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مقدمة

احتجــز الحــرس الثــوري اإليــراين الجمعــة )19 يوليــو 2019م(، ناقلــة 

النفــط »إســتينا إمبــرو«، التــي ترفــع علــم بريطانيــا وطاقمهــا، وتعــد 

هــذه الحادثــة هــي األبــرز ضمــن سلســلة حــوادث اســتهدفت إيــران مــن 

ــًدا منــذ تصاعــد  خالهــا ناقــات النِّفــط يف الخليــج العــريب، وتحدي

التوتــر بــن إيــران والواليــات املتحــدة بعد إلغــاء االســتثناءات األمريكية 

عــى صــادرات النِّفــط مطلــع مايــو 2019، إذ ســبق وأْن هــددت طهــران 

بعــدم الســاح لــدول املنطقــة بتصديــر نفطهــا وبإغــاق مضيــق هرمز 

وبنــاًء عــى ذلــك ُحرمــت مــن اســتخدام املضيــق يف تصديــر نفطهــا. 

تطــرح هــذه التطــورات استفســاراٍت رئيســة حــول أســباب ودوافــع إيــران 

مــن وراء هــذه السياســة، ومــا إذا كان احتجــاز ناقــة النِّفــط الربيطانيــة 

حادثًــا عرضًيــا، أم أنــه جــاء يف إطــار سياســة إيرانيــة ممنهجــة لوضــع 

عراقيــل أمــام حركــة النِّفــط بالخليــج العــريب، إضافــًة إىل تأثــر هــذه 

السياســة وتداعياتهــا عــى مســار األزمــة بــن إيــران والواليــات املتحــدة 

ــران  ــارات إي ــا، وأخــرًا خي ــا بريطاني ــة ويف مقدمته ــدول األوروبي وال

فيــا يتعلــق باالســتمرار يف هــذا النمــط مــن الســلوك أم تغيــره؟

أوًل: تربير قانوين أم إسرتاتيجية ممنهجة؟

حرصــت إيــران عــى عــدم الترصيــح الرســمي حــول احتجازهــا لناقــات 

ــران  ــن إي ــة ب ــد الراهن ــر والتصعي ــة التوت ــار حال ــاء يف إط ــط ج النِّف

والواليــات املتحــدة وبعــض الــدول األوروبيــة، وتجســد ذلــك يف التربيرات 

ــة ســواًء  ــي ســاقتها طهــران الحتجازهــا الســفينة الربيطاني ــة الت القانوني

ــرض  ــوين، أو بغ ــارها القان ــن مس ــراف ع ــة، واالنح ــا للبيئ ــم تلويثه بزع

التحقيــق يف اصطــدام الناقلــة بقــارٍب صيــد إيــراين. فيــا كانــت 
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الحادثــة نفســها كاشــفة عــن حقيقــة السياســة اإليرانيــة املمنهجــة تجــاه 

ــج، إذ  ــة مــن منطقــة الخلي ــور الناقــات البحري التعاطــي مــع مســألة عب

ــل  ــا جــاءت كــرد فع ــة مــن بعــض أقطــاب النظــام عــى أنه ُروِّج للحادث

عــى احتجــاز بريطانيــا لناقلــة النِّفــط اإليرانيــة »غريــس 1« أثنــاء العبــور 

مــن مضيــق جبــل طــارق بحجــة أنهــا متجهــة لتزويــد نظــام بشــار األســد 

ــه. ــة املفروضــة علي ــات الدولي ــّم مبخالفــة العقوب ــذي يت بالنِّفــط ال

يظهــر املــدى الزمنــي الــذي تصاعــدت فيــه سياســة إيــران تجــاه حركــة 

الناقــات يف الخليــج العــريب وخليــج عــان، مــدى االرتبــاط بــن هــذا 

الســلوك اإليــراين بتشــديد الواليــات املتحــدة عقوباتهــا عليهــا، مــا وصــل 

باألمــر إىل حــد األزمــة غــر املســبوقة بحســب اعــراف الرئيــس اإليــراين 

حســن روحــاين نفســه، وهــو مــا يعنــي أنَّ هنــاك سياســة إيرانيــة مقصودة 

ــة  ــة يف املنطق ــرات البحري ــة يف املم ــن املاح ــتهدافها ألم ــن وراء اس م

وناقــات النِّفــط تحديــًدا.

