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ووصفــت وســائل اإلعــام العنرصيْــن بـــ “الشــهيديْن”، وهــو 
مصطلــح يســتخدم عــادة لوصــف مــن يتعــرض للقتــل أثنــاء 
أداء مهــام عملــه، فيــا مل يتــم تقديــم معلومــات بشــأن 
مابســات وفاتهــا. ويــأيت هــذا بعــد أيــام مــن سلســلة مــن 
ــل  ــرت يف الداخ ــي ج ــة الت ــات التخريبي ــاالت والعملي االغتي

ــا. ــل بالوقــوف خلفه ــام إرسائي ــم اته ــي ت ــراين، والت اإلي

دالالت الحادثين
يكشــف الحادثــان اللــذان طــاال عنرصيْــن مــن الحــرس 
ــدالالت  ــن ال ــدد م ــن ع ــة ع ــاع اإليراني ــوري ووزارة الدف الث

والتــي ميكــن اســتعراضها عــى النحــو التــايل:

1- تأكيــد قــدرة إرسائيــل عــى اخــراق إيــران: يكشــف تكــرار 
حــوادث االغتيــاالت التــي جــرت يف إيــران مؤخــراً عــن مــدى 
ــافها  ــراين، وانكش ــل اإلي ــة يف الداخ ــاع األمني ــة األوض هشاش
ــبكة  ــع بش ــا تتمت ــح أنه ــن الواض ــي م ــل، والت ــام إرسائي أم
ــات تخريــب  ــذ عملي مــن الجواســيس، والتــي تســتطيع تنفي

ــن  ــرة م ــن األخ ــن دون أن تتمك ــران، م ــل إي ــة داخ وتصفي
ــض عــى عنارصهــا. كشــف هــذه الشــبكات والقب

2- تســارع وتــرة االغتيــاالت: متكــن املوســاد اإلرسائيــي مــن 
اغتيــال العــامل البــارز يف مجــال تطويــر الصواريــخ والطائــرات 
املُســّرة، أيــوب انتظــاري، مطلــع يونيــو 2022، وهــو مــا 
ــز  ــأة نطن ــل مبنش ــدس يعم ــاة مهن ــن وف ــف ع ــه الكش أعقب
النوويــة يُدعــى كمــران أغمــايئ، نتيجــة لتســممها الغــذايئ، 
ــد  ــل قائ ــن مقت ــام م ــد أي ــي جــاءت بع وهــي الحــوادث الت
الثــوري  بالحــرس  القــدس  لفيلــق  التابعــة  الوحــدة 840 
اإليــراين، العقيــد حســن صيــاد خــدايئ، أمــام منزلــه بطهــران، 
والــذي اتهمــت إيــران رصاحــة إرسائيــل بالضلــوع فيــه، وقــد 
أعقبتــه وفــاة زميلــه بالوحــدة نفســها العقيــد إســاعيل زاده 

يف ظــروف غامضــة.

ويكشــف التقــارب الزمنــي بــن تلــك الحــوادث عــن 
ــة التــي تــم اتخاذهــا لتأمــن  مــدى قصــور اإلجــراءات األمني
مــن  الســيا  اإليــراين،  الداخــل  يف  املؤثــرة  الشــخصيات 
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بالقــوة  ضابطــًا  أن  يونيــو،   12 فــي  اإليرانــي،  الثــوري  الحــرس  علــى  محســوبة  إعــام  وســائل  أفــادت 
الجوفضائيــة التابعــة للحــرس ُيدعــى علــي كمانــي قــد لقــى مصرعــه إثــر حــادث ســير فــي مدينــة خميــن 
بطهــران، فــي حيــن أعلنــت وزارة الدفــاع وإســناد القــوات المســلحة اإليرانيــة، فــي 13 يونيــو، مقتــل أحــد 
موظفيهــا، وهــو محمــد عبــدوس، فــي محافظــة ســمنان شــرق البــاد. وأشــارت وســائل إعــام إســرائيلية 

إلــى أن األخيــر يعمــل بمجــال تصنيــع الطائــرات الُمســّيرة والصواريــخ الباليســتية.

