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 إیران في دیر الزور: االستراتیجیة والتمدّد وفرص التغلغل
 ادزیاد عو

 ۲۰۱۹تشرین األول  ۷
 

في برنامج مسارات الشرق األوسط، » وما بعد الصراع في سوریازمن الحرب «صحفي وباحث سوري یعمل ضمن المشروع البحثي  ادزیاد عو
 والذي یشرف علیھ مركز روبرت شومان للدراسات العلیا بالجامعة األوروبیة في فلورنسا. یركز عملھ على المناطق الشرقیة في سوریا، وخاصةً 

 على دینامیات الصراع المحلیة في دیر الزور والرقة.
 

 ھذه الورقة البحثیة.حریر تولّت مایا صّوان ت
 

 جزٌء من مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوریا" الذي یمّولھ االتحاد األوروبي،  ھي منشوراتنا
 ضمن مركز روبرت شومان للدراسات العلیا بالجامعة األوروبیة بفلورنسا. "مسارات الشرق األوسط"ھو مشروع بحثي في برنامج و

سة العامة  د الصراع في سوریا"یقدّم مشروع "زمن الحرب وما بع سیا ستراتیجیةً لآلفاق، والتحدّیات، والتوّجھات، وخیارات ال تحلیالٍت عملیةً وا
 في زمن الحرب، وفي إطار التحضیر لمرحلة ما بعد الصراع في سوریا.

 
 .من مسؤولیة المؤلّفین حصراً  ى منشورات المشروع ھومحتوإن 
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 ص تنفیذي ملخّ 

من  في منطقة غرب الفرات وجزءٍ  اإلیراني ، انتش����رت میلیش����یات تابعة للحرس الثوري۲۰۱۷العام  أواخرمنذ 
ً  ،شرقھ ین من الدولة اإلسالمیة (داعش). وخالل عامَ  تنظیم تحت سیطرة في محافظة دیر الزور التي كانت سابقا

ان ، نجحت ھذه المیلیش��یات بأنواعھا المختلفة، أجنبیة وس��وریة ومحلیة، في تطویع اآلالف من الش��بّ ھناكوجودھا 
ب من تحاول إیران التقرّ وق للحرس الثوري اتص������االً مھماً بالمجتمعات المحلیة. المحلیین في ص������فوفھا، ما حقّ 

الش���رعیة منھم، عبر أنش���طتھا وأعمالھا المدنیة الخیریة اإلنس���انیة، التي اعتمدت فیھا بش���كل  الس���كان واكتس���اب
 منظمة جھاد البناء. و ،رئیسي على المركز الثقافي اإلیراني

في أجھزة  وقادةٍ  ،مع محافظ دیر الزور مھّمة، نجحت إیران في بناء عالقات وعقد ص������داقات نفس������ھ في الوقت
عبر ، خص�����وص�����اً نجحتكذلك  .ومس�����ؤولین نافذین آخرین في حلقة الحكم العلیا في المحافظة ،مخابرات النظام

والدینیة  ،والوظیفیة ،واالجتماعیة ،ش���خص���یات محلیة من النخب االقتص���ادیة المركز الثقافي اإلیراني، في ض���مّ 
 مش��ق، حیث تنش��ط مؤس��س��اتٌ ة بین دیر الزور والعاص��مة دل، والممتدّ عة قید التش��كّ الرس��میة، إلى ش��بكاتھا المتنوّ 

الحرب الطویلة  جّراءك واإلنھاك التي تعاني منھا المجتمعات المحلیة أخرى. ونتیجة حالة الض��عف والتفكّ  یرانیةٌ إ
وإن  ،التي فقدت قدرتھا على رفض الدور اإلیراني ،د في نس������یج ھذه المجتمعاتتاح إلیران التمدّ في المحافظة، یُ 

 ب الدیني خصوصاً. الحساسیات في الجان كان یثیر

ال تزال والفرص الكبیرة المتاحة أمامھا،  ،ع بھا إیران في محافظة دیر الزورالقوة التي تتمتّ  من رغمعلى اللكن 
ترید الحفاظ على  س�������احقةٍ  یةٍ س������نّ  ھا التباین المذھبي مع أكثریةٍ عوائق كبرى وجذریة تقف في طریقھا، وأھمّ 

یھا غذّ تالنظرة  ھذه .سالم األصليعن اإل ع بأنھ انحرافٌ ئدة والمتوارثة عن التشیّ یة الساعقیدتھا، بتأثیر النظرة السنّ 
تزال  ال مقاتلةٍ  وجماعةٍ  رافض��ةٍ  البقاء كفكرةٍ في الذي نجح  ،بتنظیم داعش دةً جس��َّ الس��لفیة الجھادیة مُ  تأثیراتُ  ةٍ بحدّ 

سرائیلیة المتصاعدة على الھجمات الجویة اإلل الھجمات من جیب نفوذھا وسط بادیة الشام. وتشكّ  على شنّ  قادرةً 
، للدور اإلیراني تھدیداً آخر ،ركیة في ش������رق الفراتیووجود القوات األم ،محافظةالمواقع الحرس الثوري في 

والتي أس��فرت عن دة على إیران، ركیة المش��دّ یاالقتص��ادیة األمفیما یبرز عائق رئیس��ي آخر، یتمثل في العقوبات 
 في دیر الزور. رواتب العناصر المحلیین في صفوف المیلیشیات وخفض ،دتراجع حركة التجنی
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 مةمقدّ 

، أطلقت إیران، التي ص������ار اس������مھا الجمھوریة ۱۹۷۹بعید انتص������ار الثورة التي قادھا اإلمام الخمیني في العام 
محدوداً في منتص���ف اإلس���المیة اإلیرانیة، دعوات تش���یّعٍ في س���وریا، مثّلت اس���تئنافاً واس���عاً لنش���اط ش���یعّي بدأ 
وعلى غرار مناطق  ۱س����بعینیات القرن الماض����ي، وترّكز في منطقة الس����یدة زینب النائیة حینذاك جنوب دمش����ق.

ومحافظاٍت س��وریٍة أخرى، نش��أ أول اتص��اٍل إلیران بمحافظة دیر الزور إثر انطالق دعوةٍ ش��یعیٍة برعایتھا ھناك 
، وكانت حصیلتھا حتى حطلة بلدة فيترّكزت على نحٍو خاص  في السنوات األولى من ثمانینیات القرن الماضي،

، ألف نسمة تقریباً من سكان البلدة آنذاك ۲۲من أصل  البلدةآالف شخٍص تقریباً من أھالي  ٤، تشیّع ۲۰۱۱العام 
 ومئاٍت آخرین من قرى متفّرقة. 

 عملیة عس���كریة مش���تركة ض���دّ  ،ن والروسووحلفاؤه اإلیرانی، أطلق نظام بش���ار األس���د، ۲۰۱۷في ص���یف العام 
على جیب سیطرة النظام في مدینة ، ۲۰۱٥منذ العام  ،تنظیمالمحافظة، كسرت الحصار الذي فرضھ الداعش في 
 محافظة،لھ على أكثر من نص���ف المس���احة اإلداریة لئالنھائیة س���یطرة النظام وحلفاة حص���یلالكانت ف ۲.دیر الزور

عملیة عس�����كریة ، بعد ركیینیقوات س�����وریا الدیمقراطیة وحلفائھا األمتحت س�����یطرة  ھافیما وقع الجزء الباقي من
ً  نفسھ في الوقتانطلقت منفصلة    .۲۰۱۹حتى شباط  ولم تنتھِ  ،تقریبا

باً بعد عامَ  ي على حافظ الحرس الثوري اإلیران ،في محافظة دیر الزور ھزیمة داعش العس������كریة علىین تقری
ن والوالیات الجبھة األوس���ع للحرب الباردة بین إیرافظة، التي أص���بحت انتش���ار میلیش���یات تابعة لھ في ھذه المحا

ھذا  تختلف فیھ الرؤى عن حقیقة واس����عٍ  جدلٍ  محلّ  أض����حى موض����وع الوجود اإلیراني وقد. االمتحدة في س����وری
لُمساِھمة في نجاح احولھ، ما یدفع إلى التساؤل عن العوامل  المیدانیة الدراساتُ فیھ  في وقٍت قلّت، ومعناه الوجود

 اإلیرانیین وقّوتھم، وتلك التي تحدّ من ھذا النجاح أو تعیقھ على المدى المتوّسط والطویل.

المدنیة اإلیرانیة تتألّف ھذه الورقة من ثالثة أجزاء، یعرض أّولُھا أش��كال الوجود اإلیراني، واألعمال العس��كریة و
س���اِھمة في قّوة زء الواقع تحت س���یطرة النظام في محافظة دیر الزور. أما الجزء الثاني فیحلّل العوامل المُ في الج

 دور اإلیراني،إیران على مستوى السلطة المحلیة والمجتمع، في حین یرصد الجزء الثالث التحدّیات التي تواجھ ال
فعل العقوبات افظة، وانكماش موارد إیران المالیة ببرزھا التباین الطائفي، ووجود قوى أخرى فاعلٍة في المحأو

 األمیركیة المشدّدة. 

وقد  دمشق.وي دیر الزور مساعدین لھ یقیمون في محافظتَ  ٦ بمعاونةأجراه  لقاءً  ٥۰اعتمد الباحث على أكثر من 
ھا مّرات عدّة،ھذه اللقاءات ُعِقدَت ن على لعیمطّ  ، مع أش������خاٍص ۲۰۱۹بین ش������باط وأیلول  ، التي تكّرر بعض������ُ

یاتٍ  ھا، ومع أعض�������اء میلیش������ نازحین من عةٍ  مجریات األحداث، مقیمین في دیر الزور أو  ي للحرس الثور تاب
عة لھ. عناص���ر في جیش النظام والمیلیش���یات التاب إض���افةً إلىآخرین في الطیف الش���یعي،  وأش���خاٍص  ،یرانياإل
عتمد الباحث على اكما . إقامتھم الُمحدَّد مكانو، لینقابَ ات معظم األش������خاص المُ أغفل الباحث ھویّ  أمنیةٍ لدواعٍ و

ع ذي ص������لة بموض������وع البحث، عبر المص������ادر المفتوحة في المواق محتوى منش������ورٍ  لكلّ  عٍ وتتبُّ  طویلٍ  رص������دٍ 
 ات الشخصیة.نوالمدوّ  ،والمنتدیات ،ومواقع التواصل االجتماعي ،اإللكترونیة لمراكز األبحاث، ووسائل اإلعالم

                                                 
 .۲۰۱۷، جسور للترجمة والنشر، بیروت، ۰۱۹۲-۲۰۰۷الرحمن الحج، البعث الشیعي في سوریة  عبد ۱
النظام الس��وري في مدینة دیر الزور: من ھم الفاعلون المحلیون؟"، تقریر مش��روع بحثي، (فلورنس��ا، إیطالیا: زیاد عواد، "إعادة بناء ش��بكات  ۲

  /CmJtAi2https://bit.ly )،۲۰۱۹مشروع "زمن الحرب وما بعد الصرع في سوریا"، معھد الجامعة األوروبیة، اذار 

https://bit.ly/2CmJtAi?fbclid=IwAR1ZvUy5Uvekf1i-5NYh34lPdQ5zV0Z29h6fE-RX8ykfQf1cQFF0eA3Bty8
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 الوجود اإلیراني في دیر الزور الجزء األول:

طیفاً متنّوعاً من المیلیش���یات التي تعمل على تحقیق أھدافھ  ۳یقود الحرس الثوري اإلیراني في محافظة دیر الزور،
العس���كریة في حمایة منطقة نفوذه. وعبر تجنید ش���بّان محلیین في ص���فوف ھذه المیلیش���یات، یلبّي الحرس حاجتھ 

اتلین، ص��انعاً أتباعاً یمكن دمجھم في تش��كیالٍت محلیٍة أكبر وأص��لب عوداً في المس��تقبل، العددیة إلى مزیٍد من المق
تُجذّر النفوذ اإلیراني في دیر الزور، وتُش�����ّكل بدیالً عن المیلیش�����یات األجنبیة. فض�����الً عن ذلك، تقدّم األنش�����طة 

لبناء على نحٍو خاص، ص���ورةً ودودةً واألعمال المدنیة التي یض���ّطلع بھا المركز الثقافي اإلیراني ومنظمة جھاد ا
إلیران تجاه المجتمعات المحلیة، تحاول إیران من خاللھا اكتس�����اب ش�����رعیٍة وتقبٍّل من ھذه المجتمعات ألدوارھا 

 المختلفة.

 لسیطرة العسكریة والنفوذ في محافظة دیر الزورا -۱خریطة 

 
 ۲۰۱۹تصمیم: لورا بجنري. ایلول  .الباحث المصدر:

                                                 
 .القراءة لتسھیل التسمیة ترَ ِص اختُ  .الذراع الخارجي للحرس الثوري اإلیراني ،القدس فیلق المقصود ۳
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 نةاألمس وافدة وغداً متوطّ في  :الحرسمیلیشیات 

 :س الثوريمن المیلیش��یات التابعة للحرثالثٍة  أنواعٍ في الزور  دیر محافظةفي  العس��كري إیران حض��ور دیتجس��ّ 
ّكلَتأجنبیة  مجموعات ر س���وریة یعبّ  ومیلیش���یات وبعدھا؛ ۲۰۱۱قبل اندالع الثورة في العام  مختلفةٍ  في أوقاتٍ  ش���ُ

ِشئالذي  ،عنھا لواء الباقر شیات مح ؛في محافظة حلب ۲۰۱٤العام  في وفق صورتھ الحالیة أُن سّ ومیلی ست لیة تأ
 . ۲۰۱۷صیف العام ، في في دیر الزور داعش تحضیراً للحملة العسكریة ضدّ 

الحرس الثوري،  اطمن ض���بّ  ةٍ لقیادة خلیّ  ھاوتخض���ع جمیع، من الس���كان المحلیین بمعظمھا ھذه المیلیش���یاتتتألّف 
ً  ۳۰إلى  ۲٥بـ�����������  ھؤالء ر عددقدَّ یُ  .في مدینة دیر الزور قیادیةٍ  اتٍ من مقرّ انطالقاً  یعملون عادةً الذین   ،ض�����ابطا

ینمس����اعدین كبار ٥إلى  ٤ یعاونھوف بلقب الحاج علي، عرَ أعلى یُ  س����ھم قائدٌ یترأّ   ،مدادواإل ،التس����لیحب اً مختص����ّ
في ش����ؤون  مختلفةً  مھامي الذي یؤدّ  ،حزب هللا اللبناني من قادةٌ  یُض����اف إلى ھؤالء والمالیة. ،والتجنید ،والتموین

 والقیادة المیدانیة أثناء المعارك.، والتدریب ،اإلعداد

 قریبي للمنتسبین لھا.المیلیشیات التابعة للحرس الثوري: أسماءھا، وجنسیاتھا األصلیة، والعدد الت - ۲خریطة 

 

 ۲۰۱۹تصمیم: لورا بجنري. ایلول  ٤الباحث. المصدر:

                                                 
ذه المیلیش������یات، ھأعض������اء محلیین في ، مع ۲۰۱۹أعدّ الباحث كل الخرائط اس������تناداً إلى مقابالٍت أُجریَت عبر اإلنترنت، بین آذار وحزیران  ٤

 وأشخاص مّطلعین ومقّربین منھا.



 

 8 

 

 :ینین رئیس��یَّ املَ بتأثیر ع تأتي عادةً  متواص��لةً  تنظیمیةً  راتٍ یتغی ،لحرس الثوريااللوحة الجامعة لمیلیش��یات تش��ھد 
 ؛میلیش���یا ر لكلّ األول ھو البرنامج الخاص الذي وض���عھ القادة اإلیرانیون لحركة التجنید والھیكلة وإعادة االنتش���ا

 سین. والوسط االجتماعي لعناصرھا المؤسّ  ،لھاتشكّ ومسار ، وعمرھا ،والثاني ھو بنیة المیلیشیا

ان انتس����اب ش����بّ  يیلبّ ، زینبیون الباكس����تاني، وكتائب اإلمام علي العراقیة لواء، وحالة لواء فاطمیون األفغاني فيف
ي الت المھّمةلیة ھا األدوار القتاتْ أملَ  حاجة من المقاتلین، مزیدٍ ھذه المیلیش������یات حاجتھا إلى  ص������فوفمحلیین إلى 

 یاورفي مواجھة قوات س���� كما ،حمایة الحدود مع العراق، ووس����ط بادیة الش����ام داعشمواجھة  فيلع بھا تض����طّ 
 ،أجنبیة ش�یاتٍ المنتس�بین المحلیین إلى میلی س�یدمج الحرس الثوريوغالب الظّن أن الدیمقراطیة عبر نھر الفرات. 

