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هل تندلع حرب إسرائيلية-إيرانية في سوريا؟



تكثيف العمليات ضد األهداف اإليرانية في سوريا 

تحدث تقرير استخباراتي غربي في شهر يناير الماضي عن انقسامات تعصف بالمجتمع االستخباراتي 
اإلسرائيلي، حيث يدور الجدل بين قادة الموساد واالستخبارات العسكرية “أمان” حول مستقبل سياسة 

تل أبيب إزاء إيران بالتزامن مع تولي إدارة بايدن مهامها في واشنطن. 

هل تندلع حرب إسرائيلية-إيرانية
في سوريا؟
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ووفقًا للتقرير فإن الرئيس السابق لالستخبارات العسكرية، درور شالوم، رفع تقريرًا إلى رئيس الجهاز، 
تامير هايمان، أوصى فيه بالتعامل اإليجابي مع المفاوضات التي ُيتوقع أن تجريها اإلدارة األمريكية مع 
طهران، إال أن رئيس الموساد يوسي كوهين أبدى اعتراضًا شديدًا على ذلك النهج، مؤكدًا على ضرورة 

التعامل مع الحكم في طهران كخطر وجودي على أمن إسرائيل.

ونظرًا للعالقة الوطيدة بين كوهين ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو؛ فقد تم تمديد أعماله ستة 
أشهر أخرى )حتى يونيو 2021(، حيث ُيتوقع أن يتم استبداله بنائبه الذي يشاركه الموقف المتشدد  

إزاء إيران.

وُيبدي كل من؛ رئيس األركان الجنرال أفيف كوتشافي، وخصم نتنياهو الجنرال بيني غانتز تأييدهم 
المؤسسة  على  الكبير  النفوذ  -صاحب  غانتز  يعمل  حيث  “أمـــان”،  العسكرية  االستخبارات  لموقف 
العسكرية كونه كان رئيسًا سابقًا لألركان- على حشد أكبر عدد من ضباط الجيش اإلسرائيلي لتبني 
والجنرال  غابي أشكنازي  الجنرال  السابقين  األركان  رئيسي  بمن في ذلك  إزاء طهران،  موقف مهادن 

غادي آيزنكونت، اللذين يبديا رغبة في تماهي تل أبيب مع اإلدارة الديمقراطية الجديدة بواشنطن. 

ودفعت تلك الخالفات بنتنياهو لتصعيد الموقف العسكري ضد القوات اإليرانية في سوريا خالل شهر 
يناير الجاري، وتضخيم خطر التموضع اإليراني شرقي سوريا كمبرر لتوسيع القصف على مفاصل نقل 
القوات وتهريب األسلحة بين العراق ولبنان عبر سوريا، واتهام إيران بنقل المزيد من الصواريخ القادرة 
على الوصول إلى إسرائيل، وإقامة شبكة طائرات مسيرة وصواريخ “كروز” وصناعات دفاعية في دير الزور 

لم يكن بوسعها الحفاظ عليها في محيط دمشق.

النووي  االتفاق  إلى  للعودة  بايدن  إدارة  توجهات  من  الموساد  بأروقة  القلق  يسود  األثناء؛  هذه  في 
الطرف  الجديدة غض  اإلدارة  أبيب في حال قررت  أمن تل  المترتبة على  المخاطر  )2015( ومن  المبرم 
30 غارة جوية في شهر  أكثر من  المنطقة، ما دفعها لشن  اإليرانية في  النووية”  األنشطة “غير  عن 
يناير الجاري، وصفت بأنها األعنف ضد مواقع الميلشيات اإليرانية في دير الزور، واستهدفت: ثالث مواقع 
للحرس الثوري اإليراني في “تلة معيزيلة” ومنطقة “الثالثات” و”المصلخة” في ريف البوكمال، وموقعين 
لميلشيا “فاطميون” بالقرب من بلدة “صبيخان”، ومستودعات “عياش” العسكرية غربي دير الزور، ومقر 
الزور، ومبنى األمن العسكري،  التربية وسط مدينة دير  المحافظة، ومبنى كلية  137” جنوبي  “اللواء 
ومقرًا للحرس الثوري قرب الفرن اآللي في األحياء الشرقية للمدينة، وموقع “النبي هابيل” غربي دمشق، 

وكتائب الدفاع الجوي المنتشرة على طريق “الديماس” و”يعفور”، والطريق الدولي بين سوريا ولبنان. 

