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 :مقدمة

بدأ الدعم اإليراني لنظام األسد في وقت مبكر وخاصة بعد استشعار إمكانية وصول ثورات الربيع العربي إلى 

نية عسكرية واألماملساعدة ال تقديمبادرت إيران إلى السورية ففي األيام األولى من الثورة سوريا، 

نشاط   2011في أيار  خزانة األمريكيةوزارة اللمبكرة تقارير  حيث أكدتفي الخفاء،  واالستخباراتية واملالية

الثورة   كشفت مشاركته في قمع قدو التابع للحرس الثوري اإليراني،  "فيلق القدس"إيران في سوريا وخاصة 

 في العراق  ا ، خاصة وأنه  التي تأسس عليه"الثورية"  لشعارات  زيف االسورية  
ً
 شموليا

ً
 بعثيا

ً
سبق وواجه نظاما

 له من   األوصاف، إال أن املوقف اإليراني، اعتبر الحراك الشعبي للثورة السوريةووصفه بأسوأ 
ً
سيكون ضارا

 .1عدة نواحي

ثم  بتقديم كافة سبل الدعم لقمع املظاهرات السلمية ومالحقة املطلوبين،"الحرس الثوري اإليراني"بدأ 

 من اإليرانإلى سوريا  واملجندين نقل األسلحةتطورت أشكال الدعم إلى 
ً
ثم من الشيعة العراقيين  يين أوال

والباكستان واألفغان، باإلضافة إلى إشرافه على تدريب بعض الوحدات العسكرية ولجان الدفاع الوطني 

عبر مدربين إيرانيين يتقنون  جئةحرب العصابات، وطرق التعامل مع الهجمات املفاعلى تكتيكات القتال و 

 .2في سورية أو إيران أو لبنان لبناني، وذلك ضمن معسكراتال "حزب هللا" العربية وبوجود عناصر من 

على صيغة قانونية يتيحها   ها إيرانتفي استعانته باملليشيات التي أنشأتها أو استجلب استند نظام األسدوقد 

وغيرها من  "القوى الرديفة" تسمح له باالعتماد على امليليشيات تي، والقانون الخدمة العسكرية السورية

ه أفراد ، لتعويض النقص الهائل في أعداد عناصر الجيش الذين فضل معظم3العسكرية النظامية القوات

 .ضد الشعب السوريالهرب على الدخول في معركة  االنشقاق أو

التصنيف والتبعية وعوامل ...  اني في سوريامليشيات املشروع اإلير)املعنون بويهدف هذا التقرير 

 أو التي قامت املشروع اإليراني  بنية مليشيات فهمإلى توضيح و  (الحشد
ً
سواء تلك التي استقدمتها خارجيا

 ،
ً
، الدينية واإليديولوجية والسياسيةالعسكرية و  التبعيةبما فيها الروابط التي تجمع بينها، و ببنائها داخليا

ومقاطعة   ليزية،باللغتين العربية واالنكاألوراق والتقارير املنشورة حولها ع ورصد من خالل جم وذلك

 
ً
آلخر ما وصلت له مراكز البحث والرصد العربية والغربية،وتحليل املعلومات الواردة فيها وتحديثها وفقا

 .ياقاألسباب التي مكنت إيران من حشد وتجنيد هذه األعداد والوسائل التي اتبعها في هذا الس

السوري سيقوم مركز الحوار  اللتين للورقتين الالحقتينتمهيدية  معرفيةتشكيل أرضية ويسعى التقرير ل

 
ً
، حيث ستستعرض  "مليشيات املشروع اإليراني في سوريا ضمن سلسلة تحمل عنوان "  بنشرهما قريبا

 ومساحات ر .. األدوايامليشيات املشروع اإليراني في سور والتي تحمل عنوان "القادمة  الورقة األولى

ومجاالت النفوذ  خالل السنوات املاضية التي لعبتها تلك املليشياتغير القتالية القتالية و األدوار  "النفوذ

مليشيات التي تحمل عنوان "  الورقة الثانيةناقش تبينما س ، التي سعت إلى التغلغل فيها والتأثير عليها

 
   http://bit.ly/2lCIcjn، 2019-9-12تاريخ النشر  مباشر،موقع الجزيرة  "،(6الحرس الثوري.. من حماية ثورة إلى وأد الثورة السورية )الحلقة "  1
 املصدر السابق 2
  http://bit.ly/31G2Yxx ،2010، آخر تحديث في تموز 2003نيسان  21السوريين، "قانون الخدمة العسكرية"، نقابة املحامين  3

   /gFBo22Jhttp://bit.ly، 2016-3-14تاريخ النشر  كارينغي،"، مركز قوة في الضعف: قدرة الجيش السوري العَرضية على الصمود " 

http://bit.ly/2lCIcjn
http://bit.ly/31G2Yxx
http://bit.ly/2JgFBo2
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 وإق" واألثر اإلقليمياملشروع اإليراني في سوريا.. املستقبل 
ً
 مستقبل تلك املليشيات محليا

ً
وتأثير  ليميا

 .وجودها على دول الجوار والدول املعنية بالقضية السورية

 

 جديد التقرير: 

 على آخر ما صدر عن دراسات بحثية أو  -1
ً
تحديث املعلومات الواردة عن املليشيات وأعدادها بناءا

 من مراكز رصد أجنبية أو عربية.

املواقع واألوراق، واستبعاد املعلومات الشاذة أو الكثيرة الواردة في العديد من  ملعلوماتمقاطعة ا -2

 التي لم تقم على منهجية واضحة أو سليمة.

محاولة تشكيل تصور حول البنية الداخلية التي شكلت تلك املليشيات واملرجعيات التي تتلقى منها   -3

، ب
ً
خلية أو التنسيقية  اإلضافة إلى فهم العالقة التنظيمية الدااألوامر أو تلك التي تتبع لها أيديولوجيا

 سواء في العمليات العسكرية أو 
ً
العسكرية التي تربط فيما بينها، لتحديد املليشيات األكثر تأثيرا

 غيرها. 

في األسباب والوسائل التي ساعدت إيران على حشد وتجنيد هذا العدد من  مبسطة قراءة تحليلية  -4

 دان مختلفة.املقاتلين من بل

  :ات مهمةتنويه

 أدلة متضافرة على وجود رغم  ما أمكن،    لى تجنب التصنيفات الطائفيةإعمل على التقرير فريق السعى   -

 .املليشيات توجيهتشكيل وحشد و البعد الطائفي كمحرك أساس ي لغلبة 

ع اإليراني، لن يستطيع هذا التقرير التمهيدي تقديم كامل الصورة واملعلومات عن مليشيات املشرو   -

تستكمل أجزاء املشهد املعقد واملتشابك، وتجيب على العديد من األسئلة خاصة وأن األوراق الالحقة س

واملعارك التي  في سوريا،  املليشيات  انتشار  املتوقعة التي قد تخطر في ذهن القارئ كالتساؤل حول أماكن  

ة سيتم اإلجابة عنها باستفاضبما وغيرها،  شاركت فيها والتحوالت التي طرأت عليها واملصير املتوقع لها

 في األوراق الالحقة.
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: مليشيا
ً
 . التصنيف والتبعية في سوريا.املشروع اإليراني  أوال

في  ألف مقاتل في املليشيات املحلية أو األجنبية التابعة لها 150-100ما بين  2017إيران بحلول عام  ندتج

والذي انخفض تعداد  النظامص العددي الذي طرأ على جيش ، وذلك في محاولة منها لتعويض النقسوريا

 إلى 220عناصره من  
ً
املدن   تأمينو يار النظام، منع انه، حيث أسهمت هذه املليشيات في 4ألف مقاتل 25ألفا

 .5االقتصاديةاملواقع  عدد مناة وأجـزاء كبيرة من الجنوب، و وحلب وحم دمشق وحمصالكبرى ك

مليشيا، واختالف  60والتي وصلت ألكثر من املشروع اإليراني في سوريا يشيات بالنظر إلى تعدد أسماء ملو 

تابعة إليران أو املدعومة منها أو املحسوبة عليها  املليشيات ال  أهميمكن تقسيم  جنسيات أفرادها وأعدادهم،  

  إلى:

 قوات عسكرية إيرانية. -1

 املليشيات األجنبية )غير العربية( . -2

 عربية(.املليشيات األجنبية )ال  -3

.املليشيات املحلية -4

 
ستة سيناريوهات ملستقبل امليليشيات املوالية  ترجمتها للعربية حملت عنوان "  ت ، وتم2019ولندا للعالقات الدولية عام دراسة نشرها معهد ه نقال عن 4

   http://bit.ly/2kYyCqC،  2019- 3-15ترجمات موقع املرصد االستراتيجي، تاريخ النشر  “، :للنظام في مرحلة ما بعد الحرب
كما انتشرت العديد  ،حلبشاركت املليشيات الشيعية في معارك أساسية كانت فيها رأس حربة، كمعارك حمص القديمة والقصير والقلمون وداريا ومعارك  5

" حمايةفي “ -خاصة املليشيات املحلية –لبنان أو األردن، عدا عن دورها  من املليشيات املحلية وغير املحلية في املناطق الجنوبية والحدودية سواء مع العراق أو

 سنوضح في األوراق الالحقة. الطاقة، كمااملنشآت االقتصادية كمناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز ومحطات توليد  بعض

http://bit.ly/2kYyCqC
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  :(تتبع للحرس الثوري اإليراني) إيرانيةعسكرية قوات  -1-1

 لتصريحات رسمية  -2012إيران  منذ عام  رسلتأ
ً
عسكريين الستشارين العديد من امل–متضافرةوفقا

يراني لم ،إال ان الدور اإل "فيلق القدس"معظمهم من عناصر  سوريا لدعم نظام األسد    إلىرفيعي املستوى  

 في عملية القتال،حيث أعلنت  مجرد دور استشاري   نيك
ً
 واضحا

ً
وكالة األنباء اإليرانية  بل كان انخراطا

، وعادت التصريحات 6إيراني 400بلغ  2015 -2011عدد القتلى اإليرانيين بين عامي  أن الرسمية "إرنا"

  50الرسمية لتؤكد وجود 
ً
  جنراال

ً
، تم  العراقية –اإليرانية في الحرب كوا شار  ممن قواتها من  متقاعدا

شمال حلب وعفرين وطومان   في معارك مباشروكان لهم دور رئيس ي و  ،2014إرسالهم إلى سوريا عام 

 .7بقيادة قاسم سليماني والحاضر

 إلى:سوريا  داخل واملوجودةالتابعة للحرس الثوري  العسكرية اإليرانية القواتوتنقسم أهم 

 ."فيلق القدس“ـلتابعة نية قوات عسكرية إيرا ▪

 قوات عسكرية تابعة للباسيج. ▪

  "فيلق القدس“ ـلتابعة قوات عسكرية  1-1-1

شكل الحرس الثوري اإليراني،    فيلق القدس""
ُ
التدريبات توفير  لديه خبرة في  هو واحٌد من خمس وحداٍت ت

لعمليات خارج  ا ول عناملسؤ األنشطة االحتجاجية داخل إيران، كما أنه ، وقمع ةدفاعية العسكريال

إجراء اإلتصاالت الدبلوماسية السرية، وتوفير التدريب، وتزويد ـ حيث يعمل على الحدود اإلقليمية

اللواء قاسم سليماني  قيادته يتولى ، املنظمات باألسلحة والدعم املالي، وجمع االستخبارات التكتيكية

الحكومة أجهزة  من قبلوليس  ،الفقيه" ولي"الني اإليرا املرشد األعلىمن قبل  للمساءلة يخضعالذي 

 في  العراق خالل الحرب العراقية اإليرانية، وفي أفغانستان،  "فيلق القدس"قد شارك و  ،االيرانية
ً
سابقا

 .8"الحوثيين" و "حزب هللا"باإلضافة لدعمه لجماعات مختلفة ك

 "الباسيجا لعسكرية اإليرانية التابعة لـ "  القوات -1-1-2

 
ُ
تشتهر بقدرتها على التصدي لالحتجاجات التعبئة الشعبية، وهي تابعة للحرس الثوري  واتبق عرفت

، عملت هذه القوات من خالل العنف في الشوارع والترهيب 2009التي حدثت داخل إيران عام ك املدنية 

يع لهم تدريبات عسكرية إضافة إلى دورات في مواض وقدمتعلى تجنيد املتطوعين حتى من املراهقين، 

يف حلب الجنوبي في ر عات في القتال وخاصة في معارك سياسية وأيديولوجية، وقد شاركت هذه املجمو 

 
   http://bit.ly/2lOh1C0،2015-9-15 تاريخ النشر نت،" موقع الجزيرة أبرز العسكريين اإليرانيين القتلى في سوريا"  6
  http://bit.ly/2kf5efq ،2016-08-19 نت، موقع أورينت "،تعرف على "الجيش الشيعي الحر" الذي أسسه قاسم سليماني في سوريا"  7
   http://bit.ly/2kgTyJe، 2019-2-18، تاريخ النشر االلكتروني fanackموقع "، لوحدة القوية والسريةفيلق القدس اإليراني: ا 8

http://bit.ly/2lOh1C0
http://bit.ly/2kf5efq
http://bit.ly/2kgTyJe
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رض عليها عام    كما،  20179عام  
ُ
عقوبات أمريكية، شملت املليشيات العسكرية والشبكات املالية   2018ف

 التابعة لها.

