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 كيف تستفيد إيران من مقتل سميطاني؟ 

 سيظاريوهات ما بعد الرد
Islam Mousa (Atalla) 

(، أن الحووورا موووا اوووي إ  امتووودا  1731-1870يقوووؾل السوووعسك الادوووررك الذووو ير كووواسل فوووؾن كالو فيتوووز)
إسا ات ُيورا  لمدياسة ولكؽ بؾسائل أخرى أكثر عشفًا و مؾيًة"، وأن التشفيذ الفاموي لمحورا موا اوؾ إ   ورا  

 به كدر إسا ة الادو وإخزاعه لتحقيق ال دف ا ستراتيجي األسسى لمدولة.
وبالتالي أك قوراس ُمتخوذ يتاموق بالروراعات والدياسوة يراعوي السراسوق الستؾقاوة والتكوالية السحتسموة تباوًا  

 التكالية(.  –لساا لة )السحرمة الش ائية= الربح 
الشظوا  الشوواتن عوؽ أك مؾاع ووة عدوررية لظرفووي الرورا ، أ ووبح  وبدوبق تجتوق الوودماس الستبوا ل واسوو  

كاسووتخدام الجساعووات السدوومحة  يوور  -الوودول تبتاوود كثيوورًا عووؽ "الحوورا السباخوورة"، وتدووتخدم الووؾكال  عش ووا
مرانت وووا فوووي ، فوووي تة يوووة م وووام التروووايد وتوووؾتير األعوووؾا . وتركوووز اوووي عموووى  وووروسة تحدووويؽ -الرسوووسية 

 ة.وتز  كل الديشاسيؾاات التي تفر  ا متظمبات البقا  والتسريؽ لمدولسية، السداومات الدولية وا قمي
 

عمى الر ؼ مؽ تةكيد ط ران أن ا س ت بذرل متشاسق عموى ا تيوال قائود فيموق  أوال: التصعيد واالستظزاف:
القووودا قاسوووؼ سوووميساني، وأن وووا   تدووواى لمحووورا والتروووايد، وأن وووا سوووتشفذ  وووربات أخووورى فوووي حوووال س ت 

 واخشظؽ عدرريا. واذا ياشى  سشيا انت ا  ا نتقام اإليراني السباخر.
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ك انت وو ، إك أن اشواح احتسوا ت لبوود  عوؾ ت أخورى بوويؽ لكوؽ   ياشوى كلوػ أن عووؾ ت التروايد الادورر 
الظوورفيؽ، بازوو ا قوود يرووؾن انتقاميووًا مووؽ عانووق السيميذوويات وكيمووة إليووران س ا عمووى اسووت داف قائووداا أبووؾ 
عمي الخزعمي فوي الزوربة األمريريوة، كؾنوه موؽ أقورا الذخرويات الارا يوة إلوى سوميساني، حيوث يفتور  

طور  ا موريرييؽ موؽ الاورا  وباود  –يرية وحمفائ ا في السشظقة ب دف مؾا مة  را السرالح األمر كلػ 
؛ وكلػ بحدق ترريحات إيرانية  حقة لسقتل سوميساني. ف وي ل وا أاوداف أباود –كلػ مؽ الذر  ا وسط 

مؽ ا نتقوام، اوي تريود أن تدوتخدم نفوس السسور البورك الوذك اقامتوه ايوران فوي الدوشؾات ا خيورة باود ازيسوة 
سوويسرش ؼ مووؽ أن يشقمووؾا بدوو ؾلة ندووبية القووؾات والؾسووائل القتاليووة عبوور الاوورا  الووى سووؾسيا   اعووش. والووذك

 ولبشان.

وإكا ما احتدم اذا الديشاسيؾ حقا، فسؽ السرعح أن تشذغل به الؾ يوات الستحودة التوي تقوؾ  التحوالو الودولي 
را  السؾاتيووة اووذ ،  وود  اعووش فووي السشظقووة، واووؾ مووا قوود يوودف  األخيوورة عمووى الاووؾ ة فووي عوول بي ووة  الروو

واتدا  نظا  الجدل حؾل بقا  القؾات األعشبية موؽ عدموه فوي خا ة في حال تؼ تاميق الاسميات  د ، 
الارا  عقق قراس البرلسان الاراقي بإن ا  الؾعؾ  األعشبوي لسحاسبوة " اعوش"،  سويسا فوي عول وعوؾ   يوا ة 

اهيووػ عووؽ تقوواسير أمشيووة سووابقة تحووذس مووؽ عديوودة  باوود مقتوول البغوودا ك تدوواى  سووتاا ة نذووا  التشغوويؼ، ن
باشووؾان "عووؾ ة  اعووش ، " فووي واخووشظؽISW -" لووو"ما د  ساسووات الحووراعووؾ ة لمتشغوويؼ لمسشظقووة، كتقريوور 

، وحووذس مووؽ عووؾ ة التشغوويؼ موورة 2012 وودس فووي أواخوور يؾليووؾ لماووام، الثانيووةت تقيوويؼ تسوور   اعووش السقبوول
 أخرى بذرل سري  وأكثر خظؾسة. 

