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ــد  ــي ح ــاالت، ف ــأن االغتي ــل ب ــذا التحلي ــادل ه يج
تزايــد  ولكــن  جديــدة،  ظاهــرة  ليســت  ذاتهــا، 
االعتمــاد عليهــا فــي إدارة التفاعــات اإلقليميــة 
ــرة،  ــذه الظاه ــي ه ــد ف ــد الجدي ــو البع ــة ه والدولي
حيــث اســتخدمت بشــكل مكثــف كإحــدى أدوات 
إدارة الصــراع بيــن العديــد مــن القــوى والتيــارات 
الــدول، أو  السياســية والمســلحة داخــل بعــض 
كوســيلة تعكــس ردود فعــل متباينــة إزاء سياســات 
أو مواقــف معينــة تتبناهــا العديــد مــن الــدول تجــاه 

ــة. ــة مختلف ــة أو دولي ــات إقليمي أزم

ــاالت  ــي ح ــة ف ــرة جلي ــذه الظاه ــدت ه ــد ب وق
إيــران وروســيا وإســرائيل تحديــداً، إذ وجهــت 
تفجيــر  بمحاولــة  اإليرانــي  للنظــام  اتهامــات 
ــوى المعارضــة  ــه ق ــذي نظمت المؤتمــر الحاشــد ال
اإليرانيــة، للتنديــد بممارســاته علــى الصعيديــن 
الداخلــي والخارجــي والمطالبــة بإســقاطه، فــي 
ــس  ــة الفرنســية باري ــت" بالعاصم ــة "فيلبين ضاحي
ــد أن قامــت الشــرطة  ــو 2018، بع ــي 30 يوني ف
محاولــة  بتهمــة  شــخصين  باعتقــال  البلجيكيــة 
ــال  ــع اعتق ــوازي م ــي، بالت ــل اإلرهاب ــذ العم تنفي
ــلطات  ــت الس ــا قال ــي ألماني ــي ف ــي إيران دبلوماس
ــر)1(.  ــة التفجي ــة بمحاول ــى صل ــه عل ــة إن األلماني

ووجهــت بريطانيــا اتهامــات مماثلــة لروســيا، 
مــن دون تقديــم أدلــة حاســمة ضدهــا، بالمســؤولية 
عــن محاولــة اغتيــال العميــل "المنشــق" "ســيرجي 
ســالزبوري  مدينــة  فــي  وابنتــه  ســكريبال"، 
البريطانيــة، فــي 3 مــارس 2018، باســتخدام 
غــاز األعصــاب "نوفيتشــوك")2(. وقبلهــا تعــرض 
الســفير الروســي لــدى تركيــا "أندريــه كارلــوف" 
لاغتيــال، فــي 19 ديســمبر 2016 علــى يــد 
عناصــر  أحــد  ألطنطــاش"،  ميــرت  "مولــود 

الشــرطة التركيــة)3(. 

ــرة  ــذه الظاه ــل ه ــذا التحلي ــاول ه وســوف يتن
ــن خــال إيضــاح أســباب إقــدام الــدول علــى  م
تبنــي أســلوب التصفيــة الجســدية، فضــاً عــن 

بيــان التداعيــات المترتبــة عليهــا.

اأواًل: مربرات تبني اأ�صلوب الت�صفية
يلجــأ بعــض الــدول إلــى تبنــي هــذه اآلليــة التــي قــد 
تفــرض عليهــا تكلفــة عاليــة فــي بعــض األحيــان، 
وذلــك ألســباب مختلفــة يتمثــل أبرزهــا فيمــا يلــي:

1- تصفيــة الخونــة: تعتبــر أجهــزة االســتخبارات 
أن أي انشــقاق مــن جانــب العناصــر العاملــة فــي 
أجهزتهــا األمنيــة يعــد بمنزلــة خيانــة عظمــى، 

ال تعد االغتياالت 
ظاهرة جديدة يف 

التفاعالت اإلقليمية 
والدولية، حيث مثلت 

بشكل دائم متغريًا 
مهمًا كان له تأثري 

يف حتديد مسارات 
واجتاهات هذه 

التفاعالت على مدار 
التاريخ. ويكفي أنها 

كانت السبب املعلن 
الذي أدى إىل اندالع 

احلرب العاملية 
األوىل بعد اغتيال 

األرشيدوق النمساوي 
“فرانز فرديناند”، ويل 

عهد النمسا، يف 28 
يونيو 1914. 