القومي”  األمن  أبحاث  “معهد  ورئيس  األسبق  اإلسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  رئيس شعبة  وأكد 
في جامعة تل أبيب، عاموس يدلين، أن الهجمات األربعة األخيرة في أقل من شهر: “تنطوي على ميزات 
خاصة تتمثل في؛ استهداف العميق والمدى البعيد في دير الزور والبوكمال، وبالحجم الكبير لألهداف 

في الحيز الحضري وبكثرة القتلى”.
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أكدت  حيث  وكوهين؛  نتنياهو  موقف  تعزيز  على  األخيرة  أيامها  في  حرصت  قد  ترامب  إدارة  وكانت 
مصادر عسكرية أمريكية أن الغارات اإلسرائيلية األخيرة، ُنفذت بناء على معلومات استخباراتية قدمتها 
واشنطن، مشيرة إلى أن وزير الخارجية األمريكي السابق مايك بومبيو، بحث القصف الذي طال محافظة 
إلى  األخيرة  زيارته  في  كوهين،  يوسي  “الموساد”  اإلسرائيلي  االستخبارات  جهاز  رئيس  مع  الــزور،  دير 

واشنطن.

ويرغب نتنياهو في تعيين كوهين سفيرًا في واشنطن عقب انتهاء مهمته بعد ستة أشهر، نظرًا 
لحاجته إلى شخص متمرس في الشأن اإليراني يمثل وجهة نظره باألروقة السياسية األمريكية في كل 
ما يتعلق بإيران والقضايا االستراتيجية األخرى، إذ إنه بحاجة ماسة لفتح قناة حوار مع اإلدارة األميركية 

الجديدة التي ترغب في تخفيف التوتر مع إيران.

خريطة  برسم  تعليمات  إصــدار  إلى  غانتز  بــادر  المقابل؛  اإلسرائيلي  المعسكر  من  فعل  رد  أول  وفي 
الجديدة،  األمريكية  اإلدارة  لتوجهات  موائمة  ستكون  أنها  ُيتوقع  فيما  واالستراتيجية  األمنية  للقضايا 
حيث يدور الحديث عن ضرورة تجنب األخطاء التي وقع فيها نتنياهو خالل إدارة أوباما، عندما منع أعضاء 
بارزين بوزارة الدفاع من االتصال بالمفاوضين األمريكيين مع إيران، مضيعًا بذلك فرصة محاولة إجراء أي 

تعديالت على االتفاق.

تحضيرات عسكرية إسرائيلية لجولة من المواجهات

وكان البنتاغون قد أعلن في 15 يناير 2021؛ نقل القطاع الخاص بإسرائيل من نطاق القيادة األمريكية 
األوروبية )إي يو كوم( إلى منطقة القيادة المركزية األمريكية  للشرق األوسط )سينتكوم(، وهو اإلجراء 

األخير في سلسلة من الخدمات غير المسبوقة التي قدمتها إدارة ترامب إلسرائيل.

أكبر  تلك هي  النقل  أن عملية   )2021 يناير   27( أونالين”  “إنتلجنس  أمني نشره موقع  تقرير  واعتبر 
من مجرد تغيير في التنسيق العسكري بين الواليات المتحدة وإسرائيل، خاصة وأنها تهدف إلى ربط 
الجيش اإلسرائيلي مباشرة مع المقر الرئيسي للقيادة المركزية في قاعدة “ماكديل” الجوية بفلوريدا، 
الجيش  سيمكن  الــذي  األمــر  التقليدية،  االستخباراتية  المعلومات  تبادل  آليات  تغيير  مع  بالتزامن 
اإلسرائيلي وحلفاءه الجدد في المنطقة العربية من نشر وحدات عسكرية في مناطق عمل “سنتكوم”، 
وربط االستخبارات العسكرية اإلسرائيلية “أمان” ووحدة استخبارات السايبر “الوحدة 8200” مع الدول 
بـ”ج2” في حلف شمال  يعرف  ما  أو  المشتركة  األركــان  هيئة  استخبارات  لمديرية  تخضع  التي  العربية 

األطلسي “ناتو”.

