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 الواليات المتحدة لتقليص النفوذ اإليراني في سوريةسياسة 

 أحمد عبد القادر*

 مقدمة

مع بداية ثورات الربيع العربي ازداد التواجد اإليراني في منطقة الشرق األوسط، مما شكل خطراً 

 فسعت األخيرة إلى تقليص النفوذ اإليراني في المنطقة من  المنطقة،على المصالح األمريكية في 

م  2018  متجديد العقوبات االقتصادية على النفط اإليراني في عا   خالل مجموعة من اإلجراءات منها

قاسم سليماني " قائد لواء القدس   اغتيالعلى المواقع اإليرانية في سورية ثم  مروراً بالغارات الجوية  

م، الحقاً ردت إيران بقصف صاروخي لقاعدة " 2020\ 1\ 3في الحرس الثوري اإليراني " في 

 م. 2020\1\8عين األسد" األمريكية في 

اإليراني خطراً على المصالح األمريكية في الشرق  يمكن أن يشكل ازدياد النفوذ فإلى أي مدى 

 األوسط؟، 

في   وماهي الوسائل المحتملة التي قد تستخدمها الواليات المتحدة لتقليص النفوذ اإليراني

 ؟ سورية

 : أوالً: التهديد اإليراني للمصالح األمريكية في الشرق األوسط 

حسب االستراتيجية الدفاعية الوطنية األمريكية لعام   - تقع إيران ضمن قائمة األنظمة المارقة

التي تهديد مصالح الواليات المتحدة على المستوى الدولي والمستوى اإلقليمي بشكل   -م2018

خاص، ويظهر ذلك من خالل سعيها المستمر للحصول على السالح النووي والتي ترى فيه  

ً على إسرائيل حل  يفها االستراتيجي، وكذلك من خالل دعمها  الواليات المتحدة خطراً وجوديا

لمتحدة " منظمات إرهابية" ، وتطويرها لمنظومة الواضح والكبير لجماعات تصنفها الواليات ا

بسط نفوذها    ، فضالً عنالمستمر في الشؤون الداخلية لدول المنطقة  المدى، وتدخلهاصواريخ بعيدة  

ء نظام أمني إقليمي تكون هي دولة المركز فيه . يضاف إلى ذلك سعيها لبنا1الكامل في دول أخرى

وذلك لن يتأتى لها إال من خالل مزاحمة النفوذ األمريكي في المنطقة، وتهديدها بإغالق مضيق  

روسيا االتحادية المنافس   ع، وبناءها تحالف م2هرمز" الذي يمر عبره ثلث اإلنتاج النفط العالمي" 

ديرها لنظام" الولي الفقيه" تحت مسمى تصدير الثورة  التقليدي للواليات المتحدة، محاولة تص

 اإليرانية وهو نظام استبدادي ال يتفق مع المبادئ الديمقراطية التي تتبناها الواليات المتحدة.

 
 العالمية*طالب علوم سياسية في جامعة شام 
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 :في سورية  ثانياً: أدوات الواليات المتحدة لتقليص النفوذ اإليراني 

الوسائل واألدوات التي من الممكن استخدامها في تقليص  تمتلك الواليات المتحدة األمريكية عدد من  

ى استخدام العقوبات قوة العسكرية المباشرة وصوالً إلالنفوذ اإليراني بدايةً من استخدام ال

 ومن هذه األدوات:  والمحليةاالقتصادية مروراً بتوظيف الوسائل واألدوات اإلقليمية  

األمريكي لفصائل الثورة السورية في عام  بدأ الدعم  دعم فصائل الثورة السورية: .1

م بهدف إسقاط النظام السوري ومن خلفه النفوذ اإليراني من خالل غرفة تنسيق الدعم لقوات  2013

وحركة   ،المعارضة" الموك" ومن أهم الفصائل التي تلقت الدعم األمريكي "جبهة ثوار سورية

م بعد فشلها في 2017ة قد توقف في عامحزم" إال أن الدعم األمريكي لفصائل المعارضة السوري

 مواجهة تنظيمات تصنفها الواليات المتحدة" منظمات إرهابية". 

في دعم  بدأت الواليات المتحدة : دعم تنظيم قوات سورية الديمقراطية" قسد" .2

م بهدف محاربة تنظيم الدولة  2015قسد" مع بداية تشكيلها في عام قوات سورية الديمقراطية " 

ثم من خالل التدريب وتقديم األسلحة والذخائر  ،ن خالل تقديم االستشارات العسكرية اإلسالمية م

وكانت مشاركتها األكبر في معركة عين    ،والمشاركة بالعمليات الميدانية من خالل القصف الجوي

على منطقة الجزيرة   العرب، وتعمل الواليات المتحدة على توظيف دعمها لهذه القوات للسيطرة

ي تمر فيها أغلب الطرق البرية بين سورية والعراق وبخاصة بعد سيطرتها على  الت السورية و

نهر الفرات بين الرقة ودير الزور، مانعةً بذلك إيران من السيطرة على هذه المنطقة الممتدة شرق  

   المنطقة.

