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هو مدير برنامج الدراسات العسكرية واألمنية يف معهد واشنطن. متخصص يف شؤون الخليج العريب  مايكل آيزنشتات

ة والتقليدية، وانتشار عىل نطاق واسع حول الحرب غ� النظاميّ  كتباإلرسائيلية، وقد -والشؤون األمنية العربية

ت العربية من جامعة جورج تاون، يتحدث حاصل عىل درجة املاجست� يف الدراسا .األسلحة النووية يف الرشق األوسط

 .العربية والعربية، ويقرأ الفرنسية

وقد خدم ملدة  .، عمل آيزنشتات كمحلل عسكري لدى الحكومة األمريكية1989قبل انض�مه إىل املعهد يف عام 

ا ة مهامً خدمته العسكري ت. تضمن2010ا كضابط يف احتياطي الجيش األمرييك قبل تقاعده عام ستة وعرشين عامً 

) ومع فريق تقييم املنظومة البرشية 2010أّداها يف كلٍّ من العراق حيث خدم مع مقر قيادة القوات األمريكية (

 2008)، ويف إرسائيل والضفة الغربية واألردن مع املنسق األمني األمرييك ب� إرسائيل والسلطة الفلسطينية (2008(

إىل جانب  ،األمريكية ضمن الطاقم املشرتك خالل "عملية الحرية الدامئة" ا يف مقر القيادة املركزية)، وأيضً 2009 -

)، وخدم قبل ذلك يف تركيا 2002 - 2001مشاركته يف التخطيط لـ"عملية حرية العراق" أو ما يُعرف بحرب العراق (

 ).1991والعراق خالل "عملية توف� الراحة" (

وات املتعددة الجنسيات يف العراق/فريق التقييم الخاص بخطة فضالً عن ذلك، عمل آيزنشتات بصفة مدنية مع الق

بصفة مستشار ملجموعة الدراسة املعنية بالعراق  ا) وعمل أيضً 2009الحملة املشرتكة للسفارة األمريكية يف بغداد (

 2005عراق ()، ووحدة العمليات املعلوماتية التابعة للفيلق املتعدد الجنسيات يف ال2006واملكلَّفة من الكونغرس (

)، والفريق العامل املعني بالسياسة الدفاعية ملرشوع "مستقبل العراق" التابع لوزارة الخارجية األمريكية 2006 -

، أخذ إجازة من املعهد للعمل عىل إعداد "دراسة القوة الجوية يف حرب الخليج 1992). ويف عام 2003 - 2002(

 .مريكيةالقوات الجوية األ قبل املكلّفة من  الثانية"

تثبت واشنطن  اسرتاتيجية منطقة رمادية أم�كيةرسم " حول كيفّية مايكل آيزنشتاتتضم هذه الورقة قراءة يف فكر "

عرش إحدى ، انطالقًا من رصد ومعاينة من خاللها قواعد ردعيّة يف مواجهة خطر التوسع االيرا� واالنتشار النووي

بحثّية تنوعت ب� مقاالت ودراسات وكتب، تضم آراء وتحليالت واتهامات خالل فرتة زمنّية منذ نهاية عام  ورقة

مخاوف ، نرشت يف وسائل االعالم ومراكز األبحاث األجنبيّة والعربيّة. هذه القراءة تعكس 2022حتى نهاية عام  2019

ستخالص الدروس الصحيحة من املايض واعت�د ا ةكيفيّ ، حول حليالت آيزنشتاتمن خالل ت طهرانتجاه  واشنطن

 ة.اسرتاتيجية ردع املنطقة الرمادية الخاصة ملواجهة التحديات التي تفرضها الجمهورية اإلسالميّ 

 في� يخص اتباع اسرتاتيجية رماديةيدعو دامئًا بالده إىل الخب� يف الشؤون العسكرية واألمنية، " آيزنشتات"مايكل 

عمليات الردع يف غرب آسيا بشكل تظهر من خاللها صادقة أمام وكالئها يف املنطقة، مع تجنب رضب أهداف قد 

 اإليرانيّة.  ةلجمهورية اإلسالميّ ، خاصة مع اب بأرضار ال �كن تحمل عقباهابتتس

ب يف كث� من األحيان مبجرد اختيار طهران لتوجه اسرتاتيجي، سيكون من الصع تُظِهرالتجربة  يرى أنّ آيزنشتات  

