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روايات إيرانية متضاربة
مل يكــن مــن الواضــح مــاذا حــدث يف منشــأة نطنــز النوويــة، 
وهــو مــا يرجــع إىل تضــارب الروايــات اإليرانيــة عــا جــرى، 
ــاك  ــا إذا كان هن ــزم مب ــب الج ــن الصع ــل م ــا يجع ــو م وه
هجــوم مــن األســاس، ومــا إذا كانــت إرسائيــل تورطــت فيــه 

ــايل:   ــه عــى النحــو الت ــا ميكــن تفصيل أم ال، وهــو م

1- تقاريــر صحفيــة متباينــة: اختلفــت الروايــات بشــأن 
ــمية  ــة الرس ــادر اإليراني ــح املص ــة، إذ مل تفص ــل الواقع تفاصي
عــن أســباب الحــادث فــور وقوعــه، فقــد أفــادت وكالــة 
ــاء  ــمع يف س ــم ُس ــار ضخ ــأن دوي انفج ــة ب ــة اإليراني الطلب
ــك.  ــمي لذل ــر رس ــرد تفس ــه مل ي ــة أن ــز، موضح ــة نطن مدين
وأضــاف مراســل وكالــة أنبــاء فــارس شــبه الرســمية يف بــدرود 
القريبــة أن دوي انفجــار ٌســمع أعقبــه وميــض قــوي يف 

ــاء. الس

إىل  وقــت الحــق  دانشــجو يف  أنبــاء  وكالــة  وأشــارت 

ــز،  ــأة نطن ــوق منش ــان ف ــا تحلق ــرتني كانت ــني مس أن طائرت
وبعــد اســتهداف إحداهــا عــر الدفاعــات الجويــة اإليرانيــة 
املتمركــزة قــرب املنشــأة، ُســمع دوي االنفجــار، وكانــت 
ــة.  ــن املنشــأة النووي ــراً م ــو م ــد 20 كيل ــى بُع ــان ع الطائرت
وأفــاد ســكان املدينــة بأنهــم شــاهدوا جســاً ينفجــر يف 

ــائها. س

ويف املقابــل، أفــادت بعــض املنصــات اإلعالميــة الرســمية 
بــأن ذلــك االنفجــار مل يكــن هجومــاً، بــل جــاء نتيجــة تدريــب 
ــاً  ــاً دفاعي ــت صاروخ ــي أطلق ــة الت ــوات اإليراني ــه الق تجري
صــوب املســرة الختبــار القــدرة عــى التصــدي ألي هجــات 

محتملــة.

ــة  ــة اإليراني ــة: تعرضــت املنشــآت النووي 2- ســوابق إرسائيلي
خــالل الســنوات الســابقة لهجــات تخريبيــة تورطــت يف 
أغلبهــا إرسائيــل، يف حــني أن البعــض اآلخــر تــم تنفيــذه 
ــل  ــد أن إرسائي ــا يعتق ــدة، ك ــات املتح ــع الوالي ــاون م بالتع
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أفــادت وكاالت األنبــاء اإليرانيــة، فــي 4 ديســمبر الجــاري، بوقــوع انفجــار فــي ســماء منشــأة نطنــز النوويــة 
الواقعــة بمحافظــة أصفهــان وســط إيــران، وهــي الواقعــة التــي أثــارت الكثيــر مــن التســاؤالت حــول حقيقــة 
هــذا االنفجــار وتداعياتــه المحتملــة، ومــا إذا كانــت إســرائيل ضالعــة فــي مثــل هــذا الهجــوم المحتمــل، أم ال، 

خاصــة فــي ضــوء تورطهــا فــي اســتهداف المنشــأة مرتيــن فــي الســابق.

غمــوض قائــم: هــل تورطــت إســرائيل فــي مهاجمــة نطنــز اإليرانيــة للمــرة الثالثــة؟, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1412، 8 ديســمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــني.  ــاء النووي ــن العل ــدد م ــة ع ــت يف تصفي تورط

وكان أبــرز هــذه التفجــرات اســتهداف منشــأة نطنــز 
مرتــني يف يوليــو 2020 وأبريــل 2021، باإلضافــة لتخريــب 
ــج  ــذي ينت ــو 2021، وال ــرج يوني ــة ك ــا، يف مدين ــع تيس مجم
ــب  ــات تخصي ــتخدمة يف عملي ــزي املس ــرد املرك ــزة الط أجه
اليورانيــوم، باإلضافــة إىل اغتيــال محســن فخــري زاده، يف 
نوفمــر 2020، والــذي كان مهنــدس الرنامــج النــووي اإليراين. 

