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ـــخصاً  ـــو 49 ش ـــاز نح ـــة إىل احتج ـــر اإلعالمي ـــارت التقاري وأش
ـــفينتني. ـــن الس ـــى م ـــوا ع كان

وجـــاء هـــذا االحتجـــاز رداً عـــى قيـــام أثينـــا باحتجـــاز 
ـــاً وترفـــع  ـــي تحمـــل نفطـــاً إيراني ـــا” الت ـــة “بيجـــاس / الن الناقل
ــواحلها،  ــرداً قـــرب سـ ــا 19 فـ ــم الـــرويس وعـــى متنهـ العلـ
ـــا  ـــد وجهـــت أثين ـــا إىل واشـــنطن. وق ـــا تســـليم حمولته وعزمه
ـــفنها،  ـــد س ـــة ض ـــة البحري ـــة القرصن ـــران مبامرس ـــاً لطه اتهام
كـــام أعلـــن األســـطول الخامـــس األمريـــي يف املنطقـــة متابعـــة 

ـــادث. ـــورات الح تط

توتر مستمر
ـــن  ـــدد م ـــن ع ـــران ع ـــب إي ـــن جان ـــراء م ـــذا اإلج ـــف ه كش
ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــا ع ـــارة إليه ـــن اإلش ـــي ميك ـــدالالت، والت ال

ــوري  ــرس الثـ ــن الحـ ــادث: أعلـ ــارش بالحـ ــراف املبـ 1- االعـ
ـــج،  ـــاه الخلي ـــني يف مي ـــفينتني اليونانيت ـــاف الس ـــراين اختط اإلي
وذلـــك بزعـــم انتهـــاك القواعـــد البحريـــة، غـــر أنـــه مـــن 
الواضـــح أن الناقلتـــني اليونانيتـــني مل ترتكبـــا أي مخالفـــات، 

ــات  ــام أي مخالفـ ــن ارتكابهـ ــن عـ ــران مل تعلـ ــل أن إيـ بدليـ
محـــددة. 

ومـــن جهـــة ثانيـــة، كشـــفت وكالـــة “نـــور نيـــوز” 
املحســـوبة عـــى مجلـــس األمـــن القومـــي اإليـــراين، قبـــل 
ـــراءات  ـــاذ إج ـــررت اتخ ـــران ق ـــد، أن طه ـــوم واح ـــادث بي الح
ـــا يف  ـــرة ناقلته ـــادرة األخ ـــبب مص ـــان بس ـــد اليون ـــة ض عقابي
ـــب  ـــن جان ـــاً م ـــاً ضمني ـــل اعرتاف ـــو ميث ـــايض، وه ـــل امل 19 أبري
طهـــران باملســـؤولية عـــن تنفيـــذ الهجـــوم، يف داللـــة عـــى 
ــات  ــة الواليـ ــى محاولـ ــي عـ ــكل علنـ ــرد بشـ ــا يف الـ رغبتهـ

ــة. ــادرة شـــحناتها النفطيـ املتحـــدة مصـ

2- تأكيـــد القواعـــد الســـابقة: ســـبق وأن احتجـــز الحـــرس 
ـــة،  ـــط بريطاني ـــة نف ـــو 2019 ناقل ـــراين يف 19 يولي ـــوري اإلي الث
وذلـــك رداً عـــى قيـــام بريطانيـــا مبســـاعدة ســـلطات جبـــل 
ـــس 1”  ـــة “غري ـــط اإليراني ـــة النف ـــاز ناقل ـــى احتج ـــارق ع ط

ـــه.  ـــهر نفس ـــن الش ـــع م يف الراب

اإليـــراين  للطلـــب  النهايـــة  يف  بريطانيـــا  وانصاعـــت 
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أعلــن الحــرس الثــوري اإليرانــي، الجمعــة 27 مايــو، احتجــاز الســفينتين اليونانيتيــن “برودينــت وريــور”، و”دلتــا 
ــاء إبحارهمــا فــي الميــاه اإلقليميــة بالخليــج العربــي بزعــم انتهــاك القواعــد البحريــة، وتــم  بوســيدون”، أثن

اقتيادهمــا نحــو مينــاء بنــدر عبــاس اإليرانــي.
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باإلفـــراج عـــن الناقلـــة اإليرانيـــة يف ســـبتمرب 2019، مقابـــل 
ـــران  ـــدو أن طه ـــة. ويب ـــة الربيطاني ـــن الناقل ـــران ع ـــراج طه إف
تهـــدف مـــن عمليـــة االحتجـــاز األخـــرة إىل دفـــع اليونـــان 

للقيـــام باألمـــر ذاتـــه. 