د. حممد عباس ناجي
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حتليالت املستقبل

ــم  ــى خبرته ــة، بالنظــر إل ــة األمني ــح الدول ــوي لمصال ــد حي وتهدي
ــي هــذه األجهــزة،  ــم ف ــم عمله ــا بحك ــي يمتلكونه ــات الت والمعلوم
خاصــة إذا مــا تــم تجنيدهــم مــن قبــل أجهــزة اســتخبارات معاديــة 
ــة  ــم أدل ــي تقدي ــات أو اســتخدامها ف ــك المعلوم ــى تل للحصــول عل

ــة فــي أنشــطة ســرية ضدهــا.  علــى تــورط تلــك الدول

وفــي هــذا اإلطــار، اتهــم جهــاز االســتخبارات الروســية 
ــندر  ــق "ألكس ــي المنش ــال الجاســوس الروس ــي" باغتي "إف إس ب
مــادة  باســتخدام   ،2006 عــام  فــي  لنــدن  فــي  ليتفينينكــو" 
البلوتونيــوم، وذلــك نظــراً لتعاونــه مــع االســتخبارات البريطانيــة 
ضــد روســيا. وال يختلــف األمــر كثيــراً بالنســبة للجاســوس اآلخــر 
ســيرجي ســكريبال، والــذي تعــرض لمحاولــة اغتيال فــي بريطانيا 
مؤخــراً، وأديــن بتســريب هويــات عمــاء االســتخبارات الروســية 
الذيــن يعملــون ســراً فــي أوروبــا لجهــاز االســتخبارات الخارجيــة 
البريطانــي "إم آي 6". فعلــى الرغــم مــن مبادلتــه مــع جواســيس 
عملــوا لصالــح المخابــرات الروســية، وألقــي القبــض عليهــم فــي 
ــت مــع معلومــات  ــة ســكريبال تزامن ــت تصفي ــإن توقي الغــرب، ف
ــة ضــد  ــع االســتخبارات البريطاني ــد م ــاون مــن جدي ــدأ يتع ــه ب أن

موســكو. 

 واســتندت االتهامــات البريطانيــة إلــى تصريــح الرئيــس 
الروســي فاديميــر بوتيــن بــأن الخونــة يلقــون دومــاً مصيــراً 
ســيئاً)4(، ومــن جهــة ثانيــة، تعتبــر تصفيــة الخونــة، وفقــاً للعقيــدة 
ــة  ــن بالتكلف ــر أي خائ ــى تذكي ــدف إل ــل ردع، يه ــية، عام الروس
ــا  ــة، وأنه ــة أجنبي ــه لدول ــة لعمالت ــيدفعها نتيج ــي س ــة الت المرتفع

ــية)5(. ــرات الروس ــد المخاب ــن ي ــه م ــن حمايت ــز ع ــوف تعج س

2- تحجيــم مصــادر التهديــد: مثلــت التصفيــة أحــد الخيــارات التــي 
تبنتهــا إســرائيل فــي مواجهــة خصومهــا اإلقليمييــن. فقد اســتخدمت 
هــذا األســلوب لعرقلــة تطــور البرنامــج النــووي اإليرانــي، خاصة 
بعــد أن زادت عــدد أجهــزة الطــرد المركــزي إلــى نحــو 19 ألــف 
جهــاز مــن طــرازات مختلفــة، ورفعــت مســتوى التخصيــب إلــى 
مــا يقــرب مــن 20%. فقــد تــوازى هــذا التقــدم مــع تصاعــد 
ظاهــرة اغتيــال علمــاء نووييــن إيرانييــن، فــي الفتــرة مــن 2010 
ــر  ــي 12 يناي ــي مقدمتهــم مســعود محمــدي ف ــى 2012، وف وحت
2010، ومجيــد شــهرياري فــي 29 نوفمبــر مــن العــام نفســه)6(.

