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إطار الدراسة المنيجي
أوالً :تعريف بالدراسة
تقكـ ىذه الدراسة عمى جمع كتحميؿ كمقارنة المعطيات التي تتعمٌؽ بكجكد كنشاط الميميشيا
تأثير و
حضكر ذك و
كبير في
الشيعية في سكريا؛ حيث نقؼ عمى حالة ىذه الميميشيا ،التي بات ليا
ٌ
ه

م .ال تقؼ ىذا الدراسة فقط عمى الدكر العسكرم ليذه الميميشيا ،كانما تقارب أيضنا،
الشأف السكر ٌ
ضمف حدكد ما أتيح لنا في ظرؼ الحرب ،أثرىا عمى المجتمع السكرم ،كنبحث في عبلقة ىذه

الميميشيا باإلستراتيجية اإليرانية ،ككيؼ انعكس كجكدىا ،كسمككيا ،عمى المجتمع السكرم،
و
آلي ً
عنؼ ذات ديمكمة.
ات
كالبحث فيما إذا كانت ستسيـ في خمؽ ٌ

ثانياً :أىمية الدراسة
أىمية الدراسة مف تكثيقيا جانبان مف "عممية الصراع السكرم الجارم" ،كاكتشاؼ كيؼ كلماذا
تنبع ٌ
و
بمادة
تجرم ،كما ىي أبعادىا .بما يساعد عمى استشراؼ المستقبؿ ،كرفد الدراسات البلحقة
بحثية.
ٌ
يقدـ رؤي نة لدكر "كالية الفقيو" في الصراع
أىميتو مف أنو يحاكؿ أف ٌ
كبالتخصيص يكتسب البحث ٌ
و
معمكمات
الجارم ،ككيؼ تتجسد عمميان مف خبلؿ الحرب .بحيث يضع البحث
تحميميةن
ٌ

و
ظمات المختمفة.
ك
استنتاجات بيف يدم القارئ الميتـ كصانع القرار كالمن ٌ

أىميةن لككنو يضيء عمى التفاصيؿ التي غالبان ما يتـ إىماليا في الخطاب
كما يكتسب البحث ٌ
عناصر فاعمةه يمكف االستفادة منيا في فيـ "الحالة" ،كفي بناء مقاربة
العاـ ،في حيف أنيا
ي
السكرية المختمفة.
المككنات
ٌ
لعبلقات ٌ

ثالثاً :إطار الدراسة
ما إف بدأت عممية العنؼ في سكريا ،منذ مجابية المظاىرات بالرصاص كالقمع مرك نار بالتعذيب
التحكؿ المسمٌح في سياؽ الثك ةر ،حتى دخمت سكريا تباعان في الحرب
في أقبية السجكف ،كمف ثىـ
ٌ

جية .1
األىمية
م أماـ التداخبلت الخار ٌ
ى
ٌ
لينكشؼ الكاقع السكر ٌ

ٛ٠ - 1عف فخش اٌذ ،ٓ٠ف ٟرؼم١ذاد اٌظش اع اٌغٛسِ ،ٞشوض دساعبد اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خhttp://goo.gl/RXa8EV ،
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عدوة .فامتدت ميميشيا
تتمدد،
عمى أرض الصراع كانت القكل
امؿ ٌ
مستفيدة مف عك ى
المتطرفة ٌ
ن
ٌ
شيعية ،يتش ٌكؿ عناصرىا مف و
تنظيـ إسبلمي
السكرييف كاألجانب .كبالمقابؿ امتد
لفيؼ مف العرب ك ٌ
ٌ
ه
اإلسبلمية،
"سني" ،ىك "تنظيـ الدكلة اإلسبلمية في العراؽ"(  ،)2يبتغي إقامة الخبلفة كالدكلة
ٌ
ٌ

كعناصره خميطه مف و
تدمر "داعش" مؤسسات الدكلة السكرية لبناء
عرب
ٌ
كسكرييف كأجانب .ككما ٌ
و
و
كجنكد في
ضباط
سياديان كصؿ إلى إعداـ
دكلة حمميا ،فإف "الميميشيا
الشيعية" تسمؾ سمككان
ٌ
ٌ
الجيش السكرم(  ،)3كىك ما يؤدم إلى استكماؿ اإلجياز عمى شرعية الدكلة كىيبتيا حتى في عيف

كمتعددة االتجاىات ،عدا
متنكعة الكالءات،
ٌ
مكاالتيا .كما بيف ىذيف ٌ
التمدديف ،يكجد قكل إ ٌ
سبلمية ٌ
عف قكات األسد.
عمى المستكل اإلقميمي نعيش فت ىرة اضطر و
اب و
الشعبية المطالبة
ناتج عف تكقيت المكجة
كبير و
ٌ
ٌ
( )4
السياسية مع إعادة التمكضع األمريكي في المنطقة  .ما أدل إلى
اطية كالمشاركة
ٌ
بالديمقر ٌ

مزدكج ،ذاؾ الناتج عف الفكضى التي أكدل ليا التصادـ بيف
اإلقميمية لسد ف ار وغ
مسارعة القكل
و
ٌ
النسبي
السمطكية لؤلنظمة المثار عمييا ،كذاؾ الناتج عف االنكفاء
الشعبي مع آلة القمع
الحراؾ
ٌ
ٌ
ٌ
األمريكي.
ٌ
إال أف التدخؿ اإليراني في المنطقة ،عبر الميميشيا الشيعٌية ،كاف قد بدأ مسبقنا في العراؽ كلبناف،

و
الحكثيكف في
بكضكح ما إف تحرؾ
طكيمة نسبيان (كىك ما ظير
ككاف يي ىعد لو في اليمف منذ فت ورة
و
ٌ
و
محاكلة منيا لبلستفادة مف عجز النظاـ السكرم عف
اليمف)؛ كبدأ في سكريا مع انطبلؽ الثكرة في
إنياء الثكرة السكرية ،كسعينا منيا لتكسيع نفكذىا بضـ سكريا إليو ،كبغية تحكيؿ تحالفيا (الذم
كاف قد صار تحالفان لصيقان مع كراثة بشار األسد لمحكـ ،نتيجة تدىكر عبلقة األخير بالسعكدية
كمصر كافتقاده دعـ االتحاد السكفييتي) إلى كصاية.

فعمينا بيف
قميمي ،كأف الحدكد انيارت ٌ
إال أننا ،كعمى الرغـ مف أف اإلطار العاـ لمصراع دكلي إ ٌ
عدة
العراؽ كسكريا ،كعمى الرغـ مف ارتباط
قميمي مع إيراف في ٌ
ٌ
التطكرات في سكريا بالصراع اإل ٌ

 - 2أػٍٓ اٌزٕظ ُ١ف١ٔ ٟغبْ  2103ػٓ "اٌذٌٚخ اإلعالِ١خ ف ٟاٌؼشاق ٚاٌشبَ" ،صُ ػبد ف ٟرّٛص ٚ 2104أػٍٓ ػٓ ل١بَ "اٌذٌٚخ
اإلعالِ١خ "ٚ .رُ ئؽالق رغّ١خ "داػش" ػٍ ٟ٘ٚ ،ٗ ١اٌزغّ١خ اٌشبئؼخ اٌز ٟعٕم َٛثبػزّبد٘ب ف ٟدساعزٕب.
 - 3جش٠ذح اٌششق ،ئ٠شاْ رؼذَ ػجبؽ األعذhttp://www.alsharq.net.sa/2015/02/16/1297204 ،
ٛ٠ - 4عف فخش اٌذ ،ٓ٠عٛس٠ب ٚئ٠شاْ ف ٟظً ئػبدح اٌزّٛػغ األِش٠ى ،ٟرمذ٠ش ِٛلف ئطذاس ِشوض دساعبد اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خ،
http://drsc -sy.org/?p=38
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عممية و
بحث
بمداف ،حصرنا البحث بالصراع ضمف الجغرافية السكرية فقط ككف البحث جزءنا مف ٌ
متعد و
اطية.
دة ،يقكـ بيا مركز دراسات
اضيع ٌ
الجميكرية الديمقر ٌ
ٌ
أكسع ،عمى مك ى

رابعاً :أىداف الدراسة
ييدؼ البحث إلى:
-1

الشيعية ،بما يشبو حالة تكثيؽ.
كمصنؼ لممعمكمات التي تتعٌمؽ بالميميشيا
ظـ
تقديـ من ٌ
ٌ
ٌ

-3

تحميؿ اإلستراتيجية اإل يرانية بخصكص سكريا ،كالعبلقات التي تحاكؿ نسجيا مع

-2

الشيعية.
تحميؿ بنية الميميشيا
ٌ

المككنات السكرية لخدمة ىذه اإلستراتيجية.
-4

بل.
محاكلة التنبؤ بما ستؤكؿ إليو ىذه العبلقات مستقب ن

خامساً :إشكالية الدراسة
السياسية ،مع القمع السمطكم
اطية كالمشاركة
في سياؽ تبلقي الحركة
ٌ
الشعبية المطالبة بالديمقر ٌ
ٌ
و
أىمية ،كفي ظؿ إعادة
سممي وة إلى
الذم فعؿ كؿ ما يستطيع لحرؼ الصراع مف ثك ورة
حرب ٌ
ٌ

التدخؿ
ابات حاكلت القكل
اإلقميمية االستفادة منيا مف جانب ك ٌ
ٌ
التمكضع األمريكي ،تكلٌدت اضطر ه
و
م
لمكاجية تبعاتيا مف
م ،ككشؼ الداخؿ السكر ٌ
مما زاد مف تعقيد الكضع السكر ٌ
جانب آخرٌ .
و
و
مر لحماية النظاـ
مباشر في سكريا ٌ ،نة
بشكؿ
جية(  .)5ككاف أف تدخمت إيراف
لمتداخبلت الخار ٌ
الشيعية
الميميشيات
م ،كأخرل الحتكائو كالكصاية عميو كتثبيت نفكذىا في سكريا .ككانت
ٌ
ي
السكر ٌ

التدخؿ .كجدت ىذه الميميشيا الشيعية
المستقدمة أساسنا مف خارج سكريا ،أىـ أدكاتيا في ىذا
ٌ

المذىبية الصريحة كرغـ أف نسبة الشيعة السكرييف ال تتجاكز  %5مف
شرعية ،رغـ طبيعتيا
ٌ
إسبلمية سنية جيادية.
السكاف ،عند جميكر المؤيديف الذيف أركا فييا سندان لمنظاـ ضد ميميشيات
ٌ

كبير عمى
كقد ش ٌكمت ىذه الميميشيا  ،بأعدادىا كخبرتيا القتالية كالسيما حزب اهلل المبناني ،ضغطنا نا
عد ؿ ميزاف القكة حتى فت ةر قريبة.
قكات المعارضة المسمحة ٌ
الطائفية الصريحة
م ،فيي ،بصفتيا
كقد خمؽ كجكد ىذه الميميشيا
ٌ
ٌ
إشكالي نة مرٌكب نة في الكاقع السكر ٌ
م إلى تكريس
بدءان مف أسماء فصائميا إلى كحدانية العنصر الشيعي فييا ،دفعت الكضع السكر ٌ

 - 5اٌّظذس اٌغبثك
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و
حساسيات طائفي نة لحشد كتحفيز عناصرىا ،كثانينا
ال مف حيث اعتمادىا
االستقطاب الطائفي ،أك ن

مف حيث تكليد رد و
السنية نفسيا
الجيادية
فعؿ طائفي مقابؿ ،كذلؾ كفؽ آلية اشتغاؿ الميميشيا
ٌ
ٌ
ظؿ غياب
التي تكاجو النظاـ السكرم .كىذا سكؼ يترؾ آثا انر
مديدة عمى المجتمع السكرم ،في ٌ
ن
و
كتغيرات عمى المجتمع
اطية مؤثرة .األمر الذم يحمؿ معو
قكل
تعقيدات ٌ
مدني وة ديمقر ٌ
كطني وة ٌ
ٌ
السكرم بأطيافو المختمفة ،ىك ما نحاكؿ بحثو.

سادساً :منيجية الدراسة
اعتمد الفريؽ في الدراسة عمى منيج التكثيؽ كالتح ٌقؽ كالمقارنة في التعامؿ مع مصادره ،كقاـ
التحميمي.
الكصفي
بتحميميا كعرضيا اعتمادان عمى المنيج
ٌ
ٌ

سابعاً :مصادر الدراسة
البحثي
عدة ، ،كالتي قارنيا الفريؽ
كسائؿ
لصحفية التي كردت في
 .1التقارير ا
إعبلمي وة ٌ
ى
ٌ
ٌ
ٌ
و
و
و
مكثكقة لمخمكص إلى أكبر و
ممكف مف الدقة.
قدر
بشيادات
أعدتيا مراكز أبحاث كمنظمات تيعنى بحقكؽ اإلنساف ،كالتي تيعتبر ذات
 .2دراسات كتقارير ٌ
مكثكقي وة ،مف خبلؿ االعتماد عمى أبحاثيا كمص و
الرسمية
در لمكثير مف المنظٌمات
الدكلية ك ٌ
ٌ
ٌ
السكرية لحقكؽ اإلنساف.
اإلعبلمية ،مثؿ المرصد السكرم لحقكؽ اإلنساف ،كالشبكة
ك
ٌ
ٌ

تنسيقيات في مناطؽ تكاجد ىذه
ميدانييف كناشطي
 .3شيادات حصمنا عمييا مف ًقبؿ ناشطيف
ٌ
ٌ
و
الميميشيات  ،أػك كانكا كذلؾ حتى و
كقت و
شفكية مفتكحة معيـ.
قريب ،عف طريؽ إجراء
مقاببلت ٌ

ثامناً :أسئمة الدراسة
السؤاؿ الرئيسي في البحث :ما ىي طبيعة العبلقة (الحالية كأفقيا المستقبمي) بيف الميميشيات
السكرية (مف قكل النظاـ
المككنات
انية ،كبينيا كبيف
الشيعية كالجميكرية
ٌ
اإلسبلمية اإلير ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
تفرع عنو
المككنات
الشعبية ا ٌ
ٌ
لسكرية ،كالميميشيات كالقكل التي برزت في الصراع) .كىك ما ٌ
ك ٌ
عسكرية ،كالسياسية
أسئمة عف طبيعة ىذه الميميشيا؛ أم عف ماىيتيا كىكيتيا ،كعف أنشطتيا (ال
ٌ

قتصادية) كارتباطيا باإلستراتيجية اإليرانية.
جتماعية ،كاال
كاال
ٌ
ٌ
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دائـ في المجتمع السكرم؟ كفي حاؿ اإلجابة باإليجاب ،ما ىي
أثر ه
كىؿ ليذه الميميشيا ه

سيناريكىات العبلقة بينيا كبيف الفئات التي تجد نفسيا متضر نرة مف سقكط األسد؟ لنخمص إلى
و
جامعة تستطيع إعادة بناء
اطي وة
السؤاؿ عما يمكف فعمو مف قبؿ الديمقراطييف لبناء
كطني وة ديمقر ٌ
ٌ
سكريا عمى أسس الديمكقراطية كالمكاطنة.

الكىمي
الحقيقي مف
البحثي األكثر إثا نرة لمقمؽ ىك :كيؼ يمكف فرز
كطكاؿ البحث يبقى السؤاؿ
ٌ
ٌ
ٌ
السياسيكف كالمتأثركف بأيديكلكجيتيـ كفعميـ؟
في ما يقكلو الفاعمكف
ٌ

تاسعاً :محددات الدراسة
في عدة مكاقع مف الدراسة ،كاف يفضؿ إجراء در و
اسة بالطرؽ الكمية ،مثؿ االستبيانات ،لمكصكؿ
إلى نتائج أكثر دقة يمكف الرككف إلييا و
بثقة أكبر؛ مثؿ دراسة مكقؼ عمكـ العمكييف مف الميميشيا

و
محاكلة كيذه قد تكدم بحياة
ظؿ نظاـ األسد (ذلؾ أف أم
الشيعية .لـ نتمكف مف ذلؾ في ٌ
صاحبيا ،حتى لك أجرينا االستبياف شفكينا) ،ليذا اعتمدنا عمى شيادات أشخاص ليـ ا ٌ
طبلعه
االجتماعية.
السياسي ضمف بيئاتيـ
عبلمي أك
داخؿ المجتمع ،بفضؿ عمميـ اإل
ٌ
ٌ
ٌ

عاشراً :أدوات الدراسة
اعتمد ت الدراسة عمى :المقابمة المفتكحة ،كدراسة التقارير كاألبحاث كاألخبار ،كجمسات التفكير
تفكير كتحم و
و
يؿ جماعييف.
نتاج
الجماعية لفريؽ العمؿ ،بحيث يمكف القكؿ إنو ي
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( )6

الفصل األول :التدخل اإليراني وظيور الميميشيا الشيعية في سوريا

توطئة

( )7
و
ييم نا في بحثنا ىك عبلقتيما
تمتد العبلقات السكرية اإليرانية إلى مر ى
احؿ مكغمة في التاريخ  ،ما ٌ
و
الحالية ،كىك ما يصعب بحثو دكف إ و
التطكر الذم ط أر مع كراثة بشار األسد
سريعة عمى
طبللة
ٌ
لمسمطة ،ما يعني أيضان نظ ةر إلى طبيعتيا في عصر األسد األب.

و
عبلقات تمكنو مف
بنى حافظ األسد عبلقتو مع إيراف في إطار مسعاه لتكطيد حكمو ،كبناء شبكة
و
لطرؼ
الماسة
ذلؾ .مستفيدان مف العداء المشترؾ لمرئيس العراقي صداـ حسيف ،كحاجة إيراف
ٌ
و
تعكيض عف خركج
عربي يقؼ معيا أ ثناء حربيا مع العراؽ .ككاف االتجاه نحك إيراف بمنزلة
التفاكضية
مصر منفردة مف الصراع مع إسرائيؿ باتفاقية كامب -ديفيد التي أضعفت الخيارات
ٌ
لؤلسد .كما استثمر الرئيس األسد األب في التكازف اإلقميمي ،بيف إيراف كدكؿ الخميج التي حرص

و
ازنة معيا ،كبالقمب منيا المممكة السعكدية .فكاف بمنزلة و
قة متك و
عمى عبل و
مفتكحة بيف ىاتيف
قناة
بل .عرؼ
القكتيف اإلقميميتيف مستفيدنا مف أداء دكر قناة الكصؿ بينيما ما استطاع إلى ذلؾ سبي ن

و
اف أحيانان عف التصادـ معيا عبر الككبلء
التحالؼ بيف األسد األب كايراف مسارات متعرجةن ،لـ يتك ى
 - 6طٛسح اٌفز ٜٛأدٔبٖ ِٓ ِٛلغ ِٛعٛػخ األفكhttp://www.al -offok.com/main/articles.aspx?article_no=15526 ،
 - 7ػجٍخ ِضاص ،ٞاٌؼاللبد اإل٠شأ١خ اٌغٛس٠خ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،وزبة ئٌىزش،ٟٔٚ
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الشيعية في لبناف مع حزب
كما حصؿ حينما دفع كدعـ حركة أمؿ في حربيا عمى تمثيؿ الطائفة
ٌ
سرب اتفاقية "إيراف ككنترا" لئلعبلـ(  ،)8عبر مجمة الشراع ،حينما
اهلل التابع إليراف .كما ييشؾ أنو ٌ
أراد إعاقة التعاكف األمريكي اإلسرائيمي مع إيراف ،كمعاقبة األخي ةر عمى عدـ كقكفيا معو في كجو
تداعيات قضية "طائرة العاؿ" كالحصار الدكلي" .كمف الميـ مبلحظة أف عشر سنكات مف دكلة
مرشد الثكرة الخميني لـ تجعؿ األسد يزكر اإلماـ الخميني أك يمتقي بو ألم سبب كاف"( .)9
بمصمحي وة مع إيراف ،كيضع بينو كبيف طمكحيا اإلمبراطكرم
ال كاف حافظ األسد يتعامؿ
إجما ن
ٌ

مسافة .كما يراعي التكازنات في المنطقة كعمى المستكل الدكلي ما تمكف مف ذلؾ ،كىك كاف يجد
تغير تباعان في حكـ كريثو الذم تراخى
السبؿ كلك اضطر أف ينحني لمريح أحيانان .غير أف األمر ٌ

مع النفكذ اإليراني عمى سكريا ،كمف مظاىر ذلؾ دخكؿ اإليراني إلى المناطؽ المحرمة في
الشيعية مطمقة اليديف بشكؿ غير مسبكؽ(  .)10كىذا التراخي،
عصر كالده حيث صارت الدعكية
ٌ
بمقابؿ التصمٌب مع أطر و
جية لمنظاـ السكرم
قميمي وة أخرل ،كاف النمط السائد لمسياسة الخار ٌ
اؼ إ ٌ
حينما اندلعت الثك ةر في آذار .2011

الندم إلى التحالؼ مف
حكؿ في نمط العبلقة معيا مف التحالؼ ٌ
كليذا التراخي مع إيراف ،كالت ٌ
أسباب متداخمة ،المفصؿ النكعي منيا ىك سقكط االتحاد السكفييتي ،كانتياء
مكقع الضعيؼ،
ه

الحرب الباردة جارفة معيا العبلقات الدكلية المرتبطة بيا ،كالتي كاف النظاـ السكرم مف أمير

مف استفاد منيا .كعمى الرغـ مف الحيكية التي حسبت لمنظاـ في محاكلة تجاكز مفاعيؿ انتياء
بل أمريكينا مف
دكلينا؛ كىك بدأ بما اعتبره تنص ن
الحرب الباردة ،إال أنو ككجو بما اعتبره خذالننا ٌ

الكعكد بخصكص التسكية مع إسرائيؿ ،كمف الكعكد التي قدمت لو عف ديمكمة نفكذه في لبناف
م ،بشكؿ
خركج مذؿ لمجيش السكرم .ثـ بدأ الحصار
الذم انتيى إلى
و
الدكلي عمى النظاـ السكر ٌ
ٌ
يكحي بالرغبة في اإلطاحة بو .األمر الذم دفع قيادة النظاـ السكرم إلى المزيد مف تعزيز العبلقة
ٔ - 8ؼزّذ سٚا٠خ ثبرش٠ه ع ً١ف ٟوزبثٗ " األعذ اٌظشاع ػٍ ٝاٌششق األٚعؾ " ػٓ ِغإ١ٌٚخ دبفع األعذ ػٓ اٌفؼ١ذخِ ٛ٘ٚ ،ب رىشس
ِشاسا ً ِٓ ثؼذٖ ِٓ لجً ثبدض ٓ١سط ُِٕٙ ٓ١ٕ١فبْ داَ ف ٟوزبثٗ " اٌظشاع ػٍ ٝاٌغٍطخ ف ٟعٛس٠ب " ،ػٍ ٝاٌشغُ ِٓ ٚجٛد سٚا٠خ
أخش ،ٜرشد فِ ٟشاجغ ػذح ِٕٙب دساعخ و١ٕ١ش وبرضِبْ " اٌذشط اٌضٛس ٞاإل٠شأٔ ٟشأرٗ ٚرىٚ ٕٗ٠ٛدٚسٖ" ،رزذذس ػٓ ِغإ١ٌٚخ ِٙذٞ
اٌٙبشّ ٟاٌم١بد ٞثبٌذشط ا ٌضٛس ٞاٌز ٞأػذَ ٌذٚسٖ ف ٟرغش٠ت اٌّؼٍِٛبد اٌز ٟطبسد رغّ" ٟفؼ١ذخ ئ٠شاْ غ١ذ"ِ،ضٍّب ٠شد فٟ
دساعخ " ِ٘ ٛب أوذٖ سئ١ظ رذش٠ش ِجٍخ اٌششاع ٔفغٗ (ّ٠ىٓ االؽالع ػٍِ ٝب لبٌٗ ٕ٘ب )http://goo.gl/jloavl :ئال أٔٗ ف ٟاٌّمبٌخ
ٔفغٙب رشن اٌج بة ِفزٛدب ً ٌذٚس اٌشئ١ظ اٌغٛس ،ٞوّب أْ دم١مخ أْ اٌششاع اٌٍجٕبٔ١خ اٌّمشثخ ِٓ إٌظبَ اٌغٛس ٞدٕ١زان ِب وبٔذ ٌزٕشش
اٌزغش٠ت دِ ْٚؼشفخ ٚسػ ٝدبفع األعذٚ ،ال ٛ٠جذ أِ ٞإشش ػٍ ٝأْ ٘زٖ اٌؼاللخ رأصشد ثؼٍّ١خ إٌشش عٍجبُِ ،ب ٠إوذ أْ دبفع األعذ
وبْ اٌّزذىُ ثبٌٕشش ِٚغإٚال ً ػٕٗ.
 - 9اٌجؼش اٌش١ؼ ،2117- 0909 ٟاٌّؼٙذ اٌغٛسٌٍ ٞذساعبد اٌغٛس٠خ
 - 10اٌجؼش اٌش١ؼِ ،ٟظذس عجك روشٖ
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السياسي ،عبر تكزيع القير كالعطايا داخمينا،
مع إيراف .كلـ يكف األب المؤسس الذم بنى النظاـ
ٌ
كالخدمات كالتخريب خارجينا ،كالكريث الذم تعامؿ مع ما لديو مف عناصر قكة كحقائؽ غير و
قابمة
لمتغيير بداية ،ثـ اندفع طالبان الحماية مف إيراف حيف حاصرتو الضغكط ،بدالن مف االنحناء لمريح
قميمية.
الدكلية كالبحث عف حمكؿ مع القكل اإل ٌ
تكتر سياسي بيف النظاميف اإليراني كالسكرم إزاء العراؽ؛ بداية عبر
عمى أف ىذه الفترة تخمميا ه
المكقؼ الفعمي مف الغزك األمريكي لمعراؽ ،حيث كاف الحكـ اإليراني قد أعطى مكافقتو عبر
االتفاقية األمريكية مع رئيس المجمس اإلسبلمي األعمى محمد باقر الحكيـ ،بينما كاف النظاـ
الدكلي المضركب عميو  ،خكفان مف
كخرؽ الحصار
السكرم قد تجاكز عداءه مع نظيره العراقي ى
ٌ
مما قد يجعؿ خطكة إسقاطو ىي الخطكة التالية .كلكف عاد
تبعات سقكط النظاـ
البعثي التكأـ ٌ
ٌ

التكتر كانضبط بيف النظاميف اإليراني كالسكرم بعد أف بدأت إيراف في حصاد فكائد تسييميا غزك
العراؽ ككصمت في مسعاىا ىذا إ لى تمكيؿ الميميشيات التي تقات ؿ االحتبلؿ األمريكي إلخراجو
مف العراؽ( .)11
كفي حزيراف/يكنيك عاـ  2006كقٌع النظاماف السكرم كاإل يراني عمى اتفاقية الدفاع المشترؾ ،كىك
ما اعتبره المراقبكف نتيج نة لمضغكط كالتيديدات الدكلية كاالنقساما ت الداخمية (التي رشحت ألكؿ
مرة في تاريخ النظاـ عبر انشقاؽ نائب الرئيس عبد الحميـ خداـ ،كقتؿ رجؿ األمف السكرم القكم
غازم كنعاف في تشريف أكؿ/أككتكبر  .)2005فحاكؿ حزب اهلل مؿء المكاف الذم تركو انسحاب
مما زاد مف أىمية حزب اهلل بالنسبة لمنظاـ السكرم .كبالنتيجة صارالنظاـ
الجيش السكرمٌ ،

السكرم يجد نفسو محشك انر بيف مطرقة الضغكط الدكلية كسنداف اإلنقاذ اإليراني بعدما صار شديد
االعتماد عمى إيراف( .)12

 - 11ف ٟطف اٌش١ؼخ اٌؼشال ٓ١١وبْ ِشوض ر١بس اٌظذس اٌّإَعظ ػٍ ٝأعظ ػشٚث١خٚ ،اٌز٠ ٌُ ٞشبسن ف ٟاٌزّ١ٙذ ٌٍغض ٚاألِش٠ى،ٟ
ػىظ اٌم ٜٛاٌش١ؼ١خ اٌزبثؼخ إل٠شاْ ِٓ ٛ٘ ،ثبدس ٌٍّشبسوخ فِ ٟمبِٚخ االدزالي األِش٠ىٌ ،ٟزذخً ئ٠شاْ ١ٍ١ِٚش١برٙب ػٍ ٝاٌخؾ ثؼذ أْ
اعزفبدد ِٓ اٌزذبٌف اٌذ ٌٟٚإلعمبؽ ٔظبَ طذاَ دغٌٚ ،ٓ١زؼًّ ػٍ ٝرفى١ه اٌز١بس اٌظذسٌ .ٞالؽالع ػٍ ٝرفبخش ٘زٖ اٌّ١ٍ١ش١ب ،ثىض١ش
ِٓ اٌّجبٌغخٚ ،ثطّظ دٚس اٌّىٔٛبد اٌؼشال١خ األخشِ ،ٜشاجؼخ اٌّمبثالد اٌز ٟأجشرٙب لٕبح دجٍخ اٌؼشال١خ ِؼٙب ثغٍغٍخ ثؼٕٛاْ "ثٕبدق
اٌظً"،
 - 12ئعزشار١ج١خ ئ٠شاْ ٌٕشش اٌزش١غ ف ٟعٛس٠خ ،جش٠ذح اٌٛؽٓ اٌؼشث ٟـ ِٛ ،2116 /6 /02جٛدح ئٌىزش١ٔٚب ً ػٍِٛ ٝلغ اٌزٕ٠ٛش اٌؼشث،ٟ
http://goo.gl/cRu4AV
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السكرييف ضد النظاـ ،فتفاعمت إيراف بداية عبر مسارات:
ظؿ ىذا الكضع اندلعت انتفاضة
في ٌ
ٌ
الدبمكماسي ،عبر الحميؼ الركسي ،كدكؿ "مجمكعة بريكس"(  ،)13كما استطاعت جذبو مف الدكؿ
التي تممؾ عبلقة معيا؛ كأيضان عبر عبلقاتيا مع القكل السياسية ،مثؿ بقايا اليسار في المنطقة،
كحزب العماؿ الكردستاني ،كالقكل الفمسطينية المتكاجدة في دمشؽ؛ كالتجييش اإلعبلمي ،عبر
نشاءىا؛ كعبر استكشاؼ إمكانية ترتيب
مكلت إ ى
القنكات التي تممكيا ،أك قناة المياديف التي ٌ

معارضة تتبع ليا ،كتساعدىا عمى ترتيب األمكر بما يتناسب معيا.

كمنذ المحظة األكلى لمثكرة دعمت إ يراف النظاـ السكرم بكؿ قكة دفاعان عف نفكذىا في سكريا؛
كخكفان مف تداعيات خسارة أحد أىـ حمفائيا كأقربيـ ليا ،كخشية مف أثر سقكطو عمى ككيميا
األىـ في المنطقة حزب اهلل المبناني؛ كخشية مف ارتداداتو عمى المستكل الداخمي اإليراني كىي لـ
تب أر بعد مف الثكرة الخضراء التي قمعتيا لمتك .كفعمت ذلؾ بغية استثمار الصراع لمصمحتيا،
كمعركؼ أف الحككمة اإليرانية ،اشترطت عمى الحككمة
كلتحكيؿ نتائجو تكريسان لييمنتيا" .
ه
سيادي وة قيمتيا  20بميكف دكالر مقابؿ
السكرية في شباط  ،2015أف تحصؿ منيا عمى ضمانات
ٌ
ائتماف و
و
الغذائية".
جديد بقيمة  4,5مم يار دكالر ،لتكفير المشتقات النفطية كالمكاد
تقديـ خط
ٌ

( )14

ككانت الميميشيا الشيعية التابعة إليراف ،التي دخمت سكريا لمقتاؿ إلى جانب قكات بشار األسد،
مر كجكد ىذه
مف أىـ عكامؿ تماسكو بعد أف بدا في عاـ  1912أقرب إلى السقكط .كقد ٌ
و
و
مختمؼ ال تستطيع
ظرؼ
الميميشيات بأطكار ،آخرىا استمياـ تجربة الحرس الثكرم في إيراف في
فيو ٌادعاء تمثيؿ األغمبية ،كا لدفاع عف النظاـ الثكرم الناشئ ،أسكة بظرؼ ،ك ٌادعاءات ،نشأة

ميميشيا الحرس الثكرم في إيراف(  ،)15فاستبدلت ذلؾ بطرح "تحالؼ األقميات" ،كأرخت عمى عمميا
اسـ "المقاكمة" التي سبؽ ليا أف احتكرتو في لبناف ،مكحية مف خبللو لؤلقميات أنيا شريكتيـ في
"مقاكمة" األغمبية تحت عنكاف مكافحة تطر و
ؼ ىي مف أبرز مف أنتجو مباش ةر أك كنتيجة لفعميا.
ٌ
كتتبع أخطارىا.
تتبعيا ٌ
كىي اإلستراتيجية التي نحاكؿ ،مف بيف أىداؼ أخرل لدراستناٌ ،

 ( - 13امربازيل وروس يا وامهند وامصني وجنوب افريقيا) ،مالطالع عىل ثأسيسها وأهدافها :مجموعة بريكس ،اجلزيرة نت ،املوسوعة،
http://goo.gl/ooL7tw
 - 14جبد اٌىش ُ٠اٌججبػٔ ،ٟزبئج وبسص١خ اللزظبد اٌذشة ف ٟعٛس٠ب  ،رذٍ ً١الزظبد ع١بعِ ،ٟشوض دساعبد اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خ،
http://wp.me/p431HZ-ek
ٌ - 15الؽالع ػٍ ٝاٌذشط اٌضٛس ٞاإل٠شأ :ٟاٌذشط اٌضٛس ٞاإل٠شأٔ ٟشأرٗ ٚرىٚ ٕٗ٠ٛدٚسٖ ،و١ٕ١ش وبرضِبِْ ،شوض اإلِبساد
ٌٍذساعبد ٚاألثذبس.
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اإلستراتيجية اإليرانية لمميميشيا الشيعية في سوريا
ضح خطاب األميف العاـ لحزب اهلل المبناني "حسف نصراهلل" ،في  ،2015- 5- 24الذم يمكف
ك ٌ
السيما في المنطقة ،إستراتيجية الحرس
عده أحد أركاف النظاـ اإليراني ،كفاعبلن
ٌ
رئيسيان فيو ك ٌ
ٌ

الذىبية :الجيش ،كالشعب،
الثكرم اإليراني بيذا الخصكص حيث قاؿ" :نحف نتمسؾ بالمعادلة
ٌ
و
بشكؿ
نقدـ ىذه المعادلة لكؿ شعكب المنطقة لصنع االنتصار" .كىك ما يعني،
كالمقاكمة...اليكـ ٌ

ال لبس فيو ،أنيـ أنشؤكىا لتككف ،بالحد األدنى(  ،)16شريكان لمدكلة تابعان إليراف عمى شاكمة حزب
تصدير لمثك ةر اإليرانية،
نا
اهلل بما يضعؼ سيادة الدكلة كيثبت النفكذ اإليراني .كىك ما يمكف اعتبا هر
تحكؿ مف ميميشيا إلى دكلة مكازية.
تحديدان تجربة الحرس الثكر ٌ
م الذم ٌ
يزيؼ
كفي تحديد لمدكؿ التي يعمؿ النظاـ اإل يراني عمى تطبيؽ ىذه المعادلة فييا ،كاف كاف ٌ

تاريخ البدء فييا ،يقكؿ نصراهلل في الخطاب نفسو" :ىذه المعادلة التي تحمي اليكـ
لبناف...لنخرجيا مف الدائ ةر المبنانية كنقدميا معادلة لسكريا ،كقد بدأتيا سكريا مف سنكات ،كنقدميا
معادلة لمعراؽ ،كقد بدأىا العراؽ مف سنة(  ،)17كنقدميا معادلة ل ميمف ،كقد بدأىا اليمف منذ ستيف
يكمان( .)19 ()18
نتبيف عمكمية الدعكة إلنشاء ميميشيا لتطاؿ طكائؼ أخرل ،كىك ما
إال أننا في الخطاب نفسو ٌ
نجده محققان قبؿ الخطاب عمى أرض الكاقع في العراؽ كلبناف كيجرم في سكريا .ففي لبناف أنشأ
حزب اهلل ميميشيا "سرايا المقاكمة الشعبية" ،كدعـ مجمكعات ميميشياكية صغيرة في مناطؽ
عدة

( ،)20

آخرىا ميميشيا "رمزية" لمحزب الشيكعي المبناني .كفي العراؽ شرعت «كتائب اإلماـ

ٔ - 16جذ٘ب ِضال ً ف ٟاٌؼشاق رذبٚي أْ رغ١طش ػٍِ ٝإعغبد اٌذٌٚخٚ ،فِ ٟشاد أخش ٜاٌذٍٛي ِىبٔٙب ،وّب ٔجذ ف ٟصٕب٠ب رمش٠ش ٌجش٠ذح
اٌّشٙذ ثؼٕٛاْ"رمش٠ش ٠ىشف و١ف رذ٠ش ا٠شاْ طشاػٙب ِغ ِذبٚالد اعزمشاس اٌؼشاق " ػٍ ٝاٌشاثؾhttp://goo.gl/D5f09E ،
 - 17أعغذ ئ٠شاْ ػبَ  0982أٚي ِ١ٍ١ش١ب ػش ال١خ ربثؼخ ٌٙب ف ٟئ٠شاْ ١ٌٚظ اٌؼشاق ثبعُ "ٌٛاء ثذس" اٌز ٞطبس ف ٟإٌٙب٠خ اعّٗ "فٍ١ك
ثذس"ّ٠ .ىٓ اٌزٛعغِٕ" :ظّخ ثذس اٌش١ؼ١خ " ٚج ٖٛػشال١خ۔۔۔ ٚٚالءاد ئ٠شأ١خ ِٛ ،لغ ثٛاثخ اٌذشوبد اإلعالِ١خ،
http://www.isla mist-movements.com/12148
٠ - 18ظش دغٓ ٔظش هللا ػٍ ٝرش ٗ٠ٛاٌذمبئك ،فٚ ٛٙػغ رٛاس٠خ صائفخ ِؼزّذا ً ػٍ ٝع١طشح اٌزاوشح اٌمش٠جخ ػٍ ٝإٌبط ٔز١جخ رفجش
اٌظشاع اٌذِ ،ٞٛثّٕ١ب ربس٠خ رذ ّ ٛي ِ١ٍ١ش١ب اٌذٛص ٓ١١ئٌ ٝاٌّز٘ت اٌش١ؼ ٟاالصٕ ٟػششٚٚ ٞال٠خ اٌفمٚ ٗ١رذسثٙب ف ٟئ٠شاْ ٚػٍ ٠ ٝذ دضة
هللا ألذَ ِٓ ربس٠خ أمالثٙب ػٍ ٝاٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ ٚثذء اٌظشاع اٌؼغىش.ٞ
 - 19خطبة دغٓ ٔظشهللا ػجش اٌزٍفضح ف ٟخطبة https://www.youtube.com/watch?v=NIsvlKtdvAA ،2105- 5- 24
 - 20ثشػب٠خ دضة هللا رشى١ٍ١ِ ً١ش١بد ش١ؼ١خ ف ٟاٌجمبع ٚثؼٍجه ٠مٛد٘ب ربجش ِخذسادِٛ ،لغ اٌّظ١ذحhttp://goo.gl/4aPdqp ،
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و
عي وة ليا تيدعى
عمي» ،التابعة إليراف بدكرىا ،في تدريب مسيحييف بيدؼ تشكيؿ
جماعة فر ٌ
«كتائب ركح اهلل عيسى بف مريـ»(  .)21أما بخصكص سكريا فستحكم دراستنا نماذج كثيرة.