أن تاتبر  ايوران انترواس ل وا موؽ خوالل محواو ت مود نفؾكاوا الجغرافوي؛ وسواي ا لظبوق  وبالتالي، ما يسرؽ
اوووؾ فوووي الؾاقووو  توووؾسيط عديووود  اسوووت داف السروووالح األمريريوووة اشووواح،سووويظرت ا عموووى الاووورا  ومووود نفؾكاوووا و 

إك فووي السقابوول قوود تشحووؾ الؾ يووات الستحوودة الووى تكتيرووات تقموويص كثيوور  .باسووتشزاف مزوواعو إليووران اشوواح
موووؽ مروووالح ا اشووواح، وتغوووض الظووورف عوووؽ عوووؾ ة  اعوووش وتسووود   اشووواح، ليروووؾن ن ووويض التسووود  والشفوووؾك 

 .اإليراني

"الور  اإليرانوي عموى ال جوؾم األمريروي  ثانيا: ارتددادات عسسديل لمت در مدن الضدلوح الط يلدل والشدع يل:
حاولو  نفاوال بول اسوتشد إلوى اسوتراتيجية لوؼ ياتسود عموى ا  إ  أنوهكان سرياا، وس ؼ أن عا لؽ يرؾن متدر 

 موووووووووووووووووووووووؽ خاللوووووووووووووووووووووووه ال يوووووووووووووووووووووووا ة اإليرانيوووووووووووووووووووووووة أن يروووووووووووووووووووووووؾن س ا مقشووووووووووووووووووووووو   لمذووووووووووووووووووووووواق اإليرانوووووووووووووووووووووووي.
اووي اعتسوودت عمووى قرووو  وواسوخي، موو  بروبا شوودا إعالميووة  اخميووة، سكووزت عمووى اسووتغالل الحوودث مووؽ 



رية في الداخل، كبديل عؽ الدخؾل في مؾاع وة مباخورة مو  الؾ يوات أعل تةعين السذاعر الؾطشية والادر
 الستحدة، لسا في كلػ مؽ تداعيات أمشية خديدة الخظؾسة لؽ تحتسم ا إيران.

 .مى الدولة، إكا ما احدش  إ است اباض ا  مات قد يرؾن ل ا أثاس عانبية ايجابية عف
واووؾ أثوور سوومبا عمووى الحووراح الذووابي فووي  اخوول  فسقتوول سووميساني عووا  فووي عوول أ مووة  اخميووة تؾاعووه إيووران،

لالحتجاعووات الرافزووة لمقووراسات ا قترووا ية التووي تتخووذاا إيوران والتغظيووة عمووى مووا يذووا  عووؽ قسوو  الشغوام 
الحرؾموووة والخا وووة برفووو  أسوووااس الؾقوووؾ ، ولمتؾع وووات التوووي يتبشااوووا الشغوووام فوووي الخووواسج وتقوووؾم عموووى  عوووؼ 

 عيذية في الداخل.الحمفا  عمى حداا ماالجة األو ا  الس

عوول اسووتسراس ا حتجاعووات الذووابية فووي لووه تووةثير سوومبي عمووى الثووؾسة الذووابية فووي لبشووان والاوورا ، كووذلػ، 
حيوووث سوويؾعو حووزا هللا التوووؾتر الغوواار فووي الاالقوووة بوويؽ واخووشظؽ وط وووران السشوود ة بشفؾكاووا اإلقميسووي، 

 .ومحوووووووووووووووووووووووؾس السقاوموووووووووووووووووووووووة لتحدووووووووووووووووووووووويؽ و ووووووووووووووووووووووواه فوووووووووووووووووووووووي الساا لوووووووووووووووووووووووة المبشانيوووووووووووووووووووووووة الداخميوووووووووووووووووووووووة
ا حووتالل األمريروي والقووؾات  قتوالوأولؾيووة وُسعوح ا فوي الاوورا ، انخفزو  ا حتجاعووات لروالح التووؾتر، أمو

 األعشبية.

عديود الوي سياسوة تدوري  السذورو  الشوؾوك موؽ أعول فزاًل عوؽ إيوران قود تدوتغل حالوة التوؾتر، لماوؾ ة موؽ 
 ووسان اسووتثساس التقوودم فيووه فووي أك مفاو ووات قا مووة موو  ا تحووا  ا وسبووي مووؽ أعوول الحوود مووؽ الاقؾبووات 

فر ت ا الؾ يات الستحدة األمريرية؛ والتي فقودت إيوران بدوبب ا عؾائود  وخسة موؽ  وا سات ا الشفظيوة التي 
 .التي تراعا  بذرل كبير

 
أخوواس ا يرانيووؾن عمووى الفووؾس الووى ان ووؼ أن ووؾا مرحمووة ا نتقووام، وفووي  غيدداس سددميطاني عددن الطشدد د:ثالثددا: 