لعسكریة في اھا أو تراجعت وظائفُ  ،المیلیشیات في تشكیالت سوریة أو محلیة تابعة لھ، في حال أعاد انتشار ھذه
 دیر الزور.

 ً الزور إلى الفرع  دیر محافظةمن أبناء  انٍ ل انض�����مام ش�����بّ أجنبیة، یمثّ  لظاھرة االنتس�����اب إلى میلیش�����یاتٍ  وخالفا
عیةً مدروس���� خطوةً  ،لواء الباقر لمیلیش����یا المحلي لت على مراحل في أوس����اط قبیلة تش����كّ ةً لھذه األخیرة. فقد توس����ّ
س قبل أن تؤس�����ّ  ،۲۰۱٤وأخذت ش�����كلھا الحالي برعایة الحرس الثوري بدءاً من العام  ٥،في محافظة حلب البقارة

على تماس����كھ مس����تفیداً من ، الحین، مذّاك . حافظ ھذا الفرع۲۰۱۸العام  ، في أوائلفي دیر الزورلھا فرعاً محلیاً 
في معقلھا في  والعنایة الخاص���ة التي یولیھا الحرس للمیلیش���یا األمّ  ،وات الماض���یةالس���نخالل ب بنیة اللواء تص���لّ 
 حلب.

بالطباع  رةً ومتأثّ  ،ربةومضطّ  ةً ة، تبدو بنیة فیلق أسود عشائر سوریا ھشّ البنیة المستقرّ  يذ الباقر لواء عكس على
سي متقلّ الشخصیة لمؤسّ  سیا شط ال شیر، النا ، لیث ابنھ، وكذلك بالبقارةقبیلة اء أحد وجھو ،ب الوالءسھ، نواف الب

 كبیرةٍ  راتٍ تغیّ في  المیلیش������یا ھذه تمرّ . عس������كریة خبراتٍ  أو تأھیلٍ  أيّ  یفتقر إلى الذي ،للفیلق العس������كري القائد
ال س���وریین في لبنان من أبناء على عمّ معتمداً في ذلك  ،۲۰۱۷أعلن البش���یر تأس���یس���ھا في حزیران  منذ متعاقبة،

، نازحین من محافظة دیر الزور. في األش���ھر الس���تة األولى بعد التأس���یسفي دمش���ق ان ثم على ش���بّ  ٦البقارة،قبیلة 
 عنص�ر ۲۰۰ من قد ارتفع عدیدُهو .ل حینذاك حاض�نة عس�كریة للفیلقش�كّ  الذي ،الفیلق تنظیمیاً بلواء الباقر ارتبط
 ً لیعود ویتراجع  ،خاص مستقلّ  الفیلق عن لواء الباقر بجسمٍ  عقب انفصال ۲۰۱۸العام  أوائل في ٤۰۰إلى ، تقریبا
على ھذا الفیلق  حافظ .في ربیع ذلك العام ۷القاطرجيحادثة انش�����قاق لص�����الح مجموعات  إثر عنص�����ر ۲۰۰إلى 

 ۱۰۰إلى  لیتراجع عدد عناص��ره ،نتیجة االنش��قاقات الفردیة تقریباً، إلى أن دخل مرحلة تآكلٍ  كاملٍ  ة عامٍ العدد مدّ 
 في طریقھ نحو االنحالل.  ، وھو یبدو۲۰۱۹قریباً في تموز ت

ً نموذجحرس، -٤۷تش��ّكل المیلیش��یا المعروفة باس��م اللواء  اإلیراني، الثوري للحرس التابعة المیلیش��یات بین منو  ا
ً خاص من حیث و سلمان، لحاجیُلقَّب با الثوري الحرسعبر ضابط من  ،مباشرة إیرانیةٍ  لقیادةٍ  امن حیث خضوعھ ا
 ص������فوف في س������ابقین مقاتلین من ،نعلَ مُ  غیر نحوٍ  على ،۲۰۱٦العام ، في وحمص حماة يمحافظتَ  فيا لھتش������كّ 

                                                 
 .الزور دیر محافظة في البقارة لقبیلة الرئیسي نالتوطّ  ٥
 /KRJsZX2https://bit.ly  ،۲۰۱۷حزیران  ۱۰یسبوك، اف ،"نداء الى كل شریف داخل وخارج الوطن"، فیلق أسود عشائر سوریا ٦
 ھمایة مصالححملمجموعات بصفتھا  ظھرت في البدایة ، وھم من أثریاء الحرب.اء براء وحسام ومحمد القاطرجيألشقّ تتبع ھذه المجموعات ل ۷

قاً الحرس الثوري الحومعھا  ،ع وتنخرط في أعمال قتالیة برعایة شعبة المخابرات العسكریة، قبل أن تتوسّ ۲۰۱٥و ۲۰۱٤ین التجاریة في العامَ 
 اإلیراني. 

https://bit.ly/2KRJsZX
https://bit.ly/2KRJsZX
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، منذ حرس-٤۷ أطلق اللواء ۸.بالمص������الحات فعرَ یُ  ما وفق األمنیة أوض������اعھم ةتس������وی بعد، ھناك المعارض������ة
قوامھ  الیوم یؤلّفون باتوا محلیین تجنید عناص������رحملة ل، ۲۰۱۷العام  أواخر في البوكمالفي منطقة  انتش�������اره

في متسارع النمو بفضل الرواتب المنتظمة والمیزات المادیة األخرى التي یمنحھا لمنتسبیھ. یبدو  األساسي، وھو
في خریف العام  داعش ذروة المعارك ض���دّ  فيبعد أن نزحوا عنھا  البوكمالاناً عائدین إلى ش���بّ البدایة جنّد اللواء 

حركة  على غرارأخرى،  في البدایة إلى میلیش��یاتٍ  واانض��مّ كانوا الذین  ،العناص��ر المحلیین اس��تقطب ثم. ۲۰۱۷
 في دیر الزور. واس����تقطبلھما  محلیةٍ  ما یبدو تش����كیل فروعٍ  على انال تنوی اللتین ،النجباء وعص����ائب أھل الحق

الذي  ،البوكمالفاع الوطني في مدینة التآكل، مثل الفرع المحلي لقوات الدفي  آخذةٍ  أیضاً عناصر میلیشیاتٍ  اللواء
أص������غر تتبع  كذلك عناص������ر مجموعاتٍ و ۹ھ،تش������كیل أثناءالحرس الثوري  یدعلى  تبتدرّ كانت عناص������ره قد 

 ،حرس جمھوري - ابتالع قوات الحربي المقاتلةإلى في طریقھ  الیومللمخابرات العسكریة والجویة. ویبدو اللواء 
شكّ  شعبي التابعة للحرس الجمھوري، لھا حاتم صالح الحربيالتي  شبّ  من تحت مظلّة قوات الدفاع ال ان عشرات ال

 والقرى المجاورة لھا في ریف البوكمال.  ،من أبناء بلدة الجالء

فرعھا المحلي بعد حملة تجنیٍد مكثّفٍة في أوساط أقلّیٍة شیعیٍة صغیرةٍ جداً من بلدة  تأما كتائب حزب هللا، فقد أنشأ
. ش��ملت الحملة تجنید ۲۰۱۷خالل التحض��یرات للعملیة العس��كریة في دیر الزور، في ص��یف العام  حطلة، أُطِلقَت

ت معھم عشرات ضمّ  ،من حطلة في مجموعات خاصة تابعة للحرس الثوري اإلیراني شاب شیعيّ  ٤۰۰ حوالي
 برزت ،۲۰۱۳العام  أواخر منذسابقة. ف القتال في أوقاتٍ في مراساً من أبناء البلدة، الذین انخرطوا  المقاتلین األشدّ 

في جیب ، ۲۰۱٤منذ العام  مش�������اركتھ الفعلیة في القتالالذي اعترف بحزب هللا،  زيّ بمجموعة مقاتلین محلیین 
 منذ تظھر بدأت، لقتلى ش����یعة من حطلة إعالنات نعيٍ  وكش����فت ۱۰.وما حولھا دیر الزور مدینةفي س����یطرة النظام 

-أو في كتائب حزب هللا اللبناني، لحزب هللا تابعةٍ  مقاتلةٍ  م في مجموعاتٍ المنظّ  ھؤالء عن انخراط۲۰۱٥،۱۱ العام
، أن أطلقت حملة تجنید ۲۰۱۷العام  أواخر كتائب بعد انتش�������ارھا في بلدة حطلة في الولم تلبث  ۱۲.الفوج الخامس

كانت ف .الدیمقراطیة وریاة من أبناء البلدة النازحین منھا إلى منطقة س��یطرة قوات س��ان الس��نّ جدیدة اس��تھدفت الش��بّ 
بعد تس���ویة أوض���اعھم  ۱۳ص���فوف المیلیش���یا، فيي ش���اب س���نّ  ٤۰۰تجنید حوالي ، ۲۰۱۹في ربیع العام  الحص���یلة
 األمنیة. 

یبدو أن لدى الش����بّان المحلیین ثالثة دوافع رئیس����یة لالنض����مام إلى ص����فوف المیلیش����یات التابعة للحرس الثوري 
وال س������یما العائدون حدیثاً من نزوحٍ خارج مناطق س������یطرة النظام، في  الدافع األول ھو رغبة ھؤالء، .اإلیراني
 قادرةً  ةً الحرس الثوري قوّ ، حیث یجدون في من قبل أجھزة المخابرات والمالحقة من الش������بھات األمنیة التخلّص
ن من الض���احیة الریفیة لمدینة البوكمال، اس���تطاع وس���طاء محلیون مدعومو ،ففي الس���كریة ۱٤الحمایة.  ھمعلى منح

بالعودة ثم االنتس����اب  ۱٥في مناطق خارج س����یطرة النظام، نازحش����اب  ۲۰۰ حوالي قناع أكثر منإالحاج س����لمان، 
                                                 

 .۲۰۱۹حرس، في تموز -٤۷مع عنصر محلي في الفوج  اإلنترنتلقاء عبر  ۸
، ۲۰۱۹ تموز ۷ یس������بوك،اف ،"رجال عاھدوا هللا ص������دقوا ما عاھدوا علیھ" ،محبي قائد الدفاع الوطني في دیر الزور الس������ید فراس الجھام ۹

PcAmuF2ttps://bit.ly/h 
 /QJeb313https://bit.ly، ۲۰۱۷أیلول  ۹ یوتیوب، ،"قیادي في حزب هللا: ما حصل في دیر الزور انتصار استراتیجي"المیادین،  ۱۰
شھاد[...] " ،أبو حیدرة یمنأ :أنظر .حمزة نضال الحماديو، ۲۰۱٥ل في أیار تِ حسن عمر الحمادي الذي قُ أمثال  ۱۱ ست شھید إلیكم نبأ ا المجاھد  ال

 /KLTcVm2https://bit.ly ،۲۰۱۷تشرین الثاني  ۱۳یسبوك، اف، أحمد إبراھیم المشحوذ (كرار)"
ن جواد التمیمي، "كتائب حزب هللا الجناح أیم میلیش�����یا عراقیة جمعت عناص�����رھا الس�����وریین في تش�����كیل الفوج الخامس الخاص بھم. أنظر: ۱۲

   /zbUhzc2https://bit.ly،۲۰۱۸تشرین الثاني  ۱۷، مدّونة، )s Syrian Wing: Interview’ib Hezbollah’Kata(السوري: مقابلة" 
 .۲۰۱۹یسان مع نازح من بلدة حطلة في الشمال السوري، في ن اإلنترنتلقاء عبر ۱۳
تقریر مش����روع  ،"أوجھ س����لطة النظام الس����وري في بلدات الغوطة الش����رقیة" ،أنظر: نینار الراعي .كما ھي الحال في مناطق س����وریة أخرى ۱٤

 ،) ۲۰۱۹تموز ۳۱بحثي، (فلورنس��������ا، إیط��الی��ا: مش������روع "زمن الحرب وم��ا بع��د الص������رع في س������وری��ا"، معھ��د الج��امع��ة األوروبی��ة، 
m7klif2https://bit.ly/ 

یوس��ف محمود  ص��ناعة الكتل اإلس��منتیة، خض��ر خلیل الحمدان، والمھني الس��ابق في ،أبرزھم في الس��كریة س��ائق حافلة النقل الداخلي الس��ابق ۱٥
 . ھاوصار قیادیاً فی ،الحمدان، الذي انتسب إلى المیلیشیا

https://bit.ly/2PcAmuF
https://bit.ly/313QJeb
https://bit.ly/2KLTcVm
https://bit.ly/2zbUhzc
https://bit.ly/2klif7m
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بفضل ما من قبل أجھزة المخابرات،  ستدعاءٍ الشبّان العائدین ال من ض أيّ لم یتعرّ وبالفعل حرس. -٤۷اللواء إلى 
من تأدیة الخدمة اإللزامیة أو  إلى التملّصان الش��بّ ي س��ع والدافع الثاني ھو وحمایة. ض��مانةٍ منحھ الحرس لھم من 

فیتمّثل في أما الدافع الثالث  ۱٦بأجر زھید في ص������فوف الجیش الس������وري.و ُمس������ّمىل غیر خدمة االحتیاط ألجَ 
ً ركییأم اً دوالر ۱٤۰-۱۰۰الحص���ول على وظیفة براتب ش���ھري ثابت ( ً  ا   متردّیة،اقتص���ادیةٍ  ، في ظروفٍ )تقریبا

 العمل. تندر فیھا فرص 

أو والئھا  لش��یعیةا ص��بغتھال تھدیدٍ  أيّ  ،ةس��نّ  محلیین انبش��بّ  الثوري لحرسا لمیلیش��یات ةالمس��تمرّ  التغذیة لتش��كّ  ال
امج اإلعداد والتعبئة ذعاناً مس���بقاً لبرإأن انتس���ابھم یعني  یدركوند دُ الجُ  ةعون الس���نّ المتطوّ فاإلیدیولوجي إلیران. 

