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مركز نورس للدراسات يقدم ترجمة لمقال
ايران تجند و تدرب اعدادا هائلة من االفغان و الباكستانيين
الشيعة
فً الولت الذي كتب فٌه الكثٌر جدا عن ان تورط اٌران فً الحرب االهلٌة السورٌة
غذى الطائفٌة و عدم االستمرار فً العالم العربً فإن خطر هذا التورط بزٌادة تجنٌد
الشٌعة االفغان والباكستانٌٌن على أمن و استمرار جنوب آسٌا بات ملموسا .على
مدى السنوات الخمس الماضٌة جند فٌلك الحرس الثوري االٌرانً وعزز االنتماء
المذهبً ودرب وشغل آالف الشٌعة االفغان والباكستانٌٌن تحت لٌادته ضد
مجموعات المتمردٌن السورٌٌن عبر سورٌا .و كرد فعل اطلك هذا العنان للعنف
المضاد ضد الشٌعة فً افغانستان وباكستان وٌهدد بضرب استمرار المنطمة
المضطربة.
 00111مقاتل افغاني في سوريا:
فً فٌدٌو نشر االسبوع الماضً على موالع اخبارٌة فارسٌة وانتشر فً توٌتر
وفٌسبون ,كشف مسؤول اٌرانً أن  00111أفغانً ٌماتلون فً سورٌا حالٌا
لٌدافعوا عن حلٌف النظام االٌرانً بشار االسد .حدٌث حسٌن ٌكتا المحارب االٌرانً
المدٌم من الحرب االٌرانٌة العرالٌة والضابط الرفٌع المسؤول عن التجنٌد للحرس
الثوري و الباسٌج إلى اسرة شٌعً افغانً لتٌل فً عزاءه ٌوضح باختصار الموات
االفغانٌة فً سورٌا فمن المعروف االن أن فرلة فاطمٌون التً تأسست ب  42من
االفغان فً مدٌنة مشهد االٌرانٌة منذ حوالً ست سنوات تحولت الى لوة هائلة على
مسرح الحرب السورٌة.
فً الولت الذي ال ٌمكننا الجزم فٌه بأن عدد المماتلٌن االفغان الدلٌك فً سورٌا هو
 00111شخصا على وجه التحدٌد فإن الشٌعة االفغان ٌشكلون االن اكبر لوة
مدعومة من لبل اٌران تماتل فً سورٌا ,حزب هللا اللبنانً االكثر مهارة و تدرٌبا
والمؤٌد لألسد لدٌه فمط  0111مماتل داخل سورٌا .فً اٌار عام  4100وكالة دٌفا
برس التابعة لهٌئة االركان التابعة للموات االٌرانٌة المسلحة نملت ان لواء فاطمٌون
تطور الى فرلة عسكرٌة بعد ان كان كتٌبة بسبب زٌادته عددا و عدة .و بالنظر الى

ان الفرلة العسكرٌة االٌرانٌة تتراوح بٌن  01111و  41111شخص فالرلم
 00111بعٌد عن المبالغة.
بحسب وكالة تسنٌم التابعة للحرس الثوري االٌرانً .تم تشكٌل فاطمٌون من لبل
اثنٌن من لادة المجموعات االفغانٌة :صبا إي دمحم (جٌش دمحم) وهً مجموعة
مدعومة من اٌران اطلمتها لمتال طالبان فً افغانستان فً التسعٌنٌات ,ولواء أبو ذر
الذي لاتل مع لوات الجٌش االٌرانً ضد العراق فً الثمانٌنٌات .بحسب مصادر فً
الجٌش االٌرانً ,أكثر من  4111مماتل افغانً لتلوا اثناء الحرب العرالٌة االٌرانٌة
فً الثمانٌنٌات .مؤسس فاطمٌون ألٌرزا تافازولً كان مماتال لدٌما ممربا ومؤتمننا
عند لاسمً سلٌمانً ,لائد فٌلك المدس نخبة الحرس الثوري االٌرانً ,عندما لتل
ألزارا فً سورٌا زار سلٌمانً عائلته للعزاء.
