
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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هجوم أصفهان ال يقوض قدرات إيران 
لكّنه يزيد الضغط على النظام

أعلنـت وزارة الدفـاع اإليرانيـة أن ثـاث طائـرات مسـيرة تحمـل كميـات صغيـرة مـن المتفجـرات أعلنـت وزارة الدفـاع اإليرانيـة أن ثـاث طائـرات مسـيرة تحمـل كميـات صغيـرة مـن المتفجـرات 
هاجمـت مجمعـًا عسـكريًا فـي مدينـة أصفهـان بوسـط إيران يـوم السـبت هاجمـت مجمعـًا عسـكريًا فـي مدينـة أصفهـان بوسـط إيران يـوم السـبت 2828 يناير/كانون الثاني  يناير/كانون الثاني 
20232023، ممـا تسـبب فـي بعـض األضـرار بالمنشـأة، وصـرح، ممـا تسـبب فـي بعـض األضـرار بالمنشـأة، وصـرح مسـؤولون أمريكيـون مسـؤولون أمريكيـون أن “إسـرائيل”  أن “إسـرائيل” 
هـي مـن نفـذت الضربـة ردا علـى مخـاوف تتعلـق باألمـن القومـي بشـأن األنشـطة العسـكرية هـي مـن نفـذت الضربـة ردا علـى مخـاوف تتعلـق باألمـن القومـي بشـأن األنشـطة العسـكرية 
اإليرانيـة، كمـا حملـت إيـران رسـميًا “إسـرائيل” المسـؤولية عـن هجـوم أصفهـان، بينمـا لـم تؤكد اإليرانيـة، كمـا حملـت إيـران رسـميًا “إسـرائيل” المسـؤولية عـن هجـوم أصفهـان، بينمـا لـم تؤكد 

إسـرائيل أو تنفـي بشـكل رسـمي صلتهـا بالحـادث. إسـرائيل أو تنفـي بشـكل رسـمي صلتهـا بالحـادث. 

بمـا  األخيـرة،  السـنوات  بمـا  فـي  األخيـرة،  السـنوات  اإليرانـي فـي  الداخـل  اإليرانـيفـي  الداخـل  فـي  أهـداف  علـى  “إسـرائيل” هجماتهـا  أهـداف كثفـت  علـى  “إسـرائيل” هجماتهـا  كثفـت 
البـارز “محسـن فخـري زادة” فـي نوفمبر/تشـرين  اإليرانـي  النـووي  العالـم  اغتيـال  البـارز “محسـن فخـري زادة” فـي نوفمبر/تشـرين فـي ذلـك  اإليرانـي  النـووي  العالـم  اغتيـال  فـي ذلـك 
اليورانيـوم فـي أبريـل/ أبريـل/، والهجـوم اإللكترونـي علـى منشـأة “نطنـز” لتخصيـب  اليورانيـوم فـي  20202020، والهجـوم اإللكترونـي علـى منشـأة “نطنـز” لتخصيـب  الثانـي الثانـي 

نيسـان نيسـان 20212021، والتـي ألحقـت بعـض األضـرار بأجهـزة الطـرد المركـزي النووية المتطـورة، وكذلك ، والتـي ألحقـت بعـض األضـرار بأجهـزة الطـرد المركـزي النووية المتطـورة، وكذلك 
الهجمـات التـي شـهدها عـام الهجمـات التـي شـهدها عـام 20222022، والتي تشـمل اسـتهداف قاعدة للطائـرات بدون طيار في ، والتي تشـمل اسـتهداف قاعدة للطائـرات بدون طيار في 
“كرمانشـاه” غربـي إيـران، والهجـوم علـى منشـأة إيرانية للبحوث النوويـة والطائرات بدون طيار “كرمانشـاه” غربـي إيـران، والهجـوم علـى منشـأة إيرانية للبحوث النوويـة والطائرات بدون طيار 
فـي “بارشـين”. وفـي الجانـب األخـر لـم تتوقـف إيـران عن الـرد على جميـع الهجمات اإلسـرائيلية فـي “بارشـين”. وفـي الجانـب األخـر لـم تتوقـف إيـران عن الـرد على جميـع الهجمات اإلسـرائيلية 
بطـرق مختلفـة وفـي مناطـق متعـددة، والتـي منها على سـبيل المثال اسـتهداف ما قالت إنه بطـرق مختلفـة وفـي مناطـق متعـددة، والتـي منها على سـبيل المثال اسـتهداف ما قالت إنه 
قاعـدة اسـتخبارات إسـرائيلية فـي “أربيـل” عاصمـة كردسـتان العراق في عـام قاعـدة اسـتخبارات إسـرائيلية فـي “أربيـل” عاصمـة كردسـتان العراق في عـام 20222022، فضا عن ، فضا عن 

