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 ل المعارك في سوريامراسيم تقليدية في النجف لدفن جثمان أحد عناصر الميليشيات العراقية قتل خال
 

 

ي العام مها فقامت الميليشيات األجنبية بأدوار عسكرية مهمة في سوريا لصالح النظام منذ بدأ استقدا
 منة( )الشيعي ويعتقد أن إيران قامت بالدور المحوري في تنظيم استقدام هذه الميليشيات ،2012

لتي سيوية اول اآلانستان، وباكستان، وبعض الدالعراق، وإيران، ولبنان بالدرجة األولى، ثّم اليمن، وأفغ
ومة، المقاويتواجد فيها الشيعة، تحت شعار نصرة المذهب، وحماية المراقد المقدسة، وتحرير القدس، 

 والممانعة مقابل مبالغ مالية، فضال عن محفزات أخرى مثل: منح الجنسية.
 
مع  التنسيقنظام األسد، بفي دعم شاركت وكان حزب هللا اللبناني من أول الميليشيات التي تدخلت و 

 راقيةإيران، قبل أن يتوالى حضور قوات الحرس الثوري اإليراني، والعشرات من الميليشيات الع
 واألفغانية، والباكستانية، واليمنية التي دربتها إيران.

 
ن ثير مالكوبرغم انحسار العمليات العسكرية في سوريا بشكل كبير، واستعادة النظام سيطرته على 

هل قائها؟ وبف من مناطق البالد، إّّل أّن الميليشيات األجنبية الشيعية ّل تزال في سوريا. فما هو الهد
 ل الفترةا طواهناك أهداف ومشاريع تريد تنفيذها بعد أن انحسر القتال؟ وما هي أدوارها التي قامت به

 يرات؟والمتغالماضية وأدوارها المستقبلية على ضوء هذه التطورات 
 

 إيران والتحشيد الطائفي للقتال في سوريا
 

وهو ما  أساسي، بشكلالحشد الطائفي العقائدي على يعتمد حشد المقاتلين الشيعة للقتال في سوريا        
ائيات، ت، وفضالمنابر اإلعالمية ومنابر الرأي الداعمة للقتال في سوريا من مساجد، وحسينياقامت به 

ت دين وصوّلً إلى مواقع التواصل اّلجتماعي التي أخذت تُطلق شعاراومجالت، وصحف، ورجال 
 (.1طائفية إلثارة الناس ومنها: "يا لثارات الحسين" "ولن تُسبى زينب مرتين")

 
تتركز شرعية القتال في سوريا على حماية المراقد المقدسة عند الشيعة، لذا فمعظم تواجدهم في منطقة 

ها العماد األساس للتعبئة والتحشيد الطائفي، ثّم توّسعت مشاركتهم بعد السيدة زينب جنوب دمشق؛ ألنّ 
ذلك إلى بقية المناطق األخرى حيث قاتلت الميليشيات الشيعية في سوريا على جميع الجبهات الشمالية، 

والوسطى، والجنوبية. ويعمل بعضها تحت إمرة حزب هللا اللبناني ومستشارين وضباط من الحرس 
اني، وكان دور الميليشيات العراقية مركزًيا في القتال في دمشق وريفها وفي مدينة حلب الثوري اإلير
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، حيث شاركت ميليشيا أبو الفضل العباس ولواء عمار بن ياسر بشكل 2013منذ يونيو/حزيران عام 
رئيس في استعادة مدينة خناصر وطريق األمداد، وعُرفت المجازر التي ارتكبت هناك باسم مجازر 

بار(، أّما تسليح هذه الميليشيات فهو يتشابه إلى حد بعيد، بسبب اعتمادها على مصدر واحد للتسليح )اآل
 والتدريب والتمويل هو الحرس الثوري اإليراني وحزب هللا اللبناني. 

 
 تخصّ  لجنرال محمد علي فلكي عن تفاصيلوكشف أحد قادة الحرس الثوري اإليراني في سوريا ا

وريا يش التحرير الشيعي" الذي يُقاتل اآلن على ثالث جبهات هي: العراق وستشكيل ما يسمى "ج
 فغانستانألبنان من العراق وسوريا وإن هذا الجيش سيضم "ألوية  بقيادة قائد فيلق القدس، وقال واليمن،

 (.2")واليمن، وسيقاتل بزي واحد وعلم واحد تحت إمرة الحرس الثوري.
 
لحرس ئد العام للحرس الثوري اإليراني، محمد علي جعفري، إّن اوفي آخر تصريح له، قال القا 

 ألف  100( ألف عنصر في العراق وسوريا، وقال إّن بالده: "قامت بتجنيد 200الثوري قام بتجنيد )
 ان فيعنصر في العراق، ونفس العدد في سوريا" مؤكداً أّن هذا اإلجراء هو من ضمن سياسات إير

 (.3)المنطقة دول 
 

 قوات التدخل السريع الشيعية )متعددة الجنسيات( تشكيل

 سيوفررير( أو )جيش التحتشكيل )جيش التحرير الشيعي( الجنرال فلكي إّن  في تصريحه النادر قال   
 قالنيةإذ ليس من الع" إليران فرصة تنفيذ سياساتها دون اّلضطرار إلرسال قوات رسمية للخارج،

ليشيات . ومن أهم األلوية الخاصة بالمي(4" )حدود إيران رجج بقوات إيرانية في صراعات خاالزّ 
 الشيعية في سوريا:

 
 ويتألف من الشيعة الباكستانيين. لواء زينبيون:أ. 

