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ة  تــم الهجــوم عــى الســفينة اإلرسائيليــة بواســطة طائرة مســرَّ
ــف  ــن، األوىل قص ــى دفعت ــوم ع ــاء الهج ــث ج ــر، حي أو أك
ــا  ــة، وعندم ة عادي ــرَّ ــرة مس ــا طائ ــخ تحمله ــة بصواري الناقل
ة انتحاريــة أكــر  كانــت الخســائر طفيفــة، جــرى إرســال مســرَّ
ــائر  ــداث خس ــدف إح ــفينة، به ــم الس ــع طاق ــت مهاج رضب
ــل بريطــاين وآخــر  ــاً عــن مقت ــا أســفر فعلي ــة، وهــو م برشي

رومــاين.

وتتبــع الناقلــة النفطيــة رشكة “زودتــاك مارتيــام”، ومقرها 
ــة لرجــل  ــاك” اململوك ــة “زودي ــن رشك ــدن، وهــي جــزء م لن
األعــال اإلرسائيــي إيــال عوفــر، وميثــل هــذا الحــادث الثــاين 
مــن نوعــه خــال يوليــو املــايض، حيــث كان الهجــوم األول يف 
3 يوليــو املــايض، حــن تــم اســتهداف الســفينة التجاريــة التــي 
ــا  ــدال” )Csav Tyndall(، وميلكه تحمــل اســم “كاســاف تين

اإلرسائيــي إيــال عوفــر أيضــاً.

مواقف األطراف الرئيسية
متثلت أبرز مواقف األطراف املعنية يف التايل: 

1- اتهــام إرسائيــي مبــارش: ســارعت تــل أبيــب بتوجيــه 

ــط  ــة النف ــى ناقل ــوم ع ــوع يف الهج ــران بالضل ــام لطه االته
“مــررس ســريت”، وذلــك يف ضــوء تورطهــا يف أحــداث ســابقة 
ــر  ــي يائ ــة اإلرسائي ــر الخارجي ــل وزي ــث حمَّ ــابهة، حي مش
ــراين”،  ــه بـ”اإلرهــاب اإلي ــا وصف ــد مســؤولية الهجــوم مل البي

ــاٍس. ــرد ق ــران ب ــداً طه متوع

كــا أكــد رئيــس الــوزراء اإلرسائيــي نفتــايل بنيــت، خــال 
ــذت  ــران هــي مــن نّف ــه، أن إي االجتــاع األســبوعي لحكومت
ــة”  ــة، مشــراً إىل وجــود “أدل ــذي اســتهدف الناقل الهجــوم ال
ــران يف الحــادث، ومشــدداً عــى  اســتخباراتية عــى تــورط إي
أن “إرسائيــل تعــرف كيــف متــرر لهــا الرســالة” يف إشــارة إىل 

إرصار إرسائيــل عــى االنتقــام مــن طهــران. 

2- مواقــف أمريكيــة وبريطانيــة داعمــة: أكــدت واشــنطن، 
منــذ اإلعــان عــن الحــادث، أن الهجــوم تــم مــن خــال 
ة واحــدة عــى األقــل، األمــر الــذي أعقبــه تأكيــد  طائــرة مســرَّ
الخارجيــة األمريكيــة أن إيــران هــي مــن تقــف وراء الهجــوم 
عــى ناقلــة النفــط اإلرسائيليــة، وتوعــدت إيــران بالــرد 

ــيكاً جــداً. ــذي ســيكون وش املناســب وال

ومــن جانبهــا، أدانــت الخارجيــة الريطانيــة الهجــوم، 
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اســتهدفت إيــران ناقلــة النفــط “ميرســر ســتريت” شــمال بحــر العــرب قبالــة مينــاء الدقــم الُعمانــي، الجمعــة 
ــرة باإلمــارات، األمــر  ــى الفجي ــا إل ــو الماضــي، والتــي كانــت فــي طريقهــا مــن “دار الســام” بتنزاني 30 يولي

الــذي أســفر عــن مقتــل اثنيــن مــن طاقــم الســفينة، أحدهمــا بريطانــي واآلخــر رومانــي.