مخططـات جـرى إحباطهـا السـتهداف إسـرائيليين فـي تركيـا وغيرهـا.مخططـات جـرى إحباطهـا السـتهداف إسـرائيليين فـي تركيـا وغيرهـا.
والتـي  إيـران،  علـى  المتكـررة  التكتيكيـة  إسـرائيل  هجمـات  إطـار  فـي  أصفهـان  هجـوم  والتـي يأتـي  إيـران،  علـى  المتكـررة  التكتيكيـة  إسـرائيل  هجمـات  إطـار  فـي  أصفهـان  هجـوم  يأتـي 
تسـتهدف تقويـض القـدرات النوويـة والعسـكرية اإليرانيـة، كمـا يحمـل الهجـوم إشـارة أخـرى تسـتهدف تقويـض القـدرات النوويـة والعسـكرية اإليرانيـة، كمـا يحمـل الهجـوم إشـارة أخـرى 
علـى علـى إصـرار “إسـرائيل” علـى اسـتهداف المواقـع النوويـة اإليرانيـة،إصـرار “إسـرائيل” علـى اسـتهداف المواقـع النوويـة اإليرانيـة، إذ إن مدينـة أصفهان التي  إذ إن مدينـة أصفهان التي 
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شـهدت الهجمـة األخيـرة تسـتضيف أربعـة مفاعـات نوويـة تسـتخدم لألغـراض المدنيـة فـي الوقـت شـهدت الهجمـة األخيـرة تسـتضيف أربعـة مفاعـات نوويـة تسـتخدم لألغـراض المدنيـة فـي الوقـت 
الحالـي، ويزيـد الهجـوم مـن إحـراج األجهـزة األمنيـة اإليرانيـة التـي فشـلت طـوال العاميـن الماضييـن الحالـي، ويزيـد الهجـوم مـن إحـراج األجهـزة األمنيـة اإليرانيـة التـي فشـلت طـوال العاميـن الماضييـن 
فـي وقـف االسـتهداف اإلسـرائيلي ألهـداف نوعيـة فـي الداخـل اإليرانـي، خاصـة وأن الطائـرات التي فـي وقـف االسـتهداف اإلسـرائيلي ألهـداف نوعيـة فـي الداخـل اإليرانـي، خاصـة وأن الطائـرات التي 

نفـذت الهجـوم انطلقـت مـن داخـل إيـران. نفـذت الهجـوم انطلقـت مـن داخـل إيـران. 
كـم يؤكـد هجـوم أصفهـان علـى أن مواجهـة “التهديد اإليراني” سـيظل أولويـة قصوى لألمن كـم يؤكـد هجـوم أصفهـان علـى أن مواجهـة “التهديد اإليراني” سـيظل أولويـة قصوى لألمن 
القومي اإلسـرائيلي، السـيما مع تواجد حكومة “بنيامين نتنياهو”، اليمينية المتطرفة، الذي أكد القومي اإلسـرائيلي، السـيما مع تواجد حكومة “بنيامين نتنياهو”، اليمينية المتطرفة، الذي أكد 
خـال خـال كلمتـهكلمتـه أثنـاء أداء اليميـن أمـام الكنيسـيت علـى أن “مواجهـة إيـران وحماية المصالح اإلسـرائيلية  أثنـاء أداء اليميـن أمـام الكنيسـيت علـى أن “مواجهـة إيـران وحماية المصالح اإلسـرائيلية 
من التهديدات اإليرانية تأتي ضمن األولويات القصوى لحكومته”، وبهذا الهجوم يرسل “نتنياهو” من التهديدات اإليرانية تأتي ضمن األولويات القصوى لحكومته”، وبهذا الهجوم يرسل “نتنياهو” 
رسـالة واضحـة حـول مواصلـة حكومتـه نهـج “الحـرب بيـن الحروب” والـذي يسـتهدف توجيه ضربات رسـالة واضحـة حـول مواصلـة حكومتـه نهـج “الحـرب بيـن الحروب” والـذي يسـتهدف توجيه ضربات 