یام العمل أبھا، ثم في  ونالتي یدیرھا مرش��دون دینیون في معس��كرات ودورات التدریب التي یلتحق ،یدیولوجیةاإل
 ج. العادیة بعد التخرّ 

لحرس االنظر عن الفوارق بین میلیش������یا وأخرى، تأخذ میلیش������یات  ك، وبغضّ د والمتحرّ في ھذا المش������ھد المعقّ 
قد  نة، إلى حدّ توطّ میلیشیات محلیة م المطاف تصبح في نھایة ھو أنوالتھا، جاھاً رئیسیاً واحداً في تحوّ الثوري اتّ 

 لھم، طاً ووالءً انض���با أش���دّ  بتش���كیالتٍ  مس���تبدلین إیّاھا یس���تغني فیھ اإلیرانیون عن المیلیش���یات األجنبیة الوافدة،
 راً في مجتمعات دیر الزور.وأعمق تجذّ 

  الناعمة یرانیةاإل األیادي

حجماً  ،لنظاموباقي المدن والقرى الواقعة تحت س��یطرة ا ،بین مدینة دیر الزور یتفاوت الحض��ور المدني اإلیراني
ز في الریف الش���رقي لدیر الزور، حیث یتركّ خص���وص���اً وش���كالً ومض���موناً، ویتداخل مع الحض���ور العس���كري، 

 لحرس الثوري. اانتشار میلیشیات 

س���ت فرعھا التي أس���ّ  ،منظمة جھاد البناءالمس���اعدات اإلنس���انیة وتقدیم الخدمات، تعتمد إیران على على ص���عید 
، ۲۰۱۷في أیلول ف ٫۲۰۱۸۱۷بدایة العام في وافتتحت فرعھا في محافظة دیر الزور ، ۲۰۱۳الس������وري في العام 

تحمل مس��اعدات غذائیة  كس��ر الحص��ار على مدینة دیر الزور، أرس��لت إیران قافلة ش��احناتٍ  علىوبعد أیام قلیلة 
م خدماتھ مجاناً ي یقدّ ح مركز طبّ تِ افتُ  ،وفي الش��ھر الالحق ،فرع الس��وري لجھاد البناءعبر ال ۱۸إلیھا، لبس��ةأیة ووطبّ 

قدّمت مس���اعداٍت كثیرةً  بأنھا ن فیھا عن أنش���طتھا،علِ لمنش���ورات القلیلة التي تُ وادّعت المنظمة في أحد ا ۱۹للس���كان.
لكن ھذه  ۲۰س��توص��فات، والمعامل،للس��كان، وجّھزت مرافق عامة، وتولّت بناء وص��یانة الحدائق، والمس��ابح، والم

ً لحرس الثوري، امیلیشیات في الواقع ذتھا األنشطة والمشاریع الخیریة نفّ  ففي مدینة  في الریف الشرقي. خصوصا
والفقراء  ،ش����بھ منتظمة على عائالت عناص����ره ع مس����اعداتٍ توزّ  غاثیةً إ ل الحرس الثوري لجنةً ش����كّ البوكمال، 

سابق. وفي مدینة دیر تولّ فیما ین في قوائمھا، لّ سجَ المُ  شیات إعادة تأھیل وصیانة مسبح في موقع ترفیھي  ت المیلی
                                                 

ف في مؤسسة یر الموظّ لعنصر االحتیاط غ اً دوالر ۳۰وي الخدمة اإلجباریة، تقریباً للعنصر الذي یؤدّ  ةركییأم اتدوالر ۹ري یبلغ الراتب الشھ ۱٦
 لیرة سوریة.  ٦۰۰یعادل الدوالر فیھ  وبسعر صرفٍ  ،فتقریباً لعنصر االحتیاط الموظّ  اً دوالر ٤٥حكومیة قبل التحاقھ بخدمة االحتیاط، و

   /lnUrA۲https://bit.ly  ۲۰۱۹كانون الثاني  ٤ ،نةمقابلة مع جھاد البناء" مدوّ إعادة اإلعمار في سوریا: " ،يأیمن جواد التمیم ۱۷
، ۲۰۱۷أیلول  ۱۹ ،"الجمھوری��ة اإلس������المی��ة ترس�������ل ألف طن من المس�������اع��دات إلى أھ��الي دیر الزور" ،لألنب��اء ال��دولی��ةوك��ال��ة تس������نیم  ۱۸

SRTtIM2https://bit.ly/ 
 .سم مستشفى الفرات المیدانياب، ویُعَرف عیادة داخلیة وعیادة أطفالیضّم  ۱۹
 /64yuoZ2https://bit.ly، ۲۰۱۸أیلول  ۱٦یسبوك، ا، ف"تعریف مؤسسة جھاد البناء وأھدافھا" جھاد البناء، ۲۰

https://bit.ly/2SRTtIM
https://bit.ly/2yuoZ64
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افتتح الحرس الثوري أربعة و ۲۱الزور، ش������ارك عناص������ر من میلیش������یات الحرس الثوري في تأھیل حدائق عامة.
یبدو أن كن لفي بلدة بقرص.  وآخر ،في مدینة المیادین وواحداً ن في مدینة البوكمال، ی، اثنمجانیةمس�����توص�����فات 

جھاد البناء في دیر الزور ال ترقى حتى اآلن إلى مش�����اریعھا في محافظات ریف دمش�����ق  ذھاالمش�����اریع التي تنفّ 
الوالیات م فیھا الص��راع مع حس��َ لم یُ ، التي منطقةال تلك الوض��ع المیداني القلق في إلى ، نظراً ربماوحلب وحمص

 المتحدة وحلیفتھا قوات سوریا الدیمقراطیة. 

نفط في التش���غیل آبار  القائمة علىاألنش���طة االقتص���ادیة تمثّل جانب األعمال ذات الطابع الخیري اإلنس���اني، إلى 
ً وأعمال التھریب عبر الحدود مع العراق، نوع ،البادیة شیات الحرس الثوري. ا في ف آخر من األنشطة المدنیة لمیلی

 ۱۱۰، على بُعد ، تابعة س�����ابقاً لحقل الورداس�����تولى الحرس على آبار نفط ص�����غیرة ذاتیة الض�����خّ  ،بادیة الش�����ام
 احتكرھكذا حّول الموقع الرئیس�����ي للحقل إلى قاعدة عس�����كریة كبیرة. وثم  ،جنوب ش�����رق دیر الزور یلومتراتك
ً  برمی��ل نفطٍ  ۱٥۰۰ عنال��ذي یزی��د  اآلب��ار نت��اجإ ألف دوالر  ۲۰إلى  ۱٥م��ا حقّق ل��ھ وارداً ال یق��ّل عن  ۲۲،یومی��ا

ج الوقود نتِ الس����تثمار النفط لحس����ابھ الخاص، تُ  ۲٤مص����افي تكریر ص����غیرةالحرس وأنش����أ ھذا  ۲۳.أمیركي في الیوم
في  ارٍ لتجّ  على ش����كل وقودٍ  الكّمیة الباقیة، وھي األكبر، فتُباع . أماالمیلیش����یات التابعة لھمركبات الالزم لتش����غیل 

تحمیھا قوات الشركة من البوكمال  التي تنقلھ بصھاریج ،السوق المحلیة، أو على شكل نفط خام لشركة القاطرجي
فاة حمص قاطرجي ووزارة النفط ما  غامض�������ةٍ  عالقة نفطٍ وذلك بموجب  ۲٥،حتى مص������ بین الحرس الثوري وال

 ۲٦نفطاً سوریاً من اإلیرانیین. تشتري أو تستجرّ تبدو وكأنّھا السوریة، التي 

س������وریا  بین الحدودي القائم-البوكمال منفذ عبر، ۲۷على الحدود العراقیةكذلك ازدھرت حركة التجارة والتھریب 
قیادیون محلیون في ص���فوف  وقد احتكر ھذه الحركة .۲۰۱۹تش���رین األول  ۱في  قبل افتتاحھ الرس���ميالعراق و

ن من الحرس الثوري، مثل فیص���ل وبن مقرّ والمیلیش���یات، مثل خلوف الش���اوي وأوالده، ومعھم وجھاء عش���ائری
قریة السویعیة، في عشیرة الحسون  ، أحد وجھاءالھري، وجمال الحردانقریة في شیخ عشیرة الجغایفة  ،الكسار

  ۲۸مثل حسین العلي المعروف بأبو صدام وأوالده. ،بین كبار معروفینمھرّ إضافةً إلى 

 وبینما تض��ّطلع میلیش��یات الحرس الثوري بدور مھّم في األنش��طة الخیریة واالقتص��ادیة في ریف المحافظة، تتّخذ
 عن س��كانھاالتي ال یزید عدد  ،مدینة دیر الزور أي مختلفة في مركز المحافظةأش��كاالً  اإلیرانیةاألنش��طة المدنیة 

أما الطرف الفاعل الرئیس��ي في التدّخل اإلیراني . ۲۰۱۰ألف تقریباً في العام  ٦۰۰ كان أن بعد ،ألف نس��مة ۲٥۰
 برعایة أنش���طةٍ  ، وباش���ر منذ تأس���یس���ھ۲۰۱۸ مطلع العامفي  في المدینة حتِ فتُ االذي  ،المركز الثقافي اإلیراني فھو

م فعالیات مش�����تركة مع نظّ كذلك  ۳۱والنقابات. ،والمؤس�����س�����ات الحكومیة ۳۰،وحزب البعث ۲۹،مع المحافظة مش�����تركةٍ 
                                                 

 /HqdEJf2https://bit.ly ، ۲۰۱۸نیسان  ۲۹یسبوك، اف ،"تالھم أمام اإلرھاب أبطال في ساحات الوغى"أشاوس في ق ،صدى الدیر ۲۱
ال��دول��ة ’"نفط دیر الزور.. من الثورة حتى تنظیم  ،للمزی��د أنظر: عین الم��دین��ة .نت��اج خالل تش������غی��ل داعش آب��ار الحق��لوفق تق��دیرات اإل ۲۲

 /1j1lnC2https://bit.ly ، ۲۰۱٥، آب ۲۳ص ،صدار خاصإ ،’"اإلسالمیة
 للبرمیل الواحد. اً أمیركی اً دوالر ٤۰ - ۳۰رباح للتاجر الوسیط، وبسعرأوبھامش  ،نتاج بنسبة النصف مع وزارة نفط النظامفي حال اقتسام اإل ۲۳
 واألخرى في منطقة الحزام األخضر جنوب المدینة. ،اتا نفط، واحدة في حي الصناعةفي مدینة البوكمال مصف ۲٤
 یضاً قوافل النفط الخام القادمة من العراق.أتحمي  ۲٥
 .۲۰۱۹ في آب، لقاء عبر اإلنترنت مع أحد عناصر المیلیشیات من مدینة البوكمال ۲٦
  إلى سوریة. ال سیما تھریب الدخان (السجائر) ومادة البنزین من العراق ۲۷
 .۲۰۱۹في آب  ،البوكمال أبناء أحد مع نترنتاإل عبر لقاء ۲۸
 /Kp0Msc2https://bit.ly، ۲۰۱۹آذار  ۲۲جریدة الفرات،  "،محافظة دیر الزور تكرم األمھات في عیدھن، "براھیم الضليإ ۲۹
 ۳۰ ،یس���بوكاف ،"برعایة الرفیق س���اھر الحاج ص���كر عض���و اللجنة المركزیة أمین الفرع" ،الزورفرع دیر - ش���تراكيحزب البعث العربي اال ۳۰

 /iw8Zcq2https://bit.ly ۲۰۱۹أیار 
 /u27YsH2https://bit.ly، ۲۰۱۸حزیران  ۲۳یسبوك، اف ،"صالة نادي الفتوة تنقل مباریات كأس العالم" ،صدى الدیر ۳۱

https://bit.ly/2HqdEJf
https://bit.ly/2HqdEJf
https://bit.ly/2lnC1j1
https://bit.ly/2lnC1j1
https://bit.ly/2Msc0Kp
https://bit.ly/2Zcq8iw
https://bit.ly/2YsH27u
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 أعلن و ۳۳والفرع المحلي لمنظمة بص���مة ش���باب س���وریا. ۳۲،مثل جمعیة النھض���ة النس���ائیة ،منظمات المجتمع المدني
قین في المرحلة م مكافآت مالیة ش�����ھریة للطالب المتفوّ جامعات إیران، وقدّ   فيدراس�����یةٍ  منحٍ عن المركز أیض�����اً 

وتعمل في دیر  ،ش������ارك في تنظیم أنش������طة وفعالیات أقامتھا مراكز ومنظمات مدعومة من إیرانكما  ۳٤.اإلعدادیة
 ۳٥.الزور من دمشق

 لمراكز اإلیرانیة في مدینة دیر الزور ومحیطھا القریبا - ۳خریطة 

 

 ۲۰۱۹تصمیم: لورا بجنري. ایلول  .الباحث :المصدر

الجنس���یة المعروف بلقب  تعتمد معظم األعمال واألنش���طة التي یدیرھا المركز الثقافي على مدیره إیرانيّ  عموماً، 
رغم على ال ،محافظةالبمجتمع  عمیقةٍ  ع بمعرفةٍ یتمتّ ، وممتاز الحاج أبو ص��ادق، الذي یتقن اللغة العربیة على نحوٍ 

الس������فارة اإلیرانیة  كلّفتھعندما  ۲۰۱۳ص������یف العام في ، والتي بدأت بھذا المجتمع رةعالقتھ العملیة المتأخّ من 
                                                 

طفالً یتیماً مع جمعیة النھض������ة النس������ائیة" وكالة إیران الیوم  ٥۰"برعایة المحافظ.. المركز الثقافي اإلیراني بدیر الزور یكرم  ،عثمان الخلف ۳۲
  =19925https://iranalyoum.com/?p، ۲۰۱۹كانون الثاني  ٤اإلخباریة، 

، ۲۰۱۸آب  ۱یس���بوك، ا، ف"یراني في ریف دیر الزورفعالیة لي بص���مة ش���باب س���وریة تعاون مع المركز الثقافي اإل"مالك أبو أنس الدیري،  ۳۳
5x1Zmq2https://bit.ly/ 

ً ۲۰۱۹نترنت في آذار لقاء عبر اإل ۳٤ ً المركز راتب یقدّم ،قینقریب أحد الطالب المتفوّ ل . وفقا ً ش���ھریّ  ا للطالب العش���رة  ة س���وریةلیر ألف ۱٥قدره  ا
 األوائل في المحافظة.

مركز  ؛ I5ZoFY2.ly/https://bit،۲۰۱۹حزیران  ۱٦، "في دیر الزور ’اللیالي الس������اطعة’فعالیات منوعة لألطفال في مھرجان "س������انا،  ۳٥
 ۲۲یس��بوك، ا، ف"تقریر اإلخباریة الس��وریة عن تكریم مركز الثقلین ألمھات الش��ھداء في محافظة دیر الزور بمناس��بة عید األم"الثقلین الخیري، 

شیخ محمود العداي ؛/YAasjW2https://bit.ly، ۲۰۱۸آذار  سیادة اللواء شوقي أحمد یوسف رئیس اللجنة األمنیة  ،ال "شھادة الشكر والتقدیر ل
 /NtevNe2https://bit.ly، ۲۰۱۸كانون األول  ٤ ،یسبوكاف"، وشكر سیادة المحافظ عبد المجید كواكبي موالعسكریة بالمحافظة، وتكری

https://iranalyoum.com/?p=19925
https://bit.ly/2Zmq1x5
https://bit.ly/2ZoFY5I
https://bit.ly/2YAasjW%D8%9B
https://bit.ly/2NtevNe
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عبر واس������تطاع المركز،  ۳٦بالنازحین الش������یعة من بلدة حطلة إلى منطقة الس������یدة زینب جنوب دمش������ق. باالعتناء
في لت تمثّ  مھّمةٍ  وظیفةٍ إلى تأدیة ، ھإلیھ اس������م عة التي تعدّت الحقل الثقافي الذي یش������یرالمتنوّ  وعالقاتھ أنش������طتھ

حیث تقع المؤس�����س�����ات  ،ل لمحافظة دیر الزور البعیدة عن العاص�����مة دمش�����قھمَ المُ الھامش�����ي الوض�����ع  تخّطي
قد  ، مالةالمحص��ّ في دة، ومألوفة ش��اھَ قریبة ویومیة ومُ  المحافظة. فأض��حت إیران في یرانیة األبرزوالمنظمات اإل

 .یفتقر إلیھازال ی ال اني في دیر الزور شرعیةً منح التأثیر اإلیری

 الحمایة لثوريا لحرسا میلیش��یات روفّ ت حیث ،إلى حدّ كبیر بینھا ما في تتكامل األدوار العس��كریة والمدنیةوھكذا 
 المدنیة، ألنش������طةا متقدّ  فیما الزور، دیر محافظة فيالتي تتوّالھا إیران  المختلفة المدني العمل ألنماط الالزمة
ً  والثقافیة، الخیریة یحقّق و. ینش������عبیَّ  وقبوالً  منحھ ش������رعیةً إلى وتس������عى  لھ،بمجم اإلیراني للوجود ألطف وجھا

واتص���االً  ،دهتری وص���والً للس���كان، إلیران المنافع تقدیم عبر  ،ان، والمدنيعبر تجنید الش���بّ  ،العس���كريالدَْوران 
 مباشراً بالمجتمعات المحلیة في دیر الزور.

 یرانیون أقویاء في بلد ضعیفاإلالجزء الثاني: 

ات ض��من ش��ریط على التأثیر، نتیجة االنتش��ار العس��كري المباش��ر للمیلیش��ی ق لإلیرانیین من قدرةٍ تحقّ فض��الً عّما 
شبكاتٍ عبر إلى اكتساب المزید من النفوذ تسعى إیران ري طویل في محافظة دیر الزور، ضَ حَ  رجال  مّ تض بناء 

ً ونخب اً،جدد وفاعلین ،س���لطة تُعَدّ ھذه یعي، ل إلى المذھب الش���محلیة مختلفة. وبالرغم من محدودیة ظاھرة التحوّ  ا
تعاني منھا  ، الذي یس�����تغّل حالة الض�����عف والتفّكك واالس�����تنزاف التياآلثار البارزة للدور اإلیرانيمن  الظاھرة

  المجتمعات المحلیة في دیر الزور.

