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تسعـديــــــت كالليــــــش

 باحثة دكتوراه يف العلوم السياسية، جامعة مولود معمري

 تأثير »مبدأ األخطبوط« اإلسرائيلي
في الصورة النمطية للحرس الثوري اإليراني

مقدمـــــة
ج لمكانة الحرس الثوري اإليراني، يســـتن�د إلى ما تراه إيران  تتبنى إيران خطاًبا يروِّ
نجاحات على الصعيد األمني في الشرق األوسط، واختراقات للدول العربي�ة عبر 
وكالئه وأذرعه في تلك الدول. في المقابل، إسرائي�ل وعبر إستراتيجيتها الجديدة 
في مواجهـــة إيران، التي أطلق عليها رئيس الـــوزراء المنتهية واليت�ه نفتالي بينيت 
رة عن قوة  »مبـــدأ األخطبوط«، بدأت تعمل على تشـــويه هذه الصورة الُمتصـــوَّ

وتماُسك الحرس الثوري.
في هذا اإلطار، تســـعى هذه الدراسة إلى البحث في اإلســـتراتيجية الجديدة التي 
ِبعها إسرائي�ل لمواجهة تحركات إيران اإلقليمية ونشـــاطاتها النووية، التي قد 

ّ
تت

ا، وهو ما ترفضه إسرائي�ل في ظل المنافسة والعداء  تؤدي إلى امتالكها سالًحا نوويًّ
نة في هذه اإلستراتيجية، نبحث  المعلن بينهما. ونظًرا إلى نجاح العمليات الُمتضمَّ
فـــي آثارها المحتملة في الحرس الثوري، بوصفه أبرز مؤسســـة ممثلة لقوة النظام 
اإليراني. ويجري تن�اول ذلك في هذه الدراسة من خالل التعريف بمكانة الحرس 
الثوري في اإلستراتيجية األمني�ة اإليراني�ة، وأساليب مواجهة الموساد اإلسرائيلي 
لعمليات الحرس الثوري، مع البحث عن اآلثار المحتملة في الصورة النمطية لقوة 

الحرس الثوري اإليراني.



• السنة السادسة • العدد السادس عشر • أكتوبر 2022م44 مجلة الدراسات اإليرانية 

 أواًل: مكانة الحرس الثوري في اإلستراتيجية األمنية اإليرانية
تأسس الحرس الثوري اإليراني بمرسوم أصدره الخميني في 5 مايو 1979م، بعد اإلطاحة 

1. ويمثل أهم القّوات العسكرية من 
ً

بالنظام البهلوي، واضًعا إياه تحت إمرته مباشرة
حيث نفقات التسليح والمهمات الموكلة إليه، ويتكون من عناصر مختلفة تجمعها 

العقيدة المشتركة والحماس الثوري والوالء لوالية الفقيه. ويبلغ تعداد قوت الحرس 
الثوري نحو 125 ألف جندي، موزعين بين القّوات البرية والجوية والبحرية2، وهو ركيزة 

أساسية بالنسبة إلى النظام اإليراني وإلى إستراتيجيت�ه األمني�ة، بوصفه أداة ردع داخلية 
وخارجية. ويمكن تن�اول ذلك على النحو اآلتي:

1. مكانة الحرس الثوري في اإلستراتيجية األمني�ة اإليراني�ة الداخلية:

للحرس الثوري مكانة مهمة في اإلستراتيجية األمني�ة الداخلية، وذلك من خالل دوره 
على مستويين، هما:

أ. الحفاظ على الثورة ومكتسباتها: حسب المادة 150 من الدستور اإليراني فإن »فيلق 
م في األيام األولـــى النتصار الثورة يجب الحفاظ عليه 

ِّ
ظ

ُ
حرس الثورة اإلســـالمية الذي ن

َي�ة الحرس 
ْ
حتى يستمّر في دوره في حراسة الثورة وإنجازاتها«3. وقد تطّورت أفكار وِبن

ا للنظام الثوري الناشئ4،   األصلية بوصفه حارًسا أيديولوجيًّ
ُ

ُسَسه
ُ
الثوري بشكل يتجاوز أ

إذ بدأ في الســـعي وراء المصالـــح السياســـية واالقتصادية إلى جانب مهامـــه األمني�ة، 
ويمتلك الحرس مكانة خاصة في النظام السياسي بوصفه أقرب حليف للمرشد األعلى، 

إذ يحصل على دعمه وتأيي�ده الدائمين5.
وبالطبـــع الجيش اإليراني بمهامه التقليدية ال يتمتع بنفس المكانـــة التي يتمتع بها 
الحرس الثوري، ويكفي النظر إلى المهـــام المنوطة باألخير والميزانيـــ�ة المخصصة له 
 خصصت الحكومة نحو 7.5 مليار دوالر ميزاني�ة للحرس 

ً
إلدراك ذلك. ففي2017م مثال

الثوري، في حين جرى تخصيص 2.7 مليار دوالر للقّوات المسلحة النظامية، وما يقارب 
مليار دوالر لقّوات التعبئ�ة )الباسيج(6 التابعة للحرس الثوري منذ عام 2007م.