  :(ية)غير العرب يةجنباأل  املليشيات -1-2

 ريا: جنبية املقاتلة في سو من أبرز الجماعات األ 

 لواء فاطيمون  ▪

 لواء زينبيون  ▪

 ( افغانستانمن ) ،فاطميون لواء  -1-2-1

الحرس الثوري "عملوا تحت إشراف  10مقاتللف أ 12-10بين  عدد املقاتلين األفغان في سورياقدر ي

 :11أقسام  3وهم يصنفون إلى قاسم سليماني،  "القدس فيلق"وقائد ، "اإليراني

 من استهداف حركةية هاجرت إلعناصر أفغان .1
ً
  طالبان   ى سوريا في وقت سابق واستقرت فيها هربا

أفغاني، كانوا يقيمون ويتجمعون في بلدة  2000ب هذه الجالية الصغيرة  لهم ويقدر عدد

 السيدة زينب وهم من قومية "الهزازة".

 قاتلين األفغان في اللواء.في إيران، من قومية "الهزازة"، وهم يشكلون أغلبية املالالجئين األفغان   .2

 بلدان غير إيران وسوريا.  مناألفغان  الالجئين .3

استغلت إيران مجتمعات الالجئين األفغان على أراضيها والذين كانوا يعانون من أوضاع اجتماعية فقد 

ى إقامات، فقامت بإغرائهم باألجور السخية عل حصولهمواقتصادية سيئة، وصعوبات على صعيد 

غنيهم بشكل ي  ، األمر الذي بدا لهم فرصة لتحسين أوضاعهم12أوضاعهم القانونيةبتصحيح    وتقديم وعود

عن حلم اللجوء والهجرة إلى أوروبا، كما استغلت إيران العديد من الالجئين األفغان الذين كانوا في السجن 

 .  13لخدمة في سوريا لسجن أو الترحيل أو ا، وخيرتهم مابين ااملخدراتأو  اتبمشاكل في اإلقامبتهم تتعلق 

 
   //:bbc.in/2kws5DChttps، 2019-4-18بالعربي، تاريخ النشر  BBCموقع  "،الحرس الثوري اإليرانيتعرف على "  9

10  ttp://bit.ly/2lOeJCUh ,12 March 2018 website bicom ”,Briefing | Iranian forces and Shia militias in Syria" 
11  http://bit.ly/2lTqIza 2014,-6-institute, 3Washington  ,SmythPhillip by  ”,Iran's Afghan Shiite Fighters in Syria "  
إيران،   لعائالتهم فيدوالر أمريكي باإلضافة إلى وعود بتصحيح األوضاع القانونية    650  –  450تلقى مقاتلوا لواء »الفاطميون« أّنه رواتب شهرية تراوحت بين    12

 املصدر: الوعود،إال أن إيران لم تلتزم بتلك 

 "Iran's Afghan and Pakistani Proxies: In Syria and Beyond?”, by Farzin Nadimi, Washington institute, 22-8- 2016, 

 http://bit.ly/2kj4AO2 
13 Middle East Institute, October 15, 2018,  Schneider,Tobias ", by The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war"

,http://bit.ly/2mhqgLa 

https://bbc.in/2kws5DC
http://bit.ly/2lOeJCU
http://bit.ly/2lTqIza
http://bit.ly/2kj4AO2
http://bit.ly/2mhqgLa
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وقد قامت إيران بالزج بهؤالء املقاتلين في الصفوف األولى في املعارك رغم عدم جهوزيتهم العسكرية 

  عامي والقتالية مما أدى إلى ارتفاع أعداد القتلى والجرحى بين صفوفهم بنسبة كانت األعلى وخاصة خالل  

  45عداد القتلى بلغت متوسط أحيث أشارت بعض التقارير إلى أن ، 2017و 2016
ً
 .14،شهرًيا قتيال

 (:باكستانمن )  زينبيون  واءل -1-2-2

،  2013، بدأت مشاركتهم في القتال في عام الحرس الثوري جندهممقاتل، 1000كثر من قدر عددهم بأي

 بهم  ثم فاطميون، حيث كانوا يقاتلون بداية تحت لواء
ً
 خاصا

ً
انفصلوا عنهم بعد مدة وأسسوا تشكيال

 عرف بلواء زينبيون  أكثر 
ً
 15تنظيما

املؤسسات التعليمية عن طريق وخاصة الذين أصبحوا قادة عسكريين ، تم تجنيد املقاتلين الباكستان 

ا نشطت عمليات  وفروعها املنتشرة في عدد من البلدان، كم جامعة املصطفى الدوليةالتابعة إليران ك

عي، واملساجد ردية، ووسائل التواصل االجتمااملواقع اإللكترونية باللغة األ بعض التجنيد عن طريق 

ما  بعد وخاصة، إعالنات التوظيف  استغاللباإلضافة إلى ، املحلية في املناطق التي يهيمن عليها الشيعة

 . 16عامل باكستاني شيعي في األعوام األخيرة12000 قد طردت دولة "اإلمارات"ذكر من أن 

تعليم األطفال،  شهرية لدوالر، وتعويضات    1000ة وصلت إلى  برواتب شهري  وتم إغراء املجندين الباكستان 

 يوم  15وكفالة للعائلة في حال موت املقاتل، باإلضافة إلى إجازة مدتها  
ً
املجندون ، وقد تلقى  كل ثالثة أشهر  ا

 . 17ستة أشهر في سورياة ملدة متقدم اتتدريب ثم يوًما، 45ت عسكرية أساسية مدتها تدريبا بداية

 تحليلية:وقفة 

 يمكن أن نلحظ النقاط التالية: يةغير عربأجانب من جنسيات  وعند النظر إلى عملية تجنيد مقاتلين 

لتنفيذ أجنداتها اإلقليمية  -خاصة في الدول غير املستقرة -استغلت إيران الطائفة الشيعية  ▪

ية  وافز مالوتقديم ح  وذلك باستغالل املظلومية الدينية ورفع حجة الدفاع عن املراقد الشيعية،

، كما قامت باستنزاف شريحة الشباب من الالجئين األفغان املوجودين على أراضيها مغرية

بالتهديد تارة وباإلغراءات املالية تارة أخرى  راهقين،وقامت بتجنيد العديد منهم حتى من امل

 مستغلة أوضاعهم املعيشية الصعبة.

 
 السابقاملصدر  14
 در:مقاتل في سوريا، املص 100، قتل منهم مايزيد عن فرد 5000ب بأن عدد املقاتلين في لواء زينبيون يقدر صحيفة فارس نيوز نشرت   15

 "Iran’s Afghan and Pakistani Proxies: In Syria and Beyond?”, by Farzin Nadimi, Washington institute, 22-8- 2016, 

http://bit.ly/2kj4AO2 
 املصدر السابق 16
17 Middle East  Azam, Khuram Iqbal, by Zubair ”,Militancy in PakistanShiite Mobilization and the Transformation of Sectarian  "

  http://bit.ly/2lXVrL9 2017,-3-, 29Institute 

http://bit.ly/2kj4AO2
http://bit.ly/2lXVrL9
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 الداخلية رية واحتواء النقمة الشعبيةاتجهت إيران نحو هذا التوجه لتخفيف خسائرها البش ▪

لن  تجهيز وإعداد قوات بالوكالة فعملت على، جراء انخراطها في صراعات خارجية املتصاعدة

 .الضغوطات الداخلية ارتهم كلفة باهظة عليها ولن تتسبب بتصعيدتشكل خس

ية إشراكهم في استغلت إيران الخبرات القتالية التي اكتسبتها هذه املليشيات للتهديد بإمكان ▪

في تصريحاتهم اإلعالنية قادة لواء »الزينبيون« حيث وجه عدد من  بالوكالة، إقليميةصراعات 

 .18استعداده للقتال على أي جبهة وإعالن "إسرائيل"التهديد للسعودية و

 بين املليشيات األ  ▪
ً
 لقلة خبرتهم جنبية نسجل املقاتلون األفغان الفئة األكثر استنزافا

ً
ظرا

تهتم أو  أو حكومة لعدم وجود جهةو واجهة الجبهات املشتعلة، ية حيث تم الدفع بهم في العسكر 

 .19مليات التجنيدأو توقف ع تالحق الخسائر البشرية التي ستلحق بهم

شيعة من بلدان أخرى، حيث سجلت القاتلين أعداد أقل من امل استطاعت إيران استقطاب ▪

، األمر  ومقاتلين من أفريقيا  في استراليا بصفة الجئينحاالت تجنيد ملقاتلين شيعة أفغان مقيمين  

 اإلقليمية.لخدمة مصالحها  ، واالقتصاديالذي يشير إلى نجاح إيران باستثمار البعد الطائفي

بيئة خصبة  متزايدة، عسكرية بقدراتسيشكل املقاتلون الشيعة األجانب العائدون إلى بالدهم  ▪

الداخلية وخاصة مع الشحن األيديولوجي املرتفع  لتجنيد وتعبئة مواطنيهم وهيكلة صفوفهم

ذي تعرضوا له وما ترافق من خطاب النصر على "اإلرهاب السني"، األمر الذي يرشح لزيادة ال

.
ً
 طائفيا

ً
 إمكانية اندالع صراعات طائفية داخلية ضمن البلدان التي تضم تنوعا

 املليشيات األجنبية )العربية(-1-3

 :يبنانالل ""حزب للا  -1- 1-3 

في قمع املتظاهرين منذ األيام األولى الندالع الثورة السورية، وتحول دورهم إلى  "حزب هللا"ارك عناصر ش

 ، حيث شاركوا خالل السنوات السابقة في العديد من الجبهات2012قيادة املواجهات العسكرية في عام 

القصير كمعارك حمص القديمة و  واستلموا قيادة بعض املعارك، في العديد من املحافظات،واملعارك 

 الغربي.القلمون والزبداني و 

إلى جانب القتال املباشر باإلشراف على تدريب العديد من املليشيات الشيعية   "حزب هللا"كما قام 

في مليشيات سورية تتبع له بشكل  وتجنيدهمالسوريين العراقية التي قدمت إلى سوريا، وحشد الشيعة 

 حملت ، 2013-2012مابين  خاصة في الفترة مباشر
ً
وتحولت هذه املليشيات املحلية لشكل أكثر تنظيما

 هللا واستخدام شعاراته ورفع راياته.  حزبمن خالل ترويجها لقيادات  "املقاومة اإلسالمية في سوريا"،    اسم

 
 10نفس املصدر في الحاشية رقم  18
19 , October 15, 2018, Middle East Institute Schneider,Tobias  ", byThe Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war"

,http://bit.ly/2mhqgLa 

http://bit.ly/2mhqgLa
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 : 20ومن أبرز هذه الجماعات

من القرى الشيعية في  تلين  املقاوالتي ضمت  "لواء اإلمام الرضا"أو مايعرف باسم "قوات الرضا"  •

 .جماعة النخبة "فوج الرضوان"والتي تأسست على يد أحد قادة قوات  منطقة حمص

وضمت املقاتلين من الطائفة   "سرايا املقاومة اإلسالمية في سوريا".  أو مايعرف باسم"الغالبون" •