قواعد جديدة!
أبعاد استهداف ناقلة نفط إسرائيلية يف بحر العرب

قواعــد جديــدة! أبعــاد اســتهداف إيــران ناقلــة نفــط إســرائيلية فــي بحــر العــرب، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1301، 05 أغســطس 2021، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــي  ــران ه ــون إي ــة أن تك ــح للغاي ــن املرج ــه “م ــت إن وقال
ــدروس  ــد م ــود تعم ــرة إىل وج ــوم”، مش ــذت الهج ــي نف الت
مــن قبــل طهــران الســتهداف الناقلــة النفطيــة، محملــة 
ــا  ــد اســتدعت وزارت ــه. هــذا وق إياهــا عواقــب مــا قامــت ب
ــن عــى  ــة الســفرين اإليراني ــة والروماني ــة الريطاني الخارجي

ــوم. ــة الهج خلفي

3- اإلنــكار الرســمي اإليــراين: نفــت الخارجيــة اإليرانيــة 
ــة يف بحــر العــرب،  ــة النفطي ــا يف الهجــوم عــى الناقل تورطه
ووصفــت االتهامــات بالباطلــة، يف حــن أملحــت وســائل 

اإلعــام اإليرانيــة إىل تــورط إيــران يف الهجــوم.

قواعد جديدة حاكمة
ــوالت  ــن التح ــدد م ــن ع ــر ع ــراين األخ ــوم اإلي ــف الهج كش

ــايل:  ــا يف الت ــن توضيحه ــي ميك ــة، والت الافت

1- االعــراف اإليــراين غــر املبــارش بالهجــوم: عــى الرغــم مــن 
ــة “مــررس  ــة بالهجــوم عــى ناقل ــران رســمياً أي صل نفــي إي
ــة  ــة اإليراني ــة للحكوم ــامل” التابع ــاة “الع ــإن قن ــريت”، ف س
نقلــت عــن مصــادر، أن الهجــوم عــى الناقلــة جــاء رداً عــى 
ــة”  ــار “الضبع ــى مط ــايض، ع ــبوع امل ــل، األس ــوم إرسائي هج
الســوري، يف اعــراف إيــراين ضمنــي عــن املســؤولية يف تنفيــذ 
الهجــوم، وهــو مــا يُدلــل عــى رغبــة طهــران يف إيصــال رســالة 
للجانــب اإلرسائيــي بأنهــا قــادرة عــى رد الرضبــات وإلحــاق 

خســائر بإرسائيــل.

ــارت  ــل: أش ــران وإرسائي ــن إي ــتباك ب ــد االش ــر قواع 2- تغ

مصــادر إيرانية إىل أن الهجوم عى الناقلة “مرســور ســريت”، 

ــوذ  ــة عــى مناطــق نف جــاءت رداً عــى الهجــات اإلرسائيلي

إيــراين داخــل ســوريا، وتُدلــل مــؤرشات الحادثــن عــى رغبــة 

إيــران يف فــرض معادلــة جديــدة للتصعيــد بــن الطرفــن. 

ويف املقابــل، فــإن اســتهداف إرسائيــل لقاعــدة عســكرية 

تســتخدمها إيــران وجاعــات مواليــة لهــا يف القصــر بســوريا، 

أّدى إىل مقتــل أحــد أعضــاء الحــرس الثــوري اإليــراين، وجــرح 

ــة  ــك نتيج ــاين، وذل ــه” اللبن ــزب الل ــي “ح ــن ُمقات ــة م أربع

الســتهداف الهجــات مهاجــع املقاتلــن، وليــس فقــط مخــازن 

ــرات مبطــار “الضبعــة”، كــا جــرت  األســلحة ومــدارج الطائ

العــادة.