ا ما سترتاجع عندما تُقابَل برّد صارم، بحيث تجّدد تحّديها يف مكان وزمان تحييدها عن هذا املسار؛ ومع ذلك، غالبً 

آخرين. وبالتايل، يف ح� من الصعب اللجوء إىل قوة الردع بسبب تفاوت الحوافز ب� النظام اإليرا� (الذي قد يعتقد 

ائه) والواليات املتحدة (التي ال تخىش مثل هذا االحت�ل)، عىل واشنطن أن تفعل ما يف وسعها أنه يقاتل من أجل بق

عىل الحد من وت�ة عملياتها ونطاقها، واختيار أهداف أقل ربحية، واللجوء إىل وسائل أقل فعالية ، إلرغام طهران

 .طهران ومن احت�ل التصعيدقد تقلل هذه املقاربة من التكاليف التي قد تفرضها فلتنفيذ هج�تها. 

الردع ليس سوى عامل واحد يجب مراعاته عند تقييم فعالية السياسة ما يعني من وجهة نظر آيزنشتات أّن 

ة. بنفس القدر من األهمي األمريكية؛ وقد يكون تعطيل عمليات الخصم واسرتاتيجيته وسياساته يف بعض األحيان

https://www.washingtoninstitute.org/experts/michael-eisenstadt
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ليس حجم القوات املنشورة أو قدرتها، بل مصداقية التهديدات األمريكية  ما يردع إىل حٍد كب� أنتظهر فالتجربة 

املنطقة عند الرضورة، لكنّها ال تستطيع  إرسال قوات إىل واشنطن اإلرساع يفاملمكن للذا يقرتح آيزنشتات من  الرادعة.

 للعز�ة.  إظهار ثابت التي يجب صقلها من خاللو اإلرساع يف زيادة املصداقية، 

ا بعد عدة عىل الرغم من أنها بدأت مجددً استشهاد سلي��، بعد  ترصّفت بحذر متزايديزنشتات أّن طهران يؤكد آ 

، هددت من السنة نفسها ، ويف كانون األول2020التحقيق بعناية يف عتبات االستجابة األمريكية. ويف أيلول  يف أشهر

أن االنسحاب املحتمل  يعترب . إذالهج�ت الصاروخية بالوكالةالواليات املتحدة بإغالق سفارتها يف بغداد إذا استمرّت 

ا عىل ذلك، قلّل ردًّ ف ا.عالمة استعداد واشنطن للتصعيد عسكريً  عىل أنه للطاقم املد� املتبقي هناك كان يُنظر إليه

ت العبوات والقوات األمريكية، لتحّل محلها هج� الصاروخية عىل السفارة الرضبات كب� من وكالء إيران بشكل

 .الناسفة عىل القوافل اللوجستية للتحالف التي يديرها متعاقدون عراقيون

ا إىل الرتكيز ، داعيً يف سوريا تجنب رضب "أهداف قد تتسبب بإصابات ب� الروس"ببالده  آيزنشتاتيف املقابل، ينصح 

رضبات األمريكية القوة البرشية شدد عىل رضورة أن تستهدف اليك� تعد تابعة للنظام (وكيل إيران). عىل أهداف 

ه ال �كنه� استبدال  أنّ استبدال معدات نظام األسد، إّال  روسيا وإيران بإمكانه� ا ذلك بقوله إنّ للجيش السوري، مربًر 

دعا بالتفك� يف رضب أهداف رمزية �كن أن لذا  فتقر إليه. أن املوارد البرشية هي أكرث ما يُ موارده البرشية، علً� 

ك� حث آيزنشتات، واشنطن عىل دعم  .الفئة املستهدفة وإحباط العزائما عىل ا كبً� تأث�ا نفسيً  التدم�ه يكون

أن  مؤكًدا غ� رسمي للعمل هناك، "، ما رأى فيه تقاسً� رضبات إرسائيل املستمرة لألهداف اإليرانية يف سوريا"

تثبيت قواعد ا إىل أن الحاجة قد تدعو إىل شن رضبات إضافية، لاملشكلة لن تنتهي بدفعة واحدة من الرضبات، مشً� 

 ردع.