ثانًيا: ما وراء سياسة اعرتاض ناقالت النِّفط من جانب إيران

ــج أنَّ  ــة يف الخلي ــات البحري ــتهداف الناق ــة اس ــن وراء سياس ــدو م يب

ــأيت: ــا ي ــي إىل م ــران ترم إي

1-موازنــة الضغــوط عــى صادراتهــا النِّفطيــة: ســبق وأن رصح روحــاين 

بأنــه إذا حرمــت إيــران مــن تصديــر نفطهــا؛ فإنهــا ســتحرم دول املنطقــة 

مــن األمــر ذاتــه؛ ونظــرًا ألن قــرار إدارة الرئيــس األمريــي دونالــد ترامب 

بإلغــاء االســتثناءات الخاصــة بالصــادرات النِّفطيــة اإليرانيــة مطلــع مايــو 

2019، أدى إىل انخفــاض صــادرات النِّفــط اإليــراين إىل أقــل مــن نحــو 

300-500 ألــف برميــل يوميًــا، مــا تــرك آثــاًرا ســلبية عــى األوضــاع يف 

إيــران، فــإنَّ النظــام رمــى مــن وراء اســتهداف ناقــات النِّفــط موازنــة 
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الضغــوط األمريكيــة بضغــوٍط مقاِبلــة لتخفيــف الضغــوط يف هــذا املجــال.

2- التأثــر عــى مواقــف القــوى الكــربى مــن مدخــل االقتصــاد: تــدرك 

إيــران بــأن تعطيــل حركــة املاحــة الدوليــة يف )الخليــج العــريب وخليــج 

عــان( وواحــدة مــن أهــم املمــرات املاحيــة الدوليــة يف العــامل )مضيــق 

ــة،  ــط العاملي ــادرات النِّف ــن ص ــة 20% م ــن قراب ــر م ــذي مي ــز( ال هرم

مبثابــة ورقــة ضغــط مــن أجــل مواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا عليهــا 

الواليــات املتحــدة والراخــي األورويب يف التعامــل مــع األزمــة، باعتبار أن 

سياســة اســتهداف حركــة املاحــة يف هــذه املنطقــة ســتكون لهــا تداعيــات 

ــا، وهــو أمــٌر قــد تأخــذه الــدول  ســلبية كبــرة عــى أســعار النِّفــط عاملي

الكــربى بالحســبان عنــد التعاطــي مــع امللــف اإليــراين.

3-اختبــار رد الفعــل األمريــي: أرادت إيــران مــن وراء اســتهدافها 

املتواصــل لناقــات النِّفــط اختبــار ردود الفعــل اإلقليميــة والدوليــة، 

وتحديــًدا معرفــة مــدى االســتعداد والرغبــة األمريكيــة يف القيــام بعمــل 

ــتبعاد  ــي باس ــف األمري ــا املوق ــنح له ــا س ــران، ورمب ــد إي ــكري ض عس

ــتهدافها للناقــات البحريــة  الخيــار العســكري يف زيــادة معــدالت اس

ــاز. ــارش أو االحتج ــر املب ــوم غ ــواء بالهج س

4- ردع القــوى الراغبــة يف احتجــاز ناقــات النِّفــط اإليرانية: اســتهدفت 

إيــران إيصــال رســائل سياســية بأنهــا متتلــك أوراق ضغــط قويــة ومؤملــة 

ومؤثــرة عــى حركــة املاحــة الدوليــة، وأنَّ هنــاك تكلفــة كبــرة ســتتحملها 

أي دولــة قــد تســتهدف صادراتهــا النِّفطيــة التــي تتــم باملخالفــة للعقوبات، 

كــا أنهــا باحتجــاز الناقلــة الربيطانيــة تحــاول ردع أي طرف يف املســتقبل 

عــن احتجــاز ناقلتهــا النِّفطيــة.
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ــران  5-التهديــد بورقــة أمــن املنطقــة واســتقرار اقتصاداتهــا: تــدرك إي

ــي  ــة الضغــوط املكثفــة الت ــة الرئيســة يف حمل دور بعــض القــوى اإلقليمي

تواجههــا طهــران، لذلــك فإنهــا ترمــي مــن وراء اســتهداف ناقــات النِّفط 

ــه حركــة  ــدول، ملــا متثل إىل التأثــر عــى االســتقرار االقتصــادي لهــذه ال

التجــارة ســواء املتعلقــة بالنِّفــط أو غرهــا مــن مجــاالت مــن أهميــة كبــرة 

يف دعــم اســتقرار هــذه الــدول. 

