى لاعدة  (28الوالٌات المتحدة عدداً من لاذفاتها االستراتٌجٌة )بً  ذلن، أرسلتوبالتزامن مع 

ً ، كما نرفً لط "العدٌد"  فً اإلمارات العربٌة المتحدة "الظفرة"فً لاعدة  شرت لبل ذلن أٌضا

ولدرةً على  أكثر طائرات الجٌل الخامس تطوراً و( متعددة المهام، A-F35عدداً من مماتالت )

 فً العالم. التخفً عن الرادارات

ًّ حوالً أسبوعٍ من عملٌات النمل هذه، ، 8112أٌار/ ماٌو  18وفً  أربع تعرّضت بعد مض

، وحّملت الوالٌات المتحدة إٌران مسإولٌة هذه  "الفجٌرة"فً مٌناء  نفط لل التٍ نال ًّ لهجوٍم تخرٌب

 الهجمات.

، تعّرضت ناللتا نفط  للهجوم فً ٌونٌوحزٌران/ 11عمب ذلن، فً ٌوم الخمٌس المصادؾ لـ 

الهجوم، وعلى  لحرس الثوري اإلٌرانً وراء هذابحر ُعمان، وأعلنت الوالٌات المتحدة ولوؾ ا

حزٌران ألؾ جندي إضافً إلى منطمة الخلٌج  18إثر ذلن أرسلت الوالٌات المتحدة  فً 

ًّ ٌومٌن أسمط الحرس الثوريالعربً هرمز  طائرةً مسٌّرة أمرٌكٌة  لرب مضٌك . وبعد مض

 .بسبب تحلٌمها فً المجال الجوي اإلٌرانً

فً إٌران، ولكن على  موالع على عّدة ضربات عسكرٌةل للتحضٌر لرارا  وأصدر البٌت األبٌض 

التمدٌرات  ، وذلن بسبب لّرر فً اللحظات األخٌرة عدم المٌام بذلن  ما ٌبدو أّن دونالد ترامب

 .عرضها علٌه، التً تّم المحتملة لعدد الضحاٌا

إلى زٌادة حّدة  "خرٌص"و "بمٌك"الهجمات األخٌرة على المنشآت النفطٌة السعودٌة فً  أّدتو

، ولم تتهم لنفط السعودٌة إلى النصؾتملٌص صادرات ارات فً المنطمة، كما تسببت بالتوت

ها، واعتبرت هذه بل حّملت إٌران مسإولٌت ،الوالٌات المتحدة الحوثٌٌن بالمٌام بهذه الهجمات

 إعالن األخٌرة الحرب على السعودٌة.مثابة ب الهجمات

 

 تهدٌد ووعٌد متبادل بٌن األطراف

 مرحلةً حساسةً وخطٌرة، وما تزال المضاٌا األساسٌة بٌن البلدٌن التوتّر بٌن إٌران وأمرٌكا بلػ

أو تؽٌٌر ّن الوالٌات المتحدة ال تسعى إلى الحرب مع إٌران ، ولال دونالد ترامب مراراً إلائمةً 

بإمكان  إنّ  ،خالل طرحه للحوار ؼٌر المشروط مع المسإولٌن اإلٌرانٌٌن ،لال حتى أنّهالنظام، 

على  -ٌٌن فً عّدة مناسباتٌراناإل المادة كما اتهم صبح بلداً عظٌماً،أن ت ،بمٌادتها الحالٌة ،إٌران

بؤنّهم "ال ٌفهمون إال لؽة الموة"، ووصفهم بؤنهم "أنانٌون" و"حممى"  -العكس من موالفه السابمة

 بسبب تهّربهم من عمد اتفاق مع الوالٌات المتحدة.

فمد وصؾ  ون ردود فعٍل فً مناسباٍت مختلفة.أظهر المسإولون اإلٌرانٌ وعلى نحٍو مشابه،

حسن روحانً العموبات المفروضة على مرشد الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة من لبل الوالٌات 
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، واشترط ، ولال إّن "البٌت األبٌض ٌعانً من إعالٍة عملٌة"المتحدة بؤنّها "تصّرؾ  ولح وأحمك"

 لبل إجراء التفاوض مع الوالٌات المتحدة.رفع جمٌع العموبات 

ً أّن التفاوض مع أمرٌكا هو بمثابة "سّمٍ مضاعؾ" . وعلى عتبة وٌرى المرشد اإلٌرانً أٌضا

انعماد الجلسة الرابعة والسبعٌن للجمعٌة العامة لألمم المتحدة، ومع التكهنات التً طفت إلى 

لن ٌجرى أّي اتفاق مع أمرٌكا، ال فً السطح حول لماء حسن روحانً بدونالد ترامب، لال: "

 نٌوٌورن وال فً أّي مكاٍن آخر".

لال دونالد ترامب أمام الجمعٌة العامة لألمم المتحدة خالل حثّه دول العالم لزٌادة ومن جانبه 

لؽى العموبات على إٌران ما لم تؽٌّر من سلوكها، بل إنّها الضؽط االلتصادي على إٌران: "لن تُ 

 ". ستتضاعؾ

 وط التفاوضشر

والتً  –ؼٌر مشروطة مع إٌران  جراء مفاوضاتٍ اء الوالٌات المتحدة استعدادها إلادع إنّ 

ً فً اآلونة األخٌرة فمد تّم طرح إجراء هو ادعاء  ال لٌمة له،  -رفضها الرئٌس األمرٌكً أٌضا

ت فً المفاوضات ؼٌر المشروطة مراراً، ولكن إذا ما ألمٌنا نظرة على التصرٌحات التً جاء

مستشار األمن  من لبل أو الخارجٌة األمرٌكٌة ماٌن بومبٌو وزٌرإثر االدعاء، سواًء من لبل 