ويُعزى  ، بحسب آيزنشتات،ا بسبب عوامل مختلفة ومبهمة يف معظم األحيانا وجزًر ها مدً ؤ أنشطة إيران ووكال  تشهد

 :ا إىل عدة أسباب محتملة تشملالرتاجع الذي تشهده حاليً 

ا بتطوير برنامجها النووي. املحادثات النووية وامليض قدمً أمد إطالة  يف ظلالحّد من االحتكاك مع واشنطن  .1

الواليات املتحدة مع اكتسابها املزيد من الخربات، سواء قبل العودة إىل فقد �نحها ذلك ميزة إضافية عىل 

 .خطة العمل الشاملة املشرتكة أو كمقدمة لتجاوز العتبة النووية ببطء

ترميم صورتها يف العراق، حيث تصاعدت ردود الفعل العنيفة املعادية إليران بعد أن لعب رشكاؤها من  .2

. وقد 2019ا يف قمع تظاهرات "حركة ترشين" يف ترشين األول اسيً أس ادوًر  ، بحسب زعمه،امليليشيات

هذا السخط ورد الفعل العنيف بشكل  2021عكست نتائج االنتخابات النيابية التي جرت يف ترشين األول 

 .التي سجلتها األحزاب املوالية إليران ، من وجهة نظره غ� املطابقة للوقائع،واضح بعد النتائج السيئة

فراط يف استخدام القوة العسكرية يف وقت تكثف فيه إيران من جهودها لالنتقام من إرسائيل تجنب اإل  .3

عىل خلفية تصعيد هذه األخ�ة لحملتها الرسية التي استهدفت برنامج إيران النووي، وفيلق القدس، 

بات استهدفت والبنية التحتية الصناعية داخل إيران. وشملت هذه الجهود يف اآلونة األخ�ة سلسة من الرض

 .ا الغتيال إرسائيلي� يف تركياعمليات الشحن اإلرسائييل يف منطقة الخليج ومخططً 

وهي تحذيرات  -مراعاة التحذيرات األمريكية (بشكل مؤقت) التي أعقبت كل ارتفاع يف وت�ة الهج�ت  .4

ار تجدد محاوالت طهران يف انتظ -رمبا تم تعزيزها من خالل العديد من األنشطة التي مل تعرتف بها إيران 

 .الختبار عتبات املخاطر األمريكية ورد الواليات املتحدة عىل ذلك

ا ا ما تعمل دول مثل إيران يف املنطقة الرمادية التي تكمن ما ب� الحرب والسالم، مشً� غالبً بأّن  رشح آيزنشتاتقد و 

ة الرد. كار، ما يخلق حالة من عدم اليق� حول كيفيّ ة قابلة لإلنإىل أنّها تحيط أهدافها بالضبابية وتقوم بأنشطة رسيّ 

https://arabic.sputniknews.com/radio_in_depth/201804111031503967-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
https://arabic.sputniknews.com/radio_in_depth/201804111031503967-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AF-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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وأوضح آيزنشتات أّن اعت�د واشنطن عىل اسرتاتيجية منطقة رمادية خاصة بها �ثّل أفضل فرصة لتجنب أي تصعيد 

مجموعة من  يذكر ،"كيف ستبدو اسرتاتيجية منطقة رمادية أم�كية؟"حول ه تال ؤ تسايف و  .ملحوظ وكسب الوقت

 :العنارص الهامة

الرد عىل استفزازات إيران يف املنطقة، ولكن من دون أن تتجاوز خطوط طهران الحمراء، وذلك لتفادي  .1

 .ردود فعل إيرانية أكرث قوة

إمكانية الرد باستهداف  ملح إىلتنفيذ ردود انتقامية غ� قاتلة من أجل تكبيد طهران تكاليف مادية، حيث  .2

 حطةهذه املعرب  النفط % من صادرات90حوايل  إذ متر خرگجزيرة يرانية، وتحديداً يف منشآت النفط اإل

الحرائق والحوادث شائعة يف املنشآت البرتوكي�وية حتى يف ظل  نّ أ (اآلالف من الرباميل يوميًّا)، معتربًا 

 .الظروف العادية

األفعال اإليرانية، مع ض�ن استهداف تجنّب التصعيد، إذ ينبغي عىل واشنطن الرّد بشكل مناسب عىل  .3

 .لرد عىل طهران أسوأ م� تكون قد تسببت به هذه األخ�ةلأن تكون التداعيات ، و ااألصول القيّمة حقً 

اعت�د مع  .تجنب حرش طهران يف الزاوية، بهدف التقليل من حوافزها للتورط يف أنشطة مزعزعة لالستقرار .4

