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 سخن مترجم

ضر ش 1گزارش حا صل پژوه شبکه تحق یدانیم-یقاتیتحق یحا ست. ا Border-X یمحل قاتیدر  سه  نیا س مو

. مندیم افتیدر ای انیبودجه خود را از دولت بر ماًیاستتتت مه مستتت ق UKaid یالمللنیاز برنامه ب یجزئ

 هیته نیح یدانیم یهاتیفعال لیو به دل ردیگیمنطقه را در بر م یموستتستته ا لشو مشتتورها نیا یهاگزارش

 برخوردار است.بین المللی نزد اصحاب رسانه و مارشناسان  یها،  الباً از اع بار خوبگزارش

سیم را  خود مهم رین نکاتوممال، ب-این گزارش با تامید ویژه بر نقش ایران در گذرگاه قائم سه بخش تق در 

شدن ظرفیت در فعال گذرگاه برای اق صاد محلی و نقش موثر سامنان بومیاین  بسیار. اهمیت 1؛ ه استمرد

های مخرب انجام برخی فعالیت . حضتتور نیروهای وابستت ه به محور مقاومت و تامین امنیت آن در منار2آن، 

صاحش زمین صادی مانند ت شاورزی منطقه و اخذ مالیات از مامیوناق  . اح مال ظهور 3های عبوری و های م

های تروریستتت ی با توجه به اخ تفات موجود میان شتتتیعیان انیروهای محور مقاومتل و اهل مجدد گروهک

 بوممال.-سنت اسامنان بومیل در منطقه قائم

نیت این اهمیت راهبردی و اق صتتادی این گذرگاه، حضتتور نیروهای محور مقاومت جهت تامین ام جه بهبا تو

حاشتتیه رش به مهمی استتت مه در این گزا یای مستتهلهگذرگاه و بازگشتتت آرامش و رونب به تجارت منطقه

 های مخ لفهمند حضتتور نیروهای امنی ی مرزی دول ی و گروتامید میگزارش طوریکه رانده شتتده استتت؛ به

س ه به ایران شعبی عراق جمله از واب شدال شده ره های م فاوتلابا فرماندهی ح واحدی بر امنیت  بریوسبش 

بین نباشتتند و از منطقه حامم نباشتتد و به همین دلیل ستتامنان بومی نستتبت به امینت پایدار منطقه خوش

 منند.ری بوممال خوددا-گذاری در منطقه قائمفعالیت اق صادی و سرمایه

سامنان من ممال است طب قائم و بوانقطه قوت این گزارش در بازدیدهای میدانی و تهیه مصاحبه حضوری با 

ستمندش ممک میافزاید و به اقناع مخاطمه الجرم بر اع بار گزارش می شده ا در . ؛ هرچند جهت دار تهیه 

بوممال -و تهیه گزارش مک وب و تصتتویری از وضتتعیت واقعی گذرگاه قائم میدانی چنین شتترایطی بررستتی

سط نیروهای محور مقاومت می سو مردن تو سوری ایران، افکار عمومیوتواند در هم سامنان ه، بهعراق و  ویژه 

 افزایش همکاری با نیروهای محور مقاومت بسیار راهگشا باشد. با هدفمناطب مرزی مذمور 

سن سوی دیگر نوی سائل دهاز  س قیم نیروهای محور مقاومت به م شاره دارد مه ورود م ی گزارش به این نک ه ا

اع ماد شوند. جدا از رد یا پذیرش ها بیآن مناطب نسبت به آنتجاری و اق صادی سبش شده است مه مردم 

                                                                                                                                                        
به فارستتی ترجمه شتتده بود. م ن حاضتتر شتتامل ترجمه مامل گزارش اصتتلی به  mdeast.newsهایی از این گزارش پیش از این در ستتایت خبری بخش 1

 های جزئی و اطتعات تکمیلی است.همراه برخی ویرایش
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صادی از دو جهت  سائل اق  س قیم نیروهای امنی ی و نظامی در م ضور م ه منفی جنبدارای چنین ادعایی، ح

ست صل میا صادی  ،شود نیروهای امنی ی نه بر حفظ امنیت؛ اول اینکه گمان حا سود اق  بلکه بر تجارت و 

شده شت ناامنی به منطقهم مرمز  ضور ، و دوم اینکهسازدمیمح مل را  مرزی اند مه امکان بازگ نیروهای  ح

 را داش ه باشند. ت اق صادی در مرزفعالی اجازهامنی ی سبش خواهد شد تنها افراد نزدیک به این نیروها 

 ،تجارت نهیدر زم یو ستتور یعراق ،یرانیمشتت را اهای تشتتکیل و حمایت از توستتعه شتترمتبه طور ملی 

 یاز راهکارها یکیرا در دس ور توسعه دارد،  "اق صاد محور مقاومت"در یک نقشه جامع مه  مهیبو  تیترانز

ویژه با مشارمت بهو افزایش حضور بخش خصوصی سه مشور  یدر مرزها یجهت رونب تبادالت تجار یعمل

صادی مناطب قائم و بوممال به  شد درآمد و رونب اق  سبش خواهد  ست. این مار  سامنان آن مناطب ا فعال 

توستتط ستتامنان  مذمور مناطبهمین موضتتوع به مهم رین دلیل تامین امنیت حفظ امنیت آن گره بخورد و 

 گردد. تبدیل همانجا

 یروهایموضوع است مه حضور ن نیا یخود به دنبال القا یدانیم یبر گف گوها دیبا تام همچنین رشگزا نیا

آنکه  ژهیوبه ستت؛یآن مناطب ن یو ستامنان محل یمرمز یهامحور مقاومت همستو با خواست ه دولت یمردم

ضادها ش یروهاین انیم یو مذهب یفرهنگ یت سامناعهیمحور مقاومت اعمدتا  مناطب اعمدتا اهل  نیا نل و 

شابه داعش را دوچندان م ییهاگروهک ظهورخطر  زیسنتل ن ضور  مندیم انیب گریطرف د از .مندیم مه ح

صاد یهایبردارمناطب جهت بهره نیمحور مقاومت در ا ست و تام یو بازرگان یاق  ش تیامن نیا ش  یتنها پو

ستتیفعال نگونهیا یبرا صل دمنیم ینیبشیپ تیدر نها گزارش.ها شعبایران و  یترور فرماندهان ا شد ال  یح

 دیمرده است مه اگر بدنه جد جادیوابس ه به محور مقاومت ا ینظامشبه یهاگروه یخأل در ساخ ار رهبر کی

 انبه مرور زم ینظامشبه یهاگروه یودهرا بازگرداند، جهت رانیمحور مقاومت ن واند قدرت من رل ا یفرمانده

ضع شد، چندگانگ فیت شکل گ-فعال در قائم گرانیباز یخواهد  ساخ ارو قدرت را به تاخ یریبوممال   ریمجدد 

 خواهد مرد. بیتزر هیعراق و سور یرا به مرزها یقابل توجه یوثباتیو ب تیانداخ ه و عدم قطع
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 چکیده مدیریتی

 نیب ییایاز جمله فاصتتله اندا جاراف یبوممال به مستتائل-قائم یبه منطقه مرز یخیتار یگزارش با نگاه نیا

مناطب  نیمردمان ستتامن در ا یمذهب-یل و تشتتابه و ارتباطات فرهنگلوم ریم 7دو منطقه اتنها  یروستت اها

سم یهایاز مرزبند شیو اذعان دارد تا پ پردازدیم سور یهادر دولت ییایارافج یر سامنان  هیبعث عراق و 

 .اندمردهیم ستیز گریکدیمناطب عمت در منار  نیا

 هارهیو نقش عش بردیبزرگ دو طرف مرز نام م یهارهیاز عش ،یدانیم یهاسپس با اتکا به مصاحبه هسندینو

به  شمارد؛یرا برم یمحل تیامن نیو تام یس یترور یهابا گروهک یهمکار ،یمرمز یهابا دولت یدر همراه

صنع  یبه همراه توانیعنوان مثال م شاورزو  قائم منطقه یسازیسامنان منطقه در  سعه م در منطقه  یتو

بومحل با  رهیائ تف عشتت لیل، تشتتک2003با القاعده عراق ا یمربول رهیعشتت یاعضتتا یبرخ یبوممال، همراه

 نیل، تام2014گروهک داعش ا یباال یهاسامنان بوممال در رده یجهت مبارزه با القاعده، وجود برخ کایآمر

 ل اشاره نمود.یمربول رهیبومحل و گردان فرات از عش رهیاز عش مزهمنطقه در مقابل داعش اگردان ح نتیام

 بردینام م زیاند نآن منطقه را در دستتت گرف ه تیمحور مقاومت مه امن انینظاماز شتتبه هستتندیادامه نو در

ئش انصار الحجت و...ل و اشاره دارد مه لواء المن ظر، م ا ،یالخراسان ایسرا ،یام ائش حزب اهلل، م ائش االمام عل

ساس به ر عراق در منطقه قائم ژهیوسامنان منطقه به سبت به ت یاح س ه به مرجع پین  تیلواء الطفوف اواب

شکایتل دارندرانیبا ا رهمسویعراق و   شبه؛ به طوریکه  سایر  نظامیان را به فرماندهان این تیپ های خود از 

 دهند.ارجاع می

آن به پادگان  لیمنطقه توستتط م ائش حزب اهلل و تبد یمشتتاورز یهانیاز تصتتاحش زم هستتندینو نیهمچن

 انینظامو ادعا دارد شبه دهدیخبر م زین انینظامقاچاق سوخت توسط شبه نهیدر زم ییهاتیو فعال یآموزش

س قتل باال ضر در منطقه از قدرت و ا س ند و در امور امن ییحا صاد ،ی یبرخوردار ه دخالت  یحکوم  و یاق 

حامل ستتن   یعبور ونیهر مام یمناطب نوشتت ه استتت مه به ازا نیبه نقل از ستتامنان ا نی. همچنمنندیم

 افتیاز رانندگان در اتیهزار دالر مال 2مبلغ  رانیوابستتت ه به ا انینظامآهک معادن عکاشتتتات از مرز، شتتتبه

 .منندیم

 یاتیو اس قتل عمل هارهیعش یمناطب، قدرت باال نیدر ا یبر ضعف دولت مرمز دیدر ادامه با تام دگاننسینو

 نیب کستتانی یعدم وجود قانون و ستتاخ ار لیمه به دل نویستتدمی یاز ستتامنان محل ، به نقلانینظامشتتبه

در خارج از منطقه و  دهندیم حیاند و ترجها از دستتتت دادهتعامل با آن ییمردم منطقه توانا ان،ینظامشتتتبه

 بپردازند. یو مال یاق صاد یهاتیاس ان به فعال
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 یروهاین یریبا قرارگ یدوگانه در منطقه مرز ی یوجود نظام امن مندیگزارش در ادامه خاطرنشتتتان م نیا

 یهاهست ه گریمرده استت. از طرف د جادیا یذات داریناپا تیوضتع کی ان،یدر منار شتبه نظام یدول  ی یامن

ترس از  شتتودمیستتبش  لدو عام نیا مه منطقه حضتتور دارندممامان در  یمذهب انیخاموش داعش و افراط

 نظر برسد.به یظهور مجدد داعش منطق

 :شماردیبرم نیرا چن ایرانبوممال اهداف -در منطقه قائم رانیخاص بر نقش ا دیبا تام گزارش

 از ضهور مجدد داعش یریجلوگ 

 ها و مردم در مرزمحوله شیلبنان و من رل و پا-هیسور-عراق-رانیا ینیگذرگاه زم جادیا 

 رانیا هیعل نینشیو سن یاو در مناطب مرز یامنطقه مانانیو همپ کایاز تحرمات آمر یریجلوگ 