الحوار مع  معٌار نجد أنّ  ، وؼٌرهما من المسإولٌن األمرٌكٌٌن، جون بولتونالمومً السابك 

ً وإنّما ٌؤتً فاإلثنً عشر التً الترحها وزٌر الخارجٌة األمرٌكٌة، الشروط لٌس  هو إٌران

 .الحّد األدنىى ض المّوة الصاروخٌة اإلٌرانٌة إلٌخفتاإلٌماؾ الكامل للبرنامج النووي و ،الممّدمة

ٌزول، كما  أن ّن البرنامج النووي اإلٌرانً ٌجبوبصرٌح العبارة إولد لال جون بولتون مراراً 

لالتفاق النووي بٌض روبرت أوبراٌن، الذي ٌُعتبر من أشّد المعارضٌن خلفه فً البٌت األلأّن 

 فً هذه المسؤلة. اإلٌرانً وللجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة ، رأٌاً مماثالً 

 هو لٌس إاّل لمنالشة كٌفٌة جراء الحوار مع إٌرانإلالوالٌات المتحدة فً والع األمر، إّن دافع 

بمبدأ "لعبة  وهو ما ٌذّكرناللشروط األمرٌكٌة اإلثنً عشر،  ذ الجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌةتنفٌ

االثنً  تهدؾ، فً ممابل االمتٌازات فإّن الوالٌات المتحدة  الالربح والالخسارة"، وبعبارةٍ أخرى

ً ، وذلن فلهذه االمتٌازات وبالدرجة ذاتهاإٌران  إلى خسارة ،عشر التً تصّب فً مصلحتها

ً عادةً ما ٌ على مبدأ األخذ والعطاء الذي دلّ ؼٌاب أّي إشارة ت ً  كون أسلوبا فً العمل  متّبعا

 السٌاسً والدبلوماسً.

الّردع )الذي له " والضؽوطات المصوىوسط هكذا أجواء، حٌث مضت األمور إلى أبعد من "

بحت ٌدا الطرفٌن على ، وأصالحّد األلصى من اإلرؼام""، وبدأت تمٌل نحو احترازٌة( ماهٌّة

إّن زٌادة التواجد األمرٌكً فً منطمٌةً حٌنما ٌمول ماٌن بومبٌو  الزناد، ال تبدو تصرٌحات

 خطوة ذات طابع دفاعً احترازي الؾ عسكري لحماٌة نالالت النفط هًالمنطمة وتشكٌل تح

، ال ٌمكن استبعاد حدوث محاسبات علٌهوّن الهدؾ من ذلن هو مواجهة إٌران؛ صرؾ، وإ

 .ةعسكرٌ مواجهةٍ ٌة ؼٌر دلٌمة تتطّور إلى مٌدانٌة واستراتٌج
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 ؟ةحتمٌّ ال المواجهة" ثٌوسٌدٌدس"فّخ 

فً نظرةٍ شاملة، نجد أّن إٌران والوالٌات المتحدة ٌتواجهان فً حلبة الشرق األوسط 

، ولد تنتهً هذه المواجهة على المدى الطوٌل بوضعٍ سّماه الخبٌر الجٌوسٌاسٌة منذ أربعة عمود

 المؽامرة. أي أّن بـ "فّخ ثٌوسٌدٌدس"االستراتٌجً فً جامعة هارفارد ؼراهام ألٌسون 

ها تتكون نتٌجوتحّدٌها لمّوةٍ متفّولة فً الساحة  للوعٌد إطالق لّوةٍ ناشئةالتً تتمثل فً  الكالسٌكٌة

 الحرب فً أؼلب األحٌان.

 السٌاسة الخارجٌة جذور  ممتّدة فً مصالحها االستراتٌجٌة لهتحّدي إٌران للوالٌات المتحدة و إنّ 

 1292العام المنبثك من الثورة اإلسالمٌة عام  التصّور فً سٌاق هذه السٌاسة فإنّ و اإلٌرانٌة.

وهو  ،هو واحد  ال ٌتجّزأوأمن إٌران والجمهورٌة اإلسالمٌة  لى أّن أمن الشعب اإلسالمًٌموم ع

ًٌّ  مرتبط   بؤمن ومصالح بالً مسلمً العالم أٌضاً. وعلٌه، فإّن مرشد الجمهورٌة اإلسالمٌة هو ول

وبطبٌعة الحال فإّن الحفاظ على أمن الجمهورٌة اإلسالمٌة له األولوٌة للمسلمٌن فً العالم أٌضاً، 

 من بٌن مختلؾ المضاٌا األخرى، وإّن أكبر التهدٌدات الخارجٌة ضّدها هً أمرٌكا وإسرائٌل.

ً من هذا التصّور "ا وألجل مواجهة الجمهورٌة  ألصٌل والثوري لإلسالم الحمٌمً"،وانطاللا

دٌدات الخارجٌة المشكون فً أمرها، ونشر رسالتها التً ألزمت نفسها اإلسالمٌة اإلٌرانٌة الته

بها، فإنّها تتبع استراتٌجٌاٍت محّددة فً المنطمة، وٌُعتبر وجودها ونفوذها فً كّل من سورٌة 

 ولبنان والعراق والٌمن وؼّزة من أبرز مالمح هذه االستراتٌجٌات.

هذه االستراتٌجٌة  التً تتبعها  دول المنطمة ٌرونتحدة وعدد من وبطبٌعة الحال فإّن الوالٌات الم

ًٌّ فً تصرٌحات المسإولٌن  ة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة َكسعًالجمهورٌ إلى الهٌمنة، وهذا أمر  جل

إلى جانب ذلن، فإّن البرنامج النووي اإلٌرانً وامكانٌة حصول إٌران على  اإلللٌمٌٌن والدولٌٌن.

