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هدافات تخطت استب ،2020عام  ،ية بتوتر نتج عن دخول الدولتينيراناإل-يةكريتتسم المرحلة الحالية من المواجهة األم

ل كي مباشر لقاعدة عين األسد. ولإيرانهداف استمهدي المهندس في مطار بغداد و يال الجنرال سليماني وأبواغتالمألوف: 

وزراء  الجولة وبينما يصارع ثاني رئيس كدولة حساباتها التي اجتمعت علی ضرورة الردع وتثبيته. وبعد ثالثة أشهر من تل

أليام لرأب الصدع الداخلي بامتداداته الخارجية، تخيم نذر التصعيد علی المشهد العراقي نتيجة ا 2020لف في كعراقي م

تداء، ية تتوعد بالرد علی أي اعإيران، وردود ال أوسع إعالمي  كري منها بشكية علي عدة ُصعُد برز العسكريات أمكتحر

ز علی السالفة وتبني عليها، تريد الواليات كجولة جديدة ترتا. إنها تحاول النأي بالعراق جانب   كومواقف عراقية بين هذا وذا

 كانون الثاني/منذ الثالث من يناير ازة علی الفراغ الذي تراه قائم  كاسب جديدة مرتكالمتحدة من خاللها تثبيت الحاصل بم

 ؟لطرفيحدوث مواجهة بين ا ةانيكوما إم ؟اتها الجديدةكية وتحركرييف تقرأ طهران السياسة األمك. ف2020

 

 يةكريات أمكتحر

عتداء وهي لن تقوم باال ،(1اللواء باقري) ،انهاكحسب رئيس أر ،ثبكعن  إيراني مستجد ترصده كريري أمكعس كحرا ثمة

ريين وتقنيين ومنظومة كحسب وزير خارجيتها. والمستجد عبارة عن نقل معدات وعس ،ان ستلقن المعتدي دروس  كعلی أحد ل

ري رفضته رئاسة الوزراء كعس كهو حراو ،B-52قبال قاذفاتستقاعدة عين األسد وتجهيز مطارها البطاريات باتريوت إلی 

حتالل بعد رفض قاعدة التاجي وقوات اال تهدفاستضد الفصائل التي  اثم أصدرت بيان   "تهدئة الموقف"العراقية التي طالبت بـ

 .(2)واشنطن مطلب التهدئة

 

ات كية في جهوزية تامة لوال رصد األخيرة تحريرانووزير خارجيته ليضع القوات اإلي كرين خطاب الرئيس األمكولم ي

أنه باإلضافة لزيادة  ،2020ذار مارس/آمن  27في  ،تايمز كن تقرير لصحيفة نيويورية في العراق. وبي  كريالقوات األم

ومسيرات ريبر المسلحة وغيرها   B-52اتية في العراق وتزويد قواتها ببطاريات باتريوت وقاذفكريرية األمكالمعدات العس

زية في الشرق كرية واللوجستية وقوات دعم وهندسة، تم إصدار أوامر من قبل البنتاغون لقوات القيادة المركمن المعدات العس

  (3).هللا العراقي تائب حزبكاألوسط للتخطيط لتدمير 

 منذ اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ونذر التصعيد تخيم على العراق )رويترز(
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ر لها عن عملية انقالب تحض    اتقارير وأخبار   آذار/مارس انت وسائل إعالم قريبة من محور المقاومة نشرت منذ منتصفكو

د كتايمز ليؤ كوجاء تقرير نيويور .(4) واشنطن اعتبرها البعض "بروباغاندا" لتبرير أعمال الحشد الشعبي في العراق

فات داخل ، خالكنه أبرز إلی جانب ذلإال أنقالب اال مصطلحر كوإن لم يأت علی ذ، ي ضد الحشد الشعبيكرياألم كالحرا

ه بطرح المخاطر المترتبة وب  تائب حزب هللا جُ كعداد ضد ستية حول الموضوع وأن األمر الصادر للتخطيط واالكرياإلدارة األم

ختيار وهل من أسباب محددة ال ؟يكريري األمكالعس كية في العراق. فما هي دوافع الحراكريعليه من قبل قائد القوات األم

  الظرف الحالي؟

 

ز األولی علی ازدياد تخوف واشنطن من الحشد الشعبي وضرورة كرؤی تُطرح حول مآرب هذه التحركات، تر ناك ثالثه 

