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 ــم: تقديــ

يتجدد الحديث كل مرة عؽ قزية الشفؾذ اإليراني في سؾريًا ومدتقبمو وحدوده، مع كل عسمية عدكرية   
دؾرية، وكذلػ مع بعض العسمياات اليجؾمياة التاي تشفذىا إسرائيل أو الؾاليات الستحدة داخل األراضي ال

تشفذىا أطراف مجيؾلاة فاي الاداخل الداؾر  ضاد أىاداف ومراالي أمريكياة بالاداخل الداؾر ، كساا ت ظارح 
قزاية الشفاؾذ اإليرانااي مارة أخاارح ماع طاارح تعسمياات التدااؾية السحمياةت التااي ترعاىاا روساايا بالتعااون مااع 

عا والجشؾب الدؾر ، وتدعى حاليًا لتشفيذىا مع األكراد فاي مشااط  الحكؾمة الدؾرية والتي نفذتيا في در 
شااارل الفااارات، واليادفاااة إلاااى إعاااادة تسؾضاااع الدااايظرة الداااؾرية عماااى بعاااض السشااااط  التاااي عمااا  خاااارج 

 سيظرتيا خالل سشؾات الرراع مع الجساعات السدمحة واإلرىابية.

الشفؾذ اإليراني في سؾريا، فبيؽ تقاديرات وال شػ أن ىشاك قدر كبير مؽ الغسؾض ال يزال يحيط بسدألة 
% ماؽ حجاؼ ودؾدىاا العداكر  والسيمذاياو  ماؽ ساؾريا خاالل 75إسرائيمية تذير إلى قيام إيران بدحب 

الفترة الساضاية، تذاير معمؾماات أخارح إلساتسرار إياران لايس فقاط فاي تهبيا  نفؾذىاا فاي ساؾريا، بال فاي 
ا أيزًا، كسا تفعل في العرال، عمى أمل أن تشجي في الزغط عمى الؾدؾد العدكر  األمريكي في سؾري

دفع إدارة بايدن إلتخاذ قرار باالخروج   عداكريًام ماؽ ساؾريا ،كساا فعما  باالعرال نياياة العاام الساضاي   
 إنياء ودؾد القؾات القتالية واإلبقاء عمى ميسة استذارية فقط لمدعؼ الفشي والمؾدديتي والتدريبم.

 

ىااذا التحمياال الزااؾء حااؾل الرايااة اإليرانيااة واإلساارائيمية لحجااؼ ومدااتؾح الشفااؾذ  فااي ىااذا الداايال ، يداامط
اإليرانااي فااي سااؾريا بذااكل عااام وفااي مشظقااة دياار الاازور عمااى نحااؾ خااات،  فسااا باايؽ مداااعي التهبياا  
والتظؾير ليذا الشفؾذ مؽ دانب طيران، ومداعي اإلزاحة ماؽ داناب تال أبياب وواشاشظؽ ، يادور محاؾر 

 مختمفتيؽ، ضسؽ راية كل دولة لمسؾقف الراىؽ في سؾريا .الذ  يحسل وديتي نغر ىذا التقرير ، 

 التقديرات اإلسرائيمية: أواًل: 

أن إياران تؾاداو ضاغؾب كبيارة لمخاروج ماؽ ساؾريا، وأنياا ترح الدوائر األمشية واالستخباراتية فاي إسارائيل 
قااب الحااديث عااؽ تفاىسااات روسااية بالفعاال قااد باادأت فااي االسااتجابة ت السرنااةت ليااذه الزااغؾب ، خا ااة ع

، محؾرىا االتفال عمى تقميص الؾدؾد اإليراناي فاي ساؾريا 0202أمريكية مشذ قسة بؾتيؽ بايدن في يؾنيو
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، ماارورًا بتدااؾيات درعااا والجشااؾب وذلااػ ضااسؽ  اايغة تفاىسااات أخاارح لااؼ ت حذااف كاماال مالمحيااا بعااد 
ناااي فاااي الجشاااؾب الداااؾر    بتذاااجيع الداااؾر ، والتاااي اساااتيدف  فاااي دااازء مشياااا مدااااحات الؾداااؾد اإليرا