 .لنجباءويتألف من الشيعة العراقيين وعلى رأسهم ميليشيا سرايا الخرساني وا لواء حيدريون:ب. 
 رق.فن عدة جئين في إيران، ويتكون هذا اللواء مويتألف من الشيعة األفغان الال لواء فاطميون:ت. 
ن شيعة ميا أو ويتألف من شيعة لبنانيين الذين جلبهم الحرس الثوري للقتال في سور لواء حزب هللا:ث. 

 سوريين، وهذا اللواء ينقسم إلى قسمين:  
 حزب هللا لبنان. .1
 .ويتألف من أهالي دمشق ونُبُّل والزهراء حزب هللا سوريا: .2

 يات العراقية )حيدريون( الميليش
استدرجت إيران من خالل أدواتها في العراق اآلّلف من الشباب العاطل عن العمل، بعد أن جرى  

الدينية، حسين الكاظمي،  تغريرهم بالمال والعاطفة الدينية، ولكّن الغريب، حسب الخبير بشؤون الحوزة
داد ومدن الجنوب )ذات الغالبية الشيعية( هو عدم وجود مكاتب للتطوع في إيران في حين فُتحت في بغ

العشرات من مكاتب التطوع التابعة لميليشيات الحشد الشعبي بمختلف أشكالها، وتُعرف باسم مكاتب 
 .(جهاد الدفع)الجهاد والدفاع أو 

 
ا ويدير رجال دين شيعة بينهم إيرانيون هذه المكاتب، وهم من يتولى عمليات التجنيد واّلنتقال إلى سوري 

( دوّلر، وحسب مصدر حكومي عراقي فإنّه يتم 1500 -300مقابل مرتبات شهرية تتراوح بين )
 ( منحدرين على األغلب من أسر فقيرة.5)شهريا، ( مقاتل 400إلى  300تجنيد ما بين )

 
وقال الشيخ حسيب الدجيلي إّن المتطوعين يتسلمون راتًبا شهريًا، وهناك مكافآت مقطوعة من إيران 

بين مدة وأخرى، على أن تقوم الحكومة السورية بتوفير الطعام والمنام وكافة احتياجاتهم،  تُصرف
وتتولى وزارة النقل والمواصالت العراقية عمليات نقل المتطوعين إلى سوريا عبر مطاري بغداد 

 والنجف، برحالت مجانية، تحت عنوان )زيارة العتبات المقدسة في دمشق(. 

-خضع يليشيات في معسكرات في كل من العراق وإيران ولبنان، غير أنّها تويجري تدريب هذه الم
 للتدريب في معسكرات داخل سوريا هي: -أيضا
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 معسكر يعفور بريف دمشق، المقام في موقع عسكري تابع للفرقة الرابعة. -
 معسكر السيدة زينب بدمشق. -
 معسكر مدرسة ميسلون التابع للمخابرات العسكرية. -
 ن الدولة، من أهمها.معسكر نجها ألم -
 في مدينة حلب. معسكر شهيد المحراب -

( 20ويبلغ عدد الميليشيات العراقية المتواجدة في سوريا أكثر من ) معسكر الزهراء في مدينة حلب.
 ي: ، وهي موضحة في الجدول التال(6)مسلحة ميليشيا 

 
 
 بيالشعد دول يُبين قائمة بأسماء الميليشيات الشيعية العراقية التي تُقاتل في سوريا وتتبع الحشج

 

 
 

 
 
 
 

 يةساحة العمليات العسكر القائد العسكري أسماء ميليشيات الحشد الشعبي ت

 السيدة زينب، حلب، حماة، الالذقية أكرم الكعبي حركة النجباء، حزب هللا العراقي 1

 عدرا، النبك، حمص أبو شهد الجبوري لواء ذو الفقار 2

 دمشق وريفها  حامد الجزائري سرايا عاشوراء 3

 السيدة زينب، وريف دمشق الحاج مهدي، في سوريا كتائب حيدر الكرار للقناصة 4

 حلب، وقد قُتل قائده العسكري كاظم جواد الشيخ أبو كرار أمجد البهادلي  ء اإلمام الحسينلوا 5

 ريف دمشق، درعا، ريف حلب، الالذقية شبل الزيدي كتائب اإلمام علي 6

 السبينة، دمشق، السيدة زينب أبو فاطمة الموسوي لواء أسد هللا الغالب  7

 دمشق وريفها ياسري السيد علي ال سرايا طالئع الخراساني 8

 داريا، السيدة زينب  أحمد الحجي الساعدي  لواء المؤمل، يتبع لجيش المهدي 9

 قوات الشهيد محمد باقر الصدر، 10
 منظمة بدر الجناح العسكري

 السيدة زينب، حماة، ريف إدلب تتبع هادي العامري 

 وريفها  حلب يتبع المرجع محمد موسى اليعقوبي  لواء الشباب الرسالي 11

يتبع لقيس الخزعلي، بمباركة محمد  لواء كفيل زينب 12
 الطباطبائي 

 السيدة زينب، طريق المطار 
 الغوطة الشرقية، حلب، القلمون

 تقاتل كافة الجبهات السورية، حلب هاشم الحمداني، في سوريا كتائب حزب هللا العراقي 13