ويأتــي فــي هــذا اإلطــار كذلــك اتهــام إســرائيل بتصفيــة فــادي 
ــي  ــص ف ــر متخص ــو خبي ــام 2018، وه ــل ع ــي أوائ ــش ف البط
مجــال الصواريــخ، ويتبــع حركــة حمــاس، وذلــك في أثنــاء وجوده 
فــي ماليزيــا، فضــاً عــن اتهامهــا كذلــك بقتــل خبيــر تونســي فــي 
ــا  ــرات ب ــر طائ ــى تطوي ــل عل ــه كان يعم ــد أن ــام 2016 يعتق ع
طيــار لصالــح حركــة حمــاس. وفــي كا الحالتيــن نفــت إســرائيل 

عاقاتهــا بعمليــات االغتيــال هــذه)7(. 

3- تصفيــة الحســابات مــع الخصــوم: وجهــت إســرائيل اتهامــات 
ــن  ــة م ــاء مختلف ــي أنح ــا ف ــتهداف مصالحه ــة اس ــران بمحاول إلي
ــض  ــا بع ــرض له ــي تع ــال الت ــات االغتي ــى عملي ــم رداً عل العال
علمائهــا النووييــن، علــى غــرار الهجــوم الــذي تعــرض لــه ســياح 
ــن  ــفر ع ــو 2012، وأس ــي 18 يولي ــا ف ــي بلغاري ــرائيليون ف إس
ــت  ــث قال ــاري، حي ــرائيليين وبلغ ــم 5 إس ــخاص منه ــل 6 أش مقت

إســرائيل إن "الحــرس الثــوري اإليرانــي وحــزب هللا مســؤولون 
ــة")8(.   عــن العملي

وبالمثــل، ســعت تركيــا إلــى اتهــام حركــة فتــح هللا كولــن 
ــه  ــا "أندري ــال الســفير الروســي لديه ــة اغتي ــوف وراء عملي بالوق
كارلــوف"، فــي 19 ديســمبر 2016، وذلــك فــي محاولــة لتصفيــة 
الحســابات مــع الحركــة، التــي تتهمهــا بتدبيــر محاولــة االنقــاب 
ــة  ــه، ومحاول ــام نفس ــن الع ــو م ــف يولي ــي منتص ــت ف ــي وقع الت
ــة  ــات المتحــدة لتســليم الداعي ــى الوالي ــك للضغــط عل ــف ذل توظي

ــاك.  ــم هن المقي

فقــد أبلــغ وزيــر الخارجيــة التركــي "مولــود جاويــش أوجلــو" 
نظيــره األمريكــي جــون كيــري )الســابق( أن تركيــا وروســيا 
تعتقــدان أن أتباعــاً لجولــن مســؤولون عــن عمليــة االغتيــال، كمــا 
أن أنقــرة تســتهدف كذلــك مــن إدانــة كولــن الــرد علــى االتهامــات 
التــي تتعــرض لهــا بدعــم بعــض التنظيمــات اإلرهابيــة فــي 
ــل التغاضــي  ــى األق ــدة، أو عل ــوريا، خاصــة "داعــش" والقاع س
عــن أنشــطتها داخــل الحــدود الســورية، باعتبــار أنهــا، فــي 

ــوري.  ــام الس ــة للنظ ــا، مناوئ رؤيته

4- إضعــاف المعارضــة الخارجيــة: ســعت إيــران إلــى تبنــي 
ــارج،  ــي الخ ــوى المعارضــة ف ــع ق ــل م ــة للتعام ــلوب التصفي أس
ــتقطاب  ــي اس ــرة ف ــرة األخي ــال الفت ــا خ ــد دوره والتــي تصاع
دعــم المجتمــع الدولــي لاحتجاجــات التــي تندلــع فــي إيران بســبب 
تــردي األوضــاع المعيشــية الداخليــة، وهــو مــا ال يمكــن فصله عن 
األدلــة التــي ســاقتها دول أوروبيــة عديــدة لتأكيــد تــورط إيــران فــي 
محاولــة تفجيــر المؤتمــر الــذي نظمتــه قــوى المعارضــة اإليرانيــة 
فــي باريــس فــي 30 يونيــو 2018. ويبــدو أن مخــاوف طهــران 
مــن إقــدام الواليــات المتحــدة علــى تغييــر النظــام مّثــل أحــد 
ــة تصفيــة المعارضــة، خاصــة  األســباب التــي دفعتــه إلــى محاول
ــوى  ــر سياســات بعــض الق ــي تغيي ــت دوراً ف ــا لعب ــرى أنه ــه ي أن