ا 
ً

وقد أسهم المرشد علي خامنئي في وجود حراس الثورة في الساحة السياسية، مخالف
ه آخر، فقد قـــال: »أريد أن يعتزل  وصية آية هللا الخميني وكتاباته التي تشـــير إلى توجُّ
ل الحرس والجيش في الساحة السياسة سيمنع 

ُّ
الحرس الساحات السياسية، ألن تدخ

انسجامه، وسيؤدي إلى انهياره«7. وأكبر دليل على نفوذ الحرس الثوري السياسي وصول 
أحد أعضائه إلى رئاســـة الجمهورية، وهو الرئيس اإليراني األسبق محمود أحمدي نجاد، 
 عن كون 

ً
ن لدى انتخابه خمسة وزراء في حكومته من الحرس الثوري، فضال الذي عيَّ

عشرات النواب في البرلمان أعضاء سابقين في الحرس8.
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خارج المجال السياسي، ُيشِرف الحرس الثوري على جهاز قوّي من الموارد اإلعالمية 
وأنشطة التدريب والبرامج التعليمية المصممة لتعزيز الوالء للنظام، وإعداد المواطنين 
للدفاع عن الوطن، وصقل مصداقيت�ه المؤسسية تجاه الجهات الفاعلة األخرى. لكن 
ع، فقد سقطت صناعات  في المجال االقتصادي شـــِهد الحرس الثوري أكبر نمّو وتنوُّ
إســـتراتيجية وخدمـــات تجاريـــة تحت ســـيطرته، إلى جانب عـــدد من األنشـــطة غير 

المشروعة، كالتهريب، وتجارة السالح، وغسل األموال9.
 مصارفه ومؤسســـاته 

ّ
َعد

ُ
ــران، وت  الحـــرس الثوري بمثابـــة القطاع الخاص في إـي

ّ
ُيَعد

ى 
َّ
المالية من بعض أكبر الجهات الفاعلة في بورصة طهران لألوراق المالية10، كما تبن

م خدمات اجتماعية داخل وخارج إيران، 
ِّ

الحرس تأســـيس جمعيات خيرية تابعة له تقد
ى داخل إيران »البني�اد«، إذ كان لها دور رئيسي في توســـيع نطاق القاعدة المؤيدة  سمَّ

ُ
ت

لنشاطه11، إضافة إلى مهاّمه المدني�ة، كالمساهمة في مواجهة الكوارث الطبيعية، مثل 
الزالزل والفيضانات.

مما ســـبق يتضح دور وأهمية الحرس الثوري في تحقيق األمن الشامل اإليراني بكل 
أبعاده السياسية واالقتصادية واالجتماعية.

ب. مواجهة المعارضة الداخلية واالحتجاجات الشـــعبي�ة أوقات األزمات: الحرس 
ا في قمع االحتجاجات والمظاهرات في إيران،  الثوري هو المؤسسة التي تلعب دوًرا رئيسيًّ
ومن بين االحتجاجات واألزمات التي واجهها في السنوات األخيرة نذكر احتجاجات 

2017م، و2018م، كذلك أزمة الوقود في 2019م، وأزمة المياه في 2021م.
 على 

ً
 من تضييق أدوار الحرس الثوري والباسيج، جرى توسيعها. عالوة

ً
في الواقع، بدال

 إنشاء هيئ�ة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والترخيص ألعضائها والباسيج 
ّ

ذلك، فإن
للقيام باعتقاالت واحتجاز األفراد بسبب مخالفات ديني�ة، زاد سلطة الباسيج في مجال 
إنفاذ القانون12. وقد ظهرت مؤخًرا تِبعات التمادي في استخدام هذه السلطة، في األزمة 
ع من  الناتجة عن التعامل العنيف مع النســـاء الرافضات إللزامية ارتداء الحجاب، وتتبُّ

يطلق عليهن »ذوات الحجاب السيئ«.
ا  ا سياسيًّ  اجتماعيًّ

ً
ال

ُّ
بالمختصر، منذ األلفية الثالثة يعمل الحرس الثوري بوصفه تكت

ا واسًعا، يمتد تأثيره إلى كل ركن من أركان الحياة السياسية والمجتمع اإليراني13. اقتصاديًّ

2. مكانة الحرس الثوري في اإلستراتيجية األمني�ة اإليراني�ة اإلقليمية:

تمارس إيران إستراتيجيتها الخارجية عبر عقليتين: »عقلية الدولة« و»عقلية الثورة«، 
ففــــي الوقت الذي تســــتخدم العقلية األولى في تعاملها مع الدول والحكومات فإنها 
تســــتخدم العقلية الثاني�ة في َعالقاتها مع الميليشــــيات والجماعات المسلحة، وهو 
ا بين الخطاب 

ً
ما جعــــل صورتها تمتاز بحالة مــــن التعقيد الشــــديد14 والتن�اقض أحيان
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ا أخرى، ذلك ألن عقلية الدولة تتعامل بها 
ً
والفعل اإليراني، مع ازدواجية الخطاب أحيان

ى الحرس الثوري عقلية الثورة، وتبرز االزدواجية خاصة 
َّ
الحكومات اإليراني�ة في حين يتول

عندما تكون الحكومة في يد »اإلصالحيين«، كما حدث في عهد الرئيس السابق حسن 
روحاني.