 ريف دمشق، قدسيا سوريا  أبو فاطمة الموسوي، في لواء أسد هللا الغالب 14

تتبع مقتدى الصدر، وتديرها ميليشيا أبو  لواء اليوم الموعود 15
 الفضل العباس 

 السيدة زينب

 حلب وريفها، القلمون، ريف دمشق محمد حمزة التميمي أبو علي النجفي  فيلق الوعد الصادق 16
 

 مسؤوله أحمد الحجي الساعدي،  فوج التدخل السريع 17
 ا بعد إلى لواء المؤمل ونقل فيم

 ضاحية األسد، طريق اّلوتوستراد

 حركة حزب هللا النجباء  18
 

يعتبرون الشيخ أكرم الكعبي قائدهم، وهو من 
 قيادات العصائب 

 حلب، السيدة زينب، شبعا حماية 
 طريق المطار، الغوطة الشرقية

واجهات القيادي أحمد حسن كياره، وقتل في م لواء أبو الفضل العباس  19
ريف دمشق، ويتولى قيادتها حالياً اللواء 
السوري أبو عجيب، وهناك قيادة عراقية 
منفصلة بقيادة هيثم الدراجي وأبو هاجر 

 العراقي 

 القلمون، طريق المطار، السيدة زينب، حلب 

 كتائب سيد الشهداء، انشقت 20
 عن لواء أبو الفضل العباس

صطفى بزعامة حميد الشيباني، الملقب أبو م
-الشيباني بسوريا )ويحمل جنسيتين عراقية

 في العراق (أبو آّلء)إيرانية(، وهاشم بنيان 

 السيدة زينب، الغوطة الشرقية
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ة في المشارك راقيةو )النجباء( من أهم وأكبر الميليشيات الع وتُعتبر كل من ميليشيا )أبو الفضل العباس(
 وريا:سالحرب السورية منذ بدايتها تقريبا. وفيما يلي استعراض ألهم الميليشيات العراقية في 

 
 أوالً: ميليشيا لواء أبو الفضل العباس:

اتلين ن مقاللواء م وهي من أول وأكبر الميليشيات العراقية التي قاتلت في سوريا، حيث تشكلت نواة
يش ق، وجتابعين لميليشيات متعددة، منها، عصائب أهل الحق، ومنظمة بدر، وكتائب حزب هللا العرا

 المهدي، وبعض الشيعة السوريين، وبعض المتطوعين من اليمن ودول شرق آسيا.
 
رقد م ، بدعوى حماية2012وكان أول ظهور للميليشيا في منطقة السيدة زينب بدمشق منتصف عام  

مباشر  بشكل السيدة زينب عليها السالم، وهو يتمتع بتجهيز عاٍل من السالح واآلليات وغيرها، ويتبع
ؤه في ر بقاقيادة الحرس الثوري اإليراني. تحظى هذه الميليشيا باهتمام المرجعية في إيران، ويستم

وريا سض مقاتليه من ، تم سحب بع2014سوريا إلى يومنا هذا، ولكن بعد سقوط مدينة الموصل عام 
م ي باستاللبنانبسبب النقص العددي والحاجة الكبيرة للخبرات التي اكتسبها مقاتلوه، وقام حزب هللا ال

من عدة  ( مقاتل، ويتكون5000إلى  4800نقاطه في حلب. تتراوح أعداد مقاتلي الميليشيا ما بين )
 لفضل العباس: ن أهم قيادات ميليشيا أبو ا(. وم7)عشر كتائب، تم تسميتها بأسماء بعض األئمة اّلثني 

 
ساعد أوس الخفاجي: وهو المؤسس الرئيس لهذه الميليشيا في العراق وسوريا. عمل الخفاجي كم .1

 نوقد انفصل ع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في جيش المهدي الذي كان تابًعا للتيار قبل حلّه،
م في من قبل الحشد الشعبي الذي أسه 2019شباط ، اعتقل الخفاجي في فبراير/2006الصدر عام 

 تأسيسه، بتهمة فتح مقر وهمي.
عارك في م القيادي أحمد حسن كيارة: كان من أول القيادات التي قادت ميليشيا أبو الفضل العباس .2

 السيدة زينب، وقد قُتل فيما بعد في منطقة ريف دمشق.
ن موهو  : واستلم القيادة بعد مقتل كيارةالقيادي علي حسن عجيب جظة الملقب أبو عجيب السوري .3

يادة سمت قبلدة نبل بريف حلب الشمالي، وبسبب حدوث بعض المشاكل بين العراقيين والسوريين، انق
 اللواء فأصبح السوريون تحت قيادته.