بينما تری الثانية أن  ،(5) اللواء رحيم صفوی ،ريةكما أشار مستشار المرشد األعلی للشؤون العسكتحصين قواتها بالتالي 

ما رأی وزير الخارجية في تغريدته ك ،دارة ضد محور المقاومةيأتي في سياق التهديدات المطروحة من قبل صقور اإل كالحرا

وثمة نقاط تُطرح بخصوص  .(6) فإن واشنطن تستعد لسحب قواتها، أو جزء منها، من العراق ،وحسب الثالثة .ورة مثال  كالمذ

 .ومحور المقاومة إيرانوساط أهذا النقاش الساخن في 

 

 ةية ضرورة ملح  أميركتيجية استرارية وكوتراه دوائر ف إيرانإدارة ترامب تجاه ا لسياسة ي  ا تسويقلقد بات ردع طهران خطاب  

يال غتلعملية اال اهدف   إيرانية ردع ميركوقد أعلنت اإلدارة األ (7)ي حول هذه المسألة.ميركوهناك نقاش مستمر في الداخل األ-

ها إبطال مفعول الردع المرجو ئمن طهران وحلفا لكوحاولت  .(8) 2020 كانون الثاني/في الثالث من يناير ،في مطار بغداد

ية ميركلقوات األلهداف فصائل الحشد الشعبي استمرار استحتی اآلن، فإن  اي محدود  يرانالعملية. وإن جاء الرد اإل كمن تل

رة، وإجالء عادة المباداستالعملية. تحاول واشنطن من خالل  كمن تل اي  أميركوالقواعد التي تضمها أسقط بالفعل المرجو 

هدافاتها للحشد الشعبي استل أفضل، وكالعمل علی تحصينها بش يإلی أخری يجر االقوات والمعدات من القواعد األقل تحصين  

 .اعادة الردع الذي تهاوی عملي  استبوليها ؤووعيد رئيسها ومس

 

ت ل خاص. فبينما صو  كرية منها بشية والبشميركيز علی الردع أسباب يأتي علی رأسها السعي للحد من الخسائر األكوللتر

في  اال يبدو وارد   ،(9) يةميركري للقوات األجنبية والسيما األكملزم إلنهاء التفويض العس البرلمان العراقي علی قرار غير

 ية بإدخال منظوماتميركزية للقوات األكحسابات اإلدارة األميركية الخروج من األراضي العراقية. وقد قامت القيادة المر

ية ميركز علی التهديد وتوسيع الترسانة األكإلی العراق للحد من الخسائر عبر ردع يرت اك  ثر دقة وفتكرية أكدفاعية ومعدات عس

ان قائد القيادة كية حتی اآلن وميركتارة والرد علی الهجمات ضد قواتها تارة أخری. والواضح أن األمر لم يستقم لإلدارة األ

أصبح  ،كيال الجنرال سليماني. لذلاغتن الوضع لم يتحسن بعد إن الخطر مستمر وإ :بالقول كفي ذل اثر وضوح  كزية األكالمر

 .الحد من الخسائر أحد األهداف الرئيسة للمرحلة الراهنة

 

ر يال لملء الفراغ الناتج عنها. وقد بُنيت هذه الرؤية علی واقع الدور والتأثير المباشغتثفت واشنطن نشاطها منذ عملية االكو

ري لتعزيز كمهدي المهندس في إدارة الصراع مع الواليات المتحدة. ويأتي النشاط العس والقائد أبو يل من الجنرال سليمانكل

ية تدين بالوالء للواليات كخدام الفراغ وتتويج العملية السياسية العراقية بأوليجاراستالنشاط السياسي الذي يقول بضرورة 

مة لبريطانيا. ويصب أمر البنتاغون والحديث كية الحاكرة الليبرالية األولی ووالء األوليجاروهو وضع أشبه بالفت- المتحدة

 إيرانيال عن زيادة قوة حلفاء غتها. ونتجت عملية االئوحلفا إيرانتجاه ويهدف بوضوح إلضعاف نقالب في ذات االعن اال

العراق، فمن أهدافها إضعاف طهران وإعادة التوازن مسبوق بعد انهيار داعش وتنظيم البعث في  ل غيركها بشئوتراجع أعدا
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العراقية متعددة األبعاد -يةيرانهداف العالقة اإلاستمن جهة و إيرانعبر ضرب حلفاء  كا وذلي  أميركاألقرب للمطلوب 

