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  قدمةم

حين أُدخل السكككاحة السكككورية باري ة  2012رأس الحربة اإليرانية في الحرب السكككورية  عا  ا   "فاطميون"ل فيلق شككك   

 ا أصبح الهدف هو حماية العظا  السوري و عع األسد  ن السقوط أ ا  ثورة ش بية  احماية المزارات الشي ية، ل ن سري   

قاب قوسككككككين أو أدنل  ن السككككككق2011 آذار ارس/رت في تفج   كان  وط كما ا ترف  عدوب الحرس الثوري ، ب د أن 

  .2015ول  ن  ا  األتشرين ، أكتوبر/قبل  قتله في سوريا "رسائل األسماك"في كتابه  ،همداني ال ميد حسين ،اإليراني

إحصائيات هيئة األ م المتحدة لغوث الالجئين، حسب  ،األراضي اإليرانية أفغاني  للالجئ نحو ثالثة  اليين وجود  كان

 ن أجل تجعيدهم  سككككتغلة  طهران، فرصككككة ذهبية لفي الثمانيعات السككككوفيتي ألفغانسككككتان األسككككباب  ثل االحتاللل دد  ن 

 إقا اتهم. إذ يتطل ون لتصحيح أوضاع  ؛ظروفهم االقتصادية وأوضا هم غير القانونية

 

بالمدن اإليرانية  "نوفاطمي"حريصة  لل تطويف جعازات قتلل  الحرب في سوريا سعوات لت الح و ة اإليرانية طوالظ

 ن حرب طائفية و اهبية ليست في  صلحتها وقو ها اآلن  ا دا  حلفاؤها ال يزالون   ن أفغانستان، لتحصيعها أوال   اب يد  

غير  تم عين  ن الح م والسككككلطة، يُإككككاف إليه حر ان األفغان  ن   رفة  ا يجري في سككككوريا كي ال تت اطف األغلبية 

تتجلل بإظهار أن القتلل في سككككوريا  لل أنهم  ن غير  همة فهعاك  صككككلحة إيرانية  ،اية  ع أشككككقائها هعاك، وأخير  ع   السكككك  

ل ن  ا يثير  خاوف العخب السككياسككية والحزبية في  .لتأليب شككار ها  ليها و لل سككياسككتها في سككوريا ااإليرانيين، تحاشككي  

السككككككورية فإن  فا يلها سككككككتبدأ في بالدهم، وذل  ب ودة ه ال   أفغانسككككككتان وحتل المراقبين هو أنه حال توقف الحرب

 ودة  وقع  ع  ها  رحلة صككككككراع وحرب جديدة  لل األرا األفغانية،  لل غرار  ا  "، وتبدأ"السككككككوريين األفغان

 .1992األفغان ال رب ب د انتها  الحرب األفغانية  ا  

 

 

 

 

 

 )الجزيرة(  استعمال مقام السيدة زينب للتجنيد المذهبي في الحرب السورية
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 النشأة والظهور 

إيران  هكستان وأفغانستان، ف ان د مُ للحاجة إلل حلف شي ي يمتد إلل با ا ب ر   ،حافظ األسد ،ن الرئيس السوري السابقتفط  

وهو الاي شككك ر بخطورة انتفاضكككة السكككب يعات  الهاه السكككياسكككة، خصكككوصككك   ا، تأكيد  1988-1980، ال راقفي حربها ضكككد 

سعية،   ن األغلبية اوالثمانيعات ضده التي قادها اإلخوان المسلمون،  ما  زله  ب ر   سي الم روف وي شف ال اتبال  ،الفرن

ل ن ."..  عها:يقول  ،1980 ن وثيقة للطائفة ال لوية في سككوريا تم تداولها ب د أحداث سككوريا الشككهيرة  ا   ، يشككال سككورا

 األ ر الم كد أكثر هو أنها تتوافق  ع  شكككككروع العظا  الحاكم في بعا   حور شكككككي ي  ن لبعان حتل حدود باكسكككككتان يتيح له