 لیو لبنان جهت مقابله با اسرائ هیدر سور یرانیا یروهایحزب اهلل در لبنان و اس قرار ن ینظام تیتقو 

 یاصل یهایو آن را از جمله نگران مندیاشاره م زیدر منطقه ن ییکایآمر یرویگزارش به حضور هزاران ن الب ه

بوممال، حمتت م قابل -به مرز قائم کایهمچون حمتت آمر یگزارش اتفاقات نی. اداندیو م حدانش م رانیا

سفارت آمر یروهاین شه ییدر باداد، حمله هوا کایحشد، حمله به  سل دانیبه  سم   یو ابومهد یمانیسردار قا

سله وقا ییکایآمر گاهیبه پا رانیا یحمله موشک تینان و در نهاالمهندس و همراهان آ سل  یزیآممخاطره عیرا 

 ببرد. شیمشورها را تا آس انه جن  پاین  تواندیمه م داندیم

همستتتو با محور  یهاو گروه رانیا ،بوممال-مرز قائم یتجار-یاق صتتتاد یایمزا یان ها گزارش با بازخوان در

اعمدتا  آنانوابستت ه به  یهاها تنها شتترمتگذرگاه ریمه با توجه به بستت ه بودن ستتا مندیمقاومت را م هم م

سور یعراق ،یلبنان شت به فعالیو  مه  مندیحال اع راف م نیبپردازند. با ا یبازرگان یهاتیل اجازه خواهند دا

شا س یمجدد گذرگاه مرز ییبازگ ستیجدا از  صاد محل ،یمل یهایگذارا ش اال یبه اق   کاریجوانان ب ییزاو ا

از جمله نفت، گاز، فسفر و گوگرد را در ادامه  یعیوجود منابع گس رده طب نیمنطقه ممک مرده است. همچن

 .داندینم ریتاثیب رانیحضور ا
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 معرفی

 منطقه مرزی بین شهر بوممال در سوریه و قائم در عراق در نزدیک به دو دهه گذش ه به یک منطقه به شدت

ای با حضتتتور مضتتتاعف منطقهو ژئوپول یک  یثبات در قلش خاورمیانه و استتتاستتتاً به مانون رقاب نظامی و بی

های شتتتبه نظامی تحت حمایت ایران، حمتت هوایی استتترائیلی و ایاالت م حده و حمتت هواپیماهای گروه

 .بدون سرنشین تبدیل شده است

های شتتتبه نظامیان جهادگرا بوده استتتت. این منطقه مرزی پس از حمله این منطقه از دیرباز یکی از گذرگاه

به محل اصلی ورود جهادگرایان از سوریه به عراق تبدیل  2003تحت رهبری ایاالت م حده به عراق در سال 

و آمدها، هجوم جنگجویان  با برعکس شدن جریان رفت 2011های سوریه در سال شد و پس از آ از ناآرامی

تحت  2014و جهادگرایان از عراق به ستتوریه را شتتاهد بود. هر دو منطقه مرزی بوممال و قائم در تابستت ان 

اشاال خلیفه خودخوانده داعش درآمدند و منطقه به یکی از مقرهای اصلی این گروه تروریس ی تبدیل گشت. 

ابا مرزهای ستتوریه و عراقل، با تشتتکیل منطقه  داعش با هدف تشتتکیل یک مشتتور بزرگ در ستترزمین شتتام

موستتتوم به فرات اوالیت الفراتل، دو منطقه بوممال و قائم را اد ام مرد و مرزهای جدامننده دو مشتتتور با 

 .سال را برداشت 100ای نزدیک به سابقه

 :عوامل در افزایش اهمیت این منطقه مرزی موثر بوده اند ای ازمجموعه

  رود و با توجه به بوممال یک مستتیر استت راتژیک بین دمشتتب و باداد به شتتمار میاول اینکه قائم و

ترین مناطب در هر دو ستتتوی مرز میلوم رل، پرجمعیت 7فاصتتتله اندا بین این دو منطقه اتنها حدود 

 سنتهای اهل عربشتتوند. تشتتابه و ارتبان بین این دو جامعه مه امثریت جمعیت آنها را حستتاب می

ای و خانوادگی مه در دو ستتوی مرز برقرار استتت، این منطقه را در قبیله-د و روابط قومیانتشتتکیل داده

 .قرار داده است عربیپانو  سنیپانمعرض ظهور احساس همبس گی 

 ها قائم در نزدیکی رود فرات قرار دارد و زمین-دوم اینکه منطقه بوممال های مشتتتاورزی اطراف آن

روند و زنجیره تامین مواد  ذایی خودمفا و رز به شتتتمار میها در نزدیکی محاصتتتلخیزترین زمین

ها و قاچاقچیان در های م شکل از بازیگران  یردول ی از جمله شورشیمسیرهای پنهانی برای شبکه

 .آوردعبور از مرز را فراهم می

 مرز  های تحت حمایت ایران در هر دو سویسوم اینکه این منطقه اخیرا به مکان اصلی اس قرار گروه

ر آن حضتتتور دارند. این د هم دیگری عراقی و ستتتوری  یردول ی بازیگران مه استتتت ایو در منطقه
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اس قرارها منطقه مرزی را به یک فضای تاثیرگذار تبدیل مرده مه در آن، ایران سعی دارد یک مسیر 

مقامات محلی زمینی از مرزهای خود با عراق تا دریای مدی رانه را ایمن مند. این در حالی استتت مه 

شتترایط الزم برای مدیریت مرز و تامین امنیت »ستتوری و عراقی تمایل دارند از نفوذ ایران به عنوان 

 .منند« هماهن »اس فاده و ح ی در صورت لزوم خود را با رویکرد آن « برای تاییرات

ست حکومت خودخوانده داعش، گذرگاه مرزی بوم 201۹سوریه و عراق اول ام بر  شک قائم را -مالو در پی 

بازگشایی مردند تا تدابیر عادی سازی شرایط، اعمال قانون و توسعه تجارت فرامرزی را احیا منند. این اتفاق 

س ند. نیروهای  س ه ه سوریه و عراق هنوز ب بر اهمیت اهمیت گذرگاه افزود؛ چرا مه دو گذرگاه دیگر در مرز 

اند و نیروهای دمومراتیک ستتوریه، ائ تف مرده ولید را مستتدود-ایاالت م حده دستت رستتی دولت ستتوریه تنف

های مدافع خلب اگروه شتتبه نظامی مردل، مانع از دستت رستتی دولت نیروهای شتتبه نظامی تحت فرمان یگان

 .یعربیه شده اند-سوریه به گذرگاه ربیعه

ریت مرزی تر از اینهاست. شرایط جدیدی از قدرت و مدیبا این حال، شرایط موجود در منطقه خیلی پیچیده

های آن می توان به مناسبات امنی ی جاری و دوگانه در میان مشورهای گوناگون و پدید آمده مه از شاخصه

س جوی خودمخ اری در ام داد مرز قائم شرایط -بازیگران  یردول ی و نیروهای در ج شاره مرد. این  بوممال ا

سوریه و لبنان را برای ایران و ی ش ر در  ضای رفت و آمد برای گروهامکان اعمال نفوذ بی شبهک ف نظامی های 

ها میان ایران از یک ستتتو، و ایاالت م حده و تحت حمایت این مشتتتور فراهم می آورد. با افزایش دشتتتمنی

استترائیل از ستتوی دیگر، بر ستتاخ ارهای قدرت در ام داد مرز تاثیر گذاشتت ه و در عین حال، ضتتعف مقامات 

 .تر مرده استای شرایط را پیچیدههای محلی و قبیلهوههای مرمزی و رقابت در میان گردولت

های شبه در ن یجه، منطقه مرزی به شدت نظامی شده و امنون یک مسیر پنهانی برای رفت و آمدهای ائ تف

قائم به جای -رود. گذرگاه بوممالنظامی تحت حمایت ایران به دالیل سیاسی، نظامی و اق صادی به شمار می

مسیر عبور و مرور بین دو مشور مس قل باشد، بیش ر به عنوان مانون مقاماتی از تهران، باداد  اینکه صرفاً یک

شب عمل می ضور بازیگران فراملی مرتبط با تهران همچنان بر و دم ست داعش هم ح شک مند. ح ی پس از 

 .شرایط در گذرگاه احیا شده سایه می اندازد
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 گاهاز جدایی تا در هم تنیدگی: مروری بر گذر

برای درا چگونگی رخ دادن این وضعیت، باید چندسالی به عقش بازگشت. منطقه مرزی بین سوریه و عراق 

در حوالی قائم و بوممال در چند دهه گذش ه به دلیل قطع روابط دیپلماتیک و تجارت مرزی، رامد بود. عراق 

به ندرت با یکدیگر چشم در چشم های رقیش از حزب بعث بودند، و سوریه مه در آن زمان تحت من رل شاخه

های مردم در مرز جایی، هنگامی مه دو مشور روابط تجاری و جابه1۹۹0شدند. اوضاع امور در اواخر دهه می

مرحله  2003را از ستتتر گرف ند، شتتتروع به تاییر مرد. آنگاه، حمله تحت رهبری آمریکا به عراق در ستتتال 

شروع به عبور لیتجدیدی را در منطقه رقم زد و به احیای فعا شد، چرا مه جهادگرایان  های  یرقانونی منجر 

سال سوریه و مرور از مرزها مردند.  های درگیری در عراق و پس از آن هم، جن  داخلی طوالنی و مداوم در 

 .ها تا امروز ادامه یاف ه است، دو طرف این مرز را به شدت پیچیده مرد مه این پیچیدگی2011از سال 

 

 و سوریه مرز عراق
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 تاریخچه و جغرافیای منطقه قائم و بوکمال

اافسر نظامی  رمضان شتشها بین نیروهای عرب و و در پی درگیری 1۹20مرز بین قائم و بوممال در سال 

سوری و فردی قابل توجه در دیرالزور مه برای مدت موتاهی قائم را تحت من رل داشتل و نیروهای بری انیایی 

 ]1[.امه منطقه را پس از خروج نیروهای ترا، اشاال مرده بودندل برقرار شد

 
 فرانسه در سوریه و لبنانرمضان شتش در منار هنری دو جوونل، ممیسر عالی 

مشتتیده شتتد، اگرچه دولت بری انیا این مستتاله را با رستتد مه خط مرزی اولیه مامت به طور اتفاقی به نظر می

شرقی سرزمینتوضیح اینکه منطقه قائم،  سیون قبایلی در  رب های الدُلیم ابزرگترین نقطه در  ترین منفدرا

ست، توجیه مرد سلیمان .]2[ عراقل ا ، در همراهی و همکاری با نیروهای 1۹20، رئیس الدُلیم در دهه علی ال

شی مرزی همچون  شور سریع بر قبایل  سیون الدُلیم بود، اعمال  بومحالبری انیا خیلی  شی از منفدرا مه بخ

 .]3[ قدرت مرد

ها در ساخ ارهای دول ی عراق و سوریه بود. با اینکه این، آ ازو دوره جدایی قائم و بوممال از یکدیگر و ورود آن

ش ند، اما مرز قائم بوممال چندان دچار تاییر  شه دا سر دیگر بخش های مرزی مناق سوریه بعدتر بر  عراق و 

ه توافب موق ی شد بر اساس آن بوممال در منجر ب 1۹20نشد. مذامرات بین دولت بری انیا و دمشب در سال 

سازمان ملل  شدند. جامعه ملل امه بعدها  سرزمینی عراق واقع  سوریه و قائم در مرزهای  سرزمینی  مرزهای 

 .]4[ به طور رسمی تایید مرد 1۹32و عراق را در سال  سوریهجایگزین آن شدل، نیز مرز بین 

صله بین حومه شرقی 7بوممال و حومه قائم حدود  فا سوری، بوممال در  ست. در طرف  ترین بخش میلوم ر ا