على مستوى ممارســـة النفوذ للحرس الثوري أهمية كبيرة في جوار إيران اإلقليمي، 
خصوًصا في الشـــرق األوسط، عبر خلق ُعمق إســـتراتيجي باستخدام الجانب المذهبي 
للتأثير في الشيعة عبر والية الفقيه، وتمويل الوكالء، وتقديم السالح لهم وتدريبهم، بل 

يمتد نشاط الحرس إلى أبعد من هذا الجوار المباشر.
ويمكن توضيح الدور الذي ينهض به الحرس في تنفيذ إستراتيجية إيران الخارجية، 

من خالل ما يأتي:
أ. تصدير الثورة إلى الخارج وخلق الوكالء في الدول المســـتهدفة: عبر األيديولوجيا 
المغروســـة في قادتـــه وأعضائه، ُيعتبر الحرس الثوري أكثر مؤسســـة داعمة لتصدير 
الثورة، وهي المهمة المســـندة إلى الذراع الخارجية للحرس، وهي »فيلق القدس«، الذي 
ى مهمة تصدير الثورة 

َّ
تأسيس في عام 1990م في أعقاب الحرب العراقية-اإليراني�ة، وتول

اإلسالمية إلى الشرق األوسط، وإنشاء ميليشيات شريكة، وتزويدها بالدعم المادي 
والمالي، وتدريبها وتقديم المشورة لها15. ومن بين أهم هذه الميليشيات حزب هللا في 
لبن�ان، وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وكتائب حزب هللا في العراق، والحوثيون في 

اليمن، وميليشيا حراس األضرحة الشيعية في سوريا، وغيرها كثير.
وقد كان للجنرال قاسم سليماني، قائد »فيلق القدس« السابق، دور كبير في هذه 
اإلستراتيجية، لما تمتع به من نفوذ كبير داخل وخارج إيران. ونظًرا إلى الصداقات التي 
ل عسكري في 

ُّ
أنشأها مع قادة الميليشيات، وكذا دوره الفعال في إقناع روسيا بت�دخ

ح في العام نفســـه بأن »مؤشرات تصدير الثورة اإلسالمية  ســـوريا في 2015م، فقد صرَّ
باتت مشهودة في كل المنطقة، من البحرين والعراق إلى سوريا واليمن، وحتى شمال 
20م إلى ارتب�اك في  إفريقيا«16، لكن أدى مقتله بغارة أمريكية في العراق في 03 ين�اير 20
محور المقاومة الذي كان يقوده، خصوًصا أن خلفه العميد إسماعيل قآني ال يتمتع بنفس 

الكاريزما.
ب. تنفيذ العمليات العســـكرية واالغتي�االت في الدول األخرى: كثيًرا ما يقوم الحرس 
ى الحرس الثوري 

َّ
الثوري بإجراء مناورات عسكرية إلبراز قوته، وفي سبتمبر 2008م تول

ا مســـؤولية الدفاع عن المصالح اإليراني�ة في الخليج العربي. وفي حين أن قدرات  رسميًّ
قّواته البحرية على فرض الســـيطرة ضئيلة، فإنها تمتلك مجموعة متنوعة من األصول 
تحت تصرفها، لتهديد ممرات الشـــحن فـــي الخليج وبحر قزوين، والقـــدرة على إغالق 
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مضيق هرمز17. وقد شـــِهدت منطقة الخليج في السنوات األخيرة هجمات إيراني�ة على 
الســـفن، ومصادرة ناقالت النفط، وإســـقاط الطائرات من دون طيار، ما دفع الرئيس 
األمريكي السابق دونالد ترامب إلى تشكيل تحالف عسكري بحري تقوده الواليات 

المتحدة لحماية المالحة في الخليج العربي والممرات اإلستراتيجية في المنطقة.
 على ذلك، يقوم الحرس الثوري بتنفيذ االغتي�االت في الخارج، وكانت آخر 

ً
عـــالوة

المحاوالت ما أعلنت الواليات المتحدة األمريكية عنه في 10 أغسطس 2022م بأنها 
أحبطت مخًططـــا لعنصر في الحرس الثوري لقتل مستشـــار األمن القومي األمريكي 
السابق جون بولتون، وكذلك مخطط الغتي�ال ثماني�ة إسرائيليين في تركيا تمكنت 

المخابرات التركية من إفشاله18.

ر أساليب مواجهة الموساد اإلسرائيلي لعمليات الحرس الثوري اإليراني ثانًيا: تغيُّ
يواجه الدور اإلقليمي الذي تريد إيران ممارسته في الشرق األوسط، بوصفها قوة إقليمية 
ا من طرف القوى اإلقليمية 

ً
مع إمكاني�ة انضمامها إلى النادي النووي، منافســــة ورفض

ا »حرب  ق عليها إعالميًّ
َ
األخرى، خصوًصا إسرائي�ل التي تخوض معها معارك سّرية ُيطل

الظل«، وذلك منذ 2004م. لكن مؤخًرا زادت الهجمات اإلسرائيلية على وكالء إيران، بل 
بدأت إسرائي�ل تمارس القوة في الداخل اإليراني عبر اغتي�ال شخصيات علمية مرتبطة 
بالبرنامج النووي، وقادة عسكريين في الحرس الثوري، مع استجواب بعضهم اآلخر داخل 

ق عليها »مبدأ األخطبوط«.
َ
األراضي اإليراني�ة، وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية ُيطل

ويمكن تن�اول أنماط تعامل إسرائي�ل مع تهديدات الحرس الثوري من خالل ما يأتي:

1. األساليب غير التقليدية إلسرائي�ل في المواجهة السرية مع إيران:

ا« يهددها، ويهدد مكانتها اإلقليمية، وهو ما  »إيران نووية« تراه إسرائي�ل خطًرا »وجوديًّ
يدفعها إلى شن هجمات وقائي�ة وحرب سّرية أصبحت شبه علني�ة ضد إيران، كما ترفض 
أي اتفاق دولي حول البرنامج النووي اإليراني، وترى نفســــها غير ملزمة تجاهه، وتحتفظ 
دائًما بحق التصرف وفق مصالحها وما يحقق أمنها، خصوًصا في ظل خطاب الكراهية 
ه من إيران إليها، وبالتحديد من قادة الحرس الثوري، وهي تفضل الخيار العسكري  الموجَّ
ـــران النووية. لهذا فــــي عام 2018م عملت  االنتقائي بتحديد مناطق وجود منشــــآت إـي
إسرائي�ل على إقناع الرئيس األمريكي ترامب باالنسحاب من االتفاق النووي اإليراني 

المبرم 2015م في ظل إدارة باراك أوباما.
وبينما تحاول اإلدارة األمريكية بقيادة الرئيس جو بايدن إبرام اتفاق جديد مع إيران، 
ترفض إســـرائي�ل هذا المســـار وتعمـــل على تحقيق شـــروطها الخاصة في حـــال إبرامه، 
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باألخص »وضع حد لتطوير الصواريخ، ونقل األسلحة، وتمويل المجموعات اإلرهابي�ة«، 
إذ تواجه إسرائي�ل هذه األخطار بشتى الوسائل الممكنة19.

ع الوكالء عبر دولة ثالثة: بعد الربيع العربي، وجدت إســـرائي�ل نفسها محاطة  أ. تتبُّ
بحلفاء إيران، وذلك في سوريا والعراق ولبن�ان، وهي مسارح وجود وكالء طهران. لمواجهة 
ذلك، تشن هيئ�ة األركان اإلسرائيلية، منذ 2013م، حملة عسكرية منخفضة الشدة 
بهيمنة جوية كثيفة، »حملة بين الحروب«، ضد أهداف المحور الموالي إليران، خصوًصا 
في سوريا والعراق. وتكثفت هذه الغارات الجوية منذ 2018م على ممر طهران-بيروت، 
ب�ة مهاجمة إيران على أراضيها. ويتعلق األمر بت�دمير القوافل التي تحمل األســـلحة 

ِّ
متجن

المتجهة إلى حزب هللا. وهكذا أعلن رئيس األركان اإلسرائيلي الجنرال غادي إيزنكوت، 
ذت 2000 غارة في 2018م وحده ضد أهداف موالية إليران، 

َّ
أن »تساهال« )Tsahal( نف

وبصورة دائمة تشن إسرائي�ل غارات جوية على مطار دمشق الدولي، لمنع طائرات إيراني�ة 
تحمل معدات عسكرية من الهبوط فيه، وكذلك على القاعدة الجوية للقّوات التابعة 

إليران في طرطوس.
ب. استهداف المنشآت النووية وتهديد األمن الســـيبراني اإليراني: هناك شواهد 
كثيرة على الحرب السيبراني�ة بين الجانبين اإليراني واإلسرائيلي، إذ تستهدف إسرائي�ل 
المنشآت النووية اإليراني�ة بهجمات سيبراني�ة متكررة. ففي 2021م، دون أن يعلق على 
االتهام الرســـمي الذي وجهته إيران إلى بالده بارتكاب أعمال تخريبي�ة في منشأة نطنز 
النووية اإليراني�ة في 11 أبريل، قال رئيس الوزراء اإلســـرائيلي آنذاك بني�امين نتني�اهو في 
مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدفاع األمريكي حين�ذاك لويد أوستن، في القدس: »إن 
إيران لم ولن تتخلى عن حلمها بامتالك الســـالح النووي، وإســـرائي�ل مـــن جانبها تتعهد 

بمنعها من الحصول عليه«20.
 هيرتزل هاليفي، وهو رئيس مديرية االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية، 

ّ
وسبق أن رد

في أكتوبر 2015م على ســـؤال بشأن إذا كانت إسرائي�ل ستخوض حرًبا في العقد المقبل: 
»نحـــن في حالة حرب مع إيران بالفعل. إنها حرب تكنولوجية، فمهندســـونا يقاتلون 
 عن هجمات 

ً
مهندســـيهم، ومن شـــأن هذا القتـــال أن يتن�امى في المســـتقبل«21، فضال

ا من المنشآت العسكرية والمدني�ة اإليراني�ة، لم تعترف بها إسرائي�ل.
ً

سيبراني�ة طالت عدد
ق في  ومعلوم أن إسرائي�ل تمتلك قدرات متطّورة في مجال الحرب السيبراني�ة، وتتفوَّ
 إسرائي�ل واحدة من الدول الكبرى في مجال السايبر 

ّ
َعد

ُ
ذلك على القدرات اإليراني�ة، إذ ت

�ا استهدف مين�اء »الشهيد  ذت إسرائي�ل هجوًما إلكترونيًّ
ّ

20م نف بالعالم. ففي 18 مايو 20
رجائي« اإليراني، ألحق أضراًرا كبيرة به، وجاء الهجوم انتقاًما من محاولة هجوم إلكتروني 

إيراني عليها22.
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ج. استهداف إيران عبر »مبدأ األخطبوط«: يدخل ضمن هذا المبدأ تكتيكات لطالما 
ى رئيس الوزراء األســـبق 