كيبني كؿ مف اإل يرانييف كحزب اهلل الدعكة عمى حجج تتمحكر حكؿ ىكاجس األقميات الدائمة،

و
تحالؼ عسكرم سياسي بكصاية
كلكف أيضان بعض مراكز مدف تجارية سنية ،في دعكة إلنشاء
إيرانية .كأىـ ىذه الحجج "خطر التكفيرييف".
أما آلية اإلنشاء فيي التبعية إليراف ،كاالرتياف السياسي العسكرم ليا .نستنتج ذلؾ مف دكر
حزب اهلل في لبناف ،كقدرتو عمى شؿ فعالية الحككمة حيف يريد ،فضبلن عف سيطرتو عمى قرار
و
ً
يرتض كجكد أم قكل
ككيؿ مسٌم وح إليراف .مع العمـ أف الحزب لـ
الحرب كالسمـ ،كىك بمنزلة

ممف يتبع لو كيخدـ مصالحو.
أخرل ضمف المناطؽ المبنانية التي يعتبر أف ليا حساسيةن ،كحتى ٌ

كالمي ميشيا التي صنعيا الحزب بنفسو فمثاليا األبرز "سرايا المقاكمة المبنانية" التابعة لو بشكؿ
الشيعية المنضبطة بكالية الفقيو عمى رئيس
كامؿ(  .)22أما في العراؽ فتضغط إيراف ،كالميميشيا
ٌ
السنية في العراؽ لقتاؿ "داعش"( .)23
الحككمة العراقية "حيدر العبادم" لمنعو مف تسميح العشائر
ٌ

و
اضح أف اإلستراتيجية اإل يرانية لمميميشيا الشيعية تقكـ عمى استمرارية
ىكذا يظير
بشكؿ ك و
االشتباؾ ،بمعنى عدـ رىف الصراع بزكاؿ النظاـ ،أم فرض ذاتيا و
اقع لو حضكره في
كأمر ك و

تحالؼ مرٌك وب مف مكك و
و
نات طائفية ،كا ثنية ،كعقائدية ،لمقاكمة تقدـ
سكريا مف خبلؿ خمؽ
ٌ
المعارضة السكرية في سكريا ،كعاصفة الحزـ في اليمف ،كتنظيـ "داعش" في العراؽ ،كلتأميف

السياسي المستقؿ عف النظاـ الذم تدافع عنو.
حصة مف الكاقع
ٌ
ظيور الميميشيا الشيعية في سوريا
كتتدرج "حدة"
الشيعية" دارجان في كسائؿ اإلعبلـ المتنكعة،
أصبح استخداـ مصطمح "الميميشيا
ٌ
ٌ
تكجو كسيمة اإلعبلـ كمدل
المصطمح مف "الميميشيا الطائفية" إلى "الشيعة" بإطبلؽ ،حسب ٌ
مكضكعيتيا ،كلخدمة التجييش الطائفي مف قبؿ بعضيا .حيث يجرم طمس التمايزات بينيا كبيف

« - 21وزبئت اإلِبَ ػٌٍّ :» ٟذخ ػٓ ِ١ٍ١ش١ب ش١ؼ١خ ػشال١خ ِزشذدح رمبرً «اٌذٌٚخ اإلعالِ١خ »ِٛ ،لغ اٌخٍ١ج اٌجذ٠ذ،
http://www.thenewkhalij.com/ar/node/8577
 - 22صبئش غذٚس ،اٌج١ش اٌشد٠ف ٌذضة هللا ٠زشمكhttp://goo.gl/RbpwwE ،
 - 23طشاع اٌضػبِخ ٚاٌٛالء ٠مغُ ش١ؼخ اٌؼشاق ،جش٠ذح اٌؼشةhttp://goo.gl/D5f09E ،
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و
دمكية مكحدة(  ،)24ما
نمطي وة عف
عمكـ الشيعة في الحالة األخيرة ،في مسعى لبناء صك ورة
طائفة ٌ
ٌ
ردة فعمو ،لكنيـ في الكاقع يخدمكف إستراتيجية
يأمؿ مطمقكه أف يستفز طرفنا مقاب ن
مكحدنا في ٌ
بل ٌ

إيراف في السيطرة عمى الشيعة العرب .كيعمف ككبلء كالية الفقيو صراحةن غضبيـ عمى مف يرفض
تبعيتيـ إليراف(  ،)25كيرفض زج الشيعة العرب في حركب مع مكاطنييـ خدمة ليا؛ فيا ىك حسف
نصراهلل يياجـ مف يخالفو في الكسط الشيعي في لبناف كيدعكىـ «شيعة السفارة األميركية»
كيصميـ بػ «خكنة كعمبلء كأغبياء»( .)26
الشيعية التابعة إل يراف عبر الصراع في سكريا تباعان ،ففي بدايات الثك ةر
كقد ظيرت الميميشيات
ٌ
السكرية بدا األمر مجرد اتيامات إلى حزب اهلل بالتدخؿ في سكريا ،ككاف الحزب كالنظاـ السكرم
و
صريح عنيا في معركة القصير في أيار
بشكؿ
ينفياف تمؾ االتيامات ،إلى أف تـ اإلعبلف
و
 2013أم بعد سنتيف مف الثكرة(  .)27كلـ تقتصر االتيامات عمى حزب اهلل بؿ كانت تطاؿ جيش
الميدم التابع لمقتدل الصدر في العراؽ ،كالسيما بعد أسر عناصر نسبكا لو في أكاخر 2011
تبيف
حسب الشبكة السكرية لحقكؽ اإلنساف؛ إضافة إلى فيديكىات ظيرت عمى مكقع اليكتيكبٌ ،
أسر و
عدد مف عناصر نسبكا لجيش الميدم( .)28

إال أف الحديث عف جيش الميدم لـ يكف دقيقنا ،حيث إف ىذا اإلطار المكحد كاف قد بدأ يتفكؾ
منذ 2004

( )29

و
اضح إليراف ،كأصدر مقتدل الصدر ق ار انر بتجميده في شير مارس عاـ
بتأثير ك و

 ،)30 (2008عندما أمر مقتدل الصدر أ تباعو برمي السبلح في أثناء مكاجيات مع الجيشيف
األمريكي كالعراقي .كلعؿ مصدر المبس األكؿ ىك مقتدل الصدر نفسو ،إلص ارره عمى أنو لـ يحؿ

 - 24ثبإلػبفخ ٌشٛا٘ذ ػذح رضجذ خطأ ٘زا اإلجّبي ٌٍش١ؼخٔ ،جذ اٌىض١ش ِّب ٠شٙذ ػٍ ٝطشاػبد ف ٟاٌٛعؾ اٌش١ؼ ٟف ٟاٌؼشاق ٚػّٓ
اٌّ١ٍ١ش١بد اٌش١ؼ١خ ٕ٘بنّ٠ٚ ،ىٓ ثٙزا اٌظذد اٌؼٛدح ٌزمش٠ش ِجٍخ اٌّشٙذ عبثك اٌزوش د١ش ٚسد ِضالًٚ( :رزجبٚص اٌخالفبد اٌش١ؼ١خ
اٌش١ؼ١خ اٌخالف ث ٓ١اٌؼجبدٚ ٞاٌّبٌىٌ ،ٟزشًّ خالفبد خط١شح ث ٓ١اٌفظبئً اٌّغٍذخ ،اٌز ٟرٕمغُ ئٌ ٝلغّ :ٓ١اٌّجّٛػخ األٟ٘ ٌٝٚ
اٌّ١ٍ١ش١بد اٌمش٠جخ ِٓ ئ٠شاْ ٚاٌز ٟرشرجؾ د١ٕ٠ب ً ثبٌّششذ اإل٠شأ ٟػٍ ٟخبِٕئٚ ٟأثشص٘ب "ِٕظّخ ثذس " " ٚػظبئت أً٘ اٌذك " " ٚوزبئت
دضة هللا " " ٚعشا٠ب اٌخشاعبٔ٘ٚ ،" ٟزٖ اٌّ١ٍ١ش١بد ال رذزشَ لشاساد اٌذىِٛخ وض١شا ً .أِب اٌمغُ اٌضبٔ ٟف ٛٙاٌّ١ٍ١ش١بد اٌّٛاٌ١خ ٌشجبي
اٌذ" ٓ٠ػٍ ٟاٌغ١غزبٔ" ٚ ،" ٟػّبس اٌذىِ" ٚ ،" ُ١مزذ ٜاٌظذس " ٟ٘ٚ ،ألشة ٌٍذىِٛخ.).
ّ٠ - 25ىٓ اٌؼٛدح ئٌِٛ ٝلف األِ ٓ١اٌؼبَ اٌغبثك ٌـ "دضة هللا " طجذ ٟاٌطفِ ٍٟ١ضالً " ،اٌطف :" ٍٟ١ػٍٔ ٝظش هللا ٚخبِٕئ ٟاٌزٕذ ٟألّٔٙب
ِغإٚالْ ػٓ اٌذِبء اٌز ٟرشاقِٛ ،لغ اٌغٛس٠خ ٔذhttps://goo.gl/hYxm6N ،
ٔ - 26ظشهللأ ٌٓ :غىذ ٔ ٌٓٚذاس ..ٞئٔٙب ِؼشوخ ٚجٛد٠خ ،جش٠ذح اٌغف١شhttp://assafir.com/Article/421291 ،
 - 27رٛسؽ دضة هللا ف ٟعٛس٠ب اٌٛلبئغ ٚا٢فبق ،أدّذ ٠ؼمٛة ،اٌجض٠شح ٔذhttp://cutt.us/0Ass 2104 /3 /07 ،
 - 28أػٍٕذ وز١جخ ػضّبْ ثٓ ػفبْ ف ٟس٠ف دّبٖ ػٓ اػزمبي  3ػٕبطش ِٓ ج١ش اٌّٙذٚ .ٞثضذ طٛس اٌجطبلبد اٌشخظ١خ ٚاٌزذم١ك
ِؼ ُٙػٍ ٝاٌٛ١رٛ١ةٔٚ https://www.youtube.com/watch?v=ln5lPBtbjfA :شش ف2102 /8 /0 ٟ
 - 29ػظبئت أً٘ اٌذك اٌؼشال١خ ،اٌجض٠شح ٔذhttp://goo.gl/Cg8RyI ،
ِ - 30مزذ ٜاٌظذس ٠ذػ ٛأٔظبسٖ ئٌ ٝئٌمبء اٌغالح ٚاالٌزضاَ ثبٌظّذ ٚاٌظجشِ ،غ ث١بْ األِشِٛ ،لغ آفبق،
http://www.aafaq.org/news.aspx?id_news=4780
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جمده حتى حٌمو رسمينا عاـ )31 (2012؛ كطكاؿ ىذا الكقت كانت ت ٌتـ اإلشارة
جيش الميدم إنما ٌ

لميميشيا أ نشأىا باسـ "اليكـ المكعكد" ،كالحقنا "سرايا السبلـ" ،كمنشقيف عنو ناصبكه العداء ،بيذا
االسـ .كىك ما استغمو اإل يرانيكف مف خبلؿ تغطية عمؿ ميميشيا "عصائب أىؿ الحؽ"(  )32التابعة
ليا ،بقيادة "قيس الخزعمي" ،المنشؽ عف مقتدل الصدر المدعك برداء الصدرييف كجيش الميدم
لبلستفادة مف شعبيتيما ،كما دعمت إيراف أيضان منازعة الخزعمي مقتدل الصدر عمى اإلرث
"الصدرم".

كبما خص سكريا فإف كؿ الدالئؿ كانت تشير ،حيف شيكع االتيامات لجيش الصدر ،إلى و
بمبمة
ٌ

في تيار الصدر؛ فإف كاف مقتدل الصدر أصر عمى رفض القتاؿ في سكريا ،كظير بيف أتباعو
مف كاف مع الثكرة السكرية في مرحمتيا السممية ،حيث أكرد مكقع "جنكبية" المبناني عف أتباع

مقتدل الصدر" :رفع أتباعو عاـ  ٢١٠٢أعبلـ الجيش السكرم الحر تعاطفنا مع الثكار"(  ،)33فإف
المرجع الديني لمتيار (كاظـ الحائرم) ،أفتى بالقتاؿ في سكريا لتغطية تنفيذ قيس الخزعمي القرار
اإليراني بإرساؿ مقاتميو لسكريا( .)34
الشيعية في النجؼ عمكمان ال تريد عمى
جعية
ٌ
تبيف ،بما يرتبط مع الكضع السكرم ،أف "المر ٌ
كما ٌ
األخص التكرط بالحرب في سكريا عمى عكس مرجعية قـ"(  .)35كاف كانت حريصة عمى أ ٌال
تصطدـ مع الطرؼ اآلخر ،لسطكة إ يراف في العراؽ ،التي تأخذ عدة أشكاؿ منيا اإلرىاب( ،)36
كتحت ضغط حالة التجييش الطائفي الشعبي التي ساىمت إيراف كحمفاؤىا في إنتاجيا كعممت

 - 31اٌز١بس اٌظذس٠ ٞمشس دً "ج١ش اٌّٙذٌ " ٞزذٌ ٍٗ٠ٛـ "ِشبس٠غ فىش٠خ " ،ساثطخ اٌّشأح اٌؼشال١خhttp://goo.gl/V2SiYI ،
ٚ " - 32رؼٛد إٌشأح األٌٍ ٌٝٚؼظبئت ئٌ ٝػبَ  2114ػٕذِب ٚلّغ ج١ش اٌّٙذ( ٞاٌجٕبح اٌؼغىشٌٍ ٞز١بس اٌظذس )ٞثضػبِخ ِمزذٜ
اٌظذس ارفبلب ً ٌٛلف ئؽالق إٌبس ِغ اٌّذزً األِش٠ىٚ ٟاٌذىِٛخ اٌؼشال١خ ،فأػٍٓ ل١ظ اٌخضػٍِٚ ٟؼٗ ػجذ اٌٙبد ٞاٌذساجٚ ٟأوشَ
اٌىؼجٚ ،ٟجّ١ؼ ِٓ ُٙلبدح ج١ش اٌّٙذ ٞاالٔشمبق ػٓ اٌظذس ِغ ِجّٛػخ رمذس ثبٌّئبد ِٓ اٌّمبرٍ ،ٓ١اٌز ٓ٠لشسٚا االعزّشاس ف ٟاٌمزبي.
ٚسغُ اٌّظبٌذخ اٌز ٟرّذ ث ٓ١جّبػخ اٌخضػٍِٚ ٟمزذ ٜاٌظذس فِٕ ٟزظف  2115ئال أٔٗ ف 2116 ٛ١ٌٛ٠ ٟرُ اإلػالْ ػٓ رأع١ظ
ِ١ٍ١ش١ب "ػظبئت أً٘ اٌذك " ثشىً سعّٚ ،ٟاٌز ٟثذأد ف ٟاالعزمالي اٌزبَ فٛٔ ٟفّجش  2118ػٓ ج١ش اٌّٙذ ،ٞثؼذ لشاس اٌظذس ثذً
األخ١شٚ ،اعزجذاٌٗ ثٍّ١ش١ب "ٌٛاء اٌ َٛ١اٌّٛػٛد " اٌز ٟسفغ اٌخضػٍ ٟاالٔؼّبَ ئٌٙ١ب " .ػظبئت أً٘ اٌذك  ..جٕٛد عٍّ١بٔٚ ٟدِٝ
اٌّشجؼ١خِ ،ؼزض ثبهلل ِذّذِٛ ،لغ اٌشاطذhttp://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no=6783 ،
ِٛ - 33لغ جٕٛث١خ اٌٍجٕبٔhttp://goo.gl/WEKyzw ،ٟ
 - 34اٌذبئش٠ ٞفز ٟثٛجٛة اٌمزبي ف ٟعٛس٠ب ِ -شفك اٌٛص١كِٛ ،لغ ِٛعٛػخ األفكhttp://www.al - ،
offok.com/main/articles.aspx? article_no=15526
 - 35وشس ِمزذ ٜاٌظذس ِٛلفٗ اٌشافغ ٌّشبسوخ اٌش١ؼخ اٌمزبي ف ٟعٛس٠ب ٛ٘ٚ ،اٌّٛلف اٌز ٞرغشة أْ اٌّشجغ ػٍ ٟاٌغ١غزبٔ ٟأطذس
رٛجٙ١ب ً ٠زؼّٕٗٔ .جذ ِشاجغ ػذح ػٓ اٌّٛػٛعِٕٙ ،ب فِٛ ٟلغ " "NOWالمبنانيhttps://goo.gl/S60pd4 ،
 ِٓ - 36األِضٍخ ػٍ٘ ٝزا اإلس٘بة ارٙبَ ِمزذ ٜاٌظذس "ػظبئت أً٘ اٌذك " ثمزً إٌبئت ػٓ ر١بسٖ طبٌخ اٌؼىِ ،ٍٟ١مزذ ٜاٌظذس ٠زُٙ
"ػظبئت أً٘ اٌذك " ثمزً ٔبئت اٌز١بس اٌظذسِٛ ،ٞلغ لٕبح اٌؼشث١خ،
http://www.alarabiya.net/articles/2012/01/04/186302.html
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عمى استثمارىا ضد مف يرفض س ياستيا في الكسط الشيعي قبؿ غيره(  .)37األمر الذم يظير
السياسي الشيعي  ،38كيسمح بتتبع كيؼ كاف ىـ
جانبنا مف الصراع ضمف كسط قكل اإلسبلـ
ٌ
الخطاب العمني لككبلء إ يراف استفزاز الشيعة العرب ،كاحراج خصكميـ في ىذا الكسط إما لدفعيـ
لمقتاؿ في سكريا أك لضرب شرعيتيـ.
الشيعية في ،2013
منذ نياية عاـ  2011كصكالن إلى االنفجار الكبير في "ظاىرة" الميميشيا
ٌ
تم ت المبلحظة كالتكثيؽ كالتصريح أيضنا عف ىذه الميميشيا ،كتكاثرىا ،ليصبح لدينا حالينا
حيث ٌ
شيعينا تابعان إليراف في سكريا (صرح حسيف ىمداني نائب القائد العاـ لفيمؽ
أكثر مف  24فصيبلن
ٌ
القدس عف أكثر مف  40فصيبلن)( .)39

الخريطة الزمنية لتشكل الميميشيا في األراضي السورية( )40
في  2011 /8/29ذكرت صحيفة النيار البيركتية خب انر يفيد بتشييع حزب اهلل لقتيؿ يدعى:
الجيادم ،دكف
"حسف عمي سماحة" ،حيث ذكر مصدهر لحزب اهلل أ نو استشيد أثناء أدائو لكاجبو
ٌ

المبنانية لمصحيفة ذاتيا أف يككف سماحة قد قيتؿ
الداخمية
مصدر لك ازرة
ذكر المكاف .في حيف نفى
ٌ
ٌ
ه
في سكريا ،قائبلن إنو مات بحادث سير داخؿ لبناف.
كجاء الخبر األىـ ،باإلعبلف عف مقتؿ "محمد حسيف الحاج ناصيؼ" الممقب بأبي عباس في
تشريف األكؿ  ، 2012كىك أحد قيادات حزب اهلل ،حيث أعمف الحزب في تشييعو ،أنو قتؿ أثناء
تدخ ؿ الحزب في القتاؿ الدائر في سكريا( .)41
عزز المؤشرات عف ٌ
أداء كاجبو الجيادم .كىذا ٌ

ّ٠ - 37ىٓ االؽالع ػٍ ٝاٌٍمبء اٌزبٌٌّ ٟمبسثخ دبٌخ اإلس٘بة اإل٠شأٌٍّ ٟشجؼ١بد اٌش١ؼ١خ اٌؼشال١خ اٌز ٟرخبٌفٗ أ ٚدز ٝرزّب٠ض ػِٕٗ :جذأ
ٚال٠خ اٌفم ٗ١ث ٓ١اٌّفب٘ ُ١اٌش١ؼ١خ ٚاٌزجشثخ اٌخّ١ٕ١خٌ ،مبء ِغ سجً اٌذ ٓ٠اٌش١ؼٚ ٟاٌغ١بعٚ ٟاٌّإٌف اٌؼشال ٟئ٠بد جّبي اٌذِٛ ،ٓ٠لغ
لٕطشحhttp://goo.gl/1X73mJ ،
٠ - 38ج ٓ١اٌىبرت اٌغؼٛد ٞاٌش١ؼ" ٟرٛف١ك اٌغ١ف" ِىبِٓ اٌخالف ث ٓ١اٌز١بساد اٌش١ؼ١خ٠ٚ ،شا٘ٓ ػٍ ٝأْ رشو١ض ا٘زّبِٙب ػٍ ٝاٌؼًّ
اٌغ١بع ٟفٔ ٟطبق اٌذٌٚخ ٠ؼؼف ِٓ رأصش٘ب ثا٠شاْ ِغزف١ذا ً ِٓ اثزؼبد اٌّجٍظ األػٌٍٍ ٝضٛسح اإلعالِ١خ /اٌؼشاق (رزجغ ٌٗ لٛاد ثذس) ػٓ
ٚال٠خ اٌفم ٗ١رذذ رأص١ش اٌؼٍّ١خ اٌغ١بع١خ ثؼذ االدزالي األِش٠ىٚ ٟاٌّشجغ اٌذ ٟٕ٠ػٍ ٟاٌغ١غزبٔ( ٟاٌز ٞال ٠إِٓ ثٛال٠خ اٌفم ٗ١اٌؼبِخ).
ٚثذٚسٔب ٔؼىظ اٌّؼبد ٌخ فٕجذ٘ب طذ١ذخ ،د١ش رؼٛد ئ٠شاْ ٌٍّٕ١ٙخ ػٍ ٝاٌم ٜٛاٌش١ؼ١خ اٌؼشث١خ (ِ ِٓٚظب٘ش إٌّ١ٙخ اٌؼٛدح ٌذظ١شح
ٚال٠خ اٌفم )ٗ١د ٓ١رزٛسؽ األخ١شح ف ٟطشاع ِذزذَ ،ا ٚرٛسؽٙب ئ٠شاْ فّ٠ .ٗ١ىٓ االؽالع ػٍ ٝؽشح اٌىبرت :رٛف١ك اٌغ١ف ،األدضاة
اٌّشرجطخ ثبٌ ٌٟٛاٌفم ،ٗ١اٌّؼشفخ ،اٌجض٠ش ح ٔذhttp://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6136be45 -b917 - ،
4ec1 -8c81 -d38dbb62e8af
 - 39اٌؼشث١خ ٔذ ف ٟربس٠خ http://cutt.us/VmwXq ،2105 / 3 /01
 - 40المٌلٌشٌا الشٌعٌة المقاتلة فً سورٌا ،إعداد الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان:2104 /7 / 5 ،
http://sn4hr.org/public_html/wp -content/pdf/arabic/shia'a-arabic .pdf
 - 41اٌّظذس اٌغبثك.
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م في سكريا كأخذ
كمع تزايد عدد قتمى الحزب في سكريا ،أقر الحزب بتكرطو في الصراع العسكر ٌ

بحجج اختمفت حسب أكلكياتو؛ فمف الدفاع عف المراقد الشيعية استف از ناز لمعصبية
يدافع عنو
و
اجب
الشيعية ،مرك انر بأنو يحمي الشيعة بقكلو إف "ما يقكـ بو حزب اهلل إزاء ىذه القضية ىك ك ه
ٌ

كطني كأخبلقي في حماية المبنانييف في القرل الحدكدية" بحسب الشيخ نبيؿ قاككؽ رئيس المجمس
التنفيذم لحزب اهلل(  ،)42كفي الكقت الذم أعمف فيو أمينو العاـ دخكؿ قكات الحزب إلى القصير،
جاء إعبلنو ضمف ركاية المقاكمة كالممانعة ،إلى التركيز عمى ىكاجس األقميات األخرل باالدعاء
إلى أنو يقاتؿ "التكفيرييف".
كيمكننا القكؿ ،تبعان لمشيادات التي حصمنا عمييا ،كالتقارير التي قمنا بجمعيا كالتأكد منيا ،إف
تكاجد الميميشيا الشيعية ،بقي حتى الثمث األكؿ مف عاـ  ،2012ضمف السياؽ ذاتو؛ قبؿ ذلؾ

ٌو
اني
حديث عف عناصىر
كاف ىناؾ
ه
شيعية ،قد تككف مف حزب اهلل أك الحرس الثكر ٌ
م اإلير ٌ
كميميشيات عراقية ،لكف دكف كجكد أدلة قكية أك تصريح مف قبؿ ىذه األطراؼ .كاستمر ىذا
و
بشكؿ صريح في منطقة
الحاؿ إلى صيؼ  ،2012حيث ظيرت كتائب "أبي الفضؿ العباس"
تم ت عممية اغتياؿ خمية األزمة كالتي قيتؿ
السيدة زينب في دمشؽ .عممان أنو في ىذا الصيؼ ٌ

فييا "آصؼ شككت" (نائب رئيس األركاف كصير الرئيس بشار األسد) ككزير الدفاع "داككد
تقدمنا
راجحة" كرئيس مكتب األمف القكمي " ىشاـ بختيار" .كخبللو استطاع الجيش الحر أف يحقؽ ٌ

ميدانية عف
عسكري نة
مما يحمؿ معو دالل نة
ٌ
ٌ
كبي انر في محيط العاصمة كقميؿ مف أحيائيا الطرفية؛ ٌ
حاجة النظاـ ليذه الميميشيا أكالن كقدرة إيراف عمى الحشد السريع ليا ثانيان.

الشيعية بشكؿ أكبر في الثمث األكؿ مف  ،2013حيث أصبح
كاستمر تزايد عديد الميميشيا
ٌ
جديدة ،أضاؼ لو فييا
ظيكرىا عمنيان ككبي انر في مختمؼ المناطؽ السكرية .فدخؿ الصراع مرحمةن
ن
ىذا الحضكر مزيدنا مف الشحف الطائفي ،فأصبحت المعارضة السكرية تجد نفسيا في كثير مف

المكاقع أماـ قك و
شيعي وة
ات
ٌ
ٌ

الميميشيات عف كجكدىا في

سكرية .كفي بداية ىذه المرحمة أشيرت
كلبنانية كحتى
اقية
ٌ
ٌ
عر ٌ
و
بشكؿ رسمي مشاركتو قكات
سكريا؛ ففي أيار  2013أعمف حزب اهلل

النظاـ السكرم في عممية السيطرة عمى مدينة القصير في ريؼ حمص الغربي .حيث أعمف
و
خطاب لو أف "سكريا ىي ظير المقاكمة كسندىا،
األميف العاـ لمحزب ،حسف نصر اهلل ،في
ِٕ( - 42ظٛس ّ٠بسط 'اٌزؼٍ ً١اٌغ١بع :'ٟدضة هللا ٠ذّ ٟاٌمش ٜاٌٍجٕبٔ١خ)١ِ ،ذي ا٠غذ أٚالhttp://www.middle-east- ،ٓ٠
online.com/?id=153917
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لمتكفيري يف بكسر عمكدىا الفقرم" ،في
كالمقاكمة ال تستطيع أف تقؼ مكتكفة األيدم كتسمح
ٌ
اضح بالمشاركة العسكرية(  )43ألكؿ مرة.
تصريح ك و
و

في فترة إعبلف حزب ا هلل التدخؿ في القصير ،بدأ التصاعد الكبير في عدد كتائب الميميشيا
الشيعية ،ففي نيساف  2013ظيرت كتائب سيد الشيداء العراقي (انشقاؽ عف كتائب حزب اهلل
العراؽ ،بزعامة أبي مصطفى الشيباني ،في نيساف  ،)2013كدخؿ سكريا في أيار مف العاـ
ذاتو .كظير في منتصؼ العاـ فيمؽ الكعد الصادؽ (تأسس في العراؽ في  ،2006يتزعمو الشيخ
عمار حداد ،يتبع لممرشد عمي خامنئي كلو عبلقةه كثيقةه بحزب اهلل المبناني) ،كتـ اإلعبلف عف
لكاء ذم الفقار (يتزعمو أ بك شيد الجبكرم ،برز اسمو مف مشاركتو في معارؾ النبؾ حيث كاف
في طميعة القكا ت التي استعادت المد ينة مف مقاتمي النص ةر كداعش) .في حزيراف مف العاـ ذاتو؛
كفي شير تمكز ،دخمت قكات "محمد باقر الصدر" ،الجناح العسكرم لمنظمة بدر (أسسيا محمد
جناح عسكرم يدعى فيمؽ بدر تعمؿ في
باقر الحكيـ في  1980بتكجيو مف اإلماـ الخميني ،ليا
ه

ظمو قكات محمد باقر الصدر) .

كفي ىذه الفترة أيضان تش ٌك ؿ لكاء كفيؿ زينب( ،يعمؿ تحت مظمة عصائب أىؿ الحؽ ،كأعمف عف
مشاركتو في القتاؿ في سكريا في منتصؼ العاـ  .)2013ظير كذلؾ حزب اهلل النجباء ،في
و
محدد مف منتصؼ أك
الصيؼ ذاتو ،كتـ اإلعبلف عف تشكيؿ لكاء اإلماـ حسيف .كفي تاريخ غير
بداية عاـ  2013دخؿ حزب اهلل  -العراؽ إلى سكريا لممشاركة في القتاؿ .في أكاخر 2013
كتحديدنا في شير كانكف األكؿ ،ظير لكاء أسد اهلل الغالب .كتعتبر ىذه الفترة ىي الذركة في
الشيعية ،إذ ال نمحظ تشكؿ المزيد منيا ،حتى منتصؼ العاـ
دخكؿ كتشكيؿ كتائب مف الميميشيا
ٌ

 ،2014حيث ظير لكاء المؤمؿ  -جيش الميدم ،في شير أيار تحديدان .كفي نياية العاـ 2014
ظير مقاتمكف أفغاف ضمف لكاء "فاطميكف" ،الذم ينشط في محافظة درعا بشكؿ أساسي ،كفي

مناطؽ أخرل تمتد حتى الشماؿ.
الزمني ة لظيكر كتدخؿ الميميشيا الشيعية في سكريا ،إلى أف القفزة الكبي ةر
بيانينا ،تشير الحركة
ٌ
ايد
حدثت بيف الثمث األكؿ كالثاني مف العاـ  2013كما ذكرنا .بعدىا كحتى اآلف ال يكجد تز ه

و
ألسباب قد تتعٌمؽ بسيطرة "داعش" عمى المكصؿ ،كما
كبير في تعداد ىذه الميميشيا،
مٌ
طه
رد أك ه
 - 43رٛسؽ دضة هللا ف ٟعٛس٠ب اٌٛلبئغ ٚا٢فبق /اٌجض٠شح ٔذِ ،شجغ عبثك http://cutt.us/mdr5D
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شيعي ة عراقية إلى العراؽ ،كىك ما انعكس عمى الحدث السكرم،
رافقو مف انسحاب عناصر
ٌ
أفغاني وة شيعية مف عرؽ الي ازرة ( .)44
عناصر
باستقداـ
ٌ
ى
الرسمي" :لقد تدخمنا
كلكف األىـ خبلؿ الفترة الحالية ( منذ بداية  )2015ىك الخطاب اإليراني
ٌ
ٌ
في اليمف كسكريا لتكسيع خارطة اليبلؿ الشيعي" ىكذا صرح "محمد عمي الجعفرم" قائد الحرس
( )46

اني في شير أيمكؿ مف ىذا العاـ(  ،)45إضافة إلى إنتاج فيمـ كثائقي
الثكرم اإلير ٌ
ٌو
اني ،يتكمـ عف قصة أحد المقاتميف
األفؽ اإليرانية كىي قناةه غير
رسمية لمحرس الثكر ٌ
م اإلير ٌ
عرضتو قناة

المتطرفيف الذيف يريدكف تدميرىا في
الشيعية مف
األفغاف ،الذيف جاؤكا ػ ػ كما قاؿ ػ ػ لحماية المراقد
ٌ
ٌ
نقيض
خطاب
الشيعي ،أصبح ىك الخطاب السائد ،كىك
الطائفي
الخطاب الديني
سكريا ،أم إف
ه
ه
ى
ٌ
ٌ
لسردية المقاكمة التي ينطؽ بو حزب اهلل كالنظاـ.

An army in all corners, Assad campaign's strategy in Syria . Christopfer Kozak, Institution for study - 44
of war, April 2015 . Link: http://cutt.us/clfE
 - 45اٌؼشث١خ ٔذ http://ara.tv/9qeqa 2105 /5 / 8 ،
ٚ - 46صبئم٠ ٟشطذ د١بح اٌّمبرٍ ٓ١األفغبْ ف ٟعٛس٠ب ،رشجّخ اٌغٛس ٞاٌجذ٠ذhttp://cutt.us/qZHh 2105 /5 /9 ،
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الفصل الثاني :العالقة الداخمية في الميميشيا الشيعية وطرق تشكميا
القسم األول :ميميشيا مكجكدة قبؿ األحداث السكرية ،كىي مف خارج سكريا.
السكرية ،كدخمت سكريا ،أك تش ٌكمت مف قبؿ
القسم الثاني :ميميشيا تش ٌكمت نتيجة األحداث
ٌ
السكرييف.

القسم الثالث  :ميميشيا انقسمت ،عف ميميشيا أساسية مكجكدة في سكريا كفاعمة عمى األرض،
لسبب أك آلخر.
القسم األول :ميميشيا شيعية موجودة قبل الثورة السورية
مكجكدة
شيعية ،داخؿ سكريا قبؿ الثكرة السكرية عاـ  ،2011بينما كانت
لـ يكف ىناؾ ميميشيا
ن
ٌ
مكجكد في إيراف ،لكف ال يمكف اعتبا هر ميميشيا
في العراؽ كلبناف (طبعنا الحرس الثكرم اإليراني
ه

جيش منظٌهـ داخؿ إيراف ،كما ال يمكف اعتباره ميميشيا في سكريا ،بؿ جيشان أجنبيان دخؿ
ألنو
ه
سكريا بطريقة أك بأخرل .).كمف أبرز مف دخؿ منيا إلى سكريا:
-1

و
بشكؿ رسمي ،عمى
"حزب اهلل المبناني" :متكاجده في لبناف ،كدخؿ سكريا في 2013

الرغـ مف المعمكمات الكثي ةر التي تتحدث عف تكاجد قكاتو قبؿ ذلؾ الكقت بكثير.
ش ٌك ؿ حزب اهلل عدة كتائب تابعة لو ،مف الشيعة االثني عشرية حص نار ،كالذيف يتمتعكف بالجنسية
السكرية في األصؿ ،كيعتبر تكاجده األكبر في بمدتي نبؿ كالزىراء شماؿ حمب ،حيث ينتظـ
السكاف في ىذا الحزب
-2

( )47

كفي حزب اهلل السكرم حديثان.

"حزب اهلل العراق" :تش ٌك ؿ مع دخكؿ القكات األمريكية إلى العراؽ ،في عاـ ،2003

كأصبح كاضح التأسيس في عاـ  ،2006يقكده ىاشـ الحمداني.
-3

" قوات محمد باقر الصدر – منظمة بدر الجناح العسكري"( :)48الفصائؿ األكلى التي

مسمى قكات الشييد "محمد باقر الصدر" .كىي تابعةه لمنظمة
شاركت في الممؼ السكرم ،تحت ٌ
مسمى المجمس األعمى لمثكرة اإلسبلمية.
بدر التي تأسست في عاـ  1980في العراؽ ،تحت ٌ
كىي أقدـ ميميشيا أنشأتيا إيراف في سياؽ الحرب اإل يرانية العراقية في مسعى لخمخمة الجبية

ِ - 47مبثٍخ ِغ اٌظذفِ ٟظطفِ ٝذّذ ٛ٘ٚ .طذف ٟػًّ ِ١ذأ١ب ً فِٕ ٟبؽك دٍتٚ ،س٠فٙب ،اٌخبػؼخ ٌٍّؼبسػخ ِٓ ٛ٘ٚ .عىبْ ِبسع
شّبي دٍت٠ٚ ،ؼًّ ف ٟطذ١فخ طذ ٜاٌشبَٚ ،ػشثٚ ،20 ٟاٌؼشث ٟاٌجذ٠ذ.
ِٕ - 48ظّخ ثذس ،ثشٔبِج ثٕذل١خ ف ٟاٌظً ،لٕبح دجٍخ ،دٍمخ https://www.youtube.com/watch?v=z8TvSYvyPCI ،03
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الداخمية لمعراؽ كالقياـ بحرب عصابات .األميف العاـ الحالي لممنظمة "ىادم العامرم" ،كىك مف
الشيعي في العراؽ في الحرب عمى "داعش".
الشعبي"
يقكد "الحشد
ٌ
ٌ
-4

فيمؽ الكعد الصادؽ :تش ٌك ؿ في العراؽ ،في عاـ  ،2006بسبب الخبلؼ داخؿ التيار

الصدرم ،كجيش الميدم .يعتبر انشقاقان عف جيش الميدم.
القسم الثاني :أبرز الميميشيا التي تشكمت بسبب مباشر من الوضع السوري:
-1

"أبو الفضل العباس"(  :)49تش ٌك ؿ مف عناصر متفرقة مف عصائب أىؿ الحؽ ،كالتيار

الصدرم ،كلكاء بدر ،كحزب اهلل العراؽ ،كشيعة لبنانييف كسكرييف ،كذلؾ في منتصؼ عاـ
 .2012أسسو أحمد حسف كيارة ،كىك عراقي الجنسية ،كبعد مقتمو استمـ المكاء عمي حسف
و
مقر وب مف ىذه
عجيب جظة (أبك عجيب) كىك سكرم .كصؿ عدد مقاتميو ،حسب
خبير ٌ

الميميشيات لقناة دجمة العراقية(  ،)50الى  4000مقاتؿ .شارؾ في معارؾ في دير الزكر كالبككماؿ
خبلفات داخؿ المكاء بيف سكرييف
كريؼ حمب باإلضافة إلى محافظة دمشؽ .كحدثت الحقنا
ه

اقي بقيادة ىيثـ دراجي.
كعراقييف ،لذلؾ انقسـ المكاء إلى قسميف سكر ٌ
م بقيادة أبي عجيب ،كعر ٌ
و
رسمي نة أرسمت مف قيادات المكاء في العراؽ إلى القيادات في
كبحسب كسائؿ اإلعبلـ ،فإف
برقيات ٌ
بشكؿ فكرم ،بعد انييار و
و
ات أصابت المكاء في العراؽ كسيطرة "داعش"
حمب تأمرىـ باالنسحاب
تعميما داخميا لمكاء صدر بعدىا يأمر بإغبلؽ مراكز التطكيع
مؤخرا .كأف
عمى مدينة الرمادم
ن
ن
الخاصة بالمكاء في حمب ،كالمنتشرة في مشركع  3000في حي الحمدانية كحي صبلح الديف
مؤخر(  .)51كمف العراقييف العائديف
نا
كحي المردياف كمخيـ النيرب كالمدينة الصناعية كالذم افتتح

مف سكريا كاف تشكؿ في العراؽ "قكات أبي الفضؿ العباس" التابعة لحزب الدعكة العراقي.
-2

"لواء أسد اهلل الغالب" :تأسس في كانكف األكؿ  ،2013بقيادة أبي فاطمة المكسكم.

زيان يشبو زم الجيش العراقي.
كيرتدم ٌ
-3

"فوج التدخل السريع" :أسسو أحمد حجي ساعدم ،كىك عراقي الجنسية.

 - 49ثٕبدق اٌظً ح  - 02لٛاد "أث ٛاٌفؼً اٌؼجبط"https://www.youtube.com/watch?v=GhJPJYQOQ_4 ،
 - 50اٌّظذس اٌغبثك
ٌٛ - 51اء "أث ٛاٌفؼً اٌؼجبط " اٌؼشال٠ ٟزخٍ ٝػٓ "األعذ " ٕ٠ٚغذت ِٓ دٍتِٛ ،لغ اٌذسس اٌشبِ١خ،
http://eldorar.com/node/76901
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"المقاومة اإلسالمية  -سرايا الخراساني" أو "سرايا طميعة الخراساني"(  :)52تش ٌكؿ المكاء

مف قبؿ حزب "الطميعة اإلسبلمية" العراقي ،األميف العاـ " عمي ميدم عمي عباس الياسرم ".
تش ٌكمت سرايا طميعة الخرساني في شير أيمكؿ مف  2013لممشاركة في القتاؿ في عمميات في
كصرح الياسرم عف
ريؼ دمشؽ بحجة الدفاع عف مرقد السيدة زينب كالغكطة الشرقية( .)53
ٌ
و
مقاتؿ إلى سكريا ،قدرىـ خبير ع ارقي بػ  800مقاتؿ .كاف تكاجدىـ األساسي في
إرساليـ 600
دمشؽ كمحيطيا كالغكطة .انسحب المكاء مع اشتداد المعارؾ مع "داعش" في العراؽ كسيطرتو
كتـ اعتماد االسـ الجديد كىك "سرايا الخرساني" .كصرح الياسرم عف بقاء بعض
عمى المكصؿٌ ،
و
تشكيبلت أخرل في دمشؽ.
مف أفراد السرايا مع
-5

"لواء الرضا الشيعي" :يشاع أنيا تتشكؿ مف  3000عنصر ،كأف ىناؾ  400قيادم

و
اني يف كمف حزب اهلل ،كعمى رأسيـ المدعك "أبك زيف" كىك شيعي
كخبير مف
اقييف كاير ٌ
سكرييف كعر ٌ
ٌ
لبناني(  .)54مف المؤكد لنا قكة
مف قرية المختارية في ريؼ حمص ،كالرقيب "حسف قاسـ" كىك
ٌ
المكاء كتنظيمو ،إال أننا لـ نجد سبيبلن لمتأكد مف األرقاـ المذككرة.

-6

و
بشكؿ مباشر ،عناصرىا مف
كتيبة (" )47الزرازير" :كتيبة تابعة لمحرس الثكرم اإليراني

مككنات مدينة السممية كمحيطيا ،كضباطيا مف الحرس الثكرم .لـ نستطع تقدير عددىا ،إال أف
ٌ

تشيع
ميمتيا حماية الحكاجز في مدي نة سممية كمحيطيا .تدكر الكثير مف الشائعات حكؿ عممية ٌ

ممنيجة د اخميا ،كارتباط عمميا بالحسينية التي أنشأتيا إيراف ،كعدا مبلحظة عمميا المنيجي مع
الحرس الثكرم لـ نستطع التكثؽ مف حجـ التشيع فييا.
-7

و
و
محدكد بمعارؾ يخكضيا حزب اهلل
بشكؿ
"حزب اهلل السوري" :تيذكر ىذه الميميشيا

تعبير عف مشركوع لحزب اهلل المبناني إلنشاء
المب ناني ،كيشير شيكدنا إلى أنيا عمى األغمب
ه
و
قائـ بشكؿ متكامؿ كمنفصؿ.
مما ىي كاقعه ه
امتداد سكرم لو في كسط الشيعة السكرييف أكثر ٌ

 - 52ثشٔبِج ثٕبدق اٌظً ،دٍمخ " 3عشا٠ب اٌخشاعبٔ ،"ٟلٕبح دجٍخhttps://www.youtube.com/watch?v=xD53rdVgK8s ،
ِ - 53ذّذ اٌغضِ ،ٞذٔٚخ شخظ١خ ،عشا٠ب اٌخشاعبٔ - ٟفظبئً ػشال١خ،
http://sumerianpriest.blogspot.fr/2014/09/blog -post_6.html
 - 54ػذح ٚعبئً ِٛٚالغ ئػالِ١خِٕٙ ،ب اٌّشوض اٌظذف ٟاٌغٛسٚ ،ٞوبٌخ خطٛح اإلخجبس٠خ http://stepagency-
sy.net/archives/36695
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القسم الثالث :أبرز الميميشيا الشيعية المتشكمة نتيجة الوضع السوري ،ونتيجة انشقاق عن
ميميشيا شيعية أخرى:
-1

لواء " ذو الفقار" :بسبب الخبلؼ بيف الشيعة السكرييف كالعراقييف في لكاء "أبي الفضؿ

العباس" ،انش ٌؽ أبك شيد الجبكرم كشكؿ لكاء "ذك الفقار" بعناصر عراقية فقط .كذلؾ في حزيراف

شقاؽ و
و
قائـ عمى اختبلؼ الجنسية ،رغـ اتفاؽ المذىب.
 .2013أم نحف ىنا أماـ

و
داخمي ،مف رحـ حزب اهلل
خبلؼ عراقي
" - 2كتائب سيد الشيداء"(  :)55تش ٌكؿ نتيجة
ٌ
و
فصيؿ شيعي عراقي دخؿ مدينة
العراقي .أعمف عف تأسيسو في مدينة السيدة زينب ،كىك أكؿ
و
تجم وع متجانس
السيدة زينب في محيط دمشؽ بقكة مف  50مقاتبلن .كىنا نحف أماـ خبلؼ داخؿ ٌ

مف ناحية الجنسية.

شارك ت ميميشيا "كتائب سيد الشيداء" في معارؾ الغكطتيف الغربية كالشرقية ،منيا معارؾ عقربا
كغربة كحجيرة كسبينة الكبرل كسبينة الصغرل كدير سمماف كحراف العكاميد كحتيتة التركماف
كالفركسية كالبكيضة كالحسينية كجكبر كصكالن إلى درعا.
-3

"لواء كفيل زينب  -عصائب أىل الحق" :تش ٌكؿ لكاء "عصائب أىؿ الحؽ" في عاـ

 2004في العراؽ مف ككادر مف جيش الميدم ،لخبلؼ بيف مؤسسو قيس الخزعمي مع مقتدل
الصدر قائد جيش الميدم ،كلتتراكح العبلقة بيف الطرفيف حتى القطيعة .كىك ما ٌتـ تكضيحو،

كذكر مراجعو ،في دراستنا.
-4

بل عف جيش
"حزب اهلل النجباء" :كلدت مف رحـ عصائب أىؿ الحؽ المنشقة أص ن

انشؽ عف عصائب أىؿ الحؽ
الميدم المنحؿ .أنشأىا الشيخ أكرـ الكعبي  2013ثـ ما لبث أف
ٌ
كتفرد باألمانة العامة لحركة حزب اهلل النجباء .تتألؼ الحركة مف ثبلثة ألكية قتالية كىي :لكاء
ٌ
عمار بف ياسر ,لكاء اإلماـ الحسف المجتبى ,لكاء الحمد (انفصؿ الشيخ حيدر الغراكم ،قائد لكاء
الحمد ،مع لكائو ،أخي انر عف حركة حزب اهلل كش ٌكؿ كياف "الصدؽ كالعطاء" في العراؽ .ككاف
مؤثر في عدة مناطؽ منيا دمشؽ كحمب .كانسحب الحزب مف سكريا الى العراؽ
لمميميشيا كجكده ه
بعد تطكرات الحرب مع "داعش" ،كلـ يعد يذكر األلكية التابعة لو سابقة الذكر( .)56
 - 55ثٕبدق اٌظً  -ح  - 01وزبئت ع١ذ اٌشٙذاءhttps://www.youtube.com/watch?v=OfibLPkJXj4 ،
ِ - 56ذّذ اٌغضِ ،ٞذٔٚخ شخظ١خ ،دشوخ دضة إٌججبءhttp://sumerianpriest.blogspot.fr/2014/09/blog - ،
post_9.html
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لواء "اإلمام الحسين" :تش ٌكؿ في تمكز  2013نتيجة انشقاؽ عف كتائب أبي الفضؿ

العباس.
-6

و
بشكؿ أساسي مف شيعة أفغاف ،تجندىـ السمطات اإليرانية مف
لواء "فاطميون" :يتككف

البلجئيف األفغاف شديدم الفقر المقيميف عمى أراضييا .كقد قامت إيراف بالتضحية بيـ مف خبلؿ
و
"مكجات بشرية" لمكاجية المعارضة المسمحة في محافظة درعا ،ما أدل لكقكع
إرساليـ عمى شكؿ
خسائر كبيرة في صفكفيـ

( )57

مف بينيـ "ميدم صابرم" ،قائد المكاء خمفان لعمي رضا تكسمي أحد

أىـ قادة الميميشيات المكالية لطيراف كالمعركؼ بقربو مف قاسـ سميماني قائد فيمؽ القدس في
الحرس الثكرم اإليراني(  .)58قاتؿ المكاء في مناطؽ عدة(  ،)59أبرزىا مساىمتو في معارؾ القنيط ةر
كدرعا حيث تكبد خسائر مكجعة.
-7

لواء "زينبيون"(  :)60يتككف المكاء مف عناصر شيعة باكستانييف ،يتكممكف لغة "البشتك"

61

شيعية مف بينيا "تكرم" ك"بنجش"؛ كىي
الخاصة بمنطقة ككراـ القبمية كالتي تسكنيا عدة قبائؿ
ٌ
القبائؿ التي تمتعت و
السيما خبلؿ فترة نفكذ حركة
بدعـ ،كتسميح ،إيراني عبر أفغانستاف لسنكات ،ك ٌ

و
مما دفعيـ
طالباف باكستاف في المناطؽ القبمية ،كالتي ٌ
شنت ىجمات ضد الشيعة في المنطقة ٌ
يتـ تيريبيـ مف قبؿ شبكة
إلى إنشاء مراكز تدريب لممقاتميف .كيرجح المرجع الذم اعتمدناه بأنو ٌ

منظمة تعمؿ عمى استقباليـ كرعايتيـ ،عبر أفغانستاف كايراف كالعراؽ إلى سكريا لمقتاؿ ،ككف
الطريؽ بيف منطقة ككراـ القبمية كسكريا طكيمة كتخضع لسيطرة عدة جيات كال يمكف لممقاتميف
و
عبكرىا دكف و
بشكؿ رئيسي في حمب ،كشارؾ في معارؾ في القنيط ةر
دعـ لكجستي .يقاتؿ المكاء
كدرعا.
المميز في ىذه التشكيالت ىو أنيا قائمة عمى أساسين متقاطعين متناقضين جوىريًا:
التمييز عمى أساس الجنسية واإل ثنية ،وعجز إيران حتى اآلن من تشكيميم بجسم واحد .حيث
بل لكاء "فاطمييف"
تنفرز عمكـ الميميشيا عمى أساس إثني (باإلضافة إلى الميميشيا العربية ىناؾ مث ن
 " - 57رش١غ لبئذ ٔ ٚبئت لبئذ ٌٛاء فبؽّ ( ْٛ١األفغبٔ )ٓ١ّ ١اٌّذافؼ ٓ١ػٓ دشَ اٌغ١ذح صٕ٠ت  -ثّشٙذ اٌّمذعخ" ،لٕبح طٛد األ٘ٛاص ػٍٝ
"اٌٛ١رٛ١ة"https://www.youtube.com/watch?v=BkKP_sEKIu0 ،
 - 58ئ٠شاْ ..رش١١غ لبئذ ٌٛاء "فبؽّ " ْٛ١اٌّمزٛي ف ٟعٛس٠بِٛ ،لغ لٕبح اٌؼشث١خhttp://goo.gl/2mV4Bz ،
 - 59رمش٠ش رٍفض ٟٔٛ٠دػ ٞٛثؼٕٛاْ " ِغزٕذ ص٠جبی گشداْ سصِٕذگبْ ش١ؼٗ أفغبْ دس عٛس | ٗ٠رظب٠ٚش ِٕزشش ٔشذٖ اص فشِبٔذٖ ر١پ
فبؽّhttps://www.youtube.com/watch?v=4TfoHkqSrQI ،"ْٛ١
" - 60اٌضٕ٠ج ..ْٛ١ثبوغزبٔ٠ ْٛ١مبرٍ ْٛدفبػب ً ػٓ األعذ" ،اٌجض٠شح ٔذhttp://goo.gl/PkYWdO ،
ٌٛ " - 61اء "صٕ٠ج " ْٛ١اٌجبوغزبٔ٠ ٟمبرً ف ٟدٍت" ،لٕبح ِٛلغ "صِبْ اٌٛطً" ػٍ ٝاٌٛ١رٛ١ة،
https://www.youtube.com/watch?v=D5SlHuZeoi4
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المككف مف العنصر األفغاني(  ،)62كلكاء "زينبيكف" الباكستاني .كما نفيـ مف مقابمة أجرتيا
ٌ
صحيفة "كيياف" اإليرانية المعارضة في لندف ،مع أحد المقاتميف األفغاف ،أنو في البداية كاف

ا لشيعة األفغانيكف كالباكستانيكف في كتيبة كاحدة ،ثـ جرل فصميـ إلى كتيبتيف بحسب الجنسية،
دكف أف يعرؼ السبب(  .)63كما تكرد العديد مف التقارير عف دفع األفغاف

( )64

كالباكستانييف إلى

األمامية الخطيرة .كينفرز العرب داخميان عمى أساس الجنسية (سكرم /عراقي /لبناني)
الخطكط
ٌ

اقيكف عمى أساس خبلفات كتنافس
كما كجدنا في انشقاؽ لكاء أبي الفضؿ العباس .كينفرز العر ٌ
بيف قادتيـ.