لواء زٌنبٌون الشمٌك للواء فاطمٌون أصغر منه وٌمدر عدده بالمئات من الشٌعة
الباكستانٌٌن من اللٌم بلوشستان و باراشٌنار فً منطمة لبٌلة كارام باإلضافة الى
الباكستانٌٌن الذٌن ٌعٌشون داخل اٌران.
خسائر مرتفعة:
الرلم الدلٌك لخسائر االفغان والباكستانٌٌن فً سورٌا غٌر معروف ,لكن تتبع
الخسائر فً اإل عالم االٌرانً ٌكشف ان العدد تزاٌد بشكل كبٌر بالذات فً السنتٌن
الماضٌتٌن .فً  44من تشرٌن الثانً اعترف مسؤول اٌرانً بارز ان اكثر من
 0111مماتل نملوا من اٌران الى سورٌا لد لتلوا " .حتى االن تخطى عدد الشهداء
المدافعٌن عن المرالد  0111من بلدنا" لال دمحم الشهٌدي مهلتً الذي ٌرأس مؤسسة
الشهداء ولدامى المحاربٌن .شهٌدي لم ٌكشف جنسٌة هؤالء الذٌن لتلوا فً سورٌا,
لكن "المدافعٌن عم المرالد" هو مصطلح اٌرانً ٌستخدم رسمٌا لألفغان
والباكستانٌٌن واالٌرانٌٌن المتطوعٌن للمتال فً سورٌا .لم ٌكن واضحا ان كان
الـٌ 0111تضمنون خسائر الحرس الثوري اٌضا .لكن الرلم الحمٌمً ربما ٌكون
اكبر بما أن العدٌد من االفغان العائدٌن من سورٌة ادعوا ان جثث رفالهم لم تسجل
لتعود الى اٌران.
الدعاية:
فً الولت الذي تنكر فٌه الحكومة االٌرانٌة االدعاءات بأنها تجبر االفغان على المتال
فً الشرق االوسط ,فإنها ال تخفً سرا بأن االفغان ٌماتلون جنبا الى جنب مع
الحرس الثوري وحزب هللا والمٌلٌشٌات المدعومة اٌرانٌا فً سورٌا .على مدى
السنتٌن الماضٌتٌن عرض االعالم االٌرانً الذي تدٌره الحكومة السٌرة الذاتٌة

للمماتلٌن االفغان و الباكستانٌٌن .موالع االنترنت التابعة للحرس الثوري تنشر صور
زٌارات سلٌمانً الى وحدات فاطمٌون فً سورٌا .كما ٌذٌع االعالم الحكومً
للجمهورٌة االسالمٌة وثائمٌات عن فرلة فاطمٌون ,معظمة مماتلٌها ومشجعة االفغان
لالنضمام إلٌهم.
كما ٌموم الحرس الثوري ولوة الباسٌج بتنظٌم جنازات موسعة لألفغان والباكستانٌٌن
المتلى فً سورٌا ,ومؤخرا شارن مسؤولون مدنٌون وعسكرٌون بارزون فً مراسم
دفن ألفغان لتلى ,من بٌنهم مسؤولون من بوٌاد شهٌد فامور اٌسارجاران (المؤسسة
االٌرانٌة لشؤون الشهداء و لدامى المحاربٌن) ,ما ٌشٌر الى ان الحكومة االٌرانٌة
تدفع نفمات ألسر الضحاٌا.
تجنيد و امتيازات:
منذ بدء الحرب السورٌة وجد الالجئون االفغان داعما غٌر متولع وذو نفوذ فً
اٌران ,انه الحرس الثوري ولوات الباسٌج .السنة الماضٌة أعلن سلٌمانً أن
مشاركة االفغان فً الصراع السوري بات مؤثرا جدا وهذا رفع من شأن الالجئٌن
االفغان داخل اٌران" .الٌوم ,الحمد هللٌ ,بدو االفغان بوضع مختلف و احترامهم
مختلف .جثامٌن شهداء االفغان تعا َمل كجثامٌن امام زاده [ابناء أحفاد أئمة الشٌعة
االثنا عشر]" ,لال لائد لواء المدس.