أّن التكهنّات حول إنتاج هذه ولو لؽالبٌة هإالء المسإولٌن، األسلحة النووٌة ٌُعتبر مصدر للٍك 

ٍ جٌو األسلحة ٌُعتبر جزءاً من تحّدٍ  ًّ للوالٌات المتحدة التً  وال سٌّما بالنسبةكبٌر،   استراتٌج

 تُعتبر الالعب األساسً فً المعادالت اإلللٌمٌة.

ٌكون مٌدانها األساسً البحر  ،ولذلن ال ٌمكننا استبعاد مواجهة عسكرٌة بٌن إٌران وأمرٌكا

زول التحّدٌات تجمهورٌة اإلسالمٌة اإلٌرانٌة، وللآنفة الذكر والجّو، ما لم تتؽٌّر االستراتٌجٌة 

 . ألّل تمدٌرعلى  حّدتهاة منها أو أن تخّؾ النابع

ولهذا السبب تتبادر إلى الذهن أسئلة من لبٌل كٌؾ ستكون طبٌعة الحرب بٌن البلدٌن فً الوالع 

لراهن؟ وفً حال نشوب الحرب، ماذا بوسع إٌران المٌام به من الناحٌة العسكرٌة؟ وبالنظر إلى ا

أّن الموة العسكرٌة اإلٌرانٌة ال تُمارن بمّوة الوالٌات المتحدة، هل تمتلن إٌران األدوات والمدرات 

فً وتحول دون وصولها إلى أهدافها االستراتٌجٌة  أمرٌكاالتً من شؤنها أن تضؽط على 

 حمك أهدافها؟وهل ست وكٌؾ سٌكون رّد فعل الوالٌات المتحدةالمنطمة؟ 

 

 

 



2 
 

 استراتٌجٌة "منع الوصول"

. منذ سنواٍت عدٌدةٍ تتبع إٌران هذه االستراتٌجٌة فً عمٌدتها العسكرٌة وتؤخذها بعٌن االعتبار

إطار هذه  ضمن ٌة المهٌؤة للحروب ؼٌر المتكافئةاألسلحة واألدوات اإلٌران ندرجوت

االستراتٌجٌة، ومن األمثلة علٌها؛ األلؽام البحرٌة والصوارٌخ البالستٌة وصوارٌخ كروز، 

، والتحكم، نظام المٌادة»ة )اإللكترونٌة( ووالطائرات المسٌّرة، والؽّواصات، واألسلحة الساٌبٌرٌ

 (C4ICR).ما ٌسّمى بـ  أو «واالتصال، والكمبٌوتر، واالستعالم واالستطالع

ن إٌران لهذه األسلحة واألدوات إلى مستوى دوٍل أخرى مثل الصٌن، لكن من امتال ٌرلی وال

 .ال ٌُستهان بها للخصم شؤنها أن توّجه ضربةً 

 ً ً الوالٌات المتحدة لبل عّدة ف« التمٌٌمات االستراتٌجٌة والمٌزانٌة» مركز أجراها دراساتٍ ل وفما

فً  فً حال حدوث مواجهة عسكرٌة بٌنها وبٌن أمرٌكا -أن تشّن إٌرانأعوام، فإنّه من المتولّع 

ً  -الخلٌج العربً ً مفاجئا ، من بٌنها الرادارات متنّوعة وأعتدةٍ  مركّزاً باستخدام أسلحةٍ هجوما

توجٌه الضربات  بهدؾالمعلومات  والسفن المدنٌة )ألجل إرسال الطائرات المسٌّرة الساحلٌة و

وإطالق مكثّؾ « هجوم النحل» لشنّ ت والموارب السرٌعة األولٌة(، وباالعتماد على الفرلاطا

، ومنظومة (AEGIS) منظومة الدفاع الجّوي إلشباع ،المائٌة فً المضائك للصوارٌخ والمذائؾ

مع احتمالٌة استدراجها نحو حمول األلؽام،  ،ع المرٌبة من السفن الحربٌة األمرٌكٌةالدفا

بدونهم، لتً ٌمودها انتحارٌون أو استخدام الزوارق السرٌعة ا باإلضافة إلى أدواٍت أخرى مثل

 .المعبّؤة بالمواد المتفّجرةو

الحاوٌات من السفن  صوارٌخالساحلٌة إلى البحر، أو  فً موازاة ذلن، فإّن إطالق الصوارٌخ

، من خالل المدنٌة، بإمكانه أن ٌزٌد من شّدة الهجمات. وبوسع الموارب والزوارق المهاجمة

فً البحر، أن تتوارى عن الرادارات، وبالتالً تصعّب على الخصم  حركة المالحة استؽالل

 .استهدافهارصدها و 

، من خالل استخدام الطائرات المسٌّرة، وبالتزامن مع هذه الهجمات، فإّن بإمكان إٌران

ستهدؾ ، أن توكالئهاد على والصوارٌخ البالستٌة، وصوارٌخ كروز لصٌرة المدى، أو باالعتما

ومن الممكن أن تستهدؾ  المواعد البرٌّة والبحرٌة ومطارات أمرٌكا وحلفائها فً المنطمة.

المصافً المدنٌة مثل و ، بعض البنى التحتٌةٌذ "الهجمات العصٌّة على الوصول"عبر تنف ،إٌران

لحلفاء  العائدة وكذلن محطات تحلٌة المٌاه،والمطارات والمنشآت النفطٌة الساحلٌة والبحرٌة، 

 الوالٌات المتحدة فً الجانب اآلخر من الخلٌج العربً.