و
بتزم وت بكالية
الفرز عمى أساس ديني ،ككذلؾ نجد تميي انز عمى
أساس ديني ،بيف القكل الممتزمة ٌ
الفقيو كبيف تمؾ ال تي تتعامؿ معو بنفعية .مثالنا األ برز قكات بدر التي تعاممت مع كالية الفقيو

و
بشكؿ متبايف حسب اضطرارىا لمدعـ اإليراني ،كبيف فترات الصراع المسٌمح كالسياسي .كما كجدنا

و
بمعاممة
األصمييف سكاء أكانكا عراقييف أـ سكرييف أـ لبنانييف أـ غير ذلؾ ،يتمتعكف
تمييز لمشيعة
ان
ٌ

يتشيعكف ىـ مف
خاصة ،كىناؾ
حرص عمى فصميـ عف اآلخريف الذيف يتشٌيعكف .كىؤالء الذيف ٌ
ه
ٌ
سماعيمي يف ،كلك كانكا بنسبة قميمة(  .)65كمف األدلة عمى تشييع
العمكييف أك اإل
السنة أك
ٌ
ٌ
السكرييف ٌ
ٌ

ضمف إ طار المنتسبيف ليذه الميميشيا مف الطكائؼ األخرل ،كتمييزه ،ما كجدناه في ىكية أحد
األسرل مف لكاء "أبي الفضؿ العباس"

( )66

الذم ٌتـ أس هر في جبية البريج في حمب:

الجميورية العربية السورية
القيادة العامة لمجيش والقوات المسمحة
الحرس الجميوري
الدفاع الشعبي

ٌٛ" - 62اء فبؽّ " ٓ١١ثغٛس٠ب ..اططفبف ثٍ ْٛاٌذَ ،اٌجض٠شح ٔذhttp://goo.gl/lbceV4 ،
ٚ - 63صبئم ٟئ٠شأ٠ ٟشطذ د١بح ِمبرٍ ٓ١أفغبْ ف ٟعٛس٠ب ،اٌغٛس ٞاٌجذ٠ذ ،رشجّخِ . 2105 /5 / 1 ،شجغ عبثك.
 - 64اٌجض٠شح ٔذ ،اٌّشرضلخ األفغبْٚ ..لٛد دشة إٌظبَ اٌغٛس ٞثذٍتhttp://goo.gl/V5j4HG ،
65
٘ٚزا ِب أوذٖ ٌٕب أث ٛفشاط اٌذٍج ٟف ٟاٌّمبثٍخ.
 - 66مقابلة مع األسٌر منشورة على الٌوتٌوب ،وتأكدنا منها من خالل "أبً فراس الحلبً"
https://www.youtube.com/watch?v=goT11TS8k7g
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لواء أبي الفضل العباس "ع"
المجاىد :محمد مصطفى شبمي
رقم وطني02010126237 :
رقم السالح257118 :
وىو من مواليد  ( 1997نبلحظ أف عمره 18عامنا)
تاريخ منح اليوية 2014 /9/30 :وتاريخ االنتياء2014 / 10 /30 :
عمى الرغـ مف أف المقاتؿ ٌادعى أنو ٌتـ "إجباره عمى الرككع كتقبيؿ سيؼ اإلماـ عمي" لتبرير
و
التطكع ،كال
إجبار في عممية
الصكر التي في ىاتفو الجكاؿ ،إال أننا ال نظف أف ىناؾ عممية
ٌ

تشيع
بعممية
التشيع ،إنما ىي ناتجةه غالبان عف إغراءات ،دكف أف نستبعد احتماؿ كجكد حاالت ٌ
ٌ

عف قناعة .كيبدك أف األسير قاؿ خبلؼ ذلؾ خكفان .كنميؿ إلى أف سبب اقتصار مدة صبلحية

اليكية عمى شير ك و
احد ىك عدـ الثقة ككنو مجندنا حديثنا ،كلذا سيككف المنتسب مجب نار عمى

كؿ و
الس يما أف ىذه البطاقة تمنح حامميا
مراجعة الييئة التي طكعتو ٌ
شير إلى أف يكسب الثقة .ك ٌ
ميز و
ات ال يمتمكيا الجيش ،مف حيث الراتب كاإلطعاـ كعمى الحكاجز( .)67
الشعبي ،كالذم
كذلؾ نمحظ في بطاقة اليكية ،أف لكاء "أبي الفضؿ العباس" يندرج تحت الدفاع
ٌ
م  ،الذم يتبع قيادة القكات المسمحة التي يترأسيا بشار األسد.
يندرج بدكره تحت الحرس الجميكر ٌ
و
و
مباشر مف الكضع
بسبب
الشيعية التي تش ٌكمت
تخص فقط التنظيمات
اتبية
ىذه
ٌ
التبعية التر ٌ
ٌ
ٌ

سكري يف ،في حيف ال نجدىا حيف يتعمؽ األمر بحزب اهلل المبناني ،أك
تضـ
م ،كالتي
ٌ
السكر ٌ
ٌ
بالميميشيا التي قدمت مف العراؽ.

كما يمفت االنتباه إرفاؽ الحرؼ "ع" بيف قكسيف مقابؿ اسـ لكاء أبي الفضؿ العباس ،كمف المعمكـ
أف "ع" تعني عميو السبلـ أك عمينا منو السبلـ ،أك غير ذلؾ مف التعابير الدينية الشيعية التي
تقاؿ عف األشخاص المقدسيف .كىذا يخالؼ بكضكح الخطاب الخاص بالنظاـ كالذم ال يزاؿ إلى

 - 67اإلػالِ" ٟأث ٛفشاط اٌذٍج"ٟ
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اإلسبلمية في أغمب
يسمييا المقاكمة
ٌ
يسمي حزب اهلل بالمقاكمة المبنانية أك الكطنية ،كال ٌ
اآلف ٌ
األحياف.

و
اسـ إسبلمي ،ىذا كىك
كىذه المبلحظة ذات صمة كذلؾ باستخداـ تسمية "مجاىد" لممتطكع ،كىك ه
و
بشكؿ ال يقبؿ الجدؿ،
يكضح إصرار ىذه الميميشيا عمى تحديد ،كحماية ،ىكيتيا اإلسبلمية
ما
ٌ
حتى كلك كانت تقع تحت الحرس الجميكرم في السمـ اإلدارم.

مع تسجيؿ مبلحظتنا أف المغة الدينية لـ تقتصر عمى أسماء الميميشيات الشيعية كتصريحات
زعمائيا ،بؿ ازدىرت بكضكح عمى مستكل جميكر النظاـ ،باالستقبلؿ عف الخطاب الرسمي لو،
كبالتعارض معو .في القرل العمكية كثر استخداـ تعبير "الشييد المجاىد" لمتعريؼ بضحايا قكات

و
النظاـ ،كذلؾ بفعؿ تغذية خفية يقكـ بيا النظاـ في
ممارسة مألكفة منو دائمان حيف يتكمـ رسميان
الديني كالتعبئة
بمغة كطنية ،كيتكمـ تحتيا بكؿ ألكاف التعبئة كالتحريض كالحشد الممكنة .فالحشد
ٌ
الطائفية أكثر قدرة عمى الحشد كتبرير العنؼ الرىيب مف الحشد الكطني ،كليست الكتائب
اإلسبلمية الجيادية بأكثر براعة مف النظاـ كأعكانو في استخداـ ىذا السبلح القذر .يبقى أف

يتحكؿ عنيا،
النظاـ يحافظ رسميان عمى لغة كطنية اعتاش عمييا لعقكد كليس مف المجدم لو أف ٌ
كلكنو يسمح لنفسو بالتغذية الخفية لمفكر الطائفي ،كباالستناد إلى قكل مغرقة في طائفيتيا
بأسمائيا كممارساتيا كالميميشيات الشيعية ،في صكرة مقمكبة عف كتائب الجيادييف اإلسبلمييف
الذيف يكاجيكف النظاـ.
أسباب التطوع في الميميشيا الشيعية:
ال نعتقد أف القدرة الكب يرة التي أبدتيا طيراف في تجنيد مقاتميف شيعة مف بمداف عدة لمقتاؿ في
و
عنصر كحيد .فرغـ صحة أف حالة الجيشاف الطائفي أسيمت في دفع
سكريا يمكف ردىا إلى
المقاتميف الشيعة إلى سكريا ،إال أننا كجدنا أسبابنا متنكع نة متداخمة نفصميا إجرائينا عمى الرغـ مف
لمتطكع .في ىذا الفصؿ نحاكؿ أف نفيـ
معرفتنا أنيا قد تش ٌكؿ كمٌيا أك بعضيا ما يدفع المقاتؿ
ٌ

تطكع المقاتؿ الشيعي لمقتاؿ في سكريا ،كما ىي اآلليات التي تعتمدىا طيراف ليذه الغاية.
دكافع ٌ
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سكؼ نذكر ،مرك نار ،باألمر البدييي كىك أف طيراف كحدىا المسؤكلة عف تجنيد كتشكيؿ كتمكيؿ
الشيعية ،كىذا االنفراد يظير أكثر أىمي نة عسكرينا كسياسينا إذا قارناه بحالة تعدد
الميميشيات
ٌ

الممكليف كالمصادر كالقكل التي تقؼ كراء قكات المعارضة.
ٌ

جبلء
المتطكع ،كقد يككف أكثر
اضح لمغاية عمى صعيد الفرد
الدين :نجد أف الخطاب
الديني ك ه
ن
ٌ
ٌ
السياسي إليراف أك لحزب اهلل ،فالشيادات الكثيرة المتكفرة عبر شبكات التكاصؿ
مف الخطاب
ٌ
االجتماعي ،ك"اليكتيكب" ،كتمؾ التي تظير عمى كسائؿ اإلعبلـ ،تفصح عف رغبة المتطكعيف في

اني
الدفاع عف "المقامات
ٌ
الشيعية المقدسة في كجو التكفيرييف" .كىك ما يدعمو النظاـ اإلير ٌ
و
و
ديني وة ،أك عبر إعبلمو ،كما في
اجع ٌ
بخطاب أركانو بشكؿ مباشر ،أك عبر ككبلئو مف قادة كمر ى
( .)68
الفيمـ اإليراني الكثائقي "معمـ" كالذم ترجمو مكقع "السكرم الجديد"
يتـ تقديـ العدك المقاتؿ في سكريا لمشيعة األفغاف كالباكستانييف عمى أنو
محاكاة الصراع المحميٌ :

"حركة طالباف"(  ،)69كلمشيعة العراقييف عمى أنو "داعش" (رغـ أ نيـ لـ يقاتمكا تنظيـ "الدكلة
اإلسبلمية" في سكريا).
المصلحة :تشير تقارير كشيادات إلى الماؿ كأحد دكافع ا لمنتسبيف إلى الميميشيا الشيعية مف
خارج سكريا .كبالنسبة لؤلفغاف الذيف باتكا يش ٌكمكف عددان كبي انر في سكريا ،فإف مف أسباب القدكـ
ضماف اإلقامة الدائمة في إيراف ،حيث يعيش الكثير مف عرؽ "الي ازرة" األفغاني الشيعي في إيراف
و
محككـ بقضايا جنائية
بشكؿ غير شرعي(  ،)70زد عمى ذلؾ التخمص مف الحكـ الجنائي لمف ىك
ه
في إيراف ،حيث تتراكح أحكاـ بعضيـ بيف  10سنكات ك 15سنة حتى حكـ اإلعداـ؛ حيث
المتطكع المحككـ جنائيان كالحرس الثكرم اإليراني ،عمى الخدمة القتالية في سكريا
ينص العقد بيف
ٌ

لمدة عاميف مقابؿ العفك( .)71

 - 68اٌزشجّخ اٌىبٍِخ ٌٍف ٍُ١اٌٛصبئم ٟاإل٠شأ ٟاٌطبئف ٟاٌّض١ش ٌٍجذي "ِؼٍُ"  ،عٕبْ اٌذٛاؽ ،اٌغٛس ٞاٌجذ٠ذ2105 /5 /08 ،
http://cutt.us/fpCza
 - 69رمش٠ش رٍفض ٟٔٛ٠دػ ٞٛثؼٕٛاْ " ِغزٕذ ص٠جبی گشداْ سصِٕذگبْ ش١ؼٗ افغبْ دس عٛس | ٗ٠رظب٠ٚش ِٕزشش ٔشذٖ اص فشِبٔذٖ ر١پ
فبؽِّ ،"ْٛ١شجغ عجك روشٖ.
 - 70األعذ ٠جٍت اٌّشرضلخ ألجً اٌجمبء ،اٌؼشث ٟاٌجذ٠ذ ،رشجّخ ػٓ د٠ششج١غً http://cutt.us/uv1i 2105 /5 /00 ،
71
أث ٛفشاط اٌذٍجٟ
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الشيعية في العراؽ ،كايراف ،أبرز أماكف التطكيع .كيبرز في عمميات التطكيع
كتش ٌكؿ المراكز
ٌ

التركيز الرمزم عمى المعنى اال ثني عشرم في العقيدة مف زاكية رؤية كالية الفقيو ،مف خبلؿ زيا ةر

المقامات  ،كالمقاء برجاؿ ديف مبرزيف ،كفي حاالت المقاء بقيادات مف حزب اهلل المبناني.
و
شيادات عدة،
تطكعيـ نقبلن عف
أما بالنسبة لممتطوعين السوريين فاستطعنا تحديد بعض أسباب ٌ

كىي:

المذىبي ،في حاؿ كاف ىذا
الديني
أوالً :السبب
المتطكع شيعيان في األصؿ ،فإنو مف السيؿ جدان
ٌ
ٌ
ٌ
يتطكع في ميميشيا شيعية مثؿ حزب اهلل أك غيره.
أف ٌ
الكطني
المتطكع عمى راتب مثيمو في قكات الدفاع
ثانياً :الحصكؿ عمى الماؿ ،حيث يزيد راتب
ٌ
ٌ
و
بفارؽ كبير ،إذ يبمغ راتب الضابط في الجيش تقريبنا  23ألؼ لي ةر سكرية ،في حيف يشاع
كالجيش
المتطكع في ىذه الميميشيا إلى  30ألفنا أك أكثر( .)72
أف راتب
ٌ
و
ثالثًا :يحصؿ المنتسب إلى ىذه الميميشيا عمى ميز و
معكنة
خاصة بو ،مثؿ الحصكؿ عمى
ات
ٌ
تمي هز عف غي هر مف الجيش كالدفاع الكطني.
عسكرية
غذائي وة شيرية ،كمعاممة
خاصة ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
لمتطكع خارج سمطة الدكلة نيائينا ،أم إ نو حتى لك كاف مطمكبنا لقضايا
رابعًا :يصبح الشخص ا ٌ
جنائية ،فإف الدكلة السكرية غير قاد ورة عمى اعتقالو ،ككذلؾ األمر في حاؿ كاف مطمكبان لمخدمة
ٌ
العسكرية.
ٌ

الكطني
سادساً :تتكفؿ الميميشيا الشيعية بحماية المنتسب ليا كأسرتو ،مف لجاف الدفاع
ٌ
سبب لدفع و
عدد و
كبير مف المنتسبيف السابقيف لمشبيحة لترؾ قطعيـ كاالنتساب
(الشبيحة) ،كىك
ه
الشيعية ،حيث – كما ذكرنا أعبله – تشيد العديد مف المناطؽ مثؿ مصياؼ ،حاالت
لمميميشيا
ٌ
انعداـ أمف نتيجة انتياكات يقكـ بيا الشبيحة أنفسيـ حتى ضد عناصر شبيحة آخريف ،كىذا

و
امي وة مثؿ الخطؼ
األمر ذا تو يحدث في مدينة سممية ،حيث يقكـ الشبيحة األقكياء
بعمميات إجر ٌ

كغيرىا ،حتى ضد الشبيحة اآلخريف في حاؿ كانكا أكثر ضعفان.

 - 72ال رٛجذ ِؼٍِٛب ٌ
د ِإوذحٚ ،األسلبَ اٌّزؼٍمخ ثشارت إٌّزغت ٌٍّ١ٍ١ش١ب اٌش١ؼ١خ ٔمٍٙب ٌٕب أدذ إٌبشط .ٓ١أِب سارت إٌّزغت ٌٍشج١ذخ
(دفبع ٚؽٕ )ٟف٠ ٛٙؼزّذ ػٍ ٝاٌغشلخ ٚاٌششٛح ٚغ١ش٘ب أوضش ِٓ اػزّبدٖ ػٍ ٝاٌشارت اٌز ٞلذ ٛ٠اص ٞسارت اٌؼٕظش ف ٟاٌج١ش.
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طرق التطوع بالميميشيات الشيعية
أو ًال :بالنسبة لمعراقيين

( :)73

التطكع
يذىب مف يريد
ٌ

ع
ييمنح يكميف كي ٌ
يكد ى

التطكع فييا ،كبعد ذلؾ
إلى مدينة الصدر ،كىناؾ يختار الجية التي يريد
ٌ
تدريبي وة بعد أداء القسـ
يتـ نقمو إلى إيراف ،ليخضع لدك ورة
ٌ
أىمو ،كمف ثـ ٌ

اقي
عمى قبر الرضا ،تستمر الدكرة التدريبية لمدة أسبكعيف فقط .كبعدىا يسافر بجكاز سفره العر ٌ
سياحية قصيرة في طيراف) إلى لبناف ،كفي لبناف يمتقي بقيادم مف حزب اهلل لرفع
(بعد فترة
ٌ

يتـ نقمو إلى سكريا .ف يقاتؿ في سكريا لمدة  3أشير ثـ يعكد إلى العراؽ،
ركحو المعنكية ،كمف ثىـ ٌ
و
حككمية ،كيتقاضى مبمغان كبي انر مف الماؿ في طيراف ،قد يصؿ إلى
بكظيفة
حيث يككف قد يكًعد
ٌ
يتـ تعكيض أىمو ماليان .تقنيان ،ىذه إحدل أشكاؿ
 5000دكالر .كفي حاؿ مقتمو في سكرياٌ ،
التطكع ،كنعتقد أف ىناؾ مف يبقى في سكريا كال يعكد إلى العراؽ.
ٌ

ثانياً :بالنسبة لألفغان( :)74
معظـ األفغاف الذيف يقاتمكف في سكريا ،ينتمكف إلى عرؽ "الي ازرة" األفغاني ،الذم يتكاجد كسط
كتعرض ىذا العرؽ،
أفغانستاف ،كىـ يدينكف بالمذىب
الشيعي االثني عشرم ،كيتكممكف الفارسيةٌ .
ٌ
و
لبلضطياد عبر فتر و
المتشدد في أفغانستاف ،كتعرض لمتمييز اإلثني كذلؾ،
طكيمة مف الحكـ
ات
ٌ
في عيد الممكية.
مصادر
كانت إيراف تنفي تجنيدىا لؤلفغاف قبؿ الشيريف األخيريف مف اآلف ،في حيف كانت ىناؾ
ي
إيرانيةه غير رسمية ،تعمف تجنيد األفغاف(  . )75أما الحككمة األفغانية فقد ذكرت أف ىناؾ أفغاننا
األفغانية قد كٌمفت سفارتيا في
يقاتمكف مع طرفي الصراع في سكريا ،ككانت ك ازرة الخارجية
ٌ

األردف بالتحقيؽ ،في حاؿ ضمكع شبكات إيرانية في تجنيد أفغاف شيعة في الصراع الدائر في

سكريا.

 - 73خطوات التطوع فً المٌلٌشٌا الشٌعٌة للدفاع عن نظام البعث السوري ،كلنا شركاءhttp://cutt.us/iEOz 2103 /01 / 2 ،
 - 74األفغان فً سورٌا جنود آٌات هللا فً خدمة األسد ،صبغة هللا صابر ،العربً الجدٌد 4 ،نوفمبر 2104
http://cutt.us/UJvGm
 - 75اٌجض٠شح ٔذ ،اٌّشرضلخ األفغبْٚ ..لٛد دشة إٌظبَ اٌغٛس ٞثذٍتhttp://goo.gl/V5j4HG ،
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الر
كيشاع أنو يتراكح الراتب الشيرم لممقاتؿ األفغاني بيف  400ك  500دكالر ،أك  2215دك نا
ألفغاني الذم يقيـ
خبلؿ  3أشير مع عطمة لمدة  20يكمان؛ إضافة إلى رفع التيديد بالترحيؿ عف ا
ٌ
و
بشكؿ غير شرعي في إيراف( .)76
ثالثاً :بالنسبة لمسوريين:
م شيعيان باألصؿ ،فإ نو ينتسب إلى إحدل تمؾ الكتائب ،غير "العرقية" .كغالبان
في حاؿ كاف السكر ٌ
يتـ االنتساب إلى حزب اهلل المبناني ،كما رأينا في نبؿ كالزىراء في حمب ،أك إلى إحدل الفصائؿ
ٌ
م مف أبي الفضؿ العباس ،أك
المتشكمة لمشيعة السكرييف مثؿ حزب اهلل السكرم أك القسـ السكر ٌ

الشيعي في ريؼ حمص كحماه الشرقي.
يتـ تشكيؿ لكاء خاص بيـ ،مثؿ الرضا
ٌ
ٌ

مف ناحية أخرل ،السكريكف غير الشيعة ،كيشممكف السنة كالعمكييف كاإلسماعيمييف ،الذيف
شيعي وة مقاتمة ٌتـ تشكيميا حديثان ،حيث تبقى مميزة عف الشيعة
كتائب
يتـ تنسيبيـ إلى
ٌ
ى
يتشيعكفٌ ،
األصمييف؛ كالمثاؿ الذم لدينا ىك تشكيؿ كتيبة (" )47الزرازير" في ريؼ سممية( )77؛ بما في ذلؾ
تنسيبيـ لمتطكعيف تحت مسمى "حزب اهلل" ،بأ و
صممت خصكصنا لغير الشيعة األصمييف،
طر ٌ
مجمكعات مقاتمةه كأنصار لحزب اهلل ،يقكدىا قادةه منو ،كال يعني الكجكد
بحيث يمكف الجزـ أنيا
ه

فييا االنتماء الفعمي لمحزب؛ كىك ما نجده في مدينتي السكيداء كسممية .كمف الكاضح أنيا أحد
أشكاؿ التحايؿ لبلستقطاب.
ألكية أ ً
و
و
ينشئت لتستكعب عددينا مف ال يمكف الجزـ
كبحاالت ينضـ المتطكعكف السكريكف إلى
بكالئو ،أك عقيدتو ،كحيث ال يؤدم استيعابو إلى مشكبلت مع البنية العقائدية لممقاتميف اآلخريف.
الشخصية ،فجميع المتطكعيف
تتـ عف طريؽ العبلقات
كمعظـ عمميات
ٌ
التطكع في ىذه الميميشيا ٌ
ٌ
طكعكىـ؛ كذلؾ في تسجيبلت
الذم كقعكا في األسر قالكا إف أقارب ،أك أصدقاء ،ليـ ىـ مف ٌ

الفيديك المبثكثة ليـ .كطريقة "القربى" في التطكيع تزيد مف إمكانية التحقؽ مف الكالء بالنسبة
لمميميشيا .كمع ىذا ىناؾ بعض الشيكد الذيف أخبركنا أنيـ شاىدكا ممصقات في حي صبلح

ٚ - 76صبئم ٟئ٠شأِ ... ٟشجغ عبثك
 ِٓ( - 77خالي رجشثخ اٌجبدش غش٠ت ِ١شصا ف ٟإٌّطمخ اٌٛعطٔ ،ٝؼزمذ أْ اٌىزبئت اٌّزشىٍخ دذ٠ضب ً ِضً ٌٛاء اٌشػب ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠مجً
أشخبطب ً ِزش١ؼ ٓ١دذ٠ضبً ،ف ٟد٠ ٓ١ى ْٛرٌه طؼجب ً أِ ٚغزذ١ال ً ف ٟاٌىزبئت اٌش١ؼ١خ اٌم٠ٛخ ٚاٌّؼشٚفخ ِضً دضة هللا ،وّب ٠جذِٓ ٚ
اٌزمبس٠ش اٌز ٟجّؼٕب٘ب).
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الشيعية ،كحتى لك تأكد صحة ىذا األمر
لمتطكع في إحدل الفصائؿ
الديف الحمبي ،تدعك الشباب
ٌ
ٌ

لتطكع عبر العبلقة المباش ةر (القربى ،الصداقة ،كغيرىا).
أمر
ه
محدكد بمقابؿ اعتمادىا عمى ا ٌ
فيك ه

استنتاجات
-1

مجمكعات
من الفصول السابقة نعرف الميميشيا الشيعية في سوريا عمى أنيا:
ه

كتكجينا كتتبع لمدكلة اإليرانية مف حيث
كتنظيمات مقاتمة غير رسمية تتبع لكالية الفقيو عقيدة
ٌ
ه
التمكيؿ كالتكجيو .زٌجت إيراف ىذه المجمكعات في الصراع السكرم؛ حيث أحضرت معظميا مف

كسكرييف كمف دكؿ
العراؽ كلبناف ،كأنشأت بعضيا في سكريا مف مقاتميف شيعة أفغاف كيمنييف
ٌ

السياسي في المنطقة ،كمنو
االجتماعي
أخرل .كاذا كاف كجكدىا األصمي ىك منتج الصراع
ٌ
ٌ
المظمكميات الناتجة عنو التي تتكزعيا األطراؼ بينيا(  ،)78فيي بجانب
الصراع عمى السمطة ،ك
ٌ
مف ىذا الصراع منتج محاكالت النظاـ اإليراني االستفادة مف حرؼ الصراع االجتماعي السياسي

اع طائفي محض لتحكيؿ الشيعة في البمداف األخرل عف معتقداتيـ إلى كالية الفقيو؛
إلى صر و
تحت ضغط حاجتيـ لمحماية نتيجة ىذا االنحراؼ ،كحاجتيـ لئلسناد في مكاجية تحديات أسيـ
ىك في كجكدىا(  .)79كىك ما يعني سياسيان تحكيميـ لتبعية الحكـ في إيراف نفسيا .إال أف ىذه
العممية ،التي بدأت مبك نار بعد سيطرة المبللي عمى الحكـ في إيراف(  ،)80طكيمة كمعقدة كتجد
دينية ال
ات ٌ
مقاكمة في األكساط الشعبية كالدينية كحتى الشيعية منيا في ىذه البمداف كمنيا مرجعٌي ه
تقبؿ بيا( .)81

-2

و
مكجكدة في سكريا كمدعكمة
الشيعية في سكريا عف تككينات مقاتمة أخرل
تتميز الميميشيا
ٌ

مف إيراف مثميا( :)82

ٛ٠ - 78عف فخش اٌذ ،ٓ٠ل١ِٛبد ِٚظٍ١ِٛبد ف٘ ٟزٖ إٌّطمخ ،جش٠ذح اٌذ١بح إٌٍذٔ١خhttp://alhayat.com/Details/546711 ،
 - 79اٌغ١ذ ِذّذ ػٍ ٟاٌذغٔ ،ٟٕ١ظبَ ٚال٠خ اٌفمٚ ٗ١دشة اٌّمذعبد ،اٌجض٠شح ٔذ http://goo.gl/zKLyn0
 - 80فٌ ٟمبء ػٍ ٝفؼبئ١خ اٌجض٠شح ِغ د .أث ٛاٌذغٓ ثٕ ٟطذس(  ،)0933اٌشئ١ظ اإل٠شأ ٟاألٚي ثؼذ اٌضٛسح (  ، )0980- 0981لبي
دشف١ب ":وبْ ٠ش٠ذ (اٌّمظٛد اٌخّ )ٟٕ١ئلبِخ دضاَ ش١ؼٌٍ ٟغ١طشح ػٍ ٝػفز ٟاٌؼبٌُ اإلعالِ ،ٟوبْ ٘زا اٌذضاَ ٠زأٌف ِٓ ئ٠شاْ
ٚاٌؼشاق ٚعٛس٠ب ٌٚجٕبْ ٚػٕذِب ٠ظجخ ع١ذا ً ٌٙزا اٌذضاَ ٠غزخذَ إٌفؾ ِٛٚلغ اٌخٍ١ج اٌفبسعٌٍ ٟغ١طشح ػٍ ٝثم١خ اٌؼبٌُ اإلعالِ ،ٟوبْ
اٌخِّ ٟٕ١مزٕؼب ً ثأْ األِش٠ى ٓ١١ع١غّذ ٌٗ ْٛثزٕف١ز رٌه ،لٍذ ٌٗ ئْ األِش٠ى٠ ٓ١١خذػٔٛهٚ ،سغُ ٔظبئذٔٚ ٟظبئخ ٠بعش ػشفبد اٌزٞ
جبء ٌ١ذزسٖ ِٓ ٔٛا٠ب األِش٠ى ٓ١١فأٗ ٌُ ٠ىٓ ٠ش٠ذ االلزٕبعhttp://www.khomainy.com/arkho/articles -40.html " .
 - 81اٌّشجغ اٌذ ٟٕ٠اٌغّ ١ذ ػٍ ٟاألِ ،ٓ١اٌغّ ١ذ ػٍ ٟاألِٚ :ٓ١ال٠خ اٌفم ٗ١شأْ ئ٠شأٚ ٟدضة هللا ٚأًِ أعبءا ٌٍش١ؼخ اٌؼشةٌ ،مبء ف ٟاٌّجٍخ
إٌٍذٔ١خhttp://goo.gl/6nDhjf ،
ِٕٙ - 82ب فظبئً فٍغط١ٕ١خ ٚوشد٠خّ٠ .ىٓ ِضال ً االؽالع ػٍ ٝاالرٙبِبد اٌز ٟرٛجٗ ٌذضة اٌؼّبي اٌىشدعزبٌٔ ٟؼاللزٗ ِغ إٌظبَ
اإل٠شأhttps://goo.gl/HgVNF6 ،ٟ
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الشيعية ،حتى لك لـ يككنكا
أكالن -جميع المنتسبيف ليذه الميميشيا يعتنقكف كيمارسكف العقيدة
ٌ

شيع نة في األصؿ.

حر
سكرينا يصبح ٌنا
مميهز أماـ النظاـ السكرم( ،المنتسب ليا كلك كاف ٌ
ثانيان -ليذه الميميشيا كضعه ٌ
اإلجبارية) كما سنرل الحقان في ىذه الدراسة.
مف حيث المبلحقة لمجيش كالخدمة
ٌ
الشيعية :الست زينب ،سكينة في
المتطكع فييا ػ ػ ػ كما يقكؿ ػ ػ ػ لمدفاع عف المراقد
ثالثان -يأتي
ٌ
ٌ

داريا ،كرقية في دمشؽ القديمة ،كغيرىا .إال أنو في الكاقع ال يقتصر ىذا "الدفاع" عمى التكاجد
في محيط ىذه المراقد ،بؿ يتعداه بحيث تصبح مياجمة األعداء (أعداء النظاـ السكرم) في أم
و
أساسينا في التجنيد
الشيعي دك نار
الديني
ؤدم الحشد
نقطة مف سكريا جزءنا مف ىذا الدفاع .كي ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
الطكعي ،إضافة إلى اإلغراء المالي ،أك اإلعفاء مف السجف لبعض المعتقميف الشيعة في إيراف
مثبلن.
رابعان :يعتمد حزب اهلل في تغطية تدخمو في الحدث السكرم عمى خطابات مختمفة ،فبعد أف
تحدث في البداية عف حماية الشيعة المبنانييف في القرل الحدكدية ،ثـ عف حماية المقامات
يصكر الحزب دخكلو
الشيعية ،زج بقصة الدفاع عف المقاكمة التي يريدكف اغتياليا مف سكرياٌ .
حرب استباقية " ،لك لـ نقاتؿ في المدف السكرية ،لكنا سنقاتؿ في بعمبؾ
الصراع السكرم عمى أنو
ه
كاليرمؿ كالغازية كصيدا كصكر كالنبطية كغيرىا مف القرل كالبمدات كالمدف المبنانية".83

طكعية،
قتالية،
بعبارة مكجزة ،الميميشيات الشيعية في سكريا ىي
عقائدية حاممةه
ٌ
ٌ
مجمكعات ٌ
ه

الشيعي االثني عشرم ،تتبع كالية الفقيو بأغمبيا ،تمتاز باستقبلليا النسبي عف قرار
لممذىب
ٌ
النظاـ السكرم( .)84

 - 83وٍّخ ٔظش هللا ثّٕبعجخ  َٛ٠اٌجش٠خ ف 23 ٟأ٠بس http://assafir.com/Article/421291/MostRead .2105
An army in all corners, Assad campaign's strategy in Syria . Christopfer Kozak, Institution for study - 84
 of war, April 2015 . Link: http://cutt.us/clfEد١ش ٠زوش اٌجبدش أْ ٘زٖ اٌّ١ٍ١ش١ب ِغزمٍخ اٌمشاس.
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الفصل الثالث :الوظيفة العسكرية لمميميشيا الشيعية في سوريا
أ .دمشق وريفيا
ش ٌكمت دمشؽ بمقاماتيا الشيعية المعركفة ،كالسيدة زينب جنكب دمشؽ ،كمقاـ رأس الحسيف في
الجامع األمكم كسط دمشؽ ،كمقاـ السيدة رقية في دمشؽ القديمة ،كأخي انر مقاـ "سكينة" كالذم
داريا(تـ تدميره في شير آذار  2015أثناء
مقاـ يقع في
ٌ
تعمد "أحمدم نجاد" زيارتو ،كىك ه
ٌ

الديني الطائفي ،لحشد المتطكعيف،
المعارؾ) ،ش ٌكمت الحجة كالمبرر المعمف عمى صعيد التجييش
ٌ
عمى اعتبار أف "السنة" أك "التكفيرييف" ييددكف ىذه األماكف الشيعية المقدسة.
في حيف برر حزب اهلل في خطابو المعمف تدخمو بطريقة مغايرة .كلئف كاف برر تدخمو ً
الخجؿ في
و
بحديث عف حماية القرل المبنانية الحدكدية ،كأحيانان عف حماية الشيعة في
بداية الحدث السكرم
ىذه القرل التي يستيدفيا التكفيريكف ،فإنو غطى تدخمو الكاسع الصريح فيما بعد بأنو دفاعه عف
"ظير المقاكمة" المتمثؿ في النظاـ السكرم ،معتب انر أف جياده في سكريا ىك استكما هؿ لدك هر
المقاكـ بشكؿ آخر.
الشيعية،
ككانت منطقة السيدة زينب كالمناطؽ الجنكبية مف دمشؽ المعقؿ األساسي لمميميشيا
ٌ
اضح كعمني  ،كتائب "أبي الفضؿ العباس" في منطقة السيدة زينب،
حيث ظيرت فييا بشكؿ ك و

كذلؾ منذ صيؼ  ، 2012كشاركت في المعارؾ المحيطة بمنطقة السيدة زينب .كالى الجنكب
الشرقي مف منطقة الست زينب ،يقع مطار دمشؽ الدكلي ،كىناؾ كعمى طكؿ الطريؽ إلى
يحد ه مف الجانبيف ،مناطؽ ىامة (كالبكيضة كالذيابية غرب طريؽ المطار،
المطار ،كالذم ٌ
كالنشابية كدير سمماف كحراف العكاميد كغيرىا شرؽ الطريؽ) ،شاركت كتائب "أبي الفضؿ العباس"

شيعية أخرل عديدة ،في ىذه المعارؾ ،كذلؾ بيف أكاخر  2012كأكائؿ ( .2013شممت
ككتائب
ٌ
المعارؾ مناطؽ مثؿ بيت سحـ كببيبل كغيرىا).

كأكد شيكدنا عمى أف الميميشيات الشيعية تمنع عكدة األىالي إلى البمدات التي استكلت عمييا مع
و
شيعية بشكؿ كامؿ.
حكلتيا إلى مستعم ورة
جيش سمطة األسد في محيط مدينة السيدة زينب التي ٌ

كىذه المناطؽ ىي الحسينية ،كالديابية ،البحدلية ،السبينة ،البكيضة ،حجيرة .كقد كرد كصؼ
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منطقتيف منيا في تقريريف لجيتيف فمسطينيتيف ككنيما مخيميف فمسطينييف؛ تقرير في مجمة
فمسطينيي سكريا( .)86
الدراسات الفمسطينية(  ،)85كاآلخر لمجمكعة العمؿ مف أجؿ
ٌ
ميميشيات مك و
و
الية ليا
كنقؿ لنا شيكد نا بأف الميميشيا الشيعية سمحت بإقامة بعض أسر مقاتميف مف
في بعض ىذه البمدات ،كبشكؿ محدكد.
غيرت مف مكازيف القكل لصالح النظاـ معركة استعادة مدينة المميحة،
اليامة التي ٌ
كمف المعارؾ ٌ

كاستمرت  135يكمان مف المعارؾ الطاحنة ،كأدت إلى تدمير  %85مف بنية المدينة التحتية.
دكر أساسي فييا .بينما ش ٌكمت معركة "استعادة العتيبة" كىي
ككاف لحزب اهلل كالميميشيا العراقية ه
احدة مف أىـ المعارؾ التي قادىا مقاتمك كضباط حزب اهلل
المدخؿ الرئيسي لمغكطة الشرقية ك ن

المبناني ،كالتي كانت مدخؿ الغكطة الشرقية إلى البادية كبابان لدخكؿ السبلح إلى المعارضة.