مع  األوســط  الشرق  في  االستخباراتية  المعلومات  مشاركة  على  إسرائيل  قدرة  الدمج  ذلك  وسيقوي 
الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا )التي يمثلها في سينتكوم الجنرال المخضرم لويك ميزون(، كما 
أنه سُيمّكن تل أبيب من تنسيق عملياتها الميدانية مع الدول العربية التي ارتبطت معها باتفاقيات 
تطبيع خالل األشهر الماضية، حيث ُيتوقع أن تتشارك هذه الدول معلوماتها االستخباراتية، وأن يفتح 

بعضها مراكز األمن السيبراني الخاصة بها لالستخبارات العسكرية اإلسرائيلية.
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ووفقًا للتقرير فإن العملية األولى لذلك االتفاق قد جاءت في منتصف شهر يناير؛ حيث شن سالح الجو 
اإلسرائيلي سلسلة عمليات مكثفة ضد المواقع اإليرانية شمال شرقي سوريا باالعتماد على إحداثيات 

ومعلومات دقيقة تم الحصول عليها من االستخباراتية األمريكية. 

الجيش  “إن  قوله:  اإلسرائيلي  الجيش  في  مسؤول  عن  يناير(   23( الدفاعي  “ديفنس”  موقع  ونقل 
اإلسرائيلي يتحرك لمزامنة القدرات وتطوير وحداته وذلك كجزء من خطة تمتد على عدة سنوات لوضع 
تصورات لساحات معارك متعددة األبعاد”، مؤكدًا أن تل أبيب تسعى إلى التفوق على سائر نظرائها 
في المنطقة في مجال التكنولوجيا الميدانية، حيث تم إجراء أول تدريب دفاع جوي متكامل متعدد 
المستويات في شهر ديسمبر الماضي، وتقوم شركات تصنيع محلية، أبرزها “رفائيل لألنظمة المتطورة” 
بدمج تقنيات الذكاء االصطناعي مع قدرات التعرف التلقائي لألهداف في أنظمتها، واستحداث منظومات 
جديدة من الطائرات بدون طيار واستخدام األجهزة اللوحية، بهدف التقليل من الخسائر البشرية في 

المعارك المستقبلية.

الجديدة موقفًا  بايدن  إدارة  تبني  إمكانية  أبيب من  المحذرة في تل  األصوات  تتعالى  األثناء؛  في هذه 
مهادنًا إزاء إيران، حيث تحدث ديفيد فريدمان، السفير األمريكي المنتهية واليته لدى تل أبيب، في إيجاز 
مغلق أمام لجنة الشؤون الخارجية واألمن في الكنيست عن توجه واشنطن للعودة إلى االتفاق النووي 

اإليراني )2015(، والضغط على تل أبيب لتخفيف وتيرة عملياتها العسكرية في المنطقة.

وحذر، أمنون لورد، في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” )27 يناير( من المخاطر الكامنة في تعيين 
روبرت مالي مبعوثًا خاصًا للرئيس األمريكي إلى إيران، وتكليفه بإجراء اتصاالت مع إيران بشأن تجديد 
في  “معروف  مالي:  وأن  خاصة  سيئة،  أخبارًا  إلسرائيل  يحمل  التعيين  هذا  أن  معتبرًا  النووي،  االتفاق 
الفلسطينية  الشؤون  ومستشار  الدولية،  األزمــات  مجموعة  رئيس  كان  قريب  وقت  فحتى  إسرائيل، 
والشرق األوسط للرئيسين الديمقراطيين بيل كلينتون وباراك أوباما، وفي عام 2000، بعد فشل 
فشل  في  بــاراك  إيهود  ــوزراء  الـ رئيس  على  باللوم  ألقى  فيها،  شــارك  التي  ديفيد  كامب  محادثات 
المفاوضات، وبرأ ساحة ياسر عرفات”، مشيرًا إلى أن جدليات مالي وجدت طريقها وانتشارها في أوساط 
الماضي صدور دعوات مقلقة من إسرائيل عقب تعيينه،  العالمي، ولذلك فقد شهد األسبوع  اليسار 
خاصة في دوائر المؤسسة الدبلوماسية وكبار المعلقين اإلسرائيليين، خاصة وأن مالي قد دأب على 

