
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لتغيير الديموغرافي بدير الزورا

 تغيير في الخارطة السكانية والعقائدية استراتيجية إيرانية بعيدة المدى 
 

ال شّك أن تواجد إيران في سوريا فرضته ظروف الصراع السوري، بعد أن لجأ األسد إلى خيار السالح 

السورية، فجاء منقذا له ودخل بجدّية أكبر من كونها استجابة حليف آلخر، في مواجهة المجتمعات  

فاألمر يتعّدى كونه إغاثة ملهوف، ألّن إيران ربما تكون أحد الرابحين في هذا الحرب، أو هي كذلك  

طالما الحرب قائمة، والفوضى قائمة، فهي تنتعش في هذه البيئة التي تمنح سلطات ربما ستخضع 

 تقليم والبروتوكوالت فيما إذا كانت في ظروف االستقرار.للكثير من ال

 

وألّن إيران تريد أن تكسب على المدى القريب والبعيد سوية لذا فإّنها حاولت وتحاول أن تدخل على  

طابع   إضفاء  محاولة  في  ذلك  ويتجّلى  عقائديا،  لوجودها  تشرعن  أن  تحاول  فهي  مستويات،  عدة 

الز ودير  وحلب  دمشق  في  بين التشّيع  مقبوال  األمر  وتجعل  المناطق،  من  وغيرها  والالذقية  ور 

 األهالي، إضافة إلى محاوالت تشييع المجتمع.

 

وأحد هذه االستراتيجيات هو تغيير الخارطة السكانية في مناطق سورية ومنها دير الزور، حيث تعمد  

م قدرة الكثيرين منهم إلى شراء عقارات والتضييق على مالكيها ليبيعوها بأثمان بخسة مستغّلة عد

 على تسوية أمورهم األمنية. 

 

 

 التغيير الديمغرافي وشراء العقارات 
 

قاعدة ونقطة    13موقعا عسكريا في سوريا ما بين قاعدة ونقطة عسكرية، منها    131تمتلك إيران  

من   يقارب  ما  ميليشياتها  صفوف  في  تمتلك  كما  الزور،  دير  مختلف    20في  في  سوري  ألف 

ث أّن إيران تنشط في المناطق الحدودية مثل درعا ودير الزور إلى جانب مواقع حيوية الميليشيات، حي 

كدمشق والساحل، لكن تواجدها في المناطق الحدودية هو الستكمال الهالل الشيعي الذي يبدأ  

ها في دير  من إيران ويمّر من بغداد فدمشق فبيروت، وهي تدخل سوريا من دير الزور، لذا فإّن تواجد

الزور هو وجود جيواستراتيجي حيث أّنه نقطة عبور لألسلحة والعتاد التي تمّر من سوريا باتجاه حزب  

 اهلل بلبنان، وقد شنت إسرائيل غارات عديدة على مستودعات وقواعد إيرانية.

 

  الميليشيات  وألّن هذا الوجود استراتيجي ومهم، ونظرا لكثرة المرتبطين به من المرتزقة، حيث أّن أبرز

الزور هي: “الحرس الثوري اإليراني”، الميليشيات الشيعية العراقية   إليران  التابعة في محافظة دير 

باء(، “حزب اهلل” اللبناني، “لواء فاطميون” األفغاني، “لواء  )كتائب حزب اهلل، وكتائب بدر، وحركة النج

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-presence-in-syrias-deir-ez-zor-province/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-presence-in-syrias-deir-ez-zor-province/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-presence-in-syrias-deir-ez-zor-province/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-presence-in-syrias-deir-ez-zor-province/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-presence-in-syrias-deir-ez-zor-province/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/factbox-iranian-presence-in-syrias-deir-ez-zor-province/


زينبيون” الباكستاني، “قوات الدفاع الوطني” )لواء الباقر، وجيش المهدي، ولواء اإلمام المهدي(،  

 ألجل ذلك يحاول اإليرانيون أن يقوموا بتأمين مغريات لهم، ومنها وأبرزها هو منحهم أمالكا 

 

الميادين والبوكمال ودير الزور المدينة، فهو يقوم عبر وكالء بشراء المنازل من  وإسكانهم خاصة في  

 أصحابها بأموال بخسة، مستغلين عدم قدرتهم على العودة وتسوية أمورهم القانونية.

أّن   بلدي  عنب  لموقع  تصريح  في  العظم  زيد  فرنسا  في  المقيم  السوري  المحامي  قال  حيث 

اس إليران  التابعة  على  الميليشيات  مدينتي   73تولت  في  سيطرتها  بمناطق  واحد  شهر  في  منزالا 

والخليج  أوروبا  في  المقيمين  السوريين  أصحابها  من  ملكيتها  نزع  بعد  وذلك  والميادين،  البوكمال 

 العربي، ونقلها إلى عناصرها.