ــر  ــع تع ــة م ــن الواقع ــة: تتزام ــات النووي ــر املحادث 3- تع
ــراين  ــووي اإلي ــاق الن ــراف االتف ــني أط ــة ب ــات النووي املحادث
ــا  ــا يف جولته ــدة يف فيين ــران واملنعق ــدة وإي ــات املتح والوالي
ــة هــي األوىل يف عهــد حكومــة  الســابعة، وتعــد هــذه الجول

ــي.  رئي

وأعلنــت إرسائيــل، عــى لســان رئيــس وزرائهــا، يف 2 
ــا  ــع مطالبته ــات م ــك املحادث ــتئناف تل ــا اس ــمر، رفضه ديس
باتخــاذ رد فعــل أكــر ردعــاً إليــران رداً عــى “ابتزازهــا 
النــووي”. فقــد أشــارت مصــادر غربيــة بوجــود ماطلــة 
إيرانيــة لعــدم حســم املحادثــات يف جولتهــا الحاليــة، وذلــك 
بالتزامــن مــع تعزيــز إيــران قدراتهــا عــى تخصيــب اليورانيوم 
ــدود  ــاوزت الح ــا تج ــل إىل 60%، بعدم ــتويات تص ــد مس عن

ــام 2015. ــاق ع ــررة يف اتف املق

تورط إسرائيلي محتمل
تــواردت أخبــار غــر مؤكــدة بشــأن مســؤولية إرسائيــل عــن 
ــات  ــع للعملي ــا يرج ــو م ــز، وه ــول نطن ــرة ح ــة األخ الحادث
اإلرسائيليــة التخريبيــة الســابقة ضــد إيــران، فضــالً عــن 
ــو  ــى النح ــك ع ــح ذل ــن توضي ــؤوليها، وميك ــات مس ترصيح

ــايل:  الت

1- غمــوض موقــف تــل أبيــب: مل يؤكــد أو ينفــي املســؤولون 
العســكريون اإلرسائيليــون دورهــم يف الحــادث األخــر. فقــد 
ــر، يف 5  ــون شوس ــي، أل ــاع اإلرسائي ــر الدف ــب وزي ــاد نائ أف
ديســمر، وذلــك يف معــرض تعليقــه عــى حادثــة نظنــز، بــأن 
إيــران متثــل مشــكلة للعــامل بــأرسه، وليــس إرسائيــل وحدهــا، 
مــع التأكيــد عــى رضورة التحــي بالشــجاعة واملســؤولية 
للدفــاع عــن مصــر أبنــاء إرسائيــل، مؤكــداً أن هنــاك حاجــة 
الســتخدام القــوة والوســائل العســكرية ضــد األعــداء يف 
املواقــف املتطرفــة، وإن أكــد يف الوقــت ذاتــه أن تــل أبيــب 
تكثــف جهودهــا الدبلوماســية للتأثــر عــى دوافــع الغــرب يف 
ــاف هــذه  ــا إيق ــران، يف إشــارة إىل محاولته ــع إي ــاوض م التف

املفاوضــات. 

ــوزراء  ــس ال ــذر رئي ــكرية: ح ــة العس ــار الرضب ــاء خي 2- إبق
اإلرسائيــي، نفتــايل بينيت، األســبوع املــايض، الواليــات املتحدة 
ــني  ــع اإليراني ــيئة م ــة الس ــن أن “الصفق ــة م ــوة العاملي والق

ســتكون لهــا تداعيــات عــى األمــن القومــي اإلرسائيــي”.

كــا رصح قائــد ســالح الجــو اإلرسائيــي، عميــكام نوركــني، 
بــأن الجيــش اإلرسائيــي قــادر عــى فعــل كل مــا هــو مطلوب 
لضــان عــدم امتــالك طهــران قنبلــة نوويــة، كــا مل يســتبعد 
وزيــر الدفــاع اإلرسائيــي، بينــي غانتــس، أن تتحــرك إرسائيــل 

ضــد إيــران ملنــع امتالكهــا الســالح النــووي.