ى جفي، تولر النالقيادي هيثم الدّراجي: وهو من القيادات العراقية، ومقرب من رجل الدين الشيعي بشي .4
 ادة المتطوعين العراقيين في الميليشيا.قي

 
 تنتشر ميليشيا أبو الفضل العباس في المناطق السورية التالية:

 
 منطقة السيدة زينب: وهي المقر الرئيسي للميليشيا. .1
 مدينة حلب: لهم نقاط مرابطة في أغلب مناطقها. .2
 يعة.  ن الشكون سكانها ممدينة نبل والزهراء في ريف حلب: لهم فيها تواجد خاص بسبب أهميتها، و .3

 
ارك ر، معشاركت هذه الميليشيا في أغلب المعارك بجانب القوات السورية، ومنها: معارك طريق المطا

رت استم القلمون، معارك جنوب دمشق، معركة استعاد بلدة الحجيرة جنوب دمشق، معركة المليحة التي
في  الكيماوي التي ارتكبها النظام ( يوماً، معارك حي جوبر، معارك حصار الغوطة ومجزرة135)

  2013، معارك ريف حماة الشمالي، معارك مدينة حلب في أغسطس/آب 2013أغسطس/آب عام 
 

 ثانيًا: ميليشيا حركة النجباء )المقاومة اإلسالمية حركة حزب هللا النجباء(:
ى"، حسب ألعلاه المرشد وهذه الميليشيا المكونة من مقاتلين شيعة عراقيين، تقاتل في "أي مكان يأمر ب

 هل أعن ميليشيا )عصائب تفرعت (، وهي ميليشيا شيعية عراقية، 8)الكعبي تصريح قائدها أكرم 
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يدينان  ، وكل من النجباء والعصائب2006الحق(، التي انشقت بدورها عن ميليشيا جيش المهدي عام 
 بالوّلء إلى )الولي الفقيه( في إيران.

 لى ّلئحةبي، عارجية األميركية حركة النجباء العراقية وقائدها أكرم عباس الكعوقد أدرجت وزارة الخ 
عسكرية، وقد (، حيث يمتاز الكعبي بالمزج بين الشخصية الدينية وال9)العالمية المنظمات اإلرهابية 

ل نت أوذهب إلى قم ألخذ بعض الدورات الدينية، وكان يحظى باهتمام اإليرانيين بشكل كبير، وكا
ى حركة ، تحت ُمسّمى لواء عمار بن ياسر، ثّم أصبح تحت مسم2013يشيا يؤسسها في سوريا عام ميل

 النجباء.
سم رسة رتسيطر ميليشيا )النجباء( على مناطق واسعة في ريف حلب الجنوبي، ومقرها الرئيسي في مد

يضا أولها  بكور خلف جبل عزان، وتنتشر على جبهة تمتد من مطار حلب الدولي إلى بلدة الحاضر،
 تواجد على تخوم العاصمة دمشق في مناطق حي جوبر، والنشابية، ومطار النيرب، وعلى طريق

 حرستا. 
لحرس دعم اتعتبر )النجباء( ثاني أقوى مليشيا عراقية متواجدة في سوريا، وتحظى باهتمام ورعاية و

 لبحرينمن السعودية واالثوري اإليراني، ويشكل العراقيون أغلب عناصرها، ويتواجد معهم عناصر 
 10حوالي  2017في العام  -حسب تقرير موقع "إيران واير"-والكويت، ويبلغ تعداد ميليشيا )النجباء( 

 (، تنتشر في كل من حلب ودمشق، وهي: 10مقاتل موزعين على ثالثة ألوية عسكرية )آّلف 
 .2013دمشق في )لواء عمار بن ياسر(، وساحة عمله في حلب، التي انتقل إليها من ريف  .1
 .لدولي)لواء اإلمام الحسن المجتبى( ومقره في دمشق، ويعمل على تأمين طريق مطار دمشق ا .2
 )لواء الحمد(، ومقره في ريف دمشق، وهو متخصص استعمال المدفعية والصواريخ. .3

 
ويخضع عناصر هذه الميليشيا، قبل إرسالهم إلى سوريا، لدورة تدريبية لمدة ثالثة أشهر في جنوب 

العراق، تتركز على استخدام الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية وبنادق القناصة، كما يتلقى البعض 
منهم تدريبه في لبنان ثّم يعبر براً إلى سوريا، أّما في إيران فيتلقى عناصر الميليشيا تدريبًا متخصًصا في 

م الميليشيا، أكرم الكعبي، إّن نزع األلغام، واّلتصاّلت، وتشغيل الطائرات بدون طيار. وقال زعي
جماعته تستخدم الطائرات بدون طيار من نوع )ياسر( وهي النسخة اإليرانية من الطائرة )سكان ايجل( 

 (11)بوينغ. الخاصة باّلستطالع والتي تنتجها شركة 
 

خاصة  ، عن إنشاء أكاديمية2019وكشف تقرير لوكالة أنباء تقريب اإليرانية في يناير/ كانون الثاني 
(، انخرط بها مقاتلون من )النجباء(، ويخضع المتدربون فيها 12)العراقية لتدريب عناصر الميليشيات 

مع تدريبات عسكرية متطورة، مكثفة، كما أقيمت  -جنبًا إلى جنب-إلى دروس في العقيدة الشيعية 
لخريجين منهم دورات )دراسات عسكرية عليا( في مدينة سامراء شمال بغداد، مشّددة على أّن ا

 ينخرطون في دورات تمهيدية للدراسات العليا.
 