ّ
مارســـها الموســـاد ضد أعدائه، خصوًصا االغتي�االت، فقد تبن

مناحيم بيغن إســـتراتيجية الهجمات الوقائي�ة التقليدية ضد منشـــآت أســـلحة الدمار 
 الفكرة هي منع 

ّ
الشامل والقتل المستهدف للمهندسين والعلماء والدبلوماسيين، إذ إن

أي تطوير ألي برنامج ألسلحة الدمار الشامل في المنطقة23. لكن الجديد هذه المرة أن 
ا حجم كثافة العمليات 

ً
الدولة المســـتهدفة هي إيران التي تتب�اهى دائًما بقوتها، وأيض

اإلســـرائيلية داخـــل األراضـــي اإليراني�ة، مع االعتراف بمســـؤوليتها، وهو مـــا ال تقوم به 
ا للنظام اإليراني، خصوًصا للحرس الثوري، فبعد حرب 

ً
ب ارتب�اك ، ما يســـبِّ

ً
إسرائي�ل عادة

هة ضد الوكالء وصلت اآلن إلى الراعي لها. سّرية موجَّ
وكان أول من أطلق على اإلستراتيجية اإلسرائيلية هذه التسمية هو نفتالي بينيت، 
رئيس وزراء إســـرائي�ل السابق، إذ قال في حديث�ه لصحيفة »اإليكونوميست«: »نحن 
نطبق مبدأ األخطبوط. لم نُعد نستهدف المخالب مع وكالء إيران، لقد أنشأنا معادلة 

جديدة باستهداف الرأس«24.
ويستن�د مبدأ األخطبوط إلى العناصر اآلتي�ة:

)1( استهداف الشخصيات العسكرية والعلمية المرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني 
داخل إيران: في هذا اإلطار استجَوب الموساد يد هللا خدمتي، ثاني مسؤول في الحرس 
الثوري يجري استجوابه داخل إيران بعد استجواب منصور رسولي، وهو ضابط في »فيلق 
القدس«. وبن�اًء على المعلومات التي حصلت عليها تقول إسرائي�ل إنها أحبطت محاوالت 
إيراني�ة لـ»اغتي�ال جنرال أمريكي في ألماني�ا وصحفي في فرنسا ودبلوماسي إسرائيلي في 
تركيا«. وجاء في بي�ان لرئاسة الحكومة اإلسرائيلية أن المخططات »أمرت بها وأعطت 
ذها 

ِّ
لتها القيادة العليا للنظام اإليراني، وكان من المقرر أن ينف الموافقـــة على تنفيذها وموَّ

الحرس الثوري«25.
كما قامت إســـرائي�ل بسلسلة اغتي�االت للعلماء اإليرانيين داخل إيران، أدت إلى وفاة 
20م، كان أبرزهم محسن فخري  خمســـة منهم خالل 10 ســـنوات، من 2010م إلى 20
20م، وهو شخصية رئيسية في القطاع  زاده، الذي جرى اغتي�اله من ِقَبل الموســـاد في 20
العسكري لألنشطة النووية اإليراني�ة. وحســـب مدير مجلس األمن القومي في البيت 
األبيض لمكافحة أســـلحة الدمار الشـــامل اإليراني�ة في عهد الرئيـــس دونالد ترامب، 
ل لوال حدوث خـــرق أمني هائل داخل 

َ
 »فخري زاده ما كان لُيقت

ّ
ريتشـــارد غولدبرغ، فإن

إيران«26.
كذلك نفذت إســـرائي�ل اغتي�االت جديدة طالت مهندًســـا في موقع »بارشـــين« 
ر صواريخ وطائرات مسيرة. كان المهندس ضحية هجوم بطائرات  العسكري، الذي يطوِّ
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بال طيار صغيـــرة أواخر مايو 2022م، إلى جانب اغتي�ال مهندس طيران آخر ُيدعى أيوب 
 

ُ
انتصاري، إذ جرى تســـميمه في مدين�ة يزد بوسط إيران، بت�اريخ 31 مايو 2022م27. ولم ينج

ا من سلسلة االغتي�االت اإلسرائيلية داخل إيران، منهم العقيد 
ً

ضباط الحرس الثوري أيض
 في سيارته بطهران، في 

ً
حســـن صياد خدائي، أحد قادة الحرس الثوري، الذي ُوِجد مقتوال

هذا العام 2022م.
ا على هذه االستهدافات نفذ الحرس الثوري عمليات انتقامية، ورغم نجاح بعضها 

ًّ
ورد

قاَرن بحجم وأثر العمليات اإلسرائيلية في الُعمق اإليراني.
ُ

فإنها ال ت
)2( سرقة الوثائق المتعلقة ببرنامج إيران النووي: سرق الموساد في 31 ين�اير 2018م 
األرشـــيف النووي اإليراني من مستودع في تورقوز آباد28، كما ُسرقت وثائق سرية من 
منظمـــة الفضاء بالقرب من العاصمة اإليراني�ة طهران. واعترف رئيس جهاز الموســـاد 
ا إلى إسرائي�ل، حتى قبل خروج  السابق يوسي كوهين بالعملية، وكيف جرى تهريبها رقميًّ
عمالء الموســـاد من مقر األرشيف اإليراني نفسه29. وفي إشارة إلى النفوذ االستخباراتي 
اإلسرائيلي وتأثيره في جهاز المخابرات واألمن والمستويات العليا في النظام اإليراني، 
ى مكافحة 