 الوة  لل ت زيز  وقفه داخل البالد ضككككد اإلسككككال  األصككككولي أن يإككككع تحت رحمته دول الخليو المعتجة للعف  وهي أهم 

وال نعسككل  .الشككي ية الباكسككتانية المقاتلة في سككوريا "زيعبيون"ل سككم  ليشككيات تُ يو ما ي كد ذل  وجود   (،1) مولي خزيعته"

المعحدر  ن الطائفة الشي ية  ،ز يم حزب الش ب الباكستاني ،بوتو ي لالفقار  ياستإافة حافظ األسد لمرتإل بوتو نجل ذ

بمطار د شكككق وظل ضكككيفه حتل  ودته إلل باكسكككتان ب د  ودة  ،1981 ا   ،والاي اسكككتقبله ب د خطفه لطائرة باكسكككتانية

 .1988 ن المعفل  ا   ،بي نظير ،شقيقته

 

د الحرس الثوري اإليراني ، يو  جع  (2)1980اإليرانية  ا  -لحرب ال راقيةبداية ا ت ود جاور فيلق "فاطميون" األفغاني إلل

الغزو السكككوفيتي  أرضكككه، نتيجةوجود الماليين  عهم كالجئين  لل  صكككفوفه،  سكككتغاًل المئات  ن المقاتلين األفغان للقتال في 

رح تل وجُ  جموع  ن قُ  أن ن ، وقد تحدثت  صككككادر أفغانية لل اتب 1979ول  ن  ا  األألفغانسككككتان في ديسككككمبر/كانون 

أكثر  ن ثالثة  ،(3)ذر والاي كان يسككككككمل في البداية بلوا  أبي  ،"فاطميون"اإليرانية  ن  قاتلي -خالل الحرب ال راقية

 ،600ألفغان في الحرب بسكككوريا فبلح نحو أ ا  دد القتلل ا الف قتيل  لل ا تداد السكككعوات الثماني  ن  مر الحرب يو ها.آ

 حسب تقرير لعيويورك تايمز.

 

 ع  "فاطميون"  سككس لوا  هو  لي رضككا توسككلي  أن ، لي خا عئي ،والمقربة  ن المرشككد كيهان الفارسككيةصككحيفة تاكر 

سكككهم يو ها في تشككك يل لوا  أبي ذر الاي كان يتبع أ، و1984 ن رفاقه، ب د أن لجأ إلل إيران إثر الحرب األفغانية  ا   25

للوا  الماكور، كما شككككارك في قتال  ااإليرانية بعفسككككه قائد  -للحرس الثوري اإليراني  باشككككرة، وشككككارك في الحرب ال راقية

اإليرانية أوزارها، ثم ذهب إلل لبعان للقتال هعاك  ع -حركة طالبان األفغانية في التسك يعات ب د أن وضك ت الحرب ال راقية

 .(4) حزب هللا

 

لت حجب المصككادر األفغانية المطل ة والتي فإكك  اإليرانية اختفل   ه فيلق أبي ذر، ل ن بحسككب -الحرب ال راقية و ع انتها 

هويتها فإن ه ال  المقاتلين اكتسكبوا خبرات قتالية و سك رية  ميزة، السكيما ب د توجه ب إكهم إلل   سك رات حزب هللا في 

زب الوحدة  ا يُ رف بح الت الحق  إلل الفصكككككائل الشكككككي ية األفغانية والتي شككككك    البعان، ليعقلوا خبراتهم ال سككككك رية تل  الحق  

وسكككقوط العظا  ، 1992نيسكككان في أبريل/دخول المجاهدين األفغان كابول   زاري قبلالشكككي ي األفغاني بز ا ة  بد ال لي 

 .الشيو ي فيها

 

 المحطة السورية

في الم ارك التي خاضككككككها ضككككككد قوات  ،2012 ن  ا   تشككككككرين الثاني/برز اسككككككم لوا  "فاطميون" ألول  رة في نوفمبر