ثالًثا: التأثريات والتداعيات  

1- تدويــل حايــة املاحــة البحريــة يف منطقــة الخليــج: فيــا تتزايــد 

املخاطــر والتحديــات التــي تفرضهــا إيــران عــى حريــة املاحــة يف 

ــة جــراء اســتهداف  ــة واالقتصادي ــات األمني املنطقــة، فضــًا عــن التداعي

الناقــات البحريــة، فقــد أصبحــت مســألة تشــكيل تحالــف دويل لحايــة 

حريــة املاحــة يف الخليــج واملمــرات البحريــة املهمــة يف املنطقــة مســألًة 

مطروحــة بقــوة، وال ســيا مــع وجــود رغبــة أمريكيــة يف ذلــك، بجانــب 

وجــود موافقــة مــن بعــض دول الخليــج الرئيســة، وذلــك ملــا متثلــه حريــة 

املاحــة مــن قضيــٍة مصريــٍة بالنســبة للقــوى الدوليــة الكــربى وبالنســبة 

ــذه  ــا عــرب ه ــة عــى صادراته ــد بصــورة رئيس ــي تعتم ــج الت ــدول الخلي ل

ــة  ــة املاح ــة لحري ــوة حاي ــكيل ق ــا لتش ــت بريطاني ــد دع ــرات. وق املم

البحريــة يف الخليــج العــريب تحــت قيــادة أوروبيــة، وقــد أعلنــت مجموعة 

ــا  ــاين وانضامه ــرح الربيط ــى املق ــا ع ــة موافقته ــدول األوروبي ــن ال م

ــن  ــارك، يف ح ــا والدمن ــا وإيطالي ــن فرنس ــي كٌل م ــوة وه ــك الق إىل تل

ــا  ــدرس األمــر، ورفضــت كٌل مــن أملاني ــت ت ــا زال ــا م ــدا أنه ــت هولن أعلن

ــذه  ــل ه ــود مث ــرة وج ــد فك ــت تؤي ــرح، وإن كان ــويد املق ــدا والس وبولن

ــة  ــوة بحري ــكيل ق ــن لتش ــن متوازي ــود مقرح ــك أن وج ــوة، وال ش الق
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ــج أحدهــا بريطــاين واآلخــر أمريــي  ــة املاحــة يف الخلي لضــان حري

ســيُحدث نوًعــا مــن االنقســام داخــل صفــوف حلفــاء الواليــات املتحــدة، 

ألنَّ بريطانيــا أكــدت عــى أنَّ التحالــف الــذي تزمــع إنشــاؤه لــن يكــون 

ضمــن إســراتيجية الضغــوط القصــوى األمريكيــة التــي تطبقهــا الواليــات 

املتحــدة ضــد إيــران.

ــة  ســة املوانــئ الكويتي وعــى املســتوى الخليجــي، أكــد املديــر العــام ملؤسَّ
رئيــس اتحــاد املوانــئ العربيــة الشــيخ يوســف عبداللــه الصبــاح األربعــاء 
)24 يوليــو 2019( وجــود تنســيق خليجــي - عــريب لتأمــن ســامة حركــة 

الســفن يف ميــاه الخليــج. 

2- زيــادة الحضــور العســكري للــدول الكــربى يف منطقــة الخليــج: مــع 

تصاعــد أزمــة ناقلــة النِّفــط الربيطانيــة أعلنــت لنــدن أنهــا بصــدد إرســال 

ــة،  ــا البحري ــة ناقاته ــريب لحاي ــج الع ــة إىل الخلي ــة إضافي قطــع بحري

وأنهــا ســوف تزيــد مــن حضورهــا العســكري إذا تزايــدت املخاطــر، وقــد 

ســبق ودعــا الرئيــس ترامب اليابــان والصــن إىل حاية ناقاتهــا البحرية 

يف الخليــج، وأنَّ الواليــات املتحــدة لــن تتحمــل عــبء تأمــن املاحــة يف 

املنطقــة وحدهــا، وهــذا األمــر بــدوره يدفــع الــدول التــي لديهــا مصالــح 

ــارها  ــألة انتش ــر يف مس ــادة التفك ــة إىل إع ــرة يف املنطق ــة كب اقتصادي

العســكري يف املنطقــة.