َّ
قـــال الرئيس اإليراني األســـبق محمود أحمدي نجاد إن »أعلى مســـؤول تول

التجسس اإلسرائيلي في وزارة المخابرات اإليراني�ة هو نفسه كان جاسوًسا إلسرائي�ل«30.
)3( الهجوم على منشآت الطائرات دون طيار اإليراني�ة: يدخل ضمن اإلستراتيجية 
الجديدة إلســـرائي�ل الهجوم على منشـــأة الطائرات دون طيار اإليراني�ة، وذلك لمواجهة 
برنامج إيران المتن�امي للطائرات دون طيار، وهـــو يدخل ضمن الهجوم الدفاعي الوقائي، 

ألنه جرى استهداف إسرائي�ل بطائرات إيراني�ة دون طيار في عديد من الهجمات31.

ثالًثا: اآلثار المحتملة لتدهور الصورة النمطية لقوة الحرس الثوري
جة لقوة  الصورة النمطية يمكن أن تكون إيجابي�ة وسلبي�ة، بالنسبة إلى الصورة الُمروَّ
الحرس اإليراني فهي إيجابي�ة وسلبي�ة، حسب الجهة التي تستقبل تلك الصورة. ففي حين 
�ا للنظام الثوري   إيجابيًّ

ً
أن قوة الحرس الثوري التي يفاخر بها النظــــام اإليراني تمثل عامال

ولميلشياتها الخارجية والحكومات المتشددة، فهي تمثل عامل سلبي للشعب اإليراني 
الذي يريد التغيير، ويرفض السياسات الخارجية للجمهورية اإليراني�ة، وكذا العنف 
ا من الجهات »اإلصالحية«، 

ً
الداخلي، خصوًصا تجاه النقابات العمالية. والرفض أيض

وكذا مؤسسة الجيش التي ال تحبذ النفوذ المتن�امي للحرس الثوري وتدخالته في الحياة 
الت 

ّ
السياســــية واالقتصاد اإليراني، باإلضافة إلى الشــــعوب التي تضررت من التدخ

اإليراني�ة في شؤونها الداخلية عبر الحرس الثوري، وبالتحديد »فيلق القدس«، ووكالئها 
من الميليشيات في تلك الدول.
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ويمكن توضيح تأثير »مبدأ األخطبوط« اإلسرائيلي في الصورة النمطية لقوة الحرس 
الثوري من خالل ما يأتي:

1. اآلثار في صورة الحرس الثوري في الداخل اإليراني:

يمثل »مبدأ األخطبوط« انتكاســــة للحرس الثوري وصورة القوة والردع والهيب�ة التي 
الَحظ آثار ذلك في ما يأتي:

ُ
ا، وت جها عنه النظام اإليراني داخليًّ يروِّ

أ. اهتزاز ثقة الشعب اإليراني باستخبارات الحرس الثوري: إحدى المنظمات المسؤولة 
عـــن األمن في إيران هـــي منظمة حماية المعلومات في الحرس الثوري، وقد تأسســـت 
قيل بسبب 

ُ
ســـها رجل الدين حســـين طائب منذ تأسيسها، إال أنه أ

ّ
في عام 2009م، وترأ

ى رئاستها اآلن رجل عسكري، هو محمد 
ّ
كثرة العمليات اإلسرائيلية داخل إيران، ويتول

كاظمي32. بسبب كثرة االغتي�االت اإلسرائيلية في إيران اهتزت صورة هذه المنظمة، 
ب الوضع في إحراج للنظام اإليراني، مع أن الحرس الثوري في كل مرة تحدث عملية  وتسبَّ
اغتي�ال أو سرقة كان يحاول التقليل من الصدمة وتضليل الشعب اإليراني، عبر إطالق 
تهديدات باالنتقام، أو عبر عدم االعتراف بالحوادث، أو التقليـــل من خطورتها، أو حتى 

محاولة التضليل عبر اعتقال أشخاص ليس لهم َعالقة بتلك الحوادث.
كما خلقت العمليات اإلسرائيلية حالة من االرتب�اك واللوم الضمني للحرس الثوري، 
لت إلى »مالذ   إيران تحوَّ

ّ
إذ قال رئيس المركز اإلســـتراتيجي التابع للبرلمان اإليراني إن

عون باستقالة كبار المسؤولين األمنيين واالستخباراتيين،  للجواسيس«، وطالب ُمشرِّ
رت العمليات اإلسرائيلية في قادة الحرس أنفسهم، إذ قال قائد الحرس الثوري 

َّ
كما أث

 »حرب االستخبارات هذه تحولت اليوم إلى الحرب 
ّ

العميد الركن حسين سالمي إن
ر رفاقه بأن 

َّ
ر من أن »العدّو جلب كل وســـائله إلى الميدان«، وذك

َّ
األكثر واقعية«، وحذ

طيح بها من ِقَبِل قوى عالمية من خالل عمليات استخباراتي�ة«33.
ُ
ا من األنظمة أ

ً
»عديد

بت سلســـلة االغتي�االت في اهتزاز صورة القوة المرســـومة عن الحرس  هكذا تسبَّ
ا وفي ظل حكومة إبراهيم  الثوري، كما تدفع شريحة منهم إلى عدم الشعور باألمان. وحاليًّ
هات الحرس الثوري،  رئيسي، وهو محسوب على التي�ار »المتشدد« الذي يتفق مع توجُّ
 االقتصاد اإليراني يعاني، مـــا قد يدفع إلى موجة جديدة من رفع األســـعار، وبالتالي 