 المجتمع و االمتداد السھل في أوساط السلطة

یض���بط كي لس���ابقة اللنظام لیس���تعید قواه الذاتیة وھیبتھ  محافظة، كافیةً المنھا في  لم تكن اس���تعادة األرض أو جزءٍ 
ط وثیقة على بناء رواب ھؤالء ع بعض، ما ش�����جّ ۲۰۱۱س�����لطتھ المحلیین وفق ما كان علیھ نھجھ قبل العام  رجالَ 

حو ي الوظیفي والص�����عود. وعلى نض�����افي في رحلة الترقّ إواالعتماد علیھم كمص�����در دعم خاص و ،باإلیرانیین
 محلیون من أبناء دة المعالم، فاعلونحدَّ ل وغیر مُ تزال قید التش����كّ  الالتي ، یرانیةانخرط في الش����بكات اإل مش����ابھ،

على  فكان س����ھالً جتماعیین. وجھاء او ،رجال دینو ،ورجال أعمال ،ارتجّ و ،مس����ؤولین حكومیین المحافظة، من
في نجاحاتھم  أوا، وإن لم یبدعلى مستوى السلطة والمجتمع بةٍ متشعّ  ع، نسج عالقاتٍ في ھذا الجو المشجّ اإلیرانیین 

 ھذه دوماً من الصفر، بل استكملوا في بعض الحاالت جھوداً وروابط سابقة. 

 لسلطات المحلیة وممثّلیھا الكبارا رجالب العالقة

ف في رِ ، حین عُ ۲۰۰۸إلى العام  بإیران ،عالقة محافظ دیر الزور الحالي، المحامي عبد المجید الكواكبيتعود 
روایة وباس���تغاللھ  ۳۷والس���یاس���ة اإلیرانیة في المنطقة. ،المدافعین عن حزب هللا أوس���اط محامي حلب بأنھ من أش���دّ 
                                                 

والحص��ول  ،زلاس��تئجار منا علىمس��اعدة ش��یعة حطلة النازحین  فيآخر ھو الحاج حس��ین، الش��خص النافذ والمتفاني  ف باس��مٍ عرَ حینذاك كان یُ  ۳٦
نیس��ان  ف الحاج أبو ص��ادق/الحاج حس��ین، طلب إغفال ھویتھ، فيعرِ لقاء عبر اإلنترنت مع ش��خص یَ  .وغیر ذلك ،على حص��ص غذائیة ش��ھریة

۲۰۱۹. 
 .۲۰۱۹ أیلول ۱٦في  ،لكواكبي في نقابة محامي حلبزمیٍل سابٍق ل لقاء عبر اإلنترنت مع ۳۷
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س���ابع األئمة عند الش���یعة اإلثني  ،موس���ى الكاظمیة الحلبیة، من نس���ل اإلمام تجعل عائلتھ الكواكبي، الس���نّ  بٍ س���َ نَ
س��ي أحد مؤس��ّ  ۳۸،یرانیین وعراقیین ش��یعة، أبرزھم عالء الجواديإس��یاس��یین ب مھّمةٍ بناء روابط  عش��ریة، اس��تطاع

س���م إلى المجلس اإلس���المي األعلى، وس���فیر العراق قبل تغییر اال، المجلس األعلى للثورة اإلس���المیة في العراق
س الكواكبي جمعیة األخوة ترأّ  ،۲۰۱٦مجلس الش������عب بعد العام في وخالل عض������ویتھ  ۳۹.الس������ابق في دمش������ق

سوریة العراقیة في المجلس، قبل أن یُ  شباط عیَّ البرلمانیة ال انعقدت وسرعان ما . ۲۰۱۸ن محافظاً لدیر الزور في 
ل، المیول الش��یعیة لدى األوّ ى تتعدّ  ،الحاج أبو ص��ادقرئیس المركز الثقافي اإلیراني، بین المحافظ و متینةٌ  رابطةٌ 

علیھا اجتماعاتھما األسبوعیة  بین الرجلین، تدلّ  غامضةٍ  أعمالٍ  لتقوم على والعالقات العامة المطلوبة من الثاني،
 ٤۰.نة في مبنى المحافظةعلَ غیر المُ 

مخابرات إض������افةً إلى ذلك، توّطدت عالقة الحاج أبو ص������ادق بالعقید ثم العمید جھاد الزعل، وھو رئیس فرع ال
من الرجلین الیوم ص����داقتھما وارتباطھما  ال یخفي أيٌّ و ٫۲۰۱۷٤۱منذ تش����رین الثاني الجویة في المنطقة الش����رقیة 

وعلى غرار الكواكبي، كانت  ٤۲في المدینة. عدّة في أماكن رةالمتكرّ  اجتماعاتھماالعملي الوطید، كما تكش������ف ذلك 
یران، نشأت على األرجح انطالقاً من منطقة السیدة زینب جنوب للزعل قبل تعیینھ في دیر الزور صالٌت سابقةٌ بإ

دمشق، وتحدیداً بلدة حجیرة، حیث تقیم أكثریة من عائلة الزعل، التي انتسب بعض شبّانھا إلى میلیشیات شیعیة، 
قس���َم وخالل ترّؤس الزعل  ٤۳ومن عش���یرتھ البحاترة، إحدى العش���ائر العربیة الس���نّیة النازحة من الجوالن المحتّل.

، وتولّیھ في الوقت نفس�����ھ رئاس�����ة لجنة المص�����الحات ۲۰۱۷و  ۲۰۱۳المخابرات الجویة في درعا، بین العاَمین 
رات على عالقتھ باإلیرانیین، كان منھا تكریمھ من قبل مركز اإلمام المھدي الثقافي  ھناك، ظھرت بعض المؤش������ّ

  ٤٤.محمود نواف العداي الشیخ برئاسة

في  رئیس������یةً  كانت إیران ش������ریكةً حیث دخلتھا دیر الزور بعد ھزیمة داعش،  یدة التيبالنظر إلى المرحلة الجد
ً ثم الكواكبي  ،ن الزعلعیَّ أن یُ  قد ال یكون محض ص�����دفةٍ ، انتص�����ار النظام یھما في منص�����بَ  ،بعده بش�����ھرین تقریبا

دمش��ق، بما یش��ّكل مكافأةً للرجلَین فھذان التعیینان قد یكونا نتیجة تأثیر إیراني في حلقة الحكم العلیا في  .ینرَ المؤثّ 
 على خدمات سابقة، من ناحیة، ویُھیّئ الستثمار العالقة بھما لصالح إیران في دیر الزور، من ناحیٍة أخرى.

یمثّل المحافظ، وأجھزة األمن، وفرع حزب البعث، ومعھم بدرجٍة أقّل جھازا القض����اء والش����رطة، أجس����اَم الحكم 
ساحة نفسھا حیث یعمل اإلیرانیون، من دون أن یظھر أيٌّ األعلى للنظام في محافظة دی ر الزور، التي تعمل في ال

بین عناص��ر من قوات النظام ومیلیش��یات  ماالتي تقع أحیاناً  المتفّرقة االحتكاكاتتص��ادٍم بین الطرفین، باس��تثناء 
 ام مظاھر س������یادة النظام،یحرص اإلیرانیون عموماً على احتر .والمیادین البوكمال مدینتَيالحرس الثوري في 

من اس���تغناء إیران رغم ففي مدینة البوكمال، وبال عي تمثیلھا.ش���رعیة الدولة التي یدّ على تحاش���ي منازعتھ علناً و
الخدمات األمنیة والعس���كریة للنظام، تحّض میلیش���یات الحرس الثوري الس���كان الراغبین في الخروج  العملي عن

قة مكتب  یل مواف نة، على ن مدی تابع للفرقة الرابعةأمن ال قة مكتب الحرس  ٤٥فیھا، مني  بالطبع مواف نالوا  بعد أن ی
في مناطق س����یطرة  طویلٍ  ة بعد نزوحٍ ل مرّ لقادمین ألوّ . والحال نفس����ھا تنطبق على االثوري الخاص بھذا الش����أن

                                                 
 /mnCthw2https://bit.ly ، ۲۰۱٦كانون الثاني  ۷، مؤسسة النور للثقافة واإلعالم)"، ٦د. عالء الجوادي، "حلقات الوداع ( ۳۸
 /mqyIHY2https://bit.ly ، "السیرة الذاتیة للدكتور عالء الجوادي" ،جمھوریة العراق في بیرن سفارة ۳۹
 .۲۰۱۹في نیسان  ،ف حكومي في مدینة دیر الزورلقاء مع موظّ  ٤۰
 ینة دیر الزور. وتقع قیادة فرع المخابرات الجویة في مد. والحسكة ،والرقة ،المنطقة الشرقیة محافظات دیر الزور تضمّ  ٤۱
 .۲۰۱۹في آب  ،ف حكومي في دیر الزورنترنت مع موظّ لقاء عبر اإل ٤۲
 .۲۰۱۹في آب  ،الزعل معارفلقاء عبر اإلنترنت مع أحد  ٤۳
، ۲۰۱٦كانون الثاني  ۱٤یسبوك، اف ،"في مدینة درعا تكریم سیادة العقید جھاد زعل على مواقفھ البطولیة" ،الشیخ محمود العداي ٤٤

A7p2E30https://bit.ly/ 
 . السوري الجیش في مھّمة عسكریة فرقة ٤٥

https://bit.ly/2mnCthw
https://bit.ly/2mnCthw
https://bit.ly/2mqyIHY
https://bit.ly/2mqyIHY
https://bit.ly/30E2p7A
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ریة في رس�����مي من فرع المخابرات العس�����ك ذنٍ إما لم یحص�����لوا على من الدخول عون منَالنظام األخرى، حیث یُ 
 عملال تعرقل  مركز المحافظة. إن ھذه الش��كلیات، ومعھا رفع األعالم والص��ور والش��عارات الخاص��ة بالنظام،

وفي المّرات القلیلة التي أص���در فیھا من دوائر النفوذ الخاص���ة بھم.  طالما بقي النظام ض���عیفاً، وال تحدّ  ناإلیرانیی
میلیش������یات التابعة للحرس الثوري ھذه القرارات، كما حدث حین النظام قراراٍت تعیق الدور اإلیراني، تجاھلت ال

إبالغات رس����میة لش����بّان متطّوعین في ص����فوف تلك المیلیش����یات،  الجیش الس����وريوّجھت مدیریة التجنید في 
أجھزة ومتخلّفین عن تأدیة الخدمة اإللزامیة، وخدمة االحتیاط اإلجباریة. وفي بلدتَي الحس����ینیة وحطلة، تحاش����ت 

مداھمة منازل ھؤالء الش���بّان، وتجنّبت اعتقالھم خالل مرورھم على حواجزھا، على  الش���رطة العس���كریةاألمن و
 ٤٦الرغم من وجود مذّكرات اعتقاٍل وَسوٍق إجباري إلى الجیش بحقّھم.

ال رج المحافظة، إال تخفى أھمیة العالقات الخاصة التي نسجتھا إیران برجال السلطة الكبار القادمین غالباً من خا
ص��در في أّي وقت من أن اس��تثمارھا في ھذه العالقات یظّل اس��تثماراً مؤقّتاً، تھدّده قرارات العزل والنقل التي قد ت

 دمشق. 

 والجدد القدامى والفاعلین النخب عبر المحلیة المجتمعاتب العالقة

رج المحافظة، خالفاً للمنافع قص�����یرة األجل التي یجنیھا اإلیرانیون من عالقاتھم برجال الس�����لطة القادمین من خا
تحت  یبدو اس����تثمارھم في دعم نخٍب وفاعلین محلیین من دیر الزور وتمكینھم، ض����من ش����بكاٍت أخذت بالتش����ّكل

 . ٍد في نسیج المجتمعات المحلیةرعایتھم، أطول مدًى وأشدّ أھمیة، لما یحقّقھ ذلك من وصوٍل وتمدّ 

فعلى الصعید االقتصادي، نشأت شبكةٌ مدعومةٌ من إیران تضّم شخصیات من خلفیات متعدّدة، كان لمدیر المركز 
 ممتازةٍ  في بناء عالقاتٍ أبو ص����ادق نجح الحاج الثقافي اإلیراني في دیر الزور دوٌر رئیس����يٌّ في تش����كیلھا، حیث 

أعضاء مجلس إدارتھا من  على األقلّ  واثنین آخرین ،رئیف عبید صناعة دیر الزور،غرفة تجارة و نائب رئیسب
یض�����اً بوص�����فھ األمین العام المس�����اعد لحزب االتحاد العربي أویحاول عبید الذي ینش�����ط س�����یاس�����یاً  ٤۷العش�����رة.

تمویل الحاج جلب  یطلب منمش����اریع كبیرة عبر اس����تثمارھا،  وتحس����ینعالقاتھ اإلیرانیة  توس����یع ٤۸،الدیمقراطي
 ٤۹.لفوز بتنفیذھالط عبید رة في مدینة دیر الزور، التي یخطّ إیراني لھا، مثل مش�������اریع إعادة بناء الجس������ور المدمّ 

وأنش��أ الص��یدلي وتاجر األدویة، محمد بدران الش��یخ، عبر ش��ریكھ المتش��یّع فھد خلیل الداوود، عالقة متینة بالحاج 
وتمّكن  ٥۰بوكالٍة محلیٍة لش��ركة س��بحان اإلیرانیة لص��ناعة األدویة.أبو ص��ادق، الذي س��ّھل بدوره على الش��یخ الفوز 

الحاج اإلیراني، بفض���ل أدوات التأثیر التي یمتلكھا في دوائر ص���نع القرار، من تعیین الش���یخ نقیباً لص���یادلة دیر 
  ٥۱الزور.

الزور واس����عة س����لیمان، ابنة مدینة دیر  -اس����تأنفت ریم ش����ویشع مداخل الدعم اإلیراني، حیث تتنوّ وفي دمش����ق 
                                                 

  /0y3v317https://bit.ly، ۲۰۱۹أیار  ۲٦ ،"الزور حملة اعتقال للمطلوبین للخدمة العسكریة بقوات النظام في ریف دیر"رف نیوز، جُ  ٤٦
 الغذائیة ثم رئیس الھالل األحمر السابق.  والمواد تاجر الحبوب ،محمد دھموشو ،المدني بشار شباطھما المھندس  ٤۷
 أحد أحزاب الجبھة الوطنیة التقدمیة الواقعة تحت ھیمنة حزب البعث.  ٤۸
 .۲۰۱۹في حزیران  ،نترنت مع تاجر من دیر الزورلقاء عبر اإل ٤۹
 .۲۰۱۹بین آذار وحزیران  ا،في سوری وتجارتھا نترنت مع عاملین في توزیع األدویةلقاءات عبر اإل ٥۰
 ۱۷یس����بوك، ا، ف"نبارك لفرع دیر الزور لنقابة ص����یادلة س����وریة اجتماع الھیئة االنتخابي ونبارك للزمالء الناجحین"نقابة ص����یادلة س����وریا،  ٥۱

  /39Owst2https://bit.ly، ۲۰۱۸كانون األول 

https://bit.ly/317v3y0
https://bit.ly/2Owst39
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عالقات س���ابقة وثیقة لزوجھا بإیران  ٥۲النفوذ، وأرملة العمید محمد س���لیمان، المس���تش���ار العس���كري لبش���ار األس���د،
، مؤسسة خیریة باسم الوعد الصادق، الُمستلَھم من عبارةٍ شھیرةٍ ۲۰۱۳وحزب هللا. فأنشأت برعایتھما في العام 

لم تفتتح  ۲۰۱۷،٥٤في العام  ۲۸۰التي بلغ عدد ناش�����طیھا ومع أن المؤس�����س�����ة  ٥۳لحس�����ن نص�����ر هللا، زعیم الحزب.
فرعاً لھا في دیر الزور، إال أنھا ش��ّكلت عبر ش��خص رئیس��تھا، التي حافظت على عالقٍة وثیقٍة بمدینتھا األّم، أحدَ 

 األبواب المھّمة التي یطرقھا طالبو االحتیاجات المتنّوعة من أبناء دیر الزور.