، وبحسب اال ترافات التي أدلل بها ب ض األسرى الاين تم القبض  ليهم، فإنهم كانوا يقيمون السورية المسلحةالم ارضة 

ن حملة د ائية لتجعيدهم  ع  غريات  تعو ة كانت خلف قتالهم في أفغانستان، وإن كان إكالجئين  لل األراضي اإليرانية و

 .(5)دنيويًا  ا اليً  اوحافز   ائدية و اهبية للقتال وليس األ ر داف   الحديث  ع ب إهم والمقربين  عهم كشف  ن رغبة  قا

http://kayhan.ir/fa/news/64040/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85
http://kayhan.ir/fa/news/64040/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%B4%DA%A9%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D8%B1%D9%85


 4 

الجئين  ن الهزارة الشكككي ة الاين  :األفغان في سكككوريا إلل ثالثة أقسكككا ، القسكككم األول م ب ض الباحثين المقاتلين الشكككي ة  يُقسككك   

شككخ ،  2000ربما يصككل إلل  و ددهماألفغانية، إلل سككوريا وسكك عوا قرب حي السككيدة زيعب بد شككق خالل الحرب  لجأوا

لون  لل  شككاركة  ن داخل أفغانسككتان، ويدل    أتوا والقسككم الثالثوهم الغالبية ال ظمل،  ،تم تجعيدهم في إيران ثان  منوقسككم 

 (.6)العظا  أوائل القتلل الاين شاركوا إلل جانب  كان  نصالحي والاي  بـ لياألفغان المقيمين في السيدة زيعب 

 

 "فاطميون"أن   سككككك رات لتدريب  جعدي فيلق  ،الاي قمعا به داخل أفغانسكككككتان وخارجها ،ن خالل البحث والتحقيقن  تبي  

أحد الاين تم لعا في  زار الشريف بوالية بلخ المتاخمة لجمهورية أوزب ستان، وقد شرح  اأقيمت في الشمال األفغاني وتحديد  

 سككوريا، ويقولونيتم إرسككال المقاتلين إلل "... لت إليه:رسكك  ه  لل أسككئلة أُ رد   تجعيدهم داخل أفغانسككتان للقتال في سككوريا  بر 

ونهم  ن أجل  د  إن  اهب الشكككي ة في خطر هعاك..  اهب الشكككي ة في خطر.. يقو ون بهاه الطريقة بغسكككل أد غتهم، ويُ  :لهم

    .(7)"القتال ضد دا ش، فهم ياهبون  ن كل أفغانستان

 

المجعدين للقتال في سككوريا، فب إككهم  ن أجل المال واالرتزاق وتصككحيح األوضككاع القانونية في وتتفاوت أسككباب وبوا ث 

فقد  ؛ ع الحرس الثوري اإليراني ضد   ارضي بشار األسد اإيران بحسب أحاديثهم للم لف، وب إهم اآلخر للقتال  قائديً 

ان وروسككككيا تحاربان بصككككدق ضككككد اإلرهابيين، فإير ؛"إن إيران تحارب بصككككدق ضككككد اإلرهابيين. وهاه حقيقة أحدهم:قال 

ش ب األفغاني والاي ي تقد أن حربهما ضد اإلرهابيين صادقة وجادة وهدفهما  ،وهاتان الدولتان ي يدهما ال الم كله وكال  ال

 .(8)هو القإا   ليهم"

 

رسمية قوية  ليهم، ف ان الالجئ ل أداة ضغ  إيرانية وجود الماليين  ن الالجئين األفغان في إيران بش ل غير قانوني، ش   

"  ع خمسكككمئة المقدسكككة "المزارات الشكككي ية يت را لالبتزاز باإل ادة إلل أفغانسكككتان، أو بالتجعيد للقتال في سكككوريا لحماية

 .(9)"و عحه إقا ة  لل األراضي اإليرانية اركي شهريً يدوالر أ 

 