صله حدوداً  شور و در فا ست. در طرف عراقی نیز قائم، در  ۵00م سوریه، واقع ا شب، پای خت  میلوم ری از دم

مه رود فرات از میلوم ری از باداد، در جایی قرار دارد  400ترین گوشتته استت ان انبار عراق و در فاصتتله  ربی
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میلوم ری در ام داد جنوبی رود ادامه  2۶شود. قائم تا حدود های سوریه میهای عراقی وارد سرزمینسرزمین

شامیه خوانده می دارد. در سوریه، فرات منطقه را به دو منطقه فرعی تقسیم مند. در حال حاضر طرف  ربی 

ایت ایران من رل آن را در دست دارند. طرف شرقی های شبه نظامی تحت حمشود و دولت سوریه و گروهمی

 .شود، تحت من رل نیروهای دمومراتیک سوریه اقسدل استمه جزیره خوانده می

شده 1۹0جمعیت قائم حدود  س ند. در  ]5[ هزار نفر برآورد  سنی ه ش ر آنها اعراب  مه همانند بو ممال، بی

ل وجود دارد مه در نزدیکی مرز سوریه حصیبة الاربیةیا  حصیبةهای دیگر ا با نام لقائما مرمز این منطقه شهر

قرار  الرمانةای مسکونی به نام و در طرف شمالی رود فرات ناحیه العبیدیو  الکرابله  است. در شرق آن ناحیه

مند. دارد مه آن هم در مجاورت مرز ستتوریه استتت مه در واقع منطقه قائم را از استت ان نینوای عراق جدا می

س ای  سال  البا وزهمچنین در این منطقه رو سوریه، در  س ا در مرزهای  ست. این رو  201۹نیز قابل توجه ا

 .]6[ های اشاالی توسط حکومت خودخوانده داعش بودآخرین سرزمین

  

 منطقه القائم در مرز عراق و سوریه

سوی فرات بیش از  شود ۵0منطقه قائم در دو  شامل می  س ا را  شیرةاز جمله گروه ]7[ .رو  لهای قبایلی اع

 ،لمنطقههای قائم و ستتتامن در نقان مرزی و مرز یکی از بزرگ رین قبیلها بومحلقابل توجه در این منطقه، 

هس ند. قبایل و  الراویینو  عبید، سلمانتر همچون اسامن در الکرابله و نقان مجاورل و قبایل موچک مربولی

س ند، -هایی مه در قائمخانواده سامن ه شاوندی محکمی دارند. این  امثراًبوممال و مناطب مجاور  روابط خوی

الجاایفة، العقیدات، ماروشتتة، بومحل، الراویین، العبید، المشتتاهدة، البو یا  جایفهای ها شتتامل قبیلهخانواده

 .]8[ است العنیینو ت، حسون ؤشی ا بدران،

ست مه به گف ه  سامن در « صباح المحاوی»جالش توجه ا شیخ عشیره بو محل، یکی از برادران وی م ولد و 

ش اال دارند. همچنین پیش از  شاورزی ا سامنان این مناطب به م ش ر  ست. بی سوریه ا آن طرف مرزها در 
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به استت ان دیرالزور تبدیل شتتدن ستتوریه و عراق به مشتتورهای امروزی، هر دوی این مناطب از نظر بازرگانی 

 .]9[ سوریه مرتبط بودند و در مسیر ماروانی حلش تا باداد دولت عثمانی در قرن نوزدهم قرار داش ند

 
 بیرق عشیره بو محل

 
 صباح المحاوی، شیخ عشیره بو محل

سوریه مامت اگرچه روابط اج ماعی و اق صادی در دو سوی مرز پس از شکل گیری دولت های مدرن عراق و 

های ، دولت2003تا  1۹۶0م وقف نشتتدند، اما این مبادالت به طور قابل توجهی ماهش یاف ند. از اواخر دهه 

ش ند. هر دو این حکومت سوریه و عراق قدرت دا سی را به این مناطب ها، مرزبندی دقرقیش بعث در  سیا یب 

 و ستتیاستتیو  ، امنی یحضتتور گستت رده نظامیو ها، ستتخ گیری اینای تحمیل می مردند. در ن یجه حاشتتیه

. ماهش یافتهای  یرمجاز و تجارت  یرقانونی گذرگاه، در حوالی بوممال و قائم های ستتتوریه و عراقدولت

ای همچنان به رفت و آمد از مرزهای  یرمجاز ادامه بیلههای قدر همان ایام برخی از افراد محلی و گروهالب ه 

شه عتقه نیز های مرمزیدادند و دولتمی ش ند، اما به دنبال مهار ای به مبارزه با چنین فعالیتهمی هایی ندا

س ان های ها بودند. به عنوان مثال در نامهو نظارت بر آن س انی حزب بعث عراق در ا شعش ا های اداری بین 

سفند و نینوا و فرماندهی منطقه انبار سیگار و گو ای در باداد اطتعات مربون به فعالیت های قاچاق از جمله 

 .]10[ قرار دارد 1۹۹0در مرزهای عراق و سوریه در دهه 

ستتازماندهی های عراق و ستتوریه و با ورود بیشتت ر قائم و بوممال در ستتاخ ارهای م مرمز هر یک از دولت

های جدید اق صتتتادی فرایندهای اق صتتتادی حامم، ارزش تجارت  یرقانونی مرزی هم ماهش یافت و فعالیت

 ها را گرفت.جای آن

شرقی قائم ا صنع ی بزرگ در بخش  میلوم ری مرز  2۵میلوم ری حصیبة و  1۶در عراق، دولت یک مج مع 
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سوریهل راه سیعراق و  شامل میاندازی مرد مه یک مارخانه بزرگ  سفات را  شرمت فرآوری ف شد. مان و یک 

ای و مذهبی را در خود جا داده بود. دولت های مخ لف قبیلههزار نیروی مار با پیشینه ۵شرمت حدود  2این 

های مرزی در  رب انبار را به مناطب عراق همچنین یک ستتامانه ریلی و شتتبکه بزرگراه ایجاد مرد مه گذرگاه

د. همچنین دولت مرمزی با ستتاخت یک منطقه شتتهری جدید در العبیدی برای مرمرمزی مشتتور وصتتل می

 .]11[ ای شدها، سبش تسریع در شهرنشینی و تضعیف روابط قبیلهاسکان خانواده پرسنل این شرمت

تاً در مزرعه مشاول رفت و سامنان آن عمددر مقابل، بوممال در درجه اول یک منطقه مشاورزی به شمار می

شاورزی به طور قابل توجهی با  سوریه و بانک دول ی تعاون م ضی  صتحات ار به مار بودند. وزارت زراعت و ا

ها را به دولت دمشب وابس ه مرد. در ن یجه، در سال ایجاد شعش در منطقه، از مشاورزان محلی حمایت و آن

های مستلح، نیروها و نهادهای دول ی را بیرون راندند، مه ناآرامی های داخلی ستوریه آ از شتد و گروه 2011

 .اق صاد محلی این مناطب نیز فروپاشید

روابط دیپلماتیک و تجاری بین عراق و ستتوریه به دلیل خصتتومت بین دو  1۹۹0و دهه  1۹70در اواخر دهه 

در جس جوی  حکومت بعثی فروپاشید و این مساله مناطب مرزی را دچار رمود مرد و سبش شد مردم محلی

تر شوند. با این حال، شرایط های اق صادی به پای خت بروند و قائم و بوممال به باداد و دمشب وابس هفرصت

به دلیل تحریم های شتتتدید اق صتتتادی علیه عراق پس از حمله آن به مویت تاییر مرد و  1۹۹0در دهه 

کل، ابزار الک ریکی، نفت و ستتوخت از جمله های  یرقانونی در مرز احیا شتتد. قاچاق دام، دخانیات، الفعالیت

مرد برخی اگرچه رژیم صدام سعی می. ]12[ داین موارد بود مه عمدتا به دلیل افت ارزش دینار عراق ایجاد ش

افراد  های قاچاقی نیز وجود داش ند مه توسط اعضای رژیم صدام یاها را م وقف مند، اما شبکهاز این فعالیت

س ه به آن شبکهها حمایت میواب س گاه شدند. این  ها بعدتر و پس از حمله ایاالت م حده به عراق به یک د

 .]13[ های شورشی علیه آمریکا تبدیل شدندهای گروهموثر برای فعالیت

اق صتتتاد و ایجاد بازارهای جدید برای  هایی برای تقویتبه دنبال فرصتتتت 1۹۹0دولت ستتتوریه تا اواخر دهه 

المللیو خود های بینسی و تحریمهایی برای ماهش بحران اق صادی و سیاصادرات خود و عراق و همچنین راه

های مرزی را بازگشتتایی منند. به این دوباره گذرگاه 1۹۹7ها ستتبش شتتد دو مشتتور در ستتال بود. این انگیزه

د و امکان من رل رفت و آمد مردم فراهم گردید. در ن یجه، مناطب مرزی ترتیش روابط تجاری از سر گرف ه ش

شبکه شکل این بود مه این امر به پیدایش  شدند؛ تنها م سر گرف ه  های مجدداً احیا و برخی از ارتباطات از 

 ]14[ منجر شد 2003جهادگرا پس از سال 
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 2003ظهور جهادگرایی افراطی پس از 

، موسسات و 2003پس از سرنگونی رژیم صدام در ن یجه حمله نیروهای ائ تفی تحت رهبری امریکا در سال 

، موجش وجودآمدهبهختء . ]15[ دندنهادهای امنی ی در قائم و ستتایر مناطب مرزی، به طور ناگهانی ناپدید شتت

سازمان قاعدةالجهاد در  :تنظیم قاعدة الجهاد فی بتد الرافدیناق ابا نام گیری و پدید آمدن القاعده عرشکل

صعَش الزرقاویسرزمین میان دو رودل به رهبری  شد. با گذشت زمان، القاعده مه بعدها به داعش تبدیل  ابو مُ

س سلمانان منطقه، پس از  شد تا با در اخ یار گرف ن مزدوران و ایجاد تفرقه در میان م شت، موفب  رنگونی گ

صدام، در تار و پود اج ماعی منطقه نفوذ مند. یکی از اولین عملیات ها علیه نیروهای آمریکایی در عراق رژیم 

 .]16[ انجام شد مه توسط یکی از اعضای قبیله مربولی به اجرا درآمد 2003در نزدیکی قائم در ماه مه 

 
 ابو مُصعَش الزرقاوی

 
 پرچم القاعده عراق

قائم و به طور ملی مرزهای عراق و سوریه، به دو دلیل به یک دژ برای جهادگرایان افراطی تبدیل شدند. دلیل 

داد تا در تامین منابع  ذایی خودمفا شتتتوند. دلیل اول، حاصتتتلخیزی منطقه بود مه به جنگجویان اجازه می

داد تا در عین نزدیکی به های جهادی اجازه میه شتتتبکهدوم، ام داد پهناور صتتتحرا در همه جهات بود مه ب

 .مرامز شهری، در مناطب بدون جمعیت پخش شده و مانور و تمرینات نظامی انجام دهند

های خارجی به منظور ملحب شتتدن به القاعده، از مستتیرهای قاچاق استت فاده ، تروریستتت2003پس از ستتال 

سوریه عبور منند. بنابرمی سابب  مردند تا از مرز  ضو  س انی انبار»ادعای یک ع ، بوممال به یکی از «شورای ا

نقان ملیدی برای جهادگرایان افراطی تبدیل شتتتد؛ آنها پیش از حرمت به ستتتوی عراق، در آنجا جمع می 

شواهد و اسناد  ]18[ .ها در منطقه بوممال آموزش دیده بودندها، بسیاری از تروریستبنابر گزارش ]17[ .شدند