ومن أهم الدورات التدريبية التي يخضع لها مقاتلو ميليشيا )النجباء(: دورات المشاة، المدفعية، المدفعية 
والهاون، دورات الرشاشات المتوسطة والثقيلة، دورات قيادة ورماية الدبابات، دورات في نزع وزراعة 

في إيران(، دورات في تصنيع وتوجيه الطائرات بدون طيار )في إيران(، ودورات في األلغام )
 اّلتصاّلت.

 
 ومن أهم قيادات هذه الميليشيا كل من: 

ر أكرم الكعبي، وهو قائد الميليشيا ومؤسسها، كان من ضمن عناصر جيش المهدي والتيا .1
ائدا اره قالصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتولى إدارة العمل الثقافي في النجف، ثّم تّم اختي

 للمجاميع الخاصة التابعة لجيش المهدي ثم لعصائب أهل الحق المنشقة عنها.
 وهو المتحدث الرسمي باسم ميليشيا النجباء.هشام الموسوي )أبو وراث(،  .2
ضة لمعارحيدر جاسم الدنيناوي، وكان المسؤول عن تجنيد المقاتلين في العراق، وقد تمكنت ا .3

 السورية من قتله بريف حلب في حي الراشدين أثناء جولة استطالعية.  
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هللا  ب حزبالقصير إلى جان معارك ومن أهم المعارك التي شاركت فيها ميليشيا )النجباء( في سوريا:

عارك وك، ماللبناني، معارك طريق المطار، معارك العبادية، معارك السيدة زينب، معارك مخيم اليرم
طة الشيخ نجار في حلب، فك الحصار عن نبل والزهراء، معارك العيس وخان طومان، معارك الغو

 ، معارك جبين وخناصر.الشرقية، معارك سهل الغاب، معارك سلمى، هجوم الكليات في حلب
 

 (:قوات الشهيد محمد باقر الصدر )منظمة بدر الجناح العسكريثالًثا: 
بدأت مشاركة ميليشيا )منظمة بدر( في سوريا بشكل سري من خالل وضع عناصرها تحت قيادة 

بل لك ق، وذلفقاراميليشيات أخرى، مثل: ميليشيا أبو الفضل العباس أو ميليشيا سيد الشهداء وميليشيا ذو 
الل الكشف عن أنّها منخرطة فعليًا بالقتال في سوريا، من خ 2013أن تعلن )بدر( في يونيو/حزيران 

ّن أمري، عن مقتل أحد عناصرها في منطقة السيدة زينب. وبعد أيام أعلن زعيم المنظمة، هادي العا
ل مقت -ل رسميبشك-، أعلنت منظمة بدر 2013يوليو/تموز عام  21قواته تقاتل في سوريا، وفي 

د باقر د محمالقيادي في المنظمة أبو ذر المسعودي، وبعد مقتله أعلن عن تشكيل ميليشيا )قوات الشهي
ي الكثير ف( مقاتل، وشاركت المنظمة 2000إلى  1500الصدر(، ويبلغ عدد مقاتليها في سوريا بحدود )

 (13طق الغوطة الشرقية.)من المعارك في كل من: منطقة السيدة زينب، مناطق جنوب دمشق، ومنا

 
 كتائب حزب هللا العراق: رابعًا:
ني شعار تحت شعار مقاومة القوات األمريكية وبتب 2006ظهرت كتائب حزب هللا العراق في العام      

ي في سوريا فعارك حزب هللا اللبناني: )المقاومة اإلسالمية في العراق(. بدأت هذه الميليشيا مشاركتها بالم
م يران عا، وأعلنت أنّها ستتصدى لكل من يحاول إسقاط نظام بشار األسد، وفي يونيو/حز2013مارس/آذار

يظهر وودي، أعلنت هذه الميليشيا أنّها سترسل مقاتلين من سوريا للتصدي للمشروع األمريكي الّسع 2013
دسات(، عن المق دفاع)لل من بيانات النعي لمقاتليها إنّهم كانوا يعملون تحت قيادة أبو الفضل العباس والعصائب

اخل كتائب، درضت الهاشم الحمداني، الملقب بأبو آّلء وهو عراقي الجنسية، وقد تع -حاليًا-يقود هذه الكتائب 
 تائب سيدّكل كشالعراق، إلى عدد من اّلنشقاقات واّلنقسامات كان أهمها انشقاق أبو مصطفى الشيباني الذي 

 الشهداء، وانتقل للقتال في سوريا.
 

 :خامًسا: ميليشيا كتائب سيد الشهداء
ادات )حزب على إثر خالفات بين قي 2013تشكلت ميليشيا )كتائب سيد الشهداء( في أبريل/نيسان عام  

جنسية مل الهللا العراق(، انتهت بانشقاق حميد الشيباني الملقب بـ )أبو مصطفى الشيباني( الذي يح
 شيا.العراقية واإليرانية، وتشكيله لهذه الميلي

ي، لوقف بتوجيه إيران 2013انتقلت ميليشيا )كتائب سيد الشهداء( للقتال في سوريا في أغسطس/آب 
لتسلل من ا اّلحتكاك بين الطرفين المنقسمين. وفي سوريا جرى تكليف الميليشيا بمنع قوات المعارضة

 عبر الخط الفاصل مع قوات النظام في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
 

د كبير منهم مقاتل، وقد سقط عد 700اصر ميليشيا )كتائب سيد الشهداء(، في سوريا، بنحو قُدر عدد عن
ب، ة زينقتلى منذ بدء مشاركتهم في المعارك هناك، وكانت أبرز مشاركاتهم في معارك منطقة السيد

 ومعارك الغوطة الشرقية.
 