كفي منطقة سبينة اإل ستراتيجية ،لككنيا تتاخـ مدينة داريا مف الشرؽ كتقع إلى الغرب مف منطقة
السيدة زينب ،فقد كاف لكتيبة" :أسد اهلل الغالب" ،الدكر األكبر الستعادة السيط ةر عمييا.
و
دكر في
كتحضر الميميشيا
ٌ
الشيعية بشكؿ عاـ في مناطؽ الغكطة الشرقية كجكبر ،ككاف ليا ه
حصار الغكطة كمنع السكاف مف مغادرتيا أثناء مجزرة الكيمياكم في آب .2013
كفي معارؾ النبؾ شماؿ شرؽ دمشؽ ،ظير بقكة لكاء "ذك الفقار" ،كاستطاعت الشبكة السكرية
لحقكؽ اإلنساف تكثيؽ و
عدد مف المجازر التي ارتكبيا في تمؾ المنطقة( .)87
و
بشكؿ عاـ كصكالن إلى الزبداني ،يخكض
كفي محاذاة الحدكد المبنانية ،في يبركد كالقممكف الغربي
معارؾ عنيف نة كتمكف مف السيطرة عمى أجزاء مف ىذه المنطقة ،باعتبار أنيا في حاؿ
حزب اهلل
ى
سقطت في يد جبية النص ةر كالكتائب اإل سبلمية التي تتكلى العمميات القتالية ىناؾ فستفتح الباب
أماـ العمؽ الجغرافي لحزب اهلل في لبناف؛ لذا يستمـ حزب اهلل ىذه المنطقة عسكريان بشكؿ كامؿ
تقريبنا ،كذلؾ منذ شباط  .2014كفي أثناء إعداد ىذا البحث تجددت المعارؾ في القممكف الغربي
ٛ٠ - 85عف ص٠ذاْ ٚئثشا٘ ُ١اٌؼٍ ،ٟاٌالجئ ْٛاٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف ٟاٌّذٕخ اٌغٛس٠خِ :ذطبد ٚئدظبئ١بدِ ،جٍخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خٍِ ،ف
اٌ١شِٛن وبسصخ أوجش ِٓ ِخ ،ُ١اٌؼذد  ،013ص .57
ِ - 86خّ١بد ثال الجئ ،ٓ١رمش٠ش رٛص١م٠ ٟؼشع أٚػبع اٌّخّ١بد اٌفٍغط١ٕ١خ اٌّٙجشح ف ٟعٛس٠ب (عجٕ١خ  -اٌذغ١ٕ١خ  -دٕذساد)،
http://goo.gl/20dL5M
 - 87الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان مرجع سابق http://sn4hr.org/pub lic_html/wp-content/pdf/arabic/shia'a-
arabic.pdf
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تجمعه مف الفصائؿ المعارضة كجبية النص ةر مف جية ،كما بيف حزب اهلل
بيف جيش الفتح ،كىك ٌ

مصيريةه نتيجة مكقعيا الجغرافي الذم
كقدىـ الطرفاف معركتيـ عمى أنيا معركةه
مف جية أخرلٌ .
ٌ
يجعميا مؤث نرة عمى الداخؿ المبناني مف جية عرساؿ ،الجاىزة لنقؿ الحرب إلى الداخؿ المبناني إف
تكفرت شركطيا ،كيسمح لمف يسيطر عميو السيطرة عمى الطريؽ الحيكم بيف دمشؽ كالساحؿ

كحمص.
كحالة النفكذ التي تتمتع بيا ىذه الميميشيا عمى مؤسسات النظاـ ،تتزايد الدالئؿ عمييا ،حتى إف
يتخذه النظاـ ،كمف ذلؾ
تقديميا لمصالحيا الخاصة قد يؤثر عمى القرار السياسي
الداخمي الذم ٌ
ٌ
الشيعية تخريب اليدنة في كؿ مف بيت سحـ كببيبل ،مف
المعمكمات التي تقكؿ بمحاكلة الميميشيا
ٌ
خبلؿ خرقيا كاطبلؽ النار عمى المسمحيف المعارضيف فييا ،كالسبب كما يرل بعض شيكدنا ىك

رغبة ىذه الميميشيا في دفع التكاجد السني بعيدنا عف مقاـ السيدة زينب مقرىا األساسي(  .)88كىذا
يتفؽ مع ما ذكرناه سابقان أف تكاجد الميميشيا الشيعية في دمشؽ ،سيحمؿ معو تأثي انر مممكسان عمى
أم قرار تتخذه العاصمة الخاضعة لمنظاـ.
الشيعية الكثير مف جيدىا في تأميف العاصمة دمشؽ ككؿ المناطؽ
إجماالن رٌكزت الميميشيا
ٌ

دكر أساسي في السيطرة عمى
كالطرؽ التي تضمف استقرارىا لمصمحة سمطة األسد .فكاف ليا ه

مناطؽ كانت قاد نرة عمى تغيير مكازيف القكل ،كما ىك الحاؿ في المميحة كالعتيبة .لكف ىذا
و
دالالت ىامةن بشأف العبلقة المستقبمية ػ ػ ػ
بد أنو حمؿ
التكاجد األقكل في العاصمة السكرية ،ال ٌ
عسكري نة ال يمكف تجاىميا في
قكة
ٌ
كحتى الحاضرة ػ ػ ػ التي ستفرضيا ىذه الميميشيا ،حيث أصبحت ن
قمب العاصمة ،كىذا يعني أنيا ال تحمي األسد مف األعداء المحيطيف بو في الغكطة فحسب،

قكة مكازيةن لمجيش كالفرقة الرابعة كالحرس الجميكرم ،كأصبحت عنص انر جديدان،
كانما صارت ن
أم قروار سياسي أك عسكرم قد يتخذه األسد أك المقربكف منو.
سيؤثر في ٌ
ب .المنطقة الشمالية (حمب وادلب)
السكريكف أغمبية سكانيا ،كىي بشكؿ
نبدأ مف الشماؿ حيث تكجد عدة مناطؽ يشكؿ الشيعة
ٌ

أساسي:

 - 88المٌلٌشٌات الشٌعٌة ترفض االنصٌاع لقوات نظام بشار األسد ،كلنا شركاءhttp://cutt.us/8dK1 ، 2104 /00 / 07 ،
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نبؿ كالزىراء في شماؿ حمب ،كفريا كالفكعة في شماؿ إدلب كجنكب غرب مدينة حمب ،إضافة
إلى بعض المناطؽ في جسر الشغكر .كجميع ىذه المناطؽ حتى تاريخ إعداد ىذا البحث،
كمحصن نة بشكؿ جيد .كتشير
مدعمة
خاضعةه لمنظاـ بشكؿ كامؿ ،كتعتبر نقاطان
ىامةٌ ،
ٌ
ٌ
عسكرية ٌ
الدالئؿ إلى اىتماـ إيراف المركزم بيا .كمف دالئؿ ىذا االىتماـ المفاكضات التي أجرتيا في

 2014مع الجبية اإلسبلمية ،كالتي ٌأدت إلى إخبلء حمص القديمة مف المعارضيف المسمٌحيف،
و
بر إلى مدينتي نبؿ كالزىراء
مساعدات
ككانت إحدل البنكد تفرض السماح بإدخاؿ
غذائية كغيرىا ٌان
ٌ
كيتـ تقديـ الغذاء كالمكاد
نظ انر إلى أف المدينتيف محاصرتاف بشكؿ كامؿ مف قبؿ قكات المعارضةٌ ،
البلزمة ليما عف طريؽ الجك ،كعف طريؽ التيريب عبر عفريف الكردية المحاذية ليما .كىذا دلي هؿ
عمى النفكذ اإليراني عمى النظاـ السكرم الذم ال يكترث بالتفاكض عمى أسراه السكرييف.
عسكرينا لمنظاـ السكرم ،باالعتماد عمى السكاف الشيعة
ال
تشكؿ المناطؽ
الشيعية المذككرة ،مجا ن
ٌ
ٌ

الذيف ىـ أغمبية فييا ،إذ ينتظـ أىالي مدينتي نبؿ كالزىراء بشكؿ أساسي ضمف تشكيبلت حزب

اهلل المبناني ،ككتيبة قمر بني ىاشـ الجكالة(  .)89كبالنسبة النتمائيـ إلى حزب اهلل ،فإف عددنا منيـ
قد انتسب إلى ىذا الحزب ،منذ حرب تمكز  ،2006حتى إف بعضيـ قتؿ في ىذه الحرب ،كأعمف
شييدان( .)90
عسكرية أساسية،
قكة
أما في قمب حمب المدينة ،كمنيا حمب القديمة ،تعتبر الميميشيا
ٌ
الشيعية ن
ٌ

كالسيما حزب اهلل ،الذم ينتمي مقاتمكه إلى أىالي نبؿ كالزىراء(  .)91عممان أف حزب اهلل ىك التنظيـ
الشيعية الذم يقكـ برفع عممو الخاص في حكاجز يقيميا داخؿ مدينة
الكحيد بيف الميميشيات
ٌ
( )92
عممي و
عسكري وة في داخؿ مدينة حمب كريفيا.
ات
ٌ
حمب  .كيشارؾ لكاء "أبي الفضؿ العباس" في ٌ

بعممي و
ات ذات طبيعة أمنية مثؿ :التمركز عمى الحكاجز
كتقكـ الميميشيا الشيعية داخؿ مدينة حمب ٌ

 ٟ٘ٚ - 89وز١جخ طغ١شح ال ٠جٍغ ػذد ػٕبطش٘ب ِ 211مبرً ِٓ عىبْ ٔجً  ٚاٌض٘شاء ،اوزغجذ شٙشرٙب ثغجت ِشافمزٙب ٌٍٛعبئً اإلػالِ١خ
اٌّإ٠ذح ٌٍٕظبَ .ساجغ ِمبي ِٕشٛس "اٌّ١ٍ١ش١بد اٌش١ؼ١خ ف ٟعٛس٠ب اٌمظخ ثبٌذَ ٚاألسلبَ" ،اٌؼشث١خ ٔذ2104 /ٛ١ٔٛ٠/ 9 ،
http://cutt.us/ZcHV
ِ - 90مبثٍخ أجشٕ٠ب٘ب ِغ اٌظذفِ ٟظطفِ ٝذّذِ ،ظذس عجك روشٖ.
ِ - 91مبثٍخ ِغ اٌظذفِ" ٟظطفِ ٝذّذ "
 - 92اإلػالِ" ٟأث ٛفشاط اٌذٍج "ٟاٌز ٞأخجشٔب أ٠ؼب ً أْ ِمبرٍ ٟدضة "هللا اٌغٛسٕ٠ " ٞزّ ْٛئٌ ٝاٌش١ؼخ اٌغٛسٚ ٓ١ّ ٠العّ١ب ِٓ أ٘بٌٟ
ٔجً ٚاٌض٘شاء اٌذٍج١ز.ٓ١
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كالحراسة ،كعمميات المداىمة لمبيكت المشبكىة بكجكد "ثكار" فييا أك كانت لػأحد "الثكار" سابقنا،
إضافة إلى عمميات اعتقاؿ ،قد تجرم مف غير عمـ النظاـ( .)93
شيعيةه غير سكرية،
كتائب
كمف الجدير بالذكر أنو في مطمع شباط  ،2013ظيرت ألكؿ مرة
ٌ
ي
كذلؾ في اقتحاـ الريؼ الجنكبي لحمب ،كالسيط ةر عمى مدينة خناصر ،الكاقعة عمى طريؽ اإلمداد

الرئيسي ،كصكالن إلى السفي ةر كالمناطؽ التي تقع شماؿ كشرؽ حمب.
سمي بمجازر اآلبار في المنطقة المجاكرة لطريؽ اإلمداد
كفي حزيراف مف العاـ ذاتو ،حدث ما ٌ
المار مف خناصر ،كذلؾ عمى يد كؿ مف لكاء "أبي الفضؿ العباس" ،ك كتيبة عمار بف
ياسر( .)94
اني ،عمى
كفي تمؾ الفترة ظيرت مؤشر ه
ات تدؿ عمى مشاركة عناصر مف الحرس الثكر ٌ
م اإلير ٌ
الصعيد الميداني كالمباشر ،حيث تـ قتؿ و
عدد منيـ في قرية عساف جنكب حمب(  .)95كفي شير
تشريف األكؿ  ،2014 /تـ أسر  3عناصر مف القكات التي ىاجمت منطقة حندرات شماؿ حمب،
ار( .)96
ليتبي ف أنيـ يحممكف الجنسية األفغانية ،مف شيعة اليز ة
ٌ
كفي محاكلة النظاـ السيطرة عمى حريتاف كرتياف الكاقعتيف في شماؿ حمب ،في شير شباط مف
و
أسر سبعة عناصر
العاـ الجارم ( ،)2015كالتي مني فييا بيزيمة عمى يد قكات المعارضة ،تـ ي
و
معمكمات أكردىا
سكري يف ينتمكف لحزب اهلل المبناني ،مف قبؿ الجبية الشامية؛ كباالستناد إلى
ٌ
اني يف كمف حزب اهلل قد كضعكا خطة اليجكـ ،كبمغ عدد
ضابطه سكرم
ٌ
منشؽ ،أف ضباطان إير ٌ
اقييف ،ك 300مف حزب اهلل بعناصر لبنانية
القكات الشيعية  70مف الزيدييف ك 200مف العر ٌ

صغير مف العناصر اإليرانية التي تكلٌت مياـ حساس نة مثؿ اليندسة
عدد
كسكرية ،ككاف ىناؾ ه
ه
العسكرية كرمي الصكاريخ كغيرىا( .)97
ٌ

بعممي و
انغماسية أثناء القتاؿ ،كىذا ما يجعؿ
ات
ككنا قد حصمنا عمى معمكمات أف األفغاف يقكمكف
ٌ
ٌ
النظاـ يعتمد عمييـ ،ككاف ليـ الدكر األكؿ في السيط ةر عمى حندرات شماؿ حمب .في حيف نفت

 - 93اإلػالِ٠" ٟذِ ٝ١ب"ٛ٠
 - 94اٌشجىخ اٌغٛس٠خ ٌذمٛق اإلٔغبِْ ،شجغ عبثك.
 - 95رمغ اٌمش٠خ ئٌ ٝاٌغشة ِٓ اٌغف١شح ثّغبفخ  02وُ رمش٠جبً.
 - 96خبسؽخ اٌّ١ٍ١ش١بد األجٕج١خ اٌّٛاٌ١خ ٌمٛاد األعذ ،ساِ ٟع٠ٛذ ،اٌؼشث ٟاٌجذ٠ذhttp://cutt.us/7x4Mu 2105 /4 /04 ،
 - 97اٌّشجغ اٌغبثك.
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انييف
مصادر أخرل لنا مكضكع "االنغماس" ،لكنيا أكدت أنو ىناؾ مف األفغاف كمف اإلير ٌ
ي
كالمبنانييف ،مف ال يسممكف أنفسيـ في حاؿ الحصار ،بؿ يقكمكف بقتؿ أنفسيـ .كدٌلمت المصادر
و
بحادثة جرت في جبية المبلح ،شماؿ حمب ،في شباط الماضي ،حيث تاه نحك 300
عمى ذلؾ

و
اني في المنطقة ،كذلؾ بعد أف قت ؿ األدالء الذيف يعتمدكف عمييـ ،فتم ٌكنت قكات
مقاتؿ أفغاني كاير ٌ
المعارضة مف قتؿ  120كأسر  10مقاتميف ،في حيف تحصف  13عنص انر منيـ في و
بناء ميجكر،
تمت مفاكضة
كلـ يقكمكا بتسميـ أنفسيـ ،فاستمر حصارىـ  12ساعة ،إلى أف قتمكا ،كمف ٌثـ ٌ
مدنييف لديو.
النظاـ عمى جثثيـ ،مقابؿ إطبلؽ سراح معتقميف ٌ

نتبي ف تعداد المقاتميف الشيعة مقارنة بقكات النظاـ ،ففي حيف قدرتيا بعض
كلـ نستطع أف ٌ

مصادرنا بأكثر مف  ،%50اعتبرت مصادر أخرل أف عددىـ أقؿ مف ذلؾ اعتمادنا عمى عدد
األسرل الذيف سقطكا في يد قكات المعارضة في الشماؿ الحمبي ككانكا 40 :جندينا ضمف جيش
السنة ،ك 10شيعة فقط مف مدينتي نبؿ كالزىراء .كلكف المؤشرات تقكؿ إف
النظاـ كىـ جميعان مف ٌ
دكر قيادينا .فحسب أحد المنشقيف عف النظاـ كىك مف جمعية الزىراء في حمب ،كاف ىناؾ
لمشيعة نا

ضابطه لبناني يدعكنو "السيد" يقكـ بتفقد القكات السكرية كغيرىا ،كيمقي األكامر لمجميع ،بما في
السكريكف .كحسب ىذا المصدر كاف قائد عممية
الشيعية كالجيش السكرم كالضباط
ذلؾ الميميشيا
ٌ
ٌ

رتياف يمقب بػ"السيد كميت" كىك شيعي لبناني ،ككاف يعطي تكجيياتو لمعقيد "سييؿ الحسف"
المعركؼ بالنمر .كتقكؿ مصادرنا إف ضباط حزب اهلل يتكلكف قيادة المعارؾ ،كيخضع ليـ
انيكف كالجيش السكرم.
األفغاف كاإلير ٌ

تنكعنا في جنسيات المقاتميف الشيعة كتعددان في الكتائب التي ينتمكف
مف الكاضح إذف أف ىناؾ ٌ
إلييا ،كليذا التعدد مدلك هؿ سكؼ يكشفو لنا التقدـ في البحث.
ت  .في المنطقة الوسطى
عدة مناطؽ داخؿ مدينة حمص ،ككذلؾ يتكاجدكف في الريؼ
يتكاجد الشيعة
السكريكف ،في ٌ
ٌ

أىميا أـ العمد كأـ
الحمصي في الكثير مف القرل الصغيرة (تبمغ أكثر مف  50قرية تقريبان)ٌ ،
الشيعية.
ؤدم دك نار في تشكيؿ الميميشيا
افية ست ٌ
ٌ
جباب كجنينات ،حيث يشكمكف مساح نة ديمكغر ٌ
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الشيعية ،ىي معركة القصير في نيساف  ،2013مف قبؿ
أىـ المعارؾ التي شاركت فييا الميميشيا
ٌ
حزب اهلل المبناني.

تشير بعض التقارير كبعض الشيادات مف ناشطيف سكرييف ،أف حزب اهلل لـ يكف مشاركنا فقط،
بؿ إنو منع قكات النظاـ مف المشاركة في معارؾ القصير ،باستثناء تقديـ الدعـ المكجستي
الصاركخية كال طيراف .أما عمى األرض ،فإف الحزب قاد المعركة بنفسو ،حتى
المدفعية ك
كالتغطية
ٌ
ٌ
استطاع السيط ةر عمى مدينة القصير كريفيا( .)98

و
بشكؿ طبيعي
الشيعية ،تشكؿ ىذه القرل
كفي الريؼ الشرقي لحمص حيث تكجد معظـ القرل
ٌ

الشرقي لمدينة سممية التابعة لمحافظة حماه ،كالكاقعة
ال إلى الريؼ
حزامنا مكالينا لمنظاـ ،كصك ن
ٌ
شيعية مف عدة كتائب ،ضمف الحكاجز
تحت سيطرة النظاـ ،ففي ىذا الحزاـ تتكاجد عناصر
ٌ

ميم تيا منع تقدـ "داعش" في ىذه المنطقة( .تقع ىذه القرل عمى خط جبية مع
العسكرية ،كالتي ٌ
الشعبية ،مع مبلحظة كجكد و
عدد
العسكرية ىناؾ ىي مف المجاف
"داعش") .لكف غالبية القكات
ٌ
ٌ

شيعية أجنبية مف خارج سكريا.
مف عناصر ٌ

الشرقي مف مدينة
شنو "داعش" عمى حكاجز إثرية كالشيخ ىبلؿ ،في الريؼ
ففي اليجكـ الذم ٌ
ٌ
السممية ،في  ، 2015 /3/ 20كجدنا مف بيف أسماء القتمى "حاج أكبر إيراني" ،كذلؾ عمى
الصفحات المؤيدة لمنظاـ في مدينة سممية .كىك ما يتفؽ مع المعمكمات التي حصمنا عمييا مف
ناشطيف داخؿ مدينة سممية.
كأكردت بعض التقارير ،أف اليجكـ الكبير الذم قاـ بو "داعش" ،في ( 2015 /3/ 20كالذم ٌأدل

إلى مقتؿ ما يربك عمى  73شخصان أغمبيتيـ مف الدفاع الكطني كالجيش) تـ الرد عميو مف قبؿ

و
الشيعي ،كالذم يشكؿ الشيعة األفغاف قكامو ،كىك ما لـ نتمكف
فاطمييف"
بمساندة مف "لكاء
الجيش
ٌ
ٌ
مف التأكد منو( .)99
كلكف المعمكمات األكيدة ،تفيد بتشكيؿ لك و
الشرقييف،
اء شيعي جديد ،في الريفيف الحمكم كالحمصي
ٌ
اسمو :قكات الرضا.

 - 98ال رجؼذ اٌمظ١ش ػٓ اٌذذٚد اٌٍجٕبٔ١خ أوضش ِٓ  00وُ فمؾ٘ٚ ،زا أدذ أعجبة اٌذخٛي اٌؼٍٕٚ ٟاٌمٌ ٞٛذضة هللا ئٌٙ١ب.
 - 99موقع مراسل سوريhttp://cutt.us/lJK2 2105 / 3 /22 ،
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و
سكرييف ،ينتمكف
انييف ،كمف تب ٌقى مف
شيعة ٌ
كىذا المكاء يتشكؿ مف  %20مف مقاتميف أفغاف كاير ٌ
يتشي ع (يعتنؽ المذىب االثني عشرم) مف
الشيعية
إلى القرل
الحمصية المذككرة ،إضافة إلى مف ٌ
ٌ
ٌ
العمكي يف كالبدك الذيف يقطنكف
باإلسماعيمية) أك مف
بأغمبيتيـ
سكاف مدينة سممية (الذيف يدينكف
ٌ
ٌ
ٌ
القرل في الريؼ الشرقي لمدينة سممية بشكؿ رئيسي.

الشرقي لممنطقة
ميمة ىذا المكاء ،فيي حماية الحكاجز العشريف أك أكثر ،في طكؿ الريؼ
أما ٌ
ٌ
الكسطى ،كالذم يش ٌكؿ خط الجبية مع داعش كما قمنا .كتشمؿ ىذه الحكاجز التي يجيز النظاـ
الشرقي
لتسميميا لمكاء الرضا :مخرـ الفكقاني كمخرـ التحتاني كأـ العمد (كىي قرل في الريؼ
ٌ
لحمص) ،كبرم الشرقي(  ،)100كصكالن إلى قرية نكل في الريؼ الحمكم الشرقي ،كالتي تقع شماؿ
مدينة سممية بػ  18كـ تقريبنا ،كشرؽ حماه ب  20كـ .كتذكر المصادر أف ىذه القكات شاركت
في مساندة قكات النظاـ في غير مكاف ،في حمب كفي القممكف كدرعا كالغكطة الشرقية كالغربية.
تشكؿ ىذه الكتائب في المنطقة الكسطى ،نكعنا مف الدعـ أك البديؿ لمجيش ،كحزواـ في كجو
معارؾ عنيفةن ،باستثناء اليجمات األخي ةر لتنظيـ "داعش"
داعش ،عممان أف ىذه المنطقة ال تشيد
ى
عمى حقؿ شاعر ،كالريؼ التابع لسممية (محافظة حماة) في آذار مف ( ،2015آخرىا كاف
المدني يف راح ضحيتيا  45مدنينا مف قرية المبعكجة في  )2015 /3 /31كالتي
مجز نرة بحؽ
ٌ
تناكليا اإلعبلـ السكرم كالغربي بشكؿ كاسع(  . )101لكف بعد بدء ىجكـ داعش عمى مدينة تدمر

و
بشكؿ و
كبير ،كفي حاؿ حدكث ذلؾ ،سنختبر
الشرقية ،كربما
نتكقع أف ترتفع ح اررة ىذه الجبية
ٌ

الشيعية كقكات النظاـ مف و
جية
العبلقة الجديدة التي يشكؿ طرفييا داعش مف جية ،كالميميشيا
ٌ
ي

الشيعية مع قكات
أخرل ،كنتكقع أف تحمؿ لنا معمكمات جديدة تكشؼ آلية عمؿ كعبلقة الميميشيا
ٌ
و
بشكؿ أساسي؛ فيذه المعركة مع داعش ،إف حصمت ،ستككف المعركة الطكيمة األكلى بيف
النظاـ
الطرفيف.
متشددة،
إسبلمية
أما في داخؿ كمحيط مدينة سممية القريب ،كالذم بات محاص انر أيضان بكتائب
ٌ
ٌ

تتكاجد كتيبةه تابعةه لمحرس الثكرم اإل يراني كبقيادتو أطمؽ عمييـ السكاف تسمية "الزرازير" في
 - 100لش٠خ ف ٟاٌش٠ف اٌششلٌ ٟغٍّ١خٚ ،رٛجذ فٙ١ب وز١جخ ِذفؼ١خٚ ،رشىً خؾ ججٙخ ِغ داػش اٌز ٟال رجؼذ ػٕٙب أوضش ِٓ  8وُ رمش٠جبً.
ِ - 101ضال ً ٕ٘بن ِمبٌخ ف ٟإٌٛ٠ٛ١سن ربّ٠ضٚ 2105 /4 / 0 ،فٙ١ب ٠زُ ارٙبَ إٌظبَ ثؼذَ اٌزذشن ٌذّب٠خ اٌمش٠خ٠ٚ ،زوش فٙ١ب وزٌه ؽٍت ػذد
ِٓ عىبْ اٌغٍّ١خ ِٓ األعذ أْ ٠شعً ئٌ ُٙ١ج١شب ً ٌذّب٠خ اٌّذٕ٠خ ِٓ داػش ،ف١ى ْٛجٛاثٕٗ٘ :بن  24أٌفب ِطٍٛثٌ ْٛالدز١بؽ ِٓ أثٕبء
اٌّذٕ٠خ دػٍ٠ ُٙزذم ْٛثبٌج١شanna barnard & hwai da , Isis seizes new territory in deadly attacks in Syria, .
http://cutt.us/GN4R 2105 /4 /0 , saad
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بداية ظيكرىـ ل تفريقيـ عف مقاتمي حزب اهلل المبناني الذيف ظيركا في المدينة في الفترة نفسيا في
تكصيؼ بالميجة السممكنية لمنقش الناعـ عمى لباسيـ العسكرم .كحسب
بداية عاـ  .2013كىك
ه
و
يتـ
الناشط "جكرج السممكني" ،تتشكؿ الكتيبة مف ضباط مف الحرس الثكرم اإليراني كعناصر ٌ
السنة البدك( ،أكثر البدك السنة
اختيارىـ مف أبناء القرل المحيطة بمدينة سممية مف
العمكييف أك ٌ
ٌ
المنتسبيف ليا ،ىـ مف قبيمة كزير الدفاع فيد جاسـ الفريج ) ،ككذلؾ ينتسب إلييا بعض الشباف

تشيعيـ إال أننا لـ
السنة ك
اإلسماعيمييف ،كقد أكد الشاىد المذككر ٌ
ٌ
مف داخؿ مدينة سممية مف ٌ
نستطع التيقف عبر شيكدنا اآلخريف مف حجـ ىذا التشٌي ع بصفكؼ الكتيبة .كتشارؾ الكتيبة في

حماية الحكاجز كمحيط المدينة.

كبير ،في معارؾ بمدة
في محافظة حماه ،كفي الريؼ الشمالي ليا ،كاف لمميميشيا
ٌ
دكر ه
الشيعية ه

مكرؾ(  ،)102التي بدأت مف شير شباط في عاـ  2014كحتى السيط ةر عمييا مف قبؿ النظاـ بعد
 9أشير مف ىذه المعارؾ ،حيث ذكرت عدة تقارير صحفية ،كناشطكف ،مشاركة عناصر لحزب
و
مشاركة مباشرة لجنكد كضباط مف الحرس الثكرم
اهلل المبناني في ىذه المعارؾ ،إضافة إلى
اني ،حيث نعت إيراف الجنراؿ "عبد اهلل إسكندرم" في مكرؾ( .)103
اإلير ٌ
سيما حكؿ مدينة حمص ،مي نةز
السكاني
كبيذا يشكؿ التكاجد
الشيعي في المنطقة الكسطى ،كال ٌ
ٌ
ٌ
الشيعية .ككما ىك الحاؿ في المنطقة الشمالية ،ال ينفرد فصي هؿ شيعي
تسيؿ تمترس الميميشيا
ٌ
ٌ

معيف في ىذه المنطقة ،بؿ ىناؾ تعدده في الفصائؿ ،منيا ما ىك مف أبناء المنطقة ،كمنيا ما ىك
ٌ
العسكرية ليذه الميم يشيا في المنطقة الكسطى ،ما بيف االشتباؾ المباشر
أجنبي .كتتنكع المياـ
ٌ
كعمميات السيطرة مثؿ معارؾ مكرؾ الدامية ،كبيف عمميات تأميف الحكاجز ،كضبط األمف داخؿ

المدف.
يسمى بمغة مقاتمي
اليامة التي تكحي بالنفكذ الذم تمتمكو ىذه الميميشيا ،ىك ما ٌ
كمف العبلمات ٌ
النظاـ "مناطؽ أصدقاء" ،حيث يمنع دخكؿ أك اقتراب عناصر النظاـ منيا تحت طائمة القتؿ أك

بل سيطرة حزب اهلل عمى كمية المحاسبة التابعة لمجيش في مدينة مصياؼ ،كيمنع
القنص ،مث ن
اقتراب أم مك و
اطف حتى مسافة  1كـ منيا ،تحت طائمة القتؿ الفكرم.
 - 102رمغ ِٛسن ث ٓ١دّبٖ ٚئدٌتٚ ،رؼزجش ِٕطمخ ئعزشار١ج١خ ،ثغجت ٚلٛػٙب ػٍ ٝاٌخؾ اٌذ ٌٟٚاٌغش٠غ اٌز٠ ٞشثؾ دّبٖ ثّذٕ٠خ دٍت،
 ٛ٘ٚؽش٠ك ئِذاد أعبعٌّ ٟؼغىشاد إٌظبَ ف ٟاٌذبِذ٠خ ٚٚاد ٞاٌؼ١ف – لجً ع١طشح ججٙخ إٌظشح ػٍٙ١ب – ِٚؼغىشاد خبْ ش١خ.ْٛ
ِ - 103ؼشوخ ِٛسن أُ٘ ِؼبسن اٌضٛاس ِٕز ثذا٠خ ِٛ ،2104لغ دٍت ٔٛ١صhttp://halabnews.com/news/57081 ،
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د .المنطقة الجنوبية
و
بشكؿ أساسي في منطقة
يكجد في محافظة درعا نسبةه قميمةه مف الشيعة السكرييف ،كيتركزكف
الشيعية السكرية األخرل.
أسكة بباقي المناطؽ
ٌ
بصرل الشاـ ،حيث ٌتـ تسميحيـ كدعميـ بقكة ،ن
شيعية أخرل.
شارؾ حزب اهلل بكضكح في معارؾ النظاـ في محافظة درعا ،إضافة إلى كتائب
ٌ
و
أفغاني.
مقاتؿ
شيعية أفغانية ،كيبمغ تعداده 5000
إلى أف ٌتـ تشكيؿ "لكاء
فاطمييف" مف عناصر ٌ
ٌ
ٌ
كقد قتؿ زعيمو األ فغاني عمي رضا تكسمي في المعارؾ ،في أكؿ آذار  ،2015كىك المعركؼ
بأنو ذراع قاسـ سميماني في المنطقة( .)104
السيما
كيشير بعض الناشطيف المعارضيف ،إلى أف قاسـ سميماني ،كالميميشيا الشيعية في درعا ،ك ٌ

فاطمييف"  ،يمكف اعتبارىـ أصحاب الكممة األخي ةر في ىذه المنطقة ،أم إف نفكذىـ أقكل مف
"لكاء
ٌ
النظاـ.

كىناؾ العديد مف األسباب التي تجعؿ إيراف كالميميشيا الشيعية ،تضع ثقميا الكبير كالكاضح في
ىذه المنطقة ،منيا ما يتعمؽ بالخكؼ مف كصكؿ المعارضة المسمحة إلى جنكب دمشؽ ،كىذا في
و
سياسي وة أخرل تتعمؽ
ألمكر
م سيئان بالنسبة لمنظاـ .أك
ٌ
حاؿ حصكلو سيجعؿ كضع دمشؽ العسكر ٌ

بضرب الجيش الحر؛ إذ تعتبر ىذه المنطقة ىي آخر معاقؿ الجيش الحر ،حيث يممؾ كزنان

عسكرينا ،بعيدنا –نكعنا ما – عف الكتائب اإلسبلمية المتشددة مثؿ جبية النصرة ،التي لـ تشارؾ
في العمميات العسكرية ضد النظاـ في منطقة مثمث المكت ،كفي جبيات درعا إال بحدكد  20إلى
 30مقاتبلن فقط في كؿ جبية ،كما تشير بعض التقارير( .)105
منطقة مثمث المكت كىي المنطقة األىـ إستراتيجيان كالتي تشير إلى المثمث :ريؼ دمشؽ كريؼ
درعا كالقنيطرة ،كتصؿ بيف محافظة ريؼ دمشؽ شماالن ،كدرعا شرقان كجنكبان ،كالقنيطرة غربان
كجنكبنا بمساحة  7كـ تقريبنا .يظير فييا دكر الحرس الثكرم اإليراني ،كحزب اهلل كغيره مف

 - 104رٕبٌٚذ اٌخجش اٌىض١ش ِٓ اٌٛعبئً اإلػالِ١خ ِٕٙب ( )cnnاٌؼشث١خhttp://cutt.us/pNML :
 - 105حزب هللا ٌقود معركة إنهاء الجٌش الحر برٌف درعا ،ثائر غندور ،العربً الجدٌدhttp://cutt.us/nHJud ،2105 / 2 /04 ،
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و
اني ،أسر
الميميشيا
ٌ
الشيعية بشكؿ كبير ،كمف األدلة عمى المشاركة الفاعمة لمحرس الثكرم اإلير ٌ
جثة العقيد عباس عبد إليي ،مف مرتبات الحرس الثكرم ،في شباط .)106 (2015
كىكذا نرل أف الميميشيا الشيعية تشارؾ كحدات الجيش النظامي ،ك(الدفاع الكطني) في العمميات
العسكري ة ،أك تنفرد بأدائيا ليذه العمميات (كحالة حزب اهلل في القصير)؛ كتمتد مشاركتيا ،عمى
ٌ
م .إال أف دكرىا يصبح ،بالتكازم مع
المناطؽ السكرية كمٌيا التي تتكاجد فييا قكات النظاـ السكر ٌ
ضعؼ قكة النظاـ ،العامؿ الحاسـ في عدـ ىزيمة النظاـ؛ كىك ما يجعميا ،مع مركر الكقت ،تقكـ

و
و
ضباط إيرانييف ،في
بدكر كصائي عميو .كاألمثمة في ىذا الصدد كثيرةه منيا ما تردد عف إقداـ

"مثمث المكت" ،المنطقة الكاقعة بيف درعا كالقنيطرة كريؼ دمشؽ ،عمى إعداـ  13مف عناصر
النظاـ مف بينيـ ضباطه ،بتيمة الخيانة( .)107
م ،مف القتاؿ
كتؤدم ىذه الميميشيا ،جميع األدكار
ٌ
العسكرية التي تقكـ بيا قكات النظاـ السكر ٌ
المباشر ،إلى عمميات حماية الحكاجز ،أك عمميات التمركز خمؼ قكات النخبة التي تقكـ

عمميات أقؿ
باالختراؽ ،كذلؾ في حاؿ ككف عناصرىا غير مدربيف كفاية ،كتأميف الطرؽ كىي
ه
و
باستثناءات قميمة – كما رأينا في الريؼ الشرقي لحمص كسممية،
عسكرية
خط انر أك أقؿ مكاجيةن
ٌ
كفي دكرىا في إمساؾ مدينة حمب في الداخؿ  -كقد تش ٌكؿ في بعض المناطؽ قكة و
دعـ لنفكذ
الشبيحة ،كما ىك الحاؿ في داخؿ مدينة سممية.
متطكرة ،إضافة إلى
معظـ األسمحة التي تمتمكيا ،بنادؽ أـ  16ككبلشنيككؼ ،كبنادؽ قناصة
ٌ
صكاريخ أرض أرض مثؿ بركاف كزلزاؿ ،كرشاشات كقذائؼ أر بي جي ،كمناظير ليمية ،كدكشكا،
كمدافع فكزديكا .في حيف ال تكجد تقارير تفيد باعتماد ىذه الميميشيا عمى العمميات االنتحارية،
باستثناء ،حالة حصار لػ  20عنص نار في الغكطة الشرقية ،فقاـ أحدىـ بتفجير نفسو لفؾ
الحصار( .)108
فيي إذف تمارس أعماالن مكازي نة لمدفاع الكطني ،كيمتاز عنيا الجيش باستخدامو لؤلسمحة الثقيمة
العسكرية ،كما كرد في الكثير مف
كالطيراف كالصكاريخ ،في حيف أنيا تستمـ قيادة العمميات
ٌ
 - 106ثائر غندور ،عباس عبد إلهً إٌرانً ٌقود قوات األسد ،العربً الجدٌدhttp://cutt.us/d5JKp 2105 / 2 /26 ،
 - 107ػذٔبْ ػٍ ،ٟعٛس٠ب "ٌٛاء فبؽّ " ٓ١ّ ١جذ٠ذ ِؼشوخ اٌجٕٛة ،اٌؼشث ٟاٌجذ٠ذhttp://cutt.us/uLzeP 2105 /2 /04 ،
 - 108كلنا شركاء ،مقال منشور فً http://cutt.us/NPjAf 2103 /02 /09
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و
إعبلمية كمقاببلت .إضافة إلى أنيا تعتبر "نظيفة"
تقارير
الشيادات التي حصمنا عمييا مف
ى
أخبلقينا تجاه الشريحة المؤيدة ،فبل يسجؿ عمييا في مناطؽ النظاـ ،عمميات خطؼ كسرقة كرشكة
نة
كتيديد ،في حيف تعتبر ىذه العمميات إحدل سمات الدفاع الكطني ،حتى أصبحت
ظاىر مقمقةن
في بعض المناطؽ مثؿ مصياؼ.

إال أف ىذه السمة األخبلقية الناجمة غالبان عف خضكع ىذه الميميشيات إلى قيادة مركزية تتضمف
المحاسبة ،تتجاكر مع قياـ ىذه الميميشيات نفسيا بارتكاب المجازر الكحشية إلثارة اليمع في
صفكؼ المعارضيف؛ كاستطاعت الشبكة السكرية لحقكؽ اإلنساف تكثيؽ العديد منيا ،كيقدر عدد
الضحايا في ىذه المجازر بػ  806ضحية( .)109
و
منطقة كاحدة ،بؿ ىناؾ اختبلطه بيف ىذه الكتائب
كذلؾ نمحظ أنو ال يكجد كتيبةه معينةه تتكاجد في
عمى كثرتيا .فحزب اهلل متكاجده مف الجنكب إلى الشماؿ ،مع نقاط تمركز كثيفة طبعان قرب
فاطمييف" األفغاني يمتد مف نقطتو المركزية في الجنكب إلى الشماؿ
الحدكد المبنانية ،ككذلؾ "لكاء
ٌ

السكاني عمى طكؿ الخط مف الجنكب إلى
م
السكرم ،كىذا االمتداد يساعده الكجكد
الشيعي السكر ٌ
ٌ
ٌ
الشماؿ؛ فعمى قمة عدد الشيعة في سكريا إال أنيـ ينتشركف في مناطؽ عديدة في سكريا ،كىذه
أحد األسباب التي يمكف أف نضيفيا إلى نقاط قكة األسد ،كالتي مكنتو مف اعتماد إستراتيجية
سماىا الباحث كريستكفر ككزاؾ( )110؛ بحيث يكىـ الغرب أنو يسيطر
"جيش في كؿ زاكية" كما ٌ
عسكرية،
سياسية أكثر بكثير مف مكاسب
مكاسب
مما يحقؽ لو
ٌ
ٌ
ى
عمى سكريا بشكؿ شبو كامؿٌ ،
فمعظـ القطع المتناث ةر ىنا كىناؾ قد تسبب لو خسائر قاسية كما حصؿ في الفرقة  17في الرقة،

جديدة تقكـ عمى تقميص
التي أبيدت عمى يد "داعش" .لكف يبدك اآلف أف النظاـ يعتمد إستراتيجي نة
ن

مساحة المكاجية كتخفيؼ التداخبلت العسكرية مع خصكمو العسكرييف .أم تقميص مساحة
السيطرة لصالح تمتيف الحماية مف جية كتخفيؼ الخسائر مف و
بل المكسب
جية أخرل ،مفض ن
م ىذا عمى المكسب
السياسي ،معتمدان فيما يبدك عمى المكاسب السياسية التي تأتيو مجانان
العسكر ٌ
ٌ

مف تطرؼ كتخمؼ كال عقبلنية داعش كالنصرة.

 - 109العربٌة نت ،فٌدٌو ضمن سلسلة صناعة الموت فً تارٌخ http://cutt.us/p5vv1 2105 /2 /08
ِ An army in all corners - 110شجغ عبثك
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الفصل الرابع :عالقة الميميشيا الشيعية مع النظام والمجتمع السوري

عمى الرغـ مف تشابؾ ىذه العبلقات في الكاقع فقد قمنا بفرزىا عمى مستكييف (النظاـ ،كالمجتمع)
كؿ و
قسـ باإلضاءة عمى عبلقة ىذه الميميشيا بكؿ مف المككنات
لخدمة البحث .كقمنا في ٌ
االجتماعية ،كالمؤسسات ( الجيش كميميشيا الدفاع الكطني ،كغيرىا).
بخبلؼ الخطاب الطائفي الذم يحاكؿ أصحابو قصر المكاالة عمى العمكييف كحدىـ ،كجدنا أف
كؿ االنتماءات الطبقية كالمناطقية كاإل ثنية كالطائفية .إال أف تنامي
ىناؾ مكاليف لمنظاـ مف ٌ
م التي ارتكزت عمى إثا ةر اليكاجس الطائفية
الصراع الطائفي ،كاف نتيجة إستراتيجية النظاـ السكر ٌ

قبؿ أف يستخدميا صراحة في حربو عمى الثكرة السكرية ،كاف الدكر المتنامي لمميميشيا الشيعية،
كؿ بيئة مف ىذه
كقكل اإل سبلـ السني الراديكالي في الجية المقابمة ،أنتج مفاعيؿ مختمفة في ٌ
البيئات .كككننا نبحث في عبلقة ،كأثر ،ميميشيا طائفية عمى مجتمع تحرص عمى تحفيزه طائفيان،
كتنجح بذلؾ ألسباب سنكردىا في الخاتمة ،كجدنا أنفسنا ندرس في تفاعؿ السكرييف معيا ،كأثرىا
عمييـ ،بناء عمى الديف كالمذىب ،عمى ما في ذلؾ مف أخطار .فنحف ندرؾ أف كبلمنا عف
العمكييف مثبلن يتضمف مصادرة عمى الكاقع تمزـ كؿ عمكم (كاف كاف افتراضيان) أف يتعرؼ عمى
نفسو كعمكم  ،غير أف تمدد التصكر الطائفي لمصراع في سكريا يتيح لنا ،كربما يجبرنا ،عمى أخذ
خطكط االنقساـ الطائفية كالمذىبية بعيف االعتبار ،كالسيما أثناء دراسة تأثير ميميشيات طائفية
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(كالميميشيات الشيعية التي ندرسيا) عمى المجتمع الذم تنشط فيو ليس فقط عسكرينا ،بؿ سياسينا
كدعكينا في كثير مف األحياف.
أوالً  -عمى مستوى المجتمع السوري:
) (111

السنة

و
كطائفة دكف أف
اسع يتـ الحديث عنو
السنة فإننا نتحدث عف
قطاع اجتماعي ك و
و
حيف نتحدث عف ٌ

يككنيا باألصؿ ،كىذا ما يجعميا بيئةن سيمة لمدعكات المذىبية إف كاف باإلقناع أك باإلغراء.

كنشير إلى أف عممية تطييؼ السنة ليست باألمر السيؿ ،نظ انر إلى أنيا الكتمة السكانية األكبر،
األمر الذم منع سابقان مف تعميـ عصبية مذىبية غالبان ما يككف الشعكر األقمكم ىك بيئتيا
األنسب .مع مبلحظتنا بأف ىذا االسترخاء المذىبي لدل عمكـ الكسط السني السكرم ىك أحد
ػ"نكيات صمبة" في كسطيا ،كرد عدائي عمى إىماؿ
األسباب التي تقؼ خمؼ النزعة التطرفية ل ٌ

األغمبية ألطركحاتيا.