سوریه حرمت جهادگرایان افراطی از  صر در  ست مه برخی عنا شده از القاعده در عراق حامی از آن ا ضبط 

ثباتی در ستتتوریه خاا این مشتتتور به عراق را ابدون توجه به اینکه آمریکا همین موضتتتوع را بهانه ایجاد بی

 در ستتوریهآمریکا هم در وامنش به این مستتاله، در اولین عملیات نظامی  ]19[ .اندخواهد مردل، تستتهیل مرده



 بوکمالمرزی قائم گذرگاه  –اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

13 

 

جنگجویان جهادگرای افراطی در این مناطب را هدف حمله هوایی قرار  2008پس از حمله به عراق در ستتال 

 .]20[ داد

ای محلی، به ویژه قبیله بومحل، تشتتکیل اتحاد داد تا با با نیروهای قبیله 200۵ارتش ایاالت م حده در ستتال 

قائم عراق بجنگد قاعده در  بار .]21[ گروهک ال یداری ان یات ب نام عمل به  عدها  مه ب  1این شتتتروعو چیزی بود 

ای افراطی و بازیابی سطح قابل توجهی از شناخ ه شد؛ عملیاتی مه هدف آن از مار انداخ ن نیروهای جهادگر

های مرزی انبار شتتتروع به انجام فعالیت در گذرگاه 200۶پایداری منطقه بود. مرزبانان عراقی نیز در ستتتال 

اگرچه حضور آنها ظاهری بود و ارتش ایاالت م حده و شبه نظامیان محلی من رل منطقه را در اخ یار  ؛مردند

 .داش ند

های داخلی در سوریه، فرصت جدیدی را برای و شروع ناآرامی 2011آمریکا از عراق در سال خروج نیروهای 

یان، از  یاری از جنگجو ند. بستتت به گروهک خود ببخشتتت تازه  جانی  تا  یان افراطی مهیا مرد  تء خجهادگرا

 .پدیدارشده در هر دو سوی مرز بهره بردند و در نهایت در گروهک تروریس ی داعش اد ام شدند

 
 پرچم داعش

شبکه های قاچاق پس از ناآرامی سهیل حرمت جنگجویان در ام داد مرز، برخی از  سوریه و به منظور ت های 

ها به وسیله صدام میتدی ایجاد شده بودند، دوباره احیا شدند. یکی از آن شبکه ۹0موجود مه در اواخر دهه 

سامنان بوممال مه بعدها به فرد مهمی در دا شد. در حقیقت، الجمل، یکی از  عش تبدیل گشت، رهبری می 

به آن  2010شتتروع مرد و تا ستتال  1۹۹8الجمل فعالیت قاچاق خود در طول مرز عراق و ستتوریه را از ستتال 

سعی  شی خود در بوممال  شور سیس گروه  سوریه و پیش از تا شروع ناآرامی ها در  ادامه داد. الجمل پس از 

سهیل  س ای ت سلحه بهره گیرد. مرد تا از تجربه خود در را شیان و ان قال ا شور حرمت جهادگرایان افراطی، 

، گروه جهادی رقیش مه به دنبال در اخ یار گرف ن بوممال «ةرجبهة النصتت» بعدها، او به داعش پیوستتت تا با

                                                                                                                                                        
1 An Awakening in Al Qaim 
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 .]22[ بود، مقابله مند

 

  

 
 صدام عمر حسین الجمل

سال   ست داد و این  2013در اوایل  س ان دیر الزور را از د سوریه من رل بخش اعظم ا سد در  شار ا دولت ب

های مستتلح محلی انجامید. برخی از آنها صتترفاً از مرزهای محدوده خود دفاع گیری گروهمستتاله به شتتکل

های ها به شتتتیوهمردند. این گروهمردند و برخی دیگر در عملیات مرزی علیه دولت استتتد مشتتتارمت میمی

گوناگون به نیروهای ارتش آزاد یا ستتازمان های جهادگرای افراطی از جمله جبهه النصتتره پیوند خوردند. در 

صرف2014ژوئیه  سنی و ]23[ ، داعش بوممال را ت سایر مناطب  صاحش  شین عراق از در ادامه و پیش از ت ن

 .ل مرد و من رل خود بر مرز عراق و سوریه را گس رش دادشهر موصل را اشاا 2014جمله قائم، در ژوئن 

اعتم مرد مه در نوار وسیعی از قلمرو خود در شرق سوریه و  رب عراق، یک ختفت  2014ژوئن  2۹داعش 

ست. داعش ادعا مرد آنچه را مه تحت عنوان مرز  شکیل داده ا سوریه و عراق قلمداد « پیکو-سایکس»ت بین 
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شمی ست. با اینکه توافقنامه شد، از میان بردا سه برای مدت زمان طوالنی یک نقطه  1۹1۶ ه ا بری انیا و فران

تاریک در ستتیاستتت های خاورمیانه به شتتمار می رفت، مرز بین عراق و ستتوریه در آن هرگز تعریف نشتتده 

شت ختفت  .]24[ دبو صد دا ساله مهم این بود مه داعش ق شکیل با این حال م خودخوانده خود را از طریب ت

سوریه، به واقعیت  شرق  س ان انبار در  رب و میادین در  شامل قلمروهای میان آنان در ا منطقه والیت فرات 

تبدیل سازد. این محدوده مه قائم و بوممال را نیز شامل می شد، به مانون منطقه تبدیل گشت و داعش را بر 

جا جایگزینی را ای ظام  تا ن ید در ختفت آن داشتتتت  جد جه  مانون تو یک  به  ناطب مرزی را  د مرده و م

 .اش تبدیل مندخودخوانده

 
 موقعیت والیت الفرات

 
 موقعیت والیت الفرات

 
 خروجی والیت الفرات

 
 در والیت الفراتسوریه ورودی شهر بوممال 

ست  سوی منطقه والیت های خارجی و خانوادهتروری شروع به حرمت به  شان  فرات داعش مردند و این های
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های مردمی مه از قائم و بوممال گریخ ه بودند، ستتامن شتتوند. داعش در ها ممک مرد تا در خانهگروه به آن

ابو اَنَس الستتامرائی، نفر دوم داعش و ستترمرده آن و  ]25[ های خارجی را در مستتاجد گماردقائم، امام جماعت

 .]26[ البادادی، نیز در اب دا به عنوان والی منطقه والیت فرات ان خاب شده بودپس از 

شروع ناآرامی سوریه و زمانی مه خانوادهارتبان بین دو منطقه پس از  شان ها در  ها در بوممال به ممک اقوام

سکونت در قائم مرده بودند، عمیب شروع به  سوی مرز،  شاهده عراقیدر آن  شده بود. در همین حال، م ها تر 

ها ح ی در ختفت داعش میادین ستتوریه به امری عادی تبدیل گشتت ه بود و برخی از آنمنطقه در بوممال و 

ئم در بعدها، در پی اخراج داعش از رقه در ستتتوریه و نینوا و قا. ]27[ دجایگاه و مقامی به دستتتت آورده بودن

پیدا مرد. در پی این تمرمز قدرت، بخش هایی از مرز به برای داعش عراق، طرف سوری مرز اهمیت بیش ری 

 .آخرین پناهگاه داعش ااز جمله روس ای البا وزل تبدیل شد

سالی مه این دو منطقه تحت اشاال داعش بود، می توانس ند برای انجام  3سامنان قائم و بوممال در بیش از 

طبب گف ه برخی از  .]28[ ت محدود یا مراجعه به دم ر، بدون نیاز به گذرنامه یا ویزا از مرز عبور منندمبادال

مردند تا داروهای خود را بگیرند، امور سامنان، آنها هر چند وقت یکبار از قائم به بوممال یا دیر الزور سفر می

هایی مه به آنجا ستتفر مرده بودند، ا محصتتوالت محلی ستتاده را از ستتوریشتتخصتتی خود را انجام دهند و ی

خریداری و با آنها داد و س د منند. در طول این مدت، داعش مبادالت سوخت در مرز را در اخ یار داشت و با 

 .]29[ اس فاده از فناوری اب دایی اقدام به اس خراج، پاالیش و فروش نفت و گاز در عراق و سوریه مرد

شرایط مو سامنان عراقی از هویت ملیجبا این حال، این  شتو  شد تا بردا شان تاییر مند و یا موانع روانی ش ن

سامنان القائممیان آن سوری مرز به طول مامل از بین برود. به گف ه یکی از  سامنان  ، مردم محلی عراق ها و 

سوریه را به عنوان  ساس م فاوت تلقی می« دیگران»همچنان مردم  سوریه اح مردند و ارتبان روزانه با مردم 

در هر حال هویت  .]30[ ویژه از نظر عادات اج ماعی و معامتت اق صتتتادی تقویت میکردها را بهبودن از آن

گانه عراق و سوریه و چندین بیش ر جمعیت این مناطب مرزی در یک قرن گذش ه تحت تاثیر مشورهای جدا

ای ها شتتکل گرف ه استتت. ابرای نمونه، خانوادههای ستتاخ اری دولت مرمزی درباره آنگذاریدهه ستتیاستتت

 بستت ه مرز مه میتدی 1۹70 دهه در. بود قائم و بوممال بین مرز ستتوی دو هر در زمین صتتاحش بوممال  از

هایش را از دست داد و از خویشاوندان عراقی خود خواست تا مراقش د، این خانواده من رل خود روی زمینش

میتدی، خانواده عراقی از  ۹0اموالش باشتتند و درصتتدی از درآمد حاصتتل را برایش بفرستت ند. در میانه دهه 

سوری آن زمان بود مه اقوام خود در آن سال پول خودداری مردند. خانواده  شمو ار سوی مرز در عراق را به چ

مردم آن مشتتور و نه قوم و خویش خود، شتتناخ ند. زمانی مه داعش من رل منطقه را به دستتت گرفت، این 
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ها مراجعه مرد. قاضتتی شتترعی مه یک گیری من رل زمین خود، به آنخانواده برای تنظیم شتتکایت و بازپس

ضعیت موجود بود، در ح س انی با اطتعات اندا از و شوری عرب ساله نامام ماند. امنون مه مرزهای م ل این م

سوری باور دارد مه عراقی ست، خانواده  شیده ا شده و داعش از هم پا ل     .اندها زمین او را دزدیدهدوباره ایجاد 

]31[. 