 :سادًسا: فيلق الوعد الصادق
لتميمي )أبو ا، بعد أن أعلن قائدها محمد حمزة 2006في العام انشقت هذه الميليشيا عن جيش المهدي   

 اق( أسوةالعر علي النجفي( مواّلته إليران ولوّلية الفقيه، وبدأ برفع شعار )المقاومة اإلسالمية في

 بالفصائل الشيعية المتحالفة مع النظام اإليراني.
لى نشاطها إعالمي وثقافي إضافة إ ( محافظة عراقية، ولها قسم11لهذه الميليشيا تواجد عسكري في )

نحو  ، ويبلغ عدد مقاتليها2013العسكري، وقد ظهرت ألول مرة في سوريا في سبتمبر/أيلول عام 
 ( شخص، وقد خاضت معارك ريف دمشق، ومعارك القلمون، ومعارك حلب وريف حلب.2000)
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 :سابعًا: ميليشيا لواء أسد هللا الغالب
شخص ل 2013ميليشيا أمام مطار دمشق الدولي في كانون األول عام أعلن عن تشكيل هذه ال     

ي العام ميدانيرتدي شعار قوات التدخل السريع العراقية ويدعى )أبو فاطمة الموسوي(، أّما القائد ال
 لميليشيا فهو عبد هللا الشباني. ل

 
كل نقطة في سنقوم بمساندة الجيش العربي السوري لتحرير الغوطة الشرقية و»صرح الشباني 

 رقية.طة الشوأّكد بأنّه سيقود معارك المقاتلين الشيعة في ريف دمشق لطرد أهالي الغو (،14«)سوريا
 

هي أصغر وكبر( تضم ميليشيا )لواء أسد هللا الغالب( عدداً من التشكيالت الصغيرة مثل كتيبة )علي األ
ذه المليشيا ( شخص، وقد اشتركت ه500 -300من الميليشيات األخرى، ويُقدر عدد المقاتلين فيها بين )

 ة.بمعارك منطقة السبينة في ريف دمشق، ومعارك منطقة السيدة زينب، ومعارك الغوطة الشرقي
 

 ثامنًا: ميليشيا لواء ذو الفقار:
صائل فهو تشكيل عسكري، انشق عن )لواء أبو الفضل العباس(، ويعمل في هذه الميليشيا مقاتلون من 

ر(، بو هاجو)منظمة بدر(، وتعمل هذه الميليشيا تحت قيادة فاضل صبحي الملقب بـ )أ)عصائب أهل الحق( 
بلغ عدد تي. يومسؤوله الحالي أبو شهد الجبوري، والقائد العسكري أبو مهدي الكناني، ومعاونه علي البيا

 المطار، ق( مقاتل، شاركت بمعارك رئيسة منها: معارك منطقة السيدة زينب، ومعارك طري1000مقاتليها )
 ومعارك منطقة عدرا، كما شارك في اجتياح مدينة النبك.

 
 عصائب أهل الحق: -تاسعًا: لواء كفيل زينب

ا، داخل سوري 2013وقد أسستها ميليشيا )عصائب أهل الحق( داخل سوريا في يوليو/ تموز عام 
 معاركالمطار، ووشاركت في الكثير من المعارك ومنها: معارك منطقة السيدة زينب، ومعارك طريق 

 الغوطة الشرقية، ومعارك القلمون، ومعارك حلب.
 

 :عاشًرا: فوج التدخل السريع
سيما ى، ّلتعتبر أعداد عناصر ميليشيا )فوج التدخل السريع( قليلة بالنسبة للميليشيات األخر    

 ت التدخلى قواإلميليشيات النجباء والعصائب وفيلق بدر. يُرجح أّن أغلب عناصر هذه الميليشيا ينتمون 
قتدى من م السريع )سوات( التابعة للجيش العراقي، ويتولى قيادتها أحمد الحجي الساعدي، وهو مقرب
 يا فيالصدر، ومن أحمد حسن كيارة أحد قيادات ميليشيا أبو الفضل العباس. شاركت هذه الميليش

 عارك ريف دمشق.المعارك التالية: معارك منطقة السيدة زينب، ومعارك طريق المطار، وم

 حادي عشر: ميليشيا )فيلق تحرير الجوالن(:

 
بة، ولديها ، وقالت إنّها ستكون قوة مدر2017مارس/آذار عام  8وقد أنشأتها ميليشيا )النجباء( في 

ومة خطط دقيقة، ومكونة من قوات خاصة، مسلحة بأسلحة استراتيجية ومتطورة، و"إذا طلبت الحك
 (15)". جانب حلفائنا لتحرير الجوّلن السورية، فنحن مستعدون إلى

 
 سائر الميليشيات في سوريا:خ

ذه هّل توجد أعداد موثقة لهذه الخسائر، ولكن هناك بعض المواقع الرسمية التي نشرت خسائر 
لجرحى، ا( قتيل، وضعف ذلك من 500الميليشيات مثل: ميليشيا )النجباء( التي بلغت خسائرها نحو )