 .والمستويات من جهة أخری

 

ن ك، ويمإيرانتي انتهجتها ضد ي يأتي في سياق سياسة الضغط األقصی الميركري األكالعس كأن الحرا امن الواضح أيض  

هداف استتنبع أهمية  ،ية تجاه العراق في إطار رؤيتها تجاه طهران. ومن هناميركتتبع العالقة بين أجزاء مهمة من السياسة األ

المتحدة اإلتيان بالبدائل المدعومة من الواليات  ك، وأهم من ذلإيرانالعراقية وتقليمها، وتحجيم قوة حلفاء -يةيرانالعالقات اإل

 .ومحاولتها زيادة الضغط عليها يراني مرتبط بعداء واشنطن إلميركري األكالعس كل عام، فإن الحراكالباقية في العراق. وبش

 

 يةإيرانردود 

ي بالتخطيط للهجوم علی القوات ميركية بخطابية هي للردع أقرب. فبعد اتهامها من قبل الرئيس األيراناتسمت الردود اإل

نها سترد علی كاقة للحرب لون سب  كير بأن بالده لن تكي التذيرانية في العراق، أعاد وزير الخارجية اإلميركاألات كوالممتل

رية كية الجديدة في العراق وجهوزيتها العسميركات األكيضاح رصد قواته التحرإانها قد أسهب في كان رئيس أركالمعتدي. و

لة من ي تارة وُمقل   ميركمن خطر التهديد األ ةرية وسياسية رسمية محذركعسما سلف. وتلتها ردود أخری كعدادها للرد استو

ية يرانحول واقع السياسة اإل امن خوف واشنطن من الهجمات علی قواتها. ويبقی السؤال قائم   اباعتباره ناجم   كأهمية التحر

 .انت ستقود لمواجهةكفي المرحلة الجديدة وما إذا 

 

 ُ ية وفصائل ميركبعد مناوشات بين القوات األ كوذل ؛2020 كانون الثاني/في الثالث من يناير ،هدفت طهران بضربة موجعةاست

 كمباشر ولذل ي غيرإيرانمن قبل الحشد هو عمل  كية بأن أي تحرميركمن الحشد الشعبي. وقد هيأت للعملية الرؤية األ

ولي اإلدارة ؤد عليه من قبل العديد من مسوأُعيد التأكي (10) يميركوزير الخارجية األ كحسب علی طهران. قال ذلسيُ 

الة. ولم يأت كية بالوإيراند قواتها ضربات ون وجكماأالفصائل سفارتها و كهداف تلاستية، وبالفعل اعتبرت واشنطن ميركاأل

  .واشنطنإزاء  إيراندة بين عمل الحشد العراقي وأهداف وسياسة القراءة الرابطة والموح    كيال بمعزل عن تلغتحادث اال

 

يال غتفقد زار العراق منذ اال ؛بركلتقاطه بتدرج أال متدرج وبدأت واشنطن كية بشيرانيال علی السياسة اإلغتر االأث   ،وبالفعل

ثير من النقاط كسماعيل قاءاني. وإلی جانب الإ ،وقائد فيلق القدس ،علي شمخاني ،ل من رئيس المجلس األعلی لألمن القوميك

يال حين غتتجاه العراق بعد حادث اال إيرانالتي أراد شمخاني نقلها حول رؤية  الثقةُ  المتابع   ت  فُ طرحها شمخاني، لم ت   التي

إدارة أمور "طاعة العراقيين أنفسهم استنه بإو "،إيرانل ال سبب لتدخ  " :ي في العراقيرانعلی سؤال عن التدخل اإل اقال رد  

ان قد نقلها في زيارته األخيرة للعراق كن الجنرال قاءاني إ :وهي النقطة ذاتها التي قيل .(11)"إيرانالعراق وال حاجة لتدخل 

ن المهم كها والمحاور األخری، لئمرار مواجهتها واشنطن وحلفااستو إيران. ونقل قاءاني رؤية وأولويات إيرانحول رؤية 

ي تجاه إيرانإذن ثمة مستجد  .(12)"ون العراق الداخليةالجديدة هي عدم التدخل في شؤ إيرانن سياسة "إ :والجديد قوله

العليا في المنطقة  إيرانيف يجتمع مع أهداف كو ؟العراقيين إدارة أمورهم. فما الذي يعنيه هذا الموقف ى: عليقول العراق