لتوسیع  كبیرةٌ  فرصةٌ  قیم في دمشق،المُ  في مدینة البوكمال ابن ضاحیة السكریة ،يخلف محمود المشھدانل تكانو
متالحقة منذ بارزة مت الش��ركة معارض نظّ بدعٍم إیراني. ف أعمال ش��ركتھ، مجموعة مش��ھداني الدولیة للمعارض،

ر الش����ركات والس����یارات، كان فیھا حض����و ،واإلعالم ،والص����ناعات البالس����تیكیة ،، في قطاع النفط۲۰۱۷العام 
 ً ر بالتعاون مع الغرفة التجاریة الس��وریة اإلیرانیة المش��تركة، إلطالق معرض جدید اإلیرانیة طاغیا ، وھي تحض��ّ
قبیل ص���عود المش���ھداني الس���ریع من رجل أعمال ص���غیر، إلى واحد  ۲۰۱۹٫٥٥األول  في تش���رین في قطاع النفط 

في دمش���ق، في  ٥٦عرٍض ناجحٍ للس���یارات اإلیرانیةمن أكبر منّظمي المعارض في س���وریا، حیث تمّكن من تنظیم م
ٍب حس��یني، باعتباره من عش��یرة ۲۰۱٦العام  ، قدّم فیھ نفس��ھ لش��خص��یاٍت من الس��فارة اإلیرانیة على أنھ س��لیل نَس��َ

یلقى ھذا الزعم من أّي ش���خص أو جماعة  ترحیباً من إیران،   ٥۷المش���اھدة المتحدّرة وفقاً لروایتھا من ھذا النس���ب.
 ل مدخالً رئیسیاً لإلدماج واإلندماج  في الشبكات اإلیرانیة، خصوصاً من الناحیة الدینیة واالجتماعیة. ألنھ یشكّ 

 ضمن أكثریّتھا العددیة إلىاإلیرانیون اھتماماً خاصاً بالبنى العشائریة، نظراً  فأظھرجتماعي، الصعید اال على أما
 عش���ائرھم، في وراثیةٍ  مش���یخیةٍ  عائالتٍ  إلى میننتَ المُ  والوجھاء األش���خاص بعض في وجدوا. ومحافظةال س���كان

ً أتباع شّكل كّل واحد منھم مدخالً لالتصال بالمجتمعات والعشائر التي یتحدّر منھا.  أو ا حلفاء أو أصدقاء نافعین، ی
لدور الذي ذلك ھو شأن نواف البشیر، الوجیھ في قبیلة البقارة وقائد المیلیشیا الذي یعتمد على اإلیرانیین كلیاً في ا

یؤدّیھ، والمكانة التي یتمتّع بھا الیوم، بعد عودتھ منش��قّاً عن المعارض��ة إلى دمش��ق بض��مانة اإلیرانیین، وحمایتھم 
لھ من النظام. وفي نموذجٍ مختلٍف عن نموذج التابع العض��وي الذي یمثّلھ البش��یر، یش��ّكل س��عد عذال الدندل، نقیب 

في منطقة البوكمال، حلیفاً قویاً لإلیرانیین،  ٥۸المش����یخیة في عش����یرة الحس����ون،المحامین الُمنتَمي إلى عائلة الدندل 
مؤثّراً في وسطھ االجتماعي بوصفھ وجیھاً عشائریاً، وفي وسطھ الوظیفي بصفتھ نقیباً للمحامین. شّكل حیث یبدو 

بیٍر منھ أص����الً بدعم اإلیرانیون للدندل مص����در دعم إض����افي الكتس����اب المزید من النفوذ، الذي كان یتمتّع بقدٍر ك
أجھزة مخابرات النظام لھ، نظراً إلى والئھ القدیم، ثم دوره كوسیط تھدئٍة ومصالحات مع النازحین لصالح النظام 

 وثیقةٍ  لحرس الثوري في منطقة البوكمال، نجح الدندل في بناء عالقاتٍ اومنذ انتشار میلیشیات بعد اندالع الثورة. 
س وفداً عش��ائریاً من المنطقة الش��رقیة ترأّ و .في الحرب الس��وریة اافعین عن دورھالمد وص��ار أحد أش��دّ  بإیران،

مستشار المرشد  ،سیاسیین ودینیین، كان على رأسھم علي أكبر والیتي ، والتقى بقادةٍ ۲۰۱۸زار إیران في نیسان 
                                                 

 ریم ص���ارت س���رائیل،إبتنفیذھا  تمَ ھِ اتُّ  غامض���ةٍ  اغتیال عملیةفي  ۲۰۰۸ العام في مقتلھ وحتى، ۱۹۹۷ العام في س���لیمان بالعمید اقترانھا منذ ٥۲
 الزور.  دیرفي من أوسع الشخصیات نفوذاً  واحدةً  شویش

 /wz2lbo2https://bit.ly ، ۲۰۱٤كانون الثاني  ۳، موقع زنوبیا اإلخباري ،"مؤسسة الوعد الخیریة ... وامرأة من ھذا الزمان" ،حیدر رجاء ٥۳
، ۲۰۱۷آذار  ۱۲ ،"’لقمرا نصف’"مؤسسة الوعد الصادق تحتفل بذكرى تأسیسھا بمجموعة من أبطال الجیش والمدنیین في فیلم  ،سانا وكالة ٥٤

521299https://sana.sy/?p= 
یس��بوك، اف ،""بالتعاون بین مجموعة مش��ھداني الدولیة للمعارض والغرفة التجاریة الس��وریة اإلیرانیة المش��تركة ،معارض ومؤتمرات س��وریة ٥٥

 /PN7ZmL2https://bit.ly ،۲۰۱۹حزیران  ۲۹
، ""مدیر عام مجموعة مش������ھداني الدولیة للمعارض والمؤتمرات: المعرض الدولي الرابع لخدمات الش������ركات ورجال األعمال ،منار الزاید ٥٦

 IP018m2tps://bit.ly/ht  ،۲۰۱۷نیسان  ٥، والعالم ةسوری أخبار
 . ۲۰۱۹في أیلول ، نترنت مع أحد أبناء بلدة السكریةلقاء عبر اإل ٥۷
 الزور. یر دأكبر قبائل محافظة  ،ع بدورھا عن قبیلة العكیداتالتي تتفرّ  ،ین لعشیرة البوكمالل عشیرة الحسون واحداً من فرعَ تشكّ  ٥۸

https://bit.ly/2lbo2wz
https://bit.ly/2lbo2wz
https://sana.sy/?p=521299
https://bit.ly/2ZmL7PN
https://bit.ly/2m018IP
https://bit.ly/2m018IP
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  ٥۹.خامنئي للشؤون الدولیة

جھاء الوراثیین، بل یفتحون الباب أیض��اً لغیرھم من ال یكتفي اإلیرانیون، في تعاطیھم مع العش��یرة، بالش��یوخ والو
سائدة. وقد تُشّكل  ُمدَّعي المشیخة فیھا، المفتقرین إلى الشرط الوراثي الالزم ألّي شیخ عشائري وفق األعراف ال

المدعومة من إیران مس���ار ص���عوٍد لھؤالء، كما في حالة المص���ّور الفوتوغرافي والس���مس���ار  المؤس���س���ات بعض
اللباد، ابن قریة معدان عتیق في ریف دیر الزور الغربي، الذي أخذ یدّعي بعد نزوحھ إلى دمش���ق  الس���ابق، عالء

 الزور دیر لمحافظتَي اإلداریة الحدود من القریبة القرى في الممتدّة ٦۰، بأنھ ش��یخ عش��یرة البوس��بیع۲۰۱۳في العام 
 استغلّھا محاوالً جدیدةٌ  فرصٌ عالقاٌت و لھ إلى مركز اإلمام المھدي في دمشق، سنحت اللباد. فإثر انضمام والرقّة

تص��ویر نفس��ھ في أعین أبناء قریتھ، على أنھ ش��خٌص نافذٌ كما یلیق بش��یخٍ حقیقي. وبادّعائھ المش��یخة، قدّم لمركز 
كز جسراً للوصول إلى أفراٍد اإلمام المھدي خدمة دعائیة على أنھ یضّم في صفوفھ زعماء عشائر، كما شّكل للمر

طة ودنیا، یحقّق مدخالً  آخرین في دائرتھ االجتماعیة. یمثّل اللباد نموذجاً طموحاً وص�������اعداً من طبقات متوس������ّ
ُمضافاً لإلیرانیین لالتصال بعائلٍة وعشیرةٍ ومجتمعٍ جدید، وال سیما إن ُمنِح ھذا النموذج القدرة على نفع جماعتھ، 

 تابع قوي إلیران داخل مجتمعھ الصغیر، إن تحقّق لھ ذلك. قبل أن یتحّول إلى 

في  تتعدّد رؤوس الش��بكات التي ترعاھا إیران بین دیر الزور ودمش��ق، حیث یقیم ویعمل عددٌ من أبناء المحافظة،
 ً عوده كما في حالة سفیر الجراد، مدیر أوقاف دیر الزور السابق. بدأ الجراد رحلة ص ،أنماٍط دینیٍة وسیاسیٍة أیضا

بعد الثورة، بالتقّرب من رجال الدین الكبار الموالین للنظام، مثل المفتي أحمد حس������ون، والش������یخ حس������ام الدین 
الفرفور، الذي تزّوج ابنتھ، ثم باالنخراط المكثّف في المؤس���س���ات العلمیة الدینیة والس���یاس���یة التي ترعاھا إیران 

س���س���ة القدس الدولیة. تكش���ف قائمة مجلس إدارة ھذا الفرع والفرع الس���وري لمؤ ٦۱الیوم، مثل معھد الش���ام العالي،
 مستشارة شعبان، بثینة الفخریة رئیستھعن عمق النفوذ اإلیراني في دوائر السلطة العلیا لدى النظام، حیث تضّم 

 محافظة ابن المفتاح وخلف الزور، دیر مدینة من المتحدّرة األسد ماھر زوجة شقیق جدعان، وباسل األسد، بشار
الدمش���قي،  الش���یعيّ  ،وفایز ص���ندوق ٦۲الش���یخ، فلة المتش���یّعة الس���یدة وزوج الس���ابق، القطریة القیادة عض���و الرقّة،

وس��فیر الجراد الذي بدأ ص��داقتھ باإلیرانیین قبل الثورة، عبر مش��اركاتھ في فعالیات المس��تش��اریة الثقافیة اإلیرانیة 
رجل من ھذا النمط من الش��بكات الدینیة الس��یاس��یة، یبرز وض�� ٦۳.وغیرھا من األنش��طة الدینیة والثقافیة ،في دمش��ق

في بلدة حطلة التي یتحدّر ر من بلدة حطلة، حسین الرجا، أحد أبرز الوجوه في تاریخ الدعوة الشیعیة الدین المتحدّ 
في األتباع المدنیین إلیران  من أبرز یُعتبَرعض���و مجلس الش���عب، الذي  ،ابنھ محمد أمینو ٦٤دیر الزور،منھا وفي 
أبناء  لص�����عود الرئیس�����یین الداعمین أحدالیوم أمین یُعَدّ و ٦٥.نفوذهوفق ما تتقاطع الش�����ھادات عن مدى  ،دیر الزور

                                                 
في لقاء ./zNL92L2https://bit.ly ،۱۳۹۷ بھشتیارد ۱۱تاریخ فارسي:  ،"یتیوال با رانیا در ھیسور ریعشا ندهینما دارید" ،رناإوكالة  ٥۹

 ،ل في شؤون المنطقة العربیةالتدخّ ب اتّھامھا واستنكر ،مع الشعب السوري وصدقھا قّوتھا إلى إضافةً  ،قال الدندل إن تاریخ إیران معروف صحفي،
المحامین في دیر الزور  "نقیب ،و عدوة. وكالة تسنیم الدولیة لألنباءأدولة غریبة  ولیست ،النتصار على العدوانا فيصدیقة ومساندة  إنھا قائالً 

 /ZrGdjT2https://bit.ly ،۲۰۱۸أیار  ۱۹ ،مریكا"أیران شریك في جبھة المقاومة وضد مشاریع إ: ’تسنیم’لـ
 ة. في محافظة الرقّ  تترّكز فرع من قبیلة البوشعبان التي ٦۰
فاً بشھاداتھا من قبل وزارة عترَ لم یكن مُ  ،یة وشیعیةتھ معاھد دینیة، سنّ تحت مظلّ  ضمّ  .من بشار األسد مرسومٍ موجب ب ۲۰۱۱تأّسس في العام  ٦۱

 /mnKoLv2https://bit.ly  ،۲۰۱۱أیلول  e.syria ،۱۰ موقع، امتداد جدید للتعلیم العالي" ’معھد الشام’" ،التعلیم. أنظر عمر المالكي
 . ۲۰۱۹في أیلول  ،مع إحدى قریبات السیدة فلة الشیخ لقاء عبر اإلنترنت ٦۲
 ،الذي سیصبح وزیر أوقاف" ’العجي’ "سفیر الجراد.. ،عین المدینة: أنظر. للمزید ۲۰۱۹في أیلول  ،مع أحد أصدقاء الجراد اإلنترنتلقاء عبر  ٦۳

 /kVkKNV2https://bit.ly ، ۲۰۱۷آذار  ۳۰
 /A2mgvk2https://bit.ly ، ۲۰۱۸تموز  ۲۳ ،"السید حسین الرجا" ،المركز العالمي للمستبصرین ٦٤
 /FIshXs2https://bit.ly ، ۲۰۱۸شباط  ۲۳، عین المدینة ،دیر الزور"ب"محمد أمین حسین الرجا وكیل إیران األول  ،أیھم البدراني ٦٥

https://bit.ly/2L92zNL
https://bit.ly/2ZrGdjT
https://bit.ly/2mnKoLv
https://bit.ly/2mnKoLv
https://bit.ly/2kVkKNV
https://bit.ly/2kVkKNV
https://bit.ly/2mgvk2A
https://bit.ly/2mgvk2A
https://bit.ly/2FIshXs
https://bit.ly/2FIshXs
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 ٦٦.دیر الزورفي حطلة الشیعة في المشھد العام 

ع مختلفة، تتوسّ  اھاتٍ اتجفي  تنامٍ مُ  دٍ إلى آخر، لتكشف عن تمدّ  ما بینھا من مكانٍ  تتكامل مراكز النفوذ اإلیرانیة في
 ،و األھمیةعدیم فیجدوتُمنَح فرص الص��عود أمام الجمیع،  األتباع واألنص��ار واألص��دقاء، فیھا باس��تمرار ش��بكاتُ 

 لھذا الدور. خدمةً  ونھایؤدّ  وظیفةً  ،ھذه الشبكات إلىبعد انضمامھم 

 العمل المریح في ساحة شبھ خالیة

ة س�����الیب القمعیفي دیر الزور، وس�����لبت الممارس�����ات واألأض�����عفت الحرب والنزوح معظم المجتمعات المحلیة 
ثم بة. لمتغلّ ایص��در عن القوى  فعلٍ  الناس على رفض أيّ  التي طبقھا نظام األس��د وتنظیم داعش، قدرةَ  ،ش��ةالمتوحّ 

یة، وغیاب الخدمات العامة، واالنفالت األمني، لتنتزع ما تبقّى لدیھم من  جاءت الظروف االقتص�������ادیة المتردّ
مامٍ  ظام في دیر  بالقضایا السیاسیة واالجتماعیة والدینیة. صحیح أن معظم المقیمین الیوم في منطقة سیطراھت ة الن

بھة األمنیة، ما لم الزور لم ینخرطوا س����ابقاً في أّي أنش����طٍة فعلیٍة مناھض����ٍة للنظام، إال أنھم یظلّون في دائرة الش����
باالة في نھایة س�����اس لدى األغلبیة بالخطر والھزیمة، والالمینخرطوا في أنش�����طٍة تُثبِت والءھم لھ، ما یعّمق اإلح

یقٍة ال تتعدّى ضالھّم الرئیسي لكّل فرد ھو شأنھ الخاص، فیما ینحسر الشأن العام إلى مساحٍة  أصبحالمطاف. فقد 
 الحدیث عن غالء األسعار، وانقطاعات میاه الشرب والكھرباء.