لكرتونية، واألسلحة السيربانية الهجومية، واملركبات املسّ�ة عن بعد. واشنطن أساليب جديدة مثل الحرب اإل

 .النظر يف توسيع نطاق عملياتها الجغرافيةأّي 

وعليه، حّذر آيزنشتات من أّن العجز عن اعت�د اسرتاتيجية م�ثلة سيؤدي إىل زيادة جرأة طهران، بل سيث� تساؤالت 

إضافة إىل  .الفاعلة األكرث قدرة مثل روسيا والص� يف السنوات القادمةحول قدرة واشنطن عىل مواجهة الجهات 

يف إطار حملتها الرامية إىل تقويض  غرب آسيامن إمكانية استعداد إيران لشن هج�ت جديدة يف  أيًضا ريحذالت

 لتعزيز الردعوبالتايل، يجب دعم عمليات جديدة لنرش قوات بتداب� أخرى   امل�رس عليها.سياسة الضغط األقىص 

 عن طريق:

تتطلب سياسة الضغط األقىص التي تنتهجها واشنطن أقىص قدر من : مواءمة الغايات، والُسبل والوسائل .1

الردع. فالضغوط االقتصادية الشديدة الناتجة عن الجهود املبذولة لوقف صادرات النفط اإليرانية بالكامل 

، يكمن التحدي عليهاملرجح أن تفعل ذلك مجدداً. و ا بطهران إىل شن هجوم عسكري، ومن قد دفعت أساسً 

 الرئييس الذي يعرتض قوة الردع األمريكية يف املصداقية وليس يف القدرة. 

إحباط املحاوالت اإليرانية ا الردع من خالل اختارت واشنطن عمومً : الردع عن طريق الحرمان أو العقاب .2

لكن  .ط أي هج�ت سيحاول تنفيذهاالنظام بأنها ستُحبِ  ، محاولًة إقناعلرضب التموضع األمرييك يف املنطقة

ا للمخاطر والتكاليف املحتمل أن تتكبدها لتحقيق  مسبقً هذه املقاربة تسمح لطهران بأن تجري تقييً� 

ذلك، يجب عىل واشنطن أن تسمح باستخدام قوة الردع ل ا.أهدافها، م� قد يجعلها تخفض سقف هج�ته

والترصّف بطرق ال �كن  ،ا، مثل تهديد األصول التي تقّدرها طهران بالفعلأيضً من خالل فرض العقوبات 

 املخاطر.  تقديرقادة النظام التنبؤ بها بحيث تجعل من الصعب عىل 

اتهمت طهران واشنطن بإثارة االضطرابات األخ�ة يف إيران ولبنان والعراق. : العوامل املحلية واإلقليمية .3

فذ النظام رضبات عسكرية جات الج�ه�ية وازدادت حدتها داخل إيران، فقد يُنَ وإذا تم استئناف االحتجا

طهران التهديدات عىل جبهات دراك إ  ضد الواليات املتحدة بدافع من الشعور باليأس والضعف. ومع

متعددة، فالتجربة تش� إىل أنها قد تتحاىش الرد متاماً لتجنب اإلفراط يف تعريض نفسها لهج�ت يف وقت 

يف التقاء  "الكيان املؤقت"احت�ل بأن تتسبب التوترات املستمرة ب� النظام اإليرا� ومع  .حفوف باملخاطرم

الرصاع� املنفصل�، األمرييك واإلرسائييل، مع إيران، خاصة إذا تسببت رضبة يف العراق تُنسب إىل  مساريّ 
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النتيجة أقل ترجيحاً إذا عززت الواليات إرسائيل يف سقوط عدد كب� من الضحايا هناك. ستكون مثل هذه 

 .املتحدة موقفها الرادع

معتربًا املنطقة الرمادية. يف لردع لمراًرا وتكراًرا يف فهم املتطلبات الفريدة  فشلت الواليات املتحدة يرى آيزنشتات بأنّ 

بل ستعزز الجهود ملواجهة فحسب، تتوقف هنا اسرتاتيجية الواليات املتحدة الدبلوماسية الناجحة مع طهران لن أن 

تجدد اآلمال يف  " شهدتبايدن"األشهر األوىل إلدارة وهو يعتقد بأن  الجهات الفاعلة األخرى مثل الص� وروسيا.