الدعوة إللغاء الخطوات التي نفذها ترامب.

هل تشهد المنطقة حربًا إقليمية؟ 

وكان موقع “جينز” الدفاعي البريطاني )4 يناير 2021( قد استشهد بتصريح لحسن نصر اهلل في قناة 
الميادين، زعم فيه أن حزبه ال يسعى للحرب مع إسرائيل، لكنه أكد توجهه للرد على مقتل أحد قادة  
الحزب في سوريا في يوليو الماضي، ما يعني أن الحزب قد ال يرغب في شن حرب شاملة، إال إنه لن يتوقف 

عن تصعيد الموقف في سوريا، وال شك في أن ذلك سيدفع بردود فعل غاضبة من قبل تل أبيب.
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كوبرفاسر،  يوسي  اإلسرائيلية،  العسكرية  االستخبارات  في  السابق  األبحاث  مدير  عن  الموقع  ونقل 
التهديدات  من  تقلل  ال  العربية  الــدول  بعض  مع  أبيب  تل  أبرمتها  التي  التطبيع  اتفاقيات  “إن  قوله: 
األمنية اإلسرائيلية، وذلك ألن جميع الدول المطبعة ال تمتلك حدودًا مشتركة مع إسرائيل، وال تدعم أية 
جهة تعمل ضد األمن اإلسرائيلي، ما يعني أن عملية التطبيع لن تعالج المخاطر األمنية على الصعيد 

الميداني. 

وشدد وزير الخارجية اإلسرائيلي غابي أشكنازي، من جهته، على أهمية امتالك إسرائيل خيارًا عسكريًا 
أفيف كوخافي، في  اإلسرائيلي،  األركان  رئيس هيئة  نووي، فيما هدد  امتالك سالح  لمنع طهران من 
إيران،  توجيه ضربة عسكرية ضد  بإمكانية  يناير(   26( القومي  األمن  بحوث  لمعهد  السنوي  المؤتمر 
الجديد،  الرئيس األمريكي  إلى  الذي اعتبر رسالة مباشرة  باعتبارها باتت تشكل “خطرًا وجوديًا”، األمر 
القومي، والذين يبدون قناعتهم  األمن  المركزية، ومستشار  المخابرات  ووزير خارجيته، ورئيس وكالة 

بضرورة إبرام اتفاق مع إيران.

ودفع ذلك التهديد بمندوب إيران الدائم لدى األمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، للقول: “لن تتردد إيران 
في الدفاع عن نفسها، وسنرد بقوة على أي تهديد ألمننا القومي”.

وكان معهد “دراسات األمن القومي اإلسرائيلي” قد قدم في شهر يناير دراسة تتضمن سيناريو “هجوم 
محتمل ضد إسرائيل” أكد فيه أنه: “على الرغم من أن جميع األطراف ليست مهتمة بهذه الحرب، إال إنها 

قد تستدرج إليها دون رغبة منها”.

ويقوم السيناريو على ردود فعل محتملة من قبل القوات اإليرانية على العمليات العسكرية اإلسرائيلية 
األوسط بين  الشرق  باندالع حرب في  أن يتسبب ذلك  األخيرة، ويمكن  اآلونة  تنامت وتيرتها في  التي 
المحور اإليراني الذي يضم سوريا و”حزب اهلل”، وبين إسرائيل والواليات المتحدة وبعض الدول العربية 
النطاق  العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن مسرحًا لعمليات واسعة  الحليفة، متوقعًا أن تكون كل من؛ 
بين الطرفين، وقد ينتج عن ذلك توسع نطاق المعارك لتشمل عمليات قصف صاروخي من مياه الخليج 

العربي والبحر األحمر.

