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معضلة الثقة:
دالالت الكشف عن المخطط اإليراني الغتيال مسؤولين أمريكيين سابقين

أثــارت االتهامــات األمريكية األخيــرة إليران بالتآمر 
ســابقين،  أمريكييــن  مســؤولين  اغتيــال  علــى 
المخططــات  أبعــاد  حــول  رئيســية  تســاؤالت 
اإليرانيــة؛ إذ تكشــف هــذه المخططــات عن قدرة 
إيــران علــى اختــراق الداخــل األمريكــي. وال يمكــن 
إغفــال أن الكشــف عــن هــذه المخططــات قــد 
يكــون لــه انعكاســات عديــدة؛ قــد يكــون أهمهــا 
النوويــة  المفاوضــات  حــول  الثقــة  عــدم  تزايــد 
الداخليــة  االنتقــادات  حــدة  وتصاعــد  الجاريــة، 
التصعيــد  احتماليــة  علــى  عــاوة  بايــدن،  إلدارة 

األمريكــي ضــد النظــام اإليرانــي.

اتهمــت وزارة العــدل األمريكيــة فــي 10 أغســطس 2022 إيــران 
ــي  ــن القوم ــار األم ــون” مستش ــون بولت ــال “ج ــى اغتي ــر عل بالتآم
للرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رداً علــى مقتــل قائــد فيلــق القــدس 
التابــع للحــرس الثــوري اإليرانــي قاســم ســليماني في ينايــر 2020، 
الــذي اغتيــل بطائــرة بــدون طيــار فــي بغــداد. وقــد أفــادت الــوزارة 
ــي  ــدي رضائ ــم مه ــروف أيضــاً باس ــي المع ــأن شــهرام بورصاف ب
أحــد أعضــاء الحــرس الثــوري اإليرانــي، والمتهــم باســتغالل بعــض 
المنشــآت التجاريــة فــي مختلــف الواليــات األمريكيــة الجتــذاب 
المزيــد مــن القتلــة المأجوريــن، الــذي ال يــزال طليقــاً، قــد عــرض 
ــات المتحــدة فــي  ــى قاتــل مأجــور فــي الوالي 300 ألــف دوالر عل
نوفمبــر 2021 مقابــل تنفيــذ تلــك العمليــة. وأقــرَّ بورصافــي أيضــاً 
ــون دوالر” لشــخصية  ــل ملي ــل أخــرى مقاب ــة قت ــاك “عملي ــأن هن ب
ــر  ــن أن وزي ــك ع ــالن كذل ــم اإلع ــب. وت ــل إدارة ترام ــة داخ هام

الخارجيــة الســابق مايــك بومبيــو كان الهــدف الثانــي إليــران.

ومــن الجديــر بالذكــر أن بولتون لــم يكن مستشــاراً لألمن القومي 
عنــد اغتيــال ســليماني، لكنــه كان مــن المناهضيــن لالتفــاق النــووي 
اإليرانــي لعــام 2015، فضــالً عــن كونــه مــن أشــد المؤيديــن لتنفيــذ 
هجمــات عســكرية ضــد إيــران. ولــم تســَع إدارة ترامــب إلــى تأمينــه 
ــي  ــدن الت ــس إدارة باي ــى عك ــبتمبر 2019، عل ــي س ــه ف ــذ إقالت من

حرصــت علــى تأمينــه.

دالالت االغتيال

تحمــل تلــك العمليــة فــي طياتهــا العديــد مــن الــدالالت، ســواء علــى 
ــه  المســتوى اإليرانــي أو األمريكــي، وهــو مــا يمكــن اإلشــارة إلي

فيمــا يأتــي:
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ــس  ــي: تعك ــل األمريك ــراق الداخ ــى اخت ــران عل ــدرة إي 1- ق
عمليــة االغتيــال قــدرة إيــران على اختــراق الداخــل األمريكي؛ 
حيــث زادت قــدرة طهــران علــى التخطيط لتنفيــذ عمليات على 
مســتوى أعلــى داخــل الواليــات المتحــدة، حتــى إنهــا نجحــت 
ــون”،  ــون بولت ــة لـ”ج ــركات الداخلي ــى التح ــي الوصــول إل ف
فضــالً عــن دفــع نقــود ألفــراد مقيميــن فــي الواليــات المتحــدة 
مقابــل التقــاط صــور لــه؛ حيــث أفــاد المدعــون العامــون فــي 
أكتوبــر 2021 بأنــه كان هنــاك تواصــل عبــر اإلنترنــت بيــن 
بورصافــي وشــخص مقيــم فــي الواليــات المتحــدة، يطلــب منه 
األول تتبــع بولتــون والتقــاط صــور لــه، بحجــة أن بورصافــي 

يحتــاج إلــى نشــر تلــك الصــور فــي كتابــه. 