 عا. در و  القنيطرةقاتلت هذه امليليشيا في  ة في قرى الساحل السوري،العلويو  ةالشيعي

القبائل  وضمت مقاتلين من  ،  2015و  2013تأسست هذه الجماعة بين عامي    :لواء اإلمام الباقر"" •

 السورية 
ً
في نيسان  ، وقد أعلنت 21قبيلة "البقارة" الكبيرة في سورياوخاصة من ، املتشيعة حديثا

 ضد الواليات املتحدة وحلفائها السوريين. "الجهاد"، 2018

 :العسكرية في سوريا "حزب للا "تقييم لتجربة 

والتي تمر من خاللها  على املعارك في املناطق الحدودية اللبنانية بشكل خاص، "حزب هللا"ركز  ▪

، والذخائروخاصة السالح حيث حرص على قطع كل أنواع ، بين سوريا ولبنان شبكات التهريب

اتبع سياسة   ثماألرض،  زج بقوات النخبة في املعارك علىمل، و قيادة املعارك فيها بشكل كاواستلم 

 .22األرض املحروقة، بعد أن أحكم الحصار عليها لفترة طويلة

 الطبية،جرائم حرب في سوريا من خالل منع دخول القوافل اإلغاثية أو  "حزب هللا" ارتكب ▪

إضافة إلى  املحاصرة،في املناطق  أو زراعة األلغام في محيط رصاص قناصتهواستهداف املدنيين ب

  .23ذات النمط الطائفيبعض املذابح واملجازر تورطه في 

، فحسب "فيلق القدس"مع قادة  هنتيجة انخراطليس ، جديدةقتالية  خبرة "حزب هللا"اكتسب  ▪

 تهعلى تحسين قابليه ساعد ممامع قوات العمليات الخاصة الروسية،  حتكاكهنتيجة اولكن 

في قتال املدن وهو األمر الذي  اصةوخ العسكرية األخرى، وصقل تكتيكاتهللتفاعل مع املنظمات 

 .24لم يجربه من قبل

من تكوين امتداد عسكري أوسع في سوريا، وزيادة خبرته  "حزب هللا"القتال في سوريا مكنت تجربة  ▪

بشكل يمكنه من زيادة نفوذه في لبنان واستخدام   –قيادة القوات والسيطرة عليها في بيئة قتالية    في

 
20   http://bit.ly/2kjiNum2018,  -3-26 ,InstituteWashington , Phillip Smythby  ”,Lebanese Hezbollah's Islamic Resistance in Syria"  
 لنشاط إيران التشييعي قبل الثورة،  إلى آلنسبها يرجع  نأ، يقال البكارة من هي من كبرى عشائر محافظة دير الزور عشيرةتعتبر  21

ً
البيت، مما جعلها هذفا

تاريخ النشر حاد يرس، ؟" موقع االتوما هي قبيلة البكارة في سوريا “مناملصدر: السني، مما زاد أعداد املتشيعين فيها بعد أن كان يغلب على أفرادها املذهب 

3-1- 2017  http://bit.ly/2ovFsW9 
 عارك فيها.امل ةعليها، وقيادتركيزه  بهللا، وأسباأهمية هذه املناطق الحدودية بالنسبة لحزب  هذه السلسةستشرح الورقة الثانية من  22
"، الشبكة األورومتوسطية، في اعقاب تقرير اللجنة املستقلة الدولية للتحقيق املتعلقة بسوريا  –سواسية    –تقرير املنظمة السورية لحقوق اإلنسان  "   23

2013 ،http://bit.ly/33QfMD0  
24     http://bit.ly/2komb7q 2017,-1-, 29interest national , TheChad C. Serena-", by Colin P. Clarke " Hezbollah Is Winning the War in Syria 

http://bit.ly/2kjiNum
http://bit.ly/2ovFsW9
http://bit.ly/33QfMD0
http://bit.ly/2komb7q
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لها ذراع   عسكريةمنظمة لية، بعد تطوره من مليشيا مسلحة إلى هذه الشبكات في صراعات داخ

   .لبنانسياس ي متحكم في 

خالل القتال في سوريا قد فيث ح سوريا،نتيجة قتاله في  كبيرة مادية لخسائر "حزب هللا"عرض ت   ▪

 
ً
طوال   جنوب لبنانفي االحتالل اإلسرائيلي بمواجهاته العسكرية مع  عدًدا أكبر من املقاتلين مقارنة

 .25آالف جريح وستة قتيل، 2000، حيث قدرت خسائره بقرابة ية عشر عاًماثمان

مع الحرس الثوري عالقة شراكة أو ندية أو التقاء على هدف واحد، بل  "حزب هللا"لم تكن عالقة  ▪

فقد أبرزت ، "حزب هللا"كانت عالقة تبعية مطلقة لخدمة مصالح إيران، ولو تعارضت مع مصالح 

ركزت على حماية املقاتلين اإليرانيين ولو اقتض ى ذلك التضحية بمقاتلي    إيرانيا  أن  في سور عارك  امل

إلى  وقوع خسائر   ىأد  ، مماملليشيات الشيعية وتركهم وحيدين في الجبهات الساخنةأو ا  "حزب هللا"

إرسال املزيد من   "حزب هللا"كبيرة بين صفوفهم، كما تعاملت إيران مع رفض بعض قيادات 

أشهر حتى تجاوبوا    3ملدة    "حزب هللا"وقامت بإيقاف الرواتب عن قيادات    شديد،ملقاتلين بالحزم الا

 .26مع مطالبها

 الذراع األبرز واألهم إليران في سوريا منذ بداية الثورة،  "حزب هللا"كان  ▪
ً
 لكونه األكثر انضباطا

ً
  نظرا

 أيديولوجي  اإليرانية، واألرسخباألوامر  
ً
، فق، واألكفأ  ة

ً
في   منذ بداية الثورة  ساعد نظام األسد  دقتاليا

وإقناعها بوجود   الطائفي لديها،  قمع املتظاهرين، وعمل على تجييش القرى الشيعية وتعزيز النفس

ثم قام بحشد وتدريب وتنظيم كوادرها   تهديد وجودي سيطالها من قبل القرى السنية املحيطة بها،

 وتنسيق مع قيادات الحزب. ضمن مليشيات محلية بعضها بقي على ارتباط

بطريقة  وخاصة الدفاع الوطني املحلية الشيعية  في سوريا مع املليشيات "حزب هللا"تعامل عناصر  ▪

حيث كانت االتهامات جاهزة لهذه املليشيات املحلية بالجبن وعدم تحمل   عنجهية وفوقية

ي يحصل عليها عناصر الحزب كانت االمتيازات والسلطة الت في حين، املسؤولية والفرار من املعارك

 النظام.جيش ق نظرائها من املليشيات السورية والعراقية وحتى بعض قيادات تفو 

حاولت عناصر حزب هللا الظهور بمظهر جيد أمام عموم شرائح الشعب السوري، وذلك من خالل  ▪

ا عناصر  ابتعادهم عن السرقات وإيقاف بعض حمالت "التعفيش" وسرقة املنازل التي كان يقوم به

 من جيش النظام أو املليشيات املحلية وخاصة في بداية الثورة. 

راقية:امل -1-3-2  ليشيات الع

دأ دخول املليشيات العراقية على خط الثورة السورية في األشهر األولى، حيث استعان النظام ببعض  ب

لقمع ها في ريف دمشق الذين كانوا يتواجدون في سوريا وخاصة في بلدة السيدة زينب وماحولأفرادها 
 

 املصدر السابق 25
  شاركوا في القتال في سوريا مع عناصر في حزب هللامعهد واشنطن  أجراها مقابالتمن  26

 ،2019 نيسان 12تاريخ النشر  واشنطن،ن غدار، معهد ، حنيين »حزب للا« وإيران: وكالة وليس شراكةلديناميكيات ب "ا املصدر:

http://bit.ly/2knmLSW     
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تأخذ شكل جماعات تشارك في املعارك    بدأت هذه املليشيات  2012املظاهرات والحراك الثوري، وفي عام  

استقدمت إيران مجموعات متفرقة من املليشيات الشيعية العراقية إلى سوريا بحجة  بعد أنوالقتال، 

ويحمل عقيدة والية الفقيه والبعض اآلخر حماية املراقد املقدسة بعضها يتبع للحرس الثوري اإليراني 

 . 27"أبو الفضل العباس"لواء ا بالعمل تحت مسمى بدأت جميعه حيثيتبع ملليشيات مقتدى الصدر،

 
ّ
 وهي: كانت العمود الفقري في تكوينه ف لواء أبو الفضل بداية من أريع مجموعات رئيسيةوتأل

 عصائب أهل الحق  .1

 العراقي "حزب هللا"كتائب  .2

 )يتبع للتيار الصدري(هدي: جيش امل .3

 فيلق بدر .4

 
أصبح مسمى جانب وجود مقاتلين يحملون شارات اللواء وأعالمه،  الشعبي، فإلىيمكن اعتبار لواء أبو الفضل العباس املقابل السوري ملليشيات الحشد  27

ي أصبحت أحد أجنحة التي احتفظت بأسمائها األصلية والت  العديد من فروع املليشيات الشيعية العراقيةها  انضوى تحتاء ابو الفضل العباس بمثابة شبكة  لو 

 محافظة على عالقة تنسيقية معه.لواء 
ً
 أبو الفضل العباس أو انفصلت عنه الحقا
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 تحليلية:وقفة 

 وهي: مجموعة من النقاط املشتركةمع معظم هذه املليشيات تج

 على توجيهات ودعم إيراني، مستغلة فتوى من املرشد األعلى  •
ً
ِدَمت هذه املليشيات إلى سوريا بناءا

َ
ق

معظم هذه سها، وقد امتلكت لقاء نف، ولم تشارك في القتال من تبضرورة حماية املراقد الشيعية

 بارتكاب املجازر ذات الطابع الطائفي في العراق، ومعظمها تلقت تدريبات 
ً
 سابقا

ً
املليشيات وقاداتها تاريخا

 اللبناني في وقت سابق. "حزب هللا"أو "الحرس الثوري اإليراني"على يد 

"الدولة إقامة  اإلعالن عن    امن معبالتز   2014- 2013تزايدت أعداد املليشيات الشيعية العراقية بين عامي   •

، حيث جاء هذا اإلعالن كمبرر للمشاركة العلنية في القتال في سوريا  "داعش  -االسالمية في العراق والشام

 بحجة مواجهة اإلرهاب
ً
هذه املليشيات وجودها في  ننت، في حين قتحت مسمى "الحشد الشعبي" أيضا

، وتم إلحاقها بالجيش
ً
فقد  28 جزء من املنظومة العسكرية العراقية الرسمية العراقي واعتبارها الحقا

تشمل إدخالهم تدريبات سريعة ومكثفة بهدف في الجيش وضعت آليات نظامية النخراط املتطوعين 

 زجهم في العمليات العسكرية.

الرغم من البناء    لم تكن بنية املليشيات الشيعية العراقية الداخلية على اختالف أحجامها متماسكة على •

األيديولوجي املشترك فيما بينها، مما أدى إلى اندالع العديد من النزاعات الداخلية واالنشقاقات في 

 –إيران  –، األمر الذي تم استيعابه من قبل الجهة الراعية واملمولة "أبو الفضل العباس"صفوف لواء 

يات وفصائل جديدة، قدمت لها الدعم  شفقامت باحتواء القيادات املتنازعة من خالل استحداث ملي 

 العسكري واللوجيستي في محاولة للحفاظ على مستويات واضحة من التنسيق.

أظهرت االنشقاقات الداخلية في أجسام املليشيات الشيعية العراقية حجم الخالفات الداخلية بينها،  •

 .29وتحولت الساحة السورية لساحة تصفية الخالفات الداخلية العراقية

ت العديد من املليشيات استقطاب العناصر الشيعية السورية في صفوفها وتدريبهم، وترقيتهم ولحا •

ملناصب قيادية، وذلك من خالل إغرائهم بالرواتب املجزية والسلطة والنفوذ، ثم حاول بعضها استقطاب 

يشيات بنية  لامل خرى كالسنة والدروز وبعض املسيحيين، وبالتالي لم تعد بنية هذه كونات أعناصر من م

 . 30عراقية خالصة

 
   http://bit.ly/2JoNSq1، 2014-12-29النشر  نت، تاريخ" موقع الجزيرة   الحشد الشعبي في العراق"  28
ية الكتل األساسية املشكلة للواء ابو الفضل العباس تعود إلى خالفات سابقة في الساحة العراقية، كحال عصائب أهل أغلب االنشقاقات التي حدثت في بن 29

تحت اسم أسد هللا ورفضه االندماج العراقي  األساسية فياملليشيا قائد و قائد مليشيا ذو الفقار في سوريا الخالف ما بين و جيش املهدي، انشقاقها عن الحق و 

 الغالب.