وتســعى إرسائيــل لتأكيــد جديتهــا يف هــذا اإلطــار، وهــو 
مــا ميكــن االســتدالل عليــه مــن خــالل التدريبــات العســكرية، 
الدفاعيــة والهجوميــة، التــي تجريهــا إرسائيــل مــع الواليــات 
ــة خــالل الشــهور األخــرة،  ــوى اإلقليمي املتحــدة وبعــض الق
وذلــك لتأكيــد جديتهــا يف توجيــه رضبــات عســكرية ملنشــآت 

إيــران النوويــة.

كــا حــذر الرئيــس اإلرسائيــي، إســحاق هرتــزوغ، الواليات 
ــي بالقــدس  ــاد الســفر األمري ــال اعت املتحــدة خــالل احتف
مــن أن إرسائيــل ســتحمي نفســها وتتــرصف ضــد إيــران 
مبفردهــا إذا فشــل املجتمــع الــدويل يف التصــدي لطموحــات 
ــن  ــي م ــفر األمري ــد الس ــياً. وأك ــة دبلوماس ــران النووي طه
جانبــه أن الرئيــس بايــدن يؤكــد االلتــزام األمريــي بضــان أال 

ــاً. تطــور إيــران ســالحاً نووي

3- كشــف تفاصيــل عمليــات ســابقة: كشــف موقــع إرسائيــي 
عــن   )The Jewish Chronicle( كرونكــول”  “ذا چويــش 
ــع يف  ــر الواق ــن التفج ــل ع ــؤولية إرسائي ــد مس ــق تؤك وثائ
نطنــز عــر طائــرات مســرة، ُوظفــت مــن خــالل علــاء 
نوويــني إيرانيــني جندتهــم إرسائيــل لهــذا الغــرض، وأســهمت 
تلــك الهجمــة يف تدمــر 90% مــن أجهــزة الطــرد املركــزي يف 
ــاج  ــة، مــا أدى إىل تعطيــل التقــدم نحــو إنت املحطــة النووي
ــة وإيقــاف املجمــع الرئيــي عــن العمــل ملــدة  ــة نووي قنبل

ــهر. تصــل إىل 9 أش

وأفــاد التقريــر بــأن العنــارص املواليــة إلرسائيــل قــد 
ــام 2019  ــذ ع ــز من ــأة نطن ــل منش ــرات داخ ــأت املتفج خب
وقامــوا باســتخدامها يف غارتــني عامــي 2020 و2021، كــا 
تســلل عمــالء املوســاد بطائــرة مســرة “كوادكوبــر” مفككــة 
ومســلحة إىل داخــل إيــران، وقامــوا بتجميعهــا واســتخدموها 
إلطــالق صواريــخ عــى موقــع “تيســا” لتصنيــع أجهــزة الطــرد 

ــايض. ــو امل ــرج يف يوني ــزي يف ك املرك
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خصصــت  إيــران:  الســتهداف  إرسائيليــة  مخصصــات   -4
دوالر(  مليــار   1.5( شــيكل  مليــارات   5 نحــو  إرسائيــل 
محتملــة  عســكرية  رضبــات  توجيــه  يف  الســتخدامها 
ضــد برنامــج إيــران النــووي، مــن أجــل تعزيــز مســتوى 
االســتعدادات والتســليح ومــن أجــل رشاء األســلحة التــي 
ميكنهــا رضب املواقــع املحصنــة تحــت األرض، فضــالً عــن 
الحصــول عــى مختلــف أنــواع املقاتــالت والطائــرات املســرة.

تباين واشنطن مع تل أبيب!
يالحــظ أن صحفــاً أمريكيــة رسبــت، يف نوفمــر، تقاريــر 
ــال  ــلبية حي ــات س ــا تقيي ــن تبنيه ــف ع ــتخباراتية تكش اس
فاعليــة العمليــات التخريبيــة اإلرسائيليــة ضــد الرنامــج 
النــووي اإليــراين، وأنهــا جــاءت بــرد فعــل عكــي، يف محاولــة 
عــى مــا يبــدو ملارســة ضغــط عــى إرسائيــل لعــدم تنفيــذ 
عمليــات تخريبيــة ماثلــة ضــد إيــران بالتزامــن مــع الجولــة 
الســابعة مــن املفاوضــات. وعــى الرغــم مــن هــذا الخــالف، 
ــكري  ــار العس ــاء الخي ــى إبق ــق ع ــاك تواف ــزال هن ــه الي فإن