إساارائيمي وأردنااي وأمريكااي باألساااسم، و ااؾاًل لمزااريات اإلساارائيمية واألمريكيااة الستحااررة لسؾاقااع الؾدااؾد 
 .الدؾر  في عدة مشاط  في سؾريا وخا ة في الذسال الذرقي   دير الزور والسياديؽ والحدكةم

 تين:اإلسرائيمية في رؤئتين متعارض الـتـقـديـراتتتمخص 

تاعاتاقاااد باااااأن ، والتااي قيااادة شااابة االسااتخبارات العدااكرية فااااي الااجاايااااش  أماااااااانم تسهميااا  :الرؤيــة األولــى
فاي  75ماا يزيد عمى  ر إياران قموأن تاأثايار الزريات اإلسرائيمية باات ممسؾسًا عمى الحراك اإلياراناي. 

انخفااض كسااا اؽ شاحاشاااات األساامحة التااي ترسااميا إلااى لبشااان. الساائاااة ماااؽ قؾاتيااا فااي ساؾرياااا، وخافازااا  ماا
ىااااذا التغيياار . وت ردااع ت أمااانت حاازب ا المبشاااني  ومشيااا نذااابناذااااب السيميذاايات الذااياية فااي سااؾريا، 

محافغاااة الااالذقااياااااة  باااااااربم ومااحااافااغاااااة دياااااار اإلسااارائيمية واألمريكياااة الستحاااررة والدقيقاااة فاااي  زااارياتمل
مقيااادات السيدانيااة ، عااالوة عمااى التيدياادات اإلساارائيمية العمشيااة   مااؽ خااالل السشذااؾراتم لشاارلم الااااازور

الاذ  كاان ، الحااج ىاشاؼ   السشازل واألمااكؽ التاي يتؾادادوان فيياا ماشيؼ القرف قاربوتؾديو  اإليرانية،
عااؽ الذاا ون المؾدداتية الخا ااة بشقاال يقاؾد نذاااطيا فاي الجشااؾب الاادااااؾر ، وياياشااام شاارياااار ، الساادااا ول 

كسااا ريظاا  دوائاار ت أمااان ىااذا الترادااع اإليرانااي لغااروف إقميسيااة أيزااًا . ماألساامحة اإليرانيااة إلااى سااؾريا
خا اااة ايساااا يتعمااا  باااالسؾقف الاااراىؽ فاااي لبشاااان والاااذ  يتعااارض اياااو حااازب ا لزاااغؾب كبيااارة وبزاااب 

باإلضافة لتفديرىؼ قاسية في االنتخابات األخيرة. تمقى التيار السؾالي إليران ضرية داخمي، عالوة عمى 
لمحااراك الروسااي الدااؾر  بخرااؾت التدااؾيات السحميااة سااؾاء فااي الجشااؾب أو فااي مشاااط  شااسال شاارل 
سؾريا عمى أنيا رغبة مذتركة مؽ الروس واألمريكان في التخمص التدريجئ مؽ عبء الؾداؾد اإليراناي 

الجانب األمريكي ويحؾل دون إنخراب اششظؽ في ديؾد في سؾريا، والذ  يذكل نقظة خالف كبيرة مع 
إعسار سؾريا وتذجيع العسمية الدياسية ودعاؼ مداألة عاؾدة ساؾريا لمجامعاة العريياة. كساا ريظا  شاابة ت 
أمااانت مدااألة الرغبااة اإليرانيااة فااي إحااداث إنعظافااة فااي ودؾدىااا فااي سااؾريا وفااي مشاااط  إقميسيااة أخاارح، 

م  القدس تحديدًا بعد ابتيال قاسؼ سميساني، الذ  كان  تعتبره إسرائيل بترادع قدرات الحرس الهؾر  وفي
قاائاااادًا بااقاااادرات عاليااة فااي الرايااا االسااتراتيجية تدااير دشبااًا إلااى دشااب ماااع قاااادرات تشغيسيااة كبياارة وتااأثير 

ن إساساعيل قاايني، أ وممسؾس عمى الاقاياادة فاي طايااران وفااي كال دول وتاشاغاياسااات السااحاااؾر اإليااراناااي، 
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ماالء ىااذا الفااراي. وال يحغااى بالتقاادير نفدااو، ويتخااذ لااؼ يااتسكؽ حتااى ا ن ماؽ سااميساني، محاال الاذ  حاال 
 .الحهير مؽ قراراتو بذكل عذؾائي