ّ
فـــإن

عودة االحتجاجات واالحتكاك مع قّوات الباسيج التابعة للحرس الثوري. وقد سبق أن 
كشف محتجون خالل اضطرابات 2018م، كما فعلوا في حركات االحتجاج السابقة، 
رفض سياســـات بالدهم اإلقليمية بإطالق شـــعارات مثل: »ال غزة وال لبنـــ�ان، أضّحي 
بحياتي من أجل إيران!«، و»اتركوا سوريا، واهتموا بمشكالتن�ا!«، و»الموت لحزب 
هللا«. فبخصوص حزب هللا يعتبره الرأي العام اإليراني المســـتفيد األكبر من ســـخاء 

النظام الحاكم، ويتهم الحرس الثوري بالترويج له في لبن�ان34.
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ط عناصره والشركات  ما يضاعف الموقف المحرج للحرس الثوري الكشف عن تورُّ
المرتبطة به في قضايا فساد اقتصادي بالتزامن مع العمليات اإلسرائيلية في إيران. فبعد 
قضية اختالس نحو 8 آالف مليار تومان في شركة »ياس« التابعة لـ»فيلق القدس«، 
ط عناصره في فساد شركة »فوالد مباركة«  ا فضيحة تورُّ يواجه الحرس الثوري حاليًّ

رت بمبلغ 92 ألف مليار تومان35.
ِّ

د
ُ

للصلب بأصفهان، إذ جرى اإلعالن عن اختالسات ق
وقـــد أتـــاح األداء المتواضع للحرس في مواجهة اإلســـتراتيجية اإلســـرائيلية الفرصة 
ا للحرس الثوري، ويمكن اإلشارة في هذا الصدد إلى 

ً
لتوجيه التي�ار »اإلصالحي« انتقاد

ا 
ً

تصريح سياسي »إصالحي« إيراني لصحيفة »فاين�انشـــيال تايمز« البريطاني�ة، تعليق
: »يب�دو 

ً
ل إلى إيران وتنفيذ عمليات في العاصمة طهران، قائال

ُّ
على قدرات إسرائي�ل للتسل

ية.  األمر كما لو أن إسرائي�ل أنشأت منظمة واسعة النطاق في طهران، وتدير عملياتها بحرِّ
من الواضح أن إسرائي�ل تستهدف صورة إيران )اآلمنة للغاية( لتشويه عظمتها في عيون 

الناس«36.
20م أدلى األدميرال حبيب هللا سياري  ب. صعود مكانة الجيش النظامي اإليراني: في 20
المساعد المنسق لقائد الجيش اإليراني بتصريحات لوكالة األنب�اء اإليراني�ة »إيرنا«، 
أظهرت الخالفات بين المؤسستين العسكريتين، إذ شّن سياري في حواره هجوًما غير 
مسبوق ضد الحرس الثوري، حتى وإن لم يأِت على ذكر اسمه صراحة. وهو ما كشف 
عن »حالة من االحتقـــان داخل الجيش« تجاه تصاُعد نفوذ الحرس الثوري في مختلف 
القطاعات السياســـية واالقتصادية، وكان من ضمن ما قاله سياري: »نحن )الجيش( ال 
نت�دخل في السياسة... التسييس مضّر بالقّوات المسلحة... ليس من مصلحة القّوات 

ل في االقتصاد... قّوات الجيش تتجنب العمل الموازي«37.
ّ

المسلحة التدخ
لكن نتيجة خطر اإلســـتراتيجية الجديدة إلســـرائي�ل قررت طهران انضمام القّوات 
العســـكرية التقليدية اإليراني�ة إلى الحرس الثوري في تطوير صواريـــخ البالد وبرامج 
الطائرات بال طيار، كما كشف الباحث اإليراني مسعود رضائي في مقالة له نشرها موقع 
»ناشيونال إنترست« األمريكي عن زيادة عدد المنصات المشتركة بين الحرس الثوري 
ا عن إعادة  ا رســـميًّ

ً
 إعالن

ّ
و»أرتـــش«، وأوضح أن عرض »أرتش« فـــي أبريل 2022م ُيَعد

تموضع هذه المؤسسة العسكرية في إستراتيجيات الدفاع اإليراني�ة38.

2. اآلثار في صورة القوة للحرس الثوري على المستوى اإلقليمي:

طالت عقيدة األخطبــــوط صورة الحرس على الصعيد اإلقليمي، ويمكن توضيح هذا 
التأثير على النحو اآلتي:

ر تصريحات من المســـؤولين 
ُ

أ. التأثيـــر في مصداقية الردع اإليراني: كثيًرا ما تصد
اإليرانييـــن عن قوة الردع التي تتمتع بها بالدهم، لكن »مبدأ األخطبوط« اإلســـرائيلي 
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ّ

تجاه إيران أبان عن ثغرات كبيرة فيه، وهذا ما أشار إليه مســـعود رضائي حينما قال إن
 كبير من صدقية الردع اإليراني«39، كما أن االغتي�االت 

ٍّ
لت إلى حد

َّ
هذه اإلستراتيجية »قل

والتفجيـــرات وعمليات التخريب الناجحة إلســـرائي�ل داخـــل إيران قابلها فشـــل ذريع 
 »فشل 

