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العمانــي ،الجمعــة
اســتهدفت إيــران ناقلــة النفــط “ميرســر ســتريت” شــمال بحــر العــرب قبالــة مينــاء الدقــم ُ
 30يوليــو الماضــي ،والتــي كانــت فــي طريقهــا مــن “دار الســام” بتنزانيــا إلــى الفجيــرة باإلمــارات ،األمــر
الــذي أســفر عــن مقتــل اثنيــن مــن طاقــم الســفينة ،أحدهمــا بريطانــي واآلخــر رومانــي.

تــم الهجــوم عــى الســفينة اإلرسائيليــة بواســطة طائرة مسـ َّـرة
أو أكــر ،حيــث جــاء الهجــوم عــى دفعتــن ،األوىل قصــف
مســرة عاديــة ،وعندمــا
الناقلــة بصواريــخ تحملهــا طائــرة
َّ
كانــت الخســائر طفيفــة ،جــرى إرســال مسـ َّـرة انتحاريــة أكــر
رضبــت مهاجــع طاقــم الســفينة ،بهــدف إحــداث خســائر
برشيــة ،وهــو مــا أســفر فعلي ـاً عــن مقتــل بريطــاين وآخــر
رومــاين.
وتتبــع الناقلــة النفطيــة رشكة “زودتــاك مارتيــام” ،ومقرها
لنــدن ،وهــي جــزء مــن رشكــة “زوديــاك” اململوكــة لرجــل
األعــال اإلرسائيــي إيــال عوفــر ،وميثــل هــذا الحــادث الثــاين
مــن نوعــه خــال يوليــو املــايض ،حيــث كان الهجــوم األول يف
 3يوليــو املــايض ،حــن تــم اســتهداف الســفينة التجاريــة التــي
تحمــل اســم “كاســاف تينــدال” ( ،)Csav Tyndallوميلكهــا
اإلرسائيــي إيــال عوفــر أيضـاً.
مواقف األطراف الرئيسية

متثلت أبرز مواقف األطراف املعنية يف التايل:
 -1اتهــام إرسائيــي مبــارش :ســارعت تــل أبيــب بتوجيــه

االتهــام لطهــران بالضلــوع يف الهجــوم عــى ناقلــة النفــط
“مــررس ســريت” ،وذلــك يف ضــوء تورطهــا يف أحــداث ســابقة
مشــابهة ،حيــث ح َّمــل وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي يائــر
البيــد مســؤولية الهجــوم ملــا وصفــه بـ”اإلرهــاب اإلي ـراين”،
متوعــدا ً طه ـران بــرد قـ ٍ
ـاس.
كــا أكــد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بنيــت ،خــال
االجتــاع األســبوعي لحكومتــه ،أن إي ـران هــي مــن ن ّفــذت
الهجــوم الــذي اســتهدف الناقلــة ،مش ـرا ً إىل وجــود “أدلــة”
اســتخباراتية عــى تــورط إي ـران يف الحــادث ،ومشــددا ً عــى
أن “إرسائيــل تعــرف كيــف متــرر لهــا الرســالة” يف إشــارة إىل
إرصار إرسائيــل عــى االنتقــام مــن طه ـران.
 -2مواقــف أمريكيــة وبريطانيــة داعمــة :أكــدت واشــنطن،
منــذ اإلعــان عــن الحــادث ،أن الهجــوم تــم مــن خــال
طائــرة مسـ َّـرة واحــدة عــى األقــل ،األمــر الــذي أعقبــه تأكيــد
الخارجيــة األمريكيــة أن إيـران هــي مــن تقــف وراء الهجــوم
عــى ناقلــة النفــط اإلرسائيليــة ،وتوعــدت إيــران بالــرد
املناســب والــذي ســيكون وشــيكاً جــدا ً.
ومــن جانبهــا ،أدانــت الخارجيــة الربيطانيــة الهجــوم،
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وقالــت إنــه “مــن املرجــح للغايــة أن تكــون إيــران هــي
التــي نفــذت الهجــوم” ،مشــرة إىل وجــود تعمــد مــدروس
مــن قبــل طهــران الســتهداف الناقلــة النفطيــة ،محملــة
إياهــا عواقــب مــا قامــت بــه .هــذا وقــد اســتدعت وزارتــا
الخارجيــة الربيطانيــة والرومانيــة الســفريين اإليرانيــن عــى
خلفيــة الهجــوم.
 -3اإلنــكار الرســمي اإليــراين :نفــت الخارجيــة اإليرانيــة
تورطهــا يف الهجــوم عــى الناقلــة النفطيــة يف بحــر العــرب،
ووصفــت االتهامــات بالباطلــة ،يف حــن أملحــت وســائل
اإلعــام اإليرانيــة إىل تــورط إيــران يف الهجــوم.
قواعد جديدة حاكمة