راقية تقاتل في سورياإيرانع عودة قائدها من ماملصدر: "  ،  2016-5-24" موقع مراسل سوري، تاريخ النشر  .. خالفات بين كبرى مليشياٍت ع

http://bit.ly/2mqwjNx  
لها االمتداد والنفوذ فيما لو اضطرت ملغادرة سوريا  لها، يحققإيجاد فروع سورية تابعة هذه املليشيات إلى اختراق بنية املجتمع السوري، ومحاولة  سعت 30

، وهذا ما ستوضحه األوراق القادمة.
ً
 الحقا

http://bit.ly/2JoNSq1
http://bit.ly/2mqwjNx
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 قامت بعض هذه املليشيات بالتعاون وتلقي الدعم املالي أو اللوجستي من دول يفترض أنها تعاديها  •

، 31إمكانية شراء والء بعض هذه املليشيات من قبل جهات أجنبيةكالواليات املتحدة، مما يشير إلى 

 اة لتنفيذ أجندات أخرى.ويخولها ألن تكون أد

 "لواء صعدةاملليشيات اليمنية " -1-3-3

يليشيات يمنية، وهي مجموعات مدربة ومتمرسة، وينتمي عناصرها إلى الحوثيين، واكتسبوا خبراتهم م

،  750عددهم إلى يقدر القتالية 
ً
وتلقوا تدريبات في  "حزب هللا"تم استقدامهم عن طريق مقاتال

 ، ثم عاد معظمهم إلى اليمن.32معسكراته

 املحليةالسورية  املليشيات -1-4

ألف مقاتل، تم تجنيدهم من قبل عناصر   12  -8بين  التابعة للمشروع اإليراني  يقدر عدد املليشيات السورية 

عراقية اللبنانية أو الجنبية األ ر صعنابعض ال ودعمهم من قبل إيران، كما ضمت هذه املليشيات "حزب هللا"

ة املحلية حيث أن أغلب عناصرها ينتمون  شيات الصفهذه املليأو من أفغانستان وباكستان، وتغلب على 

 وتحويلهم من مجرد عناصر دفاع وطني إلى مليشيات 
ً
لنفس الرقعة الجغرافية، حيث تم تطويرهم تنظيميا

 والقدرة على املشاركة في معارك تحت قيادة إيرانية.
ً
 ودعما

ً
  أكثر تنظيما

 الطائفية:البنية وتقسم املليشيات السورية املحلية من حيث 

. مليشيات متجانسة   ▪
ً
 طائفيا

▪  
ً
 مليشيات مختلطة طائفيا

 مليشيات سنية شبه محلية. ▪

 )مليشيات شيعية/علويةاملحلية املليشيات 
ً
 : 34ها ومن أشهر : (  33املتجانسة طائفيا

-1500والذي يتركز في مناطق حلب ودير الزور ويقدر عدد عناصره ب  ()السوري  لواء محمد الباقر  ✓

  صدر كتيبة، وقد 12يضم بشكل كبير مع حزب هللا اللبناني، رتبط وي، مقاتل2000
ً
قرار بضمه  مؤخرا

 .35" 17" التابع ل "الفرقة 137" اللواء أصبح اسمه لجيش النظام و 

 
 مفاده وجود عدد من املليشيات الشيعية التابعة إليران تلقت تدريبات عسكرية من قبل الواليات املتحدة منهانشرت إحدى الصحف األ  31

ً
بدر، فيلق  مريكية خبرا

 .ياإلى استخدام هذه املليشيات في معاركها دبابات من صنع أمريكي، وأسلحة صغيرة أخرى قامت بتصنيعها في الجانب العراقي من الحدود مع سور  مشيرة

 قاتلت تنظيم الدولة في العراق أصبحت اليوم تقاتل االميركية:ديلي بيست "  املصدر:
ً
"   بجانب النظام السوري في حلب  ميليشيات شيعية مدعومة أميركيا

   http://bit.ly/2kjlz2I، 2016  -2 -22تاريخ النشر  الفضائية،موقع قناة الجسر 
  http://bit.ly/2kM4RZZ، 2014- 06-9النشر  نت، تاريخ" موقع العربية امليليشيات الشيعية في سوريا.. القصة بالدماء واألرقام 32
% من 10املنتسبين للطائفة العلوية بما يقارب تقدر نسبة  سوريا، بينما% من إجمالي عدد السكان في 2-1تقدر نسبة املنتسبين للطائفة الشيعية مابين  33

 إجمالي عدد السكان في سوريا.

   http://bit.ly/36a4j2T، 2018-6-26مركز حرمون للدراسات، تاريخ النشر  “، خريطة التشيع في املدن السورية املصدر: " 
  ليشيات في جدول امللحقاتيمكن االطالع على تفاصيل حول هذه امل 34
   n.com/oq9czas-https://qa، 2019-5-2موقع قاسيون، تاريخ النشر  "،مليليشات املوالية له داخل الجيشالنظام يدمج ا"  35

http://bit.ly/2kjlz2I
http://bit.ly/2kM4RZZ
http://bit.ly/36a4j2T
https://qa-n.com/oq9czas
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 ”يةالوطنية العقائد ةاملهدي” املقاوم  مامإل جيش ا  ✓

 الحرس الجمهوريوتعمل بالتنسيق مع  36في ديرالزور، تتبع لنواف البشير العشائرأسود فيلق  ✓

 .املحسوب على إيران

ويتبع بشكل مباشر للحرس  مقاتل 4500 يضم قرابةفي منطقة الساحل والذي  :مختار الثقفي ءلوا  ✓

 .الثوري اإليراني

 من قرية نبل في ريف حلب. مقاتل 500تضم قرابة  : التياملحرابشهيد  كتيبة  ✓

مقاتلين سوريين من شيعة إدلب،   تضملطة،  ميليشيات عراقية سورية مخت: وهي  فيلق الوعد الصادق ✓

 مقاتل. 1000معرة مصرين، والفوعة وكفريا، يقدر عدد مقاتليها بنحو 

 من أبناء قرية كفريا  مقاتل 200 :العباس كتيبة  ✓

 مقاتل  800: الفوعة كتائب  ✓

 مقاتل   350  الزهراء كتيبة  ✓

 ."حزب هللا“ل : تتبع قوات الرضا ✓

 ."حزب هللا“ل تتبع  :الغالبون سرايا   ✓

 . الصحراءصقور  ✓

 مغاوير البحر  ✓

في الفترة األخيرة  -" لواء اإلمام الحسين"وصقور الصحراء" كمليشيا " – قامت بعض هذه املليشيات

باالنضمام إلى بعض وحدات جيش النظام السوري، بشكل يصعب معه معرفة شكل العالقة بينهما حيث 

وبدأت تقاتل في صفوف بعض الوالء لنظام األسد م قسحافظت هذه املليشيات على اسمها وقامت بتأدية 

)صقور  بعض املليشيات تغيرت تبعية كماكالفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، تشكيالت الجيش 

 .37مع تراجع الدعم املالي حيث تحول بعضها إلى التبعية الروسية على نطاق ضيق   مغاوير البحر(  -الصحراء

 ختلطة املحلية املليشيات امل
ً
 :طائفيا

عدد من  وإنشاء دعمحشد كل اإلمكانيات املتاحة من أجل دعم نظام األسد، فقامت بعملت إيران على 

ومدها بالرواتب والسالح  (التي ضمت عناصر من الشيعة والعلويين والسنة وحتى الدروز) املليشيات املحلية

لسيطرة على جميع القوى محاولة ل يف، أو العلوية من الطائفة الشيعية عناصرإال أنها أوكلت مهام القيادة ل

 
من أوائل  املعارض، يعتبرالزور وأحد أعضاء إعالن دمشق  وعضو سابق في مجلس الشعب عن محافظة دير شيخ عشيرة "البقارة" نواف البشير: وهو  36

  للنظام،عاد نواف البشير إلى سوريا وأعلن والءه وانتماءه  2017، ثم أصبح من وجوه املعارضة السورية، وفي عام 2011املنشقين عن النظام في بدايات عام 
ً
مشيرا

في شباط  في الهجوم األمريكي على القوات املوالية للنظام شرقي دير الزورالعشائر، وقد قتل ولداه في  في تأسيس لواء الباقر وجيش التقدير، ساهمإلى أنه أساء 

2018 . 
- 12-2015النشر تاريخ  الوصل،""، موقع زمان ميليشيا "صقور الصحراء".. من حماية آبار النفط إلى رأس حربة النظام ضد ثوار "التركمان" و"األكراد"  37

17 ،http://bit.ly/2kguWQH  

http://bit.ly/2kguWQH
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 جيش النظاملى تعويض النقص العددي في بنية املسلحة التي تقاتل إلى جانب األسد على األرض، وكذلك إ

 املتهالك.

 املليشيات:ومن أبرز هذه 

الذين كانوا يقمعون  الشبيحةاللجان الشعبية و  ضمت عناصر: والتي 38 مليشيات الدفاع الوطني ✓

الدعم املالي والسالح وقامت بتدريب عدد منهم في  قدمت إيران لهم ثالثورة، حيبداية  املظاهرات في

لوالء إليران بالدرجة األولى، ركزت إلى جانب اإلعداد القتالي على اإلعداد العقائدي املتمثل باوقد ، إيران

باإلضافة إلى ، يل""إسرائ، بوصفهما محور املمانعة في املنطقة في وجه أميركا و"حزب هللا"ثم سورية و

الحديث عن الخميني ونظرية “والية الفقيه”، وعن دور املؤمنين في املساهمة في  ركزت على    "دينية"دروس  

 .39"صاحب الزمان"ظهور 

  في عام   املقرب من إيران  رامي مخلوف  هاسسأ  : ظهرت كشركة حماية أمنية ،  مليشيات جمعية البستان ✓

ضمن    طلين عن العمل، وظف فيها بعض الشبيحة والعا قة “الكسوة”  ببلدة “دير علي” التابعة ملنط   2011

، وقد  حماية الشركات والبنوك الخاصة في حال تعرضها ألي خطر محتمل قوات أمنية خاصة مهمتها 

عمل نظامية مدتها خمس سنوات وراتب    عقود  بدأت هذه املليشيات بتقديم إغراءات مالية من خالل

ومن أهم أعمالها قيامها   ، بهدف استقطاب املزيد من املتطوعين دوالرشهري يصل إلى مائة وخمسين 

، عرفت بصالتها الوثيقة مع فرع حماية حقل )الشاعر( بقمع املظاهرات في بداية الثورة، ثم دورها في 

ت بارتكابها للعديد من جرائم السرقة والتجارة باألعضاء  ف، كما عر املحسوب على إيران األمن الجوي 

 .40حافظة السويداءموالخطف وخاصة في والسرقة 

وبمساعي   جدير بالذكر أن مليشيات البستان قد تم حلها على إثر الخالف بين األسد ومخلوفومن ال

امللقب  إلى امليليشيات التي يقودها العميد سهيل الحسن منهمعنصر  400 التحق، حيث روسية

 .41لنمر ابـ

 شبه محلية: ميليشيات

 
،ف الوالءاتاألشكال و  متعددة تبدو مليشيات الدفاع الوطني في سوريا  قد 38

ً
أو في مناطق  منطقة الساحليتمركز في ، وبعضها هللا لحزبيتبع  بعضها ظاهريا

 ، وبعضها  األقليات
ً
إال أن التعمق في دراسة بنية هذه املليشيات وطريقة نشوئها وتمويلها وتدريبها، للعشائر،  ع   وبعضها يتبإيران،   لشخصيات محسوبة على  يتبع علنيا