ــايل:    ــا يتضــح يف الت ــة، وهــو م عــى الطاول

1- خــاف إرسائيــي – أمريــي: كان امللــف النــووي هــو أحــد 
ــكا،  ــل وأمري ــني إرسائي ــة ب ــة يف العالق ــات الخالفي ــم امللف أه
وتدهــورت العالقــات الثنائيــة خــالل عهــد الرئيــس األمريــي 
بــاراك أوبامــا بفعــل إبرامــه االتفــاق النــووي عــام 2015، إذ 
ــاً.  ــداً وجودي ــل تهدي ــراين ميث ــج اإلي ــل أن الرنام ــرى إرسائي ت
وتبلــور خــالف أمريــي – إرسائيــي يف اآلونــة األخــرة حــول 
جــدوى املحادثــات النوويــة، إذ ترغــب إدارة بايــدن يف إعــادة 
إحيــاء االتفــاق الــذي انســحب منــه الرئيــس الســابق دونالــد 
ترامــب، بينــا تــرص إرسائيــل عــى رضورة توقيــف املحادثات، 
والتلويــح بالقــوة العســكرية ضــد طموحــات إيــران النوويــة.

2- تلويــح واشــنطن بخيــارات غــر دبلوماســية: أعربــت 
إدارة بايــدن عــن اســتيائها مــن املاطلــة اإليرانيــة مــع 

تعــر الجولــة الســابعة مــن املحادثــات النوويــة، إذ رصحــت 

ــأن الحكومــة  الناطقــة باســم البيــت األبيــض، جــني ســايك، ب

اإليرانيــة الجديــدة مل تــأت إىل فيينــا حاملــة اقراحــات بنــاءة، 

ــه  ــوين بلينكــن، بأن ــي، أنت ــة األمري ــر الخارجي ــاد وزي كــا أف

إذا تبــني أن الطريــق مســدود أمــام عــودة االمتثــال لالتفــاق، 

فــإن الواليــات املتحــدة ســوف تســعى لخيــارات أخــرى، مــن 

ــا.  ــح طبيعته دون توضي

3- ضغــوط إرسائيليــة متواصلــة: مــن املقــرر أن يتوجــه 

واشــنطن  إىل  بارنيــا،  ديفيــد  املوســاد،  رئيــس  مــن  كل 

ــاع،  ــر الدف ــة إىل وزي ــة، باإلضاف ــدات اإليراني ــة التهدي ملناقش

ــاع  ــر الدف ــي وزي ــرر أن يلتق ــن املق ــذي م ــس، ال ــي جانت بين

ــة، أنتــوين بلينكــني،  ــر الخارجي األمريــي، لويــد أوســن، ووزي

ــف  ــر عــى املوق ــاءات تســتهدف التأث ــدو أن هــذه اللق ويب

األمريــي يف املفاوضــات النوويــة، أو مناقشــة سياســات بديلة 

ــود  ــف الجه ــك، تتكث ــع ذل ــن م ــية. وبالتزام ــن الدبلوماس ع

ــني  ــاء األوروبي ــاً لحشــد الحلف ــة دولي ــية اإلرسائيلي الدبلوماس

ضــد إيــران، وهــو مــا يســتهدفه وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي، 

ــدن. ــس ولن ــه لباري ــن زيارت ــد، م ــر البي يائ

ويف الختــام، يالحــظ أنــه ليس مــن الواضــح أن إرسائيل قد 

تورطــت يف شــن هجــوم ضــد منشــأة نطنــز، أو مــا إذا كانــت 

ــة قــد نجحــت يف التصــدي لهــذا الهجــوم  الدفاعــات اإليراني

املزعــوم، وإن كان مــن املرجــح أن تتجــه إرسائيــل لتبنــي 

ــن الواضــح  ــات م ــد أن ب ــار مســتقبالً، خاصــة بع هــذا الخي

أن إيــران أبــدت ماطلــة وتســويفاً يف الجولــة الســابعة مــن 

املفاوضــات النوويــة، وذلــك بالتزامــن مــع اســتمرارها يف 

ــوم.  ــب اليوراني أنشــطة تخصي
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