كشــف الهجــوم اإليــراين األخــر عــن عــدد مــن التحــوالت
الالفتــة ،والتــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل:
 -1االعـراف اإليـراين غــر املبــارش بالهجــوم :عــى الرغــم مــن
نفــي إي ـران رســمياً أي صلــة بالهجــوم عــى ناقلــة “مــررس
ســريت” ،فــإن قنــاة “العــامل” التابعــة للحكومــة اإليرانيــة
نقلــت عــن مصــادر ،أن الهجــوم عــى الناقلــة جــاء ردا ً عــى
هجــوم إرسائيــل ،األســبوع املــايض ،عــى مطــار “الضبعــة”
الســوري ،يف اعـراف إيـراين ضمنــي عــن املســؤولية يف تنفيــذ
الهجــوم ،وهــو مــا يُدلــل عــى رغبــة طهـران يف إيصــال رســالة
للجانــب اإلرسائيــي بأنهــا قــادرة عــى رد الرضبــات وإلحــاق
خســائر بإرسائيــل.
 -2تغــر قواعــد االشــتباك بــن إيــران وإرسائيــل :أشــارت
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مصــادر إيرانية إىل أن الهجوم عىل الناقلة “مريســور ســريت”،
جــاءت ردا ً عــى الهجــات اإلرسائيليــة عــى مناطــق نفــوذ
إيـراين داخــل ســوريا ،وتُدلــل مــؤرشات الحادثــن عــى رغبــة
إيـران يف فــرض معادلــة جديــدة للتصعيــد بــن الطرفــن.
ويف املقابــل ،فــإن اســتهداف إرسائيــل لقاعــدة عســكرية
تســتخدمها إيـران وجامعــات مواليــة لهــا يف القصــر بســوريا،
أ ّدى إىل مقتــل أحــد أعضــاء الحــرس الثــوري اإليـراين ،وجــرح
أربعــة مــن ُمقاتــي “حــزب اللــه” اللبنــاين ،وذلــك نتيجــة
الســتهداف الهجــات مهاجــع املقاتلــن ،وليــس فقــط مخــازن
األســلحة ومــدارج الطائ ـرات مبطــار “الضبعــة” ،كــا جــرت
العــادة.
وارتبــط التصعيــد اإليــراين برغبــة الرئيــس “إبراهيــم
رئيــي” فــرض قواعــد جديــدة ،تتعلــق برسعــة الــرد اإليـراين
عــى اســتهداف إرسائيــل لوجودهــا يف ســوريا ،وقدرتهــا عــى
الــرد ليــس فقــط يف الــر ،وإمنــا أيضــاً يف البحــر ،وإحــداث
خســائر برشيــة ،وهــو األمــر الــذي كانــت تتجنبــه طه ـران
مــن قبــل يف الهجــوم عــى الســفن اإلرسائيليــة.
ـاس عــى الهجــوم :أعلنــت إرسائيل،
 -3توعــد إرسائيــي بــرد قـ ٍ
وعــى لســان كبــار مســؤوليها ،منــذ وقــوع الحــادث ،توعدهــا