جديــة  شــك يف  ال  اإلقليمــي:  االســتقرار  وعــدم  التوتــر  3-تزايــد 
ــة الناتجــة عــن التطــورات الجيوسياســية  ــة واالقتصادي ــات األمني التداعي
ــة  ــس فقــط عــى أمــن واســتقرار املنطق ــة الــرق األوســط لي يف منطق
ككل ومبــا فيهــا إيــران، بــل أيًضــا عــى االقتصــاد العاملــي أجمــع؛ نظــرًا 
ملــا ميثلــه ضــان حريــة املاحــة يف مضيــق هرمــز مــن أهميــٍة اقتصاديــٍة 
وسياســيٍة وأمنيــٍة للــدول الصناعيــة أو الصاعــدة وحتــى الــدول املصــدرة 
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ــران نفســها.  للنِّفــط وعــى رأســها إي

ــؤدي اســتمرار سياســة  ــد احتــال نشــوب رصاع عســكري: قــد ي 4-تزاي
احتجــاز الناقــات إىل تعــرض القــوات البحريــة اإليرانيــة املعتديــة عــى 
ــدة،  ــات املتح ــن الوالي ــل رادع م ــرد فع ــكرية ك ــات عس ــات لرضب الناق
واإلرساع بتنفيــذ التحالــف البحــري الــذي تســعى لتشــكيله لحفــظ املاحــة 

ــة. البحريــة يف مضيــق هرمــز والحفــاظ عــى مصالحهــا االقتصادي

5-حصــار نفطــي إليــران: قــد تــؤدي سياســة إيــران إىل نتائــج عكســية 
عــرب تبنــي الواليــات املتحــدة وبعــض القــوى الدوليــة كربيطانيــا سياســًة 
تســتهدف احتجــاز مزيــٍد مــن الســفن وناقــات النِّفــط اإليرانيــة املارة يف 
البحــار الدوليــة وحرمانهــا مــن تصديــر النِّفــط للصــن والهنــد وغرهــا، 
ــط  ــر النِّف ــرادات تصدي ــن إي ــي م ــزر اليســر املتبق ــل الن ــايل تعطي وبالت

اإليــراين للخــارج عقــب العقوبــات األمركيــة املفروضــة منــذ عــام. 

ــدد  ــن التش ــٍد م ــق مزي ــل خل ــى األق ــف األورويب: أو ع ــول املوق 6-تح
والــروط  املاليــة  اآلليــات  لتفعيــل  الازمــة  الــروط  يف  األورويب 
ــة التــي تحتاجهــا إيــران ملواجهــة لعقوبــات االقتصاديــة كتفعيــل  املرصفي
ــة »فاتــف«، إضافــًة إىل تشــدد  ــع عــى اتفاقي ــة »إنســتكس« أو التوقي آلي
ــل رًدا عــى  ــووي أكــر مــن ذي قب املوقــف الربيطــاين مــن االتفــاق الن

ــانيتا«.  ــة »س ــة الربيطاني ــاز الناقل احتج

رابًعا: تعطيل حركة املالحة من جانب إيران.. ما املستقبل؟

ــو  ــران ه ــبة إلي ــة بالنس ــارات املطروح ــن الخي ــن ضم ــام: م ــع ت 1-تراج
تراجعهــا عــن السياســة املمنهجــة الراميــة إىل اســتهداف الناقــات 
النِّفطيــة والتجاريــة املــارة عــرب املمــرات املاحيــة يف املنطقــة، رمبــا ميكن 
تفســر ذلــك لضعــف الحجــج القانونيــة التــي تســتند إليهــا يف تربيــر هــذا 
االحتجــاز؛ نظــرًا ألن مضيــق هرمــز يتــم االحتــكام يف حريــة املاحــة فيــه 
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ــام 1982، بوصفــة ممــرًا  ــون البحــار لع ــة األمــم املتحــدة لقان إىل اتفاقي
ماحيًــا دوليًــا يُتــاح فيــه حــق املــرور الــربيء لكافــة الــدول، فضــًا عــن 
تحســب إيــران ملــا قــد تجلبــه هــذه السياســة مــن مخاطــر وتحديــات، مــن 
أهمهــا: تدويــل مســألة حايــة املاحــة يف املمــرات املاحيــة يف املنطقــة، 
وتزايــد الوجــود العســكري يف ميــاه الخليــج، واحتــال تزايــد االحتــكاك 
ليــس مــع الواليــات املتحــدة وحســب ولكــن مــع قــوى أخــرى، ناهيــك عــن 
ــب  ــة وقــوى أخــرى إىل الجان ــدول األوروبي ــال انضــام ال تشــكيل احت
ــل  ــية ب ــة والسياس ــوط االقتصادي ــن الضغ ــف م ــد يكث ــا ق ــي، م األمري

والعســكرية عــى طهــران.