ــن  ــران مـ ــعت إيـ ــة: سـ ــات األمريكيـ ــة العقوبـ 3- مواجهـ
ــى  ــارش عـ ــع واملبـ ــرد الرسيـ ــوم إىل الـ ــذا الهجـ ــالل هـ خـ
احتجـــاز اليونـــان للناقلـــة التـــي تحمـــل نفطـــاً إيرانيـــاً 
وعزمهـــا مصـــادرة حمولتهـــا إىل الواليـــات املتحـــدة تنفيـــذاً 
ــة  ــات املوقعـ ــاالً للعقوبـ ــي وامتثـ ــاء األمريـ ــب القضـ لطلـ
ـــن  ـــران م ـــدف طه ـــة. وته ـــة اإليراني ـــادرات النفطي ـــى الص ع
ــام  ــدم قيـ ــامن عـ ــني إىل ضـ ــفينتني اليونانيتـ ــاز السـ احتجـ
ـــى  ـــة، حت ـــط إيراني ـــالت نف ـــاز ناق ـــتقبالً باحتج ـــنطن مس واش
ال تقـــوم طهـــران باحتجـــاز الســـفن األوروبيـــة يف املقابـــل.

ـــالن  ـــران بإع ـــب إي ـــن جان ـــوم م ـــذا الهج ـــط ه ـــام يرتب ك
ــات  ــرض عقوبـ ــو، فـ ــة، يف 25 مايـ ــة األمريكيـ وزارة الخزانـ
جديـــدة عـــى شـــبكة مدعومـــة مـــن الحـــرس الثـــوري 
ـــة  ـــوال طائل ـــر أم ـــراين ومســـؤولني روس، أســـهمت يف توف اإلي
ـــة،  ـــات أمريكي ـــه عقوب ـــروض علي ـــط املف ـــدات النف ـــن عائ م
ــة  ــم الخارجيـ ــدث باسـ ــد املتحـ ــذي أكـ ــراء الـ ــو اإلجـ وهـ
ـــرد  ـــران يف ال ـــق طه ـــى ح ـــب زاده، ع ـــعيد خطي ـــة، س اإليراني

عليـــه بالشـــكل املناســـب.

4- وقـــف التصعيـــد األمريـــي – اإلرسائيـــي ضـــد إيـــران: 
ــد  ــي ضـ ــد اإلرسائيـ ــع التصعيـ ــادث مـ ــك الحـ ــن ذلـ يتزامـ
ـــالل  ـــن خ ـــواء م ـــراً، س ـــه مؤخ ـــت حدت ـــذي ارتفع ـــران وال إي
ـــة يف  ـــيات إيراني ـــة مليليش ـــع تابع ـــب مواق ـــل أبي ـــة ت مهاجم
ســـوريا، أو تصفيـــة املوســـاد لقائـــد بالحـــرس الثـــوري اإليـــراين 
ــوم  ــالً عـــن الهجـ ــدايئ، فضـ ــاد خـ ــد، صيـ ــران العقيـ يف طهـ
ــني”  ــع “بارشـ ــد مجمـ ــرة ضـ ــرات مسـ ــذ بطائـ ــذي نُفـ الـ
ـــتخدم كوحـــدة  ـــذي يُس ـــران، وال ـــوب رشق طه العســـكري جن

أبحـــاث لتطويـــر الطائـــرات املســـرة.

ولـــذا فـــإن إيـــران تحـــاول مـــن جـــراء اختطـــاف 
ـــع  ـــن ترتاج ـــا ل ـــنطن أنه ـــد لواش ـــني التأكي ـــفينتني اليونانيت الس
ـــا  ـــا، وأنه ـــة عليه ـــة واألمريكي ـــوط اإلرسائيلي ـــة الضغ يف مواجه
ـــد أن  ـــك إىل تأكي ـــعى كذل ـــام تس ـــد، ك ـــه للتصعي ـــوف تتج س
ردهـــا عـــى الهجـــامت اإلرسائيليـــة ســـوف يكـــون مؤجـــالً، 
وليـــس عاجـــالً، مثلـــام جـــرى يف أحـــداث مشـــابهة، منهـــا 
ـــذي ردت  ـــران، وال ـــرج بطه ـــع ك ـــى مصن ـــوم ع ـــب الهج عق
ــامل  ــل أعـ ــا رجـ ــفينة ميلكهـ ــة سـ ــا مبهاجمـ ــران بعدهـ إيـ

إرسائيـــي يف املحيـــط الهنـــدي يف يوليـــو املـــايض.