بــرد موجــع انتقامـاً لهــذا الهجــوم ،وأشــارت إىل أن الــرد بــات
جاهـزا ً وينتظــر ســاعة الصفــر لتنفيــذه ضــد أهــداف إيرانيــة
“مرصودة”.
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وعــى الرغــم مــن تكـرار الرضبــات اإلرسائيلية
عــى أهــداف إيرانيــة يف ســوريا ،والتــي وصلــت
لثــاث م ـرات خــال يوليــو املــايض فقــط ،فــإن
الحكومــة اإلرسائيليــة تعتــزم الــرد بشــكل قـ ٍ
ـاس،
خاصــة مــع حــرص حكومــة بينيــت عــى أال
تبــدو ضعيفــة وغــر حازمــة يف التعامــل مــع
إيــران أمــام املعارضــن يف الداخــل.
ويــدرس الجيــش اإلرسائيــي الئحــة أهــداف
إيرانيــة الختيــار عــدد منهــا لرضبهــا ،ســواء مــن
خــال قصــف غــر عــادي ملواقــع متركــز قواتهــا
يف ســوريا ،أو يف عمــق األرايض اإليرانيــة ،مشــرة
إىل ثالثــة أهــداف محتملــة داخــل إي ـران أولهــا
أحــد املوانــئ اإليرانيــة وقــد يكــون مرفــأ بنــدر
عبــاس ،وثانيهــا تدمــر ســفن قــرب الشــواطئ
اإليرانيــة ،وآخرهــا اســتهداف ســفينة حربيــة
إيرانيــة يعتقــد أن املسـرات التــي شـ ّنت الهجــوم
انطلقــت منهــا.
 -4تدويــل األزمــة مــع إيـران :حرصــت إرسائيــل
منــذ وقــوع الحــادث ،عــى أن يكــون هنــاك
تحــركاً دولي ـاً ضــد إي ـران ،وليــس تحــركاً منفــردا ً مــن قبلهــا
فقــط ،ويف هــذا الســياق ،رصح وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي
يائــر البيــد بأنــه أعطــى تعليــات للبعثــات الدبلوماســية يف
واشــنطن ولنــدن واألمــم املتحــدة للتحــرك دبلوماســياً ضــد
إي ـران.
وتعهــدت واشــنطن ،يف املقابــل ،بــرد جامعــي مــع حلفائها
عــى إي ـران ،حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة األمريــي أنتــوين
بلينكــن “إننــا عــى اتصــال وثيــق وتنســيق مــع اململكــة
املتحــدة وإرسائيــل ورومانيــا ودول أخــرى .وســيكون الــرد
جامعي ـاً” .وتكثــف تــل أبيــب مــن الجهــود يف هــذا الصــدد،
لرغبتهــا يف تشــكيل جبهــة دوليــة ضــد إي ـران لضــان فــرض
مزيــد مــن الضغــوط عليهــا.
السيناريوهات المتوقعة