 لل  الشهري فيهاي ال يزيد دخل الفرد توال ،وس  أفغانستان ،يانالالجئ األفغاني الشي ي القاد   ن والية با  استغالل تموي

، نظير القتال ادوالر شكككهريً  800إلل  اوراتب يصكككل أحيان   في إيرانبين إقا ة رسكككمية ل شكككر سكككعوات  بتخييره ،ادوالر   25

 .(10)للدفاع  ن  قا  السيدة زيعب في د شق، أو اإل ادة إلل با يان

 

ولجوئهم إلل تركيا  "فاطميون" ن  قابلة  عشكككقين  ن فيلق  أن تم عتالبي بي سكككي الفارسكككية ب د  تهوقد كشكككف برنا و بث  

ألوضا هم غير  اواليونان، تحدثوا فيه  ن تجعيدهم  ن قبل الحرس الثوري اإليراني  قابل المال واإلقا ة القانونية تصحيح  

 .(11)فيها القانونية 

 

 سككككق  رأس رئيس العظا   ،ي تجمع بين الشككككي ة في طهران، وال لوية في القرداحةالعظر  ن األسككككباب ال قدية الت وبغض   

، باإلضافة إلل 1988-1980السوري بشار األسد، إال أن إيران يجم ها  ع نظا  األسد د مه لها في حربها  ع ال راق بين 

لحماية العظا  السوري  اكونه  مر ترانزيت ألسلحتها ود مها بش ل  ا  لحزب هللا في لبعان، ولال  فقد س ت طهران  ب ر  

ليشككككككيات زيعبيون يليشككككككيات ال راقية وكال   يوب ده الم "فاطميون" ن أ ثال حزب هللا في البداية، ثم ليشككككككياتها ي بر  

 .(12)ألف  قاتل" 14-8بين  "فاطميون"ر الب ض  دد  قاتلي لوا  ويقد    الباكستانية،
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 قوات الصدمة :"فاطميون " 

  همة إيرانلت  وا ل رئيسية سه  ت األفغانية باللغة ال ربية وبالتإاريس السورية، وبحقيقة الم ركة، ميليشيال جهل الش   

يو  قاتلت في  ،إلل المعاطق والسككاحات التي يريدها الحرس الثوري اإليراني، ولاا فقد فوجئ ب ض  عاصككرها الدفع بها في

يحرص الحرس الثوري لي، فقد كان زيعب،  عوان تجعيدها األو    ئات ال يلو ترات  ن  زار السيدة ابت ادهاب ،در ا وحلب

ا أول قوات يُدفع بها إلل "كع   د ل أ ين: لل دف ها كقوات صككد ة لمهاجمة الم ارضككة السككورية، يروي  عصككر  ن الفيلق يُ 

 .(13)ا ال ثير، بسبب شراسة الم ارك وص وبة الم ركة التي نخوضها"ل  ع  ت  الم ارك ولال  فقد قُ 

 

سكككوى تدريب ألرب ة أسكككابيع فق ،   ع أنها ال تتلقلفي سكككوريا،  كقوات صكككد ةسكككتخد  تُ  "فاطميون"ت  يليشكككياالظاهر أن 

ت ور زها ميليشكككياز يم ال وب د  قتلف ادة  ا ت ون اإلصكككابات في صكككفوفها ضكككخمة،  ،ولاا .ضككك يفةفخبرتها ال سككك رية 

ت ضربة قوية، وهو  ا ج ل الحرس الثوري ميليشياتلقت ال ،2015 فبراير/شباط 28 ،في   ارك در ا ،توسلي ،التاريخي

 شرف  لل الفيلق بش ل  باشر.اإليراني يُ 

 

 التباس موقف كابول

الالفت أن تجعيد المقاتلين الشي ة األفغان يتم في داخل أفغانستان وفي إيران، و لل الرغم  ن أن الح و ة األفغانية  د و ة 