 :القواعد العسكرية .3

وقد تم  قاعدة التنف العسكرية من أهم القواعد األمريكية في سورية رتعتب: قاعدة التنف •

إنشاءها لمحاربة تنظيم الدولة االسالمية،   بداية نت قد استخدمتهاوكا م،2014إنشاءها في العام 

والذي تستخدمه    ،وبغداد الل سيطرتها على الطريق بين دمشق  والحقاً لتقليص النفوذ اإليراني من خ

، وتعتمد هذه القاعدة  3سورية بعة إليران كخط امداد رئيسي لقواتها المتواجدة في الميليشيات التا

على التواجد المباشر للقوات األمريكية إضافة إلى بعض التشكيالت التابعة لقوات المعارضة 

والذي يتعرض بشكل متكرر  تدمر- البو كمالوات اإليرانية تستخدم طريق السورية*. تاركةً الق 

 م الدولة اإلسالمية. لهجمات تنظي

م وتعتبر القاعدة المركزية في منطقة الجزيرة 2015تم إنشاؤها في عام  :  قاعدة الرميالن •

حزام حمائي    * ، وتشكل مع مجموعة من القواعد األخرى4السورية وتحتوي على مهبط للطائرات 

العراقية عند معبر اليعربية  على طول المناطق الممتدة من الحدود السورية M4للطريق الدولي 

، وبذلك تحرم الميليشيات اإليرانية من استخدام هذا الطريق الً منبج في ريف حلب الشرقيوصو 

 . ياالستراتيج

 
 
، أخر http://bit.ly/2vDGIKU، 2018\10\24واشنطن بوست تكشف عن األهمية االستراتيجية لقاعدة التنف، أورينت نت،  3

 م2020\3\7تحديث 
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بدأ الطيران األمريكي باستهداف الميليشيات :  سكريةالغارات الجوية على المواقع الع .4

وتركز القصف في دير الزور   م،2019  واستمر خالل العام م  2018بعة إليران في أوائل العام  التا

وازدادت هذه الهجمات بعد   قع القيادة والذخائر أكثر من مرةحيث استهدفت األرتال اإليرانية وموا

 مقتل "قائد لواء القدس" قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

تقليص النفوذ اإليراني في   أدوات المحتملة لمستقبل السيناريوهاتثالثاً: 

 سورية:

المتواجدة في التنف  العسكرية  خالل القواعد من  السابقة:استمرار االعتماد على األدوات  .1

دعم   الديمقراطية ولكنعلى مستوى دعم قوات سورية  والحفاظ،  يرة السوريةومنطقة الجز

حليف الواليات المتحدة في الناتو، وكذلك  قبل تركياهذه القوات قد يلقى معارضة شديدة من 

في قاعدة التنف والتي ليس   المعارضة المتواجدةعلى مستوى الدعم المحدود لفصائل  الحفاظ

بسبب قلة عددها وطبيعة المنطقة  يبمقدورها تحقيق مهمات كبيرة في تقليص النفوذ اإليران 

ذلك قد ال يسهم بشكل   وكل، بين الحين واألخر ، واستخدام الغارات الجويةالتي تتواجد فيها

 فعّال في تحقيق هدف تقليص النفوذ اإليراني. 

:  وهو السيناريو المرجح، ويمكن للواليات المتحدة تحقيق  السابقة   دوات زيادة االعتماد على األ .2

بهدف تحقيق السيطرة المطلقة على طرق  ذلك من خالل زيادة دعم ونفوذ قواعدها العسكرية

أو من خالل زيادة دعم قوات سورية الديمقراطية ولكن ذلك قد  امداد الميليشيات اإليرانية،

والتركيز على   الدعم ، ويمكن كذلك زيادة الغارات الجوية يواجه بموقف تركي رافض لهذا

استهداف قيادات في الميليشيات اإليرانية وحلفائها وهو ما ظهر في استهداف قائد فيلق القدس 

عن عمليات الحرس الثوري في وتوسيع    لفي الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني والمسؤو

فصائل المعارضة وبخاصة بعد تقدم النظام وحلفائه في وزيادة دعم ،  نفوذه في الدول العربية 

في ظل دفع إيران أعداد كبيرة من ميليشياتها إلى   إدلب واحتمال فقدان المعارضة أخر معاقلها

يران من االستفادة من هذا لمنع إ قوات المعارضة دعم، وبالتالي قد يكون زيادة جبهات إدلب 

إضافةً إلى الفصائل الموجودة في قاعدة  جدة في إدلب  متوا  التقدم عن طريق دعم فصائل جديدة  

  .التنف

يمكن للواليات المتحدة تقليص النفوذ اإليراني في سورية من السابقة:  دعم األدوات تقليص  .3

يبقى هذا السيناريو    ولكن  السابقة  ت مع ما يرافقها من تقليص دعم األدوا  المباشرةخالل الحرب  

للحرب المباشرة، وكذلك  العسكرية والسياسية واالقتصادية لفة الباهظةمستبعداً بسبب التك

حاجة الحرب إلى تأييد داخلي واستعداد شعبي لتحمل هذه التكاليف، فضالً عن حشد التأييد 

  الدولي وقد يزيد ذلك من حدة التنافس مع روسيا والصين.


