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تتواصــل العمليــات التخريبيــة بــن إيــران وإرسائيــل، أو 
مــا يعــرف بـ«حــرب الظــل« بــن الدولتــن، والتــي كان أبــرز 
فصولهــا يف الفــرة األخــرة، اســتهداف منشــأة تخصيــب 
اليورانيــوم األشــهر يف إيــران »نطنــز«، بهجــوم يف يوليــو 2020، 
وآخــر يف أبريــل 2021، فضــاً عــن عمليــة االغتيــال النوعيــة 
للعــامل النــووي محســن فخــري زاده وســط طهــران، باإلضافــة 
إىل عمليــات االســتهداف املتبــادل للســفن يف الخليــج العــريب 
وبحــر ُعــان والبحــر املتوســط والبحــر األحمــر بــن الجانبــن.

الهجوم على »كرج«
تعــرض مبنــى لتصنيــع أجهــزة الطــرد املركــزي تابــع للمنظمــة 
اإليرانيــة للطاقــة الذريــة، لهجــوم مــن خــال طائــرة مســرة. 
ــزي  ــرد املرك ــا الط ــة تكنولوجي ــم »رشك ــع باس ــرف املصن ويع
ــاج  ــع الرئيســية إلنت ــة« أو »تســا«، وهــو أحــد املصان اإليراني
ــرد  ــزة الط ــب أجه ــتخدم يف تركي ــي تس ــوم الت ــح األملني رشائ
تخصيــب  عمليــات  يف  اســتخدامها  يتــم  التــي  املركــزي، 
اليورانيــوم يف منشــأيت فــوردو ونطنــز، كــا أن الطائرة املســرة 
التــي اســتهدفت املبنــى أقلعــت مــن موقــع غــر بعيــد عــن 
املصنــع الواقــع يف مدينــة كــرج بالعاصمــة اإليرانيــة طهــران. 

وياحــظ عــى هــذه الحادثــة مــا يــي:

ــى  ــة ع ــام اإليراني ــائل اإلع ــت وس ــراين: أجمع ــكار إي 1- إن
ــة  ــة اإليراني ــة للوكال ــأة تابع ــتهدف منش ــوم اس ــد هج تحيي
ــوز« والتابعــة  ــور ني ــة »ن ــة. فقــد ذكــرت وكال ــة الذري للطاق
للمجلــس األعــى لألمــن القومــي اإليــراين، أن األجهــزة األمنيــة 
اإليرانيــة أحبطــت »عمــاً تخريبيــاً« ضــد مبنــى تابــع للوكالــة 
ــرج، مشــرة  ــة ك ــة يف ضواحــي مدين ــة الذري ــة للطاق اإليراني
إىل عــدم إلحــاق أرضار مــن دون الكشــف عــن اســم املنشــأة، 
بينــا نفــى مصــدر مطلــع مــن قاعــدة الدفــاع الجــوي »خاتم 
ــون  ــة أن يك ــنا« الحكومي ــة »إيس ــح لوكال ــاء« يف ترصي األنبي

الهجــوم بطائــرة درون كبــرة. 

2- تلميحــات إرسائيليــة بتنفيــذ الهجــوم: أكــدت وســائل 
إعــام إرسائيليــة، ومنهــا صحيفــة »جروزاليــم بوســت« 
اإلرسائيليــة، والقنــاة 13 للتلفزيــون اإلرسائيــي، إلحــاق أرضار 

ــزي. ــرد املرك ــزة الط ــج أجه ــذي ينت ــع ال ــيمة باملصن جس

ــة،  ــوت« اإلرسائيلي ــوت أحرون ــة »يديع ــت صحيف ورجح
يــوم الجمعــة املــايض، أن تكــون إرسائيــل وراء اســتهداف 
مصنــع كــرج بطهــران، عــى أســاس أن »لهــا مصلحــة وقــدرة 
ــة املعقــدة داخــل  عملياتيــة عــى تنفيــذ مثــل هــذه العملي

األرايض اإليرانيــة«.
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رجحــت العديــد مــن وســائل اإلعــام اإلســرائيلية أن الهجــوم بالطائــرة المســيرة الــذي تعــرض لــه مصنــع 
كــرج التابــع للوكالــة اإليرانيــة للطاقــة الذريــة، ويقــوم بتصنيــع أجهــزة الطــرد المركــزي، قــد نفذتــه إســرائيل، 
وذلــك فــي مؤشــر علــى أن الحكومــة الجديــدة برئاســة »نفتالــي بينيــت«، ســوف تواصــل جهــود الحكومــات 

الســابقة لتعطيــل برنامــج تخصيــب اليورانيــوم اإليرانــي.