أن توقفه  ن  أنها لم ت ترا  لل هاا الوجود فإككككككال   ، إالأفغانسككككككتان يتواجد آالف  ن قواتهم في نيايين، ال يرك ن األ

في إطار  2017الاي  اد ل ابول  طلع  ا   ،قلب الدين ح متيار ،وقد ا ترا ز يم الحزب اإلسككككككال ي األفغاني .وتمع ه

، وكان  سكك ول اإلدارة القانونية في االئتالف (14)سككوريا ت أفغانية إلل  يليشككيا لل إرسككال بقوة  ، صككالحة  ع الح و ة

يحتو فيها  لل هاا  ،أشككككرف غعي ،أرسككككل رسككككالة للرئيس األفغاني ، قدالمحا ي هيثم المالح ،الوطعي السككككوري الم ارا

 .(15)بسوريا التدخل األفغاني 

 

" في نقل المقاتلين الشككككي ة األفغان  ن رياناآل باسككككتخدا  الطيران األفغاني الرسككككمي "بيد أن التدخل الح و ي األفغاني تمث  

 ن  ،قيس حسكن ،أفغانسكتان وحتل الالذقية  لل السكاحل السكوري، وحين سكألعا رئيس لجعة المواصكالت بالبرلمان األفغاني

تورط شككركة الخطوط الجوية األفغانية الرسككمية بعقل المقاتلين األفغان الشككي ة إلل سككوريا أكد ذل  وأضككاف: "نحن أخبرنا 

نه تم إرسكككككككال  دد  ن األفراد بشكككككك ل غير رسككككككمي..وفي األ ية في الح و ة أ نحن تتب عا هاا األ ر  ،خيرالجهات األ ع

الخطوط الجوية  ا ترف رئيس ،الحظسن ولحُ  ،ذل جانب  وإلل..ن هاا األ ر حقيقيتلقيعا تأكيدات شفهية بأ ،اخير  أ.ووسـألعا.

لم ت ن  اوسكككوريا..أشكككخاصككك  ا إلل ال راق أن طائرات الشكككركة كانت تعقل أشكككخاصككك  ب بر وسكككائل اإل ال   ،آريانا ،الرسكككمية

 .(16)هوياتهم   شوفة أو   روفة..كان يتم إرسالهم إلل هعاك"

 

  سياسات التكريم

 لل  ،قاسكككم سكككليماني ،فيلق القدس في الحرس الثوري اإليرانيوكال  قائد  ، لي خا عئي ، رشكككد الثورة اإليرانيةيحرص 

في بيوتهم بإيران، وقد  را  لل أهل القتيل الجعسككية اإليرانية، بحسككب  صككادقة  "فاطميون"ت  يليشككيازيارة ذوي قتلل 

 د جعازات ال عاصكككر الشكككي ية األفغانية هي الوحيدة التي تقا  في ال ادة إلرسكككال رسكككائل للشككك ب وتُ  .البرلمان اإليراني لها

إذ وصكككككل  دد القتلل  ؛ت األفغانية وليس  ن القوات اإليرانيةميليشكككككيال في الحرب بسكككككوريا فق   ن القت  أن  ن يُ باإليراني 

ن ترتيب خسائرهم الثاني ب دد القتلل ب د حزب هللا الاي حيث كا 629بـككك ، لي فونيه ،رهم ال اتب، في حين قد  (17)بالمئات

سرائيلية إلل تقدير  دد القتلل حتل يوليو/(18)"1048فقد  ، بيعما تحدث (19)قتيل 700بـككككككك 2015 تموز، وذهبت أوساط إ
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تيل حتل نهاية ت األفغانية تجاوز األلف قميليشياأن  دد قتلل الب ن  صادر رسمية أفغانية   وقع رصد الشرق األوس  نقال  

 .(20)2016 ا  

 

تحرصككككان  لل  د   "زيعبيون"ت  يليشككككياي يوجد ب ض  واطعيها  ن تالح و ة األفغانية و  ها الباكسككككتانية ال ويُ تقد بأن