صوارٌخ ألّل دلّة إلشباع أنظمة الدفاع  ٌران فً بداٌة الهجومإ تستخدم أنومن المحتمل 

 ستٌة الدلٌمة لصٌرة المدى.تموم بإطالق الصوارٌخ البال الصاروخٌة األمرٌكٌة، وبعد ذلن

استخدام لذائؾ الهاون الذكٌة، أو الصوارٌخ  ة بإمكانهمامٌفً الخطوط األم وكالء إٌرانكما أّن 

 .العدّو أو أنظمة المٌادة والتحّكم لدٌه رادارات لتدمٌرالذكٌة أو الذخٌرة اإلشعاعٌة، 
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 المالحة، زراعة األلغام، راجمات الصوارٌخ الساحلٌة ى فً حركةفوض

الهجمات األولٌة، وألجل إضعاؾ الموات األمرٌكٌة فً الخلٌج العربً، لد تُمدم إٌران على  بعد

عبور  المالحة  البحرٌة، وال سٌّما فً المٌام بؤفعاٍل من شؤنها خلك حالة من الفوضى فً خطوط

ة فً للمالحة البحرٌ االستراتٌجٌة الذي ٌُعتبر أحّد أهّم الممرات المائٌة -السفن فً مضٌك هرمز

 اتملٌون برمٌل من النفط ٌومٌاً، أي ما ٌمارب ُخمس احتٌاج 1882لرابة   ٌعبر منه ، إذالعالم

 العالم من النفط.

فاللؽم ٌُعتبُر عامل ردعٍ  ألدوات المهّمة إلٌران،وفً هذا المجال، تُعتبر األلؽام البحرٌة إحدى ا

حرٌة للموات البحرٌة التابعة للحرس وٌمّدر عدد األلؽام الب فً المعارن البحرٌة،بالػ المّوة 

لؽم، بٌنها األلؽام الصٌنٌة المتطورة التً تسّمى  8111بؤكثر من  النظامً الثوري والجٌش

"EM-52 ".وهً تُعتَبر لّوة كبٌرة ، 

ألؽام لاع البحر ألؽام الماع الذكٌة ) مجموعة من  ماستخدتلجؤ إٌران إلى ا نثمة احتماٍل كبٌر أ

ًّ وصوتً وض المزّودة بحّساس العائمة المربوطة، والتً ٌتم تثبٌتها ؼط(، أو األلؽام امؽناطٌس

استخدام األلؽام الطافٌة  ومن الخٌارات الُمتاحة األخرى،ثبتة فً لاع البحر، بواسطة مرساة م

 ومع حركة المّد والجزر، والتً ال مكان ثابت لها.التً تتحّرن مع التٌارات البحرٌة 

ن س )كٌلو(، والؽواصات الصؽٌرة، والطوافات العادٌة وحتى الٌخوت أوبإمكان ؼّواصات كال

  مختلؾ األلؽام. تموم بزرع

تدمٌر البوارج أو السفن، ؼٌر أّن الهدؾ الهدؾ من زرع األلؽام بإمكانه أن ٌكون  ً حٌن أنّ ف

لمٌام موات البحرٌة األمرٌكٌة على االرئٌسً إلٌران منها هو منع عبور هذه السفن وإجبار ال

إذا ما كانت  -. ومن شؤن هذه العملٌاتاأللؽام المعمّدة والطوٌلة وباهظة التكالٌؾ إزالةبعملٌات 

مترافمة بمصٍؾ من راجمات الصوارٌخ الساحلٌة صوب البحر أو من المنظومات األرضٌة إلى 

تستخدم  تشّكل تهدٌداٍت جّدٌةً لألسطول األمرٌكً وعلى فرق الهندسة التًأن من شؤنها  -الجوّ 

 إلزالة األلؽام. المروحٌات

أكثر  هًو ،أو من الفٌبر جالس من الخشب إّن سفن وحدات الهندسة عادةً ما ٌكون لها جسم

، لكّن ذات الجسم المعدنً بالممارنة مع البوارج للضرر أمام الهجمات الصاروخٌةُعرضةً 

 العملٌة معكوسة فً مواجهة األلؽام.

، فً مواجهة هجمات العدّو، فً موالع ٌةسفن الساحللالصوارٌخ المضادة ل بإمكان إٌران نشر

محصنّة وممّوهة ضمن مٌاهها على طول السواحل المطلّة على الخلٌج العربً وبحر ُعمان أو 

 وإبطاء موالع وهمٌة لتضلٌل العدّو  حداثومن شؤن ذلن إفً الجزر اإلٌرانٌة فً الخلٌج، 

من الممكن نشر المئات من هذه الصوارٌخ فً موالع ال  .ٌةاألمرٌك ردود الفعلوهجمات 

الحربٌة السطحٌة وأسطول الؽّواصات من خالل  السفن وتفعٌل تُحصى فً األماكن آنفة الذكر،

وسٌإدي الهجوم من محاور عدٌدة من خالل  .البٌانات والمعلومات من الطائرات المسٌّرة تلمً

مام وبالتالً تمهٌد الطرٌك أ ،الدفاعٌة للبوارج العابرة استخدام هذه الصوارٌخ إلى إشباع الموة

 .بصوارٌخ أكثر تطّوراً  هجومٍ شّن 
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 توسٌع ساحة الصراع، ومراجعة العقٌدة العسكرٌة؟

العسكرٌة األمرٌكٌة وحجم الموات التً بإمكان األخٌرة لمدرات باإٌران  دراٌة على الرؼم من

المواجهة، إال أّن إٌران بإمكانها توسٌع النطاق الجؽرافً ً حال حدوث ف ،إرسالها إلى المنطمة

كما أّن وكالء إٌران  وبالتالً تملٌل تركٌز لواتها. ،للمعركة بهدؾ تشتٌت انتباه الوالٌات المتحدة

عناصر  من توجٌهبإمكانهم تهدٌد المصالح األمرٌكٌة فً الجبهات األخرى، وذلن بمساعدة و

أٌضاً، وبمساعدة حزب هللا، إدخال إسرائٌل إلى ساحة المعركة، أو وبإمكان إٌران  فٌلك المدس.