ت املشروع اإليراني مليشيايشير بشكل واضح إلى أن إيران كانت وراء تشكيل تلك املليشيات وتمويلها وتسليحها وتدريبها وتحويلها إلى مليشيا عسكرية مرتبطة ببقية 

 ملعارك تحت إدارة وتنسيق قيادات الحرس الثوري  اإليراني.، وشاركت في معظمم ا
   http://bit.ly/2lBeEmf، 2016-12-15النشر  ، تاريخجيرون" موقع ميليشيا “الدفاع الوطني” واستيراد الثورة اإليرانية"  39
  http://bit.ly/2lAEoiq، 2015-5-30تاريخ النشر  األوسط،، موقع الشرق ع عمل الخير في السويداء»جمعية البستان«: »ميليشيا مسلحة« تنشط تحت قنا 40

  /:bit.ly/2mtRCOd/http، 2015-5-17النشر  الوطن، تاريخموقع  “، ية وصاحبها رامي مخلوفجمعية البستان الخير " 
   t.tv/Ct3-http://o، 2019-9-20"، موقع أورينت نت، تاريخ النشر ؟كيف تعمل روسيا على تفكيك ميليشيا رامي مخلوف العسكرية"  41

http://bit.ly/2lBeEmf
http://bit.ly/2lAEoiq
http://bit.ly/2mtRCOd
http://o-t.tv/Ct3
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 بعض  عالقاتها مع امت باستثمارق، حيث القتالاملشاركة في القوى التي يمكنها ستغلت إيران جميع ا

 "املليشيات الفلسطينية" 
ً
تقديم قامت بو  طويلة،منذ فترة  في سورياذات األغلبية السنية واملتواجدة أساسا

  :42ومن أهم هذه املليشيات املعارك،الدعم املالي املباشر لها وزجها في 

جبل  ومنطقةمدينة قطنا تتواجد في كل من ثالثة ألوية  يتألف منالذي : و لسطينيجيش التحرير الف ✓

داخلية صراعات الفلسطيني ، وقد شهد جيش التحرير مدينة السويداء جنوبي البالدقرب ، و الشيخ

  هعناصر و  ضباطهالعديد من  نتيجة رفض
ً
،  بلغ 43القتال في سوريا األمر الذي أدى إلى إعدامهم ميدانيا

 .44مقاتل  285تاله عدد ق

 ،بدعم إيراني وُيعتبر من أكبر املليشيات التي تقاتل هناك لصالح النظام :الفلسطيني "لواء القدس" ✓

، باإلضافة إلى أنه تمكن من تجنيد  درات لالجئين الفلسطينيين في حلبيتكّون من أبناء مخيمي النيرب وحن

، ويعرف هذا اللواء 
ً
، وقد بلغ عدد 45عارك حلبوخاصة مي املعارك بمشاركته فعدد من السوريين الحقا

 .46مقاتل   1100قتاله 

بعد  ، 2019تحت اإلشراف الروس ي منذ بداية عام انتقل للعمل  "لواء القدس"ومن الجدير بالذكر أن 

كيفية استخدام  ، حيث خضعت قواته لتدرريبات يشرف عليها الروس حول توقف الدعم اإليراني عنه

وتنفيذ املداهمات الليلية،  الثقيلة،سالحي الدبابات واملدفعية وخاصة  طةاألسلحة الثقيلة واملتوس

 ال تزال  ه، إال أن47والقتال الفردي، واالقتحام والعمليات الهجومية 
ً
مع املليشيات العراقية  مرتبطا

 واإليرانية بعالقات تجارة وتهريب.

دنون والسيدة زينب مخيم خان و لى تخوم مخيم اليرموك عانتشرت  :الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ✓

، بلغ لنيرب في حلب والرمل في الالذقيةمخيم العائدين في حمص ومخيم حماة واو والحسينية وجرمانا 

 لتصريحات رسمية 400عدد قتالها 
ً
 48مقاتل وفقا

 قوات الصاعقة  ✓

 
  http://bit.ly/2mBGXko، 2019-3-7يخ النشر " موقع نون بوست، تار ؟يران في سوريا: الهالل الشيعي عنوان املرحلة املقبلة.. فهل تحققهإ"  42
  http://bit.ly/2kXJ2qx، 2016-3-7"، موقع العربي الجديد، تاريخ النشر املليشيات في سورية... األذرع الضاربة للنظام"  43
،  2019-6-3شام، تاريخ النشر  "، شبكةللجبهة الشعبية يكشف أعداد قتلى امليليشيات الفلسطينية املولية للنظام بسورياأمين القيادة العامة "  44

http://bit.ly/2MHlIIO  
حيث عمل على التضييق على الفلسطينيين في املنطقة  بعد خروج فصائل املعارضة منها، في مدينة حلببنشاطاته التشبيحة وخاصة  لواء القدس يعرف   45

ين، إضافة إلى نشاطه وإجبارهم على االنضمام إلى صفوفه، كما فرض أتاوات مالية على كل من يريد ترميم منزله، وقام بمصادرة بعض البيوت التي تعود إلى معارض

  مالية كبيرة ارة والتي يجني من ورائها مبالغالواسع في إنشاء وتشغيل شبكات الدع

،  2019-2-3قناة حلب اليوم، تاريخ النشر  ،”منشق عن “لواء القدس” الفلسطيني يكشف عن تفاصيل مثيرة تجري في مخيم “حندرات" : املصدر

http://bit.ly/2n4PdKc  

  "ةالدعار “ بـنشاطه لواء القدس” يّوسع “" 
ً
  http://bit.ly/2kXPE8l، 2017-5-31"، موقع مراسل سوري، تاريخ النشر عن مصادر تمويلفي مدينة حلب بحثا

، 2019-6-3شام، تاريخ النشر  "، شبكةأمين القيادة العامة للجبهة الشعبية يكشف أعداد قتلى امليليشيات الفلسطينية املولية للنظام بسوريا"  46

http://bit.ly/2MHlIIO 
 .  http://bit.ly/2n5TAVv  ، 05/02/2019"، موقع صحيفة املدن، تاريخ النشر لواء القدس" الفلسطيني: من الدعم اإليراني إلى الروس ي"  47
، 2019-6-3شام، تاريخ النشر  "، شبكةة يكشف أعداد قتلى امليليشيات الفلسطينية املولية للنظام بسورياأمين القيادة العامة للجبهة الشعبي"  48

http://bit.ly/2MHlIIO 

http://bit.ly/2mBGXko
http://bit.ly/2kXJ2qx
http://bit.ly/2MHlIIO
http://bit.ly/2n4PdKc
http://bit.ly/2kXPE8l
http://bit.ly/2MHlIIO
http://bit.ly/2n5TAVv
http://bit.ly/2MHlIIO
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 ميليشيا فتح االنتفاضة ✓

 قوات الجليل  ✓

: أدوات
ً
 لحشد والتجنيد: ا  ثانيا

اتلين الشيعة وتشجيعهم على القتال في سوريا مستغلة العديد من  د الكثير من املق ستطاعت إيران حشا

 األسباب أهمها:  

، حيث أرادت إيران إقناع استثمار الدافع الديني والتجييش الطائفي: من خالل البعد األيديولوجي -1

ل مقدس لحماية سد، وإنما هو قتا الشيعة بأن القتال في سوريا ليس خدمة ملصالح إيران وحليفها األ 

 :لذلك العديد من الوسائل تالشيعي، واستخدموجود ال

سبى زينب مرتين" و "لبيك ياعلي" و "لبيك  مثل طائفية  الشعارات  من ال  رفع العديد ✓
ُ
 ياحسين"  "لن ت

 عنها.لقتال كداللة على وجود تهديد يواجه املراقد الشيعية املوجودة في سوريا، والدعوة ل
ً
 دفاعا

وكفريا  ،نبل والزهراء في ريف حلب وخاصة في ،في سوريا ُيقتلون  الشيعةأن  ةفكر التركيز على  ✓

واملطالبة   ،تقام لهم  التي  الضخمة  والجنازات  ،القتلى  صور   تحيث استثمر   ،والفوعة في ريف إدلب

 .الشخص ي العائلي بعد التاريخي الطائفي رّد الثأر املضاعف ب

قائد فيلق و  اللبناني، "حزب هللا"ر هللا زعيم دعوة املرجعيات السياسية والدينية كحسن نص   ✓

واإلشارة  "الجهاد"، للمشاركة في القتال في سورية تحت مسمى "القدس" محمد علي الجعفري 

 إلى أن 
ً
 مستعدين لذلك.قد حان ويجب على الشيعة أن يكونوا  عصر ظهور اإلمام املهديضمنيا

  قيين إلى حمل السالح للدفاع عن ا عر الدعا فيها  2014عام " علي السيستاني"رها فتوى أصد ✓

 "داعش".ضد بالدهم 

: دفعت إيران رواتب مغرية للمقاتلين في سوريا اختلفت باختالف جنسيات هؤالء اإلغراءات املادية -2

،دوالر    2500دوالر و  1000بين  ،  "حزب هللا"  عناصررواتب    تتراوحاملقاتلين، حيث  
ً
بينما تقاض ى   شهريا

األفغان   دوالر، أما املجندين 1500-500العراقيين رواتب بين  "العباسأبو الفضل "عناصر لواء 

املليشيات   عناصرتقاض ى بينما  ،في بداية فترات التجنيد دوالر 600و 500بين فتراوحت رواتبههم 

 تراوحت بين 
ً
  002 -75الشيعية السورية رواتبا

ً
 .49دوالر شهريا

ان في إيران مقابل مشاركتهم في القتال في ئين األفغبعض الالجالصادرة  اإلعفاء من األحكام الجنائية -3

على إقامات دائمة إذا ما  عامين على األقل أو تقديم بوعود وضمانات تسمح لهم بالحصول  سوريا ملدة

 .50دموا للقتال في سوريةق

 
 .  http://bit.ly/2kXJ2qx، 2016-3-7"، موقع العربي الجديد، تاريخ النشر بة للنظاماملليشيات في سورية... األذرع الضار  49
50   "”Iran's Afghan and Pakistani Proxies: In Syria and Beyond?،  http://bit.ly/2kj4AO22016,  -8-by Farzin Nadimi, Washington institute, 22  

http://bit.ly/2kXJ2qx
http://bit.ly/2kj4AO2
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وفرت املليشيات بيئة مغرية للكثير من السوريين وخاصة من الطائفة الشيعية أو العلوية، هذا وقد 

ة، حيث أمنت لهم العمل وفق مقابل مادي  لقضايا جنائية أو للخدمة العسكريتى لو كانوا مطلوبين ح

، ومنحتهم حماية من املالحقة وسلطة جيش النظاممغري وفي ظروف أفضل من القتال ضمن صفوف 

 بة. تخولهم التصرف دون الخوف من املحاس

في تشكيل بروبغندا   "حزب هللا“ل يرانية والتابعة ساهمت األذرع اإلعالمية اإل  :اإلعالمية االبروباغند -4

ربطها بسياق ايديولوجي  من خاللالشيعية في سوريا املليشيات  قدومعلى دوافع ، ركزت فيها واضحة

كاللطميات  اإلعالمية خاطبت الجمهور الشيعي العربي وغير العربي، وذلك عبر العديد من األدوات

 يجية والوثائقية.واالناشيد الحماسية واألفالم الترو 

نجدها  بداية فترة التدخل ،التي انتشرت في  طائفيةال "اللطميات"فبالنظر إلى العديد من األناشيد و

روايات تتوافق مع سياق املعتقدات املنتشرة    خطاب جمهورها الشيعي العربي، وتضمنت  قد ركزت على

حمل عنوان   ينشده عراقي ي فيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماع  2013عند الشيعة، ففي عام 

ا مؤلفة 51" قدح من درعا الشرر"
ً
املؤيدة واملعارضة،   من املشاهدات، ومئات من التعليقات حصد آالف

، مع اإلشارة إلى مناطق سورية لها  املهديركزت كلمات النشيد على ربط أحداث درعا بعالمات ظهور 

ت السيدة زينب والسيدة رقية، وقد توالت األناشيد رمزية في الذهنية الشيعية كمدينة حرستا ومقاما

وعدد من  "القدس لنا ..والشام لنا،و "الحلم األموي تكسر"  لت عناوين مثل في نفس السياق والتي حم

وقد قامت بعض املليشيات  ،"احنا لواء العباس"وقصيدة  "زينبيون "و "ون زهرائي"الشهيرة  اللطميات

 .52لسوريا عدة مرات إلحياء بعض املواسم الدينية دين الشيعةعدد من املنش ستقدامباالشيعية 

ناشيد القتالية الحماسية بإنتاج العديد من األ ، وقامت "حزب هللا“ل ة رع اإلعالميكما نشطت األذ

وخاصة في املعارك الحاسمة، كنوع من التمهيد واإلعداد النفس ي لجمهور الحزب لتقبل هذه املعارك  

"، حيث حملت األنشودتان تلميحات إلى  حسم نصرك في رنكوسايبرود" و"  كأنشودة " احسم نصرك في

 .53ودهالقتال بقتال اليتشبيه 

 
   "The Fatemiyoun Division: Afghan fighters in the Syrian civil war", by Tobias Schneider، Middle East Institute, October 15, 2018, 

 http://bit.ly/2mhqgLa، 
 اللطمية:تقول الكلمات  51

 مة.وخصم مهدينا ظهر، ومن حرستا ننتظر أول عال  الشرر،قدح من درعا  

 م رقية بكرا تقوم القيامة.أبمرقدها انتثر، يا  وسكنىبخطر، زينب اليوم 

 بكرا الجيش املنتظر يهتف يا حيدر، ومحشر يصير ويصرخ بساحة املحشر

 رغم االنوف الحاقدة ينتصب منظر.