سامن قائم می سورییک  ها های م فاوت و گرایش آنها به دلیل عادتگوید برای مردم محلی، منار آمدن با 

سود»به  سیار دشوار است «های اج ماعیبدون در نظر گرف ن عرف ،تمرمز روی  سوی دیگر، زمان  .]32[ ب از 

شهردار قائم، حدود  سب اً موتاه بود و بنابر اظهارات  شهر در مقاطع  40ختفت داعش ن سامنان این  صد از  در

به ستتتمت مرزها گریخ ندمخ لف از درگیریزمانی  ظامو های داخلیو بیجن  .]33[ ها  یان و نبود یک ن پا

 .سازی تاییرات حکوم یو مدنظرو خود، بازداشتیاف ه، داعش را از پیادهسازمان
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 نظامی تحت حمایت ایرانهای شبهتضعیف داعش و ظهور گروه

سال بیرون راندن  سال  2017داعش از القائم در  ست آن در  شک شمار  201۹و در نهایت  س قرار  منجر به ا

های شتتبه نظامی در نواحی مرزی قائم و بوممال شتتد. بستتیاری از این گروهزیادی از نیروهای نظامی و شتتبه

د نواحی مرزی به نظامی روابط نزدیکی با ایران و سپاه پاسداران انقتب استمی داش ند. این روابط سبش شدن

گذرگاهی برای ایران تبدیل شتتتود و امکان اعمال نفوذ این مشتتتور در منطقه را پدید آورند. ایاالت م حده و 

اسرائیل هم به طور م قابل، م وجه اهمیت نواحی مرزی عراق و سوریه به عنوان یک جبهه حیاتی در تقابل با 

خورد و منبع نفوذ ایران و شتتتبه نظامیان در رقم می ایران شتتتدند. تحرمات مرزی عموماً از جانش مرز عراق

 .سوریه بود. بیش ر آنچه مه در بوممال وقوع یاف ه، ادامه تحوالت رخ داده در قائم بوده است
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 قائم-نظامی شدن منطقه مرزی بوکمال

زمینی در سمت عراقی مرز، مجموعه ای از واحدهای دول ی،  یردول ی و واحدهای نظامی شبه دول ی من رل 

اند. این مجموعه لشتتکرهای هف م و هشتت م ارتش عراق، واحدهای مرزبانی، را با یکدیگر به اشتت راا گذاشتت ه

نیروهای ضتتد تروریستتم، پلیس فدرال، شتتبه نظامیان فعال تحت نظر نیروهای حشتتد الشتتعبی و یک نیروی 

شامل میقبیله هم آمدند، اما هر مدام منافع شود. اگرچه این نیروها برای جن  علیه داعش گردای محلی را 

صادی خود را نیز دنبال می سی، نظامی و اق  سر نفوذ بین آمریکا و ایران به سیا صوص، رقابت بر  منند. به خ

 .های منطقه در دوران پساداعش تبدیل شده استدهی واقعیتیک عامل اصلی در شکل

س قرار گروه ساً در ا سا شبهاین رقابت ا س ه به اهای  ست و چند نظامی واب شهود ا یران در قائم و بوممال م

نظامیان اصلی فعال در قائم، م ائش حزب اهلل دهد. شبهدس گی قدرت و فعالیت نظامی در منطقه را نشان می

ست دارد، م ائش االمام علی اتیپ  4۵اتیپ  شات را در د شعبیل مه من رل جاده بین قائم و عکا شد ال  40ح

حشد الشعبیل و م ائش انصار  7حشد الشعبیل، لواء المن ظر اتیپ  18اتیپ  حشد الشعبیل، سرایا الخراسانی

 .حشد الشعبیل هس ند 2۹الحجت اتیپ 

 

 

 

  
 

 بوممال-نظامی حاضر در منطقه قائمهای شبهبرخی گروه
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مند مه با ستتپاه حشتتد الشتتعبیل به رهبری قاستتم مصتتلح نیز در منطقه فعالیت می 13لواء الطفوف اتیپ 

های وابس ه به ایران در موضع ضد آمریکایی اش راا دارند، پاسداران ایران همسو نیست. اگرچه مصلح و گروه

اما تیپ او در حرم امام حستتین در مربت شتتکل گرف ه و از همین رو به مقامات مذهبی نجف به رهبری آیت 

ها مه لطفوف با اس قرار در نواحی مرزی حصیبه، در مقایسه با سایر گروهلواء ا .]34[ اهلل سیس انی وفادار است

ست. به اع قاد محلی سنن منطقه ایجاد مرده ا سامنان اهل ت ها حافظ منافع ایران هس ند، روابط به ری را با 

ضور گردان ل ش ر از هر گروه دیگری، ح سامنان محلی بی سهوالن محلی منطقه القائم،  واء به گف ه برخی از م

سط مردم منطقه به این گردان داده میپذیرند. در برخی از موارد گزارشالطفوف را می شود و های امنی ی تو

 .]35[ اندبرخی از سامنان این منطقه بدون در نظر گرف ن اخ تفات مذهبی به این گردان پیوس ه

ای االحشد العشائری: شبه نظامیان هس ند مه بخشی از حشد قبیلهدو نیروی محلی دیگر نیز در منطقه فعال 

روند. گروه اول، تیپ حمزه به رهبری شیخ رباح المحتوی سنی مه عضو حشد الشعبی هس ندل به شمار می

ست. این گروه پس از حمله  شده ا س قر  صیبه م ست مه در نزدیکی ح ضای قبیله بومحال ا شکل از اع و م 

شدن و پس از مش ه 200۵در جهت مقاومت در برابر اشاال عراق شکل گرفت، اما در سال آمریکا به عراق و 

شماری از افراد آن از جمله رئیس پلیس قائم توسط القاعده عراق، به یک م حد قدرتمند محلی ارتش آمریکا 

شت شکیل دومین گروه، تیپ فر .]36[ در جن  علیه القاعده تبدیل گ ضای قبیله مربولی ت ست مه از اع ات ا

شتتده و رهبری آن را موستتی مربولی و آصتتف ابراهیم مربولی در مرابله بر عهده دارند. این نیروها در نزدیکی 

 .]37[ میدان گازی عکاش مس قر هس ند

 
 موقعیت میدان گاز عکاش



 بوکمالمرزی قائم گذرگاه  –اندیشکده اقتصاد مقاومتی 

21 

 

نیروهای دمومراتیک سوریه و نیروهای دولت بشار اسد تقسیم شده است. بوممال بین -سمت سوری مرز قائم

نظامی تحت حمایت سپاه پاسداران ایران نیز حضور قابل توجهی در بوممال دارند. با این حال، گروه های شبه

رود، رس ه هفدهم ارتش سوریه، گارد در شامیه مه بخش تحت من رل نیروهای م حد بشار اسد به شمار می

سر فرات وریجمه سرا سوریه در  سد و نیروهای دمومراتیک  سی مرز بین نیروهای ا خواه و برخی نیروهای رو

ل در بوممال را مدیریت مركز املصاحلةها همچنین مرمزی م مرمز بر آش ی و مصالحه امنند. روسرا من رل می

 .منندمی

ت ایران از جمله م ائش حزب اهلل، نظامیان تحت حمایهای این شتتتهر به مرامزی برای شتتتبهبرخی از محله

، شتتبه نظامیان 201۹در ماه مه  .]38[ فاطمیون، م ائش االمام علی و عصتتائش اهل الحب تبدیل شتتده استتت

ساخ مانی در منطقه دووار بوممال را به  شده، من رل  شکیل  س ان ت شیعه افاان فاطمیون مه از جنگجویان 

صدر اخ یار گرف ند. آن ،های اطراف آنسش جادهدلیل دید منا ساخ مان را به یک ها در آنجا دوربین ن ش و 

سوریه اتحت حمایت آمریکال  مرمز عملیاتی تبدیل مردند. در مقابل آنها در سمت جزیره، نیروهای دمومرات 

سبش خواه سلح در نواحی مرزی قطعاً  شد تنشمنطقه را تحت من رل دارند. این ترمیش واحدهای م ها در د 

 .های آتی ادامه داش ه باشندسال

در مناطب تقستتیم شتتده بین نیروهای دولت ستتوریه و نیروهای دمومرات ستتوریه نیز یک نظام ستتیاستتی و 

اج ماعی موازی ایجاد شده است. با اینکه هر دو ناحیه از داعش پس گرف ه شده، اما نیروهایی مه این نواحی 

های خودشتتان را پیش ببرند. هدف برای دمشتتب گشتتودن مرز خواهند برنامهمی را در من رل دارند، هر مدام

سوریه  ست. در همین حال، اولویت نیروهای دمومرات  س ه به تهران ا شبه نظامیان واب سهیل حرمات  جهت ت

دادن داعش است. از این رو، دس اورد خروج داعش و همچنین مشارمت با قبیله شی ات نقشی حیاتی شکست

ستدر برقر سوریه ا سی برای نیروهای دمومرات  سیا شروعیت  سی به  .]39[ اری م سیا این تفاوت در اهداف 

 .تفرقه و جدایی در بوممال دامن زده است و چندپارچگی مرز را تشدید می مند

شتتتود، مرز میان ن میبوممال مربو-امروزه، تا جایی مه مستتتاله به نظام امنی ی دوگانه نواحی مرزی قائم

ست مه مدام یک  شخص نی ست. در حقیقت، م شده ا سیار ممرن   سمی امنی ی ب سمی و  یر ر بازیگران ر

ای در امور اق صتتادی، امنی ی و حکوم ی اد ام نظامی به طور فزایندههای شتتبهاخ یار عمل دارد؛ چرامه گروه

رود. با وجود حضتتتور ، ملی و محلی به شتتتمار میاند. این ابهام، بازتابی از تمایتت ژئوپلی یکی مرزیشتتتده

نیروهای امنی ی چندگانه، یک حس ناامنی بر اق صتتتاد و حکمرانی محلی ستتتایه انداخ ه استتتت. بنابر ادعای 

نظامیان و ضتتعف نیروهای امنی ی رستتمی، تامین های ناشتتی از حضتتور شتتبهمقامات و ستتامنان محلی، تنش
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 .ابع جهت بازسازی و پایدارسازی بلندمدت را دشوار ساخ ه استامنیت مامل شهرهای مرزی و ان قال من

مرز عراق و سوریه دیگر از نظر لاوی معنایی ندارد. در عوض، این مرز به یک ناحیه اس راتژیک برای بازیگران 

مخ لف تبدیل شده است. هیچ یک از بازیگران، تمایلی به تسهیل بازگشت پناهندگان یا بازسازی ندارند. در 

ها و ن ی یاز به ن بدون توجه  ظامی و امنی ی و  نای منطب ن نازعات شتتتکل منطقه مرزی را بر مب جه، این م

س ه سیعی از زمینخوا ست. برای مثال، م ائش حزب اهلل پهنه و سامنان آنجا تاییر داده ا های زراعی در های 

حلی اجازه استت فاده از منطقه مشتتاری در جنوب قائم را به یک منطقه نظامی تبدیل مرده و به مشتتاورزان م

گیرید. اعضتتتای شتتتورای محلی قائم مدعی مزرعه را در بر می 1۶00دهد. این منطقه در حدود آنجا را نمی

ضربه خواهد زد، زیرا مه در حدود شده صاد منطقه  صمیم به اق  صد از جمعیت از طریب  40اند مه این ت در

شاورزی امرار معاش می شبه منند. الب ه گف ه میم شاورزان محلی را داده شود  ساعدت به م نظامیان قول م

ها و مردم در مناطب تحت من رل آن را اند تا به این مزارع دستتت رستتتی پیدا منند و امکان جابجایی مامیون

 بخش صتتتنع ی منطقه نیز به دلیل چندین دهه جن  و تحریم های بین المللی خستتتارات .]40[ فراهم منند

مرد، پس از شدیدی را م حمل شده است. شرمت فرآوری فسفات قائم مه زمانی محصوالت خود را صادر می

تکه شده و در اشاال داعش، فعالیت خود را م وقف مرده، بیش ر تجهیزات و ماشین آالت آن از بین رف ه، تکه

 .]41[ ساخت زره و پوشش برای وسایل نقلیه اس فاده شده است

های بازار سیاه ، به ویژه قاچاق سوخت وارداتی از سوریه، به اق صاد شبه نظامیان همچنین با انحصار فعالیت

براساس گف ه یک منبع آگاه در اس ان االنبار مه دارای ارتباطاتی در قائم است؛  .]42[ محلی آسیش رسانده اند

هنوز بس ه بود، صدها نفر مامیون زیر نظر شبه نظامیان  201۹ه گذرگاه مرزی قبل از ام بر سال در حالی م

توانند عضتتو یک نهاد رستتمی امنی ی عراق نیز ت یید مرد مه نهادهای دول ی نمی .]43[ از مرز عبور می مردند

ستتپاه در نزدیکی منطقه مرزی قائم را تحت نظر  شتتده توستتط شتتبه نظامیان تحت حمایتمناطب من رل

شتتوند یا ماالهایی را به داخل یا خارج هایی مه وارد منطقه مینظامیان از مامیونهمچنین شتتبه .]44[ بگیرند

مورد نیاز  هایی مه ستتتن  آهکتوان به مامیونمنند. از این میان میمنند، مالیات اخذ میمرزها حمل می

نظامیان مردند اشاره مرد مه به شبهبرای ساخت و ساز در قائم را از معادن عکاشات در جنوب قائم حمل می

دالر پرداخت  2،000ها ماهانه حدود مننده این جاده مالیات دادند. به گف ه ستتتامنان محلی، مامیونمن رل

 .]45[ اده منندمنند تا ب وانند از این جاده برای حمل سن  آهک اس فمی

نظامی در نواحی مرزی استتتت، اما وجود های شتتتبهاگرچه رقابت ژئوپلی یک توجیهی برای استتت قرار گروه

سودمند در منطقه، آنفرصت صادی  سرمایه گذاری و تقویت حضور در های اق  ساز و مار  ها را به ایجاد یک 
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شده و ر بخشمند. همانند دیگآنجا تر یش می سودآوری تبدیل  ضروری در  شونت به ابزاری  سوریه، خ های 

شدن و ح ی تقویت گرایی توسط دولت و اق صاد، ایجاد و ملحبباتوجه به نرخ باالی بیکاری و افزایش نظامی

نظامی به روشی مناسش برای مسش سود تبدیل شده است. در میان این فضای ناامنی عمومی، های شبهگروه

شبه نظامی و بعضاً نیروهای رسمی امنی ی، اقدام به اخاذی می بیش ر سامنان محلی گزارش نیروهای  منند. 