 تنفٌذ عملٌات سرٌّة فً مناطك أخرى عن طرٌك الشبكات المرتبطة بحزب هللا.

من البحر  و جزءٍ  ،المٌاه المحٌطة بمضٌك باب المندب لؽٌموعلى نحٍو مشابه، تستطٌع إٌران ت

 ً ، ومن بالوكالةبذلن بنفسها أو عن طرٌك جماعاتها . وٌمكنها المٌام مضٌك ملما األحمر، وأٌضا

 نظام سوق النفط العالمً.فً  ةكبٌر حداث زعزعةشؤن هذا العمل إ

، وهو ٌربط بحر أندامان فً المحٌط الهندي فً العالم نفط الخامالر من مضٌك ملما ُربع وٌعبُ 

 ببحر الصٌن الجنوبً.

النتٌجة التً مفادها أّن التهدٌدات ٌجب أن ٌُرّد  ٌبدو أّن آٌة هللا علً خامنئً لد توّصل إلى هذه

مرٌكا، ولد دعا المادة العسكرٌٌن إلى وضع علٌها بالتهدٌدات، بل ٌجب رفع سمفها بهدؾ ردع أ

 ة" فً المناطك الجؽرافٌة األخرى."نشر الموخطط ألجل "توسٌع نطاق المّوة" أو 

فً شهر  فً حفل تنصٌبه رانً()المائد العام للحرس الثوري اإلٌ كما لال حسٌن سالمً

فً إشارةٍ إلى الجهود المبذولة لتوسٌع نطاق لّوة الجمهورٌة اإلسالمٌة   ،اٌار/ماٌو من هذا العام

نمطة آمنة للعدّو فً كّل أرجاء  تكون هنان: "ٌجب أالّ  وتجاوزها حدود المنطمة لتمتد نحو العالم

 ."العالم

ماد ، أي االعتتهدؾ إلى "الردع الفعّال" 8111و 8111ة الدفاعٌة اإلٌرانٌة بٌن كانت العمٌد

 ر العدّو، واستناداً إلى ذلن تمّ بهدؾ زٌادة خسائتعمٌك لّواتها على جؽرافٌة إٌران الواسعة و

سرائٌل عِمب ذلن، ونظراً للتهدٌدات التً تشّكلها إ إعداد خطة عملٌات "الدفاع الفسٌفسائً".

مع الحفاظ على -مبدأ إٌران العسكريارتكز  وأمرٌكا، داعشوبعض دول الخلٌج العربً و

للوكالء، وزٌادة على العمك االستراتٌجً فً الخارج، والمدرة العسكرٌة  -طبٌعته الدفاعٌة

 المدرات الصاروخٌة اإلٌرانٌة.

"العموبات المصوى" التً ٌفرضها دونالد ترامب على إٌران،  وفً الولت الراهن، وفً ظلّ 

إٌران للتهدٌدات األمرٌكٌة،  وهً تفكّر  تمبّلتؽٌّر المتحدة من االتفاق النووي، وخروج الوالٌات 

بٌن بعض دول الخلٌج   سٌّما أّن التحالؾ ؼٌر المكتوب، والفً مراجعة عمٌدتها العسكرٌة

  العربً وإسرائٌل، لد رفع سمؾ التهدٌدات المحتملة أكثر من ذي لبل.

ري لال الناطك باسم الموات المسلحة اإلٌرانٌة إّن إٌران لن فً أواخر نٌسان/أبرٌل من العام الجا

وبناًء على ذلن، فإنّه ٌتضح من خالل تصرٌحات  .تتبع استراتٌجٌةً دفاعٌة تجاه الوالٌات المتحدة

توسٌع العمك  وهما: ،المادة اإلٌرانٌٌن أّن العمٌدة العسكرٌة اإلٌرانٌة ترتكز على عاملٌن اثنٌن

  من النٌران. بوابلٍ  ومفاجؤة العدوّ  ،ٌع النطاق الجؽرافً لمٌادٌن الحرباالستراتٌجً مع توس
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ستسعى إٌران إلى إٌجاد موطئ لدٍم لها على البحر األبٌض المتوسط، فً  وفً هذا الصدد،

تعمل و تكتٌكات حربها ؼٌر المتكافئة، إٌران  تؽٌّر أنّ  وثمة احتمال  كبٌرمدٌنة الالذلٌة السورٌة. 

، باإلضافة إلى توسٌع تعزٌز لّوتها النارٌةها فً استراتٌجٌة "منع الوصول" ورفع لدرات على

، وبالتزامن مع ذلن ستعمل على زٌادة مدى وكمٌّة ودلّة لّوتها النطاق الجؽرافً لوكالئها

 الصاروخٌة.

 

 الخلٌج العربً منطقة األمرٌكً القوي فً الوجود

فً  فً حال حدوث مثل هذا السٌنارٌو - بٌن أمرٌكا وإٌران لمعركةا تكونأن من المتولع 

أي فً نماط التماس التً تنشط فٌها  فً الخلٌج العربً أو بحر ُعمان، على أشّدها -البحر

 المواجهة البحرٌة، إلى الضرباتباإلضافة إلى  ،أمرٌكا ستلجؤ الوحدات اإلٌرانٌة واألمرٌكٌة.