تحبــط  اإليرانــي:  للنظــام  المعارضيــن  اســتهداف   -2
ــن آلخــر محــاوالت  ــة مــن حي ــة واألمريكي الســلطات الغربي
والشــخصيات  المعارضيــن  الســتهداف  المختلفــة  إيــران 
السياســية البــارزة المقيمــة علــى أراضيهــا. فقــد تــم اعتقــال 
شــخص يحمــل بندقيــة هجوميــة فــي الحــي الــذي تقطنــه 
الصحفيــة والناشــطة األمريكيــة مــن أصــول إيرانيــة مســيح 
ــة  ــرور عــام عــن تصريحــات حــول ني ــد م ــي نجــاد، بع عل

طهــران اختطافهــا.

ــفير الســعودي  ــال للس ــة اغتي ــط لعملي ــب التخطي ــك بجان وذل

ــة  ــر الدول ــام 2011، ووزي ــي ع ــدة ف ــات المتح ــدى الوالي ل
ــر  ــر تفجي ــر عب ــادل الجبي ــة ع ــؤون الخارجي ــعودي للش الس
ــفير  ــال الس ــاوالت الغتي ــب مح ــنطن. بجان ــي واش ــم ف مطع

ــا. ــوب أفريقي ــي جن ــي ف األمريك

وتشــير القضيــة األخيــرة إلــى اســتمرار طهــران فــي 
للــدول  الداخلــي  األمــن  لتقويــض  المختلفــة  محاوالتهــا 

المتحــدة. الواليــات  رأســها  وعلــى  الغربيــة، 

3- ممارســة مزيــد مــن الضغــط علــى الخصــوم: تشــير 
ــى  ــا إل ــف عنه ــم الكش ــي ت ــة الت ــال اإليراني ــات االغتي عملي
مســاعي طهــران إلــى إثبــات قوتهــا أمــام الواليــات المتحــدة 
ال  قــوة  أنهــا  علــى  نفســها  وتصويــر  الغربيــة،  والــدول 
ــول  ــا، والقب ــاوض معه ــاك حاجــة للتف ــا، وأن هن يســتهان به
بطلباتهــا المختلفــة والخاصــة برفــع العقوبــات عنهــا، مقابــل 
عــدم التصعيــد، وعــدم اســتهداف األمــن الداخلــي لواشــنطن 

والقــوى الغربيــة.

أثيــرت  ســليماني:  قاســم  لمقتــل  طهــران  انتقــام   -4
التســاؤالت األمريكيــة حــول ردود الفعــل اإليرانيــة علــى 
مقتــل قاســم ســليماني فــي عــام 2020، الــذي يعــد مــن أبــرز 
الشــخصيات اإليرانيــة بعــد المرشــد األعلــى اإليرانــي علــي 

ــي. خامنئ
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ــة  ــدس الرئيســي لحمل ــون المهن ــال بولت ــط الغتي ــل التخطي ولع
ترامــب ضــد  إدارة  التــي مارســتها  القصــوى”  “الضغــوط 
ــا، فضــالً  ــة عليه ــات االقتصادي ــد العقوب ــر تصعي ــران عب طه
عــن كونــه مــن مؤيــدي اغتيــال ســليماني بحجــة “شــل االقتصاد 
اإليرانــي”، والضغــط “لتغييــر النظــام اإليرانــي”، هــو محاولــة 
ــه  ــبق أن أعقب ــذي س ــليماني ال ــل س ــام لمقت ــا لالنتق ــن جانبه م
إطــالق صواريــخ إيرانيــة علــى القــوات األمريكيــة فــي العــراق 

ــة. ــات أمريكي ــوع وفي ــت العشــرات دون وق أصاب

5- التحــرك األمنــي االســتباقي فــي الواليــات المتحــدة: يؤكــد 
ــام  ــوة النظ ــن ق ــة ع ــال اإليراني ــات االغتي ــن عملي ــف ع الكش
ــط  ــم التخطي ــة كان يت ــيَّما أن العملي ــي، وال س ــي األمريك األمن
إليهــا خــالل الفتــرة مــن أكتوبــر 2021 حتــى أبريــل مــن العــام 
ــي  ــاهمت ف ــد س ــرة، وق ــت بالقصي ــرة ليس ــي فت ــاري، وه الج
نجــاح واشــنطن فــي الــزج ببعــض عمالئهــا لكشــف المخطــط 
ــا  ــن مواطنيه ــى تأمي ــدرة واشــنطن عل ــد ق ــا يؤك ــي، بم اإليران