 ؟وفي مواجهة الواليات المتحدة

 

ثير من كمرار لما قبلها في الاستهي  كانون الثاني/ينايريال الثالث من اغتية بعد عملية يرانفيه أن السياسة اإل كمما ال ش

 .(13)لسليماني االسياسة في خطاب تعيينه الجنرال قاءاني خلف   كمرار تلاستاألبعاد. وقد أمر القائد األعلى للقوات المسلحة ب

-ر ن تقر  كبدعم الحلفاء مستمر ل ييرانلتزام اإلللحلفاء تحت رحمة العدو. واال كا وال هو ترجذري   افالمستجد ال يعني تغيير  

ا. بعبارة أوضح، ال خطوط للحلفاء إدارة الصراع مع واشنطن بل وتحديد أولوياته محلي   كأن يُتر -فيما يبدو من النقاط السالفة
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ي أن في توجيه أو تنسيق سياسة الحلفاء تجاه واشنطن وقواتها في العراق. النقطة األخری ه يرانحمراء وال نقاط محددة إل

تيجي ال غنی عنه لدولة استراأولوياتها تجاه الواليات المتحدة والعراق. فالعراق الصديق هدف  إيران كالمستجد ال يعني تر

وهو، حسب الرؤية ، في تاريخها الحديث اك  لم وعانت عداء حكامه في الثمانينات، بحرب هي األشد فتك 1458تحده بـ

فهي  ،كية )نخبة رجال األعمال( موالية لها. لذلكوتنصيب أوليجار إيرانضعاف حلفاء ية، ما تريد واشنطن إحياءه بإيراناإل

  .السابقكتنسق مع الحلفاء في قضايا أخری وتنقل لهم مخاوفها األمنية وتتعامل مع مطالبهم بجدية 

 

ال يرتبط بالضرورة  ية هو فعل عراقي وطنيميركلقوات األلهداف الفصائل العراقية استمن أهم رسائل هذا التحول أن و

ن ويأميركن وريكالذي راح ضحيته عس- أمر اتضح في الهجوم علی التاجي كية لمواجهة واشنطن. وذليرانبالترتيبات اإل

ر ومصادر غربية أخری أن الهجوم لم يحدث بالتنسيق مع طهران، كتايمز آنف الذ كر تقرير نيويوركفقد ذ .(14وبريطاني)

علی  اوأتت رسالة الوزير ظريف رد   .(15)ا عليه حتی في داخل الحشد الشعبين متفق  كلم ي بل وزادت رويترز أن الهجوم

س كية، وانعميركالء في العراق. ويبدو أن الرسالة وصلت لإلدارة األكأصدقاء ال و يرانتجاه: إلتهديد ترامب في نفس اال

وإلی حين، ليست معنية  ،إيرانأن  كلية. ومعنی ذلالمسؤو إيرانتائب حزب هللا بدل تحميل كهداف استفي قرار البنتاغون 

ما كتها وعديدها في العراق د  ها إزاء واشنطن وعلی األخيرة التعاطي مع األخطار المحدقة بعُ ئبتوحيد رؤی وسياسات حلفا

  .نكسا كدون تحري كية تحت ضغط هائل وذلميركتضع طهران القوات األ ،كي! بذلإيرانأرادت: دون تدخل 

 

علی أال  -بعد الجنرال سليماني- يز القيادة الجديدةكية بالحلفاء العراقيين من جهة وترإيراني إلی ثقة يرانالتحول اإلويشير 

لتها واشنطن عداء العراقيين لها من جهة أخری. فقد حم   ،ون تحت سيطرتها التامةكل طهران أعباء تطورات دون أن تتُحم  

لها البعض في العراق والمنطقة إسقاطات فشل النظام السياسي وفساده لمجرد أنها م  ما حكبدوافع وطنية،  كحتی إن قام ذل

 كوإظهار ذل كل ذلكتتسم المرحلة الجديدة بنأي طهران بنفسها عن  ،. إذنالسعودية مثال  ك- ا لهمعادي   ادعمته ولم تقف موقف  

وأولوياتها  إيرانمع أهداف  كيف ينسجم ذلكن ك. ولل من شمخاني وقاءاني وحدث في التاجيكما جاء في حيث ك ،وفعال   قوال  

 السابقة؟

 

ه ئزت علی بناكتيجيتها اإلقليمية بمطار بغداد، أحست طهران بوقع الضربة علی الردع الذي طالما راستراهداف مهندس استب