الجوٌّة والمصؾ، ووفك ما صّرح به الخبراء المسإولون األمرٌكٌون، ومن بٌنهم دونالد 

 .عمال الوالٌات المتحدةجدول أفً  لموات البرٌةل ه ال ٌوجد استخدامترامب، فإنّ 

وفً هذا السٌاق، فإّن للوالٌات المتحدة وجود كبٌر ولوّي فً دول جنوب الخلٌج العربً، إذ ٌبلػ  

، وكما جندي 12111األمرٌكٌٌن فً مجلس التعاون لدول الخلٌج العربً أكثر من عدد الجنود 

ً  أسلفنا  لواعد فً منطمة الخلٌج العربً وهً: ، فإّن الجٌش األمرٌكً لدٌه سبعسابما

فً  لمٌادة المركزٌة(ا أو USCENTCOMلـ  الفرع البحري) لاعدة األسطول الخامس -

 البحرٌن.

وهً إحدى أهّم مراكز العملٌات خارج الحدود للجٌش األمرٌكً( فً  لاعدة العدٌد الجوٌّة ) -

 لطر.

 ُعمان.سلطنة لاعدة ثمرٌت فً  -

 لاعدة الشٌخ عٌسى الجوٌة فً البحرٌن. -

 لاعدة علً السالم الجوٌّة فً الكوٌت. -

 لاعدة أحمد الجابر الجوٌّة فً الكوٌت. -

 المتحدة.لاعدة الظفرة الجوٌّة فً اإلمارات العربٌة  -

ُدلم وصاللة فً الكما تجدر اإلشارة إلى أّن الوالٌات المتحدة بصدد إنشاء لاعدتٌن أخرٌٌن فً 

 سواحل عمان.

هً ذات أهمٌة خاصة إلنجاز مهام المٌادة  إّن مختلؾ أنواع الطائرات فً لاعدة الظفرة

المتعّددة فً مجاالت اإلمداد بالولود، وجمع المعلومات  هامهامل نظراً  وذلن ،المركزٌة

والهجوم البّري واإلسناد والرصد، والمٌادة والتحكم،  واالستطالع ،تجسساالستخبارٌة، وال

 .الجويّ 
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فً جٌبوتً، ؼٌر البعٌدتٌن كثٌراً عن منطمة  "لٌمونٌروتعتبر لاعدتا "باؼرام" فً أفؽانستان و"

بعٌداً عن  ذلن، تمتلن برٌطانٌا لاعدةً  الرئٌسٌة للوالٌات المتحدة.الخلٌج العربً، من المواعد 

تواجدها ، وذلن أثناء بحرٌة فً البحرٌن، كما أنشؤت فرنسا لاعدةً بحرٌةً فً مٌناء أبو ظبً

 استخدامها لماعدة الظفر فً اإلمارات.و

، أي لاعدةً حاملة طائراتٍ أٌضاً تمتلن الموة البحرٌة األمرٌكٌة اإلضافة إلى المواعد المذكورة، ب

جوٌّةً متنمّلة  فً المنطمة، وٌتّم حماٌتها من لِبل بوارج متعّددة فً مواجهة تهدٌدات سفن السطح 

 والؽواصات والصوارٌخ.

فً  ٌمكن استخدامها ، والتً لخلٌج العربًاألمرٌكٌة الهائلة فً ا العسكرٌة ونظراً لتمركز المّوة

، فال حاجة للوالٌات المتحدة إلى الدول األوربٌة، إاّل أّن وجود لّوات هذه األخٌرة مواجهة إٌران

 شرعٌةً للهجوم األمرٌكً.ال ن ٌضفًأ نهباإلضافة إلى لّوات الدول العربٌة فً المنطمة، من شؤ

والسعودٌة  العربٌة المتحدة البحرٌن واإلماراتانضمت كّل من دول وفً اآلونة األخٌرة 

 جل حماٌة نالالت النفط وتؤمٌنأل ،وبرٌطانٌا وأسترالٌا وإسرائٌل إلى التحالؾ البحري األمرٌكً

 المالحة البحرٌة. خطوط

 آت النووٌةقصف المنش

ولودها  وإٌماؾ دورةإٌران، إعادة النظر بشكٍل كامٍل فً االتفاق النووي مع  إدارة ترامب ترٌدُ 

على إنتاج  تشّل لدرة إٌران ، ولهذا ٌجب أن تكون الضربات الجوٌّة مترافمة بتحضٌراتٍ النووي

 وحتى الطالة النووٌة السلمٌة أٌضاً. ،السالح النووي

لمنشآت النووٌة اإلٌرانٌة ت األمرٌكٌة الدلٌمة والموّجهة ضد االصدد، فإّن الضرباوفً هذا 

ً لعّدة سنوات. فالتدمٌر الكامل للمنشآت البرنامج النووي اإلٌرانً  إدي إلى تؤجٌلست مإلتا

والمدرات النووٌة اإلٌرانٌة سٌتطلّب من الوالٌات المتحدة بذل جهوٍد كبٌرة والمٌام بعملٌات 

كما أنّه سٌدّمر وسٌإّدي ذلن بدوره إلى لتل أعداد كبٌرة من اإلٌرانٌٌن  عسكرٌة واسعة النطاق،

 البنى التحتٌة اإلٌرانٌة.الكثٌر من 

لن تكون كافٌة لتدمٌر لدرة وهنا تجدر اإلشارة إلى أّن مهاجمة المنشآت ومراكز التخصٌب 

 إٌران على امتالن السالح النووي، إذا ما بمٌت محطات إنتاج أجهزة الطرد المركزي سلٌمة.

أجهزة الطرد المركزي أن تموم بإنتاج فبعد المصؾ األمرٌكً، بإمكان إٌران، إن اضطّر األمر، 

 تتابع برنامجها النووي. ، وفً أسرع ولتٍ 

تحدة على علٍم بعدد وموالع  جمٌع المنشآت وورش ومن ؼٌر الُمرّجح أن تكون الوالٌات الم

فبعض الموالع التً تّم تحدٌدها فً الماضً فً  بالبرنامج النووي اإلٌرانً. ذات الصلة العمل

بمٌت فً مؤمٍن عن فً مناطك ذات كثافة سكانٌة عالٌة  صؽٌرةران، كانت فً العموم موالع إٌ

 رصد ألمار التجسس الصناعٌة.