الض�����عیف، العمل في نواحٍ عدّة لم تكن قادرةً على العمل فیھا قبل  س�����ھالً على إیران في ھذا المجتمع وھكذا كان
، بعد أن ۲۰۱۸الثورة. تلك كانت الحال مثالً عندما حّول اإلیرانیون نبع ماء في البادیة إلى مزار دیني في العام 

ة القوریة ، نتیجة رفٍض قاطعٍ حینذاك، وبدوافع مذھبیة س������نّیة، من أھالي مدین۲۰۰۷فش������لوا في ذلك في العام 
ألفاً تقریباً قبل  ٥۰آالف ش���خص من أص���ل  ٥إلى  ٤التي ال یقیم فیھا الیوم بفعل النزوح س���وى  ٦۷القریبة من النبع،

، "سالمقدّ "ھ ئیقص���ده الش���یعة طلباً لبركة المكان وما مزارٍ  الثورة. فاس���تطاعت میلیش���یات الحرس الثوري تش���یید
  ٦۸العراق عبر البوكمال. قادمین من منطقة السیدة زینب في دمشق، أو من

آخر.  إلى مزار ش������یعيّ ، تُعَرف باس������م قّبة علي، مةٌ مھدّ  طینیةٌ  البوكمال غرفةٌ أطراف مدینة في كذلك ُحّوَلت 
 ۷۰وش�����یوخ الجوامع المؤثّرین، ٦۹الحرب والنزوح أفرغا البوكمال من قواھا التقلیدیة الُممثَّلة في رؤس�����اء العائالت،ف

سلفی ، والناشطین الثوریین، من ۲۰۰۳ین الذین برزوا بعد الغزو األمیركي للعراق في العام والناشطین الدینیین ال
عدد حیث یس������اوي  ففي ھذه المدینة. ۲۰۱۱مدنیین وعس������كریین، الذین برزوا عقب الثورة الس������وریة في العام 

                                                 
ً لتحریر صحیفة الفرات الرسمیة المحلیة ،عثمان سالمة الخلف الھالل ،بلدةالر من تعیین الصحفي الشیعي المتحدّ مثاٌل على ذلك  ٦٦ في  ،رئیسا

. /5ywGHG2https://bit.ly ،۲۰۱۸أیار  ۱یسبوك، ا، ف"إیران توسع نفوذھا داخل دوائر األسد الحكومیة"فرات بوست، : أنظر .۲۰۱۸نیسان 
 یقظاویةأنظر:  .ثاني أكبر األندیة الریاضیة في محافظة دیر الزور ،رئیساً لنادي الیقظة ،ع، یاسر العليالمقاول الصغیر المتشیّ تعیین مثاٌل آخرو
 LbUkAD2s://bit.ly/http ، ۲۰۱۹ تموز ۱۹یسبوك، االحاج یاسر العلي رئیساً لنادي الیقظة" ف ،’الرسمیة الوحیدة لنادي الیقظة’
 .نترنت مع أحد أبناء مدینة القوریةلقاء عبر اإل ٦۷
نبع عین "فرات بوست،  ؛/YiAUDu2https://bit.ly، ۲۰۱۸كانون الثاني  ۲۳، ’"عین علي’مزار شیعي على  ..دیر الزور"زمان الوصل،  ٦۸

 /7LQACx2https://bit.ly، ۲۰۱۸آذار  ۱٤ یوتیوب، ،الطائفیة"علي في ریف دیر الزور بعد تحویلھ إلى مزار للمیلیشیات 
 والعالو.  ،والسیاد ،والبرغوث، والدبس ،مثل عائالت المال حمید ٦۹
شیخین الثوریین عبد النازح في والیة أالزیغ التركیة، وال ،لنازح حتى اآلن في دمشق، وشقیقھ شھیرا ،یق السید رمضانمثل الشیخ الطبیب صدّ  ۷۰

 سد. النازح في بلدة الشعفة الواقعة تحت سیطرة ق ،ین في مدینة الباب، والمال صالحالنازحَ  ،وسامر الدبس ،الواحد المحیمید

https://bit.ly/2ywGHG5
https://bit.ly/2LbUkAD
https://bit.ly/2LbUkAD
https://bit.ly/2YiAUDu
https://bit.ly/2LQACx7
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القدرة على  لحرس الثوري، ال یجد أحدٌ اعدد عناص�����ر میلیش�����یات ۷۱)نس�����مة آالف ٤ - ۳حوالى (تقریباً  الس�����كان
  .یةتھا السنّ ھویّ ل تھدیدٍ  رفض ما یجري من

 لمراكز اإلیرانیة في مدینة البوكمال ومحیطھاا - ٤خریطة 

 

 ۲۰۱۹تصمیم: لورا بجنري. ایلول  الباحث. المصدر:

 

                                                 
ة تحت سیطرة المعارضة من عدد النازحین عنھا في مدینة الباب الواقع ھو أقلّ أما الیوم، ف قبل الثورة. ألف نسمة ۱۰۰البوكمال كان عدد سكان  ۷۱

ین في عضوَ  عمنترنت من عدد الالجئین من أھلھا في والیة أالزیغ التركیة. لقاءات عبر اإل عددھم في محافظة إدلب، وأقلّ من شرق حلب، و
 .۲۰۱۹في تموز ، رابطة أھل البوكمال في مدینة الباب
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الجمعة في ص����الة  جامعاً كانت تقام فیھ ٤۱من أص����ل ، خطباء الجوامع العش����رةوال یحظى الیوم أّي خطیٍب من 
نة  بأيّ  البوكمالمدی بل الثورة،  یةٍ  ق عدّ حیث  ر،ذكَ تُ  أھم لدیني وإ ھؤالء عن ى دورال یت قاط الفرض ا مة إس������ قا

بلدة الس���كریة الثمانیة، التي تجري فیھا ض���احیة/جوامع وقد اس���تولى متدیّنو المیلیش���یات على واحٍد من الش���عائر. 
الذي ، وفق المذھب الش��یعيّ تُقام فیھ الش��عائر كلّھا  ۷۲إلى جامع ش��یعيّ  وحّولوهأس��رع وأوض��ح،  الت على نحوٍ التحوّ 

عدد وارتفع . ۲۰۱۹ص������یف العام في تقریباً  ۱٥۰إلى  ،۲۰۱۰بلدة من ص������فر في العام الارتفع عدد معتنقیھ في 
ین على انتشار میلیشیات الحرس من عامَ  خالل أقلّ  ٥۰قبل الثورة، إلى أكثر من  ٤من  الشیعة في مدینة البوكمال

قت بین التي تحقّ  ة النس��بیةس��اع التأثیر اإلیراني في الجانب المذھبي، والقفزاتّ  ویدّل ذلك على في المنطقة.الثوري 
مقارنة بین أعداد وبال. ۲۰۱۷ین منذ من عامَ  وحص���یلة أقلّ  ،حص���یلة ثالثین عاماً من الدعوة الش���یعیة قبل الثورة

یتّض��ح ، نفس��ھان تخض��عان للظروف یھا الس��كریة، اللتض��احیتفي  ، وأعدادھمعین الجدد في مدینة البوكمالالمتش��یّ 
. ففي بلدة الس��كریةفي منھ لدى المجتمع العش��ائري  ي،المدیني في البوكمال بمذھبھ الس��نّ  لدى المجتمع أش��دّ  كٌ تمس��ّ 

 تنتميالتي  ،ب الحسیني ألبناء عشیرة المشاھدةسَ روایة النَ السكان عبر استغالل یرانیوناإل ھذه األخیرة، اجتذب
 البلدةقناع بعض وجھاء إفشل سماسرة المصالحات المدعومین من إیران في من رغم على ال غالبیتھم، وذلكلیھا إ

 طق قسد ومناطق المعارضة بالعودة.النازحین في منا

بین ، عالقةٌ وثیقةٌ ومص�الح متبادلةٌ النس�بة األكبر من س�كان المحافظة تض�مّ وقد نش�أت في مدینة دیر الزور، التي 
توس�����یع إلى ل ض�����من س�����عیھ مختار النقش�����بندي، األوّ  ،ومدیر أوقاف دیر الزور ،المركز الثقافي اإلیراني مدیر

 كذلك قامت روابطتنویع قنوات الدعم الخاص��ة بھ للحفاظ على منص��بھ. إلى عالقاتھ العامة، والثاني ض��من س��عیھ 
محمود حمور، والش����یخ نبیھ الش����یخ  ،قافمدیر لجنة الخطباء في مدیریة األوبین و ،بین الحاج اإلیراني مش����ابھةٌ 

ً لقي خطبالمفتي الذي یُ  الدیني  في بعض المس��اجد. یص��عب قیاس األثر الذي تركتھ ھذه العالقات في الجوّ  عةً متقطّ  ا
 لكن تعابیر ومصطلحات جدیدة لم تكن مألوفة في لغة خطباء الجوامع ،الرسمي الذي تھیمن علیھ مدیریة األوقاف

 الذي أعاد إنتاجھ اإلمام الخمیني بما یالئم نھج ثورتھ، أخذت، "اإلس���الم المحمدي األص���یل" ، مثل مص���طلحقبالً 
 ،األلفاظ والدعوات العامة  لمش����روعٍ مس����تقبلي أبعد منرٍ مؤش����ّ . ینطوي ذلك على ظھر في بعض خطب الجمعةت

 ، حیثمحافظة األنبار العراقیةي في دیر الزور یوالي إیران، كما حدث في د فیھ تیار دیني س������نّ یولَ   قدمش������روعٍ 
للمفھوم الذي ص�����اغھ اإلمام الخمیني  في اس�����تلھامٍ  ۷۳تعمل تحت ھذا العنوان، یةٌ س�����نّ  ة جماعاتٌ ظھرت في مدن عدّ 

 ۷٤.ضمن طروحاتھ الدینیة السیاسیة

ھا، نیتھا ومؤذّ ھا وأئمّ ءن خطباوتعیّ  ،مدینة دیر الزور، التي تدیرھا مدیریة األوقاففي في عش������رات المس������اجد 
وتخوین  ،لبش��ار األس��د وجیش��ھ ش��أن س��یاس��ي س��وى إعالن الوالء في كل خطبةٍ  ق إلى أيّ التطرّ یتجنّب الخطباء 

وكأن إیران غیر  ،ش���أن طائفي بون أیض���اً الخوض في أيّ ب بتدمیر المدینة. ویتجنّ ھامھم بالتس���بّ واتّ  ،المعارض���ین
بوصفھم حماةً للمذھب السنّي في وجھ دعوات التشیّع،  ، في تجاھٍل تاّم لوظیفتھم الُمفتَرضةموجودة في دیر الزور

التي تتجاوز المعنى الدیني إلى معاٍن س����یاس����یة، أّكدھا وقوف معظم المتش����یّعین من س����كان بلدة حطلة إلى جانب 
 النظام، خالفاً للسنّة في ھذه البلدة.

                                                 
 الحمدان جنوب السكریة.  جامع الحسین في حيّ  ۷۲
 ، ۲۰۱۸حزیران  ۸، بغ���داد بوس��������ت ،’!"اإلس������الم المحم���دي’"عص��������اب���ات س������نی���ة خ���امنئی���ة في العراق ت���دعى  ،براھیم العبی���ديإ ۷۳

 luhAQY2https://bit.ly/  
 ۲٤ ،"اإلمام الخمیني واإلمام الخامنئي ھما حامال لواء اإلس��الم المحمدي األص��یل في زماننا" ،المقدس��ةقم  - اإلعالم الرس��مي للحوزات العلمیة ۷٤

 /0luJHQ2https://bit.ly  ،۲۰۱۷ول األتشرین 

https://bit.ly/2luhAQY
https://bit.ly/2luJHQ0
https://bit.ly/2luJHQ0
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 الزور دیر في اإلیرانیة السیاسة أمام العوائقالجزء الثالث: 

إلى  من مرحلةٍ ،  متفاوتةبدرجاتٍ   من تأثیراتھعة قد تحدّ اإلیراني في محافظة دیر الزور عوائق متنوّ واجھ الدور ی
تاً ف معھا مؤقّ یس����تطیعون التكیّ  ، ولكنھمإزالة ھذه العوائقلیس في مقدور اإلیرانیین  إلى آخر. ومن مكانٍ  ،أخرى

سعي لروس وافي مواجھة  مرنةٍ ، والعائق المذھبيفي مواجھة  ذكیةٍ  أو على المدى الطویل، بتطبیق استراتیجیاتٍ 
لخدمة ھذا  وانكماش الموارد المالیة الالزمة ،ركیینیفي مواجھة األم ص������بورةٍ أخرى و ،إحیاء ذاتھإلى النظام 
 الدور. 

 ةسنّ  رس في محیط عربٍ اإلیرانیون شیعة فُ 

في المجتمعات ھا من تأثیرات دور التباین الطائفي عامالً رئیس������یاً في الحدّ  یبقى، إیرانم حض������ور مھما تض������خّ 
ة أغلبیة سكانھا الساحقة. فعلى مدى ثالثة عقود قبل الثورة ل العرب السنّ المحلیة في محافظة دیر الزور، التي یشكّ 

لذین اعتنقوا لعدد الضئیل لا دهؤكّ یھو الموقف السائد، الذي  ،ع التي رعتھا إیرانكان اإلعراض عن دعوات التشیّ 
في  ۷٥ش���خٍص  آالف ٥عن  ال یزیدوھو ، ۲۰۱۱وحتى العام  ،ات القرن الماض���يیالمذھب الش���یعي منذ بدایة ثمانین

منذ العام  تزایدت عینأعداد المتشیّ وإن كانت ملیون نسمة.  ۱٬٦بـ������  دّر عدد سكانھا في ذلك العامالمحافظة التي قُ 
ألف  ٤۰۰إلى  ۳٥۰بـ��������  رقدَّ للس��كان، الذي یُ الحالي  اإلجماليالعدد أمام  ھامش��یةً  إال أن نس��بتھم ال تزال ،۲۰۱۷

سیطرة النظام. ف سمة في منطقة  سالم القدري لدى المقیمین في من رغم على الن سائدة واالست ھذه حالة الالمباالة ال
ثة عن اإلیرانیین توارَ النظرة المُ  في األذھان واألنفس ةً ماثل ظلّ تالدور اإلیراني بجوانبھ المختلفة،  إزاء ،منطقةال

ً بأن لھم ھدف ً دینی ا ً رئیس������ی ا أنھا  كثیرون ىیر، عقیدة جدیدة باعتناقوإغرائھم  ،عدفع الناس إلى التش������یّ في ل یتمثّ  ا
موقف وینعكس ة. یض��اً تس��كنھا ھواجس االنتقام التاریخیة من الس��نّ أمنحرفة عن أص��ل الدین االس��المي، وعدائیة 

 فيلحرس الثوري امھا میلیش��یات في االحتفاالت التي تنظّ  تھمفي ض��آلة مش��ارك ،إزاء ما یجري الس��كان المحلیین
على االس��تفادة من أما إقبالھم  ۷٦أو في االحتفاالت المس��ائیة الترفیھیة في ش��وارع المدن. ،المناس��بات الدینیة الش��یعیة

 ۷۷.إلیرانیینا مع اإلیجابي تفاعلھم علىال  الماّسة، حاجتھم على فیدلّ  ،الخیریة تھموأنشط اإلیرانیینمساعدات 

ال یوجد ظاھریاً الیوم في مجتمعات دیر الزور الواقعة تحت س������یطرة النظام، َمن یناھض الدور اإلیراني علناً، 
لكن ش���رائح واس���عةً من الس���كان اختارت االبتعاد عن تأثیراتھ، وال س���یما في جانبھا الدیني، ألنھا ترى أن إیران 

ست عدّواً  سنّة، بغّض النظر عن لی ضاً عدو دیني لعموم المسلمین ال سیاً لمعارضي النظام فحسب، بل ھي أی سیا
منذ  ۷۸موقفھم الس��یاس��ي. یتش��ارك في ھذا الرفض الص��امت المئات من أتباع الطرق الص��وفیة الذین بدأوا ینش��طون

مین دینیاً. وبدت الطرق الص����وفیة ، وس����واھم الكثیر من "المتدیّنین العادیّین" ومن غیر الملتز۲۰۱۸أواخر العام 
بمنأى عن تأثیرات اإلیرانیین. كذلك خلَت  ۷۹في انبعاثھا بعد انطفاٍء خالل عھد تنظیم داعش الذي یناص������بھا العداء،

من أّي تیاٍر داخلھا یرّحب بأدوارھم، بل یؤّكد أتباع ھذه الطرق أن إحیاءھا یش������ّكل في حدّ ذاتھ خط دفاعٍ عن 
                                                 

ت عبر اإلنترنت اءرة في ریف دیر الزور الغربي. لقاوالكس ،والكبر ،تقریباً في قرى الصعوة ٦۰۰و ،أربعة آالف شخص تقریباً في بلدة حطلة ۷٥
  .۲۰۱۹، في نسیان أشخاص من ھذه القرى ۳مع 

 .۲۰۱۹ أیلول ۱٥في  ،حتفاالتنترنت مع شخص من المحافظة كان حاضراً في بعض ھذه االلقاء عبر اإل ۷٦
أفرام،  رمعیة مامثل جمعیة دیر مار یعقوب، وجمھا جمعیات ومنظمات خیریة مس���یحیة، إلى االس���تفادة من مس���اعدات تقدّ مثلما تدفعھم الحاجة  ۷۷

سیة دینیة تجاه  من دون أن یثیر ذلك لدیھم أيّ ، ائرة العالقات المسكونیة والتنمیةد -وسائر المشرق للروم األرثوذكس  بطریركیة أنطاكیةو حسا
  وأھدافھا. طبیعة ھذه المنظمات

 ، والطریقة الرفاعیة، والطریقة النقشبندیة. القادریة یوم في محافظة دیر الزور: الطریقة الشاذلیةال  ھذه الطرقأھمّ  ۷۸
 .ف انحرافاً عن اإلسالمانطالقاً من عقیدتھ السلفیة التي ترى في التصوّ  ۷۹



 

 22 

سنّیة، وإطار تربیٍة دینیاً مسموحاً بھ من السلطات، یحّصن تلك الھویة. وال یھدّد النفوذ اإلیراني العقیدة والھویة ال
في مدیریة األوقاف، أو في أجھزة المخابرات وحزب البعث، ھذه الطرق التي أتقن قادتھا على مدى عقوٍد قبل 

خلو بصفتھ حركةً دینیة من أّي مضمون الثورة فنون التعاطي مع السلطات، التي تدرك من جانبھا أن التصّوف ی
س������یاس������ي، وأنھ إطار یلبّي حاجات التدیّن الفطریة لدى الناس، ویفّرغ ھذا التدیّن من أّي س������لوك عملّي یناھض 
الس���لطة، بل یتقبّلھا متعایش���اً معھا على أنھا من ص���نع األقدار. وقد تأّكد للس���لطة إدراُكھا ھذا خالل الثورة، بنأي 

ین بأنفس��ھم عن االنخراط فیھا، وتأیید نس��بة واض��حة منھم للنظام، "خش��یة الفتنة وس��فك الدماء"، أغلبیة المتص��ّوف
 وحرصاً على االستقرار، وأمالً بإصالح ٍھادئ. 