حال لؼ تر  الؾ يات الستحدة فيسرؽ الاوؾ ة الوى الحيواة ا عتيا يوة. واسوتجاا تراموق الوى الرسوائل، احتفول 
لوؽ  –اقؾبوات، أك بالشرر في بيان سئاسي وعسميا اعموؽ بوان الور  ا مريروي سويةتي فوي خورل مزيود موؽ ال

 يرؾن عدرريا.
طبياة الر  اإليراني  ال زيل يفتح التداؤ ت حؾل ما إكا كوان ييواا سوميساني عوؽ السذو د مرومحة سيبوة 

 إيرانية أيزًا، وع بة أمام السفاو ات م  ا تحا  األوسبي، وع بة أمام السظالق الذابية في الارا ؟!



أن ل وؼ أعشودة واحودة، فكول خروؼ ير وق فوي بقوا  ال ودف، قد تتؾافق أاداف الخرؾم، لكوؽ اوذا   ياشوى 
أو الووتخمص مشووه، اووؾ يتتبوو  فووي السقووام األول مرووالحه، ومعيقووات وأخظووا  ال وودف بالشدووبة لووه فووي السقووام 

 الثاني، وبالاا ة قد تكؾن نفس الا بات واألخظا  نفد ا اي التي يتتبا ا الادو.
نفووؾكًا كبيوورة فووي الاوورا  وسووؾسيا، والسشظقووة مووؽ خووالل مووا يجووق أخووذ  باوويؽ ا عتبوواس أن سووميساني، خوورل  

 وكال  فيمق القدا، الذك كان ل ؼ استبا  مباخر بدميساني. 
الشفووؾك الووذك حققووه فووي الاوورا  وسووؾسيا، والووتحرؼ فووي مشوواب  الووشفط والسووؾاس ، عامتووه يدووتغشى عووؽ التسؾيوول 

 اإلسا ة الدياسية اإليرانية.لكثير مؽ السميذيات والسذاسي  التي يسؾل ا فيمق القدا بسازل عؽ 
و  ُتحوود  سياسووة السدوواومات موو  الوودول الكبوورى إ  مووؽ خووالل مؾافقووة سووميساني نفدووه، وكووان اووذا يذوورل 

 عق  كبير عمى السفاو ات الروسية اإليرانية لتقميص مشاطق الشفؾك اإليرانية في سؾسيا.
خدمته السميذوويات الذوويعية  وود كسووا انووه لووؼ يدووتجيق لسظالووق  وليووة فووي تخاوويض حوودة الاشووو الووذك اسووت

 الستغااريؽ الاراقييؽ، وسفض التحؾل الذك يظالق فيه الستغااريؽ.
كسا وسفض سميساني، أّك تدخل مؽ الدول الغربية في  وس إيران اإلقميسوي، محوذسًا موؽ الدواي وسا  اتفوا  

قوووة لوووا اسة الدياسوووية "إقميسوووي" عموووى  وووراس ا تفوووا  الشوووؾوك. اوووذا لوووؼ يروووؽ يابووور عوووؽ الريبوووة واإلسا ة الاسي
اإليرانيوووة، والتوووي كانووو  تووورى فوووي السدووواومات والسفاو وووات موووؽ أعووول تخايوووة حووودة التوووؾتر مووو  الؾ يوووات 
الستحووودة وا تحوووا  األوسبوووي إ ا  ا تفوووا  الشوووؾوك،   سووويسا باووود أ موووة مزووويق ارموووز،  وووروسة موووؽ أعووول 

 تخاية الاقؾبات عمى إيران لتحديؽ األو ا  ا قترا ية.
موووة اإليرانيوووة إلوووى إبقوووا  السفاو وووات مووو  الووودول ا وسوبيوووة طوووّي الكتسوووان، لكوووؽ تروووريحات وتسيووول الحرؾ 

سووميساني تدوومط موورة أخوورى األنغوواس إلووى القزووايا التووي ع وورت لمامووؽ، باوود احتوودام الخالفووات بوويؽ أع ووزة 
  ش  القراس، وكلػ في تقميد ألسمؾا السرخد اإليراني، عموي خوامش ي، الوذك عوا ة موا يرذوو خالفاتوه مو 

 .1الرئيس اإليراني؛ عبر تحذيرات تردس بذرل مفاعئ في خظاباته حؾل قزايا  اخمية وخاسعية
وا ح مؽ تمػ السحاوس، أن اإليرانييؽ   يريدون حربا خاممة، لكؽ ل ؼ سيبوات بإطالوة أمود األ موة أطوؾل 

ا نوووز   إطالوووة أمووود التوووؾتر وحالوووة الترقوووق  ون لوووذلػ موووؽ السووورعح أن إيوووران سوووتاسل عموووى وقووو  مسروووؽ، 
 لحرا مباخرة م  واخشظؽ ،وتؾعو اذ  الحالة لتازيز مؾاقف ا.
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