 .استقبال الجثث، وتدف ان إلل دفن القتلل في إيران أو سوريا، كي ال يُثير ذل  حساسيات  اهبية وطائفية داخل البلدين

معح الجعسككية للمقاتلين األجانب في صككفوف القوات اإليرانية بال راق وسككوريا لي كد  لل بوقد جا  قرار البرلمان اإليراني 

 .(21)لقواتها ت الخاض ة ميليشياسياسة إيران في د م و ساندة ال

 

 جبهة أفغانية في االنتظار 

أفغانسككتان، فهي تخشككل أن ت ون حركة طالبان المرشككح ية  ن  يركإيران للفراغ الاي سككيعجم  ن رحيل القوات األتسككت د 

ت، السكككيما وهي المتسكككلحة بخبرات  سككك رية  يدانية في ميليشكككياالوحيد لمل  هاا الفراغ ولاا تقو  بتدريب وتجهيز هاه ال

فغانية ت أ يليشككيالوقوف بوجه حركة طالبان، السككيما أن طهران تدرك أنه  ن الصكك وبة بم ان د و الها تيح سككوريا،  ما ي

 ، ن الجانب اللوجستي، بعقلهم  ن أ اكن ب يدة إلل  عاطق كال راق وسوريا، ولاا رق واللغة، فإال  في جو  ربي بسبب ال   

 ن  د     أُ  ،رقهم وأرضهم ولغتهم، وقد أشار تقرير  هم للعيويورك تايمزالقتال في أفغانستان وبين     يفالمعطقة األفإل لهم ه

الوضككككككع خطير، فب د أن "قوله:  ،رحمت هللا نبيل ،ل ل هاه المخاوف ونقل  ن  دير المخابرات األفغاني السككككككابق ،كابول

س ودية وإيران  لل األرا األفغانية" سعرى الحرب بالوكالة بين ال سورية،  ذل  الوزير   عويتفق  (،22)تتوقف الحرب ال

"إن الخوف كل الخوف  ن  للم لف:حين يإككككككيف في حديثه  ،دوال بد الهادي أرغع ،ااألفغاني والقيادي الجهادي سككككككابق  

  .(23)لتدخل إيراني  س ري في أفغانستان" ات األفغانية الشي ية المقاتلة في سوريا أن ت ون  ودتها تمهيد  ميليشياال

 

غاني مان األف ية في البرل لدول خان كتوازي ،وياهب  إككككككو لجعة ال القات ا غان ال رب  ،نادر  قاربة بين األف إلل  قد  

ل  ليها المقاتلون ال ش  أنها ستقودهم إلل ولوجية التي ترب  يفيقول: "األيد ؛والسوريين األفغان ال ائدين  ن الحرب السورية

بير ا للدول ال ربية، سكككككيتحول ه ال  إلل تهديد كا كبير  كان المقاتلون ال رب تهديد   أفغانسكككككتان.. وكمانشكككككر الفوضكككككل في 

 لل الح و ة األفغانية  ن اآلن أن تتحمل المسكك ولية... نحن تحملعا ب ض الخسككائر اآلن.. واطعونا في  ،برأيي .ألفغانسككتان

ف ثير  ن التجار األفغان تم إخراجهم  ن دول الخليو..وبقيت ثرواتهم  ؛ا في دول الخليو  انواالدول ال ربية خصككككككوصككككككك  

ا  لحقت بعا خسكككككارة اقتصكككككادية هعاك جر    شكككككيفقبل كل  ؛بين للقتال في سكككككوريابسكككككبب ذهاب ه ال  المحار وكله ..هعاك

 .(24)ذل "

 

 الخالصة

شرة، والعأي  ن االنخراط في حروب نظا ية  الواضح أن دوال   سعوات باالبت اد  ن الحروب المبا كثيرة حز ت أ رها  عا 

ت أو  ن خالل شركات بالك  يليشياضت  ن ذل  بحروب بالوكالة  بر ضخمة، ولاا فقد  و   بشرية وأ واال   افها أرواح  ت ل   