المٌام  ٌعتمد مإٌدو العملٌات العسكرٌة ضّد المنشآت النووٌة اإلٌرانٌة، فً الوالٌات المتحدة، إنّ 

تى ألجل ح -لكن فً حمٌمة األمر فإنّه .البرنامج النووي لهذا البلد أمر سٌحسم محدودة بعملٌاتٍ 
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، بما اإلٌرانٌة ةالجّوٌ اتالدفاع رأن تدمّ ٌتعٌّن على الوالٌات المتحدة   -المٌام بعملٌات محدودة

إلى لاذفات  هذا العمل بحاجةوتنفٌذ  .رّدها تفاديل ،موالع الصوارٌخ والمواعد الجوٌّة فً ذلن

 -والمماتالت الحربٌة مسلّحة،المسٌّرة الطائرات ال، و((B52لنابل استراتٌجٌة بعٌدة المدى مثل 

، (إلطالق صوارٌخ كروز ) الماذفة للصوارٌخ، وحاملة السفن، والسفن الحربٌة والؽواصات

 وإلى الحرب اإللكترونٌة.

تدمٌر المنشآت النووٌة خالل الكامن فً هذه العملٌة، إذا لم ٌتّم  بصرؾ النظر عن التعمٌد

مٌرها نتٌجةً للتمٌٌم الذي سٌحصل عمب ذلن، فإّن الموجة األولى من هذه الضربات، ولم ٌكن تد

، ومن المحتمل أاّل ٌإّدي استمرار المعارن أمرٌكا ستضطر إلى تنفٌذ المزٌد من الهجمات

  تدمٌر جمٌع المنشآت اإلٌرانٌة.إلى الالحمة 

 وفً المجمل، فإّن الضربات الجوٌة وحدها لٌس بإمكانها أن تنهً البرنامج النووي اإلٌرانً.

ً فً دراساتها المفّصلة إلى هذه و لد توّصلت بعض المراكز الفكرٌة األمرٌكٌة الهاّمة أٌضا

بحسب هذه الدراسات فإّن المصؾ المستمّر الموّجه والدلٌك من لبل الوالٌات المتحدة، النتٌجة. و

ألربع سنوات فً أفضل السٌنارٌوهات، بإمكانه أن ٌعٌك مساعً إٌران إلنتاج السالح النووي 

 كحّدٍ ألصى، إذا اعتبرت ذلن أمراً ضرورٌاً.

كان جون بولتون ٌطالب بالتدمٌر الكامل لدورة الولود النووي اإلٌرانً، كما ٌإكد ترامب أٌضاً 

ولن ٌكون من الممكن تحمٌك هذه األهداؾ  أنّه لن ٌسمح أبداً إلٌران أن تتسلّح بالسالح النووي.

م السٌناتور الجمهوري توم كوتن فً شهر أٌار/ماٌو زع خالل "ضربتٌن جّوٌتٌن فمط" مثلمامن 

ه أن ٌحسم أمر إٌران "خالل لال فً العام السابك أّن بإمكان كان لد ، وهو نفسهمن العام الجاري

 واسعة النطاق "، فً حٌن أّن بلوغ هذه األهداؾ ٌحتاج إلى ؼارات جوٌّة متواصلةٌامبضعة أ

 والتً لد تستمّر لشهور.وعملٌات بحرٌة 

عدم وستكون نتائج حرب طوٌلة كهذه كارثٌةً، وال سٌّما فً الشرق األوسط الذي ٌشهد حالةً 

ومن ، كما أّن بوسع إٌران أن تجعل وضع المنطمة أكثر سوءاً مما هً علٌه اآلن، ستمرارا

هجوم ل تعّرضتالمستبعد أٌضاً أن تمؾ إٌران مكتوفة األٌدي أو أن ترفع راٌة االستسالم إذا ما 

 .النطاقمرٌكً واسع أ

 

 عملٌات إزالة األلغام

ً لالعتماد السائد، فإّن عملٌات إزالة األلؽام  ، لبل إٌرانتنظٌؾ المناطك الملؽومة من  بؽٌةخالفا

األخرى، فهذا العمل  الدول الؽربٌةة بالنسبة للوالٌات المتحدة وسٌكون أمراً فً ؼاٌة الصعوب

ً طوٌالً  مادٌة، من ا ٌحتاج إلى موارد كثٌرة بشرٌة ووٌتطلب تكالٌؾ كبٌرة، كم ٌستؽرق ولتا

البحر  بسطح المتخصصة مختلفةالهندسٌة ال الوحداتضمنها البوارج وطائرات الهلٌكوبتر و

 والجّو.