ــر  ــد التفك ــد تعي ــات ق ــك التحدي ــر تل ــران تحــت تأث ــإنَّ إي ــايل ف وبالت
ــن  ــك ل ــة، وإن كان ذل ــاتها العدائي ــن مارس ــف ع ــاتها، وتتوق يف سياس
يوقــف محــاوالت تدويــل حايــة ممــرات املاحــة يف الخليــج الــذي ترعاه 

الواليــات املتحــدة وبعــض القــوى اإلقليميــة ملواجهــة خطــر إيــران.

ــتمرارها يف  ــو اس ــران ه ــام إي ــاين أم ــار الث ــتمر: الخي ــد مس 2- تصعي
ــرًا إىل  ــك نظ ــة؛ وذل ــات البحري ــد الناق ــة ض ــاتها العدائي ــد سياس تصعي
ــا  ــادي، ومحاولته ــتوى االقتص ــى املس ــا ع ــر به ــي مت ــة الت ــق األزم عم
مســاومة الواليــات املتحــدة أو الــدول األوروبيــة مبســألة أمــن واســتقرار 
ــات، وال ســيا إذا مــا تزايــدت  حركــة املاحــة يف املنطقــة، برفــع العقوب
ــت تستشــعر عــدم القــدرة عــى االســتمرار يف  ــات، وبات ــرات العقوب تأث
ــة ســيكون  سياســة الصمــود أمــام التحــدي االقتصــادي، يف هــذه الحال
ــا للنظــام، إذ إنــه عــى األرجــح لــن يقابــل بقبــول  ــاًرا مكلًف التصعيــد خي
أمريــيٍّ وغــريبٍّ، بــل ومــن بعــض داعمــي النظــام عــى املســتوى الــدويل، 
ــدول  ــة أمــام ال ــة ونفطي ــاٍت اقتصادي ــار مــن تحدي ــا يســببه هــذا الخي مل

ــربى. ــة الك الصناعي
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لكــن مــع ضعــف احتــال أن يــؤيتَ هــذا الخيــار بثــاٍر إيجابيــة إليــران، 
لكنــه أمــٌر وارد، يف ظــل املوقــف األمريــي مــن مســألة املواجهــة 
ــار إســراتيجي مــن  ــوط كخي ــار الضغ ــي خي ــران، وتبنِّ العســكرية مــع إي
أجــل الوصــول إىل التفــاوض، وهــو األمــر الــذي يغــري إيــران، مبحاولــة 
امتــاك أوراق لاســتعداد لهــذه املرحلــة، ومــن ضمــن هــذه األوراق أمــن 

ــي. ــتقرار اإلقليم ــة واالس املاح

3-تكتيــك مؤقــت: أمــا الخيــار الثالــث فهــو توظيــف مســألة أمــن املاحــة 
ــك  ــد ذل ــدودة، يؤك ــداٍف مح ــق أه ــت، ولتحقي ــٍك مؤق ــة كتكتي يف املنطق
ــث  ــران، حي ــا إي ــوم به ــي تق ــات االســتهداف واالحتجــاز الت ــة عملي طبيع
ــل  ــرد فع ــم ك ــا تت ــران بأنه ــرصح إي ــة، وال ت ــدودة وانتقائي ــزال مح ال ت
وتحــٍد للموقــف األمريــي أو مواقــف الــدول املعنيــة باألزمــة، فضــًا عــن 
أنهــا ال تتســبب يف خســائر ماديــة كبــرة، وأغلــب عمليــات االحتجــاز قــد 
تــم حلهــا واإلفــراج عــن الســفن، والباقيــة تتــم معالجتهــا ضمــن األطــر 
الدبلوماســية، باإلضافــة إىل أنَّ إيــران تحــاول إيجــاد التربيــرات القانونية 
ــن  ــط م ــذا النم ــج، وه ــفن يف الخلي ــة الس ــة ماح ــاه حري ــته تج لسياس
الســلوك يــدل عــى أن طهــران تســتخدم تلــك السياســة للضغــط وحســب 
حتــى اآلن، وأنــه يتفــادى التصعيــد غــر املحســوب، وهــي سياســة تختلــف 

بالكليــة عــن سياســة حــرب الناقــات التــي متــت يف الثانينيــات.