ــة إزاءه. الدولي

الــدول: مثلــت عمليــات االغتيــال محــوراً  بيــن  الوقيعــة   -5
للتفاعــات بيــن بعــض الفاعليــن الدولييــن وبيــن العديــد مــن 
ــال  ــة اغتي ــفته عملي ــا كش ــرار م ــى غ ــة، عل ــات اإلرهابي التنظيم
 19 فــي  لــدى تركيــا "أندريــه كارلــوف"،  الروســي  الســفير 
ديســمبر 2016، والــذي فســره منفــذ االعتــداء الضابــط الســابق 
ــي  ــدور الروس ــى ال ــي عل ــه رد انتقام ــاش"، بأن ــن ط ــود ط "مول
الداعــم للنظــام الســوري عســكرياً فــي المعــارك مــع المعارضــة 

ــب. ــة حل ــي مدين ــلحة ف المس

ــل  ــا تفســير آخــر يتمث ــيا كان لديه ــو أن روس ــت ه ــن الاف لك
ــة الجهــود التــي بذلتهــا مــع  ــة بعــض األطــراف عرقل فــي محاول
تركيــا مــن أجــل إعــادة تطبيــع العاقــات بعــد مرحلــة التوتــر التــي 
فرضهــا إســقاط أنقــرة المقاتلــة "ســوخوي 24" الروســية فــي 
نوفمبــر 2015، ومــا أعقبهــا مــن فــرض عقوبــات روســية علــى 
أنقــرة إلــى حيــن تقديــم الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
ــو  ــى نظيــره الروســي فياديميــر بوتيــن فــي 27 يوني ــذاراً إل اعت
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تصاعد عمليات “االغتيال” يف التفاعالت الدولية

ــال كانــت مــن التطــورات  ــة االغتي ــاً أن عملي ــا، كان الفت وهن
التــي ســاهمت فيمــا بعــد فــي تطويــر التنســيق بيــن روســيا وتركيــا 
ــث  ــران، حي ــا إي ــاركت فيه ــية ش ــة وسياس ــات أمني ــمل تفاهم ليش
اتفقــت الــدول الثــاث علــى عقــد جــوالت مباحثــات متعــددة بيــن 
مســؤوليها فــي األســتانة لمتابعــة التطــورات السياســية والميدانيــة 
فــي ســوريا علــى الرغــم مــن الخافــات العميقــة بينهمــا فــي 
ــام  ــران النظ ــيا وإي ــن روس ــم كل م ــث تدع ــوري، حي ــف الس المل
الســوري، فيمــا تصــر تركيــا علــى دعــم قــوى المعارضــة وبعــض 

ــه.  ــة التــي تعمــل علــى اإلطاحــة ب التنظيمــات اإلرهابي

ثانيًا: تداعيات داخلية وخارجية
الدولــة،  تداعيــات عديــدة علــى  تفــرض ظاهــرة االغتيــاالت 
خاصــة فــي حالــة نجــاح الدولــة التــي وقعــت علــى أرضهــا عمليــة 
االغتيــال فــي تقديــم أدلــة مقنعــة علــى تــورط الدولــة المعاديــة فــي 
تنفيــذ هــذه العمليــة ويمكــن توضيــح أبــرز تداعياتهــا فــي النقــاط 

التاليــة:

1- زيــادة الضغــوط الدوليــة: تزامنــت االتهامــات الموجهــة إلــى 
إيــران، وتحديــداً فيلــق القــدس التابع للحــرس الثوري، بالمســؤولية 

عــن محاولــة االغتيــال األخيــرة مــع اتســاع 
المتحــدة  الواليــات  مــع  التوتــر  نطــاق 
االتفــاق  مــن  انســحابها  بعــد  األمريكيــة 
ــدة  ــات جدي ــرض عقوب ــادة ف ــووي وإع الن
ــى فــي 7 أغســطس  ــى مرحلتيــن، األول عل
2018، والثانيــة فــي 4 نوفمبــر مــن العــام 

ــه)10(. نفس

دونالــد  األمريكــي  الرئيــس  وســعى 
ــي  ــي ف ــورط اإليران ــتثمار الت ــب الس ترام