الموضوع السني الشيعي في سورية قبل الثورة
و
بعيدة كغامضة ،كمنذ استكلى
طكيمة بدت إيراف ،في أعيف الكثير مف "الكسط السني"،
لفت ورة
ن
المبناني
معمم نة بأسكد غير مطمئف .بينما ،مع الكقت ،بدا أف "حزب اهلل"
المبللي عمى الحكـ ٌ
ٌ
السنية .يبرر مف طمبنا شياداتيـ تصاعد شعبية
دكر سفير فكؽ العادة لمشيعة في األكساط ٌ
يؤدم ى

اإلسبلمي ببطء كثبات منذ تأسيسو حتى ما قبؿ الثكرة السكرية بأنو
العربي ك
الحزب في الشارع
ٌ
ٌ
نتيجة :عدائو المسٌمح كالمؤثر إلسرائيؿ كراعييا الغربي ،كلطالما كاف ىذا سر الشعبية لدل ىذا

الطائفي في خطابو العاـ الذم كصميـ؛ كنجاحو في بناء صك وةر عف
كتجنبو االنحياز
الشارع؛
ٌ
ٌ
و
الحركة اإلسبلمية التي تستطيع تنظيـ صفكؼ أعضائيا كجميكرىا و
كفاعمية كتكامؿ.
بدقة
السنة بيذه المكاصفات لحزب اهلل ،إال أف التأثر بيف
كثير مف العرب كالمسمميف ٌ
كاذ تأثر ه
السكرييف كاف أكبر .إذ إف لبناف كاف كاحدان مف المكاضع التي يتفؽ حكليا القسـ األكبر مف الرأم

111
 ٠زٕبٚي ٘زا اٌمغُ "اٌؼشة اٌغٕ ّخ" ،شبِال ً ِؼ ُٙاٌزشوّبْ ،ثمذسٍ ِٓ اٌزؼّٚ .ُ١د ْٚأْ ٠شًّ األوشاد اٌز ٌُٙ ٓ٠ع١بل ُٙاٌخبصّٙ٠ٚ .زًُّ
ّ
ثّٛلف اٌغٕخ اٌغٛس ِٓ ٓ١٠اٌش١ؼخ االصٕ ٟػشش٠خ ،ال ِٓ اٌؼٍ ٓ١٠ٛثٛطف ُٙش١ؼخ ،فمذ وبٔذ اٌطبئف١خ اٌزّ١١ض٠خ ٚاٌغ١بع١خ فبػٍخ ثىضبفخ فٟ
اٌؼاللخ اٌؼٍ٠ٛخ اٌغّٕ١خ ف ٟعٛس٠بٚ .وبْ ٌٙب ثإس أزشبس ٚدٛاػٓ ِخزٍفخ.
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م مع رأم نظامو؛ كحسب مف اطمعنا عمى آرائيـ كاف ذلؾ بجانب منو استخفافنا
العاـ السكر ٌ
بفريؽ  14آذار ،كاحتقا نار لقيمو الميبرالية كتجمياتيا العامة كالسمككية ،لصالح خشكنة /صبلبة

كمبدئية "المجاىديف" في قانا أك بنت جبيؿ.
و
لكىمة ،بدا ككأف سكرية خمت مف أية مشاعر طائفية سمبية تجاه الشيعة حينذاؾ ،أك بدا أف حزب
حزب إسبلمي عاـ ال تعني شيعيتو شيئان .كلكف فيما عدا ىذا التيار الكاسح ،الذم كجد ذركتو
اهلل ه

المتضمف حرب تمكز  2006كالمتكازم مع حكـ بشار
خبلؿ العقد األكؿ مف األلفية الجديدة،
ٌ
األسد لمببلد ،ككقكعو –شخصيان  -حسب رأم نجده سائدان لدل محاكرينا ،أسير جاذبية الحزب،

و
صمبة كأجكاء محصك ورة كلكنيا كثيفةه كمستعدة
نكل
كانت اليكية المذىبية ٌ
السنية تتمركز في ن
لبلنقضاض ،عندما يحيف الكقت المناسب ك"يصحك" السكريكف ،حسب قناعتيـ ،مف تأثير

كاريزما نصر اهلل.
التدخؿ
كيمكف لنا رصد ىذه البؤر ،التي ستنفجر بالفعؿ في الكقت "المناسب" بعد الثكرة السكرية ك ٌ
ضدىا ،فيما يمي:
اإليراني كالشيعي
الميميشكم ٌ
ٌ
-

ظؿ مف خبلياىا النائمة أك المتأثريف بيا القميؿ جدان خارج
السمفية الجيادية :كالتي ٌ

م ،الذم ستفتح أبكابو عاـ 2011
السجكف ،بينما ترٌكز كجكدىا في سجف صيدنايا العسكر ٌ

م .كلـ ينطمؽ السمفيكف الجياديكف ،في مكقفيـ مف
ٌ
م السكر ٌ
بتدروج متساروع ،المشيد الثكر ٌ
كتحتؿٌ ،
الشيعة ،مف الثكابت السمفية أك مف الدراسة في بعض الجامعات اإلسبلمية السعكدية فحسب ،بؿ

مف تجربتيـ الفعمية الكحيدة في ممارسة "الجياد" في العراؽ ،حيث كاف لمقكل كالحاضنة الشيعية
كبير في التمييد لمتدخؿ األمريكي ثـ التعاكف معو ،كحيث اندغمت الطبعة الزرقاكية لتنظيـ
دكر ه
ه
القاعدة مع و
سيؿ مف الدماء المسفككة طائفينا.
-

السمفية التقميدية :كمكقفيا مف الشيعة "تقميدم" أيضنا ،ال ميادنة فيو .كاف كاف التيار

و
يسمى بػ"اإلسبلـ الشامي"
السمفي داخؿ سكرية قبؿ الثكرة ضعيفان لمغاية،
ألسباب تتعمؽ بطبيعة ما ٌ

أكالن ،كنتيجة المبلحقة األمنية التي رأت أف الفرؽ بيف السمفية العممية كتمؾ الجيادية ال يحمؿ
عمى االطمئناف؛ فإف أىـ مف سيبرز أثرىـ الحقنا مف السمفييف التقميدييف ىـ أكلئؾ الذيف كانكا
العربي ،كممنكعيف –غالبان  -مف الدخكؿ إلى بمدىـ سكرية .مف
مقيميف في إحدل دكؿ الخميج
ٌ
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و
رسمية مف جماعة اإلخكاف المسمميف السكرييف مالت إلى
منتظمة كال
ىؤالء بعض بقايا غير
ٌ

و
أشير مف اندالع
السمفية ،كمنيـ سمفيكف "أصميكف" .لكف األىـ أنيـ كانكا ٌأكؿ مف سارع ،بعد
شباف التنسيقيات ،مف ذكم الميكؿ الميبرالية
الثكرة ،كبعد أف ٌ
تعدت احتياجاتيا ما كاف يستطيع ٌ

التدخؿ الفاعؿ ،إعبلميان باستخداـ عبلقاتيـ لدل بعض القنكات الشعبية
غالبان ،تأمينو؛ إلى
ٌ
السنية ،كاغاثيان ،كتجيي انز لممشافي الميدانية الناشئة ،كتسميحان لمكتائب الكليدة .لقد ش ٌكؿ ىؤالء
ٌ
السمفيكف السكريكف ،مف مقيمي الدكؿ الخميجية كأصحاب الصبلت فييا ،الصكرة األكلى لمداعـ،
و
المتمثمة بيـ كأشخاص مع ما استطاعكا تأمينو مف تبر و
سخية.
عات
ٌ
-

الشيعيتيف في ريؼ حمب
سنية مكضعية :كالتكتٌر بيف ٌنبؿ كالزىراء
ٌ
تكترات شيعية ٌ

الحؽ أف أصؿ ىذا التكتر
السني كذلؾ .ك ٌ
السني ،ككفرٌيا كالفكعة بريؼ إدلب كجكارىما ٌ
كجكارىما ٌ

لـ يكف مذىبينا فيما يبدك ،بقدر ما كاف تنافسنا محمينا عمى بعض المكارد المشتركة القميمة ،كتفاخ نار

ليصعده كيرفعو إلى
المذىبي ىنا
كتطاكالن ال تكاد تعدمو األرياؼ السكرية جميعان ،يأتي الخبلؼ
ٌ
ٌ
سكية "اليكية".
-

دمشؽ "األمكية" :رغـ أف معظـ الدمشقييف انفعمكا بحرب إسرائيؿ -حزب اهلل في تمكز

قسـ منيـ في نشاطات تأميف السكف كاالحتياجات لمنازحيف
 2006لصالح األخير ،كانخرط ه
المبنانييف إلى العاصمة السكرية ،كقتيا؛ إال أف حساسية دمشؽ -األمكية  ...تجاه الشيعة أعمؽ
و
نعد حتى العقد
بكثير مف أف يؤثر فييا
انسجاـ عابر (بالنسبة إلى عاصمة كدمشؽ ،يمكف أف ٌ
ه

كيتجمعكف
بكؿ سيكلة) .كاف الدمشقيكف يعجبكف بخطابات حسف نصر اهلل،
مف السنيف" ،عبك نار" ٌ
ٌ
بعيف و
و
و
حكليا في المقاىي؛ كلكنيـ كانكا يرقبكف و
الزكار الشيعة مف
استنكار
قمقة ك
مكتكـ مسيرات ٌ
األمكم كالسيدة رقية ،باألمارات
تحتؿ سكؽ الحميدية متٌجية نحك الجامع
إيراف كباكستاف كسكاىا،
ٌ
ٌ

كالشعارات الطائفية الصادحة .كمف بيف الدمشقييف األكثر صرام نة مف كاف يح ٌذر حتى مف نصر
اهلل ،دكف أف يجد لو جميك انر متفاعبلن.
-

السنية لدير الزكر كالرقة كحمب كحماة ...كالتي
سنية "الشكايا" :كالمقصكد ىنا األرياؼ ٌ
ٌ

تسمى
الصدامية ،مع التعاطؼ مع الخمطة
تختمط فييا الميكؿ
ٌ
ٌ
المتعددة التي صارت إلييا ما ٌ
كسنية ىكياتية
بػ"المقاكمة العراقية" مف
بعثي وة مم ٌ
طفة كعشائرية كعركبية كاسبلمية ىكياتية ٌ
عناصر ٌ
ى
تديف السمفي الذم بات يحطٌ رحالو في ىذه األرياؼ كالمدف الصغيرة.
كسمفية جيادية ،مع ال ٌ
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و
لسبب أك آلخر ،كال تجد
كمجمكعات صغرل متناثرة ،تحمؿ مكقفنا سمبينا مف الشيعة
اد
أفره
ه

يسدد فيو حزب اهلل أىدافو اإلعبلمية في المرمى
ليا مستجيبنا ضمف الممعب الصاخب الذم ٌ
م كالعربي.
السكر ٌ

موقف السنة من الشيعة بعد الثورة
لـ يتأخر السؤاؿ عف المكقؼ مف "العمكية" إطبلقان عند اندالع الثكرة ،نتيجة الكاقع
المكضكعي لطبيعة السمطة كتداخميا الكثيؼ بالطائفة .أما المكقؼ مف الشيعة فقد تأخر حتى
ٌ
و
و
صاعد؛ انخراط المدف
بشكؿ مت
المؤيد لمنظاـ
اني
ٌ
استيكممت أسبابو المكضكعية :المكقؼ اإلير ٌ
الريفية الشيعية كاألحياء الشيعية القميمة في بعض المدف الكبيرة (كما في دمشؽ) في قمع جكارىا

و
و
تجاكر أك عدـ تمييز؛ كأخي انر
حميؼ "طبيعي" لمسمطة بعد طكؿ
السني" الثائر كتك ٌشفيا عف كجو
" ٌ
تدخؿ حزب اهلل مباش نرة في المعارؾ دعمنا لمنظاـ ،كاستجبلب ميميشيات شيعية مختمفة.
ٌ

السنة السكرييف مف الشيعة كايراف باالستناد إلى
نتممس مكاقؼ ٌ
كبناء عمى ذلؾ ،يمكف أف ٌ
ن

معركؼ ،المعارضة
مكاقفيـ المختمفة مف النظاـ باألصؿ ،منذ أف اندلعت الثكرة .كىي ،كما ىك
ه
كالتأييد كالرمادية:
-

المحررة،
المعارضكف :كالمقصكد ىنا جميكر الثكرة كمقاتمكىا كناشطكىا كأبناء مناطقيا
ٌ

كمعجب
جميكر محب لنصر اهلل
بما فييا ما سيطرت داعش عميو الحقان .كىؤالء ،في األصؿ،
ه
ه

العدكة محؿ الكراىية التقميدية سكرينا .كلكنيـ ،في الكقت نفسو،
بػ"رجكلة" مقاتميو ضد إسرائيؿ
ٌ
سنيان .كاف كانت ىذه التركيبة
السنية المعادية إليراف عركبيان كلمشيعة ٌ
أقرب إلى األرضية الريفية ٌ

ىي األكثر شيكعان في جغرافية سيطرة الثكرة السكرية ،فمما ال شؾ فيو أف ليا مؤيديف كأنصا انر

كؿ أنحاء الببلد كبيئاتيا .كاذا كاف المتف العريض لجميكر الثكرة ىك مف النمط
متحمسيف في ٌ
ٌ
األكؿ ،ممف شعر بػ"طعنة الغدر" مف قبؿ حزب اهلل كاستنجد بمف يجدىـ حسب ايديكلكجيتو

و
لرد عاديتيا؛ فإف
مستكيات أرفع مف المعارضة ،أك مختمفةن
السنة" ،مف العرب كسكاىـٌ ،
"إخكانو ٌ

مف حيث التككيف ،تعتني باألمر مف زاكيتو اإليرانية كالسياسية أكثر.
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جميكر لحزب اهلل كأمينو العاـ ،كاف كانكا ال يشعركف عند
المؤيدكف :كىـ ،في األصؿ،
ٌ
ه
( )112
و
الحؽ
كنتيجة
الحديث عنيما ككأنيـ في منازليـ؛
منطقي وة لككنو حزبنا يقتصر عمى الشيعة  .ك ٌ
ٌ

ميني في أجيزة
كتكر وط
أف
المؤيديف ٌ
ٌ
تكرطكا في تأييد بشار األسد ،نتيجة مصالح مباشرة ٌ
السنة ٌ
ٌ
الحكـ أك األمف أك شراكتيا ،في أحياف قميمة ،أك نتيجة تفضيؿ "االستقرار" في مكاجية " و
أزمة" ال
كمي القدرة كيعكد إلى محاسبة كمراجعة مكاقؼ الناس أثناءىا ،عقابان
ٌ
بد أف يتجاكزىا النظاـ ٌ
مسجؿ!
كاثابةن ،كما سبؽ أف فعؿ أياـ "أحداث اإلخكاف" في الثمانينيات ...فكؿ شيء ٌ
السنة ،كسكاىـ بالطبع ،في تأييد النظاـ منذ أف كاف ىذا المكقؼ ال يتطمٌب
تكرط المؤيدكف ٌ
إذانٌ ،
غض الطرؼ عف حكادث متفر و
قة ك"غير مؤكدة" مف قنص المتظاىريف،
مف صاحبو أكثر مف ٌ
ٌ
و
و
عصبية مع الكسط الثائر القريب كالصديؽ؛ كحتى بات تأييد النظاـ،
نقاشات
كالخكض في
المتفج ةر كاأللغاـ البحرية عمى المدف
بالتدريج ،يعني تأييد استخداـ األسمحة الكيمياكية ،كالبراميؿ
ٌ

كالقرل كالبمدات ...كالدعكة إلى تحكيميا إلى مزارع لمبطاطا بعد اإلبادة الصريحة لمف فييا مف
المسمحيف ك"حاضنتيـ الشعبية" ،أم األىالي.
تكرطان ،بعد أف أضحت العكدة شاقةن جدان عمى النفس
كبالنظر إلى ىذا المسار المتصاعد ٌ
تحكؿ بقاء النظاـ إلى مسألة شخصية كاقعية كرمزية
ك"التاريخ
الشخصي" أثناء الثكرة ،كمع ٌ
ٌ
األخبلقي لتأييد تزايد كاتساع ترسانة أسمحة النظاـ ،تصبح االستعانة
بالفعؿ ،كمع االنحطاط
ٌ

الممبناني الحميؼ كالصديؽ .فإذان ،كرغـ
التقبؿ ،فضبلن عف الحزب
يسير ٌ
بالميميشيات الشيعية أم انر ى
ٌ
م الذم كاف سائدنا ما قبؿ الثكرة
ٌ
كؿ ما سبؽ ،لقد حافظ ىؤالء المؤيدكف عمى االستخفاؼ السكر ٌ
لسنة  -الشيعة.
بقضايا االستقطاب ا ٌ
-

و
و
و
و
نفكذة بيف المؤيديف
كنيائية كغير
جادوة
حدكد
الرماديكف :مف الصعب كضع
فاصمة ٌ

يصح
كالرمادييف ،ما داـ تفضيؿ االستقرار غير منفؾ عف المحافظة عميو بالبراميؿ! كلكف ،ربما
ٌ
كصؼ الرمادييف كأفضؿ ما ينطبؽ عند كصؼ و
قسـ و
كبير مف الدمشقييف (الشكاـ األصمييف) بو.
أقؿ منيـ دعا إلى إبادة أىؿ
شؾ أف قسمنا مف الدمشقييف ٌأيد الثكرة كانخرط فييا ،كأف قسمنا ٌ
ال ٌ
الغكطة؛ كلكف الجسـ األكبر مف أىالي العاصمة األصمييف –إذ عاد معظـ المياجريف إلييا ،كؿ

 - 112ػجش أدذ أوضش اٌّضمف ٓ١دفبػب ً ػٓ دضة هللا ِضً أعؼذ أث ٛخٍ ٛ٘ٚ ،ً١ػٍّبٔ ِٓ ٟث١ئخ ش١ؼ١خ ،ػٓ اٌّغبفخ اٌز ٟرجؼذ اٌذضة ٔز١جخ
رشو١جزٗ اٌطبئف١خ ػ ّّٓ ٠إ٠ذٖ :أعؼذ أث ٛخٍ ،ً١دضة هللا :رجٍّ١برٗ اٌطبئفّ ١خِ ،شوض دِشك ٌٍذساعبد إٌظش٠خ ٚاٌذمٛق اٌّذٔ١خ،
http://www.mokarabat.com/s7650.htm
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إلى أركمتو الطائفية أك المدينية أك الجيكية  -لـ يشؾ لحظ نة في أف المطالب المرفكعة في
المظاىرات مح ٌقةه ،كلكف نظرتو الكمبية تجاه النظاـ كالسياسة كالحياة أممت عميو مكقؼ الحياد
العممي ،بانتظار ما ستسفر عنو المعركة التي عرؼ منذ البداية أنيا ستككف داميةن ككحشيةن
ٌ
كؿ ما يفعمو السكريكف الحمقى؛ مف عمكييف
كمدمرة ،فآثر النجاة بنفسو كبمدينتو األثيرة عف ٌ
ٌ

كحكارنة كفبلحي الغكطة كشكايا كحماصنة!

قدر و
يحافظ ىؤالء الرماديكف الحقيقيكف ،الدمشقيكف كسكاىـ ،عمى و
الحس السميـ بما
كبير مف
ٌ
و
و
مكتكـ بحرص
بغضب
عـ الحقد كتسايمت الدماء .كمف ىنا فإنيـ يرقبكف
يجرم ،ك ٌ
السيما بعد أف ٌ

الشبيحة" مف بيف أبناء األحياء
العاـ في دمشؽ ،كتجنيد " ٌ
اني لممشيد ٌ
مشاىد االحتبلؿ اإلير ٌ
و
الطائفي البحت كالمقصكد.
بطريقة ال يرل األخيركف ليا تفسي نار إال التفسير
الشيعية،
الدمشقية
ٌ
ٌ
ٌ
كلكنيـ لف يفعمكا شيئنا لمقاكمتيا ،سكل االنتظار.
مواقف الشيعة من "أىل السنة" بعد الثورة
و
و
تصرؼ معظـ الشيعة السكرييف بعد
بخبلؼ أصكات مكبكتة في مجتمعاتيا كغير مؤثرةٌ ،

حي الميداف
الثكرة كفؽ طريقة خبليا النظاـ النائمة .فقد استغرؽ كقتان حتى تذ ٌكر متظاىرك ٌ
الحي ،حارة يقطنيا الشيعة ،كلذلؾ تكلٌت المساعدة
الدمشقي أف حارة الجكرة ،بالغة الصغر في
ٌ
ٌ

و
كبمدات متناث وةر ىنا
ل
تكرر ىذا المكقؼ كثي نار ،في قر ن
المحمية ألجيزة األمف في قمع المظاىراتٌ .
كىناؾ ،سمكت ،عمى و
األقؿ ،سمككان "شيعيان" كاضحان كصريحان في تأييد
مفاجئ ظاىريان عمى
و
نحك
ٌ
كثبات فاقا ،في مر و
و
و
ات كثي ورة ،عصبية النظاـ ذاتيا،
كبحماس
النظاـ كقمع معارضيو بالسبلح،
ٌ
الجيازية (األمف) كالطائفية (العمكييف) .إذ تك ٌشؼ المقاتميف الشيعة غالبنا عف و
حقد طائفي كتبي

منيج كعابر لمتاريخ كبارد ،فيما كاف حقد العمكييف مف المشاركيف في أعماؿ القمع ،عمى سبيؿ
كم و
و
و
و
ريفية
عكدة
لحظة لبلنقبلب إلى
كؿ
المثاؿ ،حقدان ساخنان
أىكج ،دمكيان بالتأكيد ،كلكنو قاب هؿ في ٌ
ى

ساذجة إلى مشيد "سكريا الجميمة" ما قبؿ قياـ الثكرة .كمف ىنا فإف الشيعة المقاتميف في سكرية،
شيعيتيـ،
سكاء كانكا مف السكرييف أـ مف سكاىـ ،ظمٌكا ،منذ أف أسفركا كأسفرت الظركؼ عف
ٌ
بحذر ك و
و
الحربي ،مع استخدامو
السياسي ك
السن ٌي المكالي ليـ كلمعسكرىـ
يتعاممكف
امتياف مع ٌ
ٌ
ٌ
الرسمية ،المغرمة بالتركيز
الرسمية منيا كغير
بالطبع .كذلؾ بخبلؼ األجيزة المختمفة لمنظاـ،
ٌ
ٌ

حسكف
عمى مشاىد
ٌ
المحجبات في المسيرات المؤيدة لمنظاـ ،كباستضافة الدمكع المنافقة ألحمد ٌ
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و
كؿ ما حصؿ ،كالعكدة معنا إلى "سكريا الجميمة"،
مفتي الجميكرية ،كالراغبة
بصدؽ في تجاىؿ ٌ
كدكف محاسبة أحد.

العلويون
و
بطمب مف الرئيس السابؽ حافظ األسد حظي العمكيكف باعتراؼ المراجع الشيعية االثني عشرية
الشيعية .ككاف ذلؾ تمبية إلى حاجة حافظ األسد
في إيراف كلبناف ،باعتبارىـ جزءنا مف الطائفة
ٌ

إلى إثبات إسبلمو تماشيان مع متطمبات الدستكر السكرم .بعد ذلؾ كجد المذىب الشيعي أف ىناؾ

مكانان يرتاح فيو اسمو سكريا.
في  1981تأسست جمعية المرتضى عمى يد جميؿ األسد(شقيؽ حافظ األسد) .كنرجح أنيا لـ
و
التشي ع بؿ إلى االقتراب مف رجاؿ الديف الشيعة الحاكميف في إيراف،
تكف تسعى
بشكؿ رئيسي إلى ٌ

اجية دينية ،إال أنيا حاكت دعك و
أم كانت سياسية بك و
صبلحي نة تدعك لمعكدة إلى "األصؿ
ات إ
ٌ
الشيعي االثني عشرم"(  ،)113كربما كانت تسعى إلى استيراد اليرمية الدينية الشيعية إلى المذىب
العمكم بما يعطي زعيميا ،جميؿ األسد ،كزنان دينيان يستثمره سياسيان.
حؿ جمعية المرتضى في الشير األخير مف  .1983كىك ما فيسر مف قبؿ
إال أف حافظ األسد ٌ
بعض المحمميف بسبب مساندة الجمعية لرفعت األسد ضد أخيو حافظ في كقت مرض ىذا

( )114
دكر الحتجاج
األخير  ،كقد يككف ىذا عامبلن ،إال أنو ال يكفي لتفسير الخطكة فيناؾ أيضان ه
رجاؿ الديف السنة عمى الممارسات االستفزازية لمجمعية في قرار حافظ األسد ،كىناؾ خكؼ

األخير مف دخكؿ اليرمية إلى المذىب العمكم ما ييدد بنشكء و
السياسي.
ثقؿ ديني معادؿ لثقمو
ٌ

حؿ
حؿ الجمعية بشكؿ نيائي ،كأف ىذا القرار كما أعقبو مف قرار ٌ
كؿ حاؿ ،المؤكد أنو ٌتـ ٌ
عمى ٌ
سرايا الدفاع (التخمص مف مؤسستيف طائفيتيف في السمطة) ىك ما ضمف استمرارية "ىادئة" لنظاـ
األسد حتى آذار .2011
و
السكفياتي  ،الظيير الدائـ لنظاـ األسد ،إلى رفع منسكب
صعيد آخر أدل انييار االتحاد
عمى
ٌ
التحالؼ مع إيراف كنكوع مف التعكيض ،كىك ما أسس لمخمؿ في التكازف الدقيؽ بعبلقة النظاـ
 - 113اٌجؼش اٌش١ؼ ٟف ٟعٛس٠بِ ،ظذس عبثك اٌزوش ،ص .44
 - 114اٌظشاع ػٍ ٝاٌغٍطخ ف ٟعٛس٠ب اٌطبئف١خ ٚااللٍ١ّ١خ ٚاٌؼشبئش٠خ اٌغ١بع١خ ،فبْ داَِ ،ىزجخ ِذث ،ٌٟٛاٌمب٘شح.0995- 10- 10 ،
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الخارجية التي كانت مجمكعة األسد األب نسجتيا ،الخمؿ الذم ما فتئ يزداد في حكـ الكريث
بشار األسد ،كاف عرؼ فترة و
سيمت إيراف
تكتر نتيجة تناقض المصالح بالمكضكع العراقي حيف ٌ
عمميان اجتياح العراؽ كاسقاط نظاـ صداـ حسيف( )115؛ ليصؿ الخمؿ مع اغتياؿ رئيس الكزراء
م مف لبناف ،إلى استعداء السعكدية التي حرص
المبناني رفيؽ الحريرم ،كخركج الجيش السكر ٌ

الكد معيا ،كالى تعاظـ دكر حزب اهلل في دعـ النظاـ السكرم ،بعد أف كاف
األب دائمان عمى إبقاء ٌ

م في عيد األسد األب قد قاتؿ الحزب التابع إل يراف في سياؽ صراعو مع األخي ةر
النظاـ السكر ٌ
عمى النفكذ عمى الطائفة الشيعية في لبناف( .)116

و
كمع إ نجازاتو كحزب مقاكمة كتحرير في لبناف ،تحكؿ حزب اهلل المبناني إلى و
قطاعات
مميـ عند
ٌ
سكري وة كاسعة بدأت النظر إليراف ،مف منظاره(  . )117كىك ما يفسر االىتماـ الكبير الذم أكاله
ٌ
م ما إف بدأت الثك ةر عميو إلعبلف حزب اهلل ،كعمى لساف أمينو العاـ ،مكقفنا مؤيدنا لو
النظاـ السكر ٌ

كلركايتو عف األحداث.

يتركز الثقؿ العددم األكبر لمعمكييف في البلذقية كطرطكس كحمص كسيؿ الغاب .في سياؽ
الطائفي الذم راح يغمب عميو ،ترٌكز الكجكد
الصراع المستمر منذ أكثر مف  4سنكات ،كالطابع
ٌ
العمكم أكثر فأكثر في الساحؿ بفعؿ نزكح األسر العمكية في مختمؼ مناطؽ سكريا ،كالسيما في
دمشؽ كحمب إلى الساحؿ "األـ" ،عمى اعتباره المكاف األكثر أمنان لمعمكييف ،ذلؾ أف العمكم
و
اعتبار سياسي أك فكرم ،في أماكف سيطرة القكل
أم
محككـ بالمكت بصفتو المذىبية ،بعيدان عف ٌ
ه
اإلسبلمية.

تحدد طبيعة عبلقة العمكييف بالميميشيات الشيعية ،يحتاج المكضكع إلى تناكلو مف
عكامؿ عديدة ٌ
جكانب عدة متباينة في الكاقع كليست عمى خط اتفاؽ كاحد.

ِ - 115ظبدس ئ٠شأ١خ رؼزجش ئٌغبء ص٠بسح اٌشئ١ظ اٌشٚع ِٓ( ٟاٌخجش ٔف ُٙأْ ص٠بسح اٌشئ١ظ اٌشٚع ٟ٘ ٟاٌز ٟأٌغ١ذ) ٌطٙشاْ رؼج١شا ً
ػٓ االعز١بء ِٓ رذ ّ ٛي فِٛ ٟلف ئ٠شاْ ِٓ اٌؼشاق ،اٌششق األٚعؾ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?article=147289&issueno=8815#.VYm4PPlVikp
 - 116ػجٍخ ِضٚص ،ٞاٌؼاللبد اإل٠شأ١خ  -اٌغٛس٠خ ف ٟظً اٌزذٛالد اٌذ١ٌٚخ اٌشإ٘خ ،سعبٌخ ِبجغز١ش ،ص .06
 - 117عجٍذ دساعخ ف٘ ٟزٖ اٌفزشح (“ػٍّ١خ اٌزش١غ ف ٟعٛس٠ب  ،2116 – 0985دساعخ اجزّبػ١خ – ئدظبئ١خ” ،اٌّجٍظ اٌٛؽٕٟ
ٌٍذم١مخ ٚاٌؼذاٌخ ٚاٌّظبٌذخ ف ٟعٛس٠ب )2116 ،ف ٟاٌٍّذك اإلػبفٌ ٟجٙخ اٌّزش١ؼ ٓ١اٌغٕخٚ ،العّ١ب ِٓ رش١غ ِٕ ُٙثؼذ اٌذشة
اإلعشائ١ٍ١خ ط١ف  2116ػٌٍ ٝجٕبْ ،أٔ " ُٙرش١ؼٛا دجب ً ثذضة هللا ٚدغٓ ٔظش هللا "ٌ .الؽالع ػٍٍِ ٝخظٙب:
http://elaph.com/ElaphWeb/ElaphLiterature/2007/1/202371.htm
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مف الناحية العسكرية ،مناطؽ الساحؿ ظٌمت حتى اليكـ كالى حد و
بعيدة عف أف
كبير
ن

تككف ساحة حرب .حدثت في البلذقية ثبلث معارؾ محدكدة( ،باستثناء اشتباكات محدكدة
المدفعي كالجكم شبو اليكمي مف جانب النظاـ عمى مناطؽ تكاجد المسمحيف اإلسبلمييف
كالقصؼ
ٌ
استمرت نحك الشير في صيؼ  ،2012كمعركة ريؼ
في جباؿ البلذقية) ىي معركة الحفة التي
ٌ
شماؿ البلذقية في صيؼ  ،2013حيث دخؿ مسمحك جبية النصرة إلى  12قري نة عمكية تشتت
أىالييا بيف قتيؿ كأسير كمشرد ،ثـ استعادىا النظاـ بعد ذلؾ بنحك أسبكعيف ،كمعركة كسب في
آذار  .2014سكل ىذا ،يشارؾ أبناء الساحؿ في القتاؿ في معارؾ بعيدة عف الساحؿ غالبان،
كيأتي صدل ىذه المعارؾ إلى الساحؿ عمى شكؿ نعكش تحمؿ جثاميف أبنائيـ.
الشيعية التي تتكاجد بطبيعة الحاؿ في
محدكد مع الميميشيات
الشعبي
ىذا يعني أف االحتكاؾ
ه
ٌ
ٌ
الشيعية ،أم بعيدنا عف الساحؿ .كيقتصر تكاجدىا في
المناطؽ الساخنة ،أك قرب المكاقع الدينية
ٌ
الساحؿ عمى مستمزمات عممية التجنيد ،كيبلحظ كجكد مكاتب شبو عمنية ليا في الساحؿ ترفع

بل في البلذقية في شارع  8آذار مقابؿ
عمـ حزب اهلل كصكر أمينو العاـ حسف نصر اهلل (مث ن

و
تجنيد
قيادة الشرطة ،كفي طرطكس في شارع الثكرة كفي حي العريض كالفقاسة) ،كىي مكاتب
مخكلة رسميان بالتجنيد مف قبؿ .كما يكجد ككبلء يقكمكف
مستقمة عف شعبة التجنيد التي كانت ٌ
و
باستقبللية عف مؤسسات النظاـ كلكف بالتفاىـ معيا.
بعممية التجنيد
كثير مف الشباب االنتساب لمقتاؿ تحت قيادة حزب اهلل لما لو مف و
كزف معنكم ،إضافة إلى
يفضؿ ه

الميزات التي يتمتعكف بيا مف حيث االىتماـ كالطعاـ كالتعكيض في حاؿ اإلصابة أك المكت في
التشيع .كقد تأكدنا مف ىذا األمر مف شيادة مجنديف مع
المعارؾ ،دكف أف يبدك أف ىناؾ شرطى
ٌ

حزب اهلل ،أك لنقؿ تحت رايتو ،مف مدينة طرطكس .يحظى اىتماـ حزب اهلل بعناصره بالمقارنة
مع اإلىماؿ الذم يشكك منو الجنكد في جيش النظاـ ،سكاء مف حيث المعاممة أك مف حيث
الخدمات بما في ذلؾ ندرة الطعاـ كنكعيتو السيئة .يقكؿ أحد الجنكد السكرييف كىك يخدـ في
معركؼ مف قبمنا" ،إف الضباط يفرزكف العناصر الذيف يقدمكف ليـ
شخص
القممكف ،كىك
ه
ه

الرشاكل عمى المياـ السيمة كغير الخطيرة ،كيحصؿ العنصر عمى اإلجازة بالرشكل أيضنا"

كيضيؼ إف الطعاـ الذم يقدـ ليـ سيئ كغير و
كاؼ ،بسبب السرقات ،األمر الذم جعمو كزمبلءه
ه
يرتجمكف حاج انز عمى طريؽ دمشؽ حمص لمحصكؿ عمى الطعاـ مف السيارات العابرة مستفيديف
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مف جك الرعب العاـ في الببلد .فيما يقدـ طعامنا كافينا كبنكعية جيدة لعناصر حزب اهلل الذيف
يشترككف بالمياـ ،حسب قكلو .كىناؾ مف يقكؿ إف العقيد سييؿ حسف (الممقب بالنمر) يتميز
باىتمامو بعناصره كمعاممتيـ باحتراـ كمساكاة كتأميف مستمزماتيـ كىك ما يجعميـ متفانيف في
عسكريةن إضافية.
العمؿ معو كىذا مف األسباب التي تعطيو قيمةن
ٌ
.2

بكؿ مف يدعـ نظاـ األسد الذم
مف الناحية السياسية ،مف الطبيعي أف يرحب العمكيكف ٌ

و
ييمشيـ ،أك مف قكل إسبلمية
يبدك ليـ ،بعد اندالع الثكرة ،بمنزلة الحماية سكاء مف حكـ إسبلمي ٌ
و
السياسي إليراف الداعـ لمنظاـ.
حيب بالمكقؼ
متطرفة تستيدؼ كجكدىـ
كجماعة مذىبية .ىناؾ تر ه
ٌ
طيب لدل غالبية العمكييف زاد مف مكانة الحزب في
أثر ه
كقد كاف لمكقؼ حزب اهلل في دعـ األسد ه
السيما أف مكانة حزب اهلل المبناني كأمينو العاـ كانت عالية سمفنا لدل غالبية العمكييف،
أذىانيـ ،ك ٌ

كما لدل غالبية السنة أيضنا ،عمى خمفية إنجازاتو في مقاكمة االحتبلؿ اإلسرائيمي ،كذلؾ قبؿ أف
ينخرط في الدفاع عف النظاـ السكرم باعتباره جزءان مف المحكر الذم يشكؿ الحزب رأس حربتو.
كؿ األحكاؿ ،ال يعرؼ غالبية أىؿ الساحؿ مف القكل الشيعية الداعمة لمنظاـ سكل حزب اهلل
في ٌ
المبناني.
الديني عند الشيعة ،مف مكضكع
مف الناحية المذىبية ،ينفر غالبية العمكييف مف التشدد
.3
ٌ
صغير مف العمكييف يميؿ نحك
الحجاب إلى مكضكع االلتزاـ بالفركض الدينية ..الخ .ىناؾ جزهء
ه

السني الذم ش ٌكؿ مصد نار
الشيعة مذىبينا باعتبا هر مذىبنا ظاىرينا محدد المبلمح كيقؼ ندنا لممذىب
ٌ
التشيع
تصكر العمكييف .يغرم ىذا األمر قمةن مف العمكييف الذيف ينخرطكف في
لبلضطياد في
ٌ
ٌ

السني،
مذىبيان كيجدكف إشباعان نفسيان ما في دخكليـ دائرة الندية المباشرة كالعمنية مع المذىب
ٌ
الباطني.
العمكم
األمر الذم يقصر عنو المذىب
ٌ
ٌ

و
الشيعي
طكيمة ما قبؿ الثكرة اشتغمت إيراف عمى تقريب المذىب
مف المفيد أف نذكر أنو مف فت ورة
ٌ
مف الكسط الشعبي في الساحؿ .أنشأت مرك انز ثقافيان متكاضعان في البلذقية مع دكرات لتعمـ المغة
ار األكقاؼ ،كما أنيا
رسمية في ريؼ جبمة كىي تابعةه لكز ة
شيعية
ٌ
الفارسية ،كأنشأت مدرسةن شرعيةن ٌ

أنشأت كمي نة لتدريس المذىب الشيعي ممحقة بجامع "الرسكؿ األعظـ" في البلذقية الذم يقكـ و
بدكر
ٌ
الشيعي مف أىؿ الساحؿ سكاء أكانكا مف السنة أـ مف العمكييف .كما
نشط في تقريب المذىب
ٌ
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و
و
كانت تقكـ بترتيب ر و
بل ،إلى إي ارف بشكؿ دكرم .كحيف نقكؿ
دينية مضمكننا
حبلت،
سياحية شك ن
كؿ ىذه
دينية ال نعني بغرض
التشي ع بؿ بغرض خمؽ األلفة مع المذىب الشيعي ،غير أف ٌ
ٌ
و
مردكد و
التشيع ،حيث أعداد المتشيعيف ليست كبيرة،
كبير عمى صعيد
الخطكات لـ تكف ذات
ٌ
كؿ مصادرنا.
حسب ٌ

يسمي العمكييف غبلة الشيعة إال أنو نقبلن عف
مف الناحية المذىبية المحضة ،صحيح أف ىناؾ مف ٌ
السني مذىبينا ،ذلؾ ألف
الشيعي عمى أنو أسكأ مف
أحد المطمعيف ،فإف العمكم المتديف ينظر إلى
ٌ
ٌ
العمكم
السني ال يعرفيا .فضبلن عف أف
العمكم يعتبر أف الشيعي يعرؼ الحقيقة كينكرىا ،فيما
ٌ
ٌ
ٌ
يعتبر أف الشيعة خانكا الحسيف ،كمف خاف الحسيف ال يؤتمف .نضيء عمى ىذه النقطة لمقكؿ إف

نمطية.
تقارب سياسي أساسنا كليس مذىبينا كما يتـ تداكلو بصك وةر
التقارب مع إيراف ىك
ٌ
ه
.4

ىناؾ مشكمةه تتعمٌؽ بدكلة إيراف ،ذلؾ أف المكقؼ منيا إشكالي ،فيي تدعـ النظاـ كىذا

العمكييف كيدفعيـ لتأييدىا .كلكف إيراف مف جية أخرل تستكلي عمى السيادة
كبير مف
يرضي قسمنا نا
ٌ

سيما
كثير مف
السكرية في سياؽ مساندتيا النظاـ ،كىذا ما يجعؿ ان
يعبركف عف قمقيـ (كال ٌ
العمكييف ٌ
ٌ

انييف
العسكريكف) .يمكف لممراقب أف
مما شاع مف أف ضباطان إير ٌ
يممس مثبلن عدـ الرضى ٌ
ى
السيما ما شاع مؤخ نار عف قياـ الضباط اإليرانييف بإعداـ ثبلثة عشر
يتحكمكف بالجيش السكرم ،ك ٌ

ضابطان سكريان في درعا .كعمى ىذه الخمفية جرل تجميد قائد المنطقة الجنكبية العميد جابر إبراىيـ

ثـ تسريحو كىك اآلف ييتـ بزراعة أرضو في حمص(  .)118كيمكف لمس عدـ الرضى حيف يقكـ
السكرييف .كما أف الكثير مف العمكييف يرفضكف
النظاـ بمبادلة األسرل اإليرانييف كييمؿ األسرل
ٌ
اإلسبلمييف" حيث تنسب قناتا "المنار" ك"العالـ" انتصارات
الشيعي في مكاجية "
المبالغة بالدكر
ٌ
ٌ
العمكييف .أحد ىؤالء يكتب عمى
الجيش السكرم إلى حزب اهلل كفيمؽ القدس ،كما يحتج بعض
ٌ

صفحتو عمى الفيسبكؾ بمناسبة التيميؿ لزيارة سميماني إلى سيؿ الغاب" :عيب عميكـ أييا
المسكفيف لسميماني أك لغيره .جيشنا قاتؿ كىك الذم حمى سكريا كلكاله لما كاف سميماني يستطيع
زيارة سيؿ الغاب كلما كانت إيراف كميا كال ركسيا كال كؿ حمفائنا يستطيعكف تقديـ أم شيء"،
كيعمؽ أحد ىؤالء عمى البكست بالقكؿ" :التترككا األصدقاء يقاسمكنكـ طعـ االنتصار" ،فيما يدؿ

118

شٙبدح ِجبششح ِٓ طذ٠ك ٌٍؼّ١ذ ٌُ ٠شغت ثزوش اعّٗ.
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بل كلكنيا تريد قطؼ
عمى عدـ الرضى مف الشعكر بالييمنة اإليرانية كبأف إيراف تقدـ الدعـ فع ن
االنتصار بيدىا كنسبو لنفسيا.
و
جماعات عضكية ،تصبح
تحكؿ الصراع مف صراع قكل سياسية إلى صراع
بالمقابؿ ،مع ٌ
الحماية ىي األكلكلية التي يتراجع أماميا كؿ شيء ،بما في ذلؾ الشعكر الطائفي إف لـ يخيؿ
لطالب الحماية انو ىك مصدرىا .بمعنى أ ف الجماعات التي تشعر بالتيديد ،كالمكاليف لمنظاـ
السكرم في الساحؿ أك كالدركز في جبؿ العرب ،يمكف أف تقبؿ الحماية مف أم قكوة قاد وةر عمى
الحماية بصرؼ النظر عف أم اعتبار سياسي أك ديني .كعمى ىذا الضكء يمكف أف نفيـ ميؿ
كثير مف أىالي "القرل المكالية"

( )119

التي كقعت تحت سيط ةر اإلسبلمييف ،لمقتاؿ تحت راية حزب

اهلل كليس تحت راية الجيش السكرم الذم خذليـ كعجز عف حمايتيـ .الدافع ىنا ال يتعمؽ
باالمتيازات التي يتمتع بيا عناصر حزب

دافع و
جديد يتعمٌؽ بانضباط
اهلل ،بؿ نحف أماـ و
الحزب كقدرتو العسكرية كقتاليتو العالية بما
يكلد كيحمي ثقة جميكر المكاالة ،الذم راح
يفضؿ حزب اهلل عمى الجيش النظامي الذم
يسميو المكالكف بالجيش الكطني.
ٌ
بالفعؿ ارتدت الخسائر األخيرة في إدلب
و
بشكؿ كبير
كجسر الشغكر كأريحا ضد إيراف
في الكسط العمكم ،كبدا ألىؿ الساحؿ أف
إيراف تتاجر بيـ ،كأنيا باعت سكريا في

من صفحة موالٌة تعبٌر عن
االستٌاء وعدم الثقة

صفقة النككم مع أمريكا .يقكؿ أحد العمكييف

ىابييف بح وزـ
مف طرطكس ،كىك معمـ مدرسة" :سقكط إدلب يدؿ عمى أف تركيا تقؼ مع اإلر ٌ
مما تقؼ إيراف مع الجيش السكرم" .يحمؿ الكبلـ داللةن كاضحةن ليس فقط عمى
كصدؽ أكثر ٌ
اؼ صريح بعجز الجيش
قبكؿ الحماية الخارجية بؿ كطمبيا أيضنا ،كيبدك مف ىذا القكؿ اعتر ه

 - 119ثبإلػبفخ ٌشٛٙدٔبٚ ،جذٔب أٔٗ لذ رىشس ِضً ٘زا اٌّٛلف ف ٟطفذبد ِٛاٌ١خ ف ٟاٌغبدً ػٍ ٝشجىبد اٌزٛاطً االجزّبػ١خِٕٙ ،ب:
اشزجشق ف ٟاٌمٍتhttps://www.facebook.com/eshtabrakallasad ،
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السكرم لكال إيراف .كمف الكاضح أف ىذا الكبلـ يتعارض في مغزاه كأبعاده مع كبلـ البكست الذم
استشيدنا بو آنفنا.
التشيع كمف إيراف ،مع ارتداد و
قسـ و
العمكييف المحبطيف
كبير مف
انعكس ىذا مكقفنا سمبينا مف
ٌ
ٌ

تقدـ القكل اإلسبلمية ،إلى الحائط األخير كىك القبكؿ
كفاقدم األمؿ في قدرة النظاـ عمى صد ٌ

و
سمي لكاء درع الساحؿ ،الذم
التحكؿ
كسبيؿ لمحماية .ككاف مف عبلمات ىذا
بالتقسيـ
ي
تشكيؿ ما ٌ
ٌ
يتضح مف اسمو كمف اإلعبلف عنو ،أنو خاص بحماية منطقة الساحؿ دكف غيره كىي خطكةه
ٌ

صريحةه عمى طريؽ التقسيـ.
الشيعية في ىذا
العمكييف في عبلقاتيـ مع الميميشيات
عديدة تتنازع
اضح إذف أف قكل شد
ٌ
ٌ
ن
ك ه
و
بحاجة لدعـ
متحروؾ .عسكريان يشعركف أف النظاـ
اع
الكضع العصيب الذم يعيشكنو كسط صر و
ٌ
إيراف كي يستمر ،كالنسبة العظمى منيـ ترل أف استم ارره يعني استمرار الحماية ليـ ،كلكنيـ في
الكقت نفسو ال يرٌحبكف بسيط ورة إير ٌ و
تحسسنا مف الييمنة اإليرانية .ىذا مف
انية ،فالكثير منيـ يبدم ٌ
المذىبية فعمى الرغـ مف المساعي المباشرة كغير
لسياسية ،أما مف الناحية
العسكرية كا
الناحية
ٌ
ٌ
ٌ

التشيع بيف العمكييف قميمةه جدان ،كال يبدك أف
المباشرة ،كرغـ المبالغ التي تصرؼ فإف نسبة
ٌ

شيعي .يستكقؼ
تكس وع
ٌ
م لمنظاـ السكرم إلى ٌ
العمكييف قابمكف لسعي إيراف في ترجمة الدعـ العسكر ٌ
ٌ
عمماني كيحمؿ شيادة دكتكراه في الفمسفة) حيث يرل" :أف إيراف
ىنا أرم أحد أبناء الساحؿ (
ٌ
سيتشيعكف كبالتالي فإنيا ال
التشيع في الساحؿ ألنيا لف تتمكف مف حماية مف
تراجعت عف نشر
ٌ
ٌ
تريد أف تحمؿ عبئنا أخبلقينا كسياسينا جراء ذلؾ".