إن تبادل المص��الح العمیق ھذا بین الطرق الص��وفیة والس��لطة، التي ازداد تقدیرھا للص��وفیة نتیجة موقفھا الُمھاِدن 
نتشار السلفیین خصوم الصوفیة في الضفة األخرى الثائرة، یتیح لقادة الطرق الصوفیة اتّخاذ أو الموالي، ونتیجة ا

موقٍف یمیّز بین اإلیرانیین والنظام، فیوالون ھذا األخیر، من جھة، ویتملّص���ون عبره وبنعومٍة من تأثیرات الدور 
اوي، النازح منذ س��نوات عدّة في دمش��ق، اإلیراني، من جھٍة أخرى. ولعّل مفتي دیر الزور الس��ابق عبد القادر الر

یش��ّكل النموذج المثالي لھذه الحالة. فھو یُعَدّ من أش��دّ رجال الدین تأییداً للنظام، وفي الوقت نفس��ھ، كان یجاھر قبل 
ولم یص�����در بعد  ۸۰الثورة بموقفھ المناھض للش�����یعة، منتقداً بش�����دّةٍ نظرتھم إلى الخلفاء الثالثة األوائل الراش�����دین.

ع الثورة عن الراوي وأبناء عّمھ في رئاس����ة الطریقة الرفاعیة، ما یش����یر إلى أنھم غیّروا مواقفھم تلك. وھذه اندال
أیضاً حال الشیخ الرفاعي عادل ھالط، وابنھ محمد، الشیخ الشاب شاذلّي الطریقة، وناشطین آخرین في الطریقة 

على اإلش����ادة بالخلفاء الثالثة دوماً وبأعلى  ۸۱د عقدھا،الش����اذلیة، التي یحرص أتباعھا خالل حلقات الذكر التي تَجدَّ 
 ۸۲من المستوى المعتاد، وذلك في رسالٍة ضمنیّة تؤّكد اعتقادھم السنّي الراسخ.

تأثیرات الحرب العراقیة اإلیرانیة،  مععلى مراحل،  تش�����ّكلأن الموقف الرافض لإلیرانیین في دیر الزور  الواقع
 مع نش��وء ثم"، "الفارس��ي الش��یعيّ  ،الخمیني ض��دّ  ،ي""العربي الس��نّ  ،ام حس��یند فیھا معظم الس��كان ص��دالتي أیّ 

وھو "النظام  ۸۳،ن إلى الطائفة العلویةیالمنتمیَ  ،ابنھ بش��ار ، وبعدهونظام حافظ األس��د إیرانالش��راكة الس��یاس��یة بین 
 ، نشأت حالة احتقانٍ ۲۰۰۳ركي للعراق في العام یالغزو األم ومنذ السكان. غالبیةالقمعي والفاسد والطائفي" وفق 

البلد الجار لدیر الزور، ذلك رات الطائفیة المتص���اعدة بمس���اھمة إیرانیة واض���حة في التوتّ  طائفي، تنامت في ظلّ 
. على ھذه الخلفیات البعیدة، س���اھم آنذاك قٍ ض���یّ  وإن على نطاقٍ ، ظاھرة الس���لفیة الجھادیة بت منھ إلیھاالذي تس���رّ 

"حمایة المراقد الش������یعیة  ، تحت ش������عار۲۰۱۲العام  منذ الھائل إلى جانب األس������دالعس������كري إیران نخراط ا
الذي احتكر العمل الجھادي في  ،بجبھة النص��رة ثم بتنظیم داعش دةً جس��ّ ص��عود الس��لفیة الجھادیة مُ  في ۸٤س��ة"،المقدّ 

، الذي یُعتبَر وفي حرب تنظیم داعش ضدّ النظام ومیلیشیات الحرس الثوريمحافظة خالل ثالث سنوات. المعظم 
اعتمد التنظیم خطاباً واحداً بأنھ یواجھ "المش��روع الص��فوي"،  ۸٥التجس��ید األوض��ح للجھاد الش��یعي العابر للحدود،

قھ التنظیم على الس����لفي الذي طبّ  ترك ھذا الخطاب، وكذلك الفقھ أعداء الدین. ۸٦ومحاربة "النص����یریة والروافض"
طویلة المدى  اً بوه العداء أو كانوا یعیش��ون بعیداً عن س��لطتھ، آثارن ناص��وأش��اعھ حتى في أوس��اط مَ ، فمكثّ  نحوٍ 

                                                 
ي علي بن أبي طالب تولّ  ما بینھم ضدّ  فيعشریة متآمرین  اثنأبو بكر الصدیق، وعمر ابن الخطاب، وعثمان بن عفان، الذین یعتبرھم الشیعة اإل ۸۰

 الخالفة بعد وفاة النبي. 
  یر الزور.دفین، وجامع خالد بن الولید في حي القصور، في مدینة الموظّ  حيّ في  ،ة في األسبوع في جامع أبي ذر الغفاريمرّ  ُعِقدَت۸۱
 ، مع أربعة أشخاص من أتباع الطرق الصوفیة في محافظة دیر الزور. ۲۰۱۹ یلولأبین آب ونترنت، رة عبر اإللقاءات متكرّ  ۸۲
  الثالث للھجرة. القرن بدءاً من ل بعد انشقاقھا عن المذھب الشیعيّ فرقة دینیة باطنیة أخذت تتشكّ  ۸۳
مركز كارنیغي للشرق  ،اتیجیة""المعضالت الطائفیة في السیاسة الخارجیة اإلیرانیة: حین تتصادم سیاسات الھویة مع االستر ،فشان استوارا ۸٤

 /Pl09CS2https://bit.ly ،۲۰۱٦تشرین الثاني  ۳۰، األوسط
لی���اس ۸٥ عی���ة،فراس ا ی لجھ���ادی���ة الش������� نی���ة" ... "ا لخمی ثورة ا ل ل لتمظھر اآلخر  لج���دی���د، ا لعراق ا ، ۲۰۱۸ك���انون األول  ۱٦، مركز ا

 lwysae2https://bit.ly/ 
 من السجاالت الدینیة التاریخیة. دّ ستمَ الوصف المُ  ۸٦

https://bit.ly/2CS09Pl
https://bit.ly/2lwysae
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 على المجتمعات المحلیة.

ون ص��لواتھم دیر الزور یؤدّ مدینة ان في الش��بّ  عش��راتیزال  الالعس��كریة،  ھزیمة داعش علىین تقریباً فبعد عامَ 
عن رأيٍ وموقٍف تتبنّاھما أعدادٌ أكبر  كيالَحرَ . وبما یتجاوز الفقھ البحت، قد یعبّر ھذا الس����لوك وفق الفقھ الس����لفي

من الش�����بّان، من دون اإلعالن عن ذلك، بأن النھج الس�����لفي ھو الص�����واب، واعتناقھ ھو الس�����الح األقوى لص�����دّ 
یَن خص������وص������اً مس������تمرّ ، وإن تراجعا، ودعایتھ التنظیم إعالموال یزال   ۸۷التأثیرات اإلیرانیة، والدفاع عن الدین.

ي خیراً، یغذّ أوعبر األحادیث الش���فھیة. و ۸۸مواقع التواص���ل االجتماعیة، وتطبیقاٍت ووس���ائل إلكترونیٍة جدیدة، عبر
على أنھ تنظیم العده الدیني خاصة، صورة نموذج الحوكمة الفاشل الذي أحیاه النظام، إلى جانب الدور اإلیراني ببُ 

، انطالقاً من وقائع مؤّكدة س�����ابقة وفق ظّن على س�����بیل المثالف ۸۹.، ومنتقٌم لھمة المھزومینعن الس�����نّ  مدافعٌ ممثٌّل و
بین حالة االنفالت األمني الس����ائدة الیوم في  غالباً ما یقارن الناس في أحادیثھم الیومیة ۹۰نس����بٍة كبیرةٍ من الس����كان،

في المحاسبة  أسلوبھ العنیف الرادع للمجرمینبرساھا تنظیم داعش أحالة الضبط األمني التي بین منطقة النظام، و
أو بعض المس���ؤولین  وعناص���رھا، بأن یقع بعض قادة المیلیش���یات أمنیتھموكثیراً ما یفص���ح الناس عن  ۹۱.والعقاب

 بالعجز والیأس اإلحس���اس على ، في داللةٍ الُمفتَرض العادل ھمءفي قبض���ة التنظیم لینالوا جزا ،المحلیین الفاس���دین
 ۹۲.قد تجلبھا السلطة الحاكمة عدالةٍ  أيّ إزاء 

ن یكون سھالً على إیران إیجاد أتباعٍ مخلصین في الوسط السنّي لفي ھذه المرحلة وھذا الجّو الطائفي المشحون، 
 عَدّ تُ  مبدئیةٍ  دوافع إلىالمغلوب، ما یزید من اعتمادھا على حلفاء المص������الح والمقاتلین المأجورین، الذین یفتقرون 

  ۹۳.دعوة دینیة ناجحة في أيّ  ضرورةً 

إحیاء التص��ّوف مجدداً بوص��فھ ظاھرةً دینیة، في إعاقة الس��یاس��ات اإلیرانیة، وال س��یما في بُعدھا الدیني. س��یس��اھم 
وفي منًحى آخر، یش����ّكل بقاء داعش بما تمثّلھ من رفٍض حادّ، وباعتبارھا جماعةً مقاتلةً ال تزال قادرةً على ش����ّن 

آخر لھذه الس���یاس���ات. وھذا البقاء یعّزز أیض���اً حالة  عائقاً أو تھدیداً  ۹٤الھجمات من عمق س���یطرتھا وس���ط البادیة،
عدم الیقین بالمنتصر النھائي، ما یضعف الرھان على إیران بصفتھا قوةً باقیة، كما یضعفھ، وبدرجٍة أعلى بكثیر، 

 كلٌّ من بقاء القوات األمیركیة في الجزء اآلخر من دیر الزور، وحربھا الباردة المتواصلة ضدّ اإلیرانیین.

 وى الفاعلة األخرى في الساحة الق

والھجمات الجویة  ،ركیةید وجود القوات األمم بعد في محافظة دیر الزور، یھدّ حس������َ لم یُ  في مجریات ص������راعٍ 
على مواقع  س���رائیلیةلھجمات اإلفاالطموحات اإلیرانیة في المنطقة. ، ۲۰۱۹ص���یف  منذالمتص���اعدة إلس���رائیل 

في ص��فوف  حالة إرباكٍ  وإن كانت محدودة النتائج على األرض، تُنش��ئ الحرس الثوري اإلیراني في دیر الزور،
                                                 

 . ۲۰۱۹ في أیلول ،مع ناشط سلفي من محافظة دیر الزوراإلنترنت لقاء عبر  ۸۷
التي تس�����تخدم أس�����لوباً فریداً لتجنب  ZeroNet ش�����بكة"داعش وجد مالذه اإللكتروني اآلمن.. أنص�����اره یبثون دعایتھم عبر ،عربي بوس�����ت ۸۸

 /RCVj2m2https://bit.ly، ۲۰۱۹كانون الثاني  ۲۲ ،الرقابة"
مؤس�����س�����ة  ،العالمیة"یة والص�����راع على الجھادیة األزمة الس�����نّ  ’:الدولة اإلس�����المیة’"تنظیم  ،انة ومحمد أبو رمّ حس�����ن أبو ھنیّ  :للمزید أنظر ۸۹

أیلول  ۳، الحی���اة ،"في معنى أن نتنص������ر إیران" ،ح���ازم األمینو ؛/vkB1na2https://bit.ly ، ۲۰۱٥، ان)فری���درش إیبرت (مكت���ب عم���ّ 
۲۰۱۷،72kTon2https://bit.ly/ 

ن منطقة س���یطرة مإلى المدینة عادوا  ش���خٍص  ألفَي لحوالىداعش  من خالل المعایش���ة المباش���رة في ظلّ في مدینة دیر الزور  ل ھذا الظنّ تش���كّ  ۹۰
 .ھیة واألنباء المتناقلة في ھذا الشأن لدى األكثریة، وبتأثیر الروایات الشفداعش السابقة

  .۲۰۱۹ أیلول ۱٦في  ،لقاء عبر اإلنترنت مع خطیب جمعة سابق یقیم في محافظة دیر الزور ۹۱
 سابق.ال المرجع ۹۲
 .۲۰۱۹في آب  ،اً من محافظة دیر الزورعین األكبر سنّ لقاء عبر اإلنترنت مع أحد المتشیّ  ۹۳
 /lZJIfo2https://bit.ly ، ۲۰۱۹نیسان  ۲۲ ،"داعش یصعد من ھجماتھ في البادیة السوریة" ،الشرق األوسط ۹٤

https://bit.ly/2m2RCVj
https://bit.ly/2na1vkB
https://bit.ly/2na1vkB
https://bit.ly/2kTon72
https://bit.ly/2lZJIfo
https://bit.ly/2lZJIfo
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 ،ركیةیل إن لقي انخراطاً أكبر من القوات األمس���یش���كّ ، س���رائیلي أوس���عإ ر بتدخلّ نذِ تُ وھي  ۹٥الحرس والمیلیش���یات.
، وسعیھم الزوریاً لسعي اإلیرانیین إلى تمركز عسكري طویل المدى في منطقة انتشارھم الحالیة في دیر عائقاً جدّ 

ویولّد بقاء ھذه القوات عوامل تھدیٍد إض��افیةً إلیران في د عس��كریاً ش��رق الفرات، المنطقة الغنیة بالنفط. لتمدّ إلى ا
منطقة نفوذھا الحالیة، فالقوات األمیركیة تحمي جزءاً مھّماً من الكتلة الرافضة إلیران، التي یشّكلھا النازحون من 

ي تؤثّر في الرأي العام السائد، وتشّكل عوامل ضغط اجتماعي وسیاسي ومذھبي، على منطقة سیطرة النظام، والت
األفراد والمجتمعات تحت س������یطرة النظام ونفوذ الحرس الثوري. ولعّل التظاھرات التي خرج بھا نازحون قرب 

الدولي  لتحالف، مطالبین فیھا ا۲۰۱۹في ایلول  الحدّ الفاص������ل بین منطقتَي النظام وقوات س������وریا الدیمقراطیة
تش����یر إلى الدور الذي یمكن أن  ۹٦بتحریر قراھم وبلداتھم من "المیلیش����یات اإلیرانیة"، وقوات س����وریا الدیمقراطیة

 تؤدّیھ القوات األمیركیة في استثمار ھذه المطالب الشعبیة ضدّ النظام والحرس الثوري في دیر الزور.