ف  الية، وكلف تقا دية، وكلف ل  ،  قابل الدفع بجعودها  العظا يين، الاي له كُ او اليً  اووتر وشقيقاتها، وهي كلفة  تدنية بشريً 

فقد حسمت  ،ول بسبب تل  الحروب، ولااوكلف  لل الرأي ال ا   ن خالل تأليبه وربما اإلطاحة بح و ات ود ، ا ب د القتل

زة  إضكك اف جيو  ،  ع  ي ات إن كان في لبعان وال راق وسككوريا واليمن  ب ر  ميليشككياإيران خيارها باال تماد  لل هاه ال

عي الجانب ال سككك ري واأل   تفوقة فيالمتاخمة أو التي تراها  هددة لها ولو ب د حين، األ ر الاي يج لها  ال ربية هاه الدول

الجيش ال راقي، وال مل اآلن  لل  إضككككك افرأيعا الحرص ال بير  لل  ،ولاا .ا في العفوذ الخارجي حاسكككككم  الاي ي د  ا ال  
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د م جما ة ،  ع التابع لألسكككدت الدفاع الوطعي في سكككوريا وربطها بها  باشكككرة  لل حسكككاب الجيش العظا ي  يليشكككياإقا ة 

  .اتف ي  الجيش اليمعي و ن قبل ذل  كله ت زيز قدرات حزب هللا وتهميش الجيش اللبعاني  س ريً  الحوثي التي ت مل  لل

لمرحلة أفغانية  همة ب د رحيل القوات  وهو التحإككيريعدرج في هاا السككياق،  "فاطميون"ت ميليشككيافإن  ا يجري ل ،و ليه

ت الفرصكككة السكككانحة فتفرا ميليشكككياتعتهز هاه الل ا سككك ريً نه ت ية  ن أفغانسكككتان، حيث ت ون حركة طالبان قد أُ  يركاأل

 خيارات إيران في أفغانستان أو  لل األقل تمعع الخيارات التي ال تحباها.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . تخص    في الشأن الباكستاني واألفغاني، أحمد  وفق زيدان*
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 .2017زيران ح/يونيو 25المقابلة جرت  بر الميل  ع المس ول بتاريخ  (16)

  صدر سابق. الم لطيفي: كيف جعدت إيران الالجئين األفغان للقتال ضد األسد،  (17)

 ،  صدر سابق. لي فونيه، المقاتلون الشي ة األفغان في سوريا (18)

، 48ال دد  /http://www.thetower.org/magazine/issue48 :نظرا ،سكككيث فرانتز ان: إيران وتجارة البشكككر إلنقاذ األسكككد في سكككوريا (19)

 .(2017ديسمبر/كانون األول  31)تاريخ الدخول:  ،2015الصادر بتاريخ  ارس/آذار 

fighters-afghan-1000-than-more-kabul-https://www.middleeastmonitor.com/20161202-شكككككككر  لل  وقع تقرير نُ  (20)

syria-in-killed/ 2  (.2017مبر/كانون األول ديس 31)تاريخ الدخول:  ،2016ول األديسمبر/كانون 

https://goo.gl/uip3us
https://en.wikipedia.org/wiki/Abuzar_Brigade
http://www.atlanticcouncil.org/blogs/syriasource/shia-afghan-fighters-in-syria
https://www.youtube.com/watch?v=k9QCkZnGOVI&t=1s
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-afghan-shiite-fighters-in-syria
https://www.nytimes.com/2017/06/30/opinion/sunday/iran-afghanistan-refugees-assad-syria.html
https://www.nytimes.com/2017/06/30/opinion/sunday/iran-afghanistan-refugees-assad-syria.html
https://www.nytimes.com/2017/06/30/opinion/sunday/iran-afghanistan-refugees-assad-syria.html
https://www.youtube.com/watch?v=k9QCkZnGOVI
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