 ،واألستاذ المحاضر فً جامعة جورج تاون مرٌكًاأل الخبٌر دراسة شاملة أجراهابحسب 

بها، من لبل الوالٌات  الة األلؽام فً مضٌك هرمز والمٌاه المحٌطةكٌتلٌن تومػ، فإّن عملٌة إز
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ً  41و  88تراوح بٌن لى مّدةٍ تحتاج إالمتحدة، ت ما أضفنا إلى عملٌات إزالة األلؽام، ، وإذا ٌوما

المّدة التً تتطلّبها العملٌات األخرى لردع إٌران، مثل تدمٌر راجمات الصوارٌخ الساحلٌة 

المّدة الزمنٌة لهذه العملٌات المشتركة والدفاعات الجوٌّة والمّوة البحرٌة، فإّن الموّجهة إلى البحر 

 ٌوماً. 118ها ٌوماً، وفً أسوئ 19أفضل األحوال ستكون فً 

ن تكمن فً عدم امتالكها  المدرة على إحدى نماط الضعؾ الرئٌسٌة إلٌراوفً هذا السٌاق، فإّن 

 بمعنى أنّه فً حال زرع األلؽام فً الموانئ والجزر االستراتٌجٌة إلٌران إزالة األلؽام؛

  .تفكٌكهاأو ٌران ستكون عاجزةً عن إزالة األلؽام ومحاصرتها من لبل أمرٌكا، فإّن إ

 

 خاتمة

، هو فّن" لحاق الهزٌمة به بدون لتال"سون تزو": "إّن إخضاع جٌش العدّو وإعمالً بممولة 

التً تتمثل فً فرض الضؽوط الشدٌدة الشاملة  ،فً الخطوة األولى ٌسعى دونالد ترامب

وألجل الوصول إلى هذا الهدؾ فإنّه  ،والمتواصلة على إٌران، إلى إرؼامها على لبول مطالبه

بمعنى أنّه ٌتحّدث بلٌٍن أؼلب األحٌان، وٌُبدي تعاطفه مع الشعب  ؛العصا الكبٌرة" ٌتبّع "سٌاسة

ٌعتزم فٌه، من خالل حشد  اإلٌرانً، وٌدعو إلى حّل المضاٌا عن طرٌك الحوار، فً الولت الذي

وٌبدأ بالعملٌات العسكرٌة  فً  ،لّوة هائلة فً منطمة الخلٌج العربً، على اتخاذ الخطوة الثانٌة

ً  ال لم تجِد العموباتالولت المناسب، فً ح  إٌران االستسالم. ت، ورفضنفعا

ٌرى ماٌن بومبٌو وؼٌره من مسإولً الحكومة األمرٌكٌة فً كثٌر من  على نحٍو مماثل،

  ،على األللّ  ،اإلثنً عشر مطالبهم جعلوا، دون أن ٌهً طرٌك الحّل  الدبلوماسٌةأّن األحٌان، 

فضالً عن أنها ال تستند إلى أّي أساس، ال  ،هذه المطالب التً بعضها ؛للحوار ممّدمةً  أو ؼاٌةً 

عاللة لها باالتفاق النووي، وهً ال تنتهن مصالح الجمهورٌة اإلسالمٌة وحسب، بل تنتهن 

 بشكٍل عام. المصالح المومٌة اإلٌرانٌة

تبعداً أن تسوء مة كاهل إٌران والشعب اإلٌرانً، ولٌس مسلمد أثملت العموبات المفروضة الُمرهِ 

على أّي تؽٌٌر فً السٌاسة تدّل  وذلن دون مشاهدة مإشراٍت  األوضاع أكثر مما هً علٌه اآلن.

وفً الولت الراهن، إن لم ٌطرأ تعدٌل على المطالب اإلٌرانٌة واألمرٌكٌة،  الخارجٌة اإلٌرانٌة.

لل حتى على األ ٌن،فال ٌمكن مشاهدة أي حّل دبلوماسً فً األفك للمضاٌا العالمة بٌن الطرف

  . المادمة ة األمرٌكٌةموعد انتخابات الرئاس

فً مٌناء  ةفً ظروٍؾ كهذه، وبالنظر إلى زٌادة حّدة التوترات الناجمة عن الهجمات األخٌر

فً  ارب للموات اإلٌرانٌة واألمرٌكٌةبحر عمان ومنشآت آرامكو، وإلى النشاط المتمالفجٌرة و

مة، وبالتالً حدوث ت ؼٌر دلٌبااسُعمان، فإّن احتمال إجراء حوبحر مٌاه الخلٌج العربً 

ومن الممكن أن تإدي ردود األفعال الالحمة إلى تحّول هذه ، بات كبٌراً جداً، مواجهة عسكرٌة

 المواجهة إلى حرٍب شاملة. 

على عكس بعض التصورات التً تملّل من لدرات إٌران العسكرٌة، أو تعتبر أٌّة مماومة فً 

رٌكا عدٌمة الجدوى، فإّن نظرة والعٌة إلى األدوات، والمدرات والخٌارات المتاحة وجه أم
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إٌران فً المناطك المرٌبة إذا واجهت أمرٌكا إلٌران، والتً تّم التطّرق إلٌها أعاله، توّضح أنّه 

بسهولة  الموات اإلٌرانٌة من الساحة بإمكانها إخراج ٌكون لنإلى السواحل والمٌاه المحٌطة بها، 

 ل مّدة لصٌرة. وخال

ً لمدراتها المتزاٌدة على إنجاح هذا و ً كبٌراً للوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، نظرا تُشّكل إٌران تحّدٌا

 استراتٌجٌة "عدم الوصول" الخاصة بها.

فً نهاٌة المطاؾ، ستنتصر الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً الحرب مع إٌران، باعتبارها أكبر 

ًٌّ ٌمول: "أال ترى عندما ٌشعر المّط بعجزه، كٌؾ  لوة عسكرٌة فً العالم، ولكّن ثمة مثل  شعب

ت فإّن الوالٌات المتحدة لن تخرج من الساحة دون إصابا  ذلن،لالنمر؟" وٌنشب مخالبه فً عٌن 

من ناحٌة أخرى إذا ما نظرنا إلى الحرب األمرٌكٌة على أفؽانستان والعراق وما و. وخسائر

ؼٌر المرّجح أن تنجح الوالٌات المتحدة  منسلبٌة ما تزال لائمة حتى اآلن، فإنّه  آثارمن  اخلفته

 فً إحالل السالم واالستمرار عِمب نجاحها فً تحمٌك النصر على إٌران فً مٌدان المعركة.