 يا مظلومةواالمام يصيح  نسحق خشوم اللي يعادينا، يا زهراء لينا،ق اللي هناك ترجع زهرائيون ... والحقو 
  http://bit.ly/2kofJ08، 2015 -3-30تاريخ النشر  سوري،مراسل  "، موقعصاحب قصيدة ))قدح من درعا الشرر(( في دمشق ابتداء من يوم السبت"  52
  http://bit.ly/2kNbE5N، 2014 – 3-27النشر  العربي، تاريخموقع القدس  “، بعد يبرود… دعوة لحزب للا ‘إحسم نصرك في رنكوس’"  53

http://bit.ly/2mhqgLa
http://bit.ly/2kofJ08
http://bit.ly/2kNbE5N
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 "فيلق القدس"قائد قوات ومن جهة أخرى توجهت املاكينة اإلعالمية اإليرانية، إلى توجيه الضوء على 

إدارة العمليات   بعد أن كان يعيش في ستار من العزلة السرية يتناسب مع طبيعة مهامه األمنية في 

املادة الرئيسية لألفالم الوثائقية ونشرات األخبار فأصبح القائد األكثر شهرة و السرية خارج إيران، 

 .54وحتى أغاني موسيقى البوب الرائجة في إيران

املقاتلين اإليرانيين في سورية،   أخبار  تغطيةعلى    2015يرانية منذ عام  السياسة اإلعالمية اإل   ركزتوقد  

بشار األسد دعمهم لل، مع تغييب واضح ألي إشارة الدفاع عن العتبات املقدسةفي  "تهمبطوال"و

املشهد اإلعالمي اإليراني من نقاش حول ضرورة الدعم السياس ي للنظام   بشكل حول والنظام السوري  

 .55الطاقات من أجل "حرب دينية مقدسة"السوري إلى حشد 

 التلفزيون الرسمي اإليرانيكما 
ّ
 دعائًيا حمل الفيديو اسم "شهداء لحماية 2016 عام بث

ً
، شريطا

العتبات املقدسة"، أنتج عبر وحدة "الباسيج" املوسيقية التي تشكل الذراع اإلعالمية ملليشيات الباسيج  

 إي
ً
  رانيين يتعهدون ببذل أرواحهم فداًء ملرشد إيران علي خامنئي شبه العسكرية ُيظهر الفيدو أطفاال

ُعرضت سلسلة من األفالم الوثائقية التي تظهر فيها ، كما ق"حرير سورية والعراوبحمل السالح لـ"ت

زوجات املقاتلين الذين قضوا في سورية" على التلفاز، ليتحدثن عن عالقتهن بأزواجهن، وكيف ضحوا 

ء لهؤالمرشد األعلى علي خامنئي  ، مع التركيز على االستقبال املتكرر للجب الديني  من أجل الوا  بأرواحهم

واإلشادة  بعض عائالت القتلى الذين ينتمون إلى لواء "الفاطميون" بينهم  ،عائالت ّعدة مراتلا

 .56ببطوالتهم في سوريا، ومشاركة قيادات من الحرس الثوري في عمليات التأبين وتقديم التعازي 

ض  معر ستغلت إيران فكرة الدفاع عن املقدسات لتشجيع الناس على التطوع حيث استغلت كما ا

مدافعين عن املقامات  “ كـ  وقدمت خيارات للزائرين للحصول على صور تظهرهم  هران الدولي للكتاب،  ط

، في حين روجت مواقع التواصل شارع مدمّر في سوريةبعد تركيب صورهم على خلفية املقدسة"، 

طوط صور و"سيلفيهات" من الخ من خالل نشر لحسابات املقاتلين اإليرانيين في سوريا، االجتماعي

 . 57"يد اإلرهابيين التكفيريين في سورية"ومتابعة أخبار القتلى الذين سقطوا على األمامية في سورية، 

املقاومة  "نشر ثقافة  بهدف ،2016في أيار  ،ألفالم املقاومة في طهرانكما أطلقت مهرجانات دولية 

شجاعة والتضحيات التي في العراق وسورية واليمن وأفغانستان وفلسطين، واإلشادة بال "اإلسالمية

سلط ي"املهاجر"،    بعنوان   فيلم وثائقي، في حين قامت بإنتاج  بيقدمها املدافعون عن مراقد أهل بيت الن

 
  http://bit.ly/2kohJFG  ،2017 - 2-22النشر  إضاءات، تاريخ “، موقع «اإليرانيةالحرس الثوري: الذراع الضاربة »لإلمبراطورية "  54
  http://bit.ly/2mmg4RF، 2016 - 8-29، موقع العربي الجديد، تاريخ النشر " ية في اإلعالم اإليراني: "حربنا الدفاعية املقّدسةسور "  55
 املصدر السابق. 56
 .املصدر السابق 57

http://bit.ly/2kohJFG
http://bit.ly/2mmg4RF
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قناة )بي بي س ي( ضّد لواء  نشرتهيلم وثائقي فكرد على  الفيلم الضوء على املقاتلين األفغان في سورية

 .58فاطميون 

  استخدمتها إيران في حشد وتعبئة مقا وبالتالي يمكن أن نجمل األدوات التي
ً
 لجنسياتهم وفقا

ً
تلين تبعا

 للجدول التالي:
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         فيلق القدس وقوات الباسيج 

         حزب للا 

راقية           املليشيات الع

         املليشيات األفغانية

         املليشيات الباكستانية 

         اليمنية املليشيات 

         املليشيات الشيعية املحلية 

 املصدر فريق البحث في مركز الحوار –إيران أدوات الحشد التي استخدمتها 

: الخاتمة: 
ً
 ثالثا

جدد يتبعون   مقاتلين  حشد وتعبئةعلى    الكبيرةفي سوريا، قدرة إيران    التدخل اإليراني العسكري ثبتت تجربة  أ

، وتصديرهم كقوات عابرة للحدود، إيرانية الوالء، وزجهم في صراعات إقليمية تخدم  جنسيات مختلفةلها من  

 وع إيران اإلقليمي في املنطقة.مشر 

 قدرتها على التوسع واالمتداد في مناطق جديدة مستغلة  إيران كما أثبتت 
ً
 والصراعات التوازناتأيضا

ا إلى  مفي سوريا وتحوله والعلوية الشيعية تينتنظيم وتحشيد الطائف فعملت في سوريا على إعادةالسياسية، 

، ولم تكتف ات الضيقةلصالح االرتباطالعام ها االرتباط الوطني مقاتلة مرتهنة القرار، يغيب عن مليشيات

وربطتها مع بمليشيات سورية مختلطة الطوائف،  املحليةالشيعية صالت تلك املليشيات عززت بذلك بل 

 يشياتها اإلقليمية في كل من لبنان والعراق. شبكة مل

 
 املصدر السابق. 58
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ة وسياسية ومالية في خدمة مشروعها،  وقد استغلت إيران كل العوامل املتاحة من ارتباطات أيديولوجي

وتمكنت من استغالل املناخ السياس ي الدولي املتردد، لتقلب توازن القوى لصالح نظام األسد، وتثبت أركان 

في املنطقة وتهدد دول الجوار ومصالحها بشكل حقيقي ومباشر. وجودها
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:
ً
 59امللحق رابعا

 معلومات إضافية دور واملهمةال الجنسيات واالعداد التقريبية  السم والتبعية ا

 »الباسيج«  

 

  إيرانية،عناصرها من جنسيات 

 60عنصر 0150ب ويقدر عددهم 

ة )قوات التعبئة( تتبع قوات خاص

 الثوري اإليراني للحرس  

  

التابع للحرس   "فيلق القدس"

 الثوري، 

  إيرانية،عناصره من جنسيات 

 61االف   10-8عددهم ويقدر 

رأس  سليماني، يعتبربقيادة قاسم 

الحربة واملحرك واملمول ملعظم  

املليشيات الشيعية املقدر عددها  

ألف  60مليشيا تضم قرابة  50ب 

 مقاتل 

ة قاعدة عسكري 13-10لديهم 

داخل سوريا تتركز معظمها في 

يوفر الدعم   محافظة دمشق. 

والتدريب للعديد من امليليشيات 

، ويقوم بوضع الخطط الشيعية

 العسكرية

 ايا طالئع الخرساني سر تتبع له 

تأمين مطار دمشق الدولي، تقوم ب

 600ُيقدر عدد مقاتليها بنحو 

 مقاتل. 

 2000التقديرات إلى مقتل تشير   62االف  10 اللبناني،   "حزب للا"

خالل   5000مقاتل وإصابة 

 63النزاع 

تتواجد قواته في مدينة القصير في 

ريف حمص الغربي، وتسيطر  

و مفترق الطرق نح  علىه قوات

)حلب وحماة وإدلب ودير الزور 

مع  تجارة السالح الثقيل يعمل في 

  - ودرعا السويداء املليشيات في

السيطرة على طرق تهريب  

 املخدرات الى االردن 

 
 تم مقاطعة املعلومات الواردة من عدة مصادر وهي:  59

http://bit.ly/2lLkD7v,  http://bit.ly/2lEgkes, Washington Institutes ", Phillip Smyth, February 2015, The The Shiite Jihad in Syria and Its Regional Effect " 
  p://bit.ly/2lHccdnhtt، 2019-2-12النشر  برس، تاريخموقع االتحاد  "،ية في سوريا عددية وعسكريةخارطة القوى اإليران "  60
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والبادية الشمالية، حيث قام 

بتفريغ بعض القرى من سكانها،  

يتواجد في ومنعهم من العودة لها، 

 64يداء ابضا السو 

   "سأبو الفضل العبا"لواء 

 

أنه  إال العراق عناصره من  معظم

 من الشيعة  استقطب
ً
عناصرا

الفلسطينيين   السوريين، وبعض

واملسيحيين، وتقدر أعداد  

العناصر التي تعمل تحت اسمه  

  4500مباشرة بأكثر من 

يعتبر من أهم املليشيات الشيعية  

التي تعمل في سوريا، ويمكن  

 شبكة تضم العديد  
ً
اعتباره أيضا

ليشيات العراقية األخرى  من امل

 له أو  وال
ً
تي يعتبر بعضها تابعا

 يرتبط معه بعالقة تنسيقية 

 "حزب هللا"يرتبط بعالقة جيدة مع  

ومع الحرس الثوري اإليراني، 

معظم عناصره تدين بعقيدة والية 

 الفقيه 

أبرز املليشيات التي تتبع له: كتائب  

العراقية، عصائب   " حزب هللا"

فيلق   املهدي،أهل الحق، جيش 

اسد هللا الغالب )اللذين   بدر ولواء 

 انفصال عنه في وقت الحق( 

 عصائب أهل الحق  

 

  لعبت
ً
  دورا

ً
ضخ وإرسال   في مهّما

راقييناملقاتلين الشيعة  إلى  الع

بالفصائل الشيعية   مقارنة  سوريا

  استخدمت ،العراقفي  األخرى 

تصفية  لالساحة السورية 

 الداخلية، الخالفات العراقية  

ها عن  شقاقظهرت في العراق بعد ان

التابع للتيار  جيش املهدي 

الصدري، تلقت تدريبات سابقة  

اللبناني وقوات  حزب هللا"“يد على 

من   ، مدعومةالثوريالحرس 

راقية وترتبط  الحكومة الع

 بالنظام االيراني

  عن عدد من  مسؤولةكانت 

الهجمات البارزة على قوات 

ي ذلك  بما ف العراق،في  التحالف

عمليات االختطاف واستخدام 

متفجرة متطورة ضد املركبات 

 املدرعة. 