ای مه از حمایت و پشتت یبانی توستتط ارتش آمریکا یا دولت عراق محروم داده اند مه برخی از نیروهای قبیله

شا ل و ماازه صاحبان م سعی در جبشده اند، با تهدید و اخاذی منظم از  ش یبانی میداران   منندرانو نبودو پ

]46[. 

شبه سات دول ی، گاهاً افراد محلی از اقدامات گروه های  س ساد مو ضعف، نامارآمدی و ف نظامی به با توجه به 

با این حال، هیچ مرجعی وجود  .]47[ منندفرماندهان حشتتد الشتتعبی از جمله گردان لواء لطفوف شتتکایت می

سامنان محلی اظهار  شبه نظامیان قدرتمندی همچون ماتش حزب اهلل را من رل مند. یکی از  ندارد مه ب واند 

های مخ لف تعلب دارند و از دانیم چگونه با شتتبه نظامیان معامله و رف ار منیم. آنها به جناحداشتتت، ما نمی

از همین رو و جهت مقابله با ناپایداری اق صتتادی در  .]48[ منندمی افراد مخ لف دستت ورات مخ لفی دریافت

منطقه، صاحبان محلی مشا ل پول خود را در سایر مناطب عراق، مانند مردس ان، یا ح ی خارج از مشور، به 

 .]49[ منندویژه در ترمیه یا مشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه گذاری می

سداران ایران، نگرانی سپاه پا س ه به  شیعه واب شبه نظامیان  ضور  شدید تنشدر همین حال، ح های ها از ت

تواند زمینه را برای پدیداری مجدد نشتتین را افزایش داده استتت؛ وضتتعی ی مه میای در مناطب ستتنیقبیله

ش شانه های عمب نفوذ  ست مه بهداعش فراهم مند. یکی از ن شیعه، حضور گروه م ائش االمام علی ا نظامیان 

ما آنجا هستت یم زیرا ارتش »نظامی عضتتو این گروه گفت: یک شتتبه .]50[ یک پایگاه در بوممال ستتوریه دارد

ست و در آن  ضعیف ا سادسوریه  س .]51[« وجود دارد ف شروع  شبه نظامیان تمهیدات امنی ی 201۹ال با   ،

ستتفت و ستتخ ی را در بوممال در پیش گرف ند. آنها در مرز دوربین نصتتش مردند، ستتاخ مان های از پیش 

س ادند. آنها همچنین درخ ان را قطع مردند  ساخ ه بنا مردند و مردم را از نواحی مرزی تخلیه و به عراق فر

 .]52[ تا دید واضحی از مرز داش ه باشند

شبه ضور  سمت عراقی مرز نمیح شود. اگرچه برخی در نظامیان، مانع از دخالت نیروهای امنی ی دول ی در 

سپاه  س ه به  شبه نظامیان واب صله خود با  سم و واحدهای اطتعاتی، فا ضدتروری ارتش عراق، نیروهای ویژه 

سداران را حفظ می ضای مپا شبهمنند، اما اع ش ند مه  نظامیان برای جلوگیری از ورود رزبانی عراق اذعان دا

آنها تصتتدیب مردند مه به دلیل عدم توستتعه  .]53[ انددوباره داعش به خاا عراق دستتت به این اقدامات زده

 .]54[است توجیه  نظامیان در منار نیروهای دول ی قابلنظام من رلی و نظارتی مناسش، حضور شبه
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ست، با این دیدگاه را می س ه ا شور واب ضیح داد مه فرمانده گارد مرزی عراق مه به وزارت م توان اینگونه تو

سازمان بدر ایک گروه شبه نظامی با تاریخچه ای از روابط دیرینه و عمیب با سپاه پاسداران ایرانل نیز ارتبان 

شاندارد. این  ساله ن شبهم سیم وظایف میان گارد مرزبانی و  س ه به دهنده همکاری یا اح ماال تق نظامیان واب

 .سپاه پاسداران است

س ه به داعش همچنان در به هر حال ترس از ظهور مجدد داعش را نمی صر واب ست؛ عنا توان  یرمنطقی دان

سرمایه صت برای هجوم به مرزها و تامین  س جوی فر سمی  های جایگزینج س ند. طبب ادعای مقامات ر ه

سلحه و ماال در طول مرز را دارد سان، ا ضای آن در  1200حدود  .]55[ عراق، داعش توانایی قاچاق ان نفر از اع

های قاچاق محلی یا نیروهای ها و به ممک شتتبکهو به وستتیله حضتتور در گروهک 201۹ماه اب دایی ستتال  ۹

اق صتتتادی و  نستتتبت به بهبودو وضتتتعیت ناامیدی .]56[ ستتتد، از مرز عراق و ستتتوریه عبور مرده اندمحلی فا

گیری یک قیام مجدد تواند برخی از افراد محلی را به سوی تتشو داعش جهت شکلای میهای قبیلهدشمنی

 .سوق دهد
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 بوکمال -ای مرز قائمپیامدهای منطقه

یک نظام امنی ی دوگانه در منطقه مرزی با قرارگیری نیروهای امنی ی دول ی در منار شتتتبه نظامیان،  وجود

ست. رقابت ضعیت ناپایدار ذاتی ایجاد مرده ا س ه ژئوپلی یکی منطقهیک و ای، یعنی تقابل آمریکا و های برج

شدت تحت تاثیر قرار داده و منطقه  سرائیل با ایران، تحرمات مرزی را به  صحنه-مرزی قائما ای بوممال را به 

منند، تبدیل برای یک پیکربندی دوباره ژئواس راتژیک مه در آن ایران و م حدانش برای نفوذ بیش ر رقابت می

 .مرده است

شور را  سلح خود، روابطش با هر دو م سوریه و عراق در جن  با مخالفان م حمایت اخیر ایران از دولت های 

مین حال، ستتپاه پاستتداران ایران با ایجاد و گستت رش یک شتتبکه فراملی از شتتبه تر مرده استتت. در همحکم

 شبکه. است ساخ ه محدود را ایران منافع از هاآن مس قل فعالیت در مشور های هر دو نظامیان، آزادی دولت

سداران سپاه رهبری تحت نظامی شبه هایگروه س ان، از جنگجویانی ایران پا  را سوریه و لبنان عراق، افاان

سوری جنگیدهشود مه در منار نیروهای دولتشامل می سوریه و عراق با داعش و مخالفان  اند و از این های 

ها با در هم آمیخ ن با اند. به عتوه، این گروههای این دو مشتتور را به حمایت ایران وابستت ه مردهحیث، دولت

ساخ ن منابع، سش مرده ساخ ار دول ی و با من رل قلمرو و ایمن  صونیت و نفوذ زیادی م شروعیت، م اند. م

یاتی و اجرایی در خارج از های شتتتبهاگرچه در واقعیت، این گروه ندازه زیادی خودمخ اری عمل تا ا نظامی 

زنجیره فرماندهی یاد شده دارند و از چ ر حشد الشعبی به عنوان پوششی مشروع برای اس قرار اس فاده می 

 .منند

 :مندنیروهای شبه نظامی در محدوده قائم و بوممال چندین هدف را دنبال میایران از اس قرار 

 تا فرصتتتت داعش برای ظهور مجدد از طریب بهره یل دارد  ما وری از توپوگرافی نواحی اول، ایران ت

 .ها از باداد و دمشب را از این گروه تروریس ی بگیردبیرونی عراق و سوریه و دوری آن

 ا یک گذرگاه زمینی برای خود از عراق تا ستتوریه و لبنان ایجاد مند؛ امری مه خواهد تدوم، ایران می

 .ها در طول مرز استنیازمند من رل و پایش حرمات مردم، نظامیان و محموله

  ستتوم، تهران تمایل دارد تتش های ایاالت م حده و م حدانش برای استت فاده از نواحی مرزی ایعنی

ضد سات  سنت با احسا س ندل به عنوان پایگاهی برای مقابله با  جایی مه اهل  سامن ه ایرانی در آن 

 .اعمال نفوذ ایران در منطقه را نامام سازد

  نایی تقویت نظامی حزب اهلل در لبنان و استتت قرار اح مالی چهارم و آخر اینکه ایران به بازیابی توا
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وند مقابله با اسرائیل در نیروهای شبه نظامی وابس ه به سپاه پاسداران در این منطقه جهت هدایت ر

 .لبنان و سوریه نیاز دارد

های اصلی ایران و م حدان آن است. آمریکا همچنان دو پایگاه نظامی حضور نیروهای ایاالت م حده از نگرانی

بوممال و در نزدیکی گذرگاه -میلوم ری جنوب مرز قائم 200در نزدیکی مرز دارد؛ یکی از آنها در تنف، در 

د واقع شده است. دیگری، عین االسد در فرمانداری انبار نزدیک منطقه البادادی است. دونالد ولی-مرزی تنف

از این پایگاه دیدن و اعتم مرد مه از آن برای رصتتتد  2018ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در دستتتامبر 

وهای ایاالت م حده در طی جن  با داعش، در نزدیکی به عتوه، نیر .]57[ مندهای ایران استت فاده میفعالیت

شورای محلی قائم، نیروهای آمریکایی تا پیش  ضای  س قر بودند. همچنین به گف ه اع س گاه راه آهنو قائم م ای

شده بودند. همچنین برخی گزارش س قر  سفات م شرمت ف ها حامی از آن از نقل و ان قاالت اخیر در نزدیکی 

ست مه هزاران نیروی ضور دارند ا س قرار  2020مارس  1۶ارتش آمریکا در  .]58[ آمریکایی در آن منطقه ح ا

مجدد این نیروها در پایگاه دیگری در مرموا را اعتم مرد. الزم به ذمر استتتت مه اگرچه مقامات نظامی 

ریزی شتتده بود، اما خبر رستتمی آن زمانی هبرنام 201۹منند مه این استت قرار مجدد از پاییز آمریکا ادعا می

شبه شد مه گروه های   نظامی در حال افزایش حمتت خود به پایگاه های ایاالت م حده در عراق بودنداعتم 

]59[. 