ــة  ــة يف املنطق ــة املاح ــاه حرك ــران تج ــة إي ــول، إنَّ سياس ــة الق خاص

مفتوحــة عــى كافــة التوقعــات، وهــي وإن كانــت خــال املرحلــة الراهنــة 

ــة  ــات األزم ــت؛ نظــرًا ملعطي ــك املؤق ــيناريو التكتي ــع س ــجاًما م ــر انس أك

ــات  ــب والوالي ــن جان ــران م ــا إي ــرب فيه ــي تخت ــة، الت ــة الراهن يف املرحل

املتحــدة وحلفائهــا مــن جانــب آخــر لحــدود املكســب والخســارة، غــر أنــه 

ال يســتبعد أن تتجــه نحــو أحــد الســيناريوهن اآلخريــن، أولهــا الراجــع 
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التــام، وهــذا مرتبــط بالوصــول إىل صفقــٍة جديــدة تتفــكك عــى إثرهــا 

األزمــة بــن إيــران والواليــات املتحــدة، ومــؤرشات هــذا الســيناريو ليســت 

غائبــة عــن التطــورات الراهنــة، وإعــان الجانبــن الرغبــة يف التفــاوض، 

والترصيــح بعــدم رغبتهــا يف الدخــول يف مواجهــة. وثانيهــا، التصعيــد 

املســتمر، وهــو ســيناريو مرتبــط بعمــق األزمــة التــي متــر بهــا طهــران، 

وعــدم رغبتهــا يف تقديــم تنــازالٍت مــن أجــل حلحلــة املوقــف األمريــي، 

الــذي عــى مــا يبــدو بــات هــو مــن يتحــى بالصــرب اإلســراتيجي مــن 

خــال إســراتيجية الضغــوط التــي مــع الوقــت ســتضع إيــران أمــام خيــار 

التفــاوض أو املواجهــة التــي ســيكون أمــن املاحــة البحريــة يف املنطقــة 

أحــد ميادينهــا.   

جدول يوضح استهداف ناقات النفط منذ إلغاء االستثناءات األمريكية 

عى صادرات النفط اإليراين

الحادثةالتاريخ

توجيــه اتهامــات إليــران مــن جانــب الواليــات املتحــدة ودول 12 مايو 2019
إقليميــة باســتهداف أربــع ســفن تجاريــة مبينــاء الفجــرة يف 

اإلمارات.

اتهــام إيــران بالهجــوم عــى ناقلتــن نفطيتــن لهجــوم يف 13 يونيو  2019 
بحــر عــان.

ــة 10 يوليو  2019  ــفينة التجاري ــرور الس ــع م ــة من ــفن إيراني ــة 3 س محاول
ــك  ــز، وذل ــق هرم ــج« يف مضي ــش هريتي ــة »بريت الربيطاني
قبــل تدخــل الفرقاطــة »مونــروز« وإبعــاد القــوات اإليرانية.
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أعلنــت وزارة االســتخبارات األمريكيــة عــن احتجــاز الحــرس 15 يوليو 2019 
 ،”M/I RIAH« ــمها ــا واس ــم بن ــل عل ــة تحم ــوري ناقل الث

ويعتقــد أنهــا ملــك لإلمــارات لكــّن األخــرة نفــت.

ــة »مصــدر« 20 يوليو 2019 ــة النفطي ــوري الناقل ــوات الحــرس الث ــار ق إجب
ــاه  ــو املي ــا نح ــر وجهته ــى تغي ــة ع ــة جزائري ــة لرك التابع

ــز. ــق هرم ــرب مضي ــت تع ــا كان ــة عندم ــة اإليراني اإلقليمي

احتجــاز الحــرس الثــوري اإليــراين لناقلــة النفــط الربيطانية 19 يوليو 2019
»إســتينا إمبــرو«، التــي ترفــع علــم بريطانيــا، وطاقمها.
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