ــو  ــدد 1568، 11 يوني ــرات المســتقبل, الع ــران، تقدي ــل إي ــال الموســاد المســؤولين العســكريين داخ ــد إســرائيلي: دالالت اغتي تصعي
2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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العســكرين، مبــا يُنــذر بــأن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن 
عمليــات االغتيــال. 

3- إضعــاف القــدرات اإليرانيــة: يُشــر الحادثــان إىل رغبــة تل 
أبيــب يف إضعــاف القــدرات العســكرية اإليرانيــة، ســواء تلــك 
التابعــة للحــرس الثــوري، أو الجيــش اإليــراين. وتبــدي إيــران 
اهتامــاً كبــراً بإضعــاف القــدرات العســكرية اإليرانيــة، وهــو 
مــا وضــح يف اســتهداف قاعــدة تضــم شــبكة طائــرات ُمســرة 
ــال  ــاه خ ــة كرمنش ــراين مبحافظ ــوري اإلي ــرس الث ــة للح تابع

فربايــر 2022.

كــا أعقبــه اســتهداف مجمــع “بارشــن” العســكري، 
وهــو  املــايض،  مايــو   25 يف  ُمســّرة،  طائــرات  بواســطة 
املجمــع التابــع لــوزارة الدفــاع اإليرانيــة، والــذي يُســتخدم يف 
تطويــر الصواريــخ والطائــرات املســرة، وأســفر هــذا الهجــوم 
ــاع  ــوزارة الدف ــع ل ــاث التاب ــز األبح ــر مبرك ــل الخب ــن مقت ع
إحســان قدبيجــي، وهــو مــا يوضــح أن إرسائيــل تســعى 
ــدة املســاة بـــ “رأس  ــق اســراتيجيتها الجدي جاهــدة لتطبي
األخطبــوط”، والتــي تســعى الســتهداف إيــران مــن الداخــل، 

ــة. ــا اإلقليمي ــاء بأذرعه ــدم االكتف وع

4- كبــح التهديــدات اإليرانيــة: تزامنــت تلــك الحــوادث مــع 
ــران عــى الســاحة  تزايــد حــدة التصعيــد اإلرسائيــي ضــد إي
ــاري،  ــو الج ــب، يف 10 يوني ــل أبي ــت ت ــد قام ــورية. فق الس
بشــن هجــات نوعيــة مســتهدفة املنطقــة الواقعــة جنــوب 
ــات  ــة ومجموع ــوات إيراني ــا ق ــد فيه ــي تتواج ــق، والت دمش
ــق  ــار دمش ــة يف مط ــن أرضار بالغ ــفرت ع ــا، وأس ــة له موالي

ــام. ــه يخــرج عــن الخدمــة لعــدة أي جعلت

ــن  ــكل م ــل ل ــب إرسائي ــن جان ــالة م ــوم رس ــل الهج ومثّ
ــل مطــار  ــن تســمح بتحوي ــا ل ــران والنظــام الســوري بأنه إي
ــة إىل  ــلحة اإليراني ــب األس ــة لتهري ــح محط ــق ألن يصب دمش
وكائهــا يف ســوريا ولبنــان، يف تشــابه مــع الرضبــة التــي تــم 
توجيههــا مــن قبــل إىل مينــاء الاذقيــة يف ديســمرب 2021 
للســبب نفســه، أي منــع محــاوالت إيــران نقــل أســلحتها بــراً 

وبحــراً.