تيجيتها اإلقليمية طالما سترامقوم رئيسي الكان من األرجح إعادة تثبيت الردع كأمام الواليات المتحدة وحليفاتها في المنطقة. و

عادة جزء من الردع، استجری  ،اري  كهداف الصاروخي، عسستها. وباالئيمنع الواليات المتحدة من مهاجمتها وضرب حلفا

، كية علی محور المقاومة. وبغية ذلميركإال أن الجزئية األهم في عملية إعادة تثبيت الردع تمثلت بإبطال مفعول الضربة األ

ها أهمها عدم محاولتها توجيه الحلفاء أو التنسيق بينهم. ومن الواضح أن الواقع استا جديدة لسيهران بالتدرج أبعاد أعلنت ط

 .رييهاكها وعساستيفيل بزيادة مطردة للضغط علی واشنطن بسكالجديد 

 

ية الرث ميركالقوات األ نخراط مباشرة ضد الواليات المتحدة في العراق، تحاول طهران إظهار وضعوبنأيها بالنفس عن اال

ها في العراق لم تتراجع علی األرض رغم وقع ضربة مطار بغداد. وفي ذات السياق، ثمة ئوحلفا إيرانوحقيقة أن قوة  اأمني  

نقاش حول أخطار الخالفات الداخلية في الحشد حول خالفة قائدها الراحل وترتيب أولوياتها في المرحلة الجديدة، حيث يقول 

العصب الرئيسي  -تزال وال-انت كأن الثقة بالحلفاء بويرد الطرف اآلخر  ،ومصالح محور المقاومة كديده تماسالبعض بته

والحد من أعباء  ،ير والعمل بها لتحجيم أثر دعاية األعداء ضد محور المقاومة أوال  كاإلقليمية يجب التذ إيرانتيجية استرافي 

 .اثالث   امحور المقاومة محلي   تيجيةاسترا وتقوية ،االعمل المباشر ثاني  
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الجديدة. وحسب  إيراننخراط في مواجهة مع واشنطن هو الوصف األوضح لسياسة ن ودون االكسا كالضغط إذن دون تحري

ل متدرج وسيضع قادتها في قلق وأرق مستمرين يأتيان كمرار هذا الوضع من خسائر واشنطن بشاسترؤية طهران، سيزيد 

علی من  اية من العراق. ففي نقاش دائر في طهران ورد  ميركنهائي لمحور المقاومة: إخراج القوات األفي النهاية بالهدف ال

علی واشنطن بعد  از  كن الضغط اليوم بات مرإ :يةيرانفي طور التراجع، يقول مؤيدو السياسة اإل إيراناعتبر قوة حلفاء 

 كاسنقالب إال انعي ضد الحشد أو االميركية، وما التدخل األميركيال وقرار البرلمان العراقي إخراج القوات األغتعملية اال

علی أقل  يرانمعادية إل ي يبقی العراق دولة صديقة إذ تبقی األغلبية صديقة أو  غيرميركلهذا الواقع. وعند تراجع النفوذ األ

من باب عدم إتاحة المجال لواشنطن  يةيرانلقاءاني والقيادات اإل "األمر لإلخوة العراقيين كتر"تبدو سياسة  كذلكتقدير. 

 .ما حدث أثناء المظاهرات العراقية ضد الفساد وسوء اإلدارةكها ئها لشيطنة طهران وحلفائوحلفا

 

 أخطار المواجهة

يز كازداد التر ،كون في الحسبان. وبذلكنزالق إلی مواجهة قد ال تي عليها مخاطر االيرانيال والرد اإلغتأوضحت عملية اال

تنحدر  ،كمرار بالضغط والضغط المتبادل بين الجانبين. لذلستسياسات تحد من أخطار المواجهة المباشرة رغم االعلی 

ي وأهدافه وحدوده. وقد ميركاأل كبالتحر -يةيرانحسب الرؤية اإل-ها قائمة. وترتبط احتماالتها ئاحتماالت المواجهة رغم بقا

وآخر يراه محاولة لتحصين وضع القوات  يرانه إلئاألخير إلی قائل بعدا يميركاأل كي حول التحريرانانقسم النقاش اإل

ل عام، ثمة معضلة أمن يجري العمل علی كعداد للخروج من العراق. بشستية في العراق وثالث يراه في خضم االميركاأل