ــة. ــن الشــخصيات السياســية المعروف م

ــد أن  ــلمان رشــدي يؤك ــب س ــن الكات ــإن طع ــك، ف ــع ذل وم
هنــاك ثغــرات، وأن طهــران قــادرة علــى الوصــول إلــى بعــض 
األشــخاص الموجوديــن علــى األراضــي األمريكيــة، وهــو 
ــاق  ــت أن أي اتف ــه يثب ــة، فضــالً عــن كون ــد لســيادة الدول تهدي

دبلوماســي مــع إيــران لــن يصحبــه محــاوالت لتقليــل حــدة 
العــداء تجــاه واشــنطن وحلفائهــا. 

تبعات متعددة  

ما  تمــر العالقــات األمريكية–اإليرانيــة بلحظــات حرجــة، ال ســيَّ
ــكل  ــى ش ــي الوصــول إل ــى اآلن ف ــا حت ــم تنجح ــن ل أن الدولتي
محــدد حــول صيغــة وطبيعــة خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، 
ــة داخــل  ــال اإليراني ــات االغتي ــن شــأن الكشــف عــن عملي وم
األراضــي األمريكيــة أن يــؤدي إلــى مجموعــة مــن النتائــج التي 

يمكــن إيجازهــا فيمــا يأتــي:

1- تزايــد عــدم الثقــة حــول المفاوضــات النوويــة الجاريــة: مــن 
المتوقــع أن يــؤدي الكشــف عــن عمليــات االغتيــال إلــى زيــادة 
توتر العالقات األمريكية–اإليرانية التي تتســم بالهشاشــة أساســاً؛ 
مــا ســيتبعه صعوبــة فــي الوصــول إلــى اتفــاق نــووي جديــد يتفق 
عليــه الطرفــان، مــن جــراء عــدم ثقــة كل مــن الطرفيــن بنوايــا 
اآلخــر؛ إذ ال تثــق واشــنطن بنوايــا طهــران حــول التقليــل مــن 
العمليــات اإلرهابيــة التــي ترتكبهــا، ســواء داخــل منطقــة الشــرق 
األوســط أو خارجهــا، بينمــا تتخــوف طهــران مــن التوقيــع علــى 
ــه  ــة القادمــة باالنســحاب من ــوم اإلدارة األمريكي ــد تق ــاق جدي اتف

مــرة أخــرى.
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وهــذا يعنــي فــي المجمــل تعليــق النــص النهائــي الــذي صاغــه 
المفاوضــون اآلن  االتحــاد األوروبــي، والــذي يشــاور فيــه 

ــأنه. ــي بش ــف نهائ ــاذ موق ــم التخ حكوماته

2- تصاعــد حــدة االنتقــادات الداخليــة إلدارة بايــدن: مــن 
المتوقــع ارتفــاع أصــوات الجمهورييــن والشــخصيات السياســية 
ــد؛ حيــث  ــووي جدي ــاق ن ــى اتف العامــة المناهضــة للوصــول إل
يؤكــد الكشــف عــن تلــك العمليــات عــن عــدم وجــود نيــة لــدى 
طهــران لعــدم االلتــزام بــأي اتفــاق يتــم الوصــول إليــه، حتــى 
لــو كان التخطيــط الســتهداف هــؤالء األشــخاص الذيــن عملــوا 
خــالل حقبــة الرئيــس الســابق ترامــب، رداً علــى سياســة 
ــل قاســم  الضغــوط القصــوى التــي اتبعهــا معهــم وانتقامــاً لمقت

ــليماني. س

ــه شــاب بطعــن  ــام في ــذي ق ــر ال ــإن الحــادث األخي ــك ف كذل
الكاتــب الروائــي البريطانــي مــن أصــول هنديــة ســلمان رشــدي 
بســبب إهــدار دمــه فــي فتــوى للخمينــي منــذ عــام 1989 علــى 
خلفيــة االعتــراض علــى أفــكار روايتــه “آيــات شــيطانية”، 
ــده  يؤكــد اســتمرار ســلوك طهــران النهــج نفســه. وهــو مــا أَك
بولتــون فــي بيــان صــادر عــن مكتبــه بعــد اإلعــالن عــن تلــك 
العمليــة قائــالً: “بينمــا ال يمكــن قــول الكثيــر علنــاً اآلن، توجــد 
نقطــة واحــدة ال جــدال فيهــا هــي أن حــكام إيــران كذابــون 
وإرهابيــون وأعــداء للواليــات المتحــدة، وأهدافهــم الراديكاليــة 
المعاديــة ألمريــكا لــم تتغيــر، وال قيمــة اللتزاماتهــم، وتهديدهــم 

العالمــي آخــذ فــي االزديــاد”.