ويحـــرص الرئيـــس اإليـــراين، إبراهيـــم رئيـــي، عـــى أال 
يبـــدو ضعيفـــاً وغـــر حـــازم يف التعامـــل مـــع إرسائيـــل، الســـيام 

ـــات  ـــراين احتجاج ـــل اإلي ـــه الداخ ـــهد في ـــذي يش ـــت ال يف الوق
واســـعة عـــى خلفيـــة الظـــروف املعيشـــية، كـــام أن تلقـــي 
طهـــران الرضبـــات تلـــو األخـــرى مـــن دون رد ســـوف يضعـــف 
ـــا  ـــة، ويجربه ـــات النووي ـــنطن يف املفاوض ـــام واش ـــا أم موقفه
ــدو أن  ــر يبـ ــو أمـ ــة، وهـ ــازالت يف النهايـ ــم تنـ ــى تقديـ عـ

ـــه. ـــعى لتجنب ـــران تس طه

ـــراين،  ـــش اإلي ـــن الجي ـــد: أعل ـــى التصعي ـــدرة ع ـــد الق 5- تأكي
يف 28 مايـــو، أي بعـــد يـــوم واحـــد مـــن عمليـــة اختطـــاف 
الســـفينتني عـــن قاعـــدة تقـــع عـــى بعـــدة مئـــات األمتـــار 
تحـــت األرض لطائراتـــه العســـكرية املســـرة، التـــي تضـــم 

طائـــرات مـــن طـــراز “أبابيـــل – 5”. 

ــى أن  ــد عـ ــك إىل التأكيـ ــن وراء ذلـ ــران مـ ــعى إيـ وتسـ
ـــرات،  ـــذه الطائ ـــاج ه ـــع إنت ـــد مواق ـــة ض ـــات اإلرسائيلي الرضب
ـــتهداف  ـــر، أو اس ـــني األخ ـــوم بارش ـــام يف هج ـــا، ك أو قواعده
إرسائيـــل خـــالل فربايـــر 2022 لقاعـــدة تضـــم شـــبكة 
ـــة  ـــراين مبحافظ ـــوري اإلي ـــرس الث ـــة للح ـــرة تابع ـــرات مس طائ
كرمنشـــاه، لـــن يؤثـــر عـــى قـــدرة إيـــران عـــى اســـتخدام 

هـــذه الطائـــرات يف تهديـــد األمـــن اإلقليمـــي. 

تداعيات ُمحتملة
ـــات عـــى  ـــن التداعي ـــدد م ـــفر هـــذا الحـــادث عـــن ع ـــد يُس ق
ــارة  ــن اإلشـ ــي ميكـ ــران، والتـ ــة بإيـ ــرى متعلقـ ــات أخـ ملفـ

ـــايل: ـــو الت ـــى النح ـــا ع إليه

ــادث يف  ــك الحـ ــأيت ذلـ ــة: يـ ــات النوويـ ــاء املفاوضـ 1- إبطـ
ـــران  ـــني إي ـــة ب ـــات النووي ـــه املفاوض ـــر في ـــذي تتع ـــت ال الوق
ــذ 11  ــت منـ ــي توقفـ ــا، والتـ ــة يف فيينـ ــة الدوليـ واملجموعـ
ـــأن  ـــران بش ـــة إي ـــت ومامطل ـــر تعن ـــى أث ـــايض، ع ـــارس امل م
ــا  ــا مـــربرة ذلـــك بأنهـ ــنطن تحقيقهـ مطالـــب ترفـــض واشـ
ـــع واشـــنطن  ـــذي دف ـــر ال ـــووي، األم ـــاق الن خـــارج إطـــار االتف
واألطـــراف األوروبيـــة إىل إبـــداء التشـــاؤم إزاء إمكانيـــة 

التوصـــل التفـــاق مـــع إيـــران. 

وال شـــك أن هـــذا الهجـــوم ســـوف يســـفر عـــن مزيـــد 
مـــن التوتـــر بـــني إيـــران مـــن جانـــب، والواليـــات املتحـــدة 
ــن  ــف مـ ــا يضعـ ــو مـ ــر، وهـ ــب آخـ ــن جانـ ــل مـ وإرسائيـ
فرضيـــة أن االتفـــاق النـــووي ســـوف يرشـــد مـــن سياســـات 
ــا  ــة التـــي تعـــول عليهـ إيـــران يف املنطقـــة، وهـــي الفرضيـ
ـــاه  ـــع يف اتج ـــا يدف ـــران، م ـــع إي ـــاق م ـــرام االتف ـــنطن إلب واش

التشـــدد حيـــال إيـــران يف املفاوضـــات.