 بهم في حلب.وأعداد من األسرى أغل
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فراد وتتكتم السلطات العراقية وقيادات ميليشيات )الحشد الشعبي( في بغداد على وصول جثث أ 
 صلت ها حالميليشيات عبر مطاري بغداد والنجف، وتقول حركة )مجاهدي خلق( اإليرانية المعارضة إنّ 

ات رس والميليشيعلى معلومات من داخل مؤسسة قوات الحرس الثوري اإليراني، بأّن خسائر الح
تيل ناهيك عن ( آّلف ق10المكونة من اللبنانيين، واألفغان، والباكستانيين، والعراقيين قد تجاوزت )

 (16)واألسرى. الجرحى 
 

 مستقبل الميليشيات العراقية في سوريا

غيير ة التيمكن أن يشكل بقاء الميليشيات العراقية، في سوريا في الفترة القادمة، جزًءا من عملي
تمدد ل هذا اله لمثالديمغرافي التي يعمل النظام وإيران على تنفيذها، خصوصاً وأّن البيئة السورية مؤاتي

 والتغيير.
بقي على "إّن إيران ستُ  2019يناير/كانون الثاني عام  16وصرح قائد الحرس الثوري اإليراني في 

 (17)ناك".افها ما لم تخرج من هوجودها العسكري في سوريا في تحّد للتهديدات اإلسرائيلية باستهد
ة ة ماسوبعد الخسائر الكبيرة لجيش النظام وموجات الهروب واّلنشقاق، أصبحت قوات النظام بحاج

 للقوى البشرية المقاتلة التي يمكن إدراجها ضمن القوات العسكرية النظامية.
ي معارضة فوات الالفعلية مع قوما تزال، أمام الميليشيات، مهام لخدمة النظام حتى بعد انتهاء المعارك 

حزام شبه بمعظم أنحاء سوريا، إذ أّن هناك دعوات للسيطرة على حزام العاصمة دمشق، وتكوين حزام أ
 م السوريالنظاوبغداد. وقال رئيس األركان العامة للقوات المسلحة اإليرانية "محمد باقري"، إن إيران 

خفض  فاقاتة لتأمين حزام العاصمة..." متجاوزاً اتسيواصالن الهجمات العسكرية على الغوطة الشرقي
 .2018( للعام 2401، وقرار مجلس األمن الرقم )2017التصعيد عام 

ك ولتثبيت بقاء هذه الميليشيات، أصدر النظام السوري قرارات تنص على مصادرة أراضي وأمال
ي فقاتل يليشيات التي تللمعارضين، وتوزيع بعضها على منتسبين في الجيش واألجهزة األمنية والم

ً سوريا، ّلسيما بعد تصريح لرئيس النظام بشار األسد قال فيه "إّن سوريا لمن يدافع عنه  كانت ا أيا
في ليشيات و( كما وردت العديد من التسريبات عن منح الجنسية السورية لعناصر من المي18)"، جنسيته

 ا ضمن شروط معينة.مناطق مختلفة من سوريا، ويمكن أن يكون بقاؤها في سوري
ورة ول المجاد الدويبدو أّن من األدوار المستقبلية للميليشيات العراقية التي تقاتل في سوريا، هو تهدي

ت فاوضاسواء كانت تركيا أو األردن أو إسرائيل، واستخدامها كورقة للمساومة وتوظيفها في أي م
، فبعد األردناتفاقات مع كل من إسرائيل وقادمة مع إيران، وقد كانت الميليشيات األجنبية حاضرة في 

قوم اني تضربات جوية إسرائيلية للتواجد اإليراني في سوريا، جرت صفقة اتفاق روسي إسرائيلي إير
مسؤولية هذه  ( كيلومترا عن مرتفعات الجوّلن المحتلة، على أن تؤول85على إبعاد الميليشيات مسافة )

سلحة ية لألعد األردن في اتفاق يقضي بتسليم المعارضة السورالمناطق لقوات النظام السوري، كما سا
اني  اللبنزب هللاالثقيلة والخروج اآلمن مقابل عدم اجتياح الميليشيات )لواء زينبيون ولواء فاطميون وح

 وميليشيا ذو الفقار العراقي( لمناطق درعا والقنيطرة قرب الحدود األردنية.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *حاتم كريم الفالحي، خبير عسكري وأمني عراقي

 

 مراجع:

عام مارس /أذار   15، )تاريخ الدخول2014يونيو/حزيران عام 3القصير.. "زينب لن تسبى مرتين، أورينت نت، في  (1)
  WPy4https://goo.gl/fRم( :2019

 (:2019مارس /أذار عام  19)تاريخ الدخول ، 19/8/2016إيران تؤسس جيشا شيعيا للقتال في بلدان عربية، الجزيرة، ( 2)
https://bit.ly/2FUQJFJمشرق( اإليراني المقرب من الحرس الثوري الذي نشر التصريح، بتعديل مصطلح  ، وقد قام موقع(

من جهته قال محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات اإليرانية من إلى )جيش التحرير(. ّلحقا )جيش التحرير الشيعي( 
نين وّل ينقل مواقف جموعة من المتشددين المتديطهران إن موقع مشرق اإليراني ّل يرتبط بمؤسسة الحرس الثوري ويشرف عليه م

ونقل عن مسؤول رفيع المستوى في الحرس الثوري نفيه أن يكون فلكي يرتبط بفيلق القدس الذي يشرف عليه ، الحرس الثوري
 اللواء قاسم سليماني، وقال إنه ّل ينتمي إلى الحرس، كما أنه ليس من المستشارين الذين أرسلوا إلى سوريا.