بذااكل بالفعاال ن الساذاااروع اإلياراناااي يتعهاار تاارح أوتسهميااا دوائاار الخارديااة والسؾساااد ، و   الرؤيــة الثانيــة:
طياران لاؼ وعؾامل أخرح، إال أنيا تختمف مع تقيساات ت أماانت فاي أن  رائيميةكبير بدبب الزريات اإلس

تاؾا ال ديؾد التسؾضع وتقيؼ مداتؾطشات لياا فاي  وأنيا فقط  يا االستراتيجي في سؾريا، تتخل مذروع
ال تازال متسداكة كساا أنياا   .إيراناي –حزب ا في أ   دام عداكر  إسارائيمي سذاركة سؾريا وترتب لا

ظ عمى مكتدباتيا في سؾريا، خا ة في مشظقة دير الزور ومشااط  الذاسال الذارقي بذاكل عاام، بالحفا
باال أنيااا تعاازز مااؽ مؾاقعيااا ونفؾذىااا الساادني والعدااكر  ىشاااك، عااالوة عمااى اسااتسرارىا فااي بشاااء عالقااات 
اساااتراتيجية ماااع الحكؾماااة الداااؾرية، ساااؾاء فاااي شاااكل اتفاقاااات شاااراكة اقتراااادية أو تعااااون فاااي مختماااف 

سجاااالت، باإلضااافة إلسااتسرار التشدااي  الدياسااي باايؽ البمااديؽ عمااى نفااس مدااتؾياتو العاليااة، والتااي ال ال
 تؾحي بأ  تغير محتسل سؾاء مؽ الجانب الدؾر  أو مؽ الجانب اإليراني.

 التركيز عمى الهجهد المدني ثانيًا: الرؤية من المنظهر اإليراني:

ؾر ، وكذلػ ترريحات كل القادة والدياسييؽ اإليرانييؽ، ومؽ ت كد كافة التحركات اإليرانية بالداخل الد
 مخالل مظالعات الراحف اإليرانياة الحبارح وتقاارير مراكاز الدراساات اإليرانياة  القريباة ماؽ دوائار القارار

أن إيران لؼ تترادع عاؽ مذاروعيا فاي ساؾريا والسشظقاة بذاكل عاام، بال أنياا تعسال عماى تاد يؼ نفؾذىاا، 
وتحؾيمو مؽ نفؾذ عدكر  وأمشي إلاى نفاؾذ مادني مداتقر، يذاتسل عماى عادة أبعااد ديسغرااياة واقتراادية 

تحادة ماؽ ساؾريا، بال أنياا تزاغط فاي اتجااه أخار وىاؾ إخاراج الؾالياات السوثقااية وتعميسية ... وبيرىاا. 
عمااى اعتبااار أن مااا تحقاا  فااي العاارال بخااروج القااؾات القتاليااة مااؽ ىشاااك، ىااؾ نجاااح إليااران ولسيمذااياتيا 

 خااالل الفتاارة الساضااية، م شاارات عمااى األرضعاادة ىشاااك، وأنااو قاباال لمتحاارار فااي سااؾريا أيزااًا. وىشاااك 
 تدعؼ ىذا التحميل، مشيا ما يمي:

 القاعااادة اياااو تتسركاااز الاااذ  ،ساااؾريا فاااي الاااشفط حقاااؾل أكبااارو ىاااؾ  الشفظاااي العسااار حقااال تعااارض .2
 مااؽ لعاادد سااؾريا، شاارقي فااي الذاارقي الاازور دياار رياا  فااي الاادولي، التحااالف لقااؾات العدااكرية

 شاابكة ذكاارت ذكاارت حيااثىااؾ أكباار دلياال عمااى ىااذا التؾدااو،  الجااار ، يشاااير 8 فااي نفجاااراتإلا
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 مااؽ السدعؾمااة الفرااائل انتذااار مشاااط  مراادره حقاال العساار  األخياار ىجااؾم نأ الفاارات عاايؽ
 .لالستيداف القاعدة ليا تتعرض التي االولي السرة ليد  وىي ايران،

