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أبعاد العملية التخريبية
تــأيت عمليــة التخريــب األخــرة ضــد إيــران يف وقــت تتصاعــد 
فيــه حــدة التوتــر بينهــا وبــن إرسائيــل. ويف ضــوء الحــادث، 

ميكــن الوقــوف عــى بعــض املالحظــات عــى النحــو التــايل:

ــالً عــن  ــة، نق ــراين: أشــارت وســائل إعــالم إيراني ــكار إي 1- إن
اإليــراين، يف 26  الثــوري  للحــرس  العامــة  العالقــات  إدارة 
ســبتمرب املــايض، أنــه قــد اندلــع حريــق يف أحــد مراكــز أبحاث 
ــنيم  ــة تس ــادت وكال ــرس. وأف ــة للح ــذايت، التابع ــاء ال االكتف
التابعــة للحــرس الثــوري اإليــراين، إىل أن الحــادث أســفر عــن 
مقتــل اثنــن مــن العاملــن باملركــز، نظــراً لعــدم التمكــن مــن 

الســيطرة عــى الحريــق. 

ويتبــع املوقــع “منظمــة الجهاد للبحــث واالكتفــاء الذايت”، 
ــات  ــع لعقوب ــوري، وتخض ــرس الث ــا الح ــرف عليه ــي يُ والت
مــن قبــل وزارة الخزانــة األمريكيــة منــذ عــام 2017، بســبب 

عملهــا يف األبحــاث الخاصــة بتطويــر الصواريــخ الباليســتية.

ــالم  ــائل إع ــت وس ــوم: نقل ــذ هج ــي بتنفي ــح إرسائي 2- تلمي
ــا تاميــز أوف إرسائيــل وجروزاليــم  ــة، ومنهــا صحيفت إرسائيلي
بوســت، صــور األقــار الصناعيــة التــي كشــفت عنهــا إمييــج 
ســات إنرتناشــيونال، بعــد وقــت قصــر مــن انفجــار املنشــأة، 
ــد  ــل وبع ــة قب ــأة اإليراني ــور للمنش ــن ص ــت ب ــي قارن والت
االنفجــار، وتظهــر الــرر الــذي لحــق بأحــد أجــزاء املنشــأة 
ــي أن املنشــأة هــي قاعــدة  ــد اإلعــالم اإلرسائي بالكامــل. وأك

ــراين. ــوري اإلي ــة تابعــة للحــرس الث ــخ رسي صواري

ــادث، إذ  ــن الح ــاً ع ــؤوليتها ضمن ــل مس ــت إرسائي وأعلن
ــه  ــت، يف خطاب ــايل بيني ــي، نفت ــوزراء اإلرسائي ــس ال ــد رئي أك
أمــام الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف 27 ســبتمرب املــايض، 
أي بعــد وقــوع الحــادث، أن إرسائيــل ســتترصف مبفردهــا يف 

ــران.  ــدات إي مواجهــة تهدي
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اســتخبارات  شــركة  وهــي   ،)ImageSat International( إنترناشــيونال”  ســات  “إيميــج  شــركة  نشــرت 
إســرائيلية خاصــة، فــي 30 ســبتمبر الماضــي، صــور أقمــار صناعيــة، توضــح تعــرض منشــأة إلنتــاج الصواريــخ 
خــارج طهــران، ألضــرار لحقــت بالموقــع بعــد انفجــار وقــع مطلــع األســبوع الماضــي، وأســفر عــن مقتــل اثنيــن 
مــن العامليــن بالموقــع، فضــًا عــن تدميــر ربــع المبنــى بالكامــل، باإلضافــة إلــى أضــرار إضافيــة علــى الســطح 

وعلــى طــول الهيــكل الخارجــي.

تصعيــد متواصــل: اســتهداف إســرائيل منشــأة صواريــخ تابعــة للحــرس الثــوري اإليرانــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1364، 10 أكتوبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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دالالت االستهداف اإلسرائيلي
ــن  ــي ميك ــدالالت الت ــن ال ــدد م ــادث إىل ع ــذا الح ــر ه يُش

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع توضيحه

1- مواصلــة إضعــاف قــدرات إيــران النوويــة والصاروخيــة: 
ــدرات  ــتهداف الق ــاوالت اس ــن مح ــادث ضم ــذا الح ــأيت ه ي
النوويــة والصاروخيــة إليــران، فقــد شــدد رئيــس هيئــة أركان 
ــاري،  ــر الج ــايف، يف 5 أكتوب ــف كوخ ــي، أفي ــش اإلرسائي الجي
عــى أن تــل أبيــب ســتواصل تدمر قــدرات إيــران العســكرية 

ــت. ــات ويف كل وق يف كل الجبه

ويــأيت هــذا الحــادث، كأول حــادث مــن نوعــه، بعــد 
ــد الســلطة  ــي، مقالي ــم رئي ــظ، إبراهي ــس املحاف ــويل الرئي ت
ــة يف  ــأن إرسائيــل ماضي ــران، وهــو مــا يحمــل رســائل ب يف إي
نهجهــا باســتهداف قــدرات إيــران النوويــة والصاروخيــة، وال 
تعبــأ ملحاولــة رئيــي الظهــور مبظهــر الرئيــس املتشــدد الــذي 
ــة تختلــف عــن ســابقه روحــاين،  ســيتبنى سياســات تصعيدي
وهــو مــا ميثــل إحراجــاً لرئيــي والحــرس الثــوري اإليــراين مــن 

ورائــه.