س قرار ایاالت م حده در  رب عراق نیروهای شبه س فاده مردند تا نظامی وابس ه به سپاه پاسداران ایران از ا ا

ست  شان در نزدیکی مرزها را توجیه منند. مقامات عراق در انبار ادعا مردند مه آمریکا در تتش ا حضور خود

س ه به های شبهاعضای گروه .]60[ های جدیدی در شهر الرمانه در شمال قائم تاسیس مندتا پایگاه نظامی واب

تتش تبلیااتی خود، اعتم مردند مه حضور نظامی آمریکا در منطقه با هدف ممک به داعش  ایران در آخرین

ست ضای م ائش حزب اهلل در ماه اوت  .]61[ بوده ا ش ه و چند نفر  201۹شماری از اع در یک حمله پهپادی م

ش ن در  ست دا سرائیل را به د شعبی ا شدند. حشد ال شعبی در  .]62[ این حمله م هم مردهم زخمی  حشد ال

سرائیل به پایگاهدیگر بیانیه های خود م هم مرد. این امر سبش شد مه ها، آمریکا را به دلیل تسهیل حمتت ا

س ه شعبی بر خوا شد ال سی حامی ح سیا  های خود مبنی بر خروج مامل نیروهای آمریکا از عراقگروه های 

 .]63[ بیش از پیش تامید منند

مقر نیروهای شتتبه نظامی وابستت ه به  ۵در چند حمله هوایی به  201۹دستتامبر  2۹ارتش ایاالت م حده در 

سداران ایران ا شدن  2موقعیت در عراق و  3سپاه پا ش ه  سوریهل حمله مرد. این حمتت به م موقعیت در 

اعضای م ائش حزب اهلل انجامید و سبش شد دولت عراق و نیروهای حشد الشعبی به شدت  نفر از 2۵بیش از 

واشتتنگ ن ادعا مرد مه این حمتت در پاستتخ به حمله م ائش حزب اهلل به یکی از  .]64[ ها را محکوم منندآن
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ی مه به مشتت ه شتتدن یک پیمانکار  یرنظامی های نظامی آمریکا در شتتمال عراق بوده استتت. حمله اپایگاه

 .]65[ آمریکا انجامید

های وابستتت ه به ایران و دولت عراق را بیش از پیش تشتتتدید مرد و ها میان آمریکا و گروهاین حمله تنش

سفارت آمریکا در باداد حمله شت تا به  شعبی را بر آن دا شد ال س ه به ح ضان واب منند. دولت ترامپ با  مع ر

دستت ور ترور ستتردار قاستتم ستتلیمانی، فرمانده نیروهای قدس ستتپاه پاستتداران و ابومهدی المهندس، فرمانده 

جانشین حشد الشعبی به این حمله پاسخ داد. ایران هم با شلیک موشک به دو پایگاه نظامی آمریکا در عراق 

ها خودداری این حمتت تلفات زیادی نداش ند و ایران و آمریکا هر دو از پیشبرد بیش ر تنش .]66[ تتفی مرد

سله این وقایع مخاطره سل شدت بحران پیش رف ند.  صومتمردند و در جهت ماهش  شان داد مه خ ها آمیز ن

 .جن  پیش ببرد تواند مشورها را تا آس انهدر یک ناحیه مرزی با اهمیت اس راتژیک میان عراق و سوریه می

 
 نظامیان مورد حمایت ایران در نزدیکی مرز عراق و سوریهسربازان ایاالت م حده و شبه

سازی نواحی مرزی و جاده شود. های من هی به آن مربون مییک جنبه دیگرو رقابت بین آمریکا و ایران به باز

اردن و بین -ه ستتاخت بزرگراه برای اتصتتال باداد به طریبیل در مرز عراق، پروژ]67[ بنابر تایید منابع گوناگون

ها همچنین به یک جاده های این رقابت استتت. این شتتبکه بزرگراهستتوریه از نمونه-باداد و تنف در مرز عراق

شروع می ست مه از الرطبه  صل ا سد و از آنجا در جاده بوممال می-شود و به گذرگاه مرزی قائمفرعی م  ر
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 .]68[ بوممال در سوریه ادامه دارد-ئمقا

 ۹0میتدی ساخ ه شد و در دوران تحریم های دهه  80طریبیل در اواخر دهه -میلوم ری باداد ۵70بزرگراه 

 40میتدی به یک مسیر اصلی ارتباطی بین عراق و جهانو بیرون تبدیل گشت. بنابر اسناد ثبت شده، حدود 

ص صورت می گرفتدر سال  .]69[ د مبادالت زمینی عراق از طریب این بزرگراه  ، به دلیل حمله 2003پس از 

سایل نقلیه، امنیت آن ماهش یافت. ح ی  ضبط ماالها و و سرقت یا  صوص القاعده عراق و  شیان به خ شور

ای اق صتتاد  یرقانونی بزرگراه را به دستتت گرف ند و قبیلهنظامیان وق ی القاعده در عراق تضتتعیف شتتد، شتتبه

 .]70[ داد داد تا آنها را برای جن  با القاعده عراق تشویب مندارتش آمریکا نیز به آنها اجازه این مار را می

 
 امرز عراق و اردنل لیبیطر-بزرگراه باداد

طرح پیشتتنهادی ارائه شتتده از ستتوی  2017نخستتت وزیر وقت آن، در مارس دولت عراق و حیدر العبادی، 

با شتتترمت  بار مبنی بر انعقاد قرارداد  ندار ان آمریکا جهت تعمیر بزرگراه و محافظت از « اوالیو گروپ»فرما

سافران را تایید مرد سعه .]71[ مارگران و م یک بزرگراه بین المللی جهت ایجاد  این قرارداد برنامه ای برای تو

عربس ان و ساخت یک بزرگراه جدید به منظور اتصال مس قیم انبار به -دس رسی باداد به عرعر در مرز عراق

 .]72[ شدمرز عربس ان را نیز شامل می
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 مسیرهای باداد به عرعر ادر مشور عربس انل

سوی اعضای مجلس عراق از جمله گروهمخالفتاما این پروژه با  شدیدی از  شیعه همسو با ایران و های  های 

های ستتنی مخالف با احزاب استتتمی مه در آن زمان مستتهول فرمانداری بودند، مواجه شتتد. این برخی گروه

به نیروهای  ها دولت را مجبور مرد تا از این قرارداد صتتترف نظر مرده و وظیفه محافظت از بزرگراه رامخالفت

بود؛ آنها نگران بودند مه  1امنی ی عراق بستتپارد. یکی از دالیل مخالفان این طرح ستتوءظن آنها به گروه اوالیو

در ستال  بلک واترنفر از اعضتای  4در ارتبان باشتد. « بلک واتر»شتاید این شترمت با ستازمان امنی ی بدنام 

 .]73[ مجرم شناخ ه شده بودندنفر در باداد  17در تیراندازی و مش ن دست مم  2007

با این حال، به گف ه یک مقام دول ی از انبار مه به طور مستتت قیم در پیشتتتبرد پروژه دخیل بود، گروه های 

همسو با ایران علیه پروژه همدست شدند چون آن را تتشی از سوی آمریکا برای گس رش نفوذش در انبار و 

های حامی ایران با توجه به این حقیقت مه نیروهای آمریکا حریم برخی از گروه .]74[ ی دانس ندشرق عراق م

مردند، این پروژه را نیز بخشی از یک های نظارتی را مدیریت میهوایی منطقه را تحت من رل داش ند و بالون

های ضد ایرانی قلمداد در منطقه و تبدیل آن به یک پایگاه فعالیتبرنامه بلندمدت برای تثبیت جایگاه آمریکا 

 .]75[ مردند

-تتش نیروهای آمریکایی برای من رل مرزهای عراق»یک مقام رستتتمی م ائش حزب اهلل نیز در حالی مه 

سانی  س فاده ایران از این مرز جهت ممک ر سوریه و حزب اهلل و همچنین سوریه به بهانه جلوگیری از ا به 

را « های محلی مه به دنبال جداستتتازی در عراق بودندهای عراق و ممک به گروهاعمال هژمونی بر توانایی

                                                                                                                                                        
1 Olive Group 
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گروه های حامی ایران همچنین به دنبال توستتعه یک  .]76[ های مشتتابهی را بیان مردمرد، نگرانیمحکوم می

های عراق برای گستتت رش و تثبیت نفوذ خود در مرزها برداری از شتتتبکه بزرگراهیگزین جهت بهرهبرنامه جا

بوممال جهت -هایی برای توستتتعه مستتتیری از مربت به منطقه قائمبرآمدند. به گف ه ستتتامنان محلی، تتش

ین منطقه های وابس ه به حشد الشعبی و مردم عادی ابه خصوص زائران عازم دمشبل بتسهیل حرمت گروه

 .]77[ پرجمعیت شیعه جنوبی و مرز صورت گرفت

بوممال برای ایران با یادآوری این مستتاله مه بازگشتتایی رستتمی این مرز در ام بر -اهمیت گذرگاه مرزی قائم

 .1در ن یجه منافع ایران و م حدانش به دولت دیک ه شد، مشهودتر می شود 201۹

 
 بوممال -گذرگاه قائمرسمی  بازگشایی

ساً سا سنی از قائم، مرز ا سوخت و ایجاد  به گف ه یک قانونگذار  سوریه، ماهش ممبود  صاد  برای ممک به اق 

محمد الشعار، وزیر مشور  .]78[ فرصت برای دولت سوریه جهت احیای تولیدات صنع ی در حلش باز شده بود

عراقی های  .]79[ به باداد سفر مرد و از دولت و مجلس عراق خواست مرز را باز منند 2018فوریه سوریه، در 

س ه به ایران بود، نیز  ضو یک ائ تف واب شمی مه رئیس دف ر نخست وزیر و ع م حد ایران از جمله محمد الها

 .]80[ ار را مجبور مردند تا بازگشایی مرز را تایید منندبه این امر تمایل داش ند و اعضای مجلس از انب

س ه ماندن دو گذرگاه مرزی دیگر بین عراق بوممال افزود-مساله دیگری مه بر اهمیت گذرگاه مرزی قائم ه، ب

سوریه اتنف شب به این گذرگاهی-لید و ربیعهو-و  س ری دم ست. د سط نیروهای ها به ترعربیهل بوده ا تیش تو

 .قطع شده است اقسدل آمریکا و نیروهای دمومرات سوریه

                                                                                                                                                        
 بوده است. 201۹الب ه اف  اح رسمی این گذرگاه آخرین روز سپ امبر  1
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 بوممال-و موقعیت آن نسبت به گذرگاه قائم تنف اسوریهل-گذرگاه ولید اعراقل

 
 بوممال-یعربیه اسوریهل و موقعیت آن نسبت به گذرگاه قائم-گذرگاه ربیعه اعراقل

برخی مقامات دول ی قائم باور دارند بازگشتتایی گذرگاه مرزی بیشتت ر از همه به ستتود ایران و م حدانش تمام 

های شتتود. آنها می گویند تنها شتترمت های وابستت ه به ایران و م حدانش اجازه خواهند داشتتت به فعالیتمی

دولت لبنان و حزب اهلل این  .]81[ بازرگانی بپردازند. این شتترمت ها عمدتا لبنانی، عراقی و ستتوری هستت ند

ها سهم بیش ری های مرزی نشان داده و گف ه اند مه این فعالیتمشور، تمایل بسیار زیادی به توسعه فعالیت
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با  .]82[ دهد و به اق صاد مشورشان ممک می منداز بازار گس رده عراقی را در اخ یار ماالهای لبنانی قرار می

گذاری های این حال، مقامات دول ی قائم تایید مرده اند بازگشتتایی مجدد گذرگاه مرزی جدای از ستتیاستتت

 .]83[ زایی جوانان بیکار منطقه نیز ممک می مندملی، به اق صاد محلی و اش اال

های تر گروهبوممال به شتتبکه گستت رده-مردن منطقه مرزی قائمه دنبال م صتتلاگرچه تهران و م حدانش ب