3- تصعيــد أمريكــي محتمــل ضــد النظــام اإليرانــي: أكــد جيــك 
ــدن أن اإلدارة  ــس باي ــي للرئي ــن القوم ــار األم ــوليفان مستش س

األمريكيــة ســتحمي جميــع األمريكييــن “مــن تهديــدات العنــف 
واإلرهــاب”، وأن “إيــران ســتواجه عواقــب وخيمــة” إذا تعمدت 
إيــذاء أي مواطــن مــن مواطنــي الواليــات المتحــدة، وجــاء ذلــك 
عقــب اإلعــالن عــن قضيــة االغتيــاالت، وأيضــاً فــي بدايــة عام 
2022، حينمــا تــم فــرض عقوبــات إيرانيــة علــى 51 مواطنــاً 
ــاً؛ مــا يعنــي أن واشــنطن قــد توجــه ضربــات مباشــرة  أمريكي
أو غيــر مباشــرة ألهــداف إيرانيــة مختلفــة، كمــا أنهــا ســتدعم 
إســرائيل فــي مختلــف الضربــات التــي تنفذهــا ضــد األهــداف 
اإليرانيــة، ســواء كانــت منشــآت أو شــخصيات إيرانيــة بــارزة 

علــى غــرار العلمــاء العامليــن فــي المجــال النــووي. 

4- نفــي إيــران المزعــوم لالتهامــات األمريكيــة: نفــى المتحدث 
باســم وزارة الخارجيــة اإليرانيــة ناصــر كنعانــي تلــك التهم عن 
إيــران، مشــيراً إلــى أن واشــنطن تطلــق “اتهامــات ال أســاس لها 
ــى اســتعداد طهــران  ــة”، مشــيراً إل ــق موثوق ــة أو وثائ دون أدل
ــاً  ــة، واصف ــم الدولي ــام المحاك ــم عــن نفســها أم ــك الته ــي تل لنف
بولتــون بأنــه “عنصــر عديــم القيمــة”، ومشــيراً إلــى محــاوالت 
ــا”  ــة المتورطــة فيه ــم اإلرهابي واشــنطن للتهــرب مــن “الجرائ
علــى غــرار اغتيــال ســليماني، ودعمهــا إســرائيل وتنظيــم 
ــم  ــا وحقوقه ــران ســتدافع عــن رعاياه ــداً أن طه داعــش، مؤك
ضــد أي تهديــد لهــم؛ وذلــك بمــا يكفلــه لهــا القانــون الدولــي. 

ومــع ذلــك، فــإذا أثبتــت التهمــة علــى بورصافــي فســيواجه 
عقوبتيــن بالســجن: واحــدة لمــدة 10 أعــوام مــع تغريمــه 250 
ــل  ــة قت ــذ عملي ــة لتنفي ــق التجاري ــف دوالر الســتغالل المراف أل
مقابــل نقــود، والثانيــة لمــدة 15 عامــاً مــع تغريمــه 250 ألــف 
دوالر لمحاولــة االشــتراك فــي “مؤامــرة قتــل عابــرة للحــدود”.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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تأخير التفاهمات

فــي الختــام، يمكــن القــول إن الكشــف عــن العديــد مــن عمليــات 
ــة مــن شــأنها أن  ــى األراضــي األمريكي ــة عل ــال اإليراني االغتي
ــدة  ــات المتح ــن الوالي ــووي بي ــاق ن ــى اتف ــول إل ــر الوص تؤخ
وإيــران، وهــو االتفــاق الــذي فــي حــال الوصــول إليــه ســتكون 

ــه  ــي الداخــل األمريكــي؛ ألن ــه ف ــة ل ــرة معارضــة قوي ــاك نب هن
ســيظهر ضعــف الواليــات المتحــدة أمــام إيــران وعــدم قدرتهــا 
علــى تقويــم ســلوكها اإلرهابــي داخــل منطقــة الشــرق األوســط 
ــى “اإلفــالت مــن  أو خارجهــا، كمــا ســيؤكد قــدرة طهــران عل

العقــاب”.