الدبلوماسية النووية، متوازنة مع تجدد الهج�ت بالوكالة اإليرانية ضد املصالح األمريكية. وهكذا يبدأ الفصل نجاح 

ت أربعة عقود اتسمت مبحاوالت أمريكية فاشلة إىل حد كب� لردع أنشطة املنطقة الرمادية األخ� يف عالقة استمر 

 عىل الرغم من املزايا العسكرية األمريكية الهائلة. ، إليران

، إىل املنطقة "بايدن" لرئيس األمرييكل األخ�ة رحلةالعليها  تركز ة التي يالقضايا الرئيس حول كتب آيزنشتات تحليًال 

املخاوف املشرتكة التي تجمع واشنطن وحلفاءها بشأن  يف ظلال سي� . امللف اإليرا� أشار إىل أّن أهمهاحيث 

رغبتها يف العودة للعب  لتظهرا أن أهداف واشنطن تجاوزت ذلك، تحركات إيران اإلقليمية املزعزعة لالستقرار، مضيفً 

يبدو أن قضية إيران ليست فقط جزءاً  :قة. وأضاف آيزنشتاتيف املنط دور املزود األمني بال منازع، واملنسق الرئييس

واحداً من السياسة األمريكية الجديدة تجاه الرشق األوسط، بل هي املحرك الرئيس وراءها إلعادة دورها كفاعل 

 .رئيس ومهيمن يف املنطقة

ة األم�كية تردع جميع األنشطة إذا كانت ترصفات الواليات املتحد "مواقف الردع"ال يُقاس النجاح يف لدى آيزنشتات 

املعادية، ولكن إذا كانت تردع أنشطة إيران األكرث زعزعة لالستقرار، م� يجرب الخصم عىل استخدام وسائل أقل 

لردع مثل هذه التحديات وتشكيلها واالستجابة لها بشكل أفضل، يجب عىل صانعي السياسة يف ا. و اضطرابًا، وإيذاءً 

 :كيد عىل العنارص التاليةالواليات املتحدة التأ

قد ال تردع حامالت الطائرات طهران بشكل عام، لكن وجودها قد يغّ�  ئ:لط�نة واالستجابة للطوار ا .1

حسابات املخاطر ويوفّر منافع أخرى. فنرش مجموعات حامالت الطائرات الخفيفة لَِسّد الفجوة املحتملة 

يف املنطقة �كن أن يساعد يف صياغة  "فائقة الحجم"ب� عمليات النرش املستقبلية لحامالت الطائرات 

سلوك إيران، وط�نة الرشكاء اإلقليمي� (مع توجيههم بعيداً عن اإلجراءات املزعزعة لالستقرار الخاصة 

 بهم)، وتوف� قدرة نرش متقدمة لالستجابة الطارئة. 

 تتكّون من أصول تابعة للجيش إن وجود قوة مشرتكة أصغر حجً�  :ا واألكرث نشاطً الحضور األصغر حجً�  .2

ا، وتعززها إجراءات الردع غ� العسكرية، قد والبحرية والقوات الجوية، يتم توظيفها بشكل أكرث نشاطً 

يردع بشكل أكرث فاعلية السلوك اإليرا� ويحدد شكله. ويف حالة التصعيد مع إيران، �كن دفع التعزيزات 

ا التزام الواليات املتحدة االستجابة للتحّديات بشكل أكرث اتساقً إىل املنطقة يف جميع األوقات. وستُظهر 

وعزمها، بين� سيؤدي الترصف بشكل غ� متوقع إىل تعقيد جهود إيران إلدارة املخاطر وقد يدفعها إىل 

 .الترصّف مبزيد من الحذر

عن طريق أنشطة  – من خالل العمل بشكل أسايس يف املنطقة الرمادية ة:إتقان العمل يف املنطقة الرمادي .3

�كن لواشنطن أن تواجه املسؤول� اإليراني�  –رسية أو غ� معرتف بها، غ� حركية وحركية عىل حد سواء 

بالعديد من معضالت اإلسناد واملساءلة نفسها التي لطاملا طرحوها عىل صانعي السياسات األمريكي�. ومبا 

ا، فمن املرجح أن تكون اسرتاتيجية الردع األمريكية نسبيً  أّن مثل هذه األنشطة �كن أن تنّفذها قوة صغ�ة

يف املنطقة الرمادية أكرث فاعلية واستدامة من املقاربات التي تعتمد عىل نرش حامالت الطائرات وقاذفات 