يتبع له لواء كفيل زينب وشعلة 

   "النجباء" الصدريين وحركة 

تلقي مقاتلي العصائب رواتب  

ما سمح   سوريا،عالية للقتال في 

   مرتزقة،لهم بتجنيد 

 

 
  t.ly/2kJoD8shttp://bi، 2019-8-3"، موقع الجسر برس، تاريخ النشر دروز السويداء: عودة النظام مشروطة بالصراعات اإلقليمية واملحلية"  64
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، ويقدر عدد عراقيةيليشيات م لواء ذو الفقار  

 ل مقات 1000د مقاتليه بحدو 

على  ولكن بقي التداخل بينهما  ،العباسالفضل  انشقت عن لواء أبو

 مستوى العمليات أو القادة أو حتى صور بعض القتلى 

شتهر اللواء، بارتكابه أفظع ا

املجازر بحق السوريين، السيما في 

 داريا، ومدينة النبك بريف دمشق، 

)املقاومة   -"النجباءحركة “ 

  زب للا""حاإلسالمية حركة 

  ( "النجباء"

قوات النخبة لكتائب تشكلت من 

أهل   وعصائب العراقي  "حزب للا"

ثم انفصلت الحقا عن   الحق،

على تبعيتها   تالعصائب، وأبق

تقدر   "،أبو الفضل العباس"للواء 

   65االف مقاتل   9ب  اأعداد مقاتليه

املليشيات العراقية  تعتبر من 

  سوريا، وجودا وتأثيرا في األكثر 

دربت سابقا على يد الحرس ت

يقاتل أفراداها  الثوري االيراني، و 

 في جبهات هامة  

 ءياسر، لواعمار بن  ءلها: لوايتبع 

 الحسن، وحدةاالمام  ءالحمد، لوا

الهاون   ةاالشتر، كتيبكتائب 

الكرار،  لواء حيدر  والصواريخ،

 تحرير الجوالن  ءلوا

تعتبر من املليشيات املنظمة في 

 عالمي،اإل عمل الالقتالي و  العمل

إلى  وتهتم ، تمتلك موقع رسمي

جانب اإلعداد العسكري باإلعداد  

نشاط   لعناصرها، ولهاالعقائدي 

 شعبي اجتماعي  

 في 2013 ربيع في اللواء ظهور  بدأ  66لواء عمار بن ياسر 

وظهر اللواء بشكٍل    حلب،  محافظة

وقتاله في  "حزب هللا"مواٍز لظهور 

 حمص منطقة القصير بريف 

 قدرته اللواء أظهر البداية ومنذ

  املحترف وإعالمه التنظيمية
ً
  نسبّيا

  له، السابقة بالفصائل مقارنة

  يظهرون  الذين مقاتليه إلى إضافة

 كامل  بعتاد

 ريف مناطق  في اللواء قتال تمركز

قوات النظام  ودعمحلب، 

  
ّ
السوري في تلك املناطق إسنادا

 له على األرض  
ً
 مهّما

 الكرار للقناصة كتائب حيدر  

 

لحركة   ، تتبععراقيةمليشيات 

 عصائب "أهل الحق"،-النجباء 

 800ُيقدر عدد عناصرها بنحو 

 مقاتل. 

تضم في صفوفها أمهر القناصين  

 ما ساهم في اتساع شهرتها،  

وثيقة مع املرشد  وترتبط بعالقة 

 اإليراني علي الخامنئي 

يعمل حاليا ضمن تشكيالت 

 الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري

 
65    http://bit.ly/2lOeJCU ,12 March 2018 website bicom ”,Briefing | Iranian forces and Shia militias in Syria " 
    bit.ly/2mgvDKChttp//:، 2014-8-19تاريخ النشر  الوصل،زمان موقع  "،دراسة تكشف هويات امليليشيات الشيعية في سوريا وتطالب بإدراجها على قوائم اإلرهاب"  66
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ع للتيار التابفرع من جيش املهدي   لواء االمام الحسين  

 الصدري 

  

 ء اإلمام الحسن املجتبى لوا

 

راقيةميليشيات  ، انضمت إليها  ع

 أعداد كبيرة من شبيحة املنطقة. 

حماية، مرقد السيدة اتخذت من 

زينب بريف دمشق، ذريعة لدخول  

 سوريا، 

تقسيمات  باعتمادأول من بدأ 

  مظلته،نضوي تحت عسكرية ت

فأعلن عن "كتائب األشتر" و  

 ""سرية الشهيد أحمد كيارة

عار والش مقاتلوه باللباسظهر 

 الرسمي للجيش العراقي 

 67جيش املؤمل 

 

  

 

الذراع العسكري الذي يقاتل في 

يليشيا سرايا سوريا والتابع مل

املنشقة عن   العراقية  السالم

 لتيار الصدري ا

حسن املجتبى  له عالقة مع لواء ال 

الكفيل، وفوج التدخل   وأفواج 

 السريع العراقي

الخاصة بدر   املجاميع )“فيلق بدر 

 ( " و" سرايا العقيدة"

يقدر   عراقية تتألف من عناصر 

 مقاتل  1500عددها ب 

ق بدر الجناح العسكري  ويعتبر فيل

ة التي  للمعارضه اإلسالمية الشيعي

بان نظام صدام حسين  ظهرت إ

 لها. ران مالذا اتخذت من إيو 

 

النسخة  يملك فيلق بدر في 

أقرب ما  بنية تنظيمية  العراقية

يكون للجيوش النظامية فهناك  

جهاز   ولهم عسكرية  ورتب ضباط 

أمني خاص بهم يتالف من عناصر  

طرق   وتأمين  وتنسيقاستخبارات 

على  والجرحىالقتلى  ونقل مدادإل ا

 القتال، جبهات 

طات توجد عالقات وارتبا  كما

"أبو الفضل  وثيقة مع لواء 

حيث كانوا تابعين له في  العباس"

 ، البداية قبل أن ينفصلوا عنه

تلقى الفيلق تدريبات وأسلحة من  

قبل الواليات املتحدة وفق ما  

 68الصحف األمريكية نشرته إحدى  

 
  http://bit.ly/2mgvDKC، 2014-8-19تاريخ النشر  الوصل،موقع زمان  "،دراسة تكشف هويات امليليشيات الشيعية في سوريا وتطالب بإدراجها على قوائم اإلرهاب 67
 قاتلت تنظيم الدولة في العراق أصبحت اليوم تقاتل بجانب النظام السوري في حلبميليشيات شيعية  االميركية:ديلي بيست "  68

ً
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  قوات الشهيد محمد باقر الصدر 

راقية(   )الع

تنقسم إلى مجموعات صغيرة   دري تتبع للتيار الص مقاتل.  800يقدر عددهم بنحو 

وتنتشر بأحياء مدينة دمشق،  

 وترافق قوات حفظ النظام

كافة عناصر اللواء يرتدون لباس 

قوى األمن الداخلي السوري،  

ارة  ويأتمرون بقيادة ضباط وز 

 الداخلية، 

فرع عن حركة الطليعة الخرسانية    حركة الطليعة االسالمية  

 ويتبع الحرس الثوري اإليراني 

 عاشوراء  الها: سرايتتبع  

الذراع العسكري لحزب الطليعة 

اإلسالمية، تقاتل في سوريا لكن من  

 دون أي ظهور إعالمي 

 لواء اللطف 

 

راقيةميليشيات  ، ال تتجاوز ع

150  ،
ً
 مقاتال

وانضمت للعمل تحت راية لواء  

 أبوالفضل العباس.

 

 لواء املعصوم 

 

لواء أبوالفضل العباس اضمت ل  تتبع للتيار الصدري  ،  عراقيةميليشيات 

 .
ً
 بسبب قلة عدد أفرادها أساسا

 350ُيقدرعدد مقاتليها بحوالي  كتائب اليوم املوعود  

.
ً
 مقاتال

يتبع للتيار   املهديفرع من جيش  

استقطبت العشرات من   الصدري 

 ،املقاتلين اآلسيوين والباكستانيين

شارك بالعمليات في مناطق  

 القلمون، 

 اء ذو الفقار  انشق قادته عن لو 

 اقل التزام بالقتال 

 لواء الشباب الرسالي 

 

 مليشيات عراقية بأعداد قليلة

 

  شارك في معارك ريف حلب  



29 

 

 69كتائب اإلمام علي 

 

ال توجد معلومات تشير لعدد 

 عناصرها املتواجدين في سوريا،  

تعد الذراع العسكري لحركة  

 العراق اإلسالمية 

تنتشر في ريف دمشق وجزء من   

طق درعا باإلضافة إلى ريف منا

 حلب والالذقية 

 لواء بقية للا 

 

والقليل من   عراقية تضم عناصر 

 مقاتل،   400، عددهم األفغان

مطار دمشق    حماية أسوارمهمتهم  

 .الدولي

 

راقيةعناصره من الجنسية  لواء اسد للا الغالب   الع

 500يقدر عدد عناصرها بنحو 

 مقاتل. 

له بمدينة  قاتل منذ أول ايام تشكي

بمعارك ريف دمشق   -داريا 

أتستراد درعا دمشق في  ومعركة

منطقة القدم بالعاصمة دمشق  

اهموا في إعادة سيطرة النظام وس

 عليها كما شاركوا في معركة املليحة  

في مراكز حيوية  ه عناصر  يتركز

عناصرهم  قاموا بتدريب  ،للنظام

معسكرات على طريق قطنا   في

الفرقة  وبمعسكرات" 101"اللواء 

  وبإشرافالرابعة في جبال املزة 

 من الحرس الثوري  ومتابعة

ويرتدي مقاتلوها مالبس تحمل  

شارات قوات التدخل السريع 

  ا (، استخدمو العراقية )سوات

 أسلحة ثقيلة من مخازن جيش

أنهم   كما  السوري، النظام 

تجهيزات قتالية عالية  مجهزون ب

 املستوى.

ب عناصره من الجنسية  أغل لواء اإلمام الحسين 

راقيةال باإلضافة إلى وجود  ع

وإيرانية وأفغانية  جنسيات أخرى 

يقدر عدد مقاتليه   وباكستانية،

 مقاتل. 1200بنحو 

التابع صلة بجيش املهدي  لهم 

 للتيار الصدري 

لفة من  في مناطق مخت لهم تواجد

وخاصة في السيدة ريف دمشق 

زينب وعند املربعات االمنية في 

أحياء محافظة وفي  سةكفرسو 

 وخاصة الشرقية حلب، 

 تتبع حاليا للفرقة الرابعة

 
   http://bit.ly/2miikcD،  2017-3-27النشر موقع صوت االلكتروني، تاريخ   ("3-2ملقاتلة مع النظام السوري )شبيحة األسد.. تعرف على أبرز املليشيات األجنبية ا"  69
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فوج التدخل السريع وتسمى  

 أحيانا فوج الكفيل   

ولها ارتباط   تتبع مقتدى الصدر 

مع الجيش العراقي ووحدات االمن  

 العراقية

أبو الفضل  "كانت ترتبط بلواء 

 ثم تركته   "العباس

 له عالقة مع لواء املؤمل 

تحت إشراف   2016أنش ئ في عام  71آالف مقاتل   5 أكثر منيضم  70ملختار الثقفيلواء ا

الحرس الثوري اإليراني. تقع بشكل  

توكل له أساس ي في منطقة الالذقية  

 مهام االقتحام الخاصة 

تنتمي بشكل مباشر لقوات  

، الذي  الحرس الثوري اإليراني

تأتمر بأوامره وتنفذ ما توكل به في 

الحرس  سوريا من قبل قادة

 الثوري في إيران. 