كما نمل اإلعالم االٌرانً ان السلطات خففت المٌود عن اولات الترحٌل عن االفغان
غٌر المسجلٌن لدورهم فً الحرب السورٌة ,السنة الماضٌة مرر البرلمان االٌرانً
لانونا ٌخول الحكومة بمنح حك المواطنة للمماتلٌن الذٌن ٌماتلون فً صف اٌران .و
أثار هذا ردود فعل غاضبة فً افغانستان " .الحركة االخٌرة من اٌران انتهان
للموانٌن الدولٌة و حموق االنسان ألنها تفسد الوضع االفغانً وتبعث بأبناء بلدنا الى
الصراع فً سورٌا والعراق والٌمن فً ممابل الجنسٌة وحوافز تشجٌعٌة" لال
المحامً األفغانً عبدهللا باركازي.
توضح ممابالت مماتلٌن من فاطمٌٌن فً االعالم االفغانً ان الحرس الثوري ٌجند
الالجئٌن االفغان المعدَمٌن وغٌر المسجلٌن فً ممابل توفٌر الامة دائمة لهم
ومعونات مالٌة وحوافز اخرى ألسرهم .البعض لالوا انهم انضموا للمتال فً سورٌا
هربا من احكام بالسجن .من بٌن  4,0ملٌون الجئ افغانً ٌعٌشون فً إٌران ثلثهم
فمط مسجلون أما البالون فمعظمهم مهاجرون التصادٌون غٌر شرعٌٌن.
لكن لٌس كل الشٌعة االفغان ٌماتلون فً سورٌا من اجل المال او وضع لانونً.
فالعدٌدون ٌذهبون ألسباب اٌدٌولوجٌة دٌنٌة وسٌاسٌة .السٌر الذاتٌة لمادة فاطمٌون

البارزون على سبٌل المثال تكشف انه لٌس فمٌرا وال مهاجرون غٌر شرعٌٌن.
العدٌد منهم ولدوا فً إٌران ,درسوا العلوم الدٌنٌة فً حوزة لم ,ولدٌهم عاللات
طوٌلة االمد مع الحرس الثوري ولوة الباسٌج .على سبٌل المثال سٌد دمحم مهدي
هاشمً نجاد الطالب االفغانً الذي درس فً حوزات لم الدٌنٌة ولتل فً سورٌا
السنة الماضٌة ,ولد فً مشهد ,والده حجة االسالم سٌد حبٌب هللا هاشمً نجاد كان
مدرسا فً حوزة لم .وجدَت جثته مؤخرا فً تدمر .وكذلن رٌزا بخشً نائب لائد
فرلة فاطمٌون الذي لتل فً سورٌا ولد أٌضا فً إٌران .بعض المنظمات الدٌنٌة
والثمافٌة فً اٌران ٌمال انها تساعد الحرس الثوري فً التجنٌد فً سورٌا.
لام الحرس الثوري مؤخرا بحملة تجنٌد نشطة وسط الهزارة الشٌعة فً افغانستان.
شهر آب الماضً السلطات االفغانٌة اعتملت مسؤوال اٌرانٌا بتهم " تجنٌد مماتلٌن
شٌعة افغان وارسالهم الى سورٌا" .لربان غاالمبور ,المشتبه بهٌ ,مال انه ممثل
المرشد االعلى علً خامنئً .كما افادت انباء أن الباسٌج افتتحت ممرا جدٌدا لها فً
هٌرات لتعلم االفغان و تجندهم.