مؤثـرة ومتراكمـة دون أن يرتقـي بالمواجهة إلى مسـتوى الحرب الشـاملة.مؤثـرة ومتراكمـة دون أن يرتقـي بالمواجهة إلى مسـتوى الحرب الشـاملة.
تعطيـل  أيضـا  اإلسـرائيلية  الهجمـات  تسـتهدف  النوويـة،  للقـدرات  وباإلضافـة  عامـة؛  تعطيـل بصـورة  أيضـا  اإلسـرائيلية  الهجمـات  تسـتهدف  النوويـة،  للقـدرات  وباإلضافـة  عامـة؛  بصـورة 
صناعـة الصواريـخ الباليسـتية اإليرانيـة وصناعـة الطائـرات بـدون طيار، وهو أمر يحظـى حاليا بأهمية صناعـة الصواريـخ الباليسـتية اإليرانيـة وصناعـة الطائـرات بـدون طيار، وهو أمر يحظـى حاليا بأهمية 
متزايدة لمنع طهران من تطوير تعاونها العسـكري مع روسـيا في أوكرانيا، حيث تخشـى إسـرائيل متزايدة لمنع طهران من تطوير تعاونها العسـكري مع روسـيا في أوكرانيا، حيث تخشـى إسـرائيل 
مـن أن تعميـق التعـاون العسـكري بيـن روسـيا وإيـران قـد يهـدد مصالحهـا فـي سـوريا، ممـا يجعـل مـن أن تعميـق التعـاون العسـكري بيـن روسـيا وإيـران قـد يهـدد مصالحهـا فـي سـوريا، ممـا يجعـل 

ردع هـذا التعـاون أمـرًا اسـتراتيجيًا.ردع هـذا التعـاون أمـرًا اسـتراتيجيًا.
علـى الجانـب اإليرانـي، وبسـبب الصعوبـات التـي تواجههـا طهـران فـي منـع هـذا النـوع مـن علـى الجانـب اإليرانـي، وبسـبب الصعوبـات التـي تواجههـا طهـران فـي منـع هـذا النـوع مـن 
آثـار  التدابيـر لتقليـل  إلـى اسـتراتيجية تعتمـد علـى اتخـاذ مجموعـة مـن  إيـران  آثـار الهجمـات، لجـأت  التدابيـر لتقليـل  إلـى اسـتراتيجية تعتمـد علـى اتخـاذ مجموعـة مـن  إيـران  الهجمـات، لجـأت 
الضربـات علـى منشـآتها العسـكرية الحيويـة الضربـات علـى منشـآتها العسـكرية الحيويـة حيـث اعتمـدت علـىحيـث اعتمـدت علـى إنشـاء مواقـع موازيـة إنشـاء مواقـع موازيـة يمكنهـا  يمكنهـا 
تبديـل عملياتهـا بسـرعة لتعويـض المنشـآت المتضـررة مـن الضربـات، وكذلـك توزيـع وإخفـاء البنيـة تبديـل عملياتهـا بسـرعة لتعويـض المنشـآت المتضـررة مـن الضربـات، وكذلـك توزيـع وإخفـاء البنيـة 
التحتيـة لساسـل التوريـد الخاصـة باإلمـدادات اللوجيسـتية والمعـدات واآلالت العسـكرية علـى نطـاق التحتيـة لساسـل التوريـد الخاصـة باإلمـدادات اللوجيسـتية والمعـدات واآلالت العسـكرية علـى نطـاق 