لموازنته من  كيدعو لتحرها ئوحلفا يرانإل كان أي تحركالمعضلة،  كمحسوبة. ففي تل ن لحرب غيريها الطرفتفادي جر   

ها لموازنته وردعه. ويحد تراجع العمل ئوحلفا إيرانمن قبل  كي يدعو لتحرأميرك كس صحيح، فأي تحركقبل واشنطن والع

  .الدائرة الخطرة كالمباشر من حدة وسرعة دوران تل

 

محور المقاومة ضد الواليات المتحدة  تراجع ضغط كبالمراحل السابقة. وال يعني ذل افالمواجهة المباشرة مستبعدة قياس   ،إذن

هدف نهائي. بينما تهدف واشنطن من ضغطها ملء كنسحاب يهدف لحمل واشنطن علی اال اس. فإبقاء الضغط قائم  كأو الع

ذا تأمل واشنطن. يبقی إذن التنافس كأو ه، كفي العراق منذ ثالثة أشهر بما سيغير الموازنة هنا االفراغ الذي تراه قائم  

بسالهم في الحرب ضد داعش، بينما تسعی استاسبهم النابعة من كالحفاظ علی م إيرانويحاول حلفاء  ،وبقوة اتيجي قائم  استراال

علی العملية السياسية التي  اي  أميرك ايراه البعض انقالب   ،كواشنطن إلی تغيير ميزان القوی لصالح الجهات األقرب لها. لذل

هذا مثل وقريبة من أهداف واشنطن. وفي ظل  يرانومة معادية إلكالديمقراطية لن تأتي بحإذ اتضح لواشنطن أن  ؛أقامتها

 .العراقية-يةميركية مباشرة رغم تزايد المناوشات األأميرك-يةإيرانانية مواجهة كوضع تتراجع إمال

 

ليدي في تقريب وجهات النظر بر دون قيامها بدورها التقكوتعلم طهران بخبرتها الطويلة في العراق أن الوضع آيل لتعقيد أ

ثر من اتجاه، لواشنطن فيها حصة كتبعث برسائل في أ كومة بالتالي. وهي بذلكة وتأليف الحكوالوصول إلی صيغ مشتر

ومة، ليس كيل الحكنقسامات واإلتيان باإلجماع الضامن لتشالعراقيين وعدم محاولتها رأب اال إيراناألسد: حتی دون مساعدة 

 جد ما يدعو للدعماستإن  اي قائم  يرانالمتحدة حمل العراقيين علی المضي علی خطاها هي. وسيبقی الدعم اإل بمقدور الواليات

بإيصال ما تراه طهران حول دورها في العراق: تدعم العراق إن طُلب  اية معنية أيض  يرانإال أن السياسة اإل -اداعش سابق  ك-

  .أو غير معادية لها علی أقل تقدير إيرانل األحوال أغلبية قريبة من كي في وه- منها وال تفرض عليه ما ال تريده األغلبية

 

وبينما تستمر الضغوط المتبادلة بين طهران وواشنطن، تتراجع طهران خطوة هي للهجوم أشبه. وبينما تسعی  ،ل عامكبش

 ،2020كانون الثاني /الثالث من يناير منذ اخدام الفراغ الذي تراه قائم  ستالالواليات المتحدة بأدواتها وضغطها وعالقاتها 
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 ،ية بالتالييراناإل-في العراق وضرب العالقات العراقية إيرانلتغيير موازين القوی بل ومخرجات العملية السياسية ضد حلفاء 

مها الحلفاء تراجع دع كأمر إدارة العالقة/الصراع مع الواليات المتحدة للحلفاء. وال يعني ذل كبتر -بيرةكوبثقة -تقوم طهران 

من  كمباشر. ويحد ذل كها للواليات المتحدة، بل يعني تعقيد األمور لواشنطن وزيادة الضغط عليها دون تحرئأو تحجيم عدا

 رغم النقاش القائم حوله.  االتجاهي في ذات ميركري األكالعس كما يجري تفسير الحراكها قائمة. ئاحتماالت المواجهة رغم إبقا

 

 ية في المرحلة الجديدة ومحاولة واشنطن تحصين قواتها.ميركخطورة الوضع للقوات األ نه يأتي للحد منإأي 

 باحث وأستاذ جامعي إيراني، متخصص في العلوم السياسية. ،حسن أحمديان*
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