وارتبــط التصعيــد اإليــراين برغبــة الرئيــس “إبراهيــم 

رئيــي” فــرض قواعــد جديــدة، تتعلــق برسعــة الــرد اإليــراين 

عــى اســتهداف إرسائيــل لوجودهــا يف ســوريا، وقدرتهــا عــى 

ــداث  ــر، وإح ــاً يف البح ــا أيض ــر، وإمن ــط يف ال ــس فق ــرد لي ال

ــران  ــه طه ــت تتجنب ــذي كان ــر ال ــة، وهــو األم خســائر برشي

ــة. ــل يف الهجــوم عــى الســفن اإلرسائيلي ــن قب م

3- توعــد إرسائيــي بــرد قــاٍس عــى الهجــوم: أعلنــت إرسائيل، 

وعــى لســان كبــار مســؤوليها، منــذ وقــوع الحــادث، توعدهــا 

بــرد موجــع انتقامــاً لهــذا الهجــوم، وأشــارت إىل أن الــرد بــات 

جاهــزاً وينتظــر ســاعة الصفــر لتنفيــذه ضــد أهــداف إيرانيــة 

“مرصودة”.
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وعــى الرغــم مــن تكــرار الرضبــات اإلرسائيلية 
عــى أهــداف إيرانيــة يف ســوريا، والتــي وصلــت 
ــإن  ــو املــايض فقــط، ف ــاث مــرات خــال يولي لث
الحكومــة اإلرسائيليــة تعتــزم الــرد بشــكل قــاٍس، 
خاصــة مــع حــرص حكومــة بينيــت عــى أال 
تبــدو ضعيفــة وغــر حازمــة يف التعامــل مــع 

ــل.  ــن يف الداخ ــام املعارض ــران أم إي

ــي الئحــة أهــداف  ــش اإلرسائي ــدرس الجي وي
إيرانيــة الختيــار عــدد منهــا لرضبهــا، ســواء مــن 
خــال قصــف غــر عــادي ملواقــع متركــز قواتهــا 
يف ســوريا، أو يف عمــق األرايض اإليرانيــة، مشــرة 
ــا  ــران أوله ــة داخــل إي ــة أهــداف محتمل إىل ثاث
ــدر  ــأ بن ــد يكــون مرف ــة وق ــئ اإليراني أحــد املوان
ــواطئ  ــرب الش ــفن ق ــر س ــا تدم ــاس، وثانيه عب
اإليرانيــة، وآخرهــا اســتهداف ســفينة حربيــة 
إيرانيــة يعتقــد أن املســرات التــي شــّنت الهجــوم 

ــا. انطلقــت منه

4- تدويــل األزمــة مــع إيــران: حرصــت إرسائيــل 
منــذ وقــوع الحــادث، عــى أن يكــون هنــاك 

ــاً ضــد إيــران، وليــس تحــركاً منفــرداً مــن قبلهــا  تحــركاً دولي
ــي  ــة اإلرسائي ــر الخارجي ــط، ويف هــذا الســياق، رصح وزي فق
يائــر البيــد بأنــه أعطــى تعليــات للبعثــات الدبلوماســية يف 
ــدن واألمــم املتحــدة للتحــرك دبلوماســياً ضــد  واشــنطن ولن

ــران. إي

وتعهــدت واشــنطن، يف املقابــل، بــرد جاعــي مــع حلفائها 
ــوين  ــي أنت ــة األمري ــر الخارجي ــد وزي ــث أك ــران، حي ــى إي ع
ــة  ــع اململك ــيق م ــق وتنس ــال وثي ــى اتص ــا ع ــن “إنن بلينك
ــرد  ــيكون ال ــرى. وس ــا ودول أخ ــل وروماني ــدة وإرسائي املتح
جاعيــاً”. وتكثــف تــل أبيــب مــن الجهــود يف هــذا الصــدد، 
لرغبتهــا يف تشــكيل جبهــة دوليــة ضــد إيــران لضــان فــرض 

مزيــد مــن الضغــوط عليهــا.

السيناريوهات المتوقعة 
ميكــن القــول إن أمــام إرسائيــل خياريــن رئيســين يف التعامــل 
مــع التهديــدات اإليرانيــة، والتــي ميكــن توضيحهــا يف التــايل: 

1- مســار التصعيــد: يقــوم هــذا املســار عــى تنفيــذ إرسائيــل 
ــع  ــة املجتم ــى تعبئ ــل ع ــل والعم ــران، ب ــا ضــد إي تهديداته
ــن:  ــى فرضيت ــار ع ــذا املس ــتند ه ــران. ويس ــد إي ــدويل ض ال
ــران  ــع إي ــنطن يف من ــب وواش ــل أبي ــة ت ــق برغب األوىل تتعل
ــة يف  ــي للقــوات اإليراني ــرد عــى االســتهداف اإلرسائي مــن ال

ــالة  ــه رس ــة يف توجي ــي الرغب ــة ه ــة الثاني ــوريا، والفرضي س
حازمــة للرئيــس اإليــراين الجديــد “إبراهيــم رئيــي” بــأن أي 

ــر. ــي أك ــد إرسائي ــه تصعي ــراين ســوف يقابل ــد إي تصعي

ويف هــذا اإلطــار، قــد تقــوم إرسائيــل بتصعيــد عملياتهــا 
العســكرية يف ســوريا ضــد إيــران، أو شــن هجــات تســتهدف 
منشــآت اســراتيجية داخــل إيــران، أو اغتيــال شــخصيات 
إيرانيــة مؤثــرة، أو هجــات ســيرانية ضــد مرافــق ومصالــح 

إيرانيــة.