 19، )تاريخ الدخول 2019مارس/اذار عام  17العربية، الف عنصر بالعراق وسوريا،  200الحرس الثوري يعترف جنّدنا ( 3)
  http://ara.tv/msbkdم( :2019مارس/أذار عام 

https://goo.gl/fR4WPy
https://bit.ly/2FUQJFJ
http://ara.tv/msbkd


 10 

 مصدر سابق. ،إيران تؤسس جيشا شيعيا للقتال في بلدان عربية( 4)
، )تاريخ 2016فبراير/شباط   4دوّلر و"العرض لفترة محدودة، العربي الجديد،  1500قيين للقتال مع األسد: ( تجنيد عرا5)

  https://goo.gl/xe4qC2( :2019مارس/أذار عام  18الدخول 
  
مارس/أذار 16، )تاريخ الدخول 2014يونيو/حزيران عام  8 ( الميليشيات الشيعية في سوريا القصة بالدماء واألرقام، العربية،6)

 https://goo.gl/sEYArq(: 2019عام 
 
  يناير /كانون الثاني1( الميليشيات الشيعية في سوريا، مركز الروابط للبحوث والدراسات اّلستراتيجية، ،7) 
 

   http://rawabetcenter.com/archives/2364(:2019ار عام مارس/أذ 19، )تاريخ الدخول 2015
 
(: 18/3/2019)تاريخ الدخول:  22/9/2019ميليشيا النجباء العراقية: سنقاتل في أي مكان يطلبه خامنئي، الخليج الجديد،  -8

https://goo.gl/nbFBLm 
 
مارس/أذار عام  13 م )تاريخ الدخول 2019مارس/اذار عام  6( النجباء" العراقية على قائمة اإلرهاب األميركية، الجزيرة، 9)

2019 :)https://goo.gl/4gwtNc 

، )تاريخ 2018مارس/اذار  30، العين اّلخباريةللسيطرة على انتخابات العراق، النجباء" اإلرهابية.. بوابة الحرس اإليراني  (10)
 (:2019مارس/أذار 17 الدخول 

iraq-into-guard-ain.com/article/revolutionary-https://al 
 
 19، )تاريخ الدخول 2017سبتمبر/أيلول  24اتل في أي مكان يأمر به المرشد األعلى، العرب، ( النجباء فصيل عراقي يق11)

 https://goo.gl/nxRpsK(: 2019مارس/أذار 

 النجباء" اإلرهابية.. بوابة الحرس اإليراني للسيطرة على انتخابات العراق، مصدر سابق.( 12)
 
أغسطس/أب  9اسة تكشف هويات الميليشيات الشيعية في سوريا وتطالب بإدراجها على قوائم اإلرهاب، زمان الوصل، ( در13)

 (:2019مارس/أذار 19 ، )تاريخ الدخول 2014
https://www.zamanalwsl.net/news/article/52649 

 
 
العراقية ينسق لمزيد من الدعم العسكري واللوجستي( القدس العربي، « قوات أسد هللا الغالب»قائد … بين طهران ودمشق( 14)

 https://goo.gl/YurGDu(: 2019مارس/أذار  10، )تاريخ الدخول 2017فبراير/شباط  13
 
 15، )تاريخ الدخول  2017مارس/اذار  8،  21" الجوّلن.. وبرلماني يبرر، عربي تحرير“( مليشيا عراقية لـ 12( )15)

 https://goo.gl/6cDmfb(: 2019مارس/أذار 
 
 (:2019مارس/آذار  19، )تاريخ الدخول: 9/8/2017منظمة مجاهدي خلق اإليرانية، ( 16)

https://arabic.mojahedin.org/newsar/82396/listar/ 

، لشرق اّلوسطالحرس الثوري اإليراني: سنبقي على قواتنا العسكرية في سوريا رغم تهديدات إسرائيل، ا( 17) 16 يناير/كانون  
 https://goo.gl/L3ZU4q  مارس/أذار 2019(:19الثاني 2019 ،)تاريخ الدخول 
 

(: 2019مارس/آذار  14، )تاريخ الدخول: 27/7/2015( سوريا لمن يدافع عنها أيا كانت جنسيته، سبوتنيك عربي، 18)
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201507271015093149/ 

  
 

https://goo.gl/xe4qC2
https://goo.gl/sEYArq
http://rawabetcenter.com/archives/2364
https://goo.gl/nbFBLm
https://goo.gl/4gwtNc
https://al-ain.com/article/revolutionary-guard-into-iraq
https://goo.gl/nxRpsK
https://www.zamanalwsl.net/news/article/52649
https://goo.gl/YurGDu
https://goo.gl/6cDmfb
https://arabic.mojahedin.org/newsar/82396/listar/
https://goo.gl/L3ZU4q
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201507271015093149/
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201507271015093149/
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