 

ات وتقوم إيران بشراء العقارات بأقل من سعرها الحقيقي بثالث أو أربع أضعاف، وخاصة مع شخصي 

وهو    2020وحتى    2018مثل عبد المجيد الكواكبي الذي كان محافظا على دير الزور بين أعوام  

المسؤول السابق لمكتب التنسيق لحزب اهلل اللبناني في حلب، والذي استفاد من خالل التالعب في  

مناطق ( منه على أن المحافظ هو من يحدد ال4و    2(، والذي ينص في المادتين: )3تطبيق القانون )

العقارية والمباني المتضررة في الوحدة اإلدارية، وهو الذي يشّكل لجنة توصيف المباني المتضررة،  

والتثبت من ملكيتها، وملكية المقتنيات الخاصة واألنقاض. مما يسهل تمرير بعض القرارات، وتسريع  

 إصدار وثائق عمليات البيع والشراء لصالح مشروع إيران. 

 

هناك   تكون  وباكستان، وتكاد  وأفغانستان  العراق  من  القادمين  الشيعة، وخاصة  من  كاملة  أحياء 

يرافقها تغييرات في أسماء بعض الشوارع الحيوية، فقد تم تسمية أحد الشوارع بـ الخميني وآخر بـ  

 قاسم سليماني وغيرها كتغيير اسم جامع العمري إلى جامع الرضوان.

 

،  2018جية عبر التغطية القانونية ففي الثاني من نيسان لسنة  ويساعد األسد إيران في هذه االستراتي 

الذي يسمح له بمصادرة أمالك السوريين في المناطق التي تمَّ   10أصدر نظام األسد القانون رقم  

انها )ُيلزم القانون مالكي العقارات بتقديم ما ُيثبت ملكّيتهم في غضون   ا فقط،    30تهجير سكَّ يوما

فإنهم سيخسرون  الدولة    وإاّل  لصالح  العقارات  بعد    –ملكّية هذه  إلى سنٍة  السماح  فترة  تمديد  تمَّ 

ة العالمّية التي أحدثها صدور القانون، الذي يعني ببساطٍة مصادرة األسد لجميع العقارات في   الضجَّ

 المناطق المناهضة له(. 

 

ت بغرض  وذلك  الكثيرة،  لفروعه  مطلوبين  أسماء  سّرب  أو  األسد  أصدر  "ألمعارضين" ومؤّخرا  خويف 

وضمان عدم عودتهم، ألّن عودتهم مرتبطة بالتسوية التي هي ضحك على اللحى، لذلك فإّن أصحاب 

العقارات يضطرون إلى بيعها بأبخس األثمان عن طريق وكالء إيران، وأحيانا يشتريها أبناء العشائر ألّنها 

 رخيصة، وبذلك تحدث فتنة بين أبناء العشيرة الواحدة. 

 



 

 

 التغيير الديمغرافي إلى العقائديمن 
 

إّن إيران ولبناء استراتيجية طويلة األمد تحاول تشييع مناطق متعددة من سوريا وبخاصة مناطق ذات  

بعد استراتيجي بالنسبة إليهم مثل دير الزور فهم يبحثون عن موطئ قدم لذلك يستغلون عوز الناس 

هم، وهي خطوة أولى إلى التشّيع حيث ينخرطون  وفقرهم بترغيبهم بالمال والسالم واالنضمام إلي 

 شيئا فشيئا في التشّيع ومنهم من يتشيعون فعال. 

 

تلجأ إيران إلى افتتاح الحسينيات والمراكز الثقافية زالكشافة، وكلها لها هدف واحد وهو تشكيل  

إلى رغبة بنية مجتمعية شيعية أو على األقل متقبلة لهم، وذلك لبقاء مستقر في المستقبل، إضافة  

إيران في أن يلعب هؤالء في سوريا الحقا دورا في السياسة، فيشكلوا أحزاب ويكونوا جزءا من  

 العملية السياسية في حالة تقارب نوعا ما العراق ولبنان.

 

فأحد أهداف التغيير الديمغرافي هو بناء كتلة سكانية شيعية تدافع عن مصالح إيران الحقا، وعناصر 

ألف عنصر( هم بذرة "المجتمع الشيعي" في المنطقة، هذا في غرب الفرات    20الميليشيات السورية )

مع محاوالت للتغلغل في شرق الفرات، حيث انتشرت فيديوهات تحّرض ضد التحالف وقوات سوريا  

وعناصر  عشائر  لوجهاء  اغتيال  عمليات  في  إيران  بضلوع  هؤالء  من  اتهامات  وسط  الديمقراطية، 

 مجلس المحلي في شرق الفرات. ال

 

إّن إيران تستخدم عدة استراتيجيات في سوريا، أحدها سياسي عبر دعم بقاء األسد ودعم انتخاباته 

وإضفاء الشرعية عليها، وعسكرية عبر زج ميليشياته في الحرب دون توّقف، ومذهبية واجتماعية عبر 

رها، وكذلك عبر منح رواتب للمقاتلين  ربط مجموعات سورية به اقتصاديا عن طريق المساعدات وغي 

في صفوفه كمرتزقة، وعقائدية عبر نشر التشّيع والثقافة اإليرانية المرتبطة به، وما العمل على  

 التغيير الديمغرافي وشراء العقارات إال أداة من هذه األدوات.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 أمالكهم  على  االستيالء تم الذين اسماء لمشاهدة

 األخيرة اآلونة في ديرالزور في 

 

 أنقر هنا 
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