ميكــن القــول إن أمــام إرسائيــل خياريــن رئيســيني يف التعامــل
مــع التهديــدات اإليرانيــة ،والتــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل:
 -1مســار التصعيــد :يقــوم هــذا املســار عــى تنفيــذ إرسائيــل
تهديداتهــا ضــد إي ـران ،بــل والعمــل عــى تعبئــة املجتمــع
الــدويل ضــد إيــران .ويســتند هــذا املســار عــى فرضيتــن:
األوىل تتعلــق برغبــة تــل أبيــب وواشــنطن يف منــع إيــران
مــن الــرد عــى االســتهداف اإلرسائيــي للقــوات اإليرانيــة يف

ســوريا ،والفرضيــة الثانيــة هــي الرغبــة يف توجيــه رســالة
حازمــة للرئيــس اإلي ـراين الجديــد “إبراهيــم رئيــي” بــأن أي
تصعيــد إي ـراين ســوف يقابلــه تصعيــد إرسائيــي أكــر.
ويف هــذا اإلطــار ،قــد تقــوم إرسائيــل بتصعيــد عملياتهــا
العســكرية يف ســوريا ضــد إيـران ،أو شــن هجــات تســتهدف
منشــآت اســراتيجية داخــل إيــران ،أو اغتيــال شــخصيات
إيرانيــة مؤثــرة ،أو هجــات ســيربانية ضــد مرافــق ومصالــح
إيرانيــة.
 -2مســار التهدئــة :يقــوم هــذا املســار عــى أســاس إقنــاع
واشــنطن تــل أبيــب بــرورة التهدئــة مقابــل قيــام واشــنطن
بفــرض عقوبــات جديــدة عــى إي ـران ،ومامرســة مزيــد مــن
الضغــوط عليهــا ،مبــا يرتبــه ذلــك مــن تعديــل ســلوكها
اإلقليمــي ،وعودتهــا ملســار املفاوضــات يف فيينــا ،وإدراج بنــد
يتعلــق مبناقشــة ملــف تدخــات إيــران اإلقليميــة الحقــاً
أو االتفــاق عــى التفــاوض عليهــا مســتقبالً .كــا قــد تتجــه
واشــنطن لفــرض عقوبــات عــى برامــج الطائــرات املســرة
والصواريــخ املوجهــة لطهــران.
وقدمــت الحكومــة اإلرسائيليــة شــكوى ملجلــس األمــن
رســمياً ضــد إي ـران ،يف محاولــة إلقنــاع مجلــس األمــن ،ليــس
فقــط بإدانــة ســلوك طه ـران ،ولكــن فــرض عقوبــات عليهــا.
فقــد أكــد جلعــاد أردان ،الســفري اإلرسائيــي ،عــى رضورة
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أن يقــوم مجلــس األمــن بـــ “اتخــاذ كافــة الوســائل املطلوبــة
مــن أجــل محاســبة النظــام االيــراين بشــكل كامــل بســبب
انتهاكاتــه املتكــررة والخطــرة للقانــون الــدويل”.
ولعــل مــا يضعــف مــن فــرص حــدوث هــذا الســيناريو
أنــه مــن قــراءة الســلوك اإلرسائيــي الســابق ،يتضــح أنــه
مــن املســتبعد أن تحجــم إرسائيــل عــن الــرد عــى إيــران
ج ـراء اســتهداف مصالحهــا ،الســيام أن هــذا الحــادث ميثــل
بالــون اختبــار للحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة بقيــادة نفتــايل
بينيــت أمــام الداخــل اإلرسائيــي واملعارضــن يف الليكــود،
حيــث تؤكــد حكومــة بينيــت عــى أنهــا تتبنــي النهــج الثابــت
للحكومــات اإلرسائيليــة يف التعامــل بحــزم مــع إي ـران.

 -3مســار وســط :قــد تتجــه إرسائيــل للجمــع بــن اإلدانــة
الدبلوماســية إلي ـران وتنفيــذ عمليــات تخريبيــة ضــد إي ـران،
وإن يف وقــت الحــق ،حتــى ال يعيــق ذلــك جهودهــا الراميــة
إىل الحصــول عــى دعــم املجتمــع الــدويل إلدانــة هجــات
إي ـران ،واتخــاذ إج ـراءات ضدهــا ،كــا أنــه يف حالــة تخــاذل
مجلــس األمــن عــن اتخــاذ عقوبــات ضــد إيـران ،فــإن إرسائيل
ســوف تجــد املــرر لتنفيــذ عمليــات انتقاميــة ضــد إي ـران.
ويف الختــام ،فــإن الحــرب الدائــرة بــن إي ـران وإرسائيــل
يف البحــار املحيطــة باملنطقــة أضحــت أكــر خطــورة ،حيــث
تهــدد بشــكل مبــارش حركــة املالحــة والتجــارة يف املنطقــة،
فضــاً عــن أمــن واســتقرار دولهــا ،خاصــة أنــه يبــدو أن
حــروب الظــل بــن إي ـران وإرسائيــل ســوف تســتمر.
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