و
مذىبية ،ىذه
اني وة كتبعات
االستفادة مف الدعـ اإليراني دكف ما يستتبع ىذا الدعـ مف
ٌ
ىيمنة إير ٌ

انية عف طريؽ تسٌمط الجزء
معادلة غير مستقرة .الراجح أف
التطكر سيككف لصالح الييمنة اإلير ٌ
ٌ
طابع جديد ،يجمع
اع محمي ذم
العمكييف القابؿ لمييمنة
مف
و
كلمتشيع .ىذا يفتح الباب أماـ صر و
ٌ
ٌ
المذىبي.
القكمي مع
ٌ
ٌ

ميدانيان ال يكجد ما يفيد بكجكد و
الشيعية بيف العمكييف عمى المستكل
تكتر أك رفض لمميميشيا
ٌ
العمكي يف ينظركف بعيف الراحة إلى الكجكد
أغمبية
القاعدم .كيبدك مف خبلؿ ىذه الزاكية أف
ٌ
ٌ

الشيعية ،بداية كظيير لمنظاـ الذم يؤيدكف كلكف مع الكقت كحماة ليـ.
العسكرم لمميميشيا
ٌ
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كلتع ٌق ب ىذه العبلقة ،حاكلنا الحصكؿ عمى أكبر و
و
أشخاص
عدد ممكف مف المقاببلت المفتكحة مع
عمكي يف ،يقيمكف أك كانكا حتى فترة قريبة يقيمكف ،في المناطؽ العمكية .كىك ما كاف شديد
ٌ
الصعكبة ( .)120

خريج جامعي عمكم المنبت ،يعيش في إحدل المناطؽ العمكية في محافظة
الشاىد (س) كىك
ه
و
العمكي يف ،حتى إنيـ غير
طرطكس ،أكد لنا أنو ال يكجد أم
تماس بيف المسمٌحيف الشيعة ك ٌ

مكجكديف في كؿ محافظة طرطكس حيث يعيش .لذا ال يمكف الحكـ عف طبيعة االحتكاؾ
العمكي يف المقيميف في طرطكس كقراىا ،ينظركف بعيف الراحة
المباشر بينيـ ،كىذا ال يعني أبدان أف
ٌ

السنة ىي ذاتيا
كعبر الشاىد (س) أف المسافة التي تفصؿ
العمكييف عف ٌ
ٌ
إلى التكاجد الشيعيٌ .
التي تفصميـ عف الشيعة ،كذلؾ قبؿ األحداث السكرية ،أما بعد األحداث ،كبسبب الخكؼ أك

الذعر مف اإلسبلـ الراديكالي ،فحتمنا أصبحت المسافة مع الشيعي أقرب ،باعتباره ضركرينا

و
و
مرتاب نحك الشيعة
بشكؿ
العمكيكف ينظركف
لحمايتيـ مف داعش كغيرىا ،لكف مع ىذا ال يزاؿ
ٌ

خريج جامعي آخر يعيش في مناطؽ العمكييف في
القادميف إلى سكريا .كالكبلـ ذاتو أخبرنا بو
ه

يحبكف الشيعة" عمى عكس ما يظف عامة الناس .كال
طرطكس (أ) حيث قاؿ "إف
العمكييف ال ٌ
ٌ
و
بشكؿ فردم.
تشيع إال
يكجد في أكساط
العمكييف في طرطكس حالة ٌ
ٌ
لمدر و
سني (ال يعرؼ ما ىك مذىبو ،فيك مف
س غير عمكم كغير ٌ
لكف قمنا بأخذ شيادة أخرل ٌ
أسرة عممانية!) كاف يقكـ بالتدريس في إحدل القرل التي تقع في ريؼ المنطقة الكسطى .القرية
العمكية عمى طكؿ الطريؽ حيث
سنة ،أخبرنا المدرس أف القرل
سكاف
يقطنيا
ٌ
كبدك ٌ
ٌ
ه
عمكيكف ه

شيعية ،مثؿ العمـ األحمر كاألسكد المكتكب عميو:
تصطؼ عمى تخكـ البادية ،كانت ترفع أعبلمان ٌ

ارتياح عمكم
لبيؾ يا حسيف ،كيا زينب كغير ذلؾ .كقاؿ لنا إف االنطباع الذم حصؿ عميو ىك
ه

السيما أنيـ يشارككنيـ القتاؿ ضد الخطر المتمثٌؿ في "داعش"
كتقارب نحك الميميشيا
الشيعية ،ك ٌ
ٌ
ه
و
تقارب
معبريف عف
كغيره؛ حيث الحظ الشاىد انتشار الرايات
الشيعية ،كاألحاديث التي يتداكلكنيا ٌ
ٌ
الدينية مثؿ الصبلة كغيرىا فمـ يمحظيا ال ىك كال زمبلء
كاضح مع ىذه الميميشيا ،أما المظاىر
ٌ

لو.

ف ِٓ اعّ ،ُٙد١ش ٍٔذع ِذٜ
 ِٓ 3 - 120أطً  4شٙبداد ؽٍجٛا ِٕب ػذَ روش ِٕطمخ ٚجٛدُ٘ ،ؽجؼب ً ػذا ػٓ روش اعّ ُٙأ ٚدز ٝدش ٍ
اٌخٛف اٌز٠ ٞغ١طش دز ٝاٚ ،ْ٢وزٌه ِٓ اٌّغزذ ً١أْ ٔظً ئٌ ٝأٔ ٞبشؾ ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠م َٛدز ٝثبعزطالع سأ ٞشفِ ٛ٘ٚ ،ٞٛب
ٔذٓ ثذبجخ ئٌ ٗ١ثبٌذذ األدٔ ،ٝؤ ٟمذس ػٍ ٝادػبء ٔز١جخ دٛي اٌؼاللخ ث ٓ١اٌؼٍٚ ٓ١٠ٛاٌّ١ٍ١ش١ب اٌش١ؼ١خ٘ٚ ،زا اٌذبي ِف ،َٛٙئر ئْ اٌؼبلجخ
٘ ٟاٌّٛد أ ٚاٌّٛد رذذ اٌزؼز٠ت٘ٚ .زا وٍٗ ٠شىً ِذذداد ِٚؼ١مبد ٌٍجذش.
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رغـ مناقضة شيادة المدرس مع الشيادتيف (س) ك (أ) إال أنيا تأتي ضمف سياؽ االختبلؼ بيف
العمكي يف الذيف ىاجركا مف الساحؿ إلى القرل في المنطقة
العمكي يف الذيف يقيمكف في طرطكس ك ٌ
ٌ
و
معمكمات كافيةن عف طبيعة ىذا االختبلؼ ،فإننا نكتفي باإلشارة إليو
كنا ال نممؾ
الكسطى ،كاف ٌ

المدرس تدلنا عمى أف سبب التقارب الفعمي ىك تأميف الحماية .كيبقى مف
كفرض .لكف شيادة ٌ
العمكييف ،حيث
ممف يعيش ضمف مدينة حمص كريفيا مف
ٌ
المفيد أخذ رأم العمكييف كشيادات ٌ

يككف االحتكاؾ العمكم الشيعي في أقصاه ،إضافة إلى أف
العمكي يف في حمص ،يشكمكف كتمةن
ٌ
كبيرة ،تتكسط ما بيف الساحؿ باعتباره األصؿ ،كبيف القرل الشرقية التي ىي آخر الخطكط

العمكية الس ٌكانية في الخريطة السكرية.
ٌ
أما شيادة "باسؿ العبد اهلل" فجاءت في مكازاة شيادة المدرس ،ففي منطقة مصياؼ كحماه
كصبكرة (ريؼ سممية الشرقي) ،ال تكجد حالةي و
عمكم ،بؿ العكس ىك الصحيح ،إذ
تكتر شيعي
ٌ
العمكييف – في منطقة مصياؼ  -أف الميميشيا الشيعية أكثر أخبلقية مف الشبيحة
يعتبر عامة
ٌ

كالجيش ،كما قمنا أعبله .فيـ ال يسرقكف كال يرتشكف كيقاتمكف عف عقيدة كايماف ،عمى عكس
الشبيحة الذيف يتصدركف المشيد مف دمشؽ إلى حمب ،لذا يع تبركف الميميشيا بمنزلة المقاتؿ
يقدمكف لمف ينتمي إلييـ الماؿ كالدعـ كالحماية ،في حيف
"األفضؿ " مف غيره ،إضافة إلى أنيـ ٌ
شخص
يتعرض
ال تقدـ قكات الدفاع
ه
الكطني الحماية لمف ينتسب إلييا ،حتى إنو مف الممكف أف ٌ
ٌ
و
شخص أقكل منو .كىذا ما كاف قد حدث أكثر مف مرة ،منيا
مف الدفاع الكطني لبلعتداء مف قبؿ
– كىذه الحادثة قد انتشرت في اإلعبلـ كأكدىا باسؿ العبد اهلل – أف أحد عناصر الدفاع الكطني،
بجره مف شعره ،أماـ الجميع
قد قاـ بضرب مساعد مف األمف في منطقة مصياؼ ،كمف ثـ قاـ ٌ

القكاديف
دكف أف يقدر ه
أحد مف عناصر األمف عمى التدخؿ .إضافة إلى أف المجرميف السابقيف ك ٌ

كمنحطي األخبلؽ ممف كانكا منبكذيف اجتماعيان قد باتكا قادة يتحكمكف بالناس ،بمجرد انتمائيـ
لمدفاع الكطني ،كأصبحت الشبيحة تشكؿ -كبشكؿ كاضح  -إمارات لمدعارة كتجارة المخدرات،

انتيى كبلـ الشاىد.
ىذه الصكرة القاتمة لمحامي المفترض ،مقابؿ الخطر القادـ مف المعارضة التي تكسـ باإلرىابية
التقرب مف
سكاء أكاف " داعش" أـ جبية النص ةر أـ غيرىما ،دفع الناس في المناطؽ
ٌ
العمكية إلى ٌ
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السيما بعد الخسا ةر الكبي ةر في األركاح التي مني بيا المجتمع
الميميشيا
الشيعية ،حسب الشاىد ،ك ٌ
ٌ

العمكم.
ٌ

"العمكم" مف الميميشيا
كىذا ما نمحظو في شيادة " باسؿ العبد اهلل" ذاتيا ،إذ قاؿ لنا إف مكقؼ
ٌ
المتدي يف ،سينظر إلييا رغـ كؿ شيء
العمكية ،فالشخص
لميكية
الشيعية يبقى رىنان لمدل انتمائو
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
التشيع أك ال.
البلمتديف فإنو ال يعير اىتمامان كبي انر لعممية
بنكوع مف القمؽ ،أما الشخص
ٌ
ٌ

كمف األدلة عمى ىذا التعقيد كالبلتجانس ،ما حدث في إحدل قرل مصياؼ (طمب منا الشاىد
مما أدل إلى خمؽ حالة
التشي ع مف قبؿ
عدـ ذكر اسمو كاسميا) حيث زادت نسبة
ٌ
ٌ
العمكييفٌ ،
الشيعيةٌ ،تـ احتكاؤىا الحقنا ،كبسؤالنا عف طبيعة ىذه
حساسي وة بيف السكاف كبيف الميميشيا
ٌ
ٌ
الحساسية ،قاؿ لنا الشاىد إنيا لـ تتطكر إلى حالة عنؼ ،لكنيا كانت نكعان مف االحتجاج أك
التذمر الكاضح.
الشيعية ،غير ثابتة ،متنكعة
العمكييف إلى الميميشيا
القاعدية المتجية مف
كىكذا نرل أف العبلقة
ٌ
ٌ
ٌ
تشي ع (جميع الشيادات قالت إنيا قميمة)،
كمتفاكتة ،كقد يككف ىذا التفاكت كبي نار ،بيف حالة ٌ

الشيعية ،كبيف حالة النفكر أك القمؽ مف سياسة الكلي الفقيو التي
كاظيار الكد مثؿ رفع الرايات
ٌ
يخشى بعضيـ مف الغرؽ فييا.

المسيحيون
انقسـ المسيحيكف حياؿ الثكرة السكرية؛ فقد انحازت الكنائس الرسمية كالقسـ األكبر مف
اآلشكريكف كالسرياف عبر أحزابيـ
"المسيحيكف
المسيحييف لمصمحة النظاـ السكرم ،بينما شارؾ
ٌ
ٌ

م مباشرة في منطقة الجزيرة
السياسية كتنسيقياتيـ الثكرية كفصائميـ
ٌ
ٌ
العسكرية في الحراؾ العسكر ٌ
الفراتية بالحسكة ،باإلضافة إلى و
عدد و
المسيحييف الذيف ما زالكا يعممكف في
كبير مف الناشطيف
ٌ

ساحة الثكرة إلى اآلف ،كمنيـ مف اعتقؿ أك قتؿ عمى يد قكات األسد ،مثؿ "باسؿ شحادة" المخرج
شخصي و
مسيحية المكلد تعد مف أركاف
عمماني وة ديمقراطية
ات
السينمائي"(  .)121باإلضافة لمشاركة
ٌ
ٌ
ٌ
العمؿ الكطني المعارض مثؿ الفناف فارس الحمك ،كميشيؿ كيمك ،كأكرـ البني ،كأنكر البني،
ِ - 121ذّذ غش٠ج ،ٛاٌّغ١ذٚ ْٛ١اٌضٛسح اٌغٛس٠خٚ ،وبٌخ ِغبس ثشطhttps://goo.gl/2QuMA6 ،
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كممثؿ المجمس الكطني السكرم في بمجيكا جكرج شاشاف حيدك ،كعضك المكتب التنفيذم في
حزب “كعد” ريمكف معجكف ،كغيرىـ.
كعمى الرغـ مف ككف أغمبية المسيحييف تنظر بقمؽ إلى الدعكات المطالبة بالتغيير إف لـ تكف
عممانية صريحة ،أسكة بباقي األقميات المذىبية في سكريا ،كرغـ أ نيا قبمت مف النظاـ السكرم أنو
ٌ

م
خطر عمييا ،إال أنيا كانت حذ نرة حيف انتقؿ الصراع لطكره العسكر ٌ
"حامي األقميات" كأف تغيي هر ه
و
ممي وز لما يمكف أف يجره عمييا مف تبعات .كبيذا الصدد يمكف عد
مف المشاركة في القتاؿ
بشكؿ ٌ
( )122
و
تحكالن عمى قناعة
إسبلمي وة راديكالية إلى مناطؽ مسيحية
مجمكعات
تمدد
ٌ
ٌ
الحدث الذم أجرل ٌ
مسيحييف باتجاه فكرة "الدفاع عف النفس" ،كىك ما استغمٌو كؿ مف سمطة األسد كحزب
الكثير مف ال
ٌ

اهلل.

بكؿ السكرييف ،كعبر
أسكة ٌ
قبؿ ىذا الحدث كاف يجرم تجنيد مسيحييف عبر جيش النظاـ ،ن

أحز و
و
و
كتنسيؽ مع
تعاكف
م الذم يممؾ عبلقات
القكمي
عممانية ،أىميا الحزب
اب
ٌ
االجتماعي السكر ٌ
ٌ
ٌ
و
و
و
عبلقات مع إيراف تزداد
الكطني" تمتمؾ
بمسمى "الدفاع
تابعة لمنظاـ
ميميشيات
حزب اهلل ،كعبر
ٌ
ٌ
تحكلت أعداده أكبر مف المسيحييف لفكرة الدفاع عف النفس
ن
قكة مع تراجع قكة سمطة األسد .كما إف ٌ
إثر دخكؿ جبية النصرة لبعض مناطقيـ حتى ازداد استعدادىـ لمتسميح فانضمكا لممجمكعات

المسمحة التابعة لػ"الدفاع الكطني" ،كش ٌك مكا في صيدنايا ،حسب شيكد مف القممكف ،لجانان شعبي نة
مسمحة باسـ "مريـ العدرل" تتبع بآلية الكالء لميميشيا الدفاع
الكطني.
ٌ
كمف ىذه المجمكعات أيضان:
الكطني  -قطاع القصاع( )123؛ كقكات الدفاع
قكات الدفاع
ٌ
الكطني /قطاع دمشؽ  /باب تكما( ( )124الصكرة عمى اليسار
ٌ

مف صفحتيا عمى "الفيس بكؾ"(  ،))125كفييا عناصر مف

جنازات لعناصر الدفاع الوطنً
"باب توما"

 - 122وزبئت ِغٍذخ ثٕٙ١ب "إٌظشح" رذخً ثٍذح ِؼٍٛال اٌّغ١ذ١خ ،جش٠ذح اٌششق األٚعؾ،
http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=752189&issueno=12787#.VWr3W89Viko
 - 123طفذزٙب ػٍ ٝشجىخ اٌزٛاطً االجزّبػ" ٟاٌف١ظ ثٛن"https://goo.gl/hrfvgI ،
 - 124طفذزٙب ػٍ ٝشجىخ اٌزٛاطً االجزّبػ" ٟاٌف١ظ ثٛن"https://goo.gl/JN7qaN ،
 - 125ػٓ طفذزٙب ػٍ ٝشجىخ اٌزٛاطً االجزّبػ" ٟاٌف١ظ ثٛن"https://goo.gl/ok4Z0Z ،
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الكطني في
الكطني في كادم النصارل ،كالدفاع
الشيعة حسب شيادة فاركؽ رفاعي؛ كالدفاع
ٌ
ٌ
السقيمبية بريؼ حماة( .)126
تتحكؿ المجمكعات سابقة الذكر إلى
كمع الكقت ،كضعؼ المركز التابع لسمطة األسد ،قد
ٌ
و
المسمى الذم كرد إعبلميان(  ،)127كعمى لساف بعض الناشطيف في مناطؽ
مسيحي وة .كىك
ميميشيات
ٌ
ٌ
التماس ،تحديدان في القممكف(  )128؛ كاستنتجنا عبر سؤاؿ شيكد مكثكقيف مف المنطقة أف ىناؾ
تطكر المجمكعات
تسرعنا بيذه التسمية بما
ٌ
خص منطقتيـ ،ككنيا ال تعبر بدقة عف درجة ٌ

الكطني .كحسب الشيكد فإف المسيحييف إجماالن ،مازالكا غير
المسيحية التابعة لقكات الدفاع
ٌ
ٌ
و
بشكؿ عسكرم منفصؿ ،كيفضمكف عمى ذلؾ مشاركتيـ في
راغبيف بظيكر المكاالة بيف صفكفيـ
أطر ليا طابع العمكمية.
المسيحية التابعة لػ"قكات الدفاع الكطني"
عد المجمكعات
نبلحظ بيذا الخصكص أنو ال يمكف ٌ
ٌ

مسيحية حتى اآلف ،كأف ىذا االكتماؿ يحتاج ألف تنفصؿ بذاتيا ك تتبمكر ليا قيادة كارادة
ميميشيا
ٌ
خاصة ،كاف بقيت تابعةن لطرؼ و
ثاف .كىك ما ال نستبعد حصكلو ،كما أسمفنا ،في سياؽ تفكؾ
عسكرية في صيدنايا باسـ "مريـ
سمطة األسد ،ك/أك تراجع منطقة نفكذىا ،كنعتبر تسمية مجمكعة
ٌ
مؤشر عمى بداية تقبؿ فكرة التميز .مع مبلحظة أف سمككيات كخطاب الميميشيا الشيعية،
نا
العدرل"

عبر عنيا حسف نصراهلل في خطابو الذم أشرنا لو كالذم حث فيو الطكائؼ كاإلثنيات عمى
كالتي ٌ
لتحكؿ "مقاكمة" (أم ميميشيات) ،تشجع ىذا المنحى.
ا ٌ

الشيعية عسكريان( ،)129
الكطني" مع الميميشيات
كتتعاكف المجمكعات المسيحية في ميميشيا "الدفاع
ٌ
ٌ
أم
إال أف األخيرة ال تحاكؿ التجنيد ضمف البيئة
ٌ
المسيحية ،نتيجة االختبلؼ الديني ،كليس ليا ٌ
و
السياسية
دعكم ،ككنيا تراعي الحساسية المفرطة لممسيحييف بيذا الصدد ،كتراعي القكل
نشاط
ٌ
ٌ

المسيحية المتحالفة معيا إف في سكريا أك في لبناف( .)130
ٌ

ِ - 126ذّذ غش٠ج ،ٛاٌّغ١ذٚ ْٛ١اٌضٛسح اٌغٛس٠خِ ،ظذس عجك روشٖ
 - 127رٕبِ ٟظٛٙس اٌّ١ٍ١ش١بد اٌّغ١ذ١خ اٌّغٍذخ ٚعؾ دِشك ٚرجبٚصارٙب رخطذ ِض١الرٙب راد اٌظجغخ اٌؼٍ٠ٛخ ،اٌمذط اٌؼشث،ٟ
http://www.alquds.co.uk/?p=347591
 - 128اٌّؼبسػخ اٌغٛس٠خ :إٌظبَ ٠ؼشة اٌّغ١ذ ٓ١١ثبٌّغ١ذ ٓ١١ف٠ ٟجشٚد ،اٌمذط اٌؼشث،ٟ
http://www.alquds.co.uk/?p=142640
 - 129اٌّشجغ اٌغبثك
 - 130ثبإلػبفخ ٌٍّشاجغ اٌٛاسدح لّٕب ثجّغ شٙبداد ِزٛافمخ.
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م
ميميشيات
أما في الجزيرة السكرية ،فقد ظيرت
مسيحيةه فع ن
ٌ
ه
سيؿ األمر عجز النظاـ السكر ٌ
بلٌ ،
عف السيطرة العسكرية عمييا مف عاـ  ،2012كتقاطع العامؿ اإل ثني مع العامؿ الديني .حيث

أدخؿ حزب االتحاد الديمقراطي الكردم ميميشيا مسيحية تابعة لو مف تركيا

( )131

اسميا "المجمس

م السرياني"(  ،)132ليا ذراعه عسكرم يدعى "قكات األمف السريانية  -السكتكرك"( .)133
العسكر ٌ
كحسب مصادر متقاطعة(  )134ينقسـ "السكتكرك" إلى جناحيف ،األكؿ تابع لمجمس السمـ األىمي
يتـ دعميـ كتزكيدىـ بالسبلح
المدني
كيتألؼ مف تجمع شباب سكريا األـ ،كالتجمع
المسيحيٌ ،
ٌ
ٌ
الكطني التابعيف لمنظاـ ،لكنيـ ال يشارككف معيـ في معاركيـ ضد
كالركاتب مف قكات الدفاع
ٌ
المعارضة المسمحة ،كانما فقط يقيمكف الحكاجز كالتفتيش في مدينة القامشمي .أما الجناح الثاني

اطي
مف قكات السكتكرك فيك تابعه لحزب االتحاد السرياني المقرب مف حزب االتحاد الديمقر ٌ
الكردم ،كيشتركاف في اإلدارة الذاتية بالجزيرة ،كينتشر في مناطؽ المالكية كالقحطانية كفي مدينة
القامشمي ،إضافة إلى أحياء في الحسكة .كيتقاضى ركاتب عناصره كسبلحيـ مف كحدات حماية
الشعب الكردية ،كيتميز عناصره بتدريبات عالية المستكل".
كالحظنا تكقيع أحد الجناحيف باسـ "سكتكرك" عمى البيانات مع الجناح اآلخر الذم يكقع باسـ
"المجمس العسكرم السرياني  -القيادة العامة" ،كما في البياف الذم أصد اره إلعبلف تعاكنيما مع
مع ميميشيا "كحدات حماية الشعب" التابعة لحزب االتحاد الديمقراطي الكردم ،في قتاؿ
كرديةه معارضة ىذه الميميشيا ،بالتعاكف مع ميميشيا "كحدات حماية
"داعش"(  .)135كتتيـ
جيات ٌ
ه
الشعب" ،باغتياؿ المعارضيف مف اآلشكرييف السرياف( .)136

الدروز
يتكزع الدركز في سكريا في جبؿ العرب (محافظة السكيداء) كريؼ دمشؽ (في جرمانا كصحنايا)
كفي محافظة إدلب (جبؿ السماؽ) ،كأيضان في قرل جبؿ الشيخ ،كيشكمكف  %3مف النسيج
كيعتبر جبؿ العرب المركز الركحي كاالجتماعي ليـ ،لذا رٌكز النظاـ عمى
االجتماعي السكرم .ي
ِ - 131جّٛػخ ِٓ اٌجبدضٚ ٓ١اٌظذفٚ ٓ١١إٌشطبء اٌذمٛل ٓ١١اٌغش٠بْ ا٢شـٛس ٓ١٠ف ٟعٛس٠ب ،خفب٠ب ٚأعشاس اٌّأعبح اٌخبثٛس٠خ …
اٌمظخ اٌىبٍِخ ،اٌشجىخ ا٢شٛس٠خ ٌذمٛق اإلٔغبْhttp://goo.gl/17SfFE ،
 - 132طفذخ "اٌّجٍظ اٌؼغىش ٞاٌغش٠بٔ "ٟػٍ ٝشجىخ اٌزٛاطً االجزّبػ" ٟاٌف١ظ ثٛن"https://goo.gl/qCxbTv :
 - 133طفذخ "اٌغٛرٛس "ٚػٍ ٝشجىخ اٌزٛاطً االجزّبػ" ٟاٌف١ظ ثٛن"https://www.facebook.com/Sutoro.S.S.F :
 ِٓ - 134اٌشٛٙد اٌز ٓ٠ساجؼٕبُ٘ إٌبشؾ اإلػالِ ٟأعؼذ دٕب.
 - 135ث١بْ ِشزشن ٌّ١ٍ١ش١ب "اٌّجٍظ اٌؼغىش ٞاٌغش٠بٔ"ٚ "ٟاٌغٛرٛسhttps://goo.gl/qwM9Mq ،"ٚ
ِ - 136جّٛػخ ِٓ اٌجبدضٚ ٓ١اٌظذفٚ ٓ١١إٌشطبء اٌذمٛل ٓ١١اٌغش٠بْ ا٢شـٛس ٓ١٠ف ٟعٛس٠ب ،خفب٠ب ٚأعشاس اٌّأعبح اٌخبثٛس٠خ …
اٌمظخ اٌىبٍِخ ،اٌشجىخ ا٢شٛس٠خ ٌذمٛق اإلٔغبِْ ،ظذس عجك روشٖ.

67

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة الحمايات والوصايات ( )1الميميشيا الشيعية

محافظة السكيداء ،دكف أف ييمؿ المناطؽ األخرل حيث كانت قرل جبؿ الشيخ محسكم نة مف
كؿ منطقة حسب عبلقتيا بمحيطيا،
قبمو .كنبلحظ بالتجربة المباشرة تباينات في طريقة تعامؿ ٌ
التي تصؿ في جبؿ الشيخ إلى حالة عداء مستمرة .كالبلفت ىنا أف النظاـ السكرم عكس رعايتو
لمعداءات بيف مككنات الشعب السكرم بخصكص الطائفة الدرزية بعناية خاصة ،كربما يرجع ىذا
لمشؾ الذم يسكف قادتو منيا منذ محاكلة سميـ حاطكـ االنقبلب في أيمكؿ  ،1966كانحيازىا
ٌ
الجماعي لو.
كقد اعتمدت إستراتيجية النظاـ تجاه السكيداء عمى خبرتو كدرايتو بخصكصية تمؾ المحافظة
كمخاكفيا ،كالحساسيات الدينية كالمناطقية كاالجتماعية ،كما قامت عمى معرفة الظرؼ
االقتصادم لممحافظة ككيفية استثمار تمؾ الظركؼ كالحساسيات.
بد مف اإلشارة إلى أف االنزياح اإلسبلمي الكاسع ،كالمتطرؼ فكؽ ذلؾ ،الذم سيطر عمى
كال ٌ
الثكرة السكرية في طكرىا المسمح ،سيؿ عمى النظاـ استقطاب األقميات المذىبية في سكريا ،ذلؾ
الفعالة في محاكلة
أف اإلسبلـ السياسي مف شأنو أف
يصد ٌ
ٌ
كؿ األقميات المذىبية عف المشاركة ٌ
السياسي في سكريا ،كىذا ما شيدناه.
التغيير
ٌ

كحسب تقاطع شيادات حصمنا عمييا مع بحث أنجزه المركز سابقان(  ،)137تقكـ إستراتيجية النظاـ
في المحافظة عمى أربع ركائز :الحساسية المناطقية بيف درعا كالسكيداء؛ الحساسية القائمة بيف
البدك كالدركز؛ الحساسية الدينية كالطائفية؛ االستثمار في الكضع االقتصادم لممحافظة ألنيا
تيعتبر مف المحافظات السكرية الفقيرة .كمف ٌثـ حاكؿ النظاـ تشكيؿ الميميشيات عف طريؽ

اإلغراءات المالية كالكظيفية.

و
سياسي وة كنقابية
فعاليات
قامت المعارضة في المحافظة ،كبعض الييئات االجتماعية ،بتشكيؿ
ٌ

تنسؽ فيما بينيا .فعمى المستكل
كاقتصادية كعسكرية كاجتماعية معارضة كفؽ رؤيا منظمة ٌ
تجمعه يضـ مجمكع نة مف األحزاب التقميدية
تجمع القكل الكطنية في السكيداء كىك ٌ
السياسي ظير ٌ
ٌ
قكل ثكرية كتنسيقية
المعارضة كحزب الشعب الديمقراطي كحزب العماؿ الثكرم كغيرىـ
كيضـ ن
ٌ

ّ٘ - 137بَ اٌخط١ت ،ف ٟػاللخ اٌغ٠ٛذاء ثذسػب ف ٟصِٓ اٌضٛسحِ ،شوض دساعبد اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خhttp://goo.gl/LIn6lF ،
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محافظة السكيداء كنقابات ثكرية كالميندسيف األحرار كىيئة (محامك السكيداء مف أجؿ الحرية)
كبعض الشخصيات التي تمثؿ التكنكقراط كالكتاب كالباحثيف.
كعمى الصعيد االقتصادم جرل إنشاء صندكؽ محافظة السكيداء كىك مف أىـ مؤسسات الثكرة
في السكيداء ،دعمو الرئيسي مف تبرعات أبناء المحافظة في المغترب كالداخؿ ،ييدؼ إلى دعـ
الثكرة السكرية إف كاف باإلغاثة أك اإلمداد كشمؿ نشاطو كامؿ التراب السكرم مف درعا إلى دير
الزكر.
ات
عسكرياً :تش ٌكؿ المجمس العسكرم في السكيداء بقيادة العقيد مركاف الحمد ككاف لو مشارك ه
مما أدل إلى كقؼ أعمالو.
كاسعة في حكراف إال أنو حكرب دكلينا كداخمينا ٌ

اجتماعيًا :تشكمت الييئة االجتماعية لمعمؿ الكطني في السكيداء مف مجمكعة مف الزعامات
التقميدية في المحافظة كتيدؼ ىذه الييئة إلى إقامة المصالحات بيف النسيج االجتماعي عمى
تنسؽ مع تجمع القكل الكطنية في السكيداء.
تنكيعاتو كافةن كالحفاظ عمى السمـ األىمي كىي ٌ
كضمف ىذا السياؽ حاكؿ النظاـ ،بمشاركة فاعمة مف حمفاء إ يراف المبنانييف ،استقطاب الدركز
مف خبلؿ:
أكالن :االستثمار في الطائفية كرجاؿ الديف عبر تكليفات دينية تقكؿ بالتقارب الديني بيف الدركز

ظؼ مجمكعة مف المشايخ لتفسير بعض الكتب المقدسة بحثنا عف و
قاسـ ديني
كالشيعة؛ حيث ك ٌ
السياسي الذم يسعكف لو .كحسب بعض
مشترؾ ما بيف الدركز كالشيعة ،لتغطية التحالؼ
ٌ
المراجع الدينية الدرزية فإف ىؤالء المشايخ أقدمكا عمى تزكير بعض الكثائؽ كالكتب الفقيية
و
بطريقة تخدـ سياسة النظاـ في
الدينية المعت ىمدة عند الطائفة الدرزية ،كتحميؿ مضامينيا كشرحيا
ذلؾ ،كمف أىـ الكتب التي أيخضعت ليذه العممية (كتاب المؤلؼ) لمشيخ "محمد األشرفاني" ،كىك
مف الكتب الفقيية المعتمدة عند الدركز.
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ضمت مجمكعة مف مشايخ الديف كتجار كرجاؿ أعماؿ في
كقد ٌ
نسؽ النظاـ زيا نرة إلى إيراف ٌ
السياسي
المحافظة بمغ عددىـ  27شخصنا كىـ مف المحسكبيف عميو حسب التصنيؼ
ٌ
كاالجتماعي(  ،)138كمف أىـ ىذه الشخصيات كأكثرىا فاعميةن لدل النظاـ "الشيخ كميؿ نصر".
كطنيةه كاشتيرت بمقاكمتيا
ثانيان :االستثمار في شخصية سمير القنطار عمى أساس أنيا شخصيةه ٌ

لبلحتبلؿ اإلسرائيمي ،فمقد يدعي مف قبؿ النظاـ إلى السكيداء كقاـ بجك و
عدة عمى كجياء
الت ٌ
و
كداعية لضركرة التبلحـ مع النظاـ كالتنسيؽ مع حزب اهلل الذم
كزعماء تقميدييف في المحافظة
ىك حسب زعمو حامؿ لكاء المقاكمة في المنطقة.
كىاب كىك مف دركز لبناف كال يتمتع بشعبية كبيرة فييا ككاف قد
ثالثنا :االستثمار بشخصية كئاـ ٌ

العراب لمميميشيا الشيعية في السكيداء،
فتح مكتبان لو كلحزبو (حزب التكحيد العربي) كأخذ دكر ٌ

ككؿ ىذا بالتنسيؽ مع النظاـ.
ٌ

رابعان :دخكؿ حزب اهلل إلى السكيداء كمحاكلة إغراء الشباب بالركاتب الشيرية كالمباس المميز عف
لباس باقي الفصائؿ ،كبعث مجمكعة مف الشباب إلى إيراف ليخضعكا ىناؾ إلى دكر و
تدريبي وة
ات
ٌ

مدتيا مف  20يكمان حتى الشيريف.

كاذا نظرنا اآلف لمكقائع عمى األرض في محافظة السكيداء بعيف المتفحص ،نجد أف محاكالت
النظاـ الرامية لربط الدركز بإيراف قد باءت بالفشؿ حتى اآلف ،رغـ فتح مكاتب تجنيد كمحاكلة
تجنيد الشباب تحت مسميات مختمفة (منيا :كتائب البعث ،لجاف شعبية ،الحشد الشعبي ،درع
م.
الكطف) .كاف ثمة فش هؿ إيراني عمى المستكل
الدعكم كعمى المستكل العسكر ٌ
ٌ
أسباب الفشؿ الراىف ،كاستنادان إلى و
بحث سابؽ لممركز(  ،)139ىي:
-1

طبيعة الدركز المنغمقة كالمحافظة ،فرغـ قبكليـ لآلخر عمى المستكييف االجتماعي

كالسياسي إال أنيـ يرفضكف اختراؽ ىذا اآلخر لعقائدىـ الدينية ،فيـ أقفمكا باب الدعكة؛ حيث إنيـ
ال يقبمكف بانتساب اآلخر إلى دينيـ خكفان مف االختراؽ كمف يخرج مف دينيـ يعتبركنو خارجان مف
دائرة التقمص أم عاد إلى أصمو.
 - 138ص٠بسح ٚفذ ِٓ اٌغ٠ٛذاء ئٌ ٝئ٠شاِْٛ ،لغ رّذْhttp://www.tamddon.com/?p=6762 ،
ّ٘ - 139بَ اٌخط١تِ ،ذبفظزب دسػب ٚاٌغ٠ٛذاء فِٛ ٟاجٙخ اٌفزٕخ “ -لبدع١خ ثظشٚ ”ٜأصش٘ب ػٍِ ٝذبفظخ اٌغ٠ٛذاءِ ،شوض دساعبد
اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خhttp://goo.gl/qLDS7S ،
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و
مجمكعة مف العادات كالتقاليد
تعاقد عمى
طبيعة عبلقات الدركز االجتماعية حيث ىناؾ
ه

المتكارثة كىناؾ حساسيةه عاليةه مف الذم يكحي بمحاكلة اختراقيا مف أم جية كانت.
-3

فقداف الثقة مف قبؿ الميميشيات المكالية المسمحة في السكيداء بالنظاـ كالميميشيا الشيعية

( )140
ينسقكا االنسحاب معيـ فبقيكا
السيما بعد أف خذلكىـ في معركة قادسية بصرل في درعا
ك ٌ
كلـ ٌ
محاصريف داخؿ مدرج بصرل األثرم إلى أف أطمؽ الجيش الحر سراحيـ كبادرة حسف و
نية تجاه
ٌ
أىالي السكيداء.

السياسي في السكيداء،
الديني
تصدم ىمف باتكا ييعرفكف بمشايخ الكرامة لظاىرة التحريؼ
-4
ٌ
ٌ
ٌ
و
طائفية .كلكف تبقى ظاىرة "مشايخ الكرامة" في
حرب
كاصرارىـ عمى رفض زج الدركز في
ٌ
مؤس سييا ىـ مف مشايخ الديف الدركز ،عمى الرغـ مف أنو فيما بعد
إطارىا
الديني -الطائفي ألف ٌ
ٌ
التحؽ بيـ عدده غير و
المتدينيف ،كرغـ خطاب "مشايخ الكرامة" الداعي
قميؿ مف الشباب غير
ٌ
ي
مخركج مف دائ ةر الطائفة إلى دائرة المشترؾ الكطني الذم نعتقد أنو يعبر عف مصمحة لمدركز في
ل
ى

الكطنية كمنع اإلغبلؽ عمييـ بأسكار الطائفية؛ كىذا ما ظير جميان في خطاب الشيخ
فتح اآلفاؽ
ٌ
أبي فيد كحيد البمعكس ،حيث قاؿ (بتصٌرؼ)" :سكريا أمنا ،كمف يريد السير في ركب إيراف
مكضع
فميذىب كمف يريد السير في ركب السعكدية فميذىب أيضنا ،أما نحف فباقكف ىنا" .كفي
و
آخر قاؿ" :ال نريد رئيسان يحكمنا مف إيراف ،كالرئيسان يحكمنا بأفكار ابف تيمية ،نريد رئيسان يحكمنا
بالقانكف".
ايخ الكرامة صعكباته كبيرةه ،ال نبالغ إف قمنا إف بعضيا بنيكم ،تقؼ حجر عث وةر
إال أنو تكاجو مش ى
السني،
في كجو تغيير طبيعتيـ الطائفية .فكقكعيـ بيف مطرقة
التطرؼ الشيعي كسنداف التطرؼ ٌ
ٌ
لجامع كطني ال يمكف استبعاد أف
عمؽ العصبية الدرزية لدييـ ،كفي حاؿ لـ تظير قكة حاسمة
و
ي ٌ
يعبر خطابيـ عف كيعيـ بأف ال نجاة إال بو.
ينحادكا عف الخط الكطني الذم ٌ

كمف المظاىر العممية لمفشؿ الراىف لمخطط ربط الدركز في الميميشيا الشيعية كايراف:
أ-

ايد بيف أبناء المحافظة مف زيارة رجاؿ الديف كالتجار في السكيداء إلى إيراف
ستياء متز ه
ا ه

كعراب
كمف بينيـ الشيخ "كميؿ نصر" كىك مف مشايخ السمطة الذم طالما استخدمو النظاـ ٌ
 - 140اٌّظذس اٌغبثك
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لعبلقة الدركز بالشيعة حتى بات أىالي السكيداء يتندركف عميو فيقكلكف (المبل كميؿ أك كميؿ
الخامنئي).
ج  -فشؿ مشركع إنشاء جيش الحشد الشعبي الذم سعى النظاـ كعمبلؤه لتشكيمو في محافظة

مصر عمى التسمية لما فييا مف و
داللة طائفية؛ فالحشد الشعبي أطمؽ عمى
السكيداء ،ككاف النظاـ
ٌان
قكة تحد مف
الميميشيا
الشيعية في العراؽ ،ككاف النظاـ ييدؼ مف تشكيؿ ىذا الجيش لجعمو ن
ٌ

الشعبي مع ظاىرة مشايخ الكرامة كليضعكه في مكاجيتيـ ،إال أف أىالي السكيداء
التعاطؼ
ٌ
تنبيكا ليذا المخطط ،كيعكد الفضؿ في ذلؾ لممعارضة كالنخبة الكاعية في السكيداء التي فضحت
المشركع كتابعت تفاصيمو كح ٌذرت منو .كالدليؿ عمى فشؿ ىذا المشركع أف النظاـ اآلف ييعد
يسمى جيش درع الكطف كاختار التسمية بما يتكافؽ مع طبيعة أىالي السكيداء بعد أف
لتشكيؿ ما ٌ

غير اسمو مف (الحشد الشعبي) إلى (درع الكطف) ،كلكف ىذا األخير ال يحكز بدكره ،حتى اآلف،
ٌ
عمى التكافؽ الشعبي عميو ،كتقؼ المعارضة ك"مشايخ الكرامة"

( )141

في كجيو ،ما يرجح فشمو.

كمف ناحية أخرل أصاب ىذا المشركع الخذالف عندما زار الشيخ أبك كائؿ الحناكم كمجمكعة معو
بشار األسد ،كطالبكه بإعادة اآلليات الثقيمة إلى محافظة السكيداء بعد سحبيا ،كما طالبكه بتسميح
لمتصدم إلى داعش فقاؿ ليـ" :أعيدكا  27000متخمؼ إلى الخدمة العسكرية ،كبعدىا
الجبؿ
ٌ

لكؿ حادث حديث"(  .)142كالبياف الذم صدر عف الرئاسة الركحية لممسمميف المكحديف كالذم يدعك

شيخ كاحود ىك حكمت اليجرم ،كمعركؼ
شباب السكيداء لبللتحاؽ بالخدمة اإللزامية يحمؿ تكقيع و

أف أم شيء يصدر عف الييئة الركحية يجب أف يكقع مف مشيخة العقؿ المؤلفة مف ثبلثة مف
شيكخ العقؿ.
د  -ظير في اآلكنة األخيرة عمى صفحات اإلعبلمييف كمحطات إعبلمية كاألكرينت كغيرىا،
كعمى صفحات بعض المعارضيف مف السكيداء ،أف إيراف شرعت بشراء األراضي في محافظة
لمتشيع؛ كىذا الكبلـ و
عار عف الصحة حتى
السكيداء كاقامة الحسينيات كالبدء عمميان في الدعكة
ٌ
و
اعتقاد عاـ في أكساط السكيداء بأف النظاـ يقؼ خمؼ ىذه اإلشاعات
اآلف .تحدث شيكدنا عف

ٌ - 141الؽالع ػٍ ٝظب٘شح "ِشب٠خ اٌىشاِخ" ِشاجؼخّ٘ :بَ اٌخط١تِ ،ذبفظزب دسػب ٚاٌغ٠ٛذاء فِٛ ٟاجٙخ اٌفزٕخ “ -لبدع١خ ثظش”ٜ
ٚأصش٘ب ػٍِ ٝذبفظخ اٌغ ٠ٛذاءِ ،شوض دساعبد اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خِ ،ظذس عجك روشٖ.
ِظذس ِٛصٛق.
ٔ - 142مال ً ػٓ ٌغبْ اٌش١خ اٌذٕبِٓ ٞٚ
ٍ
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بيدؼ استمزاج اآلراء في المحافظة ،كسبرىا كقياس ردة فعؿ األىالي ،قبؿ أف يقدـ عمى خطكات
عممية بيذا الصدد.
كنبلحظ أف ردة الفعؿ عمى ىذه اإل شاعات تماشت مع تركيبة مجتمع السكيداء التي أفادنا بيا
شيكدنا ،حيث صدرت مجمكعةه مف المكاقؼ كالتصريحات كالبيانات عف فعاليات مدنية في
المحافظة كزعامات ركحية كزعامات تقميدية ،تستنكر كتندد بيذه األفعاؿ كتعتبرىا عدكانان عمى
الدركز كمجتمعيـ كعقيدتيـ ،ككصؿ بعضيا إلى التيديد كالكعيد.
كمف ردات الفعؿ التي رصدناىا :
-

تجمع يقظة المكحديف  :كالذم جاء فيو "نحف تجمع مشايخ يقظة المكحديف نعتبر
بياف ٌ

-

كؿ مف سيبيع أك سيؤجر
تكعدت منظمة تطمؽ عمى نفسيا (سيؼ المقداد بف األسكد) ٌ

أف ىذا عم هؿ عدكاني ،كمحاكلةه الختراؽ ثقافتنا ،كنعتبره ىجكمنا عمينا كيستكجب الرد"...

( )143

عقا نار لممجنسيف الجدد بالقتؿ.
ق  -االنشقاقات الكبيرة التي حدثت في ميميشيا الدفاع الكطني كميميشيا حزب اهلل مف أبناء
السكيداء كانضماـ و
قسـ منيـ إلى "مشايخ الكرامة".
الوضع الميداني لمميميشيا الشيعية في السويداء
م عف طريؽ اإلغراءات
عمدت الميميشيا الشيعية لجر الشباب في السكيداء إلى خندقيا العسكر ٌ
المادية كالسمطكية عمى الناس؛ كلقد أعطت في البداية مف تجند معيا مف الشباب الكثير مف

ألؼ لي وةر سكرية
الميزات ،مف حيث الركاتب الشيرية حيث تراكح راتب العنصر بيف  30إلى  40ى
و
ؽ عمى ركاتب باقي الفصائؿ المقاتمة مع
كؿ
ك  5آالؼ ؿ.س عمى ٌ
متفك ه
ميمة ،كىك ر ه
اتب ٌ
و
اجتماع في منزؿ المدعك
شخصي وة (في
بقركض
ميزتيـ بالمباس الجيد ،ككعدتيـ
و
ٌ
النظاـ .كما ٌ

"نزيو جربكع") كلـ تنفذ كعدىا الحقان .كمع ذلؾ بقي عدد تمؾ الميميشيا يتراكح بيف  400إلى
و
عنصر ،كىذا في أحسف تقديرات شيكدنا ،كذلؾ قبؿ رفض بعضيـ االلتحاؽ كقبؿ التأخر
500

ِ - 143شب٠خ دسٚص ف ٟاٌغ٠ٛذاء ٠طبٌج ْٛئ٠شاْ ثٛلف ثٕبء دغ١ٕ١برٙبِٛ ،لغ لٕبح اٌؼشث١خhttp://goo.gl/Tf9rdn ،
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سيما في عاـ  2015كتحديدنا بعد معركة
في إعطاء الركاتب كقطعيا في بعض األشير ،كال ٌ
بصرل الشاـ كبصر الحرير.