 القنابل الثقيلة يف الخليج.
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رات يف مواقع صناعية مدنية لسلسلة من الحرائق واالنفجا مسبًقا تعرّض إيرانويف هذا الصدد يش� آيزنشتات إىل 

صيب اليورانيوم الرئيسية يف وعسكرية، من بينها مجّمع أبحاث الصواريخ يف خوج� بالقرب من طهران ومنشأة تخ

تقارير إعالمية أم�كية وإرسائيلية مطّلعة إىل أن إرسائيل كانت مسؤولة عن حادثة نطنز وأن  ، حيث أشارتنطنز

 تبدو أحداث عرضية.ها  بأن العديد منرطة يف أع�ل التخريب، علً� الواليات املتحدة قد تكون متو 

ة تستخدم أدوات أخرى للتأث� عىل حسابات بصياغة اسرتاتيجية تكييفيّ بأن تقوم الواليات املتحدة يدعو آيزنشتات 

بإجراء تحوالت  اا وتكراًر عىل سبيل املثال، يجب تذك� طهران بأن واشنطن قامت مراًر  .إيران املتعلقة باالنتشار

إذ نفذت عمليات عسكرية كب�ة بعد محاولة تجنب التعقيدات  .جذرية يف سياساتها املتبعة يف الرشق األوسط

ك� يجب أن يفهم النظام أنه يف ظل عجزه املُثبَت عن ح�ية عل�ئه النووي� أو منشآته أو أرشيفاته  .الناشئة هناك

ونية أو أجهزة املخابرات األجنبية، لن يكون السعي إىل حيازة أسلحة نووية النووية من التخريب أو الهج�ت اإللكرت 

 .حكي�ً، ألن هذه األسلحة قد تتعطل عند الحاجة أو ينتهي بها املطاف إىل االنفجار داخل إيران

ق عىل األبعاد غالباً ما ركز نقاش السياسة األم�كية بشأن الربنامج النووي اإليرا� بشكل ضيإىل أنه  يش� آيزنشتات

الفنية لعملية االنتشار (أجهزة الطرد املركزي، فرتات تجاوز العتبة النووية، التسلح النووي)، واعتمد بشكل أسايس 

اسرتاتيجية التحوط (االسرتاتيجية الوقائية)  مش�ًا إىل .عىل العقوبات والدبلوماسية ملنع النظام من حيازة سالح نووي

برنامج األسلحة النووية (أثناء الحرب اإليرانية العراقية) من منتصف مثانينيات إىل أواخر تظهر عرب  ، حيثاإليرانية

لذا ا للسياسة األم�كية. وقد توفر االسرتاتيجية الوقائية الغامضة واملتناقضة إىل حد ما فرصً ، تسعينيات القرن املايض

ملواد االنشطارية أو تجاوز العتبة النووية، أو إنتاج السعي إىل تخزين ا قناع طهران بأنّ إل  عىل املحاولةواشنطن يحث 

 .قنبلة (نووية) ستنطوي عىل مخاطر وتكاليف كب�ة، وبالتايل فإن كبح املجال النووي يصب يف مصلحتها

بيئة مليئة  ردع، استطاعت من خاللها معدات عسكرية كب�ة ومتنوعةمن متلك إيران يف الختام، ال �كن إنكار ما 

ا ا الربط ب� التحديات املتصورة وكيفية ردها عليها. ونظًر طهران تفضل عمومً ، و باألهداف �كنها االختيار من بينها

للجهود األمريكية األخ�ة لدعم إقامة منظومات دفاعية جوية وصاروخية وبنى تحتية أمنية بحرية يف املنطقة 

فقد تُقرر طهران شن هجوم عىل  .االخليجية عىل أمل خفض األسعار محليً ملواجهة إيران، ولزيادة إمدادات النفط 

وهي األهداف التي اختارتها إيران خالل  -ناقالت النفط أو البنية التحتية للنفط سواء يف البحر أو عىل اليابسة 

سفن، أو شّن السنوات األخ�ة. فتحييد ناقالت النفط عن مسارها، وشن هج�ت بألغام ملتصقة عىل مثل هذه ال

هج�ت غ� فتاكة بل مدمرة بواسطة الصواريخ والطائرات املس�ة عىل البنية التحتية للنفط، سيمّكن إيران من 

 .إثبات ضعف املنظومات الدفاعية يف املنطقة وهشاشة إمدادات النفط العاملية
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