5- إخفــاق إيــران يف الــردع: أشــارت وســائل إعــام إرسائيليــة 
تزامنــاً مــع الكشــف عــن عمليــات التصفيــة األخــرة يف 
إيــران، عــن إحبــاط إرسائيــل هجــات إيرانيــة انتقاميــة ضــد 
ــو املــايض داخــل  إرسائيليــن، كان يُزمــع تنفيذهــا خــال ماي
ــة  ــر الخارجي ــه رســالة بعــث بهــا وزي ــا، وهــو مــا أعقبت تركي
اإلرسائيــي يائــر البيــد قــال فيهــا إن “مــن يــؤذي اإلرسائيليــن 
ــتصل  ــة س ــل الطويل ــاب. ذراع إرسائي ــن العق ــت م ــن يفل ل
ــارة إىل  ــكان وجودهــم”، يف إش ــن م ــض النظــر ع ــم، بغ إليه
ــذه  ــدار ه ــن إص ــؤولن ع ــة املس ــى تصفي ــل ع إرصار إرسائي

ــاق  ــن إخف ــبق ع ــا س ــف م ــران. ويكش ــل طه ــر داخ األوام
إيــران يف تنفيــذ عمليــات انتقاميــة ضــد إرسائيــل لردعهــا عــن 

ــن.  ــتهداف املســؤولن اإليراني اس

ــة  ــة تصفي ــام إيراني ــائل إع ــم وس ــن زع ــم م ــى الرغ وع
ــاالت يف املوســاد اإلرسائيــي “إيــاك رون”  ــد فرقــة االغتي قائ
يف مدينــة أربيــل العراقيــة، فإنــه مــن امللحــوظ أن االدعــاءات 
ــام  ــائل إع ــراق، ووس ــتان الع ــم كردس ــا إقلي ــة نفاه اإليراني
إرسائيليــة. كــا أن طهــران نفســها مل تؤكــد تنفيذهــا العمليــة، 
عــى الرغــم مــن تأكيدهــا املتكــرر أنهــا ســوف تنتقــم مــن 

ــة مســؤولن إيرانيــن يف الســابق.  إرسائيــل، رداً عــى تصفي

ــك الحــوادث  ــن تل ــران: تتزام ــف الضغــوط عــى إي 6- تكثي
ــر موافقــة  ــران مــن ضغــوط عــى أث ــه إي مــع مــا تتعــرض ل
مجلــس محافظــي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة عــى قرار 
يديــن إيــران بشــأن انتهاكاتهــا النوويــة، وهــو القــرار الــذي 
ــت  ــي كان ــة الت ــات الدولي ــودة العقوب ــام ع ــاب أم ــح الب يفت
مفروضــة عــى إيــران قبــل توقيــع اتفــاق 2015، حــال متــادت 
إيــران يف تصعيدهــا النــووي وعرقلــة جهــود الرقابــة الدوليــة.

كــا تُشــر حــوادث االغتيــال األخــرة يف إيــران، إىل وجــود 
ــذا الصــدد،  ــل يف ه ــات املتحــدة وإرسائي ــن الوالي تنســيق ب
وذلــك يف محاولــة مــن جانــب واشــنطن للضغــط عــى طهران 
للتخــي عــن أســلوب املاطلــة والتعنــت يف املفاوضــات، 

ــذ 11 مــارس املــايض. ــذي أفــى إىل توقفهــا من وال

تداعيات ُمحتملة
قــد يُســفر الحادثــان عــن عــدد مــن التداعيــات الُمحتملــة، 

والتــي ميكــن اإلشــارة إليهــا عــى النحــو التــايل:

أعلنــت طهــران  اإليــراين- اإلرسائيــي:  التوتــر  زيــادة   -1
ــل  ــأن إرسائي ــا عــى يقــن ب رصاحــة، يف بعــض الحــاالت، أنه
هــي مــن تقــف وراء عمليــات التصفيــة األخــرة، وذلــك 
ــا  ــتواصل تصعيده ــا س ــب أنه ــل أبي ــد ت ــع تأكي ــن م بالتزام
ــوظ أن  ــن امللح ــه م ــر أن ــة، غ ــدات اإليراني ــة التهدي ملواجه
ــذ أي هجــات. ــى اآلن، عــن تنفي ــت عاجــزة، حت ــران ظل إي

ــران أن  ــدرك إي ــة: ت ــات النووي ــل للمفاوض ــار محتم 2- انهي
ــوء  ــم إال بض ــا أن تت ــا كان له ــة م ــات التخريبي ــك العملي تل
أخــرض مــن قبــل واشــنطن، والتــي تســعى ملارســة الضغــوط 
عــى إيــران للتخــي عــن مطالبهــا املبالــغ فيهــا باملفاوضــات.