ــاع  ــى أســاس إقن ــذا املســار ع ــوم ه ــة: يق 2- مســار التهدئ
واشــنطن تــل أبيــب بــرضورة التهدئــة مقابــل قيــام واشــنطن 
بفــرض عقوبــات جديــدة عــى إيــران، ومارســة مزيــد مــن 
الضغــوط عليهــا، مبــا يرتبــه ذلــك مــن تعديــل ســلوكها 
اإلقليمــي، وعودتهــا ملســار املفاوضــات يف فيينــا، وإدراج بنــد 
ــاً  ــة الحق ــران اإلقليمي ــات إي ــف تدخ ــة مل ــق مبناقش يتعل
أو االتفــاق عــى التفــاوض عليهــا مســتقباً. كــا قــد تتجــه 
ــرة  ــرات املس ــج الطائ ــى برام ــات ع ــرض عقوب ــنطن لف واش

ــران. ــة لطه ــخ املوجه والصواري

ــن  ــس األم ــكوى ملجل ــة ش ــة اإلرسائيلي ــت الحكوم وقدم
رســمياً ضــد إيــران، يف محاولــة إلقنــاع مجلــس األمــن، ليــس 
فقــط بإدانــة ســلوك طهــران، ولكــن فــرض عقوبــات عليهــا. 
ــى رضورة  ــي، ع ــفر اإلرسائي ــاد أردان، الس ــد جلع ــد أك فق
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أن يقــوم مجلــس األمــن بـــ “اتخــاذ كافــة الوســائل املطلوبــة 

ــبب  ــل بس ــكل كام ــراين بش ــام االي ــبة النظ ــل محاس ــن أج م

ــدويل”. ــون ال ــرة للقان ــررة والخط ــه املتك انتهاكات

ــا يضعــف مــن فــرص حــدوث هــذا الســيناريو  ولعــل م

ــه  ــح أن ــابق، يتض ــي الس ــلوك اإلرسائي ــراءة الس ــن ق ــه م أن

ــران  ــى إي ــرد ع ــن ال ــل ع ــم إرسائي ــتبعد أن تحج ــن املس م

ــل  ــا، الســيا أن هــذا الحــادث ميث جــراء اســتهداف مصالحه

بالــون اختبــار للحكومــة اإلرسائيليــة الجديــدة بقيــادة نفتــايل 

بينيــت أمــام الداخــل اإلرسائيــي واملعارضــن يف الليكــود، 

حيــث تؤكــد حكومــة بينيــت عــى أنهــا تتبنــي النهــج الثابــت 

ــران. ــع إي ــل بحــزم م ــة يف التعام ــات اإلرسائيلي للحكوم

ــة  ــن اإلدان ــع ب ــل للجم ــه إرسائي ــد تتج ــط: ق ــار وس 3- مس
الدبلوماســية إليــران وتنفيــذ عمليــات تخريبيــة ضــد إيــران، 
وإن يف وقــت الحــق، حتــى ال يعيــق ذلــك جهودهــا الراميــة 
ــات  ــة هج ــدويل إلدان ــع ال ــم املجتم ــى دع ــول ع إىل الحص
إيــران، واتخــاذ إجــراءات ضدهــا، كــا أنــه يف حالــة تخــاذل 
مجلــس األمــن عــن اتخــاذ عقوبــات ضــد إيــران، فــإن إرسائيل 
ســوف تجــد املــرر لتنفيــذ عمليــات انتقاميــة ضــد إيــران. 

ــل  ــران وإرسائي ــن إي ــرة ب ــإن الحــرب الدائ ــام، ف ويف الخت
يف البحــار املحيطــة باملنطقــة أضحــت أكــر خطــورة، حيــث 
ــة،  ــارة يف املنطق ــة املاحــة والتج ــارش حرك ــدد بشــكل مب ته
فضــاً عــن أمــن واســتقرار دولهــا، خاصــة أنــه يبــدو أن 

ــتمر. ــوف تس ــل س ــران وإرسائي ــن إي ــل ب ــروب الظ ح