2- تأكيــد الــردع اإلرسائيــي ضــد التهديــدات اإليرانيــة: 
ــة  ــب لتصفي ــل أبي ــعى ت ــار مس ــادث يف إط ــذا الح ــأيت ه ي
ــران باســتهداف  ــام إي ــرد عــى قي ــران، وال الحســابات مــع إي
ــواحل  ــة س ــرتيت، قبال ــررس س ــة م ــط اإلرسائيلي ــة النف ناقل
ُعــان، يف أغســطس املــايض، وهــو الهجــوم الــذي أســفر عــن 
ــران بـــ”رد  ــل إي ــه إرسائي ــد توعــدت في ــل شــخصن، وق مقت

ــاٍس”.  ق

3- إخفــاق طهــران يف التصــدي للعمليــات التخريبيــة: يوضح 
هــذا الحــادث اســتمرار ضعــف قــدرات إيــران األمنيــة 
واالســتخباراتية يف التصــدي للعمليــات التخريبيــة، وهــو أمــر 
تكــرر مــن قبــل يف أحــداث أخــرى، متثــل أبرزهــا يف اســتهداف 
ــا يف  ــن، إحداه ــز مرت ــوم يف نطن ــب اليوراني ــأة تخصي منش
ــال  ــل 2021، فضــالً عــن اغتي ــو 2020، واألخــرى يف أبري يولي
العــامل النــووي، محســن فخــري زاده، وامللقــب بأبــو القنبلــة 
النوويــة، يف نوفمــرب 2020، باإلضافــة إىل تفجــر مصنــع أجهزة 

الطــرد املركــزي يف كــرج بطهــران يف يوليــو املــايض.

كــا أجــرى رئيــي، إصالحــات عــدة بأجهــزة األمــن 
ــا يف  ــة قصوره ــلطة، ملعالج ــه الس ــذ تولي ــتخبارات من واالس
التصــدي لهــذه العمليــات، ســواء بإســناد هــذه األجهــزة 
ملســؤولن ســابقن بالحــرس الثــوري اإليــراين، مثــل تــويل 
إســاعيل خطيــب وزارة األمــن واالســتخبارات، وتــويل أحمــد 
وحيــدي وزارة الداخليــة، وكذلــك بضــخ دمــاء جديــدة بتلــك 
ــن  ــران. وم ــدد يف إي ــار املتش ــي للتي ــارص تنتم ــزة بعن األجه
الواضــح أن هــذه اإلجــراءات مل تحــل دون وقــوع مثــل تلــك 

ــتقبالً. ــا مس ــة تكراره ــوادث، وإمكاني الح

4- إضعــاف موقــف إيــران يف املفاوضــات النوويــة يف فيينــا: 
تــدرك إرسائيــل أن إيــران متــارس نهجــاً قامئــاً عــى التســويف 
واملاطلــة إزاء عودتهــا إىل املفاوضــات النوويــة يف فيينــا، 
ــر  ــا مــن تطوي ــد ميكنه ــذي ق ــد مــن الوقــت ال لكســب مزي
ــك  ــا يف تل ــزز موقفه ــا يع ــة، مب ــة والصاروخي ــا النووي قدراته

ــات. املفاوض
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وقــد كثفــت الحكومــة اإلرسائيليــة جهودهــا للتنســيق مع 
ــة  ــران للعتب ــول إي ــدم وص ــن ع ــا يضم ــة، مب اإلدارة األمريكي
النوويــة، ومبــا ال يخالــف إدارة واشــنطن يف املــي قدمــاً 
لالتفــاق مــع إيــران، حيــث أجــرى رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي 
نفتــايل بينيــت زيارة إىل واشــنطن أغســطس املايض، للتنســيق 
بشــأن ذلــك، كــا تــم الكشــف عــن لقــاءات رسيــة جمعــت 
بــن مستشــار األمــن القومــي األمريــي، ونظــره اإلرسائيــي، 

ملناقشــة تلــك التهديــدات.