ــران،  ــال إي ــدة حي ــته الجدي ــر سياس ــذه لتبري ــال ه ــة االغتي محاول
وأن الخافــات مــع األخيــرة ال تنحصــر فــي برنامجهــا النــووي، 
ــران  ــلوك إي ــل س ــا تعدي ــرى، أهمه ــات أخ ــى ملف ــد إل ــا تمت وإنم
اإلقليمــي، الســيما فــي ضــوء تورطهــا فــي دعــم الجماعــات 
ــى  ــة الشــرق األوســط، الســنية والشــيعية عل ــة فــي منطق اإلرهابي
ــدول  ــة ل ــؤون الداخلي ــي الش ــتمرة ف ــا المس ــواء، وتدخاته ــد س ح
المنطقــة وأدوارهــا الســلبية فــي دول األزمــات، وأخيــراً انتهاكاتهــا 

ــل. ــي الداخ ــان ف ــوق اإلنس ــتمرة لحق المس

وياحــظ أن واشــنطن قــد تكــون لعبــت دوراً فــي فضــح 
المخطــط اإليرانــي، فقــد كشــفت اإلدارة األمريكيــة عــن أنهــا 
تناقــش مــع أطــراف عديــدة كيــف تســتخدم إيــران الســفارات 
ــق  ــاون وثي ــى تع ــة، مشــيرة إل ــات إرهابي ــط لهجم غطــاء للتخطي
مــع الســلطات األلمانيــة والبلجيكيــة والنمســاوية لكشــف تفاصيــل 

المخطــط لتفجيــر مؤتمــر المعارضــة)11(. 

وعلــى الرغــم مــن أن إيــران أبــدت فــي البداية رد فعل متشــدداً 
تجــاه اإلجــراءات التــي اتخذتهــا الــدول األوروبيــة، وقامــت وزارة 
ــي  ــي والفرنس ــفيرين البلجيك ــتدعاء الس ــة باس ــة اإليراني الخارجي
والقائــم باألعمــال األلمانــي، فــي 4 يوليــو 2018، لتقديــم مذكــرة 
ــا، بطلــب فرنســي، باعتقــال  ــام ألماني احتجــاج اعتراضــاً علــى قي

الدبلوماســي اإليرانــي، معتبــرة أن هــذه الخطــوة تمثــل "مؤامــرة 
لضــرب العاقــات بيــن إيــران والــدول األوروبيــة")12(، في إشــارة 
إلــى الجهــود التــي تبذلهــا الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أجــل 
إقنــاع األخيــرة بدعــم ضغوطهــا علــى األولــى، فإنهــا فــي النهايــة 
ــك،  ــر مــن ذل ــد لمســتوى أكب ــى عــدم التصعي كانــت حريصــة عل
خاصــة أنهــا تســعى للحفــاظ علــى عاقاتهــا مــع الــدول األوروبية، 
حتــى ال تتجــاوب مــع العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى 

طهــران. 

بالنســبة لروســيا، فقــد شــهدت  وال يختلــف األمــر كثيــراً 
ــام  ــن ع ــدءاً م ــة ب ــدول األوروبي ــكو وال ــن موس ــا بي ــات م العاق
ــم  ــى ض ــكو عل ــدام موس ــوء إق ــي ض ــداً، ف ــراً متزاي 2014 توت
ــر  ــي الصــراع الدائ ــا ف ــن تدخله ــرم، فضــاً ع ــرة الق ــبه جزي ش
ــة  ــة الحكوم ــي مواجه ــن ف ــاً للمتمردي ــا دعم ــرق أوكراني ــي ش ف
ــدة  ــات المتح ــع الوالي ــا دف ــو م ــرب، وه ــة للغ ــة الموالي األوكراني
علــى  اقتصاديــة  عقوبــات  فــرض  إلــى  األوروبــي  واالتحــاد 

موســكو إلجبارهــا علــى تغييــر ســلوكها. 

ــراً  ــة بيــن الجانبيــن الروســي واألمريكــي توت وشــهدت العاق
فــي ملفــات أخــرى، أبرزها اتهــام األجهزة 
ــي  ــة موســكو بالتدخــل ف ــة األمريكي األمني
االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة فــي عــام 
ــس  ــح الرئي ــا لصال ــر عليه 2016، للتأثي
ــب باســتخدام عــدة  ــد ترام المنتخــب دونال
وســائل أبرزهــا األخبــار الكاذبــة وســاح 

التســريبات. 