 الداؾرية الحادود قرب الزور دير شرل  ،البؾكسال مديشة في دديد عراقي فريلقيام إيران بشذر  .0
 اناياإلير  تالقادس فيما ت قائاد زياارة بعاد، وىؾ ما تؼ تداولو 2تا ريعت فريل عميو يظم  ،العراقية

ن أ، ويسكاؽ االشاارة الاي وىؾ التؾادد االول ليذا الفريل في ساؾريا.السديشة إلى قااني إسساعيل
فرااايل تلاااؾاء تحااااذ ىاااذه الخظاااؾة فاااي عااال تخديااا  اياااران لتؾاداااد إياااران بإساااباب قياااام أىاااؼ أ حاااد أ

ظرة  حركاة طالباان عقاب سايأ في  فغاندتانألي الحدود مع زيشبيؾنت الباكدتاني حيث تؼ نقميؼ إ
  .فغاندتانأمي ع

 عماى وإشارافو البؾكساال مديشاة إلاى قائاد فيما  القادس قآانيإسساعيل  التي قام بيا الزيارة األخيرة .3
 .اإليرانية الفرائل  فؾف في السقاتميؽ مؽ دديدة دفعة تخريج

 07يرانيااة عااؽ افتتاااح باااب التظااؾع لمشداااء فااي ميسااات بياار قتاليااة فااي إلحااد الفرااائل اأعاالن إ  .4
حيااث اعمااؽ الحاارس الهااؾر  عااؽ حادتااو لتظؾيااع قرابااة خسااس وعذااريؽ ساايدة،  ،0202نااؾفسبر 

لمعسل في مجاالت مدنية مهل التسريض، برواتاب شايرية وذلاػ ماؽ خاالل التظاؾع عبار مشغساة 
 .تدياد البشاءت التابعة  لمحرس الهؾر  االيراني

مااؽ السسرضااات  السركااز الهقااافي االيرانااي فااي مديشااة البؾكسااال عااؽ تخااريج الدفعااو االولاايإعااالن  .5
، حيااااث تااااؼ التعاقااااد مااااع الفتيااااات الخريجااااات لمعساااال فااااي السدتذااااديات 0202نااااؾفسبر  09فااااي 

 .السيدانية التابعة لمفرائل اإليرانية والحرس الهؾر  

دال أياران عبار العارال ماؽ إ إلاىبتشغايؼ عادد ماؽ البعهاات الدورياة  الهقاافي اإليراناي السركزقيام  .6
تعيااايؽ و ، السحمياايؽ يؽ الداااكانبااذىب الذاايعي ونذاار التذااايع تعماايؼ المغااة الفارساااية وتاادريس السااا

ناااؾفسبر  0قيااااد  عداااكر  باااالحرس الهاااؾر  اإليراناااي رئيداااًا لمسركاااز تالحااااج أباااؾ  اااادلت، فاااي 
                                                           

1
 انً،اإلٌر المدس فٌلك لائد طالت التً االغتٌال عملٌة بعد ،0202 مطلع فً كان بالعراق الوالع أرض على الجماعة لهذه األول الظهور - 

 الموات من بالثأر مصورة بفٌدٌوهات آنذان عناصرها هدد حٌث المهندس، مهدي أبو الشعبً، الحشد هٌئة رئٌس ونائب سلٌمانً، لاسم

 عصائب هللا، حزب كتائب خاصة ٌران،إل تدٌن بالوالء والتبعٌة فصائل مجموعة من تشكل فصٌل هً "هللا ربع" جماعة ن، كما إاألمرٌكٌة

 وتشكٌالت لادة ٌنتمد من كل مهاجمة كانت األمر بداٌة فً التشكٌل هذا مهمة أن، والخراسانً الشهداء، سٌد كتائب النجباء، ةحرك الحك، أهل

 .عراق سً بً وإم العرالٌة، دجلة لناة حرق فً حصل ما وهذا سٌاسٌٌن، أو فضائٌة لنوات سواء الشعبً، الحشد
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مؽ أدل  ،الزور افتتاح فرعًا دديدًا لمسركز الهقافي اإليراني في بمدة حظمة شرقي دير و 0202
 تعزيز ودؾد إيران في السحافغة.