حادث كرج:
دالالت الهجوم على منشأة تابعة للوكالة اإليرانية للطاقة الذرية

حــادث كــرج: دالالت الهجــوم علــى منشــأة تابعــة للوكالــة اإليرانيــة للطاقــة الذريــة، تقديــرات المســتقبل، العــدد 1281، 1 يوليــو 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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كــا أملــح رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي، نفتــايل بينيــت، 
ــو  ــاح الج ــاري س ــرج طي ــل تخ ــال حف ــاه خ ــاب ألق يف خط
اإلرسائيــي، الخميــس، ضمنيــاً إىل دور بــاده يف الهجــوم األخــر، 
حيــث قــال »يعــرف أعداؤنــا أننــا أكــر تصميــاً وأكــر ذكاًء وال 
نــردد يف التــرصف عنــد الحاجــة«، وأضــاف بينيــت أن رؤســاء 
ــدم  ــة بع ــؤولية مقدس ــاً مس ــم دامئ ــن لديه ــوزراء اإلرسائيلي ال

ــل. ــة إرسائي ــودي لدول ــد وج ــاح بتهدي الس

دالالت الحادث
يكشــف حــادث »كــرج« عــن دالالت متعــددة ميكــن توضيحهــا 

عــى النحــو التــايل: 

ــل الهجــوم، كــا  ــراين: ميث 1- اســتهداف الربنامــج النــووي اإلي
تحدثــت عنــه وســائل اإلعــام اإلرسائيليــة، تأكيــداً مــن جانــب 
الحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة بقيــادة »نفتــايل بينيــت« عــى 
اســتمرار الخــط الثابــت للحكومــات اإلرسائيليــة املتعاقبــة، 
بشــأن مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة، وعــدم الســاح إليــران 
بتصعيــد نــووي مــن شــأنه تهديــد األمــن القومــي اإلرسائيــي. 

ومــا يدعــم هــذا االســتنتاج أن هــذه العمليــة هــي األوىل 
ــي املعــادي  ــذي ينتمــي لليمــن اإلرسائي ــت« ال ــد »بيني يف عه
إليــران، وكذلــك رئيــس جهــاز املوســاد »ديفيــد برنيــاع«، والذي 
تــم تنصيبــه عــى رأس الجهــاز االســتخباري األهــم يف إرسائيــل 
ملواجهــة التهديــد اإليــراين، حســبا رصح بذلــك رئيــس الــوزراء 

اإلرسائيــي الســابق بنيامــن نتانياهــو يف مراســم تعيينــه.

2- ضعــف قــدرة إيــران عــى مواجهــة العمليــات التخريبيــة: 

يكشــف تــوايل العمليــات التخريبية 
ــران عــن اســتمرار اخــراق  ضــد إي
الداخــل اإليــراين، وهــو أمــر تكــرر 
ــل الهجــوم  يف حــوادث ســابقة، مث
عــى منشــأة نطنــز واغتيــال العــامل 
النــووي »فخــري زاده« يف قلــب 

طهــران. 

ــة  ــة التخريبي ــرج العملي ومل تخ
األخــرة يف كــرج عــن هــذا النمــط، 
حيــث تــم تنفيــذ الهجــوم بواســطة 
طائــرة مســرة »درون« تــم إطاقها 
الحــادث،  موقــع  مــن  بالقــرب 
األجهــزة  عــى عجــز  يدلــل  مــا 
األمنيــة اإليرانيــة، ســواء التابعــة 
الحــرس  أو  األمنيــة  للمؤسســات 
شــبكات  تحديــد  عــن  الثــوري، 
التجســس اإلرسائيليــة داخــل البــاد 

وتفكيكهــا.

النــووي  الربنامــج  إبطــاء   -3
اإليــراين: يشــر تــوايل الهجــات املرتبطــة بقــدرات إيــران 
النوويــة، إىل رغبــة إرسائيــل يف إبطــاء وتــرة تســارع الربنامــج 
ــراين، يف ظــل إرصار طهــران عــى املــي قدمــاً يف  ــووي اإلي الن
ــن  ــغ الـــ%60، م ــة تبل ــتويات عالي ــوم مبس ــب اليوراني تخصي
 ،)IR-4( ــل ــة مث ــزي متقدم ــرد مرك ــزة ط ــب أجه ــال تركي خ
و)IR-2M(، و)IR6(، وغرهــا مــن أجهــزة الطــرد املركــزي 
يف  اليورانيــوم  تخصيــب  عمليــات  ترسيــع  يف  املســتخدمة 

منشــأيت نطنــز وفــوردو.