مجتمع الشٌعة الهزارة ٌشكل  00%من االفغان ورغم أن لادة الهزارة لم ٌنضموا
للحرب فً سورٌا .إال ان بعض رجال الدٌن الذٌن ٌتماضون الرواتب من اٌران او
انهم ممربون عمائدٌا من المؤسسة الدٌنٌة فً لم ٌبررون أنهم ٌحرضون على جهاد
شٌعً فً سورٌا و خارجها " .نحن مؤمنون بضرورة الجهاد ضد داعش [الدولة
االسالمٌة] ألن هذا التنظٌم تأسس فً دول الكفر .ال ٌهم أن إخواننا ٌماتلون فً
العراق أو سورٌة او افغانستان او اي بالد أخرى .المسلم ٌجب ان ٌساعد المسلمٌن
االخرٌن عندما ٌنادونه ,هذا لانون اسالمً" .احمد علً جبرٌل رجل الدٌن الشٌعً
من هٌرات على سبٌل المثال لال الشهر الماضً ان بعض المادة الشٌعة االفغان
ادعوا ان السفارة االٌرانٌة فً كابول تنسك مع الحرس الثوري فً عملٌة تجنٌد
االفغان فً أفغانستان.
و بالمثل فً باكستان ٌشغل الحرس الثوري برامج تجنٌد نشطة عبر موالع
الكترونٌة بلغة االوردو ,وتمدم اكثر من 0111دوالر لألفغان الراغبٌن بالمتال فً
سورٌا.
مراكز التدريب التابعة للحرس الثوري:
توفر اٌران التدرٌب للشٌعة االفغان والباكستانٌٌن على ترابها او داخل سورٌا .وتفٌد
االنباء أن الحرس الثوري ٌمدم تدرٌبا لمدة اربع اسابٌع لبل االنتشار لمماتلً
فاطمٌون فً لاعدة تدرٌب خاصة داخل اٌران .حددت وكالة المخابرات االمرٌكٌة

تسع معسكرات تدرٌب داخل اٌران حٌث ٌتدرب االفغان والباكستانٌون .أحد االفغان
العائدٌن من سورٌا "هاشت الصبح" ابلغ انه تلمى تدرٌبا عسكرٌا فً ممر لٌادة فً
منطمة زٌد االٌرانٌة ,ونملوا بعد هذا الى مركز ٌدٌره الحرس الثوري ٌدعى لاعدة
االمام الحسٌن فً منطمة خان طومان بحلب.
رد فعل عنيف في باكستان و افغانستان:
الدور المتزاٌد للشٌعة األفغان والباكستانٌٌن فً الدفاع عن نظام االسد ٌأتً فً
الولت الذي ٌماتل فً ابناء بلدهم السنة فً الجانب اآلخر فً سورٌا مما ٌثٌر
المخاوف انهم سٌغذون التوتر الطائفً فً بلدانهم عندما ٌعودون ثانٌة" .من
المرجح ان االفغان الشٌعة والسنة الذٌن ٌماتلون فً سورٌا والٌمن سٌعودون ٌوما
الى بلدانهم وستحملهم احمادهم الطائفٌة لمتال بعضهم فً الوطن ".حذر هاشت
الصبح.
العوالب باتت ملموسة فً افغانستان وباكستان .فما تسمى الدولة االسالمٌة والطائفة
البنجابٌة مثل لشكر الجانجفً أعلنت مسؤولٌتها عن هجمات ارهابٌة ضد
المجتمعات الشٌعٌة فً كلتا البلدٌن والمت بالمسؤولٌة على مشاركة الشٌعة فً
الحرب السورٌة .السنة الماضٌة لتل فرع تنظٌم الدولة االسالمٌة مئات من الهزارة
الشٌعة فً كابول وهدد بتنفٌذ المزٌد من الهجمات ضد الشٌعة " ما لم ٌتولفوا عن
الذهاب الى سورٌا وٌولفوا كونهم عبٌدا الٌران ".منذ  4101فً باكستان لتل اكثر
من  001هجوما طائفٌا حوالً  4011شخصا اكثرهم شٌعة وٌهدد الصراع
السوري بإشعال التوتر الطائفً أكثر فً البلد.
من ناحٌة أخرى َّ
فإن تجنٌد وتغذٌة الطائفٌة آلالف الشٌعة االفغان والباكستانٌٌن
ٌسمح الٌران – عند انتهاء الحرب السورٌة – لفرض نفوذها واجندتها فً
افغانستان و لتتمدد الل فً باكستان على حساب استمرار جنوب آسٌا ومصالح
الوالٌات المتحدة وحلفائها فً المنطمة.
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