2- تصعيـــد مســـتمر ضـــد أمـــن املالحـــة: هـــددت إيـــران 
مبزيـــد مـــن عمليـــات اختطـــاف الســـفن يف ميـــاه الخليـــج، 
حيـــث تـــم الكشـــف عـــن أن هنـــاك 17 ســـفينة يونانيـــة 
ـــوري يف  ـــرس الث ـــل الح ـــن قب ـــا م ـــم احتجازه ـــد يت ـــرى ق أخ
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رسائل اختطاف إيران سفينتين يونانيتين في الخليج العربي

حـــال إرصار أثينـــا عـــى احتجـــاز الســـفينة التـــي تحمـــل 
ــد  ــران يف التصعيـ ــة إيـ ــر إىل رغبـ ــا يُشـ ــاً، مبـ ــاً إيرانيـ نفطـ

خـــالل الفـــرتة القادمـــة وتهديـــد املالحـــة يف املنطقـــة.

3- تلويـــح طهـــران بالتعـــاون مـــع موســـكو: يحمـــل الـــرد 
ـــني  ـــا ب ـــاس/ الن ـــة بيج ـــان لناقل ـــاز اليون ـــى احتج ـــراين ع اإلي
ـــران عـــى التعـــاون والتنســـيق  ـــب إي ـــداً مـــن جان ـــه تأكي طيات
ـــا عـــن أن احتجازهـــا الســـفينة،  ـــت أثين مـــع موســـكو، إذ أعلن
ـــة روســـية،  ـــاً وتشـــغلها رشك ـــت تحمـــل نفطـــاً إيراني ـــي كان الت
ـــاالً للحظـــر األورويب املفـــروض عـــى روســـيا عـــى  ـــك امتث وذل

ـــة. ـــة األوكراني ـــة األزم خلفي

ــاف  ــالل اختطـ ــن خـ ــران، مـ ــت طهـ ــا رغبـ ــن هنـ ومـ
الســـفينتني اليونانيتـــني، يف إيصـــال رســـالة ملوســـكو أنهـــا ال 
ـــح موســـكو  ـــا، ولكـــن أيضـــاً مصال ـــع فقـــط عـــن مصالحه تداف
يف مواجهـــة العقوبـــات الغربيـــة واألوروبيـــة املفروضـــة 

عليهـــام.

ـــران بروســـيا مـــن األوراق التـــي تقايـــض  وتعتـــرب عالقـــة إي
ــتعدادها  ــران اسـ ــت طهـ ــد أعلنـ ــرب، فقـ ــران الغـ ــا إيـ بهـ
لتعويـــض النفـــط والغـــاز الـــرويس يف بدايـــة األزمـــة اإليرانيـــة، 
ـــا أمـــام تعـــر املفاوضـــات  ـــات، غـــر أنه ـــع العقوب ـــة رف يف حال

النوويـــة، اتجهـــت لتأكيـــد اســـتعدادها لتمتـــني العالقـــات 
مـــع روســـيا، بـــل والتعـــاون مـــع رشكات روســـية يف مجـــال 

ـــة. الطاق

كـــام أجـــرى نائـــب رئيـــس الـــوزراء الـــرويس، ألكنســـدر 
ـــادل الطاقـــة،  ـــارة إىل طهـــران، تناولـــت خططـــاً لتب نوفـــاك، زي
ــهيل  ــتية لتسـ ــات اللوجسـ ــل والخدمـ ــز للنقـ ــاء مركـ وإنشـ
التجـــارة بـــني البلديـــن. وميكـــن قـــراءة املوقـــف اإليـــراين 
ــب  ــأن عواقـ ــنطن بـ ــران لواشـ ــن طهـ ــالة مـ ــاره رسـ باعتبـ
ـــة،  ـــون مرتفع ـــوف تك ـــران س ـــد إي ـــة ض ـــات األمريكي العقوب
إذ إن األخـــرة قـــد تندفـــع للتعـــاون مـــع موســـكو، وهـــو 
ـــك  ـــا، وذل ـــة عليه ـــات الغربي ـــر العقوب ـــن تأث ـــوض م ـــا يق م

بعكـــس الحـــال لـــو تـــم متريـــر االتفـــاق النـــووي.

ــران  ــني إيـ ــد بـ ــول إن التصعيـ ــن القـ ــام، ميكـ ويف الختـ
مـــن جانـــب وواشـــنطن وحلفائهـــا مـــن جانـــب آخـــر 
ســـوف يشـــهد تزايـــداً خـــالل الفـــرتة القادمـــة، الســـيام يف 
ظـــل التعـــر الـــذي أصـــاب املفاوضـــات النوويـــة يف فيينـــا، 
ـــل يف  ـــران وإرسائي ـــني إي ـــر ب ـــدة التوت ـــد ح ـــة إىل تزاي باإلضاف
ـــه  ـــا ســـتكون ل ضـــوء اســـتمرار حـــرب الظـــل بينهـــام، وهـــو م

انعكاســـات ســـلبية عـــى أمـــن واســـتقرار املنطقـــة.
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