ــع  ــدة إىل أن مصن ــر عدي ــارت تقاري ــدد، أش ــذا الص ويف ه
كــرج كان يقــوم بإنتــاج أجهــزة طــرد مركــزي بديلــة لتلــك التــي 
تعرضــت للتلــف يف منشــأة نطنــز بعــد الهجــوم األخــر عليها يف 
أبريــل املــايض، وبالتــايل فــإن تعــرض الربنامــج النــووي اإليــراين، 
خاصــة عمليــات تخصيــب اليورانيــوم لعمليــات تخريبيــة 

ســوف يبطــئ مســاعي طهــران المتــاك القنبلــة النوويــة. 

ــوم كأداة  ــب اليوراني ــف تخصي ــران مــن توظي ــان طه 4- حرم
لالبتــزاز: ال ميكــن فصــل الحــادث األخــر يف كــرج عــن ســياق 
ــن أدوات  ــه م ــاس أن ــى أس ــا، ع ــة يف فيين ــات الجاري املفاوض
ــل  ــن أج ــازالت م ــم تن ــران لتقدي ــى طه ــنطن ع ــط واش ضغ

ــا.  ــاق معه ــل التف التوص

ويبــدو أن الحــادث قــد حظــي بضــوء أخــر أمريــي، 
ــتهدف  ــزي املس ــرد املرك ــزة الط ــع أجه ــاس أن مصن ــى أس ع
ــل  ــا إرسائي ــي قدمته ــداف الت ــة األه ــن قامئ ــرج كان ضم يف ك
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ــب«، أي أن  ــد ترام ــابق »دوال ــي الس ــس األمري إىل إدارة الرئي
االســتخبارات اإلرسائيليــة كانــت تتابــع نشــاط املصنــع املذكــور 

ــة.  ــرة طويل لف

5- توجيــه رســالة تحذيــر إىل رئيــي: يعــد الهجــوم يف »كــرج« 
رســالة إىل الرئيــس اإليــراين املتشــدد إبراهيــم رئيــي، بــأن تــل 
أبيــب لــن تراجــع عــن سياســتها الراميــة إىل إبطــاء الربنامــج 
ــددة  ــات متش ــه سياس ــي«، وتبني ــيء »رئي ــووي، وأن مج الن

خارجيــاً، لــن يردعــا إرسائيــل عــن اســتهدافه. 

انتهاج السياسات السابقة
ال شــك أن لــكا الطرفــن، اإليــراين واإلرسائيــي، ثوابــت سياســية 
ــات  ــت توجه ــا اختلف ــا مه ــاس به ــم املس ــراتيجية ال يت واس
النخبــة الحاكمــة يف الدولتــن، حيــث مــا زالــت الكلمــة العليــا 
ــس،  ــة للرئي ــاحة املمنوح ــى، وأن املس ــد األع ــران للمرش يف إي
ــر  ــد ودوائ ــن املرش ــه م ــب قرب ــع حس ــق وتتس ــة، وتضي ثابت

ــران. ــرار املهمــة يف إي ــع الق صن

وال يختلــف الوضــع كثــراً بالنســبة إلرسائيــل، فهنــاك عقيدة 

ثابتــة قامئــة عــى الحفــاظ عــى املصالــح اإلرسائيليــة وإضعــاف 
الخصــوم ومواجهــة أي تهديــد وجــودي مــن منظــور إرسائيــل، 
ــل مل  ــة يف إرسائي ــكرية الحاكم ــة والعس ــة األمني ــا أن النخب ك
ــا  ــو م ــو، وه ــل نتانياه ــن رحي ــم م ــى الرغ ــراً، ع ــف كث تختل

يعطــي اســتمرارية للسياســات اإلرسائيليــة تجــاه إيــران.

وبنــاًء عــى هــذه الثوابــت، مــن املتوقــع أن يســتمر التوتــر 
بــن الدولتــن خــال الفــرة املقبلــة، مــع رد فعــل إيــراين غــر 
ــل  ــذي تكم ــت ال ــي الوق ــة. فف ــدات اإلرسائيلي ــئ للتهدي مكاف
فيــه إرسائيــل سياســة اخــراق الداخــل اإليــراين، بهــدف تدمــر 
ــن  ــرد م ــران لل ــووي، تســعى إي ــا الن ــات برنامجه بعــض مكون
خــال تعزيــز انتشــارها العســكري بالقــرب مــن إرسائيــل، 
ــا،  ــة له ــلحة املناوئ ــيات املس ــوى وامليليش ــم الق ــة دع ومواصل
بــل وتوســيع هامــش املنــاورة باســتهداف املصالــح األمريكيــة 
واإلرسائيليــة يف املنطقــة، مــع تأكيــدات مســؤولن إيرانيــن بــأن 
منشــأة »كــرج« مل تتعــرض ألي رضر مــادي يف الهجــوم األخــر، 
ــو  ــوم، ول ــذا الهج ــى ه ــرد ع ــرج ال ــن ح ــا م ــا يعفيه ــو م وه

لبعــض الوقــت. 
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القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 
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