ر من عدد من  ويتكون لواء املختا

األفواج منها فوج “قمر بني هاشم”، 

و “الفضيل العباس” وغيرها من  

 االفواج 

 كتيبة قمر بني هاشم "الجوالة" 

 

وال يزيد عدد  ،عراقيةميليشيات 

 .200مقاتليها عن 

انشقت عن لواء أبوالفضل  

العباس، وانضم إليها عشرات 

بيحة"، من أبناء قريتي نبل  "الش

 والزهراء،

ونالت شهرة تفوق إمكانياتها  

بسبب توليها مؤازرة اإلعالم املوالي 

 لألسد في جوالته امليدانية 

 وعرفت الكتيبة بالحواجز، 

راقية  " حزب للا"كتائب  يقدر   عراقية مليشيات شيعية  الع

 1500عدد عناصرها باكثر من 

من قوات النخبة تعتبر 

راقية تدربت على يد الحرس  ، الع

 االيراني،  

شاركت في املعارك في سوريا في 

 حلب 

القوات خبرة في قتال تملك 

 72االمريكية في العراق  

مليشيات عراقية  700 – 500 كتائب سيد الشهداء  

 شيعية تتبع الحرس الثوري 

 "حزب هللا"انشقت عن كتائب 

   -العراقية

 

في أقص ى   ودرعا،ب في حل تنتشر

شاركت في  – الغربيالجنوب 

 حصار الغوطة ومعاركها 

ترتبط بعالقات متينة مع فيلق  

لهم عالقة مع   القدس اإليراني

 فيلق بدر  

 
 /http://almnatiq.net/383305، 2017-3-10" موقع املناطق، تاريخ النشر ا التابع للحرس الثوري اإليرانياإلعالن عن تشكيل “لواء املختار الثقفي” في سوري "  70
71    http://bit.ly/2lOeJCUbicom website 12 March 2018,  ”,Briefing | Iranian forces and Shia militias in Syria " 
72 https://wapo.st/2khbrHM t ,The Washington Pos2015, -09 -By Loveday Morris and Loveday Morris, 19 ",r Aleppo with proxies, ground troopsIran backs Assad in battle fo" 
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مدعومة من   عراقيةمليشيات  73لواء حيدريون 

قوات الحشد الشعبي والحرس 

 الثوري 

 1500-1000عددهم بين 

البادية السورية، جنوب  تنتشر في 

محافظة دير الزور، وفي ريف 

وقرب مص الشمالي والشرقي، ح

 البوكمال،   مدينة

هيمنت على مدينة البوكمال بعد  

" الخامس"الفيلق  قوات انسحاب 

تي نزح  على املنازل ال تواستحوذ

 سالح منها األهالي تحت وطأة ال

من الحوثيين   يمنيةمليشيات  لواء صعدة  

 مقاتل  750يقدر عددهم ب 

قتل منهم العشرات في املليحة  

 ريف دمشق وجوبر ب

يعتقد أن معظم مقاتلي اللواء 

 بسبب  
ً
عادوا إلى اليمن مؤخرا

   في شمال البالداألحداث األخيرة 

 100قرابة  في سوريا بقي منهم 

مقاتل، ما أجبرهم على االنضمام 

 إلى لواء أبوالفضل العباس. 

  ةاملقاوم" املهدي  مامإل جيش ا

 " الوطنية العقائدية

تختلف عن جيش  مليشيا سورية

 هدي العراقي  امل

مقاتلين من مدينة مصياف وقرى  

طرطوس القريبة كالنمرية ووادي  

العيون في ريف املدينة ينتمي  

معظمهم دينيا للطائفة العلوية 

 الجعفرية.   والشيعة

 "حزب هللا"ها أرتباط مباشر مع ل

 اني وزعيمه حسن نصر هللا اللبن

حزب أنشأ زعيمه ما يسمى ب

 74الوطني   صالحال ا

 ر لواء الباق

قوات الشهيد محمد  تختلف عن 

راقية  باقر الصدر   الع

منها خالل   ، قتل1500-2000

عنصرا   450سنوات الثورة نحو 

بحلب ودير الزور ومنبج إلى جانب  

  من عناصرها 700سقوط نحو 

 جرحى

مدعومة   سوريةمليشيات شيعية 

  .2012من إيران تشكلت عام 

ومعظم مقاتليها من أفراد عشيرة 

جدة في حلب املوالية  البكارة املتوا

ل  لألسد باإلضافة إلى كونها تابعة  

 حزب هللا"“

عن حماية ريف حلب    سؤوالوكان م 

الجنوبي فضال عن مساندته 

الجبهات االخرى مثل الراشدين  

وجنوب وجبهة الراموسة في غرب 

 75حلب.

 
رافية في سورياحيدريون"." 73    http://bit.ly/2kb3F22 ،2019-06-07تاريخ النشر  االلكتروني،"، موقع حفريات  . ميليشيا إيرانية تخطط لتغييرات ديموغ
  http://bit.ly/2lQmHeN، 2014-12- 1موقع مراسل سوري، تاريخ النشر  "،تعرف على مليشيا جيش املهدي السورية"  74
  http://bit.ly/2kkaEGb، 2019-8-12"، وكالة أنباء فارس، تاريخ النشر اكمال تطويق االرهابيين في حلب (:قائد لواء االمام الباقر )ع"  75

http://bit.ly/2kb3F22
http://bit.ly/2lQmHeN
http://bit.ly/2kkaEGb
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   76قوات الرضا

   " حزب للا“ ل يتبع 

تم تشكيل هذه املليشيا على يد   من شيعة حمص 

 قادة فوج الرضوان  أحد

  وقد أصدر بشار االسد  
ً
قرارا

 من  
ً
يقض ي باعتبارهم جزءا

الجيش السوري، وبالتالي 

حصولهم على رواتب ومستحقات 

 وتعويضات لعائالت القتلى

أو مايعرف باسم  77الغالبون" 

"سرايا املقاومة اإلسالمية في  

 سوريا"..  

الطائفة  من ضمت املقاتلين 

ى الساحل  والعلوية في قر  الشيعية

قاتلت هذه امليليشيا في  السوري، 

 الجوالن ودرعا.  

قاتلت هذه امليليشيا في الجوالن    

 ودرعا. 

 78فيلق أسود العشائر

مليشيات سورية مدعومة من  

 إيران 

واضح   )غيرتتبع لنواف البشير  

 شيعي(انتماءها الطائفي سني او 

 شاركت في معارك دير الزور  

تشييع "أشرف البشير"، الذي قتل   ي. التابعة للحرس الجمهور 

في غارات لقوات التحالف الدولي 

على مواقع ميليشيا "فيلق أسود 

العشائر" العشائرية وقوات 

النظام وحلفائها بريف دير الزور 

 لشرقي.ا

 
76 http://bit.ly/2kjiNum2018,  -3-26 Institute,by Phillip Smyth, Washington  ”,istance in SyriaLebanese Hezbollah's Islamic Res"  
 املصدر نفسه 77
    http://bit.ly/2lVSydN،1820-3-23تاريخ النشر  الوصل،موقع زمان  ،"دير الزور.. ميليشيا "الباقر" تنشر التشيع وتنافس على زعامة "البكارة 78

http://bit.ly/2kjiNum
http://bit.ly/2lVSydN
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الهيئة الدينية الوطنية في  

   إليران دروز( تتبع ) السويداء 

خاليا نائمة تمول ايضا من دروز  

   - "إسرائيل"

تضم مجموعات مسلحة متعددة  

احداها تتبع ملكتب امن الفرقة 

 79الرابعة  

مغاوير   - 80صقور الصحراء

 البحر

مليشيا محلية تم تجنيدها من  

 –ابناء الطائفة العلوية والشيعية 

 الفارين من الخمة العسكرية

 ويقدر عددهم باملئات. 

بقيادة  2013تأسست أواخر عام 

ثر  العقيد "محمد جابر" من أك 

امليليشيات املساندة لجيش 

وتدريبا   خبرة  تملك  -النظام

عسكريا وتسليحا، وتدربوا على 

أيدي خبراء عسكريين إيرانين  

 بخبرات قتالية  

قى دعما  وكانت لبميليشيا تتل

  م إيران، ثعسكريا مباشرا من 

تخذت وزارة  استمالها الروس، ا

الدفاع قرارا، بدمج كل من صقور  

، بالفرقة الصحراء ودرع القلمون 

الخامسة التابعة لقوات النظام، 

 بعد مشاكل حصلت بين الطرفين

ي املعارك على الحدود شاركت في 

العراقية واألردنية وحماية اآلبار  

 وفي معارك كسب  النفطية

مليشيات محلية في الساحل تتبع 

 إيران 

 700إلى  500 نيويتراوح عددها ب

يين  عنصر من املسيحيين والعلو 

 81مع النظام السوري   املتعاطفين

   

من أبناء يشيات سوريةشيعية مل 82كتيبة الزهراء 

 قرية الزهراء بريف حلب 

،  350يقدر تعدادهم بنحو 
ً
 مقاتال

حماية قريتهم من   تشكلت بدعوى 

هجمات الجيش الحر، حيث تم  

تنظيم صفوف أبناء البلدة ومن  

 وتسلح من قبل جيش األسد، تمول   

 
  http://bit.ly/2kJoD8s، 2019-8-3"، موقع الجسر برس، تاريخ النشر "دروز السويداء: عودة النظام مشروطة بالصراعات اإلقليمية واملحلية 79
  http://bit.ly/2kguWQH، 17- 12-2015النشر تاريخ  الوصل،""، موقع زمان حماية آبار النفط إلى رأس حربة النظام ضد ثوار "التركمان" و"األكراد ".. منميليشيا "صقور الصحراء"  80
  http://bit.ly/2lHccdn، 2019-2-21لنشر ا برس، تاريخموقع االتحاد  "،خارطة القوى اإليرانية في سوريا عددية وعسكرية 81
  http://bit.ly/2kM4RZZ، 2014- 06-9النشر  نت، تاريخ" موقع العربية امليليشيات الشيعية في سوريا.. القصة بالدماء واألرقام"  82

http://bit.ly/2kJoD8s
http://bit.ly/2kguWQH
http://bit.ly/2lHccdn
http://bit.ly/2kM4RZZ
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  ن العمرية. ضم مختلف الفئات 

   مستقلة،كتيبة قتالية 

راقية سورية  الصادق فيلق الوعد  ميليشيات ع

إلى مقاتلين   ، إضافةمختلطة

سوريين من شيعة إدلب، معرة  

مصرين، والفوعة وكفريا، يقدر  

 مقاتل. 1000عدد مقاتليها بنحو 

، تصدت عناصره لفك الحصار  

عن سجن حلب املركزي، ساعدها  

 جيش األسد، 

تال حرب مدربة على مستوى ق

العصابات، واستخدام األسلحة  

إلى جانب قوات  قاتلتلحديثة، ا

األسد في مناطق متعددة منها ريف 

 83دمشق والقلمون وريف حلب. 

 

 كتيبة شهيد املحراب 

 

يقدر تعدادها   ،سوريةميليشيات 

 مقاتل من أبناء البلدة. 500بنحو 

تشكلت من أبناء مدينة نبل بريف 

 حماية بلدتهم لحلب، 

لى جيش األسد تسليحها،  يتو 

 وتمويلها

 

 كتيبة العباس

 

، يقدر تعدادها  ميليشيات سورية

 مقاتل.  200بنحو 

تشكلت من أبناء قرية كفريا 

 التابعة لبلدة الفوعة بريف إدلب

  

، ُيقدر تعدادها  ميليشيات سورية كتائب الفوعة 

 مقاتل.  800بحوالي 

تشكلت من أبناء مدينة الفوعة 

ف من مجموعات بريف إدلب، تتأل

 قتالية

  

 

 

 
   http://bit.ly/2miikcD،  2017-3-27النشر موقع صوت االلكتروني، تاريخ   ("3-2أبرز املليشيات األجنبية املقاتلة مع النظام السوري ) رف علىشبيحة األسد.. تع 83

http://bit.ly/2miikcD