ّ
لعمليات االغتي�ال من طرف الحرس الثوري، إذ قال مســـؤولون أمريكيون إن

مخطط إيران الغتي�ال اثنين من المسؤولين الحكوميين األمريكيين السابقين يؤكد عدم 
كفاءة الحرس الثوري اإليراني«40، كما نجحت المخابرات التركيـــة في إحباط مخطط 
الحرس الثوري باغتي�ال إسرائيليين داخل تركيا، وكذلك نقلت المحطة التليفزيوني�ة 
»إيران إنترناشيونال« المعارضة في 30 أغسطس 2022م خبر إحباط األسطول البحري 
األمريكي محاولة الحرس الثوري لالستي�الء على سفين�ة غير مأهولة يديرها األسطول 
الخامس األمريكي في المياه الخليجية، وبذلك حدث انكشاف على مستوى اإلقليم عن 
حقيقة كفاءة الحرس الثوري، التي حرصت آلة الدعاية اإليرانيـــ�ة على تلميع صورتها، 

قَهر.
ُ

وأنها قوة ال ت
�ا في  ا شعبيًّ

ً
ب. التأثير في محور المقاومة: أصبحت إيران ووكالؤها يواجهون رفض

عديد من بلدان المنطقة، بما في ذلك ســـوريا والعراق ولبن�ان واليمن، وذلك على الرغم 
من عمليات القتل واالغتي�االت والقمع المستمرة للمعارضين لها والمتظاهرين ضدها، 
وتعلن رفضها للموالين إليران ولسياساتهم وفسادهم ورفض تدخالت إيران عبر »فيلق 
ــره »فيلق القدس«  القدس« في شـــؤون بلدانهم الداخليـــة. فمحور المقاومة الذي يدـي
20م، فقد أدت  يعاني منذ 2018م، وازداد الوضع ســـوًءا بعد مقتل قاسم سليماني في 20
المظاهرات الشعبي�ة الحاشدة في كل من العراق ولبن�ان، في أكتوبر 2019م، إلى تحويل 
أطراف »محور المقاومة« عن مشـــاريعهم الرئيســـية، ففي لبن�ان انتقـــد المتظاهرون 
الفساد المستشري والحالة المزرية لالقتصاد، كما هاجم اللبن�انيون حزب هللا بشكل 
20م41، ما أدى   عن انفجار مرفأ بيروت في 20

ً
مباشر، واعتبره جزء من السكان مســـؤوال

ا تزداد الخالفات 
ً

ا، أيض إلى خسارته االنتخابات البرلماني�ة اللبن�اني�ة في مايو 2022م. حاليًّ
السياسية في العراق، في ظل رفض أنصار مقتدى الصدر تدخالت إيران عبر الميليشيات 

الموالية لها في بالدهم.
ونتيجة للظروف اإلقليمية المتمثلة في الفشل السياسي للميليشيات التابعة لها في 
الدول العربي�ة، والهجمات اإلسرائيلية، وكذا المفاوضات المرتبطة بملفها النووي، بدأت 
إيران تركز على تقوية قدراتها العســـكرية، وهذا ما قد يؤدي إلى تقليل تمويلها لوكالئها، 
خصوًصا في ظل مراقبة إســـرائي�ل لهم، ومنع تمويلهم، من خالل تكثيف الهجمات، 

خصوًصا داخل سوريا.
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خالصة
بت إســــتراتيجية إســــرائي�ل تجاه إيران، المرتكزة على تنفيذ عمليات تخريبي�ة  تســــبَّ
وتفجيرات مع سلسلة من االغتي�االت داخل األراضي اإليراني�ة، في التأثير بشكل كبير 
في ســــمعة الحرس الثوري داخل إيران وخارجها، فلم يُعد يظهر بوصفه قوة بارزة ال يمكن 
فاها النظام اإليراني 

ْ
 كثيًرا من هالة القوة التي أض

َ
التصدي لنشاطاتها اإلقليمية. كما فقد

ر 
َّ
عليــــه عبر اإلعالم اإليراني واإلعــــالم الموالي له في الدول العربيــــ�ة. من جانب آخر، أث

ـــران، ما دفعها إلى إجراء تعديالت  »مبدأ األخطبوط« في اإلســــتراتيجية الدفاعية إلـي
ا ونوًعا. عليها، وذلك بإعطاء جيشها النظامي دوًرا أكبر، وزيادة عتادها العسكري كمًّ

وفي ظل اإلستراتيجية اإلسرائيلية »مبدأ االخطبوط«، التي اعتمدتها إسرائي�ل لنقل 
ع تراُجع فاعلية وكفاءة وسمعة الحرس 

َّ
حرب الظالل إلى الداخل اإليراني، فإن من المتوق

 
ً

الثوري، ولجوء النظام اإليراني إلى عودة االهتمام بإعادة تأهيل الجيش، ليلعب دوًرا فّعاال
للحفاظ علـــى األمن الداخلي اإليراني، وتغطية إخفاقات االســـتخبارات اإليراني�ة، مما 
سيكون له أثر في الحد من الدعم العسكري والمادي المقدم للخارج، وبالتالي التأثير سلًبا 
ى بـ»محور المقاومة«، وانصراف  في فاعلية وقدرة أذرع إيران المنضوية تحت ما ُيســـمَّ
إيران إلى ترميم سمعة قّواتها الثورية، التي يعتبرها النظام اإليراني ضمانة لتحقيق بقائه.
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