ــوىل  ــى أن تت ــن ع ــن الجانب ــاق ب ــم االتف ــه ت ــدو أن ويب
ــي،  ــة، بضــوء أخــر أمري ــات تخريبي ــذ عملي ــل تنفي إرسائي
تســتهدف قدراتهــا النوويــة والصاروخيــة، للضغــط عــى 

ــاوض. ــوس للتف ــى الجل ــة ع ــا يف النهاي ــران، وإجباره إي

هــذا  يتزامــن  إيــران:  تطويــق  محــاوالت  اســتكامل   -5
الحــادث مــع محــاوالت إرسائيــل تطويــق إيــران ومحارصتهــا 
مــن الجوانــب كافــة، حيــث قــام وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي 
يائــر البيــد، يف 30 ســبتمرب املــايض، بزيــارة إىل البحريــن، 
هدفــت يف األســاس لبحــث مواجهــة التهديــدات اإليرانيــة يف 

ــج.  الخلي

ــة نشــطة  ــاك سياســة إرسائيلي ــران أن هن ــد إي ــا تعتق ك
تســتهدف تطويقهــا مــن خــالل إقامــة قواعــد لهــا يف إقليــم 
كردســتان العــراق تســمح للقيــام بأنشــطة اســتخباراتية 
ــت  ــث لف ــان، حي ــن خــالل الوجــود يف أذربيج ــا، أو م ضده
وزيــر الخارجيــة اإليــراين، حســن أمــر عبــد اللهيــان، يف 
ــر  ــران يف 4 أكتوب ــي بطه ــع نظــره األرمين ــي م ــر صحف مؤمت
الجــاري، أن طهــران تعــرب عــن قلقهــا إزاء وجــود إرسائيــل 

يف أذربيجــان.

خيارات الرد اإليراني 
تتمثل خيارات إيران يف الرد عى الهجوم األخر يف التايل:

1- تصعيــد إيــراين: يقــوم هــذا املســار عى أســاس قيــام إيران 
بالــرد عــى هــذا الحــادث، ســواء بالتصعيــد ضــد إرسائيــل من 
ــالل  ــن خ ــان، أو م ــوريا ولبن ــلحن يف س ــا املس ــالل وكالئه خ

اســتهداف الســفن اإلرسائيليــة يف الخليــج وبحــر ُعــان. 

كــا قــد تقــوم إيــران بتوجيــه رضبــات تســتهدف مصالــح 
ــار  ــذا املس ــى ه ــل ع ــامل، ويدل ــكان بالع ــة يف أي م إرسائيلي
اتهــام إرسائيــل، يف 4 أكتوبــر الجــاري، إيــران بتدبــر محاولــة 
لالعتــداء عــى رجــال أعــال إرسائيليــن يعيشــون يف قــربص، 
كــا جــاء عــى لســان ماتــان ســيدي، املتحــدث باســم رئيــس 

الــوزراء اإلرسائيــي.

ــي  ــة حكومــة رئيــي، الت ومــا يرجــح هــذا املســار رغب
يهيمــن عــى أعضائهــا الباســدران، يف اتخــاذ موقــف متشــدد 
تســتهدف  التــي  املتكــررة  التخريبيــة  العمليــات  حيــال 
قــدرات إيــران، حتــى ال تبــدو ضعيفــة أمــام الداخــل اإليــراين، 
ــس حســن روحــاين، فضــالً  ــة الســابقة للرئي بخــالف الحكوم
ــة قائــد فيلــق  عــن تأكيــد إيــران املتكــرر باالنتقــام مــن قتل
القــدس الســابق، قاســمي ســلياين، والعــامل النــووي محســن 

ــري زاده. فخ

ــى  ــران، وع ــار أن إي ــذا املس ــرتض ه ــة: يف ــار التهدئ 2- مس
الرغــم مــا تبديــه مــن تســويف للعــودة للمفاوضــات 
ــا،  ــودة إليه ــا إال الع ــار أمامه ــه ال خي ــا، فإن ــة يف فيين النووي

وأنهــا تتجــه للماطلــة لتقليــص التنــازالت وحســب.

وتــدرك طهــران أن فتــح جبهــة رصاع جديــدة مــع إرسائيل 
ــا  ــل، مب ــنطن إلرسائي ــم واش ــادة دع ــه زي ــب علي ــوف ترتت س
يرتبــه ذلــك يف النهايــة مــن زيــادة مســتوى العمليــات 
ــرد عــى  ــب ال ــد تجن ــا ق ــذا، فإنه ــران. ول ــة ضــد إي التخريبي
إرسائيــل، بــل وقــد يتجــه رئيــي الســتئناف املفاوضــات مــع 
ــذ  ــن تنفي ــل ع ــف إرسائي ــل أن تتوق ــات املتحــدة مقاب الوالي

ــالده.  ــة ضــد ب ــات تخريبي عملي

ــن  ــران أحــد هذي ــي إي ــول إن تبن ــن الق ــام، ميك ويف الخت
الخياريــن ال يــزال يخضــع لعمليــة تقييــم دقيقــة، نظــراً 
للظــروف االســتثنائية التــي متــر بهــا إيــران، إذ إن عــدم ردهــا 
عــى اعتــداءات إرسائيــل املتكــررة ســوف ميثــل إحراجــاً 
لرئيــي واملرشــد والحــرس الثــوري اإليــراين، كــا أن اتجاههــا 
ــى  ــا، ع ــة عليه ــوط الدولي ــدة الضغ ــد ح ــوف يصع ــرد س لل
غــرار االنتقــادات التــي القتهــا عقــب اســتهداف مــررس 
ســرتيت، باإلضافــة إىل زيــادة العمليــات التخريبيــة ضــد 

منشــآتها النوويــة والصاروخيــة.
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