 لتحميل: قراءة استراتيجية لممهقفاثالثًا: 

مااؽ الؾاضااي أن الشفااؾذ اإليرانااي فااي سااؾريا بذااكل عااام وفااي مشاااط  شااسال شاارل سااؾريا بذااكل خااات 
سيدااتسر عمااى الساادح القريااب والستؾسااط   مااع تغياار محتساال فااي طبيعتااو مااؽ الظااابع العدااكر  لمظااابع 

ا، ساااؾاء ماااؽ إسااارائيل والؾالياااات السااادنيم، رباااؼ كافاااة الزاااغؾب  العداااكرية والدياسااايةم التاااي يتعااارض ليااا
الستحاادة، أو بفاارض حاادوث تحااؾل حقيقااي فااي السااؾقفيؽ الروسااي والدااؾر  مااؽ ىااذا الؾدااؾد الستشااامي، 
باتجاه تقميص مداحتو وتغيير طبيعتو أيزًا، اتداقًا مع متغيرات السذيد الدؾر  وحدود التقاطعات في 

 حة الدؾرية، وذلػ في عل ما يمي:السؾاقف بيؽ الالعبيؽ اإلقميسييؽ والدولييؽ عمى الدا

التحدب اإليراني لمتحركات الروسية والدؾرية اليادفاة لتشفياذ تداؾيات فاي مشااط  نفؾذىاا، عماى  .2
مركزًا لمتدؾية في مديشاة البؾكساال،  الحكؾمة الدؾريةعقب افتتاح برار تدؾيات درعا ، خا ة 

ا التااي ة ىااي األولااى مااؽ نؾعيااىااذه التدااؾيو بياادف إدااراء تدااؾية لسظمااؾييؽ مااؽ أىااالي السشظقااة، 
 .تذيدىا محافغة دير الزور

المكانية تعهر السفاوضات الشؾوية االيرانية مع  االستباقية تحدباً اتخاذ ايران عدد مؽ الخظؾات  .0
عااادة كيكمااة تؾاداادىا فااي الااداخل إ لااي إ اياارانياادفع قااد ، مسااا وتزايااد احتساااالت الترااعيد ،الغاارب

لمقيام بسيام محددة تخدم عمي  دة كاستقدام فريل ريع امؽ خالل اتخاذ مالمي ددي ،الدؾر  
مساا يا د  ل التؾسع في الشذااطات السجتساياة، و مؽ خالأ، ىداف االيرانية في تمػ السشظقةألا

  مدااارات لحمحمااة أن ألااي السجتسااع الاادولي بااإبسااا يبعااث رسااالة  ،حكااام القبزااة االيرانيااةإالااي 
 فييا.ضرة حان تحؾن ايران أب جاالزمة الدؾرية ي

التغااىر ماع ، الداؾريةالدااحة ودؾدىاا فاي أماد طالاة ستدتسر في العسل عمى إايران أن ،  وفي التقدير
بتخدياااا  التؾادااااد العدااااكر  فااااي بعااااض السشاااااط  الدااااؾرية، فااااي مقاباااال تزايااااد السخظظااااات واالدااااراءات 

لمؾدااؾد  ةحاضااش وخماا  بي ااة ادتسا يااةحااداث تغيياار ديسااؾبرافي وطااائفي إداال أاالدتسا يااة والديشيااة مااؽ 
، ويااقي مشااط  شاسال شارل ساؾريا، ماع الحفااظ عماى خظاؾب االتراال الازور دير فيخا ة ، االيراني
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مااع الحكؾمااة الدااؾرية عمااى السدااتؾييؽ الدياسااي واالقتراااد ، فااالؾدؾد اإليرانااي فااي سااؾريا يقااع ضااسؽ 
ساتسرار فاي إساشاد حازب ا، يتعم  بدورىا اإلقميسي ويسدح القدرة عماى اال ايسا شاممة إيرانية استراتيجية

وإمااتالك أورال مداااومة يسكااؽ اسااتخداميا فااي الؾقاا  السشاسااب، مااع إساارائيل وروساايا والؾاليااات الستحاادة، 
 وكذلػ مع تركيا.

 

 

  

 

  