وتوقع السيناريو -الذي أعده كبار جنراالت الجيش اإلسرائيلي- أن: “سوريا سيكون موقفها هو محاولة 
عدم التورط في القتال، رغم أنها ال تملك القوة لمنع حزب اهلل وإيران من العمل على أراضيها… وفي 

حال وقوع ذلك على أرض الواقع، فإن رد إسرائيل سيكون شديدًا وحاسمًا”.

الميزان  في  لــه-  مخطط  -غير  كبير  اختالل  وقــوع  أســاس  على  القاتمة  السيناريوهات  تلك  وتقوم 
إيران على فرض  العسكري في سوريا، حيث تعمل  للتدخل  أبيب  بتل  الذي سيدفع  األمر  العسكري، 
األخيرة على مواقعها في دير  اإلسرائيلية  الضربات  معاهدة دفاع مشترك جديدة على دمشق عقب 
الزور، وتنص على أن: “جميع دول المقاومة األعضاء في هذه المعاهدة، فيما لو هاجم الكيان الصهيوني 
الغاصب أراضي أٍي منها فإنه يتوجب على جميع األعضاء تقديم الدعم الشامل من النواحي االقتصادية 
األمانة  التأسيسي، ومقر  النظام  الخطر”، مع مالحق أخرى تتضمن؛  والعسكرية والسياسية حتى درء 

العامة، والنفقات، وتقسيم العمل بين األجهزة.
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التي  وروسيا  إيران  بين  النفوذ في سوريا  تنامي صراع  المرتقبة في ظل  المعاهدة  تلك  أنباء  وتأتي 
تسعى  إلى إبعاد النظام عن إيران وتعويمه دوليًا عبر بوابة إسرائيل، حيث تناولت وسائل إعالم لبنانية 
وحسابات  مقربة من “حزب اهلل” أنباء تفيد بأن جيش النظام هو من يسرب معلومات استخبارية إلى 

إسرائيل عن مواقع إيران عبر روسيا.

على  للعمل  أبيب  بتل  السويداء(  درعا،  )القنيطرة،  الجنوبية  المحافظات  في  األخير  التوتر  يدفع  وقد 
إضعاف موقف إيران والميلشيات التابعة لها في المنطقة من خالل ترجيح كفة القوى المناوئة لها في 
الجنوب  إمكانية تحول  للتحذير من  الروسية  “نيزافيسيمايا غازيتا”  المحافظات، ما دفع بصحيفة  تلك 
في  الدقة  فائقة  أسلحة  الطرفين  استخدام  وإمكانية  وإيــران،  إسرائيل  بين  حرب  ساحة  إلى  السوري 
المعركة المقبلة، واستعداد مختلف القوى الفاعلة على األرض لخوض هذه الحرب، ونقلت الصحيفة عن 

خبراء عسكريين تأكيدهم أن الخيار العسكري مرجح بقوة في األيام المقبلة.
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المرصد اإلستراتيجي
بيت خبرة رائد في تقديم الخدمات المتخصصة للعاملين في المجاالت 

السياسية واألمنية بالمنطقة العربية.

يعمل على تعزيز المفاهيم االحترافية لدى الجيل الجديد من العاملين في 
الشؤون السياسية واألمنية في العالم العربي، ورفد صناع القرار بمعلومات 
نوعية بجودة عالية ومهنية تستند إلى الموضوعية والحياد واالستقاللية، 

بعيدًا عن مؤثرات اإليديولوجيا الطارئة ومعارك االستقطاب اإلقليمي.
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أبحاث ودراسات متخصصة تستند إلى الرصد العلمي 
والميداني ألهم التطورات السياسية واالقتصادية 

واالجتماعية وتحديات الهوية وإدارة العالقات البينية في 
المنطقة العربية.
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