ورّصح وزيــر الخارجيــة األمريكيــة أنتــوين بلينكــن، تعقيبــاً 
عــى وقــف إيــران كامــرات املراقبــة التابعــة للوكالــة الدوليــة 
ــاق  ــودة لاتف ــن الع ــل م ــك يجع ــأن ذل ــة، ب ــة الذري للطاق
النــووي أمــراً مســتحياً، مضيفــاً أن “ســلوكيات إيــران ال تبــر 
بالخــر”، وهــي نــربة متشــامئة مــن جانــب واشــنطن، رمبــا مل 
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ــل 2021،  ــران يف أبري ــع إي ــات م ــدء املفاوض ــذ ب ــا من تبديه
وإذا مــا اقرنــت هــذه الترصيحــات مــع تعليقــات اإليرانيــن 
عــى قــرار الوكالــة واملطالبــة بإنهــاء التعــاون معهــا والخــروج 
مــن معاهــدة حظــر االنتشــار النــووي، فســوف يقــود ذلــك 
إىل ترجيــح اإلعــان عــن فشــل مســار فيينــا للمفاوضــات يف 

املــدى املنظــور.  

ــدة  ــع ع ــد تدف ــة: ق ــج املهادن ــران نه ــي إي ــة تبن 3- إمكاني
عوامــل إيــران إىل التخــي عــن التصعيــد واملهادنــة، ويتمثــل 
أبرزهــا يف العجــز اإليــراين عــن تنفيــذ أي عمليــات انتقاميــة 
ضــد إرسائيــل، فضــاً عــن تدهــور أوضاعهــا االقتصاديــة 
ــية  ــروف املعيش ــن الظ ــب بتحس ــات تطال ــروج احتجاج وخ
ــوف  ــي س ــكلة الت ــر أن املش ــات، غ ــراء العقوب ــة ج الصعب
تواجــه إيــران هــي إضعــاف موقفهــا التفــاويض يف املفاوضــات 
املتعلقــة بالنــووي، كــا أن رشعيــة النظــام الداخليــة ســوف 

ــرة. تكــون مهــددة بدرجــة كب

ــران  ــد تتجــه إي ــوم: ق ــب اليوراني 4- رفــع مســتويات تخصي
إىل رفــع مســتويات تخصيــب اليورانيــوم حتــى مســتوى 
ــل،  ــة إرسائي ــا يف مواجه ــة عــى إخفاقه ــك للتغطي 90%، وذل
ــم  ــن ث ــات املتحــدة، وم ــة الوالي ــق انتصــار يف مواجه وتحقي
محاولــة انتــزاع تنــازالت أكــرب منهــا إلحيــاء االتفــاق النــووي، 
أو حتــى الوصــول إىل إنتــاج القنبلــة النوويــة مبــا يفــرض واقــع 

جديــد. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إن تلــك الحــوادث تكشــف عــن 
مــدى تغلغــل إرسائيــل يف الداخــل اإليــراين املنكشــف أمنيــاً، 
وأن العمليــات التخريبيــة إلرسائيــل ضــد إيــران ســوف تشــهد 
ــب  ــل أبي ــن ت ــة م ــة، يف محاول ــرة القادم ــال الف ــداً خ تزاي
ــرص  ــاط ف ــن إحب ــاً ع ــة، فض ــدات اإليراني ــاف التهدي إلضع
ــرد  ــران لل ــه إي ــد تتج ــراين. وق ــووي اإلي ــاق الن ــاء االتف إحي
عــى التهديــدات اإلرسائيليــة عــرب رفــع مســتويات تخصيــب 
ــي  ــع إقليم ــرض واق ــا يف ــتوى 90% مب ــد مس ــوم عن اليوراني

ــد. جدي
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