واسـع جغرافيـًا. واسـع جغرافيـًا. 
كذلك تعمل إيران على تطوير البنية التحتية العسـكرية االسـتراتيجية تحت األرض، حيث كشـفت كذلك تعمل إيران على تطوير البنية التحتية العسـكرية االسـتراتيجية تحت األرض، حيث كشـفت 
خال الشهر الجاري النقاب عن قاعدة جوية تحت تحمل اسم “عقاب خال الشهر الجاري النقاب عن قاعدة جوية تحت تحمل اسم “عقاب 4444”، وهي األولى من نوعها ”، وهي األولى من نوعها 
التـي تكفـي مسـاحتها الكبيـرة للتعامـل مـع طائـرات مقاتلة، وفـي مايو/أيار الماضي كشـفت إيران التـي تكفـي مسـاحتها الكبيـرة للتعامـل مـع طائـرات مقاتلة، وفـي مايو/أيار الماضي كشـفت إيران 
عـن قاعـدة طائـرات بـدون طيـار كبيـرة “لـم يسـبق لهـا مثيـل تحـت األرض” فـي مـكان غيـر معـروف عـن قاعـدة طائـرات بـدون طيـار كبيـرة “لـم يسـبق لهـا مثيـل تحـت األرض” فـي مـكان غيـر معـروف 

فـي جبـال زاغـروس فـي غرب الباد، تضم أسـطوال من المسـيرات والصواريخ االسـتراتيجية.فـي جبـال زاغـروس فـي غرب الباد، تضم أسـطوال من المسـيرات والصواريخ االسـتراتيجية.
الضربـات اإلسـرائيلية خـال العاميـن الماضييـن لـم تشـكل عامـل ضغـط علـى القيـادة اإليرانيـة الضربـات اإلسـرائيلية خـال العاميـن الماضييـن لـم تشـكل عامـل ضغـط علـى القيـادة اإليرانيـة 
لدفعهـا إلـى تغييـر أو مراجعـة سياسـتها النوويـة. بـداًل مـن ذلـك، واصلـت طهـران تطويـر برنامجها لدفعهـا إلـى تغييـر أو مراجعـة سياسـتها النوويـة. بـداًل مـن ذلـك، واصلـت طهـران تطويـر برنامجها 
النـووي، إذ قامـت بتخصيـب نحـو النـووي، إذ قامـت بتخصيـب نحـو 7070 كيلـو جـرام كيلـو جـرام مـن اليورانيـوم بنسـبة نقـاء  مـن اليورانيـوم بنسـبة نقـاء %60%60، وهـي كميـة ، وهـي كميـة 
تؤهلهـا المتـاك العديـد مـن األسـلحة النوويـة إذا ما شـرعت في ذلك، كما قلصت أيضـًا من تعاونها تؤهلهـا المتـاك العديـد مـن األسـلحة النوويـة إذا ما شـرعت في ذلك، كما قلصت أيضـًا من تعاونها 
مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، حيـث أزالت مـع الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة، حيـث أزالت 2727 من كاميـرات المراقبة للمواقـع النووية اإليرانية. من كاميـرات المراقبة للمواقـع النووية اإليرانية.
ويأتـي توقيـت الهجـوم اإلسـرائيلي مباشـرة بعـد انتهـاء أمريـكا و”إسـرائيل” مـن المنـاورة ويأتـي توقيـت الهجـوم اإلسـرائيلي مباشـرة بعـد انتهـاء أمريـكا و”إسـرائيل” مـن المنـاورة 
الشـاملة “جونيبـر أوك الشـاملة “جونيبـر أوك 20232023”، وهـي المنـاورة ”، وهـي المنـاورة األكبـر تاريخيـًااألكبـر تاريخيـًا بيـن الجانبين، بيـن الجانبين، والتي امتدت ألسـبوع  والتي امتدت ألسـبوع 
وشـملت اسـتخدام القاذفـاتوشـملت اسـتخدام القاذفـات بعيـدة المـدى، واالسـتهداف الدقيـق، والتـزود بالوقـود فـي الجـو،  بعيـدة المـدى، واالسـتهداف الدقيـق، والتـزود بالوقـود فـي الجـو، 
كمـا شـملت التدريـب علـى كمـا شـملت التدريـب علـى تطويـر القـدرات الهجوميـة ذات الصلـة بالبنيـة التحتيـة النوويـة إليـران تطويـر القـدرات الهجوميـة ذات الصلـة بالبنيـة التحتيـة النوويـة إليـران 
وهـو األمـر الـذي أكدتـه بعـض وهـو األمـر الـذي أكدتـه بعـض المصادر اإلسـرائيلية المصادر اإلسـرائيلية التي أشـارت إلـى أن التدريبات المشـتركة تضمنت التي أشـارت إلـى أن التدريبات المشـتركة تضمنت 
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https://www.france24.com/en/middle-east/20221229-netanyahu-poised-to-return-to-power-as-head-of-far-right-coalition-in-israel
https://www.mei.edu/publications/message-tehran-what-drone-attacks-iranian-critical-infrastructure-tell-us
https://edition.cnn.com/2023/01/25/middleeast/iran-nuclear-weapons-iaea-chief-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2023/01/25/middleeast/iran-nuclear-weapons-iaea-chief-intl/index.html
https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3279772/largest-us-israeli-exercise-in-history-concludes/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/experts-react-whats-behind-the-drone-strike-on-an-iranian-military-facility/
https://www.timesofisrael.com/tv-report-claims-joint-us-israel-air-drill-will-bomb-iranian-nuke-sites-in-negev/