ويمثــل الملــف الســوري أحــد الملفــات 
التدخــل  بعــد  الطرفيــن  بيــن  الخافيــة 
ــاً  العســكري الروســي فــي الصــراع هنــاك، حيــث اتهمــت أطراف
أوروبيــة عديــدة موســكو بأنهــا كانــت ســبباً فــي إطالــة أمــد األزمــة 
الســورية فــي ظــل دعمهــا المســتمر للنظــام الســوري وعرقلتهــا 
ــس األمــن  ــة مــن داخــل مجل ــرار إدان ــة الســتصدار ق ــة محاول أي

ــر.  ــا األخي ــي يتخذه ضــد اإلجــراءات الت

ومــع إخفــاق العقوبــات الغربيــة علــى إثنــاء موســكو عــن 
سياســتها، بــدأت دول أوروبيــة، مثــل إيطاليــا والنمســا وغيرهمــا، 
تطالــب االتحــاد األوروبــي برفــع العقوبــات عــن روســيا، وإعــادة 

النظــر فــي الموقــف األوروبــي مــن موســكو)13(. 

ومثلــت االتهامــات التــي وجهتها لندن إلى موســكو بالمســؤولية 
ــة اغتيــال ســيرجي ســكريبال ذريعــة إضافيــة للقــوى  عــن محاول
األوروبيــة المناهضــة لروســيا بالمطالبــة بتشــديد العقوبــات عليهــا 

فــي مواجهــة تلــك التــي تنــادي باســتعادة العاقــات معهــا. 

ــات  ــور العاق ــي تده ــط ف ــس فق ــة لي ــك األزم ــببت تل ــد تس فق
الثنائيــة الروســية – البريطانيــة، بــل امتــدت لتشــمل مجمــل 
العاقــات الروســية – الغربيــة. فقــد أعلنــت رئيســة الــوزراء 
البريطانيــة تيريــزا مــاي، فــي 14 مــارس 2018، عــن أضخــم 
ــذ 30 عامــاً، بلغــت 23 دبلوماســياً  ــة طــرد دبلوماســيين من عملي
فــي الســفارة الروســية فــي لنــدن، مــع تجميــد االتصــاالت الثنائيــة، 

وجهـــت إســـرائيل اتهامـــات إليـــران مبحاولـــة 
اســـتهداف مصاحلهـــا يف أنحـــاء خمتلفـــة 
االغتيـــال  عمليـــات  علـــى  ردًا  العـــامل  مـــن 
التـــي تعـــرض لهـــا بعـــض علمائهـــا النوويـــن، 
ـــه ســـياح  ـــذي تعـــرض ل علـــى غـــرار الهجـــوم ال
إســـرائيليون يف بلغاريـــا يف 18 يوليـــو 2012، 
وأســـفر عـــن مقتـــل 6 أشـــخاص منهـــم 5 

ــاري. ــرائيلين وبلغـ إسـ
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وســحب الدعــوة التــي كانــت موجهــة لوزيــر الخارجيــة الروســي 
ــدن.   ــارة لن ــروف لزي ســيرجي الف

العواصــم  قبــل  مــن  الدبلوماســيين  وتوالــت عمليــة طــرد 
 8 فــي  المتحــدة األمريكيــة،  الواليــات  فقــد أعلنــت  الغربيــة، 
ــيا  ــى روس ــدة عل ــات جدي ــرض عقوب ــن ف ــطس 2018، ع أغس
ــد  ــه، بع ــدءاً مــن 27 مــن الشــهر ذات ــا، ب ــات ذاته بســبب االتهام
ــاز  ــتخدام غ ــي اس ــيا ف ــورط روس ــن ت ــدت م ــا تأك ــت إنه أن قال
ســكريبال)14(.  اغتيــال  محاولــة  فــي  "نوفيتشــوك"  األعصــاب 
وبالتــوازي مــع ذلــك، قــررت الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا 
ــي 26 مــارس 2018، اتخــاذ خطــوات  ــة، ف ــة أوروبي و14 دول
جماعيــة لطــرد دبلوماســيين روس احتجاجــاً علــى تــورط موســكو 

ــة)15(.  ــك العملي ــي تل ف

2- تصعيــد حــدة االحتقــان الداخلــي: تزامــن الكشــف عــن تــورط 
إيــران فــي محاولــة تفجيــر المؤتمــر الــذي نظمتــه قــوى المعارضة 
فــي فرنســا، مــع تصاعــد حــدة االحتجاجــات الداخليــة بســبب 
اســتمرار األزمــات المعيشــية مــن دون الوصــول إلــى حــل لهــا، إذ 
حاولــت قــوى المعارضــة فــي الخــارج اســتغال تلــك االحتجاجات 
ــؤولية  ــه مس ــام وتحميل ــى النظ ــوط عل ــن الضغ ــد م ــرض مزي لف

تدهــور األوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة داخــل إيــران. 

ومــن هنــا، اعتبــرت أطــراف عديــدة داخــل قــوى المعارضــة 
أن محاولــة تفجيــر المؤتمــر مــا هــي إال آليــة تقليديــة يســتند 
ــوازي  ــه، بالت ــن أعدائ ــص م ــتمرة للتخل ــة مس ــام بصف ــا النظ إليه
ــة  ــة للتعامــل مــع االحتجاجــات الداخلي مــع انتهاجــه سياســة قمعي
المتتاليــة التــي تندلــع فــي إيــران اعتراضــاً علــى اســتنزاف 
ــي الخــارج  ــة ف ــة فــي دعــم التنظيمــات اإلرهابي ــة اإليراني الخزين
علــى حســاب معالجــة األوضــاع المعيشــية المترديــة فــي الداخــل.

وركــزت المعارضــة علــى عــرض تاريــخ االغتيــاالت التــي 
تورطــت فيهــا إيــران وحاولــت مــن خالهــا تصفيــة قــادة وكــوادر 
مــن المعارضــة اإليرانيــة فــي الخــارج، إذ اتهمــت إيران باســتخدام 

ــوي،  ــم رج ــال كاظ ــات اغتي ــي عملي ــا ف ــي أوروب ــييها ف دبلوماس
شــقيق زعيــم منظمــة مجاهــدي خلــق مســعود رجــوي، فــي جنيــف 
ــي الحركــة نفســها فــي  ــة ف ــي، القيادي عــام 1991، وزهــرا رجب
ــي  ــي، ف ــاء األلمان ــت القض ــا أثب ــام 1996)16(. كم ــطنبول ع أس
عــام 1992، تــورط إيــران فــي تفجيــر مطعــم "ميكونــوس" 
بشــكل أســفر عــن مقتــل 4 مــن كــوادر المعارضــة اإليرانيــة فــي 
ــر االســتخبارات  ــال وزي ــام باســتصدار مذكــرة اعتق الخــارج، وق

علــي فاحيــان آنــذاك)17(. 

وتورطــت إيــران فــي محاولــة اغتيــال عــادل الجبيــر، وزيــر 
الخارجيــة الســعودي الحالــي، حينمــا كان ســفيراً للمملكــة العربيــة 
الســعودية لــدى واشــنطن فــي عــام 2011، وهــي القضيــة التــي 
ــو  ــي 29 ماي ــس، ف ــس ماتي ــي جيم ــاع األمريك ــر الدف ــاد وزي أع
2017، إلقــاء الضــوء عليهــا لتبريــر السياســة الجديــدة التــي 
إيــران باعتبــار أن األخيــرة مصــدر  تتبناهــا واشــنطن تجــاه 

ــة الشــرق األوســط.  ــي منطق ــتقرار ف ــدم االس رئيســي لع

ــال  ــة االغتي ــياق: "إن محاول ــذا الس ــي ه ــس ف ــال ماتي ــد ق وق
ــة"،  ــة اإليراني ــي الحكوم ــى المســتويات ف ــة مــن أعل ــت موقع كان
ــة  ــرات األمريكي ــن المخاب ــات م ــق وإثبات ــه "وثائ ــاً أن لدي مضيف
تؤكــد أن محاولــة االغتيــال كانــت حادثــاً مخططــاً ولــم تكــن عمــاً 

عشــوائياً")18(. 

وفــي الختــام، يمكــن القــول إن تصاعــد االعتمــاد علــى أســلوب 
االغتيــاالت يعــد مــن أدوات إدارة التفاعــات الصراعيــة وارتبــط 
باتســاع نطــاق الخافــات بيــن القــوى اإلقليميــة والدولية الرئيســية، 
ــن  ــم م ــى الرغ ــن دون تســوية عل ــا م ــا بينه ــات فيم ــاء األزم وبق
الجهــود التــي تبذلهــا فــي هــذا الســياق. وياحــظ أن اتجــاه القــوى 
ــد  ــية تنتق ــة ودبلوماس ــة إعامي ــن عملي ــة ش ــى محاول ــة إل الدولي
اللجــوء إلــى هــذا األســلوب وتســتهجنه، كمــا فــي حالــة روســيا، أو 
فضــح محاولــة االغتيــال، كمــا فــي حالــة إيــران، قــد يضــع مزيــداً 
مــن القيــود علــى اللجــوء إلــى هــذه اآلليــة فــي إدارة الصراعــات 

البينيــة.

 https://bit.ly/2Nqs5Om :1- إحباط هجوم إرهابي إيراني ضد المعارضة في باريس، جريدة االتحاد، 3 يوليو 2018، موجود على الرابط التالي
  https://bbc.in/2PL8lXu :2- روسيا: بريطانيا »تلعب بالنار« في قضية الجاسوس سكريبال، بي بي سي عربي، 6 أبريل 2018، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2wpovwQ :3- تركيا.. توقيف مشتبه به جديد في اغتيال السفير الروسي، روسيا اليوم، 26 يوليو 2018، موجود على الرابط التالي
 https://bit.ly/2N9zLHV :4- الرئيس الروسي فاديمير بوتين ُيؤّكد أّن الخونة يلقون مصيراً سيئاً، العرب اليوم، 7 مارس 2018، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2phA6uc :5- الياس حرفوش، ستالين وبوتين ومكافحة الخونة، الشرق األوسط )اللندنية(، 16 مارس 2018، موجود على الرابط التالي
6- Mehdi Hasan, Iran’s nuclear scientists are not being assassinated. They are being murdered, The Guardian, January 16, 2012, 
accessible at: https://bit.ly/2Q0gmbl 

 http://www.bbc.com/arabic/middleeast-43855351 :7- إسرائيل تنفي ضلوعها في اغتيال فادي البطش، بي بي سي عربي، 22 أبريل 2018، موجود على الرابط التالي
 https://bit.ly/2PVzFT1 :8- إسرائيل تتهم »حزب هللا« رسمياً بهجوم بلغاريا، االتحاد )اإلماراتية(، 20 يوليو 2012، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2wnjuWh :9- »انتقاماً لحلب«: اغتيال السفير الروسي في أنقرة واردوغان يصفه باالستفزاز، آي 24 نيوز، 19 ديسمبر 2016، موجود على الرابط التالي
 https://arbne.ws/2Mi6CGW :10- ترامب يوقع أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على إيران، موقع الحرة، 6 أغسطس 2018، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2KXUde3 :11- هايدي صبري، واشنطن: إيران تستخدم سفاراتها في التخطيط لشن هجمات إرهابية، العين اإلخبارية، 12 يوليو 2018، موجود على الرابط التالي
 https://bit.ly/2wldc9P :12- طهران تستدعي سفراء أوروبيين احتجاجاً على اعتقال دبلوماسي إيراني، روسيا اليوم، 4 يوليو 2018، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2MXCggn :13- النمسا تدعو إلى رفع العقوبات عن روسيا وإعادة النظر في الموقف من موسكو، روسيا اليوم، 3 يونيو 2018، موجود على الرابط التالي
 https://bit.ly/2NejRZR :14- واشنطن: عقوبات جديدة ضد روسيا ستدخل حيز التنفيذ يوم االثنين، روسيا اليوم، 24 أغسطس 2018، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2PKVx3b :15- أميركا وكندا و14 دولة أوروبية تطرد دبلوماسيين روساً، موقع العربية، 26 مارس 2018، موجود على الرابط التالي
 https://bit.ly/2NilG7B :16- طهران واالغتياالت السياسية... ماكينة قمع ال تتوقف، الشرق األوسط، 17 يوليو 2018، موجود على الرابط التالي

 https://bit.ly/2MxgdOp :17- السعودية تفضح تاريخ إيران بنشر الفتن والقاقل، االتحاد )اإلماراتية(، 20 يناير 2016، موجود على الرابط التالي
https://bit.ly/2PHCsPo :18- ماتيس: محاولة اغتيال الجبير حملت توقيع أعلى سلطة بإيران، العربية، 29 مايو 2017، موجود على الرابط التالي