كما استخدـ حزب اهلل المكتب الذم فتحو كئاـ كىاب في برج المدينة في قمب محافظة السكيداء
الستقباؿ طمبات االنتساب ،كاجراء المقاببلت كبعض االجتماعات الضيقة .ككاف مف يقكـ بعممية
التنظيـ كاإلشراؼ عمى طمبات االنتساب ىما شخصاف "تيسير حاطكـ" ك"كجيو عقؿ" .كبعد
الشيعي أك االثنا عشرم بؿ ىك فقط عبارة عف عقد
المكافقة عمى االنتساب ،كلـ ييشترط فيو الكالء
ٌ
كريـ ،كيقع شماؿ قرية الصىك ةر كغرب كازية
عمؿ أك اتفاؽ عمؿ ،كمف ثىـ يتـ التجمع في :حقؿ ٌ

مرجانة؛ كمقر القيادة كمستكدعات األسمحة ،في مطار خمخمة .مع العمـ أف بعض المتطكعيف
ييبعثكف إلى إيراف لمخضكع إلى دكرات تدريبية ،كمنيـ ييدربكف ليككنكا ٌقناصيف محترفيف.

شاىد مف قمب ىذه الميميشيا بعد أف امتنع عف االلتحاؽ بيا
كالمعمكمات األخيرة كفؽ ما أكده لنا
ه

كلـ يسمٌـ سبلحو كما أضاؼ( :إنيـ كانكا يتعاممكف معنا بسرية تامة كمف دكف ثقة عمى اإلطبلؽ
حتى إف أسماءىـ كانت كىمية كػ"الحاج عباس" ك"الحاج إبراىيـ" ك"أبي حيدرة" ،ككنا متأكديف أف
ىذه ليست أسماءىـ الحقيقية بؿ كانكا يمكىكنيا عمينا) كأردؼ الشاىد ذاتو بعد سؤالي لو عف
كيفية المعاممة التي تمقٌكىا مف قبؿ الميميشيا قاؿ( :كانت الثقة معدكمة كلكف كنا في أفضؿ و
حاؿ
مف حيث المأكؿ كالمشرب كالمباس ،لقد يعفنا الطعاـ ،كلكف قررنا االمتناع عف االلتحاؽ بيـ بعد
ما تبيف لنا مف غدرىـ في معركة بصرل الشاـ ،كعندما طالبكنا لمذىاب معيـ بعد ذلؾ لمقتاؿ في
بصر الحرير امتنعنا أنا كنحك خمسيف شابان أعرؼ معظميـ باالسـ) كعند سؤالو عف المسؤكؿ
المباشر عنو قاؿ( :كنت أعرؼ منيـ شخصنا ييدعى "ركاد عبد الخالؽ" كىك مف محافظة السكيداء

كىك مسؤكؿ التعبئة كتكزيع السبلح في الحزب أما الباقي كىـ مف الغرباء عف المحافظة فقد كانكا
أسماء حركية).
يستخدمكف
ن
الكطني كىما ينسقاف مع الفصائؿ التالية:
نسؽ مع ميميشيا الدفاع
كما أف حزب اهلل ٌ
ٌ
م االجتماعي كىذا الحزب لو
أ  -ميميشيا الحزب القكمي السكرم :كىي تابعة لمحزب
القكمي السكر ٌ
ٌ
منفذ عاـ في السكيداء كىك "سمير الممحـ".
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ب  -ميميشيا كتائب البعث  :تابعة لحزب البعث العربي االشتراكي ،كالمسؤكؿ عنيا رئيس المجنة
جنكد" كالمسؤكؿ العسكرم ىك العقيد "نكاؼ أبك حمرة" .
األمنية في السكيداء "شبمي ٌ
ج  -ميميشيا حزب التكحيد :كىي تابعة لحزب التكحيد العربي الذم يتزعمو كئاـ كىاب كىك
شخصية لبنانية ال تتمتع بشعبية لدل دركز لبناف ،فتح مكتبان لحزبو في السكيداء بالتنسيؽ مع
ثمة بعد التطكرات
النظاـ السكرم كشرع بتكزيع األسمحة عمى الشباب كبعض المشايخ كمف ٌ
ليسير أمكره في
كحٌمت الميميشيا كترؾ المكتب لحزب اهلل ٌ
األخيرة في السكيداء أكقؼ نشاطو ي
المحافظة.

د  -ميميشيا جمعية البستاف :كىي جمعية أسسيا رامي مخمكؼ رجؿ األعماؿ السكرم كقريب
بشار األسد ،أما في السكيداء كاف يقكـ بتسيير أعماليا في المحافظة زكجة العميد عصاـ زىر
الديف "ىند زىر الديف" كابنو يعرب.
إال أنو بعد األحداث األخيرة في السكيداء التي تطرقنا إلييا أعبله ،تعرضت ىذه الميميشيات
كسجؿ فييا حاالت انشقاؽ كامتناع كاسع عف الخدمة فييا.
لمتفكؾ ي

اإلسماعيليون
اإلسماعيمييف نحك  251ألؼ نسمة ،أم ما نسبتو  0بالمئة مف السكرييف .كتنقسـ
يبمغ تعداد
ٌ

الطائفة بيف "اإلسماعيمية النزارية" ،كالتي تتمركز في مدينة السممية (مركز ثقؿ اإلسماعيمييف في
سكريا ففييا نحك  71بالمئة منيـ)(  ،)144كمنطقة "نير الخكابي" في ريؼ مدينة طرطكس (كىـ
األغمبية في قراىا كمنيا :البريكية؛ كبيت ديبة؛ كنبع ناصر)( )145؛ ك"النزارية المؤمنية" ،كتتمركز

كأغمبي وة سكانية.
في مدينتي مصياؼ كالقدمكس
ٌ

و
مكقؼ
سياسية ،يصعب الحديث عف
طائفيةه
ككغيرىا مف الطكائؼ السكرية ،التي ال يكجد ليا بنيةه
ٌ
ٌ

سياسي لمطائفة اإلسماعمية يمتزـ بو معظـ أفرادىا طكعان أك باإلرغاـ .إال أف ىناؾ ما يمكف عده
 - 144ئثشا٘ ُ١ا ٌجج ،ٓ١اإلعّبػ ْٛ١ٍ١اِزٍىٛا جشاءح اٌزذٛالد ِٓ صأس اٌّظٍ١ِٛخ ئٌ ٝاٌفىش ٚاٌزؼب٠ش ،جش٠ذح اٌؼشة إٌٍذٔ١خُٔ[ ،شش فٟ
 ،2104 / 10 /25اٌؼذد ،9449 :ص( http://www.alarab.co.uk/?id=13724 ،])6
 - 145اٌّظذس اٌغبثك.
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"ذىنية مشتركة" ،تنتج في سياؽ التجربة التاريخية الخاصة ليذه الطائفة أك تمؾ ،كتبقى مؤث ةر
بالتكاتر عبر تحكليا إلى جزء مف "ا لتراث االجتماعي الديني" ،كطالما لـ تنجز دكلة المكاطنة
كالديمقراطية.
كفي إرث اإلسماعيمية البعيد قصة مذىب انفتح عمى الفمسفة بشكؿ غير مسبكؽ إسبلميان ،ككاف
رائدان في مجاؿ العمؿ التنظيمي السياسي الدعكم ،عرؼ االزدىار كصكالن لتشكيؿ دكؿ ،كعرؼ
ال إلى الطرد مف المناطؽ الغنية بالمكارد.
اليزائـ كصك ن
العمكيكف اإلسماعيمييف مف الجباؿ المطمة عمى شرؽ المتكسط إلى
ىجر
ٌ
فيما يخص سكريا ٌ
السيكؿ الداخمية في منتصؼ القرف التاسع عشر بعد سمسمة مف الصراعات الطكيمة(  .)146كقد

كقعت صدامات عديدة بيف اإلسماعيمييف كالعمكييف في فترات مختمفة ،كفي كثير مف األحياف
صدامات دمكيةه كما حصؿ في األعكاـ  0811ك 0909ك 2115في منطقتي مصياؼ
كقعت
ه
كالقدمكس( .)147

و
لنخبة
كدكر مؤثٌهر
كفي إرث
ٌ
اإلسماعيمييف القريب مشاركةه مصرة في الحركة الثقافية الكطنية ،ه
ثقافية عممانية.

مؤثر في مشاركة
نا
بل
كمع الشرط االقتصادم السياسي المشترؾ سكرينا ،كانت ىذه
"الذىنية" عام ن
ٌ
قطاع كاسع مف اإلسماعيمييف ،تحديدان في مدينة سممية(  ،)148في الثكرة ،بمكاجية مع الحممة

الدعائية التي أطمقيا النظاـ السكرم بداية الثكرة إلرىاب األقميات .فتحكلت السممية إلى و
بيئة
ٌ
و
حاضنة لمناشطيف العمكييف في الثكرة كلتباشير التبلقي الكطني الذم بشرت بو الثكرة في سنتيا
األكلى إجماال( .)149
كفي مكاجية الحراؾ الشعبي ،الذم غمب عميو في البداية الطابع السياسي التحررم ،تحركت آلة
النظاـ متكئة عمى كؿ ما في المجتمع مف سمبيات .حيث استكعبت األجيزة األمنية القكل
االجتماعية السمبية (مجرميف ،عاطميف عف العمؿ ،الخ) ،كأطمقت يدىـ عمى الناس ،كحرضت
 - 146ئثشا٘ ُ١غشا٠جخ ،ػشع وزبة " ربس٠خ اإلعّبػ ٓ١١ٍ١اٌذذ٠ش :االعزّشاس٠خ ٚاٌزغ١١ش ٌجّبػخ ِغٍّخ"،
http://goo.gl/z60aaM
 - 147ئثشا٘ ُ١اٌججِ ،ٓ١ظذس عبثك اٌزوش.
 - 148طجش دس٠ٚش  -فش٠ك ػًّ ،اٌغٛسٚ ْٛ٠رجشثخ إٌضٚح – اٌؼاللخ ث ٓ١عىبْ ِذٕ٠خ اٌغٍّ١خ ٚإٌبصد ٓ١ئٌٙ١ب لغشاًِ ،شوض دساعبد
اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خhttp://goo.gl/CvbdjU ،
 - 149اٌّظذس اٌغبثك.
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العصبية الطائفية في كسط أكثر الناس تضر نار مف نظاـ النيب العاـ .ككاف مف أبرز أدكاتيا في
مدينة سممية مجمكعة مف آؿ سبلمة ،كىـ عمكيكف يقطنكف منطقة ضير المغر في الحي
و
طكيؿ كمعقٌد مع الحراؾ الشعبي الديمقراطي ،سادة أمر
الجنكبي لممدينة ،ليصبحكا ،بعد ص ار وع
كاقع لمدينة مكسكرة.
كمع تراجع قدرة الجيش كالميميشات التابعة لمنظاـ بدأت تظير الميميشيا الشيعية ،حيث تمركزت
و
حضكر بسيط داخؿ المدينة ،حسب
ىذه الميميشيات بشكؿ أساسي عمى حدكد المدينة مع
مصادرنا .كمف ىذه الميميشيا الكتيبة  ،47التابعة لمحرس الثكرم اإل يراني ،كالمتكاجدة بشكؿ
رئيسي بالقرب مف قرية زغريف في ريؼ سممية ،كيستمـ إدارتيا ضباط إيرانيكف.
كحسب مصادرنا ،يكجد مكتب لحزب اهلل المبناني يقكـ بتجنيد أشخاص مف المدينو لصالحو ،مع
حديث عف تمقي المجنديف تدريبان لمدة ثبلثة أسابيع في لبناف .كيكجد اليكـ أكثر مف مكتب لحزب
اهلل ،أحدىا في حي المنطار شماؿ المدينة ،كآخر في كسط المدينة قرب جامع اإلماـ إسماعيؿ،
دكف أف يككف معمنان بشكؿ كاضح ،فبل يافطة أك عمـ لحزب اهلل عمى مدخمو.
إال أف تحركات اإليرانييف ،كحزب اهلل ،مازالت حذ نرة كمتكتمة مراعاة لمحساسيات المحمية( )150؛

عمى ا لرغـ مف ذلؾ استنتجنا كجكد تصكر نمط منيجي لعمميما ،حيث يقكماف بتشكيؿ نكاة

شيعية مف أناس كانكا إسماعيمييف في األصؿ ،مع انفتاح عمى تشغيؿ آخريف دكف شركط عقائدية
مبدئينا ،مع عممية تسييس كتثقيؼ ديني تدريجي .ككما نصت إستراتيجيتيما سابقة الذكر يقكماف
بدعـ قكل محمية؛ فباإلضافة لمدفاع المدني يدعماف تشكيبلن عسكريان تابعان لمحزب القكمي
االجتماعي السكرم يمتاز بخطابو الطائفي العمني.
كحسب مصادرنا ،كانت عائمة "دكـ" (كىي عائمة تقطف سممية كلكف أصميا مف الريؼ المحيط
بيا ،كىي كاحدة مف العائبلت القميمة التي تديف باالثني عشرية داخؿ المدينة ،كال تختمؼ عف آؿ
سبلمة مف حيث الفقر كانعداـ التعميـ كامتيانيا لؤلعماؿ اليدكية قبؿ الثكرة) مف أكؿ مف أسس
ميميشيا شيعية في المدينة ،كقامكا بإنشاء و
مركز ليـ قرب كازية البادية جنكب المدينة .كقد جرل
تنازع مسمح بينيـ كبيف آؿ سبلمة.
ِ - 150بصْ ئعّبػ ،ً١وبرت ِٚؼبسع ع١بع ِٓ ٟعىبْ اٌّذٕ٠خـ ٠ؼ١ش دبٌ١ب ً ف ٟرشو١ب ٚاػزمً ٌّذح عٕخ ٔٚظف.
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كعمى الرغـ مف االستياء العاـ عمى النظاـ السكرم ،كعمى أدكاتو ،كالحساسية العامة مف
الميميشيات الشيعية ،إال أ ف امتناع الناس عف االحتجاج يبر هر الخكؼ الناجـ عف:
 .1الخكؼ مف تكرار ما حصؿ في المدف األخرل بالمدينة ،مف تدمير كتيجير كقصؼ
كقتؿ...
 .2بسبب قبضة النظاـ الحديدية عبر الميميشات ،عمى أف ىذه الميميشيات تستخدـ سياسة "الشد
كالرخي" حيث يتـ تخفيؼ الضغط عمى المدنييف كمما ظيرت عبلئـ الغض ب العاـ .ليعكد
الكضع لحالو السيئ بعد فترة .كمف األمثمة عمى ذلؾ ،صدكر قرار بإزالة "تعتيـ" بمكر
سيارات "الش بيحة" ،كىك ما يقكمكف بو لتسييؿ عمميات الخطؼ .لكف األمكر عادت إلى
سابؽ عيدىا .كيقكـ النظاـ أحيانان باعتقاؿ أحد "الشبيحة" إذا عمت احتجاجات األىالي ضده،
و
مؤقتة ثـ يطمؽ سراحو كما حدث مع "إبراىيـ الصالح".
لفت ورة

 .3الخطر القادـ مف القكل اإلسبلمية المسمحة ،كالتي قامت بعدة سمككيات في الفترة األخيرة
أدت إلى رسـ حد كاضح مع اإلسماعيمييف قائـ عمى الخكؼ كالرفض ،نذكر منيا:
أ  -قتؿ ناشطيف معارضيف .ففي أكؿ العاـ الجارم تـ قتؿ أربعة نشطاء مدنييف مف مدينة
سممية ،في منطقة إدلب ،مف قبؿ جيات تسيطر عمى تمؾ المنطقة ،كتـ اتياـ جبية النصرة
بيذه العممية ،كردىا ألسباب طائفية ،عممان أف الشباب األربعة جميعيـ معارضكف لمنظاـ
كتعرض بعضيـ لبلعتقاؿ ،كبعضيـ لممبلحقة أك الطمب لخدمة الجيش ،كىذا ىك سبب
ىربيـ مف مدينة سممية.
ب -كذلؾ قامت إحدل الكتائب المسمحة التي يتكلى قيادتيا الساركت (حارس المرمى السابؽ،
كالذم يقاؿ إنو بايع "داعش") بقصؼ المدينة بعدة صكاريخ أدت إلى جرح أطفاؿ كقتؿ عدة
مدنييف .كجاء في البياف الذم تناكلو ناشطكف عمى صفحات الفيس بكؾ ،أنو قد تـ قصؼ
مدينة سممية النصيرية ،المكالية لمنظاـ انتقامان لشيداء حمص .كتكرر القصؼ مرة ثانية في
و
و
الحؽ كأدل إلى مقتؿ عدد مف الضحايا المدنييف.
كقت

ت -ارتكاب "تنظيـ الدكلة اإلسبلمية" مجزرة في قرية المبعكجة التابعة لسممية ،كقياميا بخطؼ
السنة.
عدد مف النساء ،بعضيف مف ٌ
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ث -قياـ جبية النصرة ،أكاخر عاـ  ،2014باعتقاؿ عدد مف شباب مدينة سممية المنتسبيف
لمجيش الحر ،بمف فييا قائدىـ "أبك منصكر" ،ميددة بقتميـ ،لكنيا أطمقت سراحيـ بعد
كساطات ،كقامت بمصادرة سبلحيـ.
و
خكؼ و
كبير لدل سكاف المدينة ،مف معارضيف كمؤيديف؛ كبات
ىذه الحاالت شكمت حال ىة
مصدر تيديد لكجكدىـ ،كالسيما
اإلسماعي ٌميكف يجدكف في قكل اإلسبلـ المتشدد في محيط المدينة
ى
في ظؿ ىذا الحشد الطائفي الكبير الذم تعيشو البمد.
كاذا كانت ىذه الحالة تدفع السكاف لمجكء إلى الطرؼ المقابؿ أم النظاـ ،فإف االنتياكات التي
قامت بيا قكات الدفاع الكطني (مف خطؼ ،كاعتداءات) ،جعمتيا أيضنا مصد نار ال يقؿ خط نار
بالنسبة لئلسماعيمييف عف الطرؼ السابؽ .حتى إف اإلسماعيمييف اليكـ ،ال يعتقدكف – بجزء منيـ
عمى األقؿ – بقدرة النظاـ عمى حمايتيـ ،كالسيما بعد مجزرة المبعكجة التي ارتكبيا "تنظيـ الدكلة
اإلسبلمية"  ،حيث تأخرت قكات الدفاع الكطني المتمركزة في قرية صبكرة العمكية عمى بعد  5كـ
مف المبعكجة ،عف المؤازرة لعدة ساعات ،كلـ تصؿ إال بعد أف انسحب التنظيـ مف القرية .كبعد
أف قاـ "تنظيـ الدكلة اإلسبلمية" باالنسحاب حاكؿ بعض عناصر الدفاع الكطني سرقة
البيكت(  )151مما أثار غضب األىالي بشكؿ كبير.
سنيةه التي
ليذه األسباب تجد مدينة سممية نفسيا بيف فكي كماشة .ف ٌكيا األكؿ ىك قكل متطرفةه ٌ
باتت تحاصر المدينة تقريبنا ،كفكيا الثاني ىك المجاف الشعبية التي يسيطر عمييا عمكيكف،

مدعكمة مف ميميشيات شيعية.
الفمسطينيون السوريون

( )152

الفمسطينييف في سكريا كفؽ تقدير ً
كمؤسسات المجتمع المدني ،نحك
ات األكنركا
عدد البلجئيف
ٌ
يبمغ ي
ٌ

 600ألؼ الجئ؛ بما يمثٌؿ  %2.6مف مجمكع سكاف سكريا(  .)153يعيش منيـ نحك  260ألفان في
 - 151طجش دس٠ٚش  -فش٠ك ػًّ  ،اٌغٛسٚ ْٛ٠رجشثخ إٌضٚح – اٌؼاللخ ث ٓ١عىبْ ِذٕ٠خ اٌغٍّ١خ ٚإٌبصد ٓ١ئٌٙ١ب لغشاًِ ،ظذس عجك
روشٖ.
ٛ٠ - 152عف فخش اٌذٛ٠ٚ ٓ٠عف ص٠ذاْ" ،اٌفٍغط ْٛ١ٕ١اٌغٛس ْٛ٠ف ٟاٌّذٕخ اٌغٛس٠خ" ،وزبة ئٌىزش ٟٔٚئطذاس ِشوض دساعبد
اٌجّٛٙس٠خ اٌذّ٠مشاؽ١خhttp://goo.gl/6AXDaQ ،
 - 153ػذد عىّبْ عٛس٠ب ثذغت اٌّجّٛػخ اإلدظبئّ ١خ اٌغٛسّ ٠خ أوضش ِٓ ٔ ْٛ١ٍِ 20.5غّخ ٌؼبَ .2102
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دمشؽ ،ك 220ألفنا في ريؼ دمشؽ ،ك 37ألفنا في حمب ،ك 33ألفنا في درعا ،ك 24ألفنا في
و
و
يتكزعكف عمى
آالؼ في حماة ،كالباقي نحك 4
البلذقية ،ك10
حمص ،ك  12ألفنا في
آالؼ ٌ
ٌ
القنيطرة كادلب كالرقٌة كدير الزكر كالسكيداء( .)154

البقية يعيشكف في المدف
يترٌكز البلجئكف
تجمعان ،ك ٌ
الفمسطينيكف في سكريا في ٌ 13
ٌ
مخيمان ك ٌ 14
ً
الفمسطينييف مف ناحية الشؤكف
العامة لبلجئيف
الرئيسة .كتقع
ٌ
ٌ
المخيمات تحت إشراؼ الييئة ٌ
البمديات.
التجمعات تحت إشراؼ
اإلدارية كاألحكاؿ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
المدنية ,بينما تقعي
الرأي العام
اف ليـ
منذ بداية الثكرة ماؿ
الفمسطينيكف السكريكف إلى الحذر خكفان مف تكرار تجربة عاشيا أقر ه
ٌ
في الككيت كالعراؽ كقبميا األردف كلبناف .إال أف أجيزة األمف السكرية ،بمعكنة مف حزب اهلل،

تحد ت ىذه اإلرادة العامة عبر دفع شباب إلى الجكالف السكرم ليقتمكا بنيراف
كفصائؿ
فمسطينيةٌ ،
ٌ
االحتبلؿ اإلسرائيمي دكف معيف .ما بدا بعيف الناس استخدامان لدميـ خدمة لمنظاـ السكرم،

فانتفضكا في مخيـ اليرمكؾ أ ثناء تشييع الشيداء القادمة جثامينيـ مف الجكالف؛ ككاف مكقفان
الفمسطيني ،كحياة أبنائو كبناتو ،كقضيتو ،لخدمة النظاـ السكرم
كاضحان برفض استخداـ الشعب
ٌ
الشعبية أ طمقت الجبية الشعبية القيادة العامة النار عمى
في مكاجية الثكرة .كردان عمى االنتفاضة
ٌ
المتظاىريف السممييف  ،155بينما تحرؾ الفمسطينيكف في عدة مخيمات في دمشؽ تضامننا مع

المتظاىريف كمكقفيـ أ برزىا التحرؾ الذم حصؿ في مخيـ خاف الشيح.
الفمسطينية المرتبطة بالنظاـ السكرم ،كالمسماة "فصائؿ دمشؽ"،
رغـ ىذا المكقؼ بقيت الفصائؿ
ٌ
م ،كعبر العبلقة مع إيراف كبدعـ منيا؛ فشاركت في حممة العبلقات العامة
تخدـ النظاـ السكر ٌ

الفمسطيني
السياسية المتضامنة تقميديان مع الشعب
لخدمتو ،كتركيج ركايتو(  ،)156كالمقاء مع القكل
ٌ
ٌ
( )158
( )157
كمما قامت بو
إلقناعيا بمعاداة الثكرة السكرية  .كشاركت في المجيكد العسكر ٌ
م لمنظاـ ٌ ،
ّ
ّ
 - 154د .سمير حسن و ّ
السوريين وخصائصهم ،عام .2117
سمية سعد الدين ،السكان املقيمون غير
 - 155رفبخش أدّذ ججش ،ً٠األِ ٓ١اٌؼبَ ٌـ"اٌم١بدح اٌؼبِخ"ٌ ،ضٚاسٖ ف ٟاٌ َٛ١اٌزبٌٌ ٟالٔزفبػخ أٔٗ اعزّش ٌغبػبد ثاؽالق إٌبس ػٍٝ
اٌّزظب٘ش ٓ٠ثٕفغٗ.
ٌ - 156مبء ِغ أدّذ ججش ،ً٠األِ ٓ١اٌؼبَ ٌـ "اٌم١بدح اٌؼبِخ"ِ ،ذطخ اٌؼبٌُ اإل٠شأ١خ،
https://www.youtube.com/watch?v=bJLwsEDoyt8
 ٍٝ١ٌ - 157خبٌذ ،ػؼِ ٛىزت ع١بعٌٍ ٟججٙخ اٌشؼج١خٌ ،مبء ِغ لِ ٜٛزؼبِٕخ ِغ اٌشؼت ا ٌفٍغط،ٟٕ١
https://www.youtube.com/watch?v=aGjfEX -FNcE
 - 158اٌىزبة اإلٌىزش " ٟٔٚاٌفٍغط ْٛ١ٕ١اٌغٛس ْٛ٠ف ٟاٌّذٕخ اٌغٛس٠خ"ِ ،ظذس عجك روشٖ.
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المساىمة في حصار مخيـ اليرمكؾ ،كتغطية قصؼ مخيـ خاف الشيح بمئات البراميؿ المتفجرة،
كالصكاريخ ،كالياكف ،عمى الرغـ مف خمكه مف السبلح كالمسمحيف( .)159
الشبابي لـ يتكقؼ ،ىذا رغمنا عف تدمير النظاـ
إال أف الصراع بيف ىذه القكل كبيف الحراؾ
ٌ
الفمسطيني في المخيمات ،بمساىمة منيا( .)160
لممجتمع
ٌ
التشكيالت العسكرية الموالية

( )161

بدأت التشكيبلت العسكرية في أكساط الفمسطينييف ،حسب تقاطع الشيادات التي حصمنا عمييا،
م اإليراني ،الذم أرسؿ أحد قادتو في بداية الثك ةر ليجتمع مع مندكبيف مف
بدفع مف الحرس الثكر ٌ
و
بشكؿ جماعي كيطمب منيـ االستعداد لمدفاع عف "محكر المقاكمة كالممانعة" حسب
الفصائؿ
كؿ احتياجاتيـ.
قكلو ،كيعمميـ عف استعداد إيراف لتمبية ٌ
عمميةه مف أجؿ تشكيؿ ما سمتو الجبية
ات ٌ
في نيايات شير حزيراف يكنيك  2012بدأت خطك ه
الشعبية القيادة العامة "المجاف الشعبية"(  ،)162حيث افتتحت قيادة الجبية في مقر الخالصة في

و
إنفاؽ مالي كتجييز
ظؿ
مخيـ اليرمكؾ مكتبان لتسجيؿ المنتسبيف إلى ىذا الجسـ الجديد ،كفي ٌ
تسميحي خفيؼ ذيكر أف عدد عناصرىـ كصؿ إلى ما يقرب مف  2500عنصر(  .)163إال أنو
ىناؾ مبالغة بالرقـ ،فقد عرؼ عف القيادة العامة مبالغاتيا لمحصكؿ عمى المزيد مف التمكيؿ
اإليراني ،كىي أشاعت ىذه األرقاـ بيذا اليدؼ(  .)164بينما كانت تقاطعت تقديرات شيكدنا عمى
أف عدد عناصر ىذه المجاف بمغت بحدكد  500عنص ور تحت السبلح( .)165
كانتشرت عناصر المجاف الشعبية داخؿ المخيـ في كؿ األحياء تقريبان كش ٌكمت حكاجز ضيقت
و
بشكؿ و
أم
عمى المكاطنيف
أم معنى عممياتي ليا ،إذ كاف المخيـ خاليان تمامان مف ٌ
كبير دكف كجكد ٌ
ٛ٠ - 159عف ص٠ذاْ ٚئثشا٘ ُ١اٌؼٍ ،ٟاٌالجئ ْٛاٌفٍغط ْٛ١ٕ١ف ٟاٌّذٕخ ا ٌغٛس٠خِ :ذطبد ٚئدظبئ١بدِ ،شجغ عجك روشٖ
ٛ٠ - 160عف فخش اٌذِ ،ٓ٠خ ُ١اٌ١شِٛن :طشاع األج١بيٚ ،رذِ١ش ِجزّغ اٌؼظبحِ ،جٍخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خٍِ ،ف اٌ١شِٛن وبسصخ
أوجش ِٓ ِخ ،ُ١اٌؼذد  ،013ص .36
ٌ - 161الؽالع ثزفظ ً١أوضش ػٍ ٝاٌزشى١الد اٌّغٍذخ اٌفٍغط١ٕ١خ (اٌّٛاٌ١خ ٚاٌّؼبسػخ) :طجش دس٠ٚش ،اٌغالح ٚاٌّغٍذْٛ
اٌفٍغط ّْٛ ١ٕ١فِ ٟخ ُ١اٌ١شِٛنِ ،جٍخ اٌذساعبد اٌفٍغط١ٕ١خٍِ ،ف اٌ١شِٛن وبسصخ أوجش ِٓ ِخ ،ُ١اٌؼذد  ،013ص .48
 - 162ف ٟػذح ِٛاػغ ربٌ١خ اعزفذٔب ِٓ اٌشٙبدح اٌّىزٛثخ اٌز ٟدظٍٕب ػٍٙ١ب ِٓ اٌجبدش اٌفٍغط ٟٕ١ؽبسق دّٛد.
ِٛ - 163لغ فٍغط ٓ١أٔٚالhttp://goo.gl/VofJSi ،ٓ٠
 - 164فِ ٟمبثٍخ ٌؼجبط صو ، ٟػؼ ٛاٌٍجٕخ اٌزٕف١ز٠خ ٌّٕظخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خِ ،غ ٚوبٌخ أجشاع١ب ٌألخجبس األسدٔ١خ ،ف ٟؽش٠ك ػٛدرٗ
ئٌ ٝاٌؼفخ اٌغشث١خ ػبئذا ً ِٓ ٌمبء ِغ ثشبس األعذ ف ٟدِشك ،لبي " :اٌزم١ذ ثىً فظبئً ِٕظّخ اٌزذش٠ش اٌفٍغط١ٕ١خ ثبعزضٕبء اٌم١بدح اٌؼبِخ
اٌز ٟخذػذ اٌم١بدح اٌغٛس٠خ ثبِزالوٙب آالف اٌّمبرٍ ٓ١اٌزّ٠ ٓ٠ىٓ أْ ٠ذافؼٛا ػٓ اٌّخّ١بد ٌ١زفبجأ اٌغٛس ْٛ٠ثبألػذاد اٌّزٛاػؼخ ٌّمبرٍٟ
اٌججٙخ"ِٛ .لغ اٌٛوبٌخhttp://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=123575 ،
 - 165رمبؽغ شٙبداد ،أثشص٘ب شٙبدح اإلػالِ ٟفبسٚق اٌشفبػٟ

80

مركز دراسات الجميورية الديمقراطية

سوريا :عصر أمراء الحرب وعودة الحمايات والوصايات ( )1الميميشيا الشيعية

و
و
طرؼ مف أطراؼ الصراع السكرم باستثناء المجمكعات التي تتبع القيادة العامة ،كالتي
ألم
كجكد ٌ
و
و
معركؼ بإمكانياتو
تنظيـ مثؿ القيادة العامة،
ظؿ إنفاؽ مالي كتسميحي يفكؽ قدرات
نشأت في ٌ
كيدؿ عمى الممكؿ اإليراني دكف لبس .كىك ما كاف نقطة الفصؿ في
البشرية كالمالية المتكاضعةٌ ،
المكقؼ بالنسبة لمجمكعات المعارضة في األحياء السكرية المجاكرة لميرمكؾ.
لقد ش ٌكؿ كجكد قكات القيادة العامة مف خبلؿ عناصرىا كالمجاف التي سمحتيا داخؿ مخيـ اليرمكؾ
أحد أكجو كجكد النظاـ بالنسبة لممعارضة ،حيث مثٌؿ كجكد سبلح القيادة العامة داخؿ اليرمكؾ
أكؿ كسر لمعادلة تحييد المخيـ ،التي التزمت بيا مجمكعات المعارضة نسبيان خبلؿ الثمانية
و
شيكر السابقة حتى نياية أغسطس  ،2012كىي المدة التي تقدر لكجكدىا الزمني في أحياء
متاخمة لممخيـ مثؿ التضامف كالحجر األسكد .استمر كجكد لجاف القيادة العامة داخؿ اليرمكؾ
حتى منتصؼ ديسمبر  2012كىي مدة تقارب الثبلثة شيكر كنصؼ ،دخؿ فييا المخيـ دكامة
و
دمكي وة غير مسبكقة.
عنؼ ٌ

الفمسطينية المقاتمة دفاعان عف النظاـ السكرم إلى إيراف صراحة،
تتبع التشكيبلت العسكرية
ٌ

الرئيسي لمنظاـ
كيتمكضع حزب اهلل المبناني فييا في مكقع المكجو كالمتحكـ ،ككنو الككيؿ
ٌ
العسكرية
اإل يراني كلمعرفتو الطكيمة كالتفصيمية بالفصائؿ الفمسطينية .كتتعاكف التشكيبلت
ٌ
الفمسطينية ىذه مع الميميشيات الشيعية في كؿ مف حمب كالمنطقة الجنكبية في دمشؽ (يساىـ
ٌ

الفمسطينية ىك حصار مخيـ
الطرفاف في حصار المنطقة الجنكبية ،كالدكر المككؿ لمميميشيات
ٌ
اؼ في المعارضة المسمحة ،عبر كسائؿ
اليرمكؾ مف جية مدخمو الرئيسي) .كما اتيمت أطر ه

اإل عبلـ ،ىذه التشكيبلت بالمشاركة في معركة القممكف ،دكف كجكد أدلة مممكسة.
أبرز التشكيالت المسمحة الفمسطينية
أ  -لواء القدس (حمب)
تحكؿ فييا الفمسطينيكف مع الكقت
أشرس المجمكعات
ٌ
الفمسطينية المدافعة عف سمطة األسد ،كقد ٌ
إلى و
و
ميندس فمسطيني
أقمية .تأسست بداية عبر التعاكف بيف الجبية الشعبية  -القيادة العامة ك
مرتبط بأجيزة األمف يدعى محمد السعيد ،مف مكاليد مخيـ النيرب جنكب حمب ،في .2012
و
مجمكعات مرتبطة باألجيزة األمنية .كأخبرنا
فقامت "القيادة العامة" بدمج لجانيا المسمحة مع
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كؿ ىؤالء كانكا منذ بداية الثكرة يقكمكف بالمشاركة في حمبلت المرتبطيف في أجي ةز
شيكد بأف ٌ
ه
األمف في حمب إلرىاب المدنييف ،كالطبلب في الجامعة ،لثنييـ عف التظاىر.
بل أمنينا  ،يتشابؾ العمؿ معيا مع العمؿ المباشر مع األجيزة ،فإف
كاذا كانت "القيادة العامة" ككي ن
لكاء القدس مع الكقت ،كزيادة االعتماد عميو عسكريان ،بات ت عبلقتو األساسية مباش نةر بأجي ةز

الشيعية.
األمف ،كبالراعي اإليراني ،كالميميشيات
ٌ

كيضـ لكاء القدس الجئيف فمسطينييف مف مخيمي "النيرب" كحندرات (صاركا أقميةن مع الكقت في
المكاء) ،كمقاتميف مف مدينة حمب كريفيا الغربي كالشمالي ،ككتيبة الشبح األسكد كالقمصاف السكد.
شاىد مف المخيـ عف كجكد
ككاف المكاء بداية قد ٌاتخذ مخيـ النيرب مق نار رئيسنا لو .كركل لنا
ه
الكثير مف العناصر الشيعية مف العراقييف كاإليرانييف كال مبنانييف في مقرات المكاء في مخيـ

النيرب ،دكف أف يعرؼ و
تبينو
بدقة إف كاف ذلؾ تعاكنان أك أنيـ صاركا تابعيف لمكاء ،كما استطعنا ٌ
و
تطكوع أنشأه "لكاء أبي الفضؿ العباس"
بشكؿ ك و
اضح عبر شيكد ،ككسائؿ إعبلـ ،ىك كجكد مكتب ٌ
في المخيـ بالتعاكف مع "لكاء القدس" .كحسب أحد شيكدنا فإنو مف المبلحظ الحجـ الكبير

لعضكية السكرييف األرمف في المكاء.
و
متعددة في حمب ،منيا تمؾ التي جرت في
معارؾ
كيتككف المكاء مف ثبلث كتائب؛ كشارؾ في
ى

المدني،
حي صبلح الديف .كلمكاء تك ه
اجد في محيط مخيـ النيرب ،كقرب مطار النيرب العسكر ٌ
مك ٌ

كقرل العزيزة ،كالشيخ لطفي ،كحيبلف ،كغرب سجف حمب المركزم ،كمحيط مخيـ حندرات ،كفي
الجكية ،كجامع الرسكؿ األعظـ ،كفي جبية الراشديف غرب حمب.
محيط مبنى المخابرات
ٌ
كمع تراجع حضكر "لكاء أبي الفضؿ العباس" ،كاغبلؽ مكاتبو المنتشرة في مشركع  3000في
حي الحمدانية كحي صبلح الديف كحي المردياف كمخيـ النيرب كالمدينة الصناعية(  ،)166ازداد

و
لمتطكع في صفكفو ،حسب
عبلمي وة لدعكة الشباف في حمب
دكر لكاء القدس ،كباشر في
حمبلت إ ٌ
ٌ
و
و
متقاطعة مع ما كرد في كسائؿ إعبلـ( .)167
شيادات

ٌٛ - 166اء "أث ٛاٌفؼً اٌؼجبط " اٌؼشال٠ ٟزخٍ ٝػٓ "األعذ " ٕ٠ٚغذت ِٓ دٍتِٛ ،لغ اٌذسس اٌشبِ١خِ ،ظذس عجك روشٖ
ٌٛ - 167اء "اٌمذط " اٌفٍغط٠ ٟٕ١جٕذ شجبة دٍت ٌٍمزبي ثجبٔت إٌظبَ ،اٌغٛس٠خ ٔذhttps://goo.gl/LpDKyH ،
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ب "-المجان الشعبية المسمحة" التابعة لمجبية الشعبية لتحرير فمسطين – القيادة العامة
و
و
كتجييز تسميحي خفيؼ كصؿ تعداد المجاف داخؿ اليرمكؾ ما يقرب مف
إنفاؽ مالي
ظؿ
في ٌ
و
م
2500
عنصر  ،بعد قصؼ النظاـ السكر ٌ
بطيراف "الميغ" جامع عبد القادر الحسيني في

 16ديسمبر  ،2012كدخكؿ "لكاء الحجر
األسكد"

المخيـ،

انيارت

لجاف جبريؿ

كانسحبت بقاياىا مف المخيـ .كقامت األجيزة
األمنية بإعادة بناء ذاتيا خارج المخيـ ،بحيث
صارت جزءنا عضكينا مف تنظيـ القيادة العامة،
كأصبحت أحد أبرز التشكيبلت العسكرية
الفمسطينية التي تساىـ في حصار مخيـ اليرمكؾ مف الجية الشمالية كتسيطر عمى بعض األبنية
في مدخؿ المخيـ.
ت -تنظيم فتح االنتفاضة
يتكاجد التنظيـ عمى مدخؿ اليرمكؾ ،كنقدر أعداد أفراده ببضع مئات ،كقد استكلى مؤخ انر عمى
المربع الكاصؿ مف خمؼ مركز حمكة زيداف حتى محيط جامع الرجكلة شماؿ مخيـ اليرمكؾ خبلؿ
أحداث دخكؿ داعش إلى المخيـ ،حيث تمكف مف السيطرة عمى ىذه المنطقة مع انشغاؿ
المجمكعات داخؿ المخيـ بقتاؿ داعش .مف المؤكد أف تمكيؿ التنظيـ الجديد الذم م ٌكنو مف
استعادة بناه نسبيان مقارنة بالسابؽ مرتبطه مباشرة بتطكر األحداث في سكرية ،كمف ثمة مرتبطه
بالتمكيؿ اإليراني لمجماعات التي تقاتؿ لصالح النظاـ داخؿ سكرية .كالجدير بالذكر أف التنظيـ
يسيطر باالشتراؾ مع القيادة العامة عمى مخيـ الحسينية كيمنع أىالي المخيـ مف العكدة إليو رغـ
استعادة النظاـ لو مف أيدم المعارضة منذ قرابة السنتيف.
إيران تبني قاعد ًة شعبي ًة موالية
و
شعبي وة عمى أساس سياسي مصمحي ،دكف إ ىماليا ،ما استطاعت في
تسعى إيراف إلى بناء
قاعدة ٌ

كؿ المعمكمات التي
الدعكم
ظؿ الكضع الراىف كأكلكياتيا فيو ،العمؿ
الديني .كىذا ما ينسجـ مع ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
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بل (دينينا) عمى المستكل القاعدم،
أكردناىا في الفقرة السابقة ،فإيراف تدرؾ أنيا ال تممؾ حميفنا كام ن

و
تفاعؿ عقائدي
السيما أف العمكييف لـ ييبدكا أم
لذا "تؤسس نفكذىا عف طريؽ الرأس
السياسي ،ك ٌ
ٌ
معيا إلى اآلف"( .)168
و
االستيطاف ىك مف أشكاؿ بناء قا و
شعبية إليراف ،كيبدك أنو األكثر جدية ،كلدينا الكثير مف
عدة
و
و
بشكؿ كبير.
تغيير ديمكغرافي
الكقائع التي تدؿ عمى
ففي الريؼ الحمصي الجنكبي الغربي ،غرب نير العاصي إلى حدكد لبناف ،حيث تقع مدينة
السنية ،تذكر بعض التقارير أف حزب اهلل بقيادة المدعك "أبي
القصير كغيرىا مف القرل
الشيعية ك ٌ
ٌ
حسينيات،
السنية مبقيف عمى ثبلث
تراب" كالعقيد يكشع مف جيش النظاـ ،قامكا بيدـ المساجد
ٌ
ٌ

السنية في أكثر مف  75قريةن تقع في ىذه المنطقة ،بحالة
كقامكا بيدـ كتدمير كسرقة البيكت
ٌ
تغيير ديمكغرافي كبير ،إضافة إلى التنافس بينيـ عمى االستيطاف في و
بيكت تـ تيجير أىميا في
ٌ
الشيعية.
ىذه المنطقة ،التي تـ تسميتيا –حسب ناشطيف  -بالدكلة
ٌ

ابي وة كبي ورة عمى ضفة العاصي لمنع السكاف مف الكصكؿ إلى
اتر تر ٌ
كأيضان قاـ حزب اهلل بكضع سك ى
و
بشكؿ كامؿ:
منطقة غرب العاصي في ىذه "الدكيمة" .كمف القرل التي تـ تدميرىا
النيرية كالصفصافة كاألذنية كالمكح كأبك حكرم ،إضافة إلى السيطرة عمى مزارع أحمد عامر،
كىك سكرم مف القكمية التركمانية ،كاف يممؾ آالؼ الييكتارات في المنطقة ،بحجة أنو استكطف
اإلقطاعييف(  ،)169كىذه القرل جميعيا تقع في الريؼ الحمصي.
فييا كأخذىا مف مبلكيا
ٌ
عسكريةه ،كانذار
ككذلؾ تـ منع السكاف في القصير مف العكدة إلى مناطقيـ بحجة أنيا منطقةه
ٌ
مف بقي بضركرة المغادرة ،ألف ىذه األرض ،ال تعكد إلييـ ،بؿ ىـ مستكطنكف كانكا يعممكف في

مناطؽ إقطاعية آلؿ سكيداف( .)170
مف مصمحة إيراف كحزب اهلل السيطرة عمى الخط الممتد مف دمشؽ مرك نار بالقممكف كريؼ حمص

و
الغربي كحمص إلى الساحؿ ،لتأميف تك و
منطقة
اصؿ جغرافي بيف مناطؽ سيطرة النظاـ ،كتكفير

 - 168ئ٠شاْ ثال دبػٕخ ف ٟعٛس٠ب ٌٚؼجخ داػش أزٙذ ،ػٍ ٟأِ ،ٓ١اٌجٕٛث١خhttp://cutt.us/BmGcC . 2105 /5 /8 ،
 - 169اٌّشجغ اٌغبثك رارٗ.
 - 170استثمار إٌران فً سورٌا بمعزل عن مصٌر األسد ،ثائر غندور ،العربً الجدٌدhttp://cutt.us/8TgM 2105 /2 /4 ،
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و
داعمة لحزب اهلل ،كالسيما أف ىذه المنطقة ال تبعد كثي نار عف لبناف ،كتنفتح إلى عمؽ حزب اهلل
الجغرافي ،كتشكؿ خاصرتو( .)171
كتشير التقارير إلى أف خطط إعادة اإلعمار كانت معدة في كقت سابؽ عمى الثكرة ،ككانت تتـ
تحت غطاء تنظيـ العشكائيات ،مثؿ تنظيـ منطقة المزة لجعميا منطقة و
نفكذ إيراني شبيية
السياسي لعممية إعادة اإلعمار ىذه ،أنيا ال
بالضاح ية الجنكبية في بيركت ،كما يؤكد الطابع
ٌ
تقترب مف العشكائيات التي يقطنيا المكالكف مثؿ حي الم ةز  .86كجاءت الثك ةر لتسرع ذلؾ( .)172
افي كاالستيطاف في قمب مدينة حمص،
إضافة إلى الريؼ الغربي الحمصي ،يتـ التغيير الديمكغر ٌ
م في مدينة حمص ،في صيؼ ،2013
كالحدث األبرز كاألشير ،كاف حرؽ السجؿ العقار ٌ
م قصدان ،بحيث كانت الطكابؽ
ككجيت االتيامات لمنظاـ الذم أقدـ عمى حرؽ السجؿ العقار ٌ
تحترؽ كاحدان فكاحدان ،حسب المجنة السكرية لحقكؽ اإلنساف ،التي نقمت شيادة الباحث سعيد

()59
إلكتركنية.
بيانات
تبيف ممكية البيكت ،حيث ال تكجد
كثائؽ
يبؽ ىناؾ
ٌ
ه
رسميةه ٌ
ٌ
ي
نظمة  ،حيث لـ ى

شيعية
ىيب لمسكاف بحيث ال يعكدكف إلى أبنتييـ ،كتتـ عممية تكطيف لعناصر
ٌ
كيرافؽ ذلؾ تر ه
كسكرية( .)173
كلبنانية
اقية
ٌ
ٌ
عر ٌ

كاألمر ذاتو حدث في دمشؽ في مرسكـ  2012لتنظيـ مناطؽ الدحاديؿ كبساتيف الرازم كجزء

فسرىا ناشطكف بالرغبة في تكطيف
مف بساتيف داريا كالمكاف كنير عيشة ككفرسكسة ،في خطكوة ٌ
سكاف نبؿ كالزىراء (الشيعيتيف شماؿ حمب) فييا(  ،)174كأيضنا تـ تمميؾ الشيعة لعقار و
ات في حي
السكيقة .كفي النصؼ األكؿ مف عاـ  ،2014جرل نقؿ ممكية  3267عقا انر في مناطؽ المزة

كالمالكي كشارع بغداد في كسط دمشؽ ،كفي الشاغكر كالميداف كالعمارة في دمشؽ القديمة( .)175

العمني ألكؿ مرة لمسيرات
الشيعية في دمشؽ ،الظيكر
كمف مظاىر عممية تمكيف القاعدة
ٌ
ٌ
عاشكراء في قمب دمشؽ.