ضایی خود را در این مناطب حفظ  ضد آمریکایی هس ند، باداد و دمشب در تتشند تا اخ یار ق حامی ایران و 

سابب گذرگاه ست منند. به گف ه ماظم العقابی، رئیس  سیا ش ه تا سعی دا شور  های مرزی عراق، دولت این م

از  .]84[ ن رل مرزی را احیا مند و ستتتازومار موثری برای پایش تحرمات مردم و ماالها در مرز به اجرا گذاردم

های تحت حمایت سپاه پاسداران این رو، اولویت های مقامات امنی ی و نهادهای مدنی عراق و سوریه با گروه

ست و این در حالی ا سو نی شعبی تعلب دارند مه ست مه برخی از این گروهایران هم شد ال ها در عراق به ح

 .روداساسا بخشی از دولت این مشور به شمار می

شکار می سویی گاهاً برای عموم نیز آ صاری خود برای این عدم هم شود. برای نمونه، دولت عراق بر حب انح

امید مرده استتتت. با این حال، العقابی اذعان های مرزی تهای مرزی از طریب اداره گذرگاهنظارت بر گذرگاه

سران گمرا در مرز بر گروه ش ه اعمال قدرت مرزبانان و اف ش ر موارد دا های قدرتمند فعال در منطقه در بی

 .]85[ ساده نبوده است

سداران ایران و موسسات امنی ی های تحت حمایت سپاه پابه عنوان یک نمونه دیگر از نبود اع ماد میان گروه

شار مکالمه تلفنی ژنرال محمود الفتحی، فرمانده عملیات امنی ی عراق در انبار، و  دولت عراق، می توان به ان 

اشتتاره مرد.  201۹یک مامور آژانس اطتعات مرمزی ایاالت م حده استتیال توستتط م ائش حزب اهلل در ژوئیه 

تعاتی درباره موقعیت های نیروهای حشتتتد الشتتتعبی در قائم و منطقه فتحی در این مکالمه وعده داده اط

 .]86[ مرزی در اخ یار آنان بگذارد

سی داد و  س ور بازر شین عراق، در وامنش به این اتهامات به وزارت دفاع د عادل عبدالمهدی، نخست وزیر پی

ست بودند. با این ح شد اتهامات نادر سنی بود تنزل رتبه پیدا مرد. برخی از معلوم  ال، فتحی مه یک ژنرال 

گناه گذاران حامی حشتتد الشتتعبی گف ند مه او تنها به دلیل اعمال فشتتارهای آمریکا بر دولت عراق، بیقانون

امر با ان صاب فتحی به عنوان ها، م ائش حزب اهلل از همان اب دای طبب برخی گزارش .]87[ دانس ه شده است

مقام ارشتتتد نظامی در انبار مخالف بوده چرا مه او استتت قرار این گروه در نُخَیش، منطقه مورد مناقشتتته بین 

 .]88[ های انبار و مربت و مرز اس راتژیک بین نواحی شیعه و سنی نشین، را رد مرده استفرمانداری

قائمستتتامنان منط منند یک عامل دیگری مه بر اهمیت ژئوپلی یک این نواحی بوممال فکر می-قه مرزی 
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ست. به عنوان مثال، میدان گازی می سفر و گوگرد ا س رده طبیعی از جمله نفت، گاز، ف افزاید، وجود منابع گ

س سوریه، یکی از بزرگ ترین میادین عراق ا س ان قائم و بخش هایی از  ت و توانایی عکاش در بخش جنوبی ا

سوریه را دارد شور عراق و  سران محلی در قائم باور  .]89[ تامین انرژی گاز و برق ارزان برای هر دو م دولت و 

به ر م ظرفیت بار  نداری ان به طور دارند مه دولت مرمزی عراق و فرما های اق صتتتادی عظیم این منطقه، 

 .اندده گرف های آن را نادیناعادالنه

از این رو، برخی از سامنان قائم در تقاضا برای تشکیل یک فرمانداری مجزا برای  رب انبار به دیگر شهرهای 

های یک مقام دول ی از  رب انبار، هدف پیوستتت ند. طبب گف ه راوةو  هیت، حدیثه، عانةاین منطقه همچون 

س قل منطقه و بهره سش از منابع آنها اداره م شی  .]90[ آن بودوری منا س ه را تت اما برخی از مقامات این خوا

سنی ضعیف فرمانداری و ایجاد تفرقه در میان  صباح المحتوی، برای ت س ه و آن را نپذیرف ند. به گف ه  ها دان

ست بودند سنی مجلس مخالف این درخوا ش ر نمایندگان  شیعه  .]91[ رئیس قبیله بومحال، بی ضای  ح ی اع

مجلس نیز مه حامی این الیحه بودند، قبول آن را مشتترون بر تقستتیم مجدد مرز میان انبار و مربت و الحاق 

شرایط را پیچیده س ه  س ند. محتوی بیان مرد مه این خوا ای نیز تر مرده و یک بُعد قبیلهنُخَیش به مربت دان

 .همین دلیل، او و همکارانش از این درخواست صرف نظر مردند به آن افزود و به

تحوالت ستتاز زمینه ،نواحی مرزی شتترایطمند؛ تر را درباره نواحی مرزی افشتتا میاین مستتاله حقیق ی بزرگ

ستای منطقه س ردهطور فزایندهمه به ا س راتژیک در عراق در رابطه با مرز ای با متحظات گ سی و ا سیا تر 

بوممال با در هم آمیخ ن این عوامل و رقابت و ارتباطات میان بازیگران -مرزی قائم منطقه. آینده وجود دارد

 .دول ی،  یردول ی و بازیگران دوگانه فعال در این منطقه، شکل خواهد گرفت
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 نتیجه گیری

احیه مرزی ها و نزاع مداوم مه در نزدیک به دو دهه گذشتت ه منطقه را مستتموم مرده، ندرگیری یدر ن یجه

س ه و نظامی-قائم سی مه بوممال چند د سا شریان ا ست. با این حال، این منطقه به عنوان یک  شده ا سازی 

صل می شب را به یکدیگر م  سو با ایران را در خود جای مند، عمل مرده و گروهباداد و دم های گوناگون هم

س راتژی منطقه ست. در ن یجه، ا شدت با تحوالداده ا سوریه در هم آمیخ ه ای ایران به  ت نوار مرزی عراق و 

 .است

های اند؛ فعالیتدر عین حال، شتتهرها و روستت اهای هر دو ستتوی مرز به دلیل جن  خالی از ستتکنه شتتده

های اج ماعی قائم و بوممال به طور ملی تاییر مرده استتتت. به اق صتتتادی در این منطقه از بین رف ه و بافت

های خود گریخ ه بودند، به دلیل ها از خانهمی مه به دلیل درگیریخصتتتوص در بوممال، بستتتیاری از مرد

های جدیدی از روابط پدیدار شده توانند به مناطب خود بازگردند. شکلثباتی مداوم، دیگر نمیناپایداری و بی

این منطقه  ها درتواند به ادامه درگیریای و بین المللی با یکدیگر تتقی پیدا مرده و میاست، تمایتت منطقه

 .بینجامد

های تر مرده و پایگاهبوممال پررن -ایران و م حدانش در چنین فضتتایی حضتتور خود را در منطقه مرزی قائم

های اند. اما این پروژه ناتمام همچنان با چالشاستت راتژیک خود در عراق و ستتوریه را به یکدیگر م صتتل مرده

سی مواجه خواهد بود. حمتت هوایی آمریکا و سا سرائیل به مقرهای گروه ا شبها سپاه های  س ه به  نظامی واب

اند یک مسیر عبور و دهند مه تهران و م حدانش هنوز موفب نشدهپاسداران ایرانی در نواحی مرزی نشان می

سنی در قائم و مرور ایمن برای ان قال نیروها و محموله های خود ایجاد منند. در همین حال، جمعیت محلی 

منند ها دشمنی نیز مینظامی طرفدار ایران دارند و گاهاً ح ی با آنهای شبهن شدیدی به گروهبوممال سوءظ

نظامی در رابطه با سامنان محلی شده است. این های شبهو این واقعیت، موجش احساس ناامنی در میان گروه

ناطب شهری باقی بمانند و در اند تا خارج از مها برای جبران این احساس ناخوشایند م قابل، سعی مردهگروه

های مرزی برای به مارگیری شتتمار بیشتت ری از عین حال خود را با اق صتتاد محلی در هم آمیزند و از گذرگاه

 .شرمای محلی اس فاده منند

نظامی وابس ه به های شبهها میان نهادهای دول ی، شهروندی، امنی ی و نظامی در عراق و سوریه و گروهتنش

دهی مجدد به مدیریت مرزی تنها مطابب اهداف خودش، تاثیر ان ایران، بر توانایی ایران در شکلسپاه پاسدار

های شتتبه نظامی عضتتو حشتتد الشتتعبی هستت ند، مجبورند منفی می گذارد. به عتوه، از آنجایی مه امثر گروه

ساداعش به شعبی در دوران پ شد ال سمی  تمایتت و اولویت های خود را با آن هماهن  منند؛ ح یک نهاد ر
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تبدیل شده مه دولت مرمزی عراق سعی دارد آن را من رل مند. به ر م نفوذ شدید تهران در باداد و دمشب، 

صلی دولت و ادارات محلی هر دو مشور وجود دارند مه ترجیح می دهند مسیرهای  نیروهایی در داخل بدنه ا

 .وا هس ندمس قلی را دنبال منند؛ به عبارت دیگر به مقاصد ایران مشک

یه در سوریه، توانایی ایران برای دیک ه رف ار ملی و رقیشو روسورای همه این مسائل، حضور آمریکا و نفوذ بی

سوریه را محدود می سهولین عراق و  سلیمانی، فرمانده نیروی قدس ایران و محلی م سم  سردار قا مند. ترور 

های شبه نظامی وابس ه ر ساخ ار رهبری گروهابومهدی المهندس، جانشین فرمانده حشد الشعبی یک خأل د

به سپاه پاسداران ایران ایجاد مرده است. اگر جانشین سردار سلیمانی ن واند قدرت من رل ایران را بازگرداند، 

نظامی به مرور زمان تضعیف خواهد شد. چندگانگی بازیگران فعال در قائم و های شبهدهی به این گروهجهت

ها، شتتتکل گیری مجدد ستتتاخ ارو قدرت را به تاخیر انداخ ه و عدم قطعیت و ای مخ لف آنهبوممال و برنامه

 .ثباتی قابل توجهی را به مرزهای عراق و سوریه تزریب خواهد مردبی
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 و پشتیبانی مالی درباره نویسندگان

 

هریت حستتتن: یکی از اعضتتتای ارشتتتد  یرمقیم مارنگی مرمز خاورمیانه مه تمرمز 

-بر عراق، فرقه گرایی، هویت ستتیاستتی، بازیگران مذهبی و روابط دولتتحقیقات او 

 جامعه است.

Harith Hasan is a nonresident senior fellow at the Carnegie 

Middle East Center, where his research focuses on Iraq. 

 

 

 

ضر خادور: محقب  یرمقیم در مارنگی مرمز خاورمیانه در بیروت مه  صلی خ زمینه ا

های محلی در سرزمین شام با تمرمز بر شهروندی و هویت-تحقیقات او روابط نظامی

 سوریه است.

Kheder Khaddour is a nonresident senior fellow at the 

Carnegie Middle East Center, where his research focuses on 

Syria. 

 

X-Border محلیاین گزارش با پشتت یبانی شتتبکه تحقیقات   ، مؤلفه ای از برنامه شتتواهد، ستتیاستتت ها و  

X-Border روندهای منازعه  Department سعه بین المل  DFI)لی بری انیا برای تو D) مه با ممک دولت ،

 .بری انیا ت مین مالی می شود، تولید شده است
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