 مدروٍس  انتشارٍ  عبر ةلمواجھة واسع حرس الثوري قد استعدّ بالنظر إلى خریطة السیطرة العسكریة، یبدو أن الو
 وتأثیرٍ  ع فیھما بنفوذٍ ن یتمتّ ین اللذیَ في ما بینھا، وبالعراق ولبنان، البلد امناطق نفوذه المختلفة داخل سوری بھیربط 
ات س��وریا ، یحاول الحرس بناء ش��بكات أمنیة عس��كریة في مناطق س��یطرة قونفس��ھاالس��تعداد في إطار و ۹۷ین.كبیرَ 

قد ، ما أصالً  زعزعة االستقرار الھشّ في الدیمقراطیة، تساھم إلى جانب ما تساھم بھ خالیا داعش األمنیة ھناك، 
 شرق الفرات. في ھم ؤركیون وحلفایق األزمات التي یواجھھا األمیعمّ 

ما یكش������ف  ۹۸زال بال تنفیذ،بید أن التھدیدات التي تطلقھا میلیش������یاٌت تابعةٌ للحرس الثوري للقوات األمیركیة، ال ت
إیران بھا ح تلوّ  تيحرب العص����ابات الف تردّد ھذه المیلیش����یات وقص����ورھا عن إلحاق أّي أذى فعلّي باألمیركیین.

حواض������ن اجتماعیة في منطقة النفوذ إلى الحرس الثوري  افتقار ، أبرزھاالعملي اة في تنفیذھتواجھ عوائق عدّ 
لمراس والخبرة والحماس إلى ا ،المیلیش�����یات الس�����وریة الولیدة التابعة للحرس وافتقارش�����رق الفرات،  ركيیاألم

ولن تكون مس��اھمة حزب هللا أو غیره من القوى . ركیینیمثل األم عدو قويّ  تطلق ھذه الحرب ض��دّ ل اإلیدیولوجي
كان تأثیر حرب  حیث ،في ھذه الظروف التي تختلف جذریاً عن میادین المواجھة السابقة كافیةً  ،بة والخبیرةدرَّ المُ 

 ركیین. یالعصابات موجعاً بالفعل لألم

في محافظة دیر الزور، حیث تقع الجبھة األوس�����ع للحرب الباردة بین إیران والوالیات المتحدة في وال یبدو الیوم 
ً تھ للطرفین، نفععلى أھمیّ  ،، أن لتحالف اإلیرانیین مع الروساس���وری  ،ركیینیإلیران في مواجھتھا مع األم اً كبیر ا

فروس����یا التي  ۹۹.ذاتھ أمام اإلیرانیین بمئات الجنود في المحافظة عائقاً في حدّ  روس����یةٍ  ل انتش����ار قواتٍ بل قد یش����كّ 
من  وجیشھ وأجھزة مخابراتھ، تستطیع حتماً الحدّ  ،من األعلى على سلطة النظام المحلیة ونفوذٍ  تمتلك أدوات تأثیرٍ 

 ، إض���افةً إلىنفوذھم. لكن الھیكلیة والتس���لس���ل القیادي الھرمي لھذه الس���لطاتمن و ،حریة اإلیرانیین في الحركة
لھا الوجود الروس������ي جعل اإلعاقة التي یمثّ عوامُل تخریطة انتش������ار القوات الروس������یة حول مدینة دیر الزور، 

                                                 
 /h258nM2https://bit.ly ، ۲۰۱۹أیلول  ۹، إیران هجاد"ھل وأدت إسرائیل أكبر مشروع إیراني للتمركز في سوریا؟"،  ،أسرة التحریر ۹٥
 /mgjgOX2https://bit.ly ، ۲۰۱۹أیلول  ۲۰ ،"مظاھرات في ریف دیر الزور تطالب بطرد النظام من المنطقة" ،الیوم حلب موقع ۹٦
 /ktmmyj2https://bit.ly ، ۲۰۱۹أیلول  ۳مركز كارنیغي للشرق األوسط،  ،د حدود""أكثر من مجرّ  ،ورخضر خضّ  ۹۷
ذتھ ف نفّ كلِ ركي خالل ھجوم فاش�����ل ومُ یالقص�����ف األمفي الذین قض�����وا  ،الحرس الثوريأبرز مثال تھدید لواء الباقر باالنتقام لقتلى میلیش�����یات  ۹۸

فاغنر، من جانب  -وفیلق أس�ود عش�ائر س�وریا من جانب الحرس الثوري، وفرقة المرتزقة ،ولواء الباقر ،ت لواء فاطمیونض�مّ  ،مش�تركةٌ  قواتٌ 
 ،قناة الكوثرر: . أنظ۲۰۱۸في ش����باط  ،ركیینیوحلفائھا األم ،دیمقراطیةالروس، على معمل كونیكو للغاز الواقع تحت س����یطرة قوات س����وریا ال

ً "عشیرة البكارة ولواء اإلمام الباقر یصدران بیان البیان  . ومثاٌل آخر ھو/nOTVMx2https://bit.ly ،۲۰۱۸ شباط ۹ ،للقوات األمریكیة"اً ناری ا
في  ھن یتحالف معاالحتالل األمریكي ومَ  ، وأعلن فیھ "بدء األعمال العسكریة والجھادیة ضدّ ۲۰۱۸نیسان  في الباقرواء النوعي الذي أصدره ل

 /ndyAfc2https://bit.ly ، ۲۰۱۸نیسان  ٦ ،ضد القوات األمریكیة في سوریا" ’الجھاد’"میلیشیا الباقر تعلن  ،رف نیوزجُ  .سوریا"
 /n3VF6m2https://bbc.in ، ۲۰۱۹ تموز ٦ ،العربیة سي بي بي، "أسباب المواجھة الروسیة اإلیرانیة في سوریا" ،علي ھاشم ۹۹

https://bit.ly/2nM258h
https://bit.ly/2nM258h
https://bit.ly/2mgjgOX
https://bit.ly/2mgjgOX
https://bit.ly/2ktmmyj
https://bit.ly/2ktmmyj
https://bit.ly/2nOTVMx
https://bit.ly/2ndyAfc
https://bit.ly/2ndyAfc
https://bbc.in/2m6VF3n
https://bbc.in/2m6VF3n
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الروس یتحّكم عش������رات الجنود  حیث ،في مدینة المیادین أقلّ  ، وبدرجةٍ وما حولھا في ھذه المدینة محص������ورةً 
  ۱۰۰.داخل المدینة، وفي أطرافھا الحواجز ونقاط التفتیشب المنتشرین ھناك

طرة س���یي ي الرئیس���ي والوحید بین منطقتَ المعبر البرّ  ،الروس على معبر الص���الحیة یس���یطرعلى مس���توى آخر، 
ص��الحات" مع م"ال اإلیراني في ملفّ  حدّ من التأثیریش��مال دیر الزور، ما قوات س��وریا الدیمقراطیة في النظام و
ى یتولّ  ،اكمركزاً للمص��الحة ھن، ۲۰۱۸مطلع العام فقد افتتح الروس في خارج مناطق س��یطرة النظام.  ،النازحین

ت "تس���ویة جراءاإل وص���ولھم إلى مدینة دیر الزور الس���تكمال ویمنحھم أوراقاً تس���ھّ  ،ان العائدیناس���تقبال الش���بّ 
ي حال كان قبل أن یبدأ دور میلیش���یات الحرس الثوري ف ،ینةات المخابرات في المدأوض���اعھم" األمنیة لدى مقرّ 

ئد یرغب  عا لدة حطلةفي ال یات في ب ھذه المیلیش������ یة ل المیادین  يوبین مدینتَ  ،اإلقامة في منطقة النفوذ الرئیس������
لتعاطي مع افي  وأبدوا مرونةً  ،ف مع الوجود الروس������يفي التكیّ حتى اآلن نجح االیرانیون وعموماً، والبوكمال. 

 .رغباتھم كثیرةٍ  اتٍ الرغبات الروسیة التي قد تخالف في مرّ 

 افتقار إیران إلى الموارد المالیة الكافیة

یدص�������ت األموال تقلّ  یذ منذ آب  ركیة على إیرانیالحرس الثوري بفعل العقوبات األم في  التي دخلت حیّز التنف
في  انكماٍش  على قةالمتفرّ  راتالمؤش������ّ بعض تدّل واض������حة،  ال تظھر بص������ورةٍ . ولئن كانت آثار ذلك ۲۰۱۸
رواتب العناص��ر المحلیین في ص��فوف میلیش��یا لواء فاطمیون إلى مثالً  انخفض��تفص��ات المالیة للحرس. المخص��ّ 

 ۱۰۱.عھم في المیلیش���یا خالل العام الس���ابقعند تطوّ لیرة  ألف ۱۰۰، من ۲۰۱۹العام س���وریة في أوائل  لیرةألف  ٦۰
ان تاً في أوس��اط الش��بّ ولو مؤقّ  فھا، بل وتوقّ ۲۰۱۹حركة التجنید منذ بدایة ص��یف تباطؤ یض��اً أد ھذا االنكماش یؤكّ 

  ۱۰۲.مرحلة لترشید الموارد وتقلیص النفقات إلى الحدود الالزمة في كلّ  الثوري من الحرس المحلیین، في محاولةٍ 

 إطالقَ ھم، لت التابعة عبر قادة المیلیش������یات، أو عبر المنظمات والكیانا یرانیین، مباش������رةً ب اإلوقد یكون تجنّ 
خر على آ ش��رق دیر الزور، دلیالً في ذات أثر مباش��ر على حیاة العدد القلیل من الس��كان ، ولو ص��غیرة، مش��اریع

بعض   عبرس�����ھلةٍ  ودعایةٍ تغلغٍل وس�����ائل  فلوال ھذا االنكماش، ما كان اإلیرانیون لیفّوتوا .انكماش الموارد المالیة
دویة األو أ ،س�����مدةاألأو  ،بذارالتقدیم  ، مثلمجاالت الزراعة والمھن الحرةفي  ،المش�����اریع والبرامج الص�����غیرة

إلى الس���كان في  دفرص���ة التودّ  وما كانوا لیفّوتوامجاناً أو بأس���عار تش���جیعیة.  ،محروقات للفالحینالأو  ،زراعیةال
  .المدن والبلدات، عبر مشاریع غیر باھظة التكالیف في مجال الخدمات العامة

قد ال تجد إیران القدرة نفسھا التي كانت لھا على دعم نظام بشار األسد اقتصادیاً، عبر الخط  ،أعلىعلى مستوى 
وتنش���دّ  ۱۰۳من الض���غوط التي یعاني منھا اقتص���اد النظام. ۲۰۱۳االئتماني الذي خفّف بقروض���ھ المتالحقة منذ العام 

زمة االقتص��ادیة بفعل العقوبات المش��دّدة، األنظار إلى إیران لرص��د أّي اض��طرابات داخلیة كبرى نتیجة تفاقم األ
فقد ینعكس ذلك ضعفاً وتراجعاً في أدوارھا الخارجیة. فھي وإن وجدت القدرة على المدى القریب، بما تمتلكھ من 
بدائل وخیارات، على المض��ّي في س��یاس��اتھا الراھنة في س��وریا، س��تترك العقوبات، إن بقیت على فعالیّتھا، حتماً 

                                                 
 /diti5K2https://bit.ly، ۱۸۲۰آب  ۲۲، "مداخل مدینتي دیر الزور والمیادینإدارة قوات روسیة تتسلم "سمارت نیوز،  ۱۰۰
 . ۲۰۱۹مع عنصر محلي في صفوف میلیشیا فاطمیون، في آب  اإلنترنتلقاء عبر  ۱۰۱
 . ۲۰۱۹میلیشیا تابعة للحرس الثوري، في تموز في مع عنصر  اإلنترنتلقاء عبر  ۱۰۲
، ۲۰۱٥ تموز ۸رویترز،  ،"س������وری��ا تص�������ادق على خط ائتم��ان ج��دی��د بملی��ار دوالر من إیران" ،س������یلف��ا وس������ت��ال وس������لیم��ان الخ��ال��دي ۱۰۳
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ضوحاً على سیاستھا الخارجیة، حیث ستخسر الموارد الالزمة لحشد المزید من األتباع في المجتمعات آثاراً أشدّ و
المحلیة. حتى اآلن لم تخرج األزمة عن س���یطرة الحكومة اإلیرانیة التي اس���تطاعت، في ھذه المرحلة على األقّل، 

 ۱۰٤امتصاص التأثیرات الحادّة للعقوبات، والتكیّف مع حزماتھا المشدّدة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 The Economicراز زیم�ت وتومر ف�ادلون، "األزم�ة االقتص�������ادی�ة والحرك�ة االحتج�اجی�ة في إیران: بع�د ع�ام على تج�دی�د العقوب�ات" ( ۱۰٤

Crisis and the Protest Movement in Iran: One Year after the Renewal of Sanctions معھد الدراس��ات األمنیة الوطنیة ،(
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 خاتمة 

تعتمد إیران في س����یاس����اتھا المحلیة في محافظة دیر الزور، على جملٍة من أدوات وأس����الیب عس����كریة متكاملة، 
تطبّقھا عبر المیلیش����یات التابعة لحرس����ھا الثوري. توفّر ھذه المیلیش����یات الحمایة الالزمة ألنش����طة إیران المدنیة 

 دورھا وأدواتھا العسكریَّین ما یفتقران إلیھ من شرعیّة.الخیریة، التي تھدف إلى منح 

وتس��تغّل إیران في تلك الس��یاس��ات ض��عف النظام في اس��تمالة مس��ؤولین محلیین كبار، فتعمل على تس��خیرھم في 
صاً طامحین أقّل  شخا ضاً أ ستوعب أی شبكاتھا المتنّوعة، التي ت ستمالة فاعلین محلیین ونخٍب إلى  خدمتھا، وعلى ا

س��عیاً منھا إلى تحقیق وص��وٍل أوس��ع وأعمق إلى المجتمعات المحلیة. كذلك تس��تغّل إنھاك ھذه المجتمعات  أھمیة،
واس��تنزاف طاقتھا، في توس��یع مجاالت حض��ورھا العام في مختلف الجوانب، وال س��یما الدیني منھا، حیث أطلقت 

 دعوات تشیٍّع بدأت تحصد بعض التقدّم.

سھل في عمق سلطة  لكن كل ھذا النفاذ ال سیجال تبرز عوائق جذریة  إذ ،لن یغیّر وجھ ھذه األخیرة المجتمعات، ون
ش���یعیة مزمنة؛  -أمام الدور اإلیراني، تحدّ من نفوذه: التباین المذھبي الذي یتغذّى على حالة احتقان طائفي س���نّیة 

وعرقلة القوات الروس��یة والتدّخل اإلس��رائیلي المدعوم من القوات األمیركیة من مواقع انتش��ارھا ش��رق الفرات؛ 
لھ��ذا ال��دور ولو قلیالً؛ وأخیراً العقوب��ات األمیركی��ة التي ب��دأت تترك بعض الت��أثیرات المب��اش������رة على الق��درات 

 اإلیرانیة في دیر الزور.

إن التغلغل من األعلى في حلقات الحكم العلیا في دمش��ق، واالختراق الذي تحقّق في نس��یج المجتمعات الس��وریة، 
ً  س��وریا، في الطویل البقاء فرص��ة إلیران ئعلى األرض، یھیّ  العس��كري الواس��عواالنتش��ار   ،ودیر الزور ض��منا
 ً كانت أس��واء  أھمیٍة اس��تراتیجیٍة إلیران، بقاء لن تجتثّھ إال تغییرات جذریة، ھذه األخیرة من ھتش��ّكل لما خص��وص��ا

 ي على األرض. م عسكریةً تقتلع التوّطن اإلیرانمع تغییر النظام في دمشق، أ سیاسیةً 



 

 

 

 بحثي  مشروع تقریر
 ۲۰۱۹تشرین األول  ۷
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