 - 171اٌزط١ٙش اٌطبئف ٟاٌظبِذ ،اٌذٚس اإل٠شأ ٟف ٟاٌزذِ١ش ٚاٌزٙج١ش ف ٟعٛس٠بٔ .بِٗ شبَ ،اٌطجؼخ األ ،ٌٝٚأ٠بسِ/بٛ٠
.201520152015
 - 172اٌزط١ٙش اٌطبئف ٟاٌظبِذِ ،ظذس عبثك.
ِ - 173ب ٚساء اٌخجش  /اٌجض٠شحٕ٘ 2104 – 4 - 07 /بن  811أٌف ٔبصح ِٙٚجش ِٓ دّض٠ٚ .زوش أ٘بٌ ٟدّض ِششٚع "دٍُ
دّض" ِ ٛ٘ٚششٚع ٙ٠ذف وّب ٠مٛي اٌّؼبسػٌ ْٛزٍّ١ه ِٕبؽك ِشوض٠خ ِٓ دّض ث١ذ أغٕ١بء ِٓ اٌطبئفخ اٌؼٍ ٠ٛخ٘ٚ ،زا اٌّششٚع
رّزذ جزٚسٖ ئٌ ٝفزشح اٌغجؼ١ٕ١بد د ٓ١لبَ دبفع األعذ ثالبِخ أثٕ١خ ٌٍٛافذ ٓ٠اٌؼٍ.ٓ١٠ٛ
https://www.youtube.com/watch?v=fnOVrpoSgjc
 - 174اٌّشجغ اٌغبثك رارٗ.
 - 175اٌزط١ٙش اٌطبئف ٟاٌظبِذِ ،ظذس عبثك.
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تفاصيؿ دقيقةه عف عمميات شراء أر و
انييف،
عممينا ال تكجد لدينا
ي
اض في دمشؽ كريفيا ،مف قبؿ إير ٌ
لكف ىناؾ العديد مف الشيادات التي تذكر ذلؾ.

أما في حمب ،فيناؾ أنباء تفيد بعمميات شر و
اء لبيكت تركيا أىميا ،أك اضطركا لبيعيا ،مف قبؿ
ه
و
العمكي يف القادميف مف الساحؿ
بشكؿ أساسي ،إضافة إلى بعض
شيعة مدينتي نبؿ كالزىراء
ٌ

و
الشيعية
محاكلة لتمكيف الشيعة مف قمب مدينة حمب القديمة ،حيث تسيطر الميميشيا
السكرم ،في
ٌ
و
و
اقي يف أثبتكا كالءىـ
معمكمات تشير إلى تجنيس
عمييا بشكؿ أساسي(  .)176إضافة إلى
شيعة عر ٌ

لمنظاـ (كليس لمفصيؿ الذم استجمبيـ) كتـ تكطينيـ في ضاحية األسد ،حي الحمدانية في حمب
كذلؾ في أبنية كانت قيد البناء ،كما أفادنا "مايك" ،إضافة إلى بناء حسينيات في مناطؽ مبلصقة
لجسر الشغكر قبؿ سيط ةر جيش الفتح عميو.
انيكف بشراء األراضي حسب باسؿ العبد
كاألمر ذاتو ينطبؽ عمى مدينة مصياؼ حيث يقكـ اإلير ٌ
اهلل.

اقتصادي نة مكالية ليا ،كقكة
قكة
ٌ
كتذىب إحدل التحميبلت إلى أف إيراف قد استطاعت أف تبني ن

مما يجعؿ أية حككمة ستأتي بعد األسد ،مضط نةر لمتعامؿ معيا؛ فإيراف
ٌ
عسكرية كاضحةٌ ،

اقتصادية
كبشريةن مف خبلؿ االستيطاف ،ك
عسكرية،
قكة
ٌ
ٌ
ٌ
كميميشياتيا استطاعت أف تخمؽ لنفسيا ن

انية(  ،)177التي لـ
مف خبلؿ الدعـ اإليراني كرىف عقارات الدكلة السكرية مقابؿ الديكف اإلير ٌ
تتكقؼ ،كآخرىا كاف في شير مايك مف العاـ .)178 (2015

بل
كيبدك صغر النظاـ السكرم أماـ طيراف جمينا حيف نبلحظ أنو يفاكض عمى جثث الػ  13قتي ن
شيعيان في منطقة حمب (قاد التفاكض ضابطه مف حزب اهلل) كيكافؽ عمى إطبلؽ سراح معتقميف
ٌ

مدني يف في المقابؿ .عممان أف النظاـ ال يقكـ بالمفاكضة عمى أسرل أحياء غير شيعة مف جيشو
ٌ
تدؿ بقكة عمى:
كعناصره األمنية! كىذه المفارقة خطيرةه مف حيث إنيا ٌ
 . 1العبلقة التي تنظميا إيراف مع أفرادىا بحيث إف جثامينيـ معتبرة.
ِ - 176مبثٍخ ِغ ِظطفِ ٝذّذّ٠ٚ ،ىٓ أْ ٔجذ ػذح رمبس٠ش ئػالِ١خ ػٓ ٘زٖ اٌمؼ١خ ِضً ً٘ :ثذأ االعز١طبْ اإل٠شأ ٟف ٟدٍت؟ اٌجٛ١د
اٌفبسغخ ٠غىٕٙب اٌّشرضلخ ٚػبئالر ،ُٙوٍٕب ششوبءhttp://all4syria.info/Archive/185084 2104 /02 /23 ،
ِ - 177جبٔ ٟاٌذٌٚخ ِمبثً اٌذ ،ْٛ٠جش٠ذح اٌمجظ اٌى٠ٛز١خhttp://cutt.us/j55Y 2105 /5 /0 ،
 178ئ٠شاْ رّٕخ عٛس٠ب لشػب ً جذ٠ذا ً ٌإلثمبء ػٍِ ٝبوٕ١خ دشة األعذ ،رشجّخ فٛاص اٌغؼ١ذ ،اٌغٛس ٞاٌجذ٠ذ2105 /5 /23 ،
http://cutt.us/17Y1
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لمفكقية الشيعية حتى إف أدت إلى استرخاص جنكده.
تبني النظاـ
ٌ
ٌ .2
الشعبية ،باتجاىيف نقيضيف :المسارعة لبلنتساب لمميميشيا
كىذا سيجد انعكاساتو عمى القاعدة
ٌ
الشيعي ة أك تزايد حالة النفكر منيا ،في أكساط المؤيديف لمنظاـ ،كفي كبل الحالتيف زعزعة النظاـ،
ٌ

كزيادة الصراع بينو كبيف قاعدتو كداخؿ قاعدتو الشعبية ذاتيا ،بيف و
الشيعية
قمؽ مف الميميشيا
ٌ

كمتحم و
س ليا.
ٌ
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الفصل الخامس الختامي :خالصات وتحديات
أ  -خالصات
تدخؿ النظاـ اإليراني في سكريا تحت دفع محاكلتو االستثمار في االضطرابات لمسيطرة كتحكيؿ
ٌ
العبلقة مع النظاـ السكرم إلى الكصاية ،كمف جية أخرل دفاعان عف نفكذه في سكريا ،كخكفان مف
أحد أىـ حمفائيا ،كمف ارتدادا تو الداخمية كىي لـ تب أر بعد مف الثك ةر
تداعيات سقكطو كخسارتيا ى

الخضراء التي قمعتيا داخميان.

مدتو إيراف بكؿ ما استطاعت مف عكامؿ القكة.
م بالتراجع
عسكرينا حتى ٌ
ٌ
كما إف بدأ النظاـ السكر ٌ
الكطني" مف عناصر "الشبيحة" الذيف كانكا
بداية كاف ذلؾ عبر مساىمتيا في إنشاء "قكات الدفاع
ٌ
يعممكف مع األجيزة األمنية في قمع المظاىرات ،كمف متطكعيف ٌتـ تحريضيـ كاغراؤىـ بالماؿ

كاالمتيازات .ككميميشيا مساندة قامت إ يراف بدفع بعض الفصائؿ الفمسطينية إلنشاء ميميشيا
الكردم (النسخة السكرية مف حزب العماؿ
خاصة بيا ،كدعمت حزب االتحاد الديمقراطي
ٌ
ٌ
خاصة بو.
الكردستاني) لتشكيؿ ميميشيا
ٌ

و
كافية لمدفاع عف النظاـ ،حتى سعت إيراف لدفع الميميشيا
تبيف أف ىذه الميميشيا غير
كما إف ٌ

الشيعية في كؿ مف العراؽ كلبناف لمقتاؿ في سكريا لتعكيض المقاتميف.

الطائفي قدر
استفزت الصراع
كلتستطيع إيراف إقناع المنضكيف في ىذه الميميشيا أف يقاتمكا
ٌ
ٌ
اع طائفي،
استطاعتيا ،كىك ما تكامؿ مع مساعي النظاـ السكرم منذ بداية الثكرة لحرفيا إلى صر و
م تجد في الصراع الطائفي العامؿ األساسي
كمع مساعي قكل
ٌ
طائفية معارضة لمنظاـ السكر ٌ
و
و
عميؽ في المجتمع السكرم ،تكامؿ
انقساـ طائفي
لضماف تصاعد قكتيا ،األمر الذم أدل إلى
الطائفي شيعي -سني.
مع الصراع اإلقميمي فتعزز الفرز
ٌ
الشيعية المرتبطة بكالية الفقيو في سكريا بثبلث مراحؿ متمايزة ،بينما
كقد مر كجكد الميميشيا
ٌ
ات لمر و
حمة رابعة يمكف تكقع احتماالتيا .في المرحمة األكلى كاف كجكدنا محدكدنا،
تظير مؤشر ه

يقتصر عمى تقديـ الخبرة كالمشكرة ،فالجيش كأجيزة األمف كانت التزاؿ بأفضؿ أحكاليا .في
المرحمة الثانية بدا ككأف كفة الصراع قد مالت لمصمحة المعارضة المسمحة ،التي أصبحت

و
اسع كعمني لمميميشيا الشيعية لمكاجيتيا ،كىك ما
تسيطر عمى
مساحات كاسعة ،ما أدل لدخكؿ ك و
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تيكج بإعبلف و
قادة مف إيراف كاألميف الع اـ لحزب اهلل بأنيـ أنقذكا النظاـ .أما المرحمة الثالثة ،التي
ٌ

م الرئيسي لبقاء حكـ األسد كعدـ
نعيش ،فأصبحت فييا الميميشيات
ٌ
الشيعية السبب العسكر ٌ
انيياره .كيمكف تقسيـ ىذه المرحمة إلى طكريف :األكؿ طكر انتصار و
كتمدود؛ كالثاني طكر تراجع
ات ٌ
تمدد " داعش" ،كنتيجة تكافؽ الدكؿ
اقية لممشاركة في مكاجية ٌ
نتيجة انسحاب ميميشيات عر ٌ
الداعمة لممعارضة السكرية كتكحيد جيكد فصائؿ المعارضة اإلسبلمية عمى األرض.

التطرؼ عند
محكرينا في تدعيـ
كنستنتج أف كجكد الميميشيا الشيعية التابعة لكالية الفقيوٌ ،أدل دك نار
ٌ
ٌ

طائفي نة كانت بأمس الحاجة لمزيد مف مصادر الشرعية.
قكل
ٌ
الطرؼ الثاني في الصراع ،كغذل ن
الطائفي
كىك ما يمكف اعتباره استمراريةن ألثر إستراتيجية سمطة األسد التي حددت التجييش
ٌ

الشعبية منذ بدايتيا .كىك ما يشرح اآللية الداخمية لمصراع الطائفي،
كمخروج ليا في مكاجية الثكرة
ٌ
كؿ ط و
رؼ فيو شرعية لآلخر بالدـ كالنار.
حيث يكٌلد ٌ
و
أىمي وة ،دخمت منذ فترة في طكرىا الطائفي ،نميؿ لبلعتقاد بأف الرأم
التحكؿ
كفي خضـ
لحرب ٌ
ٌ
بالحاجة لمحامي الخارجي سيمقى قبكالن أكبر لدل و
مزيد مف األفراد مف األقميات إف لـ يحصؿ تغير
ى
نكعي في طرؼ المعارضة .كاذا أضفنا ليذا العامؿ زيادة سطكة إيراف عمى سمطة األسد
المضعفة باطٌراد ،كتراجع األخيرة التي يمكف أف ت نحصر في جغرافيا الكجكد العمكم ،يمكننا
المتحكلة مف الحماية إلى
استشراؼ مبلمح المرحمة الرابعة كأبرزىا )1 :ىيمنة اإلرادة اإليرانية
ٌ
طائفي وة طامحة إلنشاء دكلة كلكنيا قد تككف
تحكؿ سمطة األسد إلى ميميشيا
ٌ
الكصاية؛ كاستمرار ٌ

دكلة عمكية؛  )2زيادة تبمكر الحالة الطائفية ،كىك ما تشجعو ،كتدعمو ،كتدعك إليو ،إيراف،
كتحاكؿ استثماره عبر طرح معادلة "تحالؼ األقميات" ،كطرح نفسيا "حاميان األقميات"؛  )3دخكؿ
سكريا في عصر الحمايات اإلقميمية كالدكلية لمككناتيا االجتماعية.
كنتيجة لذلؾ نرجح تعقد ردة الفعؿ الشعبية العمكية ،فنتكقع أنو مف جية ستتراجع مقاكمة
كؿ االحتماالت األخرل لمخركج مف المأزؽ الذم زجتيـ
قطاعات منيـ
لمتشي ع باطراد مع إغبلؽ ٌ
ٌ
قطاعات أخرل في ذلؾ تيديدنا ليكيتيا كنمط
فيو سمطة األسد ،بينما مف جية أخرل ستجد
ه

اجتماعيان مف الصعب التنبؤ بمداه ،ألنو سيككف صراعان مع سمطة
مما سيكلٌد صراعان
ٌ
حياتياٌ ،
األسد كداخميا.
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اطية ،كىك ما نتج عف فشؿ
كنجد أف الغائب األكبر عف المشيد ىك المعارضة
الكطنية الديمقر ٌ
ٌ
طمكحات الثكرة المدنية لتشكيميا تحت ضربات النظاـ المنيار مف جية ،كالميمشيات الشيعية،

م االستئصالي .كما نجد
كاإلسبلـ ٌ
السني الراديكالي ،كالفكضى الناتجة عف سمكؾ النظاـ التدمير ٌ
عجز القكل الديمقراطية األخرل ،الضعيفة أصبلن ،عمى التفاعؿ مع الكارثة التي يعيشيا الناس.

ب  -تحديات
اطية ،حتى ببعدىا الفكرم،
مع غياب التيار
اطي غابت الكطنية السكرية الديمقر ٌ
الكطني الديمقر ٌ
ٌ
الطائفي .فمنذ المحظة األكلى لمبحث الحظنا كيؼ يزكؿ الفارؽ بيف النظاـ اإليراني
ساد الشحف
ٌ

كالميميشيا الشيعية مف جية كعمكـ الشيعة مف جية أخرل .إف إجماؿ الشيعة ،كاجماؿ العمكييف،

التشيع لمصمحة الحكـ
في خانة العدك ،كعدـ التمييز ب يف كالية الفقيو كإيديكلكجيا حكـ تقصر
ٌ
العمكييف كبيف
لقطاع مف
كظيفينا
اإليراني كبيف الشيعة بالمجمؿ ،كبيف سمطة استبداد أنتجت دك نار
و
ٌ
ٌ

يغيب الحقيقة كيفيد الطائفية كمف يستثمر فييا .كنتيجة ليذا الغياب يكاجو
عمكـ
العمكييفٌ ،
ٌ

السكريكف التحديات عبر البنى الحمائية المتكفرة ليـ ،كالتي غالبان ما تككف طائفيةن ،إف كانت تمؾ
الطائفية التي تكاجييما ،ما
التي تدعميا سمطة األسد كا يراف ،أكتمؾ التي تدعميا المعارضة
ٌ
يطبؽ الكضع الطائفي.

خص اإل ستراتيجية اإليرانية في سكريا نجد أف بيف النكايا كبيف تحقيقيا (سكاء عبر الميميشيات
بما ٌ
أك عبر التشييع) مكانع منيا:

الطائفي المرتفع الذم تستخدمو إيراف كككبلؤىا إلى إضعاؼ قدرتيا عمى
 - 1يؤدم الشحف
ٌ
االستقطاب خارج إطار الشيعة ،كافراغ الرصيد المقاكـ ليا كلحزب اهلل.
-2

االستنزاؼ الكبير الذم تتعرض لو إيراف نتيجة خكضيا حركبان بالككالة ،عبر الميميشيات

الشيعية ،في ثبلث دكؿ (العراؽ ،سكريا ،اليمف) ،مرشحة أف تصبح أربع في حاؿ انفجر الكضع
الدكلي مضركبان حكليا ،كميددة في حاؿ الكصكؿ إلى
في لبناف .في الكقت الذم مازاؿ الحصار
ٌ
و
السياسي.
اتفاؽ نككم بأف تشيد صراعنا داخمينا بيف المتشدديف كاإلصبلحييف داخؿ نظاميا
ٌ

-3

الشيعية بسبب تفاكت الخمفيات اإلثنية كالعقائدية.
المشكبلت التي تتخمؿ الميميشيات
ٌ

الرابط األساس بيف ىذه الميميشيا ىك الكالء لممركز كالذم يبتعد عف بعده العقائدم تحت ضغط

و
الشيعي لكالية الفقيو،
مقاكمة ضمف الكجكد
تبيناه مف
الحاجات السياسية .كاذا أضفنا ليذا ما ٌ
ٌ
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و
الكطنية عمى حساب الرابطة العقائدية المصنعة لخدمة
شيعي وة لمصالحيا
تككينات
كانحياز
ٌ
ٌ
القكمية الفارسية ،نستشرؼ عناصر صراع متزايد سيككف محكرينا حيف تتراجع حدة الصراع

يفسر حرص إيراف كككبلئيا
الطائفي التي تجبر قطاعان كاسعان منيا عمى التكحد آنيان .كىك ما ٌ
ٌ
عمى الشحف الطائفي.
م كجميكره ،فبينما يخسر
-4
ه
مشكبلت ناتجةه عف التعديبلت الحاصمة عمى النظاـ السكر ٌ
النظاـ عسكريان كيتحكؿ سياسيان إلى قكة مرتينة ذات و
بعد طائفي صريح ،يزداد لدل جميكره
ٌ
و
و
قيادات جديدة
قطاعات مف القاعدة باتجاه
الشعكر بحجـ الخسارة ،ما يفتح الباب النفصاؿ
سيتسع بمقدار عجز
محمينا كيككف بعضيا انشقاقنا عف القيادة القديمة ،كىك ما ٌ
سيككف أغمبيا ٌ
-5

التككف بما يناسب التغيرات كمتطمباتيا.
القمة عف إعادة ٌ

اع دمكم شيعي  -سني
ميؿ األقميات لمبحث عف آليات حماية ال تربطيا بصر و

اني يظير حيكيةن عالية ،كقدرة عمى التأقمـ مع المستجدات كتغيير خطابو
إال أف النظاـ اإلير ٌ
السكرية عاج نزة عف تقديـ و
كطني وة
رؤية
كتحالفا تو ،بما يتناسب معيا .كفي حاؿ بقاء المعارضة
ٌ
ٌ
سكرية ،عممية كجادة ،كا و
العمكيكف مصالحيـ بالتكازم مع مصالح
كطني جامع ،يجد فييما
طار
ٌ
ٌ
المككنات األخرل ،كتح ت ضغط شعكرىـ بالتيديد مف طرؼ المعارضة اإلسبلمية ،فإف التماىي

مع النظاـ الذم أظيره أغمبيـ مف بداية الثكرة قد يصؿ إلى حد يقبؿ فيو غالبيتيـ الكصاية
الخارجية أك حتى االنقساـ.
كسيؤدم عجز المعارضة عف التش ٌكؿ الكطني إلى ضياع فرصة االستفادة الشاممة مف فترات

و
الشيعية ،المرتبط بأدكارىا في ساحات أخرل مثؿ العراؽ
قطاعات مف الميميشيات
تراجع قدرة
ٌ
و
الطائفي
مستقبمي .كاف أصبح الميؿ العاـ باتجاه المزيد مف االنغبلؽ
كاحتماؿ
كاليمف حاليان كلبناف
ٌ
ٌ
طكر و
كالعجز الكطني ،فنحف مقبمكف عمى و
الطائفية التي ال تنتيي إال بالتقسيـ أك
جديد مف الحرب
ٌ
بالكصاية الخارجية المباشرة ،أك بكمييما معان.

ح حؿ كطني ،عبر نبذ الجيات الطائفية كتشكيؿ و
إطار كطني جامع يؤسس لعممية
أما إذا تـ طر ي

و
متساك مع أخيو بصرؼ النظر عف المذىب كالديف ،فإف
تككف كطني فعمي ،يجد فيو السكرم أنو
ٌ
الشيعية التابعة
بل حاسمنا في زعزعة أركاف النظاـ كضرب ىيمنة إيراف كالميميشيا
ذلؾ سيككف عام ن
ٌ
ليا.
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ممحق ( )1والية الفقيو
عصب رئيسي في بحثنا ،إال أف
كجدنا أنو مف الضركرم تعريؼ "مذىب كالية الفقيو" ،طالما ىي
ه
و
و
مذىب فكرم سياسي يدير
تعريؼ يحكم اخت ازالن كىك ما ينطبؽ بشدة عمى محاكلة تعريؼ
كؿ
ٌ
و
مذىب عبر العالـ ،عبلقة تككف أحياننا صراعية(  .)179مع ذلؾ ،كتمبية
باتباع
دكلة كعبلقتيا ٌ
لحاجة الدراسة ،سكؼ نغامر بتقديـ تعريؼ لمذىب كالية الفقيو بقدر ما نتمكف مف الدقة.

و
إحياء ،كاضافة(  - )180المرجع
مذىب فكرم شيعي أنتجو –عبر إعادة
مذىب والية الفقيو:
ه

الشيعي ركح اهلل بف مصطفى بف أحمد المكسكم الخميني(  )1989 - 1902()181الذم كاف لو
ٌ
السياسية األخرل المشاركة في
دكر رئيسي في الثكرة اإليرانية ،إال أنو قاد االنقبلب عمى التيارات
ٌ
ه
الثكرة بعد سقكط الشاه(  ،)182كسٌمـ الحكـ لرجاؿ الديف ("الحككمة اإلسبلمية")( )183؛ بعد أف كاف

أغمبية الشيعة يعتقدكف بأف إقامة الدكلة اإلسبلمية مرىكنةه بإماميـ الثاني عشر "الميدم
المنتظر"

( )184

الذم يعتقدكف أنو سيعكد ليقيـ دكلتو .كيعتمد مذىب كالية الفقيو عمى أنو يمكف

عامة
لمفقيو أف ينكب عف "اإلماـ الغائب" في ميمة الحكـ إلى حيف عكدتو ،كىك ما يعني كالية ٌ

كمطمقة لمفقياء( .)185

الرسمي عاـ ،1501في سياؽ
الشيعي المذىب
تاريخينا قاـ الحكـ الصفكم بجعؿ المذىب
ٌ
ٌ
الصراع مع الدكلة العثمانية التي استحصمت بالغمبة عمى كراثة الخبلفة السنية .ثـ قاـ رجؿ الديف

المحقؽ عمي الكركي باألخذ بكالية الفقيو عف تيار و
ات إسبلمية أخرل (المعتزلة ،كالشيعة الزيدية)،
 - 179اٌغّ ١ذ ػٍ ٟاألِٚ :ٓ١ال٠خ اٌفم ٗ١شأْ ئ٠شأٚ ٟدضة هللا ٚأًِ أعبءا ٌٍش١ؼخ اٌؼشةِ ،جٍخ "اٌّجٍخ"،
ّ٠ - 180ىٓ اٌؼٛدح ٌزطٛساد ٘زٖ إٌظش٠خ ػجش اٌزبس٠خ ثبالؽالع ػٍ ٝاٌجذشٔ :ظش٠خ ٚال٠خ اٌفمٚ ٗ١رذاػ١برٙب ف ٟاٌفىش اٌغ١بع ٟاإل٠شأٟ
اٌّؼبطش ،شف١ك شم١ش ،اٌّؼشفخ ،اٌجض٠شح ٔذhttp://goo.gl/6daiat ،
٠ٚ" - 181ىج١ذ٠ب" اٌّٛعٛػخ اٌذشحhttp://goo.gl/ppsxgd ،
ّ٠ - 182ىٓ اٌؼٛدح ئٌ ٝاٌٍمبء ِغ د .أث ٛاٌذغٓ ثٕ ٟطذس(  ،)0933اٌشئ١ظ اإل٠شأ ٟاألٚي ثؼذ اٌضٛسح ( ِ ، )0980- 0981غ جش٠ذح
اٌششق األٚعؾhttp://goo.gl/AQz3mO ،
 ٌٛ" " - 183لبَ اٌشخض اٌذبئض ٌٙبر ٓ١اٌخظٍز( ٓ١اٌؼٍُ ثبٌمبٔٚ ْٛاٌؼذاٌخ) ثزأع١ظ اٌذىِٛخ ،رضجذ ٌٗ اٌٛال٠خ ٔفغٙب اٌز ٟوبٔذ صبثزخ
ٌٍشعٛي األوشَ (ص) ٠ٚجت ػٍ ٝجّ١غ إٌبط ئؽبػزٗ .فز ُ٘ٛأْ طالد١بد إٌج( ٟص) ف ٟاٌذىُ وبٔذ أوضش ِٓ طالد١بد أِ١ش
اٌّإِٕ( ٓ١ع) ٚطالد١بد أِ١ش اٌّإِٕ( ٓ١ع) أوضش ِٓ طالد١بد اٌفم ٛ٘ ,ٗ١ر ُ٘ٛخبؽئ ٚثبؽً " .اٌذىِٛخ اإلعالِ١خ ،سٚح هللا ثٓ
ِظطف ٝثٓ أدّذ اٌّٛع ٞٛاٌخّ ، ٟٕ١وزبة ئٌىزشِٛ ،ٟٔٚلغ ِىزجخ إٌشجظhttp://www.narjes - ،
library.com/2012/01/blog-post_638.html
٠ - 184ؼزمذ اٌش١ؼخ االصٕب ػشش٠خ ثـ "اٌّٙذ ٞإٌّزظش" ٛ٘ٚ ،ػٕذُ٘ اإلِبَ ِذّذ ثٓ اٌذغٓ اٌٌّٛٛد ػبَ ٘255ـٚ ،أٔٗ دِٕ ٟز ران
ف ػٓ األٔظبس ٠ ٌٓٚظٙش ئال ف" ٟآخش اٌضِبْ" ٌ١ؼٍٓ دٌٚزٗ.
اٌذٌ ٓ١ىٕٗ ِخز ٍ
" - 185فـ ٟصِٓ غ١جخ اإلِبَ اٌّٙذ( ٞػ َّج ً هللا رؼبٌ ٝفشجٗ) رىٚ ْٛال٠خ األِش ٚئِبِخ األِخ فـ ٟاٌجّٛٙس٠خ اإلعالِ١خ اإل٠شأ١خ ث١ذ
اٌفم ٗ١اٌؼبدي ،اٌّزم ،ٟاٌجظ١ش ثأِٛس اٌؼظش ،اٌشجبع اٌمبدس ػٍ ٝاإلداسح ٚاٌزذث١ش ٚرٌه ٚفمب ً ٌٍّبدح  " .017اٌذعزٛس اإل٠شأِٛ ،ٟلغ
ٚصاسح اٌشإ ْٚاٌخبسج١خ اٌجّٛٙس٠خ اإلعالِ١خ اإل٠شأ١خ،
http://www.ar.mfa.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=142
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ليبرر العبلقة بيف الفقيو الشيعي االثني عشرم كرجؿ السمطة (مغتصبيا حسب األمامية)،
استجابة لدعكة الشاه طيماسب الصفكم (سنة  939ىػ  1533 -ـ)الذم كاف بأمس الحاجة

لمسمطة الدينية لمكاجية اضطر و
ابات في دكلتو( .)186

إال أف الخميني طكر كالية الفقيو بحيث يككف الفقيو كالحاكـ بآف ك و
احد ،كليكرث إيراف ىذه
ٌ
لكؿ الشيعة في العالـ .كقد قاـ الخميني بخطكتو العممية لتطبيؽ
المعادلة ،كليطرحيا مذىبان ٌ
و
عممية تتمركز حكؿ شخص
نظريتو عبر تمميؾ قرار كشرعية الدكلة إلى كبار رجاؿ الديف عبر

الكلي الفقيو(  ،)187كليس دكف الكثير مف المقاكمة بما فييا مف مرجعيات دينية(  .)188ثـ قاد
الشيعي خارج إيراف بغية تحكيؿ الشيعة إلى مذىب كالية الفقيو ،خدمةن لنفكذ
الصراع في الكسط
ٌ
دكلتو ،كبالتالي جعؿ المعتقديف بكالية الفقيو مف الشيعة في بمداف أخرل أتباعنا لحاكـ دكلة

( )189
و
عامؿ مف الممكف أف يستفيد منو ،مف األكضاع المتردية في ىذه
أم
أجنبية  ،مستفيدنا مف ٌ

البمداف ،كالقير الطائفي (المكجكد في الحاضر ،أك ذاؾ المكجكد في الذاكرة الجمعية) ،كصكالن

إلى استخداـ الصراع مع إسرائيؿ لخدمتو ،فػ" الحككمة اإليرانية قائمةه عمى أساس كجكد عدك
دائـ ،فيقضكف بحجة العدك عمى أم معارضة قد تنشأ ،كعداؤىـ إلسرائيؿ فيو مصمحةه إليراف،
كىي ليست عداكة مبدئية"( .)190
كما بيف بناء الجميكرية القكمية الدينية(  ،)191كاعادة بناء نفكذىا في الخارج المتمحكر حكؿ
استتباع الشيعة في دكؿ أخرل ،تظير أحد أ برز تناقضاتو الداخمية ،كمضاره الخارجية .أما
األكلى فقد حاكؿ تيار الخميني عمى المستكل الداخمي تحقيؽ غايتيف متناقضتيف :قبض كبار
 - 186شف١ك شم١شٔ ،ظش٠خ ٚال٠خ اٌفمٚ ٗ١رذاػ١برٙب ف ٟاٌفىش اٌغ١بع ٟاإل٠شأ ٟاٌّؼبطش ،ثبة أثشص اٌّؼزشػ ٓ١ػٍٚ ٝال٠خ اٌفم،ٗ١
اٌّؼشفخ ،اٌجض٠شح ٔذِ ،ظذس عجك روشٖ.
ٚ" - 187ظبئف اٌمبئذ ٚطالد١برٗ - 0 :رؼ ٓ١١اٌغ١بعبد اٌؼبِخ ٌٕظبَ اٌجّٛٙس٠خ اإلعالِ١خ اإل٠شأ١خ ثؼذ اٌزشبٚس ِغ ِجّغ رشخ١ض
ِظٍذخ إٌظبَ ." .اٌجٕذ األٚي ،اٌّبدح  ، 010اٌذعزٛس اإل٠شأِٛ ،ٟلغ ٚصاسح اٌشإ ْٚاٌخبسج١خ اٌجّٛٙس٠خ اإلعالِ١خ اإل٠شأ١خِ ،شجغ
عجك روشٖ.
 - 188شف١ك شم١شٔ ،ظش٠خ ٚال٠خ اٌفمٚ ٗ١رذاػ١برٙب ف ٟاٌفىش اٌغ١بع ٟاإل٠شأ ٟاٌّؼبطش ،ثبة أثشص اٌّؼزشػ ٓ١ػٍٚ ٝال٠خ اٌفم،ٗ١
اٌّؼشفخ ،اٌجض٠شح ٔذِ ،ظذس عجك روشٖ.
ٕ٠ - 189ض اٌج١بْ اٌزأع١غٌ ٟـ”دضة هللا” ف 06 ٟشجبؽ  ،0985دشف١ب ًٔ“ :ذٓ أثٕبء أِخ دضة هللا اٌزٔ ٟظش هللا ؽٍ١ؼزٙب ف ٟئ٠شاْ
ٚأعغذ ِٓ جذ٠ذ ٔٛاح دٌٚخ اإلعالَ اٌّشوض٠خ ف ٟاٌؼبٌٍُٔ ،زضَ أٚاِش ل١بدح ٚادذح دىّ١خ رزّضً ثبٌ ٌٟٛاٌفم ٗ١اٌجبِغ ٌٍششائؾ .وً ٚادذ
ِٕب ٠زِّٙ ٌٝٛزٗ ف ٟاٌّؼشوخ ٚفمب ً ٌزىٍ١فٗ اٌششػ ٟف ٟئؽبس اٌؼًّ ثٛال٠خ اٌفم ٗ١اٌمبئذٔ .ذٓ فٌ ٟجٕبْ ال ٔؼزجش أٔفغٕب ِٕفظٍ ٓ١ػٓ اٌضٛسح
ف ٟئ٠شاْ" ،أظش ِ١ضبق اٌذضة ف ٟوزبة :دضة هللا سؤ٠خ ِغب٠شح ِٚ 226ب ثؼذ٘ب.
 - 190دٛاس ِغ اٌّفىش اٌؼشال ٟأدّذ اٌمجبٔجِٛ ،ٟلغ لٕطشحhttp://goo.gl/JFzXYq ،
ّ٠ - 191ىٓ ِالدظخ اٌطج١ؼخ اٌّزٕبلؼخ ٌٍجّٛٙس٠خ اإل٠شأ١خ فٔ ٟض اٌذعزٛسِ ،ضً ل ٌٗٛف ٟاٌّبدح اٌغبدعخ ٚاٌؼشش" :ٓ٠األدضاة،
ٚاٌجّؼ١بدٚ ،اٌ١ٙئبد اٌغ١بع١خٚ ،االرذبداد اٌّ١ٕٙخٚ ،اٌ١ٙئبد اإلعالِ١خٚ ،األلٍ١بد اٌذ١ٕ٠خ اٌّؼزشف ثٙب ،رزّزغ ثبٌذش٠خ ثششؽ أال
رٕبلغ أعظ االعزماليٚ ،اٌذش٠خٚ ،اٌٛدذح اٌٛؽٕ١خٚ ،اٌم ُ١اإلعالِ١خٚ ،أعبط اٌجّٛٙس٠خ اإلعالِ١خ ،وّب أٔٗ ال ّ٠ىٓ ِٕغ أ ٞشخض
ِٓ االشزشان فٙ١ب ،أ ٚئججبسٖ ػٍ ٝاالشزشان فـ ٟأدذ٘ب ." .اٌّمزطف ِٓ اٌذعزٛس اإل٠شأِٛ ،ٟلغ ٚصاسح اٌشإ ْٚاٌخبسج١خ اٌجّٛٙس٠خ
اإلعالِ١خ اإل٠شأ١خِ ،ظذس عجك روشٖ.
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رجاؿ الديف عمى الدكلة كقرارىا كشرعيتيا مف جية ،كاشراؾ أكسع إطار مف اإليرانييف في إدا ةر
جكانب ل يست بالقميمة مف أمكرىـ اليكمية عبر المؤسسات الجميكرية مف جية أخرل(  ،)192فصنع
االستبداد لضبط التناقض لمصمحة الطرؼ األكؿ(  .)193بينما كاف لعممية استتباع قطاعات مف
الكارثي ،عمى سيادة دكليـ ،كفي حالة العراؽ عمى
الشيعة في بعض الدكؿ أثره
السمبي ،كأحيانان
ٌ
ٌ
إمكانية بناء الدكلة ،كدائمان عمى اجتماعيـ مع بقية مكاطنييـ(  .)194فيذا االستتباع يجعؿ
القطاعات االجتماعية المنضبطة بكالية الفقيو تخدـ مصالح إيراف في دكليا كفي دكؿ أخرل؛
الشيعية التابعة إليراف التي تقاتؿ في سكريا كالعراؽ كاليمف
عسكريان كما يحصؿ مع الميميشيات
ٌ

مؤثر
كلبناف ،أك اقتصادينا كدعكينا كسياسينا كما يحصؿ في بمداف أخرل مثؿ تمؾ التي ليـ
ه
كجكد ه

( )195
الكارثي،
ا
أحيان
ك
،
السمبي
ر
ه
أث
لو
ما
كىك
.
فييا كما ىي حاؿ شيعة لبنانييف في بمداف إفريقية
ن
ٌ
ٌ
عمى الشيعة في ىذه البمداف.

إال أنو حتى عبلقة االستتباع قد تمر بعممية تبادؿ المنافع ،كاف كانت دائمان تميؿ إلى مصمحة
المستتبع ،تحديدنا تمؾ التي فييا عامؿ الرضى جنب عامؿ اإلجبار .كىك ما ينطبؽ عمى
الطرؼ ي
مكضكعنا ،حيث استفادت إيراف مف مظمكمية الشيعة العرب ،بينما كاف يييمف عمى أكساطيـ
قبميا التيا ارف القكمي العربي كاليسارم.
أخي انر ،ييعرؼ نعيـ قاسـ ،نائب األميف العاـ لحزب اهلل ،الكلي الفقيو بأنو "الذم يككف عالمان عادالن

كمجتيدان يستطيع استنباط األحكاـ الشرعية مف الشريعة المقدسة ،كىك يتصدل لشؤكف المسمميف
بحيث يدير قضاياىـ العامة التي ترتبط بشؤكف األمة كالحككمة بشكؿ عاـ ،أم بمعنى آخر
الفقيو ىك الذم يتحمؿ المسؤكلية في اإلدارة السياسية كالمالية كادارة الشؤكف العامة لمدكلة كاألمة
االجتماعي .كالية الفقيو ىي
السياسي ك
المتصدم ألمكر الحككمة كاإلدارة كمتابعة الشأف
معان .ىك
ٌ
ٌ
ٌ
المسؤكلية التي يتصدل ليا أحد الفقياء أم بمعنى آخر ىك حاكـ عمى األمة ليس فقط عمى
٠" - 192جت أْ رذاس شإ ْٚاٌجالد فـ ٟجّٛٙس٠خ ئ٠شاْ اإلعالِ١خ ثبالػزّبد ػٍ ٝسأ ٞاألِخ اٌز٠ ٞزجٍ ٝثبٔزخبة سئ١ظ اٌجّٛٙس٠خ،
ٚأػؼبء ِجٍظ اٌشٛس ٜاإلعالِٚ ٟأػؼبء عبئش ِجبٌظ اٌشٛسٔٚ ٜظبئش٘ب ،أ ٚػٓ ؽش٠ك االعزفزبء اٌؼبَ فـ ٟاٌذبالد اٌزٔ ٟض
ػٍٙ١ب اٌذعزٛس " .اٌذعزٛس اإل٠شأِٛ ،ٟلغ ٚصاسح اٌشإ ْٚاٌخبسج١خ اٌجّٛٙس٠خ اإلعالِ١خ اإل٠شأ١خِ ،ظذس عجك روشٖ.
 - 193دغُ اٌخّ ٟٕ١اٌطبثغ االعزجذادٔٚ ،ٞجذ اٌذغُ اٌز ٞثٕٚ – ٝر١بسٖ  -ػٍ  ٗ١إٌظبَ اٌغ١بع ٟف ٟل ٌٗٛثشعبٌخ ٌٍخبِٕئ ٟد ٓ١وبْ
األخ١ش سئ١غب ً ٌٍجّٛٙس٠خ ٚ ":رغزط١غ اٌذىِٛخ ( ٚال٠خ اٌفم )ٗ١أْ رٍغ ِٓ ٟؽشف ٚادذ االرفبلبد اٌششػ١خ اٌز ٟرؼمذ٘ب ِغ اٌشؼت ئرا
سأرٙب ِخبٌفخ ٌّظبٌخ اٌجٍذ ٚاإلعالَ"ٔ .ظش٠خ ٚال٠خ اٌفمٚ ٗ١رذاػ١برٙب ف ٟاٌفىش اٌغ١بع ٟاإل٠شأ ٟاٌّؼبطش ،شف١ك شم١ش ،اٌجض٠شح ٔذ،
اٌّؼشفخِ ،شجغ عجك روشٖ.
 - 194اٌّشجغ اٌذ ٟٕ٠اٌغّ ١ذ ػٍ ٟاألِ ،ٓ١اٌغّ ١ذ ػٍ ٟاألِٚ :ٓ١ال٠خ اٌفم ٗ١شأْ ئ٠شأٚ ٟدضة هللا ٚأًِ أعبءا ٌٍش١ؼخ اٌؼشةٌ ،مبء فٟ
"اٌّجٍخ" إٌٍذٔ١خhttp://goo.gl/6nDhjf ،
 - 195اٌ١ٙجخ اٌش١خ ع١ذار ،ٟو١ف رٍؼت ئ٠شاْ ثأٚسالٙب ف ٟغشة ئفش٠م١ب؟ِ ،شوض اٌجض٠شح ٌٍذساعبد،
http://studies.aljazeera.net/reports/2015/05/201553659458124.htm
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الدكلة .كعمى جميع المراجع عدـ الخركج عف طاعة الكلي الفقيو الكاحد كأكام هر ممزمة ألف األمر
يرتبط باإلدارة العامة كالسياسة العامة كحككمة المسمميف كالقضايا الكبرل التي تتابع .كىذه ال

و
يمكف أف تخضع آلر و
متعددة بؿ يجب أف يككف ىناؾ مركزية في ىذا األمر.)196 (".
اء

" - 196دٛاس ِغ عّبدخ اٌؼالِخ اٌش١خ ٔؼ ُ١لبعُ (دفظخ هللا) ٔبئت األِ ٓ١اٌؼبَ ٌذضة هللا ٌجٕبْ "ِٕ ،زذ ٜشجىخ اٌذفبع ػٓ اٌغٕخ،
http://goo.gl/DhMXQV
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دراسات ميداني ة في أثر الصراع في سوريا عمى المجتمع

فريق عمل

تعريف بالدراسة
تقكـ ىذه الدراسة عمى جمع كتحميؿ كمقارنة المعطيات التي تتعٌمؽ بكجكد كنشاط
حضكر
الشيعية في سكريا؛ حيث نقؼ عمى حالة ىذه الميميشيا ،التي بات ليا
الميميشيا
ٌ
ه
تأثير و
ذك و
م .ال تقؼ ىذا الدراسة فقط عمى الدكر العسكرم ليذه
كبير في الشأف السكر ٌ
الميميشيا ،كانما تقارب أيضان ،ضمف حدكد ما أتيح لنا في ظرؼ الحرب ،أثرىا عمى

المجتمع السكرم ،كنبحث في عبلقة ىذه الميميشيا باإلستراتيجية اإليرانية ،ككيؼ انعكس

آلي ً
ات
كجكدىا ،كسمككيا ،عمى المجتمع السكرم ،كالبحث فيما إذا كانت ستسيـ في خمؽ ٌ
و
عنؼ ذات ديمكمة.

ّ
الديمقراطية
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