مـن المرجـح أن تعمـل إيـران علـى رد انتقامـي “متناسـب” علـى هجـوم أصفهـان، فـي حيـن مـن المرجـح أن تعمـل إيـران علـى رد انتقامـي “متناسـب” علـى هجـوم أصفهـان، فـي حيـن 
سـتواصل “إسـرائيل” هجماتهـا التكتيكيـة بهـدف تعطيـل قـدرات إيـران النوويـة وبرامـج الصواريـخ سـتواصل “إسـرائيل” هجماتهـا التكتيكيـة بهـدف تعطيـل قـدرات إيـران النوويـة وبرامـج الصواريـخ 
والطائـرات بـدون طيـار القتاليـة، وفـي حين أن من غير المرجح حدوث صراع عسـكري واسـع النطاق والطائـرات بـدون طيـار القتاليـة، وفـي حين أن من غير المرجح حدوث صراع عسـكري واسـع النطاق 
إيـران وإسـرائيل، فـإن اسـتمرار تبـادل الهجمـات المحـدودة لـن يـؤدي فقـط إلـى إطالـة أمـد  إيـران وإسـرائيل، فـإن اسـتمرار تبـادل الهجمـات المحـدودة لـن يـؤدي فقـط إلـى إطالـة أمـد بيـن  بيـن 
التوتـرات بيـن الجانبيـن، ولكـن يمكـن أيضـًا لتلـك الهجمـات أن تخـرج عـن نطـاق السـيطرة خاصـة فـي التوتـرات بيـن الجانبيـن، ولكـن يمكـن أيضـًا لتلـك الهجمـات أن تخـرج عـن نطـاق السـيطرة خاصـة فـي 

ظـل الطبيعـة المتشـددة لكلتـا الحكومتيـن.ظـل الطبيعـة المتشـددة لكلتـا الحكومتيـن.
ال يختلـف هجـوم أصفهـان تكتيكيـا عـن الهجمـات اإلسـرائيلية السـابقة؛ لكنـه يأتـي فـي سـياق ال يختلـف هجـوم أصفهـان تكتيكيـا عـن الهجمـات اإلسـرائيلية السـابقة؛ لكنـه يأتـي فـي سـياق 
دولـي مغايـر يميـل إلـى تشـديد العقوبـات علـى إيـران، األمـر الـذي يجعـل هجـوم أصفهـان بمثابـة دولـي مغايـر يميـل إلـى تشـديد العقوبـات علـى إيـران، األمـر الـذي يجعـل هجـوم أصفهـان بمثابـة 
برنامجهـا  بـأن مواصلـة طهـران تطويـر  تفيـد  اإليرانيـة،  القيـادة  إلـى  الغـرب  مـن  برنامجهـا رسـالة سياسـية  بـأن مواصلـة طهـران تطويـر  تفيـد  اإليرانيـة،  القيـادة  إلـى  الغـرب  مـن  رسـالة سياسـية 
النـووي وتمسـكها بشـروط متشـددة السـتعادة االتفـاق النـووي )مثـل موافقـة الكونغـرس علـى النـووي وتمسـكها بشـروط متشـددة السـتعادة االتفـاق النـووي )مثـل موافقـة الكونغـرس علـى 
االتفـاق( وكذلـك سياسـتها المحليـة وموقفهـا إزاء دعم روسـيا، ستشـكل العوامل الرئيسـية لتحديد االتفـاق( وكذلـك سياسـتها المحليـة وموقفهـا إزاء دعم روسـيا، ستشـكل العوامل الرئيسـية لتحديد 
سـيناريوهات التعامـل الغربـي مـع إيـران، والـذي ال يقتصـر فقـط علـى الخيار الدبلوماسـي، وإن كان سـيناريوهات التعامـل الغربـي مـع إيـران، والـذي ال يقتصـر فقـط علـى الخيار الدبلوماسـي، وإن كان 

مـازال هـو الخيـار المفضـل.مـازال هـو الخيـار المفضـل.
يزيـد الهجـوم مـن الضغـط علـى النظـام اإليرانـي ألنه يظهر قصـور األجهزة األمنيـة على وقف يزيـد الهجـوم مـن الضغـط علـى النظـام اإليرانـي ألنه يظهر قصـور األجهزة األمنيـة على وقف 
االختراق اإلسرائيلي للداخل اإليراني، كما أنه يتزامن مع تشديد العقوبات الغربية وتوقع تصاعدها، االختراق اإلسرائيلي للداخل اإليراني، كما أنه يتزامن مع تشديد العقوبات الغربية وتوقع تصاعدها، 

وبالتالـي مفاقمـة الضغـوط االقتصادية التـي تزيد من الغضب االجتماعي ضد الحكومة. وبالتالـي مفاقمـة الضغـوط االقتصادية التـي تزيد من الغضب االجتماعي ضد الحكومة. 

التدريـب علـى ضـرب أهـداف تحاكـي مواقـع نوويـة إيرانيـة.التدريـب علـى ضـرب أهـداف تحاكـي مواقـع نوويـة إيرانيـة.
معضلـة  إلـى  أصفهـان  هجـوم  مـع  وتزامنهـا  اإلسـرائيلية  األمريكيـة  المنـاورة  طبيعـة  معضلـة تشـير  إلـى  أصفهـان  هجـوم  مـع  وتزامنهـا  اإلسـرائيلية  األمريكيـة  المنـاورة  طبيعـة  تشـير 
“إسـرائيل” الحقيقيـة، حيـث ال يمكـن لدولـة االحتـال، مـن الناحيـة العسـكرية، أن تمضـي إلـى خيـار “إسـرائيل” الحقيقيـة، حيـث ال يمكـن لدولـة االحتـال، مـن الناحيـة العسـكرية، أن تمضـي إلـى خيـار 
الحـرب ضـد إيـران لتقويـض قدراتهـا النوويـة دون اشـتراك كامـل من الواليـات المتحـدة، الحـرب ضـد إيـران لتقويـض قدراتهـا النوويـة دون اشـتراك كامـل من الواليـات المتحـدة، وعلى الرغم وعلى الرغم 
مـن أن واشـنطن ال تسـتثني الخيـار العسـكري ضمـن بدائـل منـع إيـران مـن امتـاك سـاح نـووي مـن أن واشـنطن ال تسـتثني الخيـار العسـكري ضمـن بدائـل منـع إيـران مـن امتـاك سـاح نـووي 
فـإن إدارة “بايـدن” مازالـت تفضـل التوصـل التفـاق مـع طهـران وليـس للحـرب معهـا، ومـن ثـم فـإن فـإن إدارة “بايـدن” مازالـت تفضـل التوصـل التفـاق مـع طهـران وليـس للحـرب معهـا، ومـن ثـم فـإن 
التفويـض الـذي تمتلكـه “إسـرائيل”، والـذي يمكنها القيـام به منفردة، هو تنفيـذ عمليات نوعية التفويـض الـذي تمتلكـه “إسـرائيل”، والـذي يمكنها القيـام به منفردة، هو تنفيـذ عمليات نوعية 
محـدودة ال ترقـى للحـرب، والمعضلـة هنـا أن هـذه العمليـات فيمـا يبـدو ليسـت كافيـة لمنـع إيران محـدودة ال ترقـى للحـرب، والمعضلـة هنـا أن هـذه العمليـات فيمـا يبـدو ليسـت كافيـة لمنـع إيران 

مـن امتـاك سـاح نـووي.مـن امتـاك سـاح نـووي.
وتراهـن حكومـة “نتنياهـو” علـى أن الخيـار العسـكري لـم يعـد مسـتبعدا وتراهـن حكومـة “نتنياهـو” علـى أن الخيـار العسـكري لـم يعـد مسـتبعدا غربيـاغربيـا، في ظـل التعثر ، في ظـل التعثر 
الراهـن للمسـار الدبلوماسـي، ووصـول المفاوضـات النوويـة إلـى طريـق مسـدود، وتـأزم العاقـات الراهـن للمسـار الدبلوماسـي، ووصـول المفاوضـات النوويـة إلـى طريـق مسـدود، وتـأزم العاقـات 
اإليرانيـة األوروبيـة علـى خلفيـة إمـداد إيـران روسـيا بمسـيرات فـي حـرب أوكرانيا، وقمـع المظاهرات اإليرانيـة األوروبيـة علـى خلفيـة إمـداد إيـران روسـيا بمسـيرات فـي حـرب أوكرانيا، وقمـع المظاهرات 
المحليـة فـي إيـران، ومـن ثـم تميـل أوروبـا حاليـا إلعطـاء األولويـة لمعاقبـة طهـران وليـس للعـودة المحليـة فـي إيـران، ومـن ثـم تميـل أوروبـا حاليـا إلعطـاء األولويـة لمعاقبـة طهـران وليـس للعـودة 
لطاولـة المفاوضـات النوويـة حيـث لـم تكتـِف الكتلة األوروبيـة باإلعان عن حزمة عقوبـات على إيران لطاولـة المفاوضـات النوويـة حيـث لـم تكتـِف الكتلة األوروبيـة باإلعان عن حزمة عقوبـات على إيران 
فـي نهايـة يناير/كانـون الثانـي، ولكنهـا تـدرس بالفعـلفـي نهايـة يناير/كانـون الثانـي، ولكنهـا تـدرس بالفعـل إدراج الحـرس الثـوري اإليرانـي كمنظمـة  إدراج الحـرس الثـوري اإليرانـي كمنظمـة 
إرهابيـة، وهـي خطـوة تلقـى دعمـا مـن ألمانيـا وفرنسـاإرهابيـة، وهـي خطـوة تلقـى دعمـا مـن ألمانيـا وفرنسـا األمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي فـي حـال  األمـر الـذي يمكـن أن يـؤدي فـي حـال 

تنفيـذه إلـى تعقيـد المفاوضـات النوويـة وتعزيـز فـرص الخيـار العسـكري.تنفيـذه إلـى تعقيـد المفاوضـات النوويـة وتعزيـز فـرص الخيـار العسـكري.

ص 03

ســـيـــاقـــات

يتبع:

خالصة 

العدد 95  •  10 فبراير 2023

التحليل: هجوم أصفهان يأتي في سياق